پنجشنبه  19فروردین  1400سال سی و ششم شماره  25 APR 8 2021 4286شعبان  1442هجری قمری  8صفحه تکشماره  2000تومان

رییس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی قشم اعالم کرد:

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان خبر داد:

حمل بیش از 64هزار تن کاالی اساسی
از مبدا استان هرمزگان در نوروز 1400
عابدینی:بندرعباس یکی از فعالترین مرزهای ترانزیت ورود کاال در کشور است

همین صفحه

رییس کمیته بنادر و دریانوردى مجلس شوراى اسالمى:

بنادر نباید
محلی برای
دپوی کاال باشند

جسد نوجوان  17ساله پس از  3روز در اطراف جزیره ناز قشم
پیدا شد .این نوجوان به همراه  3نفر ازدوستانش از تهران به
قشم آمده بود که در  15فروردین ماه در جزیره ناز غرق شد.
به گفته نجم الدین فریدونی رییس اداره آتش نشانی و
خدمات ایمنی قشم  ،اهالی منطقه روستای ریگو اطراف برکه

خلف صبح دیروز ،هیجدهم فروردین ماه جاری جسد شناور
این نوجوان اطراف ساحل مشاهده کردند و از آب بیرون
آوردند.گفتنی است:حدود ساعت  17و  30دقیقه یکشنبه
گذشته  4نفر برای شنا وتفریح به سواحل جزایر ناز آمده بودند
صفحه 5
که نا گهان هر  4نفر در دریا غرق شدند

نماینده ولیفقیه در هرمزگان:

دانشگاهیان در تمدن
سازی با تبیین اندیشه
نقش آفرینی کنند
راهکارهای علمی و عملی خود در جهت برداشتن مانعهای
تولید اهتمام ویژه ای داشته باشند.نماینده ولی فقیه در
استان هرمزگان افزود :همکاری صنعت و دانشگاهیان که
از ظرفیت علمی بسیار باالیی برخوردارند میتواند ثمرات
فراوانی را به همراه داشته باشد ،بزرگترین پشتیبان علمی
صنایع دانشگاهیان هستند ،که میتوانند  ..صفحه 6

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان:

 6منطقه جدید در هرمزگان
در نوروز 1400اینترنتدار شدند

گروه اقتصادی//
رییس کمیته بنادر و دریانوردى مجلس شوراى اسالمى ،سازمان
بنادر و دریانوردى را در صف مقدم فعالیت هاى اقتصادى کشور
توصیف کرد و گفت :پسکرانه بنادر باید به محل فعالیت هاى
تولیدى و ارزش افزوده اى ،به منظور رونق اقتصادى کشور تبدیل
شود.

رئیس هیات فوتبال هرمزگان:

صفحه 3
صفحه 4

شعار نمیدهیم در عمل نشان خواهیم داد

مجتبی یوسفى با اشاره به شعار سال  1400مبنى بر «تولید،
پشتیبانى ها و موانع زدایى ها» ،اظهار داشت :به صراحت باید
اعالم کرد که سازمان بنادر و دریانوردى؛ در صف مقدم قرار
دارد و چه در حوزه بندرى و چه در حوزه دریایى نقش بسزایى
در بهبود وضعیت اقتصادى کشور خواهد داشت.

نخستین جلسه هیات فوتبال هرمزگان در سال  ۱۴۰۰با حضور
اعضای کمیته های مختلف در محل سالن کنفرانس مجموعه
ورزشی کارگران بندرعباس برگزار شد.در این جلسه ابتدا محمد
بارانی ریئس کمیته مسابقات هیات فوتبال هرمزگان گزارش
عملکرد سال گذشته این کمیته را بیان کرد و گفت :در سال

صفحه 3

یادداشت روز

نام بی تکرار ...

