نشــــــــریه الکترونیکــی
روابــــــــــــط عمومــی
منطـــــقه ویـــــــــژه
اقتصـــــادی صنایــع
معدنــــی و فلـــــــزی
خلیــــــج فـــــــارس
شــماره دو

بومیسازی قطعات ثمره اعتماد به
نیروی جوان ایرانی
یک گام تا اجرای پروژه انتقال پساب
تصفیهخانه بندرعباس و خرید پساب
فاضالب برای تهیه آب صنایع

2
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2

فراهم كردن زمينه تاسيس شركت تامين
و توسعه زير ساخت در منطقه ويژه

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
سازمانی اقتصادی-اجتماعی
همگرایی برای جذب سرمایه گذار
در هرمزگان
یکی از مهمترین اهداف منطقه ویژه جذب
سرمایهگذار داخلی و خارجی است

3

3
3

جهش بزرگی در تکمیل زیرساختهای
منطقه ویژه رخ خواهد داد

افتتاح کتابخانه «کار و اندیشه» در
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

4

4
2

5

خلج طهرانی مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس:

با نگاه حمایتی و تسریع در تولید  10میلیون تن فوالد زمین
مازاد صبا فوالد را برای اجرای این طرح لحاظ می کنیم

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیجفـارس
گفـت سـال گذشـته تفاهمنامـه توسـعه و افزایـش
ظرفیـت تولیـد فـوالد تـا سـقف  10میلیـون تـن در
منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیجفـارس بـا مشـارکت
بخـش خصوصـی در قالـب یـک کنسرسـیوم در محل
سـازمان ایمیـدرو امضـا شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی منطقـه ویـژه اقتصـادی
صنایـع معدنـی وفلـزی خلیـج فـارس ،حسـن خلـج
طهرانـی بـا بیـان اینکـه در برنامـه چارچـوب سـند
چشـمانداز  ۱۴۰۴مبنـی بـر دسـتیابی بـه ظرفیـت
 ۵۵میلیـون تـن فـوالد پیـش بینـی شـده اسـت
اظهـار داشـت منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیجفـارس
در ایـن برنامـه تأمیـن زیرسـاختها را عهـد هدار
شـده و دسـتور دولـت در منطقـه را اجرایـی خواهد
کـرد و زیرسـاختهای موردنیـاز آب ،بـرق و گاز و
زمیـن کـه هـر یـک بـه نحـوی توسـط ایـن مجموعه
در حـال آماد هسـازی بـرای محقـق سـاختن ایـن
هـدف اسـت مهیـا مـی کنـد
خلـج طهرانـی در ایـن راسـتا تشـریح کـرد :شـرکت
«سـتاره سـیمین هرمـز» بـا سـهامداری فـوالد
هرمـزگان ،گل گهـر ،صبـا فـوالد خلیجفـارس،

مادکـوش و فـوالد قشـم و سـازمان ایمیـدرو در
جهـت تحقـق هـدف تولیـد فـوالد تـا سـقف 10
میلیـون تـن در منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیجفـارس
تأسـیس شـده اسـت و بالطبـع بقیـه شـرکتهای
فـوالدی نیـز به انـدازه آورد ههـای خود امـکان ورود
دارنـد و شـامل سـهم خواهنـد شـد.
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیجفـارس
افـزود :درنهایـت بـا نـگاه حمایتـی و تسـریع در
تولیـد  10میلیـون تـن فـوالد زمیـن مـازاد صبـا
فـوالد را بـرای اجـرای ایـن طرح لحـاظ مـی کنیم .
خلـج طهرانـی افـزود :در خصـوص آب هـم بـه
لحـاظ موقعیـت منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیجفـارس
بندرعبـاس ،آ بشـیرینکنهای موجـود امـکان
تأمیـن تـا  ١٠میلیـون تـن را دارنـد ،همچنیـن
پـروژه انتقـال پسـاب تصفیهخانـه بندرعبـاس و
خریـد پسـاب فاضلاب بـرای تهیـه آب صنایـع مزید
بـر علـت در ایـن مسـیر اسـت .در بحـث بـرق هـم
ظرفیـت  ١٦٠مگاواتـی فراهـم اسـت کـه تاکنـون
بـا توجـه بـه اینکـه نیـازی بـه آن نبـود بـه شـبکه
سراسـری بـرق منتقـل شـده بـود و حـال بـا نیـاز
تولیـد فـوالد بـه ایـن بخـش اختصـاص داده خواهـد
شـد ،بـرای گاز هـم  ٣٠اینـچ گاز کالس  Dاز خـط
صلـح تأمیـن شـده کـه بهراحتـی جوابگـوی نیـاز
پـروژه خواهـد بـود.
وی زمـان تعریـف شـده برای پـروژه را تا افق ١٤٠٤
عنـوان کـرد و گفـت :در افـق  ١٤٠٤ده میلیـون
تـن تولیـد بـه بند رعبـاس اختصـاص داده شـده کـه
 5/4میلیـون تـن آن در حـال حاضـر تولید میشـود
برنامـه ایـن پـروژه تولیـد مابقـی یعنـی  5/5تـا 6
میلیـون تـن تـا افـق  ١٤٠٤اسـت.
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مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی صنایـع
معدنـی و فلـزی خلیجفـارس با بیـان اینکه از
نیمـه دوم سـال  98بـا توجه بـه اقدامـات در
راسـتای جلوگیـری از خام فروشـی و صادرات
مـواد معدنی ،تعرفههای مربـوط افزایش یافت
بهطوریکـه تمام عملیـات تخلیـه و بارگیری
مربـوط بـه کارخانههـای داخلـی شـده اسـت
گفـت منطقـه ویژه اقتصـادی صنایـع معدنی
و فلـزی خلیجفارس توانسـته اسـت از کاهش
صـادرات بـه نفع خود اسـتفاده کنـد .فرصتی
را پیـش پـای واحـد بهرهبـرداری قـرار داد تـا
بتوانـد اقدامـات اصالحی و تأمیـن قطعات که
در سـالهای گذشـته بـه دلیـل ازدیـاد حجم
تخلیـه و بارگیری امکان تأمیـن و اصالح آنها
وجـود نداشـت را برنامهریـزی و عملـی کند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی منطقـه ویـژه
اقتصـادی خلیـج فـارس ،دکتـر حسـن خلج
طهرانـی بـه تشـریح پروژههای انجام شـده در

