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ندای هرمزگان - کاظم گلخنی
درخواســت نایــب ریــس شــورای شهرجاســک از 
اســتاندار هرمــزگان بــرای ســاماندهی قایق های 
رها شــده دربلــوار خلیج فــارس بلــوار خلیج فارس 
در ایــن ایــام به دلیــل نبــود رمــپ و حوضچه به  
 پارکینــگ قایــق هــای ســرگردان درشــهر مبدل

شده است. 
به گــزارش خبرنگار ندای هرمــزگان، درهمین پیوند 
یوســف مرادیان نایب رئیس شــورای اســامی شهر 
جاســک در گفتگو با ندای هرمزگان گفت: از شــروع 
شورای ششــم پیگیر ســاماندهی وضعیت قایق های 
انباشته در شهر  هستیم اما هنوز به نتیجه نرسیده ایم 
وی گفت: از بلوار خلیج فارس که منتهی  به محله مقسا 
وسرکله شده ۵٠٠ شناور رها شده ضمن اینکه  خیابان 
اصلــی که محل عبور و مرور کامیون های ترانزیتی به 
اداره بندر اســت از همین مســیر بوده و امکان حادثه  
در این شــرایط افزایش یافته اســت، در مجموع  این 
آشفتگی شــهری زیبنده بندر جاسک نیست و شایسته 
است استاندار محترم در جهت تسریع در ایجاد رمپ و 
یا حوضچه مخصوص قایق ها دستورات الزم را صادر 

فرمایند. 
مرادیــان بیان داشــت: در این رابطــه پیگیری هایی 
صــورت گرفته اما طــی مکاتبات و جلســات صورت 
گرفته شــورای شــهر با اداره بندر و شــیات عزمی 
 جهــت تحویل  حوضچه یا رمپ به شــهرداری وجود

ندارد. 
 وی در پایــان افــزود: مــکان و فضــای الزم برای 
ســاماندهی قایــق هــا وجــود دارد منتها بایســتی 
ادارات کل شــیات اســتان و بنــادر و دریانــوردی 
مســاعدت و همــکاری الزم داشــته باشــند و این 
 امــر نیازمند دســتور و پیگیــری اســتاندار هرمزگان

است.

ندای هرمزگان - گروه حوادث 
رئیــس کل دادگســتری هرمــزگان از کشــف ۳٠ 
 هــزار لیتر ســوخت قاچاق در شهرســتان پارســیان 

خبر داد.
به گزارش نــدای هرمزگان، مجتبــی قهرمانی اظهار 
داشت: مأموران انتظامی در اجرای دستورات رئیس حوزه 
قضایی پارسیان به منظور مبارزه با قاچاق فرآورده های 
نفتی، با انجام اقدامــات اطاعاتی از قصد قاچاقچیان 
برای انتقال محموله بزرگ ســوخت از طریق یکی از 
محورهای مواصاتی این شهرســتان مطلع شــدند و 
 پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار 

دادند.
وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی، مأموران انتظامی 
پــس از اعزام به محل، با متوقف کردن یک دســتگاه 
تانکر در بازرســی از آن ۳٠ هزار لیتر سوخت قاچاق را 

کشف و ضبط نمودند.
این مقــام قضایی با اعام دســتگیری یــک نفر در 
ایــن خصوص، خاطرنشــان کــرد: دســتورات الزم 
برای تحویل محموله ســوخت مکشــوفه به شرکت 
 پخش فــرآورده های نفتی اســتان هرمــزگان صادر

شده است.
قهرمانی همچنین تصریح کرد: ارزش تقریبی محموله 
سوخت کشف شــده   ســه میلیارد و چهارصد و پنجاه 
میلیون ریال اســت و در راستای اجرای ماده ۲٠ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال با توجه به ارزش سوخت مکشوفه، 
 تانکر توقیف شــده از قاچاقچیان بــه نفع دولت ضبط 

خواهد شد.
رئیــس کل دادگســتری هرمزگان در پایــان، قاچاق 
را یکی از مهم ترین موانع تولید و اشــتغال دانســت و 
خاطر نشــان کرد: دســتگاه قضایی براساس احساس 
تکلیــف و در راســتای عمل بــه وظایــف قانونی به 
منظــور صیانت از منابع ملی و اقتصاد کشــور، با تمام 
 توان و بــدون اغماض با قاچاقچیــان برخورد خواهد 

کرد.