بیگمان یکی از تلخترین خبرهای حوزه مطبوعاتی و
رسانهای هرمزگان ،روز دوشنبه  ۱۹فروردین سال ۹۲
منتشر شد .خبر کوتاه و تأثرانگیز بود« .حاج قاسم کرمی،
پدر مطبوعات هرمزگان درگذشت».
حاج قاسم برای نخستین بار در استان هرمزگان در
سالهای آغازین دهه  60با اخذ مجوز انتشار صبح ساحل
سنگ بنای فعالیتهای مطبوعاتی و روزنامهنگاری را در
استان گذاشت و طی سه دهه با مدیریت رسانهای،
نسل جدیدی از روزنامهنگاران هرمزگانی را تربیت کرد.
هرگز نباید نقش حاج قاسم در تربیت و تخصص آموزی
جوانان روزنامهنگار و فعاالن رسانهای استان هرمزگان
را فراموش کرد .حاج قاسم همیشه میگفت :روزنامه
باید ابزار ترویج برادری ،مودت و دوستی رفاقت باشد .او
بهشدت از اینکه روزنامه ابزاری برای رسیدن به قدرت و
امیال دیگر باشد مخالف بود.
حاج قاسم همواره بر رعایت و حفظ حرمت دیگران در
عرصه خبر و مطبوعات تأ کید داشت .در روزنامه صبح
ساحل و دیگر نشریات تحت مدیریتش ،نگاه همراه با

کشف جسد مسافر  17ساله
در اطراف جزیره ناز

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت :دانشگاهیان باید حلقه
مفقوده تمدن سازی که تبیین اندیشه تمدن است را در
جامعه به خوبی ایفا کنند .حجتاالسالم محمد عبادی زاده
در دیدار با ریاست و معاونان دانشگاه آزاد اسالمی استان
هرمزگان با اشاره به نقش آفرینی دانشگاهیان در سال تولید،
پشتیبانیها ،مانع زدایی ها گفت :دانشگاهیان باید با ارائه

یوسفی :تولید در پسکرانه
بنادر نیازمند تغییر نگاه است

محمد کرمی
m.karami718@gmail.com

خبر اختصاصی

اعتدال و منصفانه به تمام فعاالن سیاسی ،گروهها و
جناحها همواره سرلوحه کارش بود .هرچند او را منتسب
به یکی از جناحها میدانستند اما در عمل بهشدت از
نگاههای جناحی پرهیز میکرد .حاج قاسم در تمام
مسئولیتهای که بر عهده داشت ،مردمدار بود .بهرغم
برخورداری از امتیازات و جایگاه قانونی هیچگاه از رویه
مردمی بودن دور نشد .دینداری و مردمداری دو
خصلت ویژه و بارز حاج قاسم بود .حتی با کسانی که
ازنظر فکری با وی مخالف بودند نیز بیشترین مدارا و
رفتار برادرانه داشت .او در طول سالهای خدمت در
مسئولیتهای سیاسی و فرهنگی همواره دغدغه اعتالی
نام هرمزگان را داشت .او هرگز مطبوعات استان را یک
رقیب جدی برای روزنامه صبح ساحل نمیدانست بلکه
تالش میکرد نشریات دیگر استان نیز رشد کنند .حاج
قاسم ،روزنامهاش را نردبان ترقی ناصواب کسی قرار نداد.
چراغی که حاج قاسم در دهه  ۶۰در حوزه مطبوعات و
رسانههای هرمزگان روشن کرد امروز پرفروغ است .او در
تربیت فعاالن رسانهای این استان الگو بود .امثال کرمی
و کرمیها نسلی بیبازگشت مطبوعات هرمزگان هستند.
در یککالم میتوان گفت؛ بعضی اسمها آنقدر بزرگاند
که دوست داری تا همیشه آنها را تکرار کنی .اسمهایی
که هرگز از تکرار آنها خسته نمیشوی .نامهایی که
هرگز فراموش نمیشوند« .حاج قاسم کرمی» یکی از این
نامهاست .نام و یادش تا ابد زنده.

جناب آقای مهندس مختار ترابی

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی رابه عنوان سرپرست محترم شرکت برق منطقهای هرمزگان
که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگیهای شما برادر گرامی در
صحنههای خدمت صادقانه به نظام و وطن اسالمی است تبریک عرض نموده
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.