منطقـه ویژه پرداخت و گفت :خوشـبختانه ما
توانسـتیم از ایـن فرصـت پیـش آمـده نهایت
اسـتفاده را ببریـم و بـا اعتمـاد بـر دانـش و
تخصـص همکارانمـان در واحـد بهرهبـرداری
اقـدام بـه سـاخت و تعمیر و بهسـازی قطعات
کنیـم و منطقـه ویژه اقتصـادی خلیجفارس را
از برخـی جهـات بـه خودکفایی برسـانیم.
مدیرعامـل منطقـه ویـژه خلیجفـارس گفـت:
یکـی از این پروژهها طراحی و سـاخت صفحه
پرشـرپلیت مربـوط به اسـپالیس گـرم (پخت
محـل اتصال) نـوار نقالـه بوده کـه جایگزینی
بهتـر و ایمنتـر بجـای پرشـربگ سـاخت
آلمان شـده اسـت.
وی اشـاره کـرد با توجه بـه پارگیهای متعدد
پرشـر بـگ کـه سـطح ایمنـی را بـه شـدت
کاهـش داده بـود و بـا توجـه بـه اینکـه ایـن
تجهیـز تولیـد داخلی نداشـته و تأمیـن آن از
خـارج در شـرایط کنونـی بسـیار دشـوار بوده

همـکاران متخصـص و فنـی مـا کـه سـابقه و
تجربـهی خوبی در زمینه اسـپالیس نوار نقاله
داشـتند اقـدام بـه طراحـی و سـاخت صفحه
پرشـر پلیـت کردنـد کـه این صفحه بـا صرف
کمتریـن هزینـه بـا باالتریـن سـطح کیفیـت
ممکـن ،طــراحی و تولیـد گردیـد و پـس از
آزمایشهـای الزم مــورد اسـتفاده قرار گرفت
و تاکــنون چندین سر اسـپالیس گرم (پخت
محـل اتصـال) نـوار نقاله انجـام و مـورد تائید
قـرار گرفته اسـت.
مدیرعامـل منطقه ویژه اقتصـادی خلیجفارس
ادامـه داد :پرشـر پلیـت سـاخته شـده در این
مجموعـه از ایمنـی باالیـی برخـوردار اسـت و
از نظـر هزینـه تأمیـن پرشـر پلیـت نزدیـک
بـه هشـت الـی ده هـزار یـورو ارزبری داشـت
در حالـی کـه پرشـر پلیـت را بـا هزینـهای
بسـیار ارزانتـر بـا مبلغـی در حـدود  20الـی
 25میلیـون تومـان از مـواد و متریـال موجود
در بـازار داخلـی میتـوان تولید کـرد .در حال
حاضـر ایـن آمادگـی را داریـم تـا پرشـرپلیت
را بـرای سـایر شـرکتهای کـه نیـاز بـه ایـن
تجهیـز جهت اسـپالیس گرم نوار نقالـه دارند
تولیـد کنیم.
خلـج طهرانـی ادامـه داد :پروژه بعـدی که در
منطقـه ویـژه به خودکفایی رسـیدیم سـاخت
 6دسـتگاه فیـدر ویبراتـوری با ظرفیـت 500
تـن بـر سـاعت بـود کـه هرچنـد سـاخت آن
در بعضـی از شـهرهای کشـور امـکان پذیـر
مـی باشـد اما توانسـتیم بـا تخصـص و دانش
همکارانمـان آن را بـرای اولیـن بـار در خـود

منطقـه ویژه تولیـد و نصب و راهانـدازی کنیم
کـه خوشـبختانه شـاهد کارایی خوبـی از این
فیـدر ها هسـتیم.
وی گفـت :این دسـتگاه بیشـتر بـرای هدایت
مـواد معدنی از هوپرهای بـر روی نوارنقاله می
باشـد و خریـد آن برای شـرکت منطقـه ویژه
 500تـا  600میلیـون تومان هزینـه به همراه
داشـت که متخصصیـن ما توانسـتد با مبلغی
حـدود  200میلیـون تومـان آن را تولید کنند
کـه از نظـر کیفیـت نیـز میتوانـد بـا نمونـه
خارجـی برابریکنـد .همچنین ایـن آمادگی
را داریـم کـه فیـدر مورد نیاز سـایر شـرکتها
را نیزتولیـد کنیم.
مدیرعامـل منطقه ویژه اقتصـادی خلیجفارس
در ادامـه بر اهمیت حمایت از تولید و سـاخت
داخـل کشـور تأکیـد و بیـان کـرد :بـا توجـه
بـه اینکـه طراحـی و سـاخت اولیه سـازههای
نـوار نقالههـا جهـت اسـتفاده از نوارهـای
اسـتیل کـورد بـوده و ایـن نوارهـا در داخـل
کشـور تولیـد نمیشـوند ،یکـی از اقداماتـی
کـه در جهـت حمایـت از تولیـد داخـل در
ایـن مجموعـه انجام شـد این بود که پرسـنل
تعمیـرات واحـد بهرهبـرداری بـا طراحـی و
تغییـر و بهسـازیهایی کـه در سـازههای
خطـوط انتقـال اعمـال کردنـد ایـن امـکان را
فراهـم آوردنـد که بتوانیـم از نوارهـای ای پی
(منجیـت دار) تولیـد داخـل اسـتفاده نماییم
کـه تاکنـون ایـن تغییـرات بـر روی حـدود
 30درصـد نوارنقالـه هـای پرکاربـرد اعمـال و
تعویض شـده اسـت.