گپون
   

حوادث

ندای هرمزگان - گروه اقتصادی 
ســفیر جمهوری باروس در تهران با بیان 
اینکه باروس و ایران نقاط مشترک زیادی 
بــرای همــکاری در اختیار دارنــد، گفت: 
امکانات و زیرساخت های بندر شهید رجایی 
و توســعه همکاری های تجــاری بین دو 
کشور دارای اهمیت ویژه ای برای جمهوری 

باروس است.
نــدای هرمــزگان، »دیمیتری  گزارش  به 
کالتسوف«ســفیر فوق العــاده و تام االختیار 
جمهــوری بــاروس و هیــات همــراه با 
مدیرکل  کرجــی ران«  محمدی  »علی رضا 
بنادر و دریانوردی هرمزگان دیدار و در مورد 
شرایط توسعه روابط تجاری دو کشور گفت 

 و گو کردند.
سفیر جمهوری باروس هدف از این دیدار 
را آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های بندر 
شــهید رجایی به عنوان یکی از حلقه های 

اصلی کریدور شمال جنوب عنوان کرد. 
کالتسوف در این دیدار با اشاره به تحوالت 
اخیــر منطقه و شــرق اروپــا تصریح کرد: 
جمهوری بــاروس تمایل ویژه به ترانزیت 
کاالهایــی از طریــق ایران که مبــدا و یا 
مقصــد آنها باروس باشــد، دارد و در این 
رابطه ظرفیت های بندر شهید رجایی و بندر 

امیرآباد را حائز اهمیت می داند. 
وی سفیر جمهوری باروس تاکید کرد: این 
کشور برای ترانزیت انواع کاالها می تواند از 

ظرفیت بنادر و راه آهن جمهوری اســامی 
ایران استفاده  کند.

ســفیر باروس در تهــران در این رابطه با 
اشــاره به همکاری هــای تجاری باروس 
با کشــورهای چین و هند، گفت: باروس 
آمادگی ترانزیت انــواع کاال از طریق بنادر 

شهید رجایی و امیرآباد دارد.
وی بــا بیان اینکه بــاروس و ایران نقاط 
مشــترک زیادی برای همــکاری در اختیار 
دارند، یادآور شد: امکانات و زیرساخت های 
بندر شــهید رجایی و توسعه همکاری های 
تجاری بین دو کشور دارای اهمیت ویژه ای 

برای باروس است.
کالتسوف خاطرنشــان کرد: آماده ایم سطح 
مبــادالت تجــاری را ارتقا دهیــم و زمینه 
حضور و سرمایه گذاری شرکت های ایرانی 

را در کشورمان فراهم کنیم.
مدیــرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان در 
تشــریح ظرفیت ها و مزیت های بندر شهید 
رجایی بیــان کــرد: 8٠ درصــد ترانزیت 
کشــور از طریق بندر شــهید رجایی انجام 
می گیــرد و 7۵ درصد کانتینرهــای ایران 
 و ترانزیتــی از این بندر تخلیــه و بارگیری 

می شود.
علی رضا محمــدی کرجی ران با بیان اینکه 
بندر شــهید رجایی تجربه ۲ میلیون و 7٠٠ 
هزار TEU کانیتنر در کارنامه خود داشــته 
است، افزود: سال گذشته حدود 1.7 میلیون 
TEU کانتینر از بندر شــهید رجایی تخلیه 

و بارگیری شد.
وی از دیگر مزیت های بندر شــهید رجایی 
اتصــال این بندر بــه راه  آهن عنوان کرد و 

ادامــه داد: بیش از ۵۵ کیلومتر خط راه آهن 
در این بندر وجود دارد. 

ســفیر جمهوری باروس پس از این دیدار 
از بخش های مختلف بنــدری و کانتینری 
بندر شــهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر 

تجاری و کانتینری ایران بازدید کرد. 
در بازدید ســفیر جمهوری باروس از بندر 
شهید رجایی، »دنیس زدوروف« رایزن ارشد 
سفارت و »رومان سوبولوف«، مدیر اجرایی 
در امور اقتصادی یکی از شــرکتهای بخش 