احسان کرمی

آ گهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای با موضوع انجام
امور ریلی در محوطه شانتینگ یارد -شماره مناقصه 99/12
( شماره فراخوان در سامانه ستاد ) 2000004340000001

نوبت اول

 -1نام دستگاه مناقصه گزار :شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
 -2نشانی دستگاه مناقصه گزار :بندرعباس  -کیلومتر  13بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی
خونسرخ  -تلفن )076( 33592201-10
 - 3موضوع مناقصه  :انجام امور ریلی در محوطه شانتینگ یارد
 -4مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ 1،250،000،000ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه
بانکی به نفع مناقصه گزار
 -5قیمت اسناد و شماره حساب :مبلغ1،000،000ریال به شماره حسابی که در سامانه ستاد قید شده است واریز
گردد.
 -6مهلت فروش اسناد :از تاریخ  1400/1/19لغایت پایان وقت اداری1400/1/25
 -7مهلت تحویل اسناد  :مهلت تکمیل و تحویل اسناد حدا کثر تا پایان وقت اداری مورخ1400/2/7
 -8زمان و محل بازگشایی پا کات :بازگشایی پا کات راس ساعت  11/00مورخ1400/2/8در سالن کنفرانس منطقه
ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
-9کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه
،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.الزم
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/1/19میباشد.
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
 -10نشانی سایت شرکتwww.PGSEZ.ir :

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس

شناسه آ گهی 1119894

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان خبر داد:

گذشته در  ۹رده نونهاالن ،نوجوانان ،دسته یکم جوانان  ،لیگ
برتر جوانان ،امیدهای استان ،زیرگروه لیگ دسته دوم ،لیگ
دسته دوم ،لیگ دسته اول و لیگ برتر مسابقات را به خوبی
برگزار کردیم و تیم های که باید به مسابقات کشوری یا در
ردههای باالتر مسابقات استان شرکت میکردند مشخص شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بندرعباس اعالم کرد:

حمل بیش از 64هزار تن کاالی اساسی بهره برداری از یک پست اسکله فاز سوم
از مبدا استان هرمزگان در نوروز  1400طرح توسعه بندرشهید رجایی تا پایان خرداد
گروه اقتصادی//
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان از
حمل  64هزار و  273تن کاالهای اساسی مورد نیاز کشور از مبدا
استان هرمزگان ،طی نوروز سال جاری خبر داد.

به گزارش صبح ساحل ،یوسف عابدینی با اشاره به اهمیت
جایگاه استان هرمزگان در تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه
کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کشور گفت :از  25اسفندماه
سال  99لغایت  14فروردین ماه سال جاری  64هزار و 273
تن کاالی اساسی با تالش بخش حمل ونقل جاده ای از مبدا
بندرعباس به اقصی نقاط کشورحمل شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان
افزود :علی رغم شرایط سخت ناشی از ویروس کرونا ،با همت
فعاالن بخش حمل ونقل جاده ای ،به ویژه رانندگان عزیز که
با درک این شرایط خاص در خط مقدم جهاد اقتصادی کشور
و به دور از خانواده های خود حتی در ایام تعطیالت ابتدائی
سال صادقانه و هوشیارانه تالش شبانه روزی مینمایند و
پشتیبانی از زنجیره تامین کاالهای اساسی و کمک به چرخه
اقتصاد کشور را همچون گذشته ادامه می دهند.

عابدینی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
هرمزگان همچنین به آمار حمل کاالی اساسی از بنادر استان
به مقاصد داخل کشور اشاره کرد و افزود  :این میزان کاال در
قالب  2537سفر ،به مقاصد داخلی حمل شده است که در
روز  27اسفند بیشترین بارگیری کامیونهای حامل کاالهای
اساسی ،طی بازه زمانی یادشده صورت پذیرفت و بیش از 6
هزار و  600تن کاال را حمل کردند.
این مقام مسوول در ادامه خاطرنشان کرد :بندرعباس یکی
از فعالترین مرزهای ترانزیت ورود کاال در کشور است و کریدور
جنوب به شمال نیز یکی از مهمترین کریدورهای حمل و نقل
بین المللی می باشد که از مرز بندرعباس و استان هرمزگان
گذر کرده و قاره آسیا را به اروپا متصل می کند.
یوسف عابدینی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای
استان هرمزگان در پایان تا کید کرد :یکی از راههای تحقق
شعار سال جدید و اجرای منویات مقام معظم رهبری،
حمایت از سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل جاده ای
در راستای پشتیبانی از تولید و رفع موانع جهت تسهیل
دسترسی مردم به کاالها و خدمات مورد نیاز می باشد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه مطرح کرد:

فراهم کردن زمینه رشدصید و صیادی
برای صیادان بومی در مناطق دریایی
گروه سیاسی//
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت :رزمندگان نیروی دریایی
سپاه در مسیر قوی شدن لحظهای درنگ نخواهند کرد و برای
دفاع همه جانبه از انقالب اسالمی در هر نقطهای از کره خا کی
آمادهاند.

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری در اولین مراسم صبحگاه
مشترک نظامی سال جدید در ستاد فرماندهی این نیرو در
بندرعباس ،در جمع فرماندهان و آحاد پاسداران و رزمندگان
با اشاره به نامگذاری و تعیین شعار سال  ۱۴۰۰توسط مقام
معظم رهبری (مد ظله العالی) به عنوان سال تولید،
پشتیبانیها و مانعزداییها ،گفت :ما به این شعار به عنوان
یک منشور و نقشه راه نگاه میکنیم و با خود عهد میبندیم تا
آنجا که در توان داریم برای تحقق آن تالش کنیم.
وی با اشاره به اینکه با حفظ و ارتقای امنیت در آبهای
سرزمینی و فراسرزمینی ،جلوگیری از قاچاق کاال ،دام و
سوخت ،ممانعت ازصید ترال و ایجاد زیرساختهای الزم
اشتغالزایی در حوزه صید و صیادی میتوان به عملیاتی
شدن شعار سال کمک کرد افزود :ما در نیروی دریایی سپاه
برای تحقق رونق تولید که امر ولیمان است ،با جان و دل و
بسیج منابع و امکانات ،پشتیبانیهای الزم از تولید و از میان
برداشتن موانع آن ،از ابتدای سال جدید ،به یاری خدا کار را
شروع کرده ایم و با قوت ادامه خواهیم داد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت :ما با حمایت و بهرهگیری
از توان بسیج دریایی مردم پایه ،تالش خواهیم کرد با ایجاد
زیرساختهای مورد نیاز در سواحل و استمرار امنیت پایدار،
زمینه رشد صید و صیادی را برای صیادان شریف بومی در
مناطق دریایی فراهم کنیم.
سردار تنگسیری افزود :پیام لبیک گونه اخیر فرمانده
والیی و شجاع کل سپاه به رهبر فرزانه انقالب اسالمی در
خصوص تعهد سپاه برای تحقق اوامر معظم له در سخنرانی
نوروزی ،مبنی بر اینکه «ما در میدان میمانیم ،با مردم
همراه میشویم ،کالم حضرتعالی را روی صحنه زمین پیاده
میکنیم ،دشمن را جا میگذاریم ،از او و راهبردش عبور

میکنیم ،کشور را از عوارض تحریمهای ظالمانه بی نیاز می
کنیم» برای ما تکلیف آور است و در این راستا ستادی برای
تحقق این شعار در نیروی دریایی که دارای کمیتههای
مختلف عملیاتی و اجرایی است تشکیل دادهایم.
وی گفت :برای رفع مشکالت اقتصادی هموطنان و رونق
تولید حدا کثری در کشور ،از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم
کرد.فرمانده نیروی دریایی سپاه افزود :همانگونه که برای
ایجاد بستر امن و امنیت پایدار این مرز و بوم ،شبانهروز
بیداریم و تالش میکنیم ،برای عزت مندی و زندگی شرافت
اصال خسته نمیشویم
مندانه مردم هم مجاهدت میکنیم و ً
و کار کردن و خدمت رساندن برای این مردم عزیز ،برای ما
فخرآور است.
وی افزود :استکبار جهانی با در اختیار داشتن رسانههایی که
مثال میخواهند خود
با هزینههای هنگفت اداره میشوند ً
را ضد تروریست و مدافع حقوق بشر نشان دهند و احمقانه
از رژیمهای ظالم وکودک کش دفاع و حمایت میکنند ولی
همانطور که خداوند وعده داده است مکرشان به خودشان
بازگشته و در انظار جهان با همین رسانههای باطل ،مفتضح
شدهاند.
سردار تنگسیری با اشاره به وعده خداوند در قرآن کریم که
باطل ،نابود شدنی است گفت :هر چقدر به جلو میرویم ما
شاهد زبونی و زوال بیشتر جبهه استکبار خواهیم بود.
وی تا کید کرد :ما باید تا آخرین نفس و تا حد توان ،سطح
آمادگیهای رزمی و عملیاتی خود را با ایمان و توکل به خداوند
قادر حفظ و تقویت کنیم و در مسیر «قوی شدن» لحظهای
درنگ نکنیم؛ بحمداهلل امروز رزمندگان غیور ،همیشه بیدار،
هوشیار و با احساس مسئولیت ما ،برای دفاع همه جانبه از
کیان ومرز و بوم اسالمی در آمادگی کامل بسر میبرند.
دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه
در پایان از تالش و مجاهدت مجموعههای درمانی در مقابله
با بالی همه گیر ویروس کرونا تقدیر و تشکر و برای همه آنها
آرزوی صحت ،سالمت و موفقیت روز افزون از درگاه خداوند
سبحان مسئلت کرد.

گروه اقتصادی//
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت :یک پست اسکله
فاز سوم طرح توسعه بندرشهید رجایی به طول  ۴۰۰متر و
پسکرانه آن تا پایان خرداد ماه تکمیل و به بهرهبرداری میرسد.

محمد راستاد در سفر یک روزه به استان هرمزگان از روند
عملیات اجرایی فاز سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی
بازدید کرد و در جمع خبرنگاران ،اظهار داشت :فاز سوم طرح
توسعه بندر شهید رجایی شامل احداث سه پست اسکله به
طول  ۱۴۰۰متر است و همچنین امکان پهلوگیری شناورها با
ظرفیت  ۱۸هزار و  TEU ۴۰۰را فراهم می کند و از سویی جایگاه
بندر شهید رجایی را در رقابت با سایر بنادر منطقه ارتقاء
خواهد داد.
وی با بیان اینکه فاز اول طرح توسعه بندرشهید رجایی
تا دو ماه آینده به بهرهبرداری میرسد ،خاطرنشان کرد :با
اجرای کامل فاز سوم؛ ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری ترمینال
کانتینری بندرشهید رجایی از  ۶,۳به  ۸.۴میلیون TEU
افزایش پیدا می کند.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی
یادآورشد :یکی از مشخصه های بارز ترمینال کانتینری بندر
شهید رجایی این است که میتواند باالترین نسل کشتیهای
کانتینربر را پذیرش کند از این رو در آینده ای نزدیک به
ی رقابتی بندرشهید رجایی تا حد قابل توجهی افزوده
مزیتها 

می شود .مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص
برنامههای سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص توسعه
اسکله نفتی بندرخلیج فارس و تاثیرآن در صادرات ،گفت :با
توجه به ظرفیتهایی که برای صادرات انواع مشتقات نفتی
ی هایی که در بندر خلیج
وجود دارد و همچنین سرمایهگذار 
فارس و پروژههای پاالیشگاهی انجام شده است ،ظرفیت
پایانه دریایی کشور با هدف پاسخگویی به درخواست ها (برای
صادرات مشتقات نفتی) افزایش پیدا می کند.راستاد بیان
داشت ۳ :پست اسکله نفتی در حوضچه بندر شهید رجایی
توسط سازمان بنادر و دریانوردی ایجاد شده که خوشبختانه
بخش ابنیه آن تکمیل شده است؛ این پروژه نیز تا نیمه دوم
خرداد به بهرهبرداری می رسد.