وی تشـریح کرد :تنها مشـکل نـوار نقاله های
ای پـی ،تنظیـم خـط و یـا ازدیـاد طـول خط
اسـت ،نـوار نقالـه هـای اسـتیل کـورد ازدیاد
طـول کمتـری دارنـد؛ یعنـی بـه مـرور زمـان
طـول نـوار نقالـه زیـاد نمیشـود امـا در نـوار
نقالههـای ای پـی طـول نـوار بهمـرور زمـان
زیـاد میشـود کـه بـا طراحـی همـکاران
واحـد بهـره بـرداری منطقه ویژه این مشـکل
برطرف شـده اسـت.
ایـن کار در نـوع خـود بیسـابقه بـود کـه بـا
تغییـرات در سـازهها ،محلـی کـه میبایسـت
عمل کشـش انجـام شـود را افزایـش دادیم و
بـه نتیجه مطلوب رسـیدیم .اجـرای این طرح
دارای مزیتهـای بسـیاری بوده کـه در زیر به
برخـی از مهمتریـن آنها میتوان اشـاره کرد:
 عدم وابستگی به تولیدات خارجی تسریع در تأمین نوار نقاله افزایـش حداقل سـه تا شـش برابـری طولعمـر نـوار نقاله (بسـته به طـول خطوط)
 سـرعت تعویـض اسـپالیس از  24سـاعتبـرای هـر سـر بـه  16سـاعت
• کاهش هزینه اسپالیس
• افزایـش چنـد برابـری مقاومـت در برابـر
پارگـی طولـی در مقایسـه بـا بلتهـای ST
خلـج طهرانـی خاطرنشـان کـرد :در پایـان از
همـکاران پرتالش و مسـئولیتپذیر مجموعه
بهرهبـرداری کـه نقـش بیبدیلـی در بـه ثمـر
نشسـتن ایـن پروژههـا کـه بسـیاری از آنهـا
بـرای اولین بـار در منطقه انجام شـده اسـت،
تشـکر میکنم.

خلج طهرانی خبر داد:

یک گام تا اجرای پروژه انتقال پساب تصفیهخانه بندرعباس و خرید پساب فاضالب
برای تهیه آب صنایع
مدیـر عامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی
خلیـج فـارس بـا بیـان اینکـه اهـداف و
برنامههـای تدویـن شـده در سـالجاری
بـرای تحقـق و اجـرای منویـات مقـام
معظـم رهبری در راسـتای جهـش تولید،
بـا هدایـت و موافقـت سـازمان توسـعه و
نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران
و پیگیـری مسـتمر اسـتاندار محتـرم
اسـتان هرمـزگان در راسـتای تحقـق این
شـعار گام برمـیدارد ،اظهـار داشـت این
مجموعـه بـرای تأمیـن زیرسـاختها در
راسـتای جـذب سـرمایهگذار و افزایـش
و جهـش در تولیـد صنایـع مسـتقر در
منطقـه ،پروژه انتقـال پسـاب تصفیهخانه
بندرعبـاس و خریـد پسـاب فاضالب برای
تهیـه آب صنایـع را بـه عنـوان یکـی از
اولویتهـای مهـم کاری خـود قـرار داده
اسـت وی گفـت طـرح انتقـال پسـاب
فاضلاب بندرعبـاس بـه منطقـه ویـژه
اقتصـادی خلیجفـارس بـرای اسـتفاده
صنایـع غـرب و پاالیشـگاه بندرعبـاس
یکـی از چالشـیترین معضلات شـهری
نـه تنهـا جنبـه اقتصـادی کـه جنبههـای
ایـن شهرسـتان بـود کـه بـوی نامطبـوع
اجتماعـی و محیـط زیسـتی فراوانی دارد
آن در اطـراف خورهـای شـهر بهویـژه
و میتوانـد چالـش ورود پسـاب بـه دریـا
خـور گورسـوزان و همچنیـن چهـره
را پـس از سـالها بـه اتمـام برسـاند.
نازیبایـی کـه به سـاحل بندرعبـاس داده
بـه گـزارش معـدن نامه بـه نقـل ازروابط
بـود باعـث نارضایتـی شـهروندان شـده و
عمومـی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج
یکـی از اساسـیترین مطالبـات آنهـا در
فـارس  ،دکتـر حسـن خلـج طهرانـی
سـالهای متمـادی بـوده اسـت .منطقـه
عنوان کرد :مشـکل ورود پسـاب فاضالب
ویـژه اقتصـادی خلیجفـارس امیـد دارد
بندرعبـاس بـه دریـا سـالیان طوالنـی
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بتوانـد ایـن پـروژه را بـا ارائـه یـک پکیج
یکپارچـه کـه شـامل توسـعه و بازسـازی
شـبکه ،ارتقـا پمپـاژ و بازسـازی ،ارتقـا
و سـاماندهی تصفیهخانـه فعلـی ،خـط
انتقـال و پمپـاژ پسـاب و شیرینسـازی
ایـن پسـاب تـا حـد عمومـی مـورد
درخواسـت صنایـع ،بـه بهرهبـرداری
برسـاند و آب مـورد نیـاز صنایـع غـرب
بندرعبـاس را تأمیـن کنـد.