خصوصی حضور داشتند. 
بازدیــد از منطقــه ویژه صنایــع معدنی و 
فلزی خلیج فارس، دیدار با رییس دانشــگاه 
کمیسیون های  اعضای  و  رییس  هرمزگان، 
تخصصی اتــاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی بندرعباس، دیدار با اســتاندار 
هرمزگان و شــهردار بندرعباس نیز از دیگر 
برنامه های سفیر جمهوری باروس و هیات 
همراه در این ســفر دو روزه به بندرعباس 

می باشد. 
»بــاروس« یک ســرزمین دور از دریا در 
اروپــای خاوری اســت که با کشــورهای 
روسیه، اوکراین، لهســتان، لیتوانی و لتونی 
هم مرز اســت. پایتخت آن شــهر مینسک 
اســت و شــهرهای مهم دیگر آن برست، 
گرودنو، گومل، موگلیف و ویتبسک هستند. 
این کشــور تحت عنوان جمهوری باروس 

شناخته می شود.

سفیر بالروس در بازدید از بندر شهید رجایی:

آمادگی برای ترانزیت انواع کاال از طریق بنادر ایران را داریم

شماره 3853
یک شنبه
18 اردتشهبی1401

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت 
قاچاق در پارسیان

 زمان ساماندهی بلوار 
 خلیج فارس بندر جاسک

 فرا رسیده است
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ندای هرمزگان - گروه خبر 
رئیس کل دادگســتری هرمزگان ضمن بازدید ســرزده از 
محاکم تجدید نظر این اســتان با قضات و کارکنان شــعب 
در خصوص رســیدگی به امور محوله و تکریم ارباب رجوع 

گفتگو  کرد.
به گزارش ندای هرمزگان، مجتبــی قهرمانی ضمن بازدید 
ســرزده از محاکم تجدید نظر این اســتان، در جریان نحوه 
رسیدگی، آمار ورودی پرونده و آراء صادره از این شعب قرار 

گرفت. 
در جریــان ایــن بازدیــد که رئیــس محاکــم تجدیدنظر 
اســتان نیز حضور داشــت؛ رئیس کل دادگســتری استان 

هرمــزگان ضمــن دیــدار صمیمانــه و رو در رو با قضات 
و کارکنــان شــعب تجدیــد نظــر، دســتورات الزم را به 
 منظور تســریع در روند رســیدگی ها و رفــاه حال مراجعین

صادر کرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با بیان این مطلب که 
تراکم حجم کاری در شعب تجدید نظر در سایه رضایتمندی 
و اظهــار لطف و محبت مردم برطرف می گردد یادآور شــد: 
بهبود وضعیت خدمت رسانی و تســهیل مراجعات مردم به 
واحد های قضایی، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت آسان و 
در زمره مهمترین اهداف و برنامه های دادگستری کل استان 

هرمزگان است.

ادامــه  در  اســتان هرمــزگان  دادگســتری  رئیــس کل 
اظهار داشــت: آرای صــادره از محاکــم تجدیدنظر ضمن 
قطعیــت؛ به جهــت جایگاه عالــی این محاکــم در نظام 
دادرســی از اهمیت ویــژه ای برخوردارند و پــس از صدور 
 بــه عنوان ســندی مهــم در معــرض دید همــگان قرار 

می گیرند.
شایان ذکر اســت، مجتبی قهرمانی در جریان این بازدید با 
برخی از مراجعین دســتگاه قضایی استان هرمزگان دیدار و 
گفتگو نمود و پس از استماع مطالبات آن ها، دستورات الزم 
را به منظور رسیدگی به مسائل و مشکات مطرح شده صادر 

کرد.

بازدید رئیس کل دادگستری از محاکم تجدید نظر هرمزگان 

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن ملوانان دریایی جنوب در ساعت. ٠8٠٠  روز پنج شنبه مورخ ٠۳/19/14٠1 
در محل سالن هفتم آذر به آدرس  بندرعباس بلوار پاسداران شهرک ولیعصر )عج( برگزار می شود. 

ازکلیه اعضاءدعوت می شود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به  هم رسانند.

ندای هرمزگان - گروه خبر 
سرپرست شــرکت تولید نیروی برق خلیج فارس 
اعام کــرد: نیروگاه گازی خلیج فارس در ســال 
گذشــته با تولید پنج میلیــون و 78٠ هزار و 871 
مگاوات ســاعت انرژی برق، توانســت باالترین 
رکــورد تولید انــرژی برق از زمان تاســیس را به 
ثبت رساند. زیر مجموعه هلدینگ مدیریت توسعه 
انرژی تامین، وابســته به شــرکت سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی )شستا( است.
به گزارش ندای هرمزگان، امیدرضا چوپانی در این 
ارتباط گفــت: با توجه به دمای بیــش از حد هوا 
در هرمزگان و همت باالی  کارکنان متخصص و 
زحمتکش نیروگاه در ســال گذشته، نیروگاه گازی 
خلیج فارس با تولید پنــج میلیون 78٠ هزار 871 
مگاوات ساعت انرژی برق توانست باالترین رکورد 
تولید انرژی برق از زمان تاسیس نیروگاه را به ثبت 

رساند.
وی افــزود: آمادگــی تولید نیــروگاه گازی خلیج 
فــارس نیز بــا افزارش 7.84  نســبت به ســال 
قبل به شــش میلیــون 9۲٠ هــزار 97۲ مگاوات 
ساعت رســید که در 18 سال گذشــته بیشترین 
نیــروگاه خلیــج فارس تولید  آمادگــی   میــزان 

می باشد.
سرپرست شــرکت تولید نیروی برق خلیج فارس 
بیان داشت: این رکورد عالی با توجه به درخواست 

مدیریت شبکه برای قرار گرفتن واحد های گازی 
بر روی مد کنترل فرکانس  در سال 14٠٠ و هوای 
گرم اســتان هرمزگان بدست آمد و یقینا مدیریت 
و کارکنــان نیــروگاه گازی خلیج فــارس اهتمام 
جدی در تکرار موفقیت های ســالهای گذشــته و 
حفــظ پایداری واحدهــا و تولید بــرق مطمئن و 
با کیفیت تأکید دارند. ایشــان گفــت؛  با انجام به 
موقع تعمیرات و اقدامات پیشگیرانه واحدهای این 
نیروگاه،  برای پیک مصرف برق در تابستان 14٠1 

آماده تولید می باشد.
الزم به ذکر اســت؛ نیــروگاه گازی خلیج فارس 
با شــش واحد گازی با قدرت نامی 16۵ مگاوات 
ســاعت در فاصله 4۵ کیلومتری شــمال شــرقی 
گازی  میــدان  کیلومتــری   11 و  بندرعبــاس 
 ســرخون، دارای ظرفیت تولید 99٠ مگاوات را دارا 

می باشد.

ندای هرمزگان - مرضبه دشتی 
به مناســبت هفته بسیج سازندگی، رزمایش بزرگ 
جهادگران فاطمی در قالب یک هزار و ۲٠٠ گروه 
جهــادی و با حضور ســازماندهی شــده ۳٠ هزار 
جهادگر بســیجی و با رمز یا فاطمــه الزهرا)س( 
همزمان با سراسر کشور در استان هرمزگان برگزار 

شد.
به گــزارش ندای هرمزگان، جانشــین فرماندهی 
ســپاه امام ســجاد)ع( اســتان در ایــن رزمایش 
گفت: براســاس نیازی که در کشــور ایجاد شــد 
ســازمان بسیج ســازندگی تشــکیل و ساماندهی 
 گروه هــا و نیروهــای جهادی در دســتورکار قرار

گرفت .
ســردار هدایت اهلل امیری افزود: تاکنون یکهزار و 
۲٠٠ گــروه جهادی با ۲۵ هزار نفر عضو در عرصه 
های مختلف هرمزگان در ســامانه اطلس جهادی 
کشور ساماندهی شــده اند که یک ظرفیت بسیار 

عظیم برای استان است.
وی بیان داشــت: بسیجیان جهادگر در عرصه های 
مختلــف محرومیت زدایــی و اشــتغال کارهای 
بزرگی انجام داده اســت که می توان به ســاخت 
خانــه، مرمت منازل مســکونی مددجویان کمیته 
امــداد و بهزیســتی اشــاره کرد که در ۲ ســال 
 گذشــته ۳6٠ واحد مســکونی احــداث و تحویل 

شد.
جانشین فرماندهی ســپاه امام سجاد)ع( هرمزگان 
اظهارداشت: همچنین یک قرارگاه با نام »قرارگاه 
جهــادی جواد االئمــه« برای کمــک به مرمت 