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی
خلیجفـارس بـا بیـان اینکـه افـق نیـاز
آب منطقـه ویـژه خلیجفـارس در طـول
روز  ٢٢٠هـزار مترمکعـب اسـت ،گفـت:
انتقـال پسـاب فاضلاب بندرعبـاس بـه
منطقـه ویـژه اقتصادی خلیجفـارس برای
اسـتفاده آب صنایـع غـرب و پاالیشـگاه
بندرعبـاس در دسـتور منطقه ویژه اسـت
کـه در حـال حاضـر بـا پیگیـری مصرانـه

ایـن مهـم در حـال رصـد اسـت.
وی عنـوان کـرد :منطقـه ویـژه
خلیجفـارس بـه نمایندگـی از ایمیـدرو
و شـرکتهای مسـتقر در منطقـه ویـژه
خلیجفـارس ماننـد فـوالد هرمـزگان،
فـوالد کاوه ،صبـا فـوالد ،مادکـوش  ،ملی
مـس ایـران  ،سـتاره سـیمین هرمـز(
کنسرسـیوم  10میلیـون تـن فـوالد ) و
پاالیشـگاه نفـت بندرعبـاس کـه نیازمنـد
آب هسـتند در قالـب یـک کنسرسـیوم،
شـرکت تأمین توسـعه و زیرسـاخت را در
حـال تشـکیل دارنـد و سـهامداران ایـن
شـرکت هسـتند ،منطقـه ويـژه هـم مثل
دیگـر اعضـا بهانـدازه بقیـه سـهامدار این
شـرکت شـده اسـت .وظیفه ایـن صندوق
کارهـای اولیـه بـرای خریـد آب تضمینی
از شـرکت ژرف کار جـم و احـداث واحـد
شـیرین سـازی آب از پسـاب بندرعبـاس
و دیگـر زیرسـاخت از جملـه بـرق و ....
ا ست .
وی در راسـتای رونـد اجرایی ایـن پروژه
تشـریح کـرد :ایـن پـروژه تـا مرحلـه
آمادهسـازی قـرارداد نیـز پیـش رفتـه
اسـت.
خلـج طهرانـی افـزود :صورتجلسـه
تشـکیل شـرکت بـه امضـای کلیـه اعضـا
رسـیده و مراحل قانونی تشـکیل شـرکت
بـا پشـتیبانی آقایـان دکتـر غریـب پور و
دکتـر همتـی بـه سـرعت آغـاز خواهـد
گردیـد .

شماره دوم
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خلج طهرانی خبر داد؛

فراهم كردن زمينه تاسيس شركت تامين و توسعه زير ساخت در منطقه ويژه
مدیـر عامـل منطقه ویـژه اقتصـادی خلیج
فـارس اظهـار داشـت بـا توجـه بـه اهـداف
و برنامههـای تدویـن شـده در سـالجاری
بـرای تحقـق و اجـرای منویات مقـام معظم
رهبری در راسـتای جهش تولیـد ،با هدایت
و موافقـت سـازمان توسـعه و نوسـازی
معـادن و صنایـع معدنـی ایران مانند سـایر
وزارتخانههـا و سـازمانها و که در راسـتای
تحقـق ایـن شـعار گام بـر میدارنـد ،بـرای
تامیـن زیرسـاختها در راسـتای جـذب
سـرمایهگذار و افزایـش و جهـش در تولیـد
صنایـع مسـتقر در منطقـه ،پـروژه انتقـال
پسـاب تصفیهخانـه بندرعبـاس خريـد
پسـاب فاضلاب بـرای تهیـه اب صنایـع را
بـه عنـوان یکـی از اولویتهـای مهـم کاری
خـود قـرار عنـوان کـرد و امـروز در ايـن
خصـوص جلسـه اي كـه نتيجه آن تشـكيل
كنسرسـيومي که با تاسـيس شـركت تامين
و توسـعه زيـر سـاخت در منطقه ويـژه براي
پيگيـري و خريـد هـاي اولیـه برگـزار شـد
بـه گـزارش روابـط عمومـی منطقـه ویـژه
اقتصـادی صنایـع معدنـی وفلـزی خلیـج
فـارس دكتـر حسـن خلـج طهرانـي عنوان
كـرد :بناسـت شـركتهاي زيرمجموعـه
منطقـه ويـژه خليـج فـارس و صنایـع غرب
بندرعبـاس مثـل فوالدهرمـزگان ،فـوالد آن كارهـاي اوليـه براي خريـد آب تضميني
كاوه ،صبـا فـوالد ،مادكـوش و آلومينيـوم از شـركت ژرف كار جـم و احـداث واحـد
المهـدي و پاالیشـگاه بندرعبـاس و شـیرین سـازی آب از پسـاب بندرعبـاس و
شـركتهايي كه نيازمند آب هسـتند در قالب دیگـر زیرسـاخت از جملـه بـرق اسـت.
يـك كنسرسـيوم ،صنـدوق تاميـن توسـعه ایـن مسـئول افـزود :مشـکل ورود پسـاب
و زيرسـاخت را تشـكيل دهنـد كـه وظيفـه فاضلاب بندرعبـاس بـه دریـا سـالیان

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
سازمانی اقتصادی-اجتماعی

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج
فـارس در دیـدار بـا نماینـده ولـی فقیـه در
اسـتان هرمزگان ضمن تشـریح دستاوردهای
اخیـر اقتصـادی این منطقه عظیـم اقتصادی
گفـت :از عمـل بـه مسـئولیتهای اجتماعی
خویـش نیـز غافل نشـدهایم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی منطقـه ویـژه
اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج
فـارس« ،حسـن خلج طهرانـی» در دیـدار با
حجت االسلام و المسـلمین «محمد عبادی
زاده» نماینـده ولـی فقیـه در هرمـزگان و
امـام جمعـه بندرعباس بـه تشـریح اقدامات
صـورت گرفتـه در منطقـه ویـژه اقتصـادی
خلیـج فـارس پرداخـت.
وی ضمـن اشـاره بـه اشـتغالزایی ۱۲هـزار
نفـری در ایـن منطقـه عظیـم اقتصـادی،
گفـت :بـا ایـن حـال مـا صرفـا بنگاهـی
اقتصادی-تولیدی نیسـتیم و تالش داریم در
حـوزه مسـئولیت هـای اجتماعی نیـز منافع
ذینفعـان اصلی خـود یعنی مـردم منطقه را
نیـز مـد نظـر قـرار دهیم.
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج
فـارس افـزوده :بـه عنـوان مثـال در چالـش
اخیـر درگیـر شـدن هرمـزگان بـا ویـروس
مهلـک کرونا بیـش از  ۳۰میلیـارد ریال را به
حـوزه سلامت اختصـاص دادیم تـا وضعیت
بهداشـتی و درمانـی هـم اسـتانی هـای
گرانقدرمـان ارتقـا یابـد.

وی سـپس بـه تشـریح طـرح اقتصـادی-
اجتماعـی انتقـال پسـاب بندرعبـاس بـه
منطقـه ویژه اقتصادی خلیـج فارس پرداخت
و گفـت :بـا اجـرای ایـن طرح مطالبـه بهحق
مـردم هرمـزگان مبنی بـر عدم ورود پسـاب
به آب دریا محقق میشـود و زیرسـاختهای
منطقـه ویژه نیـز تقویت خواهد شـد که این
فرآینـد بـه تامیـن آب پایـدار بـرای صنایـع،
جذب بیشـتر سـرمایهگذار در حـوزه صنعت
و ایجـاد جهـش تولیـد کمـک میکند.
در ادامـه ایـن دیـدار حجتاالسلام عبـادی
زاده از اشـتعال زایی گسـترده و جذب نفرات
بومـی در منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج
فـارس تقدیـر کـرد و افـزود :بـا ایـن حـال
توقـع مـیرود بـا توجـه بـه شـرایط خـاص
جغرافیایـی و اجتماعـی هرمزگان نسـبت به
اشـتغال بیشـتر نیروهـای بومـی در صنایـع
فـوالدی مسـتقر در منطقـه ویـژه تلاش
صـورت گیـرد.
نماینـده ولی فقیه در هرمـزگان اجرای طرح
انتقـال پسـاب بندرعبـاس بـه منطقـه ویـژه
اقتصـادی خلیج فـارس را اقدامی قابل تقدیر
خوانـد و گفـت :ایـن موضـوع به ارتقا سـطح
محیـط زیسـت ،بهداشـت و زندگـی عمومی
مـردم اسـتان منجر خواهد شـد.
وی در پایـان از زحمـات تالشـگران عرصـه
جبهـه اقتصـادی تقدیـر کـرد و خواسـتار
اقدامـات جهـادی در سـال رونق تولید شـد.

طوالنـی یکـی از پـر چالشتریـن معضلات
شـهری ایـن شهرسـتان بـود کـه بـوی
نامطبـوع آن در اطـراف خورهـای شـهر بـه
ویـژه خـور گورسـوزان و همچنیـن چهـره
نازیبایـی کـه بـه سـاحل بندرعبـاس داده
بـود باعـث نارضایتـی شـهروندان و یکـی از

اساسـیترین مطالبـات آنهـا در سـالهای
متمـادی بـوده اسـت کـه منطقـه ویـژه
اقتصـادی خلیـج فـارس امیـد دارد بتوانـد
ایـن پـروژه را با ارائـه یک پکیج یـک پارچه
کـه شـامل توسـعه و بازسـازي شـبكه ،ارتقا
پمپاژ و بازسـازي ،ارتقا و سـاماندهي تصفيه

خانـه فعلـي ،خـط انتقـال و پمپاژ پسـاب و
شیرینسـازی ایـن پسـاب تـا حـد عمومـي
مـورد درخواسـت صنايـع ،بـه بهرهبـرداری
برسـاند و آب مـورد نیـاز صنایـع غـرب
بندرعبـاس را تامیـن کنـد.
وي بـا بیـان اینکـه افـق نيـاز آب منطقـه
ويـژه خليـج فـارس ،در طـول روز ٢٢٠
هـزار مترمكعـب اسـت گفت انتقال پسـاب
فاضلاب بندرعبـاس بـه منطقـه ویـژه
اقتصـادی خلیـج فـارس بـرای اسـتفاده اب
صنایـع غـرب و پاالیشـگاه بندرعبـاس در
دسـتور منطقـه ویـژه اسـت کـه در حـال
حاضـر بـا پیگیـری مصرانـه ایـن مهـم در
حـال رصـد میباشـد.
خلـج طهرانـی این اقـدام مانـدگار در جهت
صیانـت از محیـط زیسـت و ارتقـای زندگی
هرمزگاننشـینان عنـوان کـرد و افـزود:
طـرح انتقـال پسـاب فاضلاب بندرعبـاس
بـه منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس
بـرای اسـتفاده صنایـع غـرب و پاالیشـگاه
بندرعبـاس نـه تنهـا جنبـهی اقتصـادی که
جنبـه هـای اجتماعـی و محیـط زیسـتی
فراوانـی دارد و میتوانـد چالش ورود پسـاب
بـه دریـا را پس از سـال ها به اتمام برسـاند.
وی در پایـان گفـت که جـا دارد از حمایت
دکتـر غریـب پـور ریاسـت هیـات عامـل
سـازمان ایمیـدرو و دکتـر همتی اسـتاندار
هرمـزگان و نماینـدگان بندرعبـاس در
مجلـس که همیشـه دغدغـه مـردم را دارند
و معـاون عمرانـی اسـتانداری قدردانـی و
تشـکر نماییـم

در دیــدار مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس بــا
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان؛

همگرایی برای جذب سرمایه گذار در هرمزگان

مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیج
فـارس در دیـدار بـا نماینـده ولـی فقیـه
در اسـتان هرمـزگان ضمـن تشـریح
دسـتاوردهای اخیـر اقتصـادی ایـن
منطقـه عظیـم اقتصـادی گفـت :از عمـل
بـه مسـئولیتهای اجتماعـی خویـش نیز
غافـل نشـدهایم.
بـه گـزارش روابـط عمومـی منطقـه ویژه
اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی خلیج
فارس« ،حسـن خلـج طهرانـی» در دیدار
بـا حجـت االسلام و المسـلمین «محمـد
عبـادی زاده» نماینـده ولـی فقیـه در
هرمـزگان و امـام جمعـه بندرعبـاس بـه
تشـریح اقدامات صورت گرفتـه در منطقه
ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس پرداخـت.
وی ضمن اشـاره بـه اشـتغالزایی ۱۲هزار
نفـری در ایـن منطقـه عظیـم اقتصـادی،
گفـت :بـا ایـن حـال مـا صرفـا بنگاهـی
اقتصادی-تولیـدی نیسـتیم و تالش داریم
در حـوزه مسـئولیت هـای اجتماعـی نیـز

منافـع ذینفعـان اصلی خود یعنـی مردم
منطقـه را نیـز مـد نظـر قـرار دهیم.
مدیرعامـل منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیج
فـارس افـزوده :به عنـوان مثـال در چالش
اخیـر درگیـر شـدن هرمـزگان بـا ویروس
مهلـک کرونـا بیـش از  ۳۰میلیـارد ریـال
را بـه حـوزه سلامت اختصـاص دادیـم تا
وضعیـت بهداشـتی و درمانی هم اسـتانی
هـای گرانقدرمـان ارتقـا یابد.
وی سـپس بـه تشـریح طـرح اقتصـادی-
اجتماعـی انتقـال پسـاب بندرعبـاس بـه
منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس
پرداخـت و گفـت :بـا اجـرای ایـن طـرح
مطالبـه بهحـق مـردم هرمـزگان مبنـی
بـر عـدم ورود پسـاب بـه آب دریـا محقق
میشـود و زیرسـاختهای منطقـه ویـژه
نیـز تقویـت خواهـد شـد کـه ایـن فرآیند
بـه تامیـن آب پایـدار برای صنایـع ،جذب
بیشـتر سـرمایهگذار در حـوزه صنعـت و
ایجـاد جهـش تولیـد کمـک میکنـد.

در ادامـه ایـن دیدار حجتاالسلام عبادی
زاده از اشـتعال زایـی گسـترده و جـذب
نفـرات بومـی در منطقـه ویـژه اقتصـادی
خلیـج فـارس تقدیـر کـرد و افـزود :با این
حـال توقـع مـیرود بـا توجـه به شـرایط
خـاص جغرافیایـی و اجتماعـی هرمـزگان
نسـبت به اشـتغال بیشـتر نیروهای بومی
در صنایـع فوالدی مسـتقر در منطقه ویژه
تلاش صـورت گیرد.
نماینـده ولـی فقیـه در هرمـزگان اجـرای
طـرح انتقال پسـاب بندرعبـاس به منطقه
ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس را اقدامـی
قابـل تقدیـر خوانـد و گفـت :ایـن موضوع
بـه ارتقـا سـطح محیط زیسـت ،بهداشـت
و زندگـی عمومـی مـردم اسـتان منجـر
خواهد شـد.
وی در پایـان از زحمـات تالشـگران عرصه
جبهـه اقتصـادی تقدیـر کـرد و خواسـتار
اقدامـات جهـادی در سـال رونـق تولیـد
شد .
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حیدری پوری ،مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس:

یکی از مهمترین اهداف منطقه ویژه جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی است
مدیـر برنامهریـزی و کنتـرل پـروژه منطقه
ویـژه اقتصـادی خلیـج فارس با بیـان اینکه
یکـی از مهمتریـن اهـداف منطقـه ویـژه
جـذب سـرمایهگذار داخلـی و خارجـی
اسـت ،اضافـه کـرد :مهمتریـن وظیفـه این
بخـش در واقـع کمـک بـه شـروع فعالیـت
شـرکتها در منطقـه ویـژه اسـت تـا زمانی
کـه سـرمایهگذاری وارد مجموعـه مـی
شـود زیـر سـاختهای مـورد نیـاز ماننـد
آب ،بـرق ،گاز و سـایر مـوارد را در اختیـار
داشـته باشـد و مشـکال ت و چالشهـای
آنهـا مرتفـع شـده باشـد.
بـه گـزارش معـدن نامـه بـه نقـل از روابط
عمومـی منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج
فـارس ،حیـدری پـوری در همیـن راسـتا
و بـرای تامیـن آب مـورد نیـاز صنایـع در
منطقـه ویـژه خلیـج فـارس بـه پـروژه
انتقـال پسـاب تصفیهخانـه بندرعبـاس
اشـاره و بیـان کـرد :ایـن پـروژه در مرحله
اخـذ مصوبه بـوده وبـه زودی شـاهد انعقاد
قـراداد خواهیـم بـود تـا بتوانیـم از ایـن
ظرفیـت برای تامیـن آب مورد نیـاز صنایع
غـرب بندرعبـاس اسـتفاده کنیـم و ایـن
مهـم از از برداشـت آب از دریـا و منابـع
آب زیـر زمینـی وجلوگیری بعمـل می آید.
وی اذعـان داشـت :برنامـه هـر سـاله مـا
کمـک بـه انعـکاس مشـکالت شـرکتهای
سـرمایه گـذار میباشـد تـا بتوانیـم بـه
شـرکتهای سـرمایهگذار چـه در زمـان
سـاخت و چـه در زمـان بهـره بـرداری از
طریـق ایـن مدیریت کمـک کنیـم زیرا که
این حـوزه بـا مدیریتهای مختلـف ارتباط
تنگاتنـگ دارد و از ایـن کانـال مشـکالت

شـرکتهای سـرمایه گـذار زودتـر مرتفـع
خواهـد شـد.
حیـدری پـوری بـه پروژههـای در حـال
اجـرا در منطقـه ویـژه برای سـاخت و ارتقا
زیرسـاختها اشـاره کـرد و گفـت :در حال
حاضـر چندیـن پـروژه مانند پـروژه اجرای
خطـوط بـرق  63کیلـو ولت ،اجرای شـبکه
روشـنای مسـیر مواصالتـی سـایت 600
هکتـاری ،بهینهسـازی شـبکه  20کیلـو
ولـت منطقـه ویژه و توسـعه پسـت  400به
 230کیلـو ولت شـهید لشـکری ،در منطقه
ویـژه در حـال انجام اسـت که واحـد انرژی
متولی آن اسـت.
مدیـر برنامهریـزی و کنتـرل پـروژه در

تشـریح وضعیـت برخـی از پروژههـای در
دسـت احداث در منطقه ویـژه خلیج فارس
اذعـان داشـت :پـروژه تکمیل دسترسـی به
سـایت توسـعه و پـروژه احـداث جـاده و
دیـوار پیرامونی سـایت توسـعه با پیشـرفت
بـاالی  95درصـدی همـراه بـوده اسـت
کـه پروژههـای فوقالذکـر زیـر مجموعـه
مدیریت مهندسـی و زیر سـاخت میباشـد
وی بـا اعالم پیشـرفت  6درصـدی در پروژه
تعمیـرات اساسـی تاسیسـات اسـکله و
بهبـود زیر سـاختهای دریایـی ،ادامه داد:
و پـروژه هایی دیگـری نیز وجـود دارند که
در انتظـار تامیـن اعتبـار هسـتند تکمیـل
شـبکه فاضلاب سـایت شـمالی و جنوبـی

کـه اسـناد آن از طـرف مشـاور تهیه شـده
اسـت و توسـط کارفرماهـا اصالحـات الزم
انجـام گرفتـه و جهـت بررسـی بـه کمیتـه
فنـی ،بازرگانـی ارجـاع داده شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده در
منطقـه ویـژه خلیـج فـارس بـرای جـذب
سـرمایهگذار بـه ویـژه در سـال جهـش
تولیـد عنـوان کـرد :موقعیـت اسـتراتژیک
منطقـه ویـژه باعـث شـده تـا ایـن منطقـه
دسترسـی آسـان بـا آبهـای آزاد و
بینالمللـی داشـته باشـد و نزدیکـی بـه
مهمتریـن معادن سـنگ آهن کشـور مانند
سـنگ آهـن مرکـزی ،گل گهـر سـیرجان،
چادرملـو و ...و همچنیـن وجـود خطـوط

ریلـی و حمل و نقـل دریایـی ،معافیتهای
مالیاتی شـرکتهای سـرمایه گـذار را ترغیب
بـه سـرمایه گـذاری در ایـن منطقـه نموده
اسـت کـه بـا تامین هرچـه بهتر و سـریعتر
زیـر سـاختها و تلاش در حـل مشـکالت
سـرمایهگذاران ،منطقـه ویـژه از جذابیـت
بیشـتری بـرای سـرمایهگذاری برخـوردار
خواهـد بـود.
مدیـر برنامهریـزی و کنتـرل پـروژه منطقه
ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی
خلیـج فـارس تصریـح کـرد :تمـام تلاش
خـود را بـه کار میگیریـم تـا بتوانیـم امـر
سـرمایهگذاری و راهانـدازی و تولیـد در
منطقـه ویـژه را سـهولت بخشـیم زیـرا کـه
ایجـاد بنگاههـای صنعتـی در ایـن منطقـه
علاوه بر کمـک بـه تولیـد و ارزآوری برای
کشـور ،باعـث افزایـش سـطح اشـتغال
جوانـان اسـتان خواهـد شـد کـه ایـن مهم
خـود کاهـش بسـیاری از مشـکالت در
سـطح جامعـه و توسـعه صنعتی شـهر بندر
عبـاس و نهایتـا اسـتان هرمـزگان را فراهم
مینمایـد.
وی در پایـان گفـت :در همیـن راسـتا
در حـال آمـاده سـازی سـایت توسـعه
منطقـه ویـژه هسـتیم کـه در حـال حاضـر
جادهکشـی و ایجـاد دیـوار پیرامونـی
انجـام شـده و طـرح جامـع آب و بـرق و
گاز نیـز بـرای ایـن سـایت پیشبینی شـده
اسـت تـا در سـال جهـش تولیـد بـا تکیـه
بـر رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری و
بهرمنـدی از تـوان و امکانـات منطقـه ویژه
اقتصـادی خلیـج فـارس قدمی در راسـتای
آبادانـی کشـور برداریـم.

مدیر مهندسی و زیر ساخت مطرح كرد:

جهش بزرگی در تکمیل زیرساختهای منطقه ویژه رخ خواهد داد

مدیـر مهندسـی و زیـر سـاخت منطقـه
ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس بـا بیـان
اینکـه هـر سـرمایهگذار و تولیـد کننـده
بـرای توسـعه و افزایـش بهـرهوری در
منطقـه ویـژه خلیـج فـارس نیاز بـه تامین
و تکمیـل زیـر سـاخت دارد اذعان داشـت:
مهمتریـن وظیفـه مدیریـت مهندسـی و
زیرسـاخت تهیـه و تکمیل زیرسـاختهای
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منطقـه ویـژه مـواردی ماننـد احـداث
جـاده ،پـل ،تامیـن آب ،بـرق و گاز بـرای
حضـور سـرمایهگذاران و افزایـش تولیدات
بنگاههـای صنعتـی مسـتقر در منطقـه
اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی منطقـه ویژه
اقتصـادی صنایـع معدنـی وفلـزی خلیـج
فـارس بازیـار بهمـن نـژاد بـا اشـاره بـه

برنامههـای ایـن واحـد بـرای سـال جـاری
در راسـتای تحقـق شـعار جهـش تولیـد،
عنـوان کـرد :واحـد مدیریـت مهندسـی
و زیـر سـاخت منطقـه ویـژه اقتصـادی
صنایـع معدنـی و فلـزی خلیـج فـارس
بـا تبعیـت از سیاسـتهای کلـی نظـام
جمهـوری اسلامی و در راسـتای تحقـق
منویـات رهبـر معظـم انقلاب و بـه فعـل
در آوردن شـعار سـال  99بـه نـام «جهش
تولیـد» برنامههایـی را تدوین کرده اسـت.
مدیـر مهندسـی و زیـر سـاخت منطقـه
ویـژه اقتصـادی صنایـع معدنـی و فلـزی
خلیـج فـارس ادامـه داد :بـا تکمیـل و
بهرهبـرداری از ایـن پروژههـا علاوه بـر
اینکـه تولیدهکنندههـای مسـتقر در
منطقـه بـه تولیـد حداکثـری خـود دسـت
مـی یابنـد امید اسـت با احـداث و اجرایی
شـدن آنهـا گامی موثـر در حـوزه ترغیب
سـرمایهگذاران داخلـی و خارجـی بـرای
ورود بـه منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج
فـارس برداشـته شـود.
وی در تشـریح ایـن پروژهها اظهار داشـت:
اولیـن برنامـه ایـن حـوزه در سـال جـاری
تکمیـل پروژههـای عمرانـی نیمـه تمام در
منطقـه ویژه اسـت کـه در نظـر داریم این
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پروژههـا را بـا اعتبـاری در مجمـوع بالغ بر
یـک صد میلیـارد ریال بـه اتمام برسـانیم.
بهمـن نـژاد ادامـه داد :یکـی دیگـر از
پروژههـای حائـز اهمیـت در سـال جـاری
تکمیل بخشـی از شـبکه توزیع آب سـایت
شـمالی بـا اعتبـاری نزدیـک بـه 150
میلیـارد ریـال اسـت ،همچنیـن تکمیـل
تصفیهخانـه فاضلاب سـایت جنوبـی
و اسـتفاده از پسـاب تصفیـه شـده آن
بـرای آبیـاری فضـای سـبز محوطـه ایـن
سـایت کـه هزینـه آن بالـغ بـر یـک صـد
میلیـارد ریـال برآورد شـده اسـت ،از دیگر
برنامههـای حـوزه مدیریـت مهندسـی و
زیـر سـاخت منطقـه ویـژه اقتصـادی در
سـال  99اسـت.
مدیـر مهندسـی و زیـر سـاخت منطقـه
ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس از تعمیـر و
نگهـداری پـل دسترسـی و اسـکله منطقـه
ویـژه خبـر داد و گفـت :پـل دسترسـی و
اسـکله منطقـه از اصلیتریـن زیرسـاخت
منطقـه ویـژه بـرای صـادرات و ورود
مـواد معدنـی مـورد نیـاز شـرکتها و
سـرمایهگذاران بـه منطقه اسـت کـه برای
تعمیـر و نگهـداری آن در سـال جـاری
بالـغ بـر  300میلیـارد ریـال بودجـه در

نظـر گرفتـه شـده اسـت.
وی ادامـه داد :تخصیـص  350میلیـارد
ریـال بـرای تکمیـل کانالهـای دفـع
آبهـای سـطحی در سـایت شـمالی بـه
منظـور جلوگیری از آبگرفتگی در سـطح
منطقـه ویـژه که این امر مانع از آسـیب به
زیرسـاختها و تاسیسـات