منازل مســکونی نیازمندان در استان تشکیل شد 
که تاکنــون بر مبنای همین قــرارگاه 1۵٠ منزل 
مســکونی برای افراد کمتر برخوردار تحت پوشش 
نهادهای خدمات رســان کمیته امداد و بهزیستی 

تعمیر و بازسازی شد. 
سردار امیری ادامکه داد: جهادسازندگی در موضوع 
حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و زلزله و در مساله 
کرونا و تولید ماســک نیز نقــش آفرینی کردند و 
خدمات دهی به مردم را بدون چشــم داشت انجام 

دادند.
جانشین فرمانده ســپاه امام سجاد)ع( هرمزگان با 
اشاره به اینکه سعی داریم به دستگاه های اجرایی 
و دولتی اســتان کمک کنیم، گفت: آبرســانی که 
یک مســاله مهم در استان اســت، از سال گذشته 
اقــدام هــای خوبی انجام شــد و به 4٠ روســتا 
آبرســانی صورت گرفت و در حوزه برق رســانی، 
سدســازی و جاده ســازی نیز بســیج سازندگی 
 وارد شــده و کارهای بزرگــی در این زمینه انجام

 می شود. 

وی یادآورشــد: در حــوزه فرهنگــی نیز بســیج 
سازندگی اقدام های خوبی انجام شد که می توان 
به موضوع ازدواج آسان و تهیه جهیزیه اشاره کرد 
که درسال گذشــته بیش از سه هزار و ۵٠٠ سری 
جهیزیه بین زوج های نیازمند اســتان در راستای 
عمل به ازدواج آســان توزیع شد و امسال بناداریم 
که با تشــکیل یک مجموعه ای که بتواند جهیزیه 
را بــه صورت مســتقیم در قالب یــک مجموعه 
 نمایشــگاهی در اختیــار زوج هــای جــوان قرار

دهد.
ســردار امیری ادامه داد: همچنین باتوجه به شعار 
ســال تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرینی سعی 
داریــم از ظرفیت شــرکت های دانــش بینان به 
ظرفیت اشــتغال اســتان کمک کنیم که در این 
راســتا بیش از 7٠٠ میلیارد ریال تسهیات قرض 
الحسنه پرداخت شده و بناشده با استفاده از ظرفیت 
صندوق های قرض الحســنه بســیج ســازندگی 
 کارگاه هــای زودبــازده در اســتان راه انــدازی 

کنیم.
وی گفت: بســیج ســازندگی به عنوان نیروهای 
سازماندهی شــده که در قالب گروه های جهادی 
دارنــد، آمادگــی انجــام خدمات رســانی و رفع 

محرومیت از استان را دارند.
جانشین فرماندهی ســپاه امام سجاد)ع( هرمزگان 
ابرازداشــت: همچنین بیش از 6 هزار میلیارد ریال 
در قالــب ۲4 مرحله رزمایش مواســات و همدلی 
توانستیم کمک های مومنانه را بیش اقشار نیازمند 

استان توزیع کنیم.

رکورد تولید برق در نیروگاه گازی خلیح فارس شکسته شد

برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی با حضور 12۰۰ گروه جهادی 
در هرمزگان 

ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی ؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی 
و هرشــخص غیرعضوتنها يک رأی خواهد بود.و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي،مي بايست به همراه نماينده خود حداکثر تا تاريخ 

18/ 1401/03  در محل حاضر تا پس از احراز هويت و تأيید وکالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.

هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن ملوانان دریایی جنوب

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونی مسکن مهرورزان ســاحل بندرخمیر در ساعت 17:٠٠ روز یکشنبه مورخ 14٠1/۲/۲۵ در محل سالن 
ورزشــی دبســتان شهید فهمیده به آدرس: بندرخمیر محله  لشتغان سفلی )لشــتغان پایین ( پشت مخابرات   برگزار می شود.ازکلیه اعضاءدعوت می شود 

شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.

هیأت مدیره شرکت تعاونی مهرورزان ساحل بندرخمیر 

ضمناًبه اطالع می رســاند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومی؛تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی 
و هرشــخص غیرعضوتنها يــک رأی خواهد بود.و اعضــاي متقاضي اعطاي نمايندگي،مي بايســت به همراه نماينده خــود حداکثر تا 

تاريخ1401/2/24 در محل دفتر مهرورزان حاضرتا پس از احراز هويت و تأيید وکالت، برگه ورود به مجمع را دريافت دارند.
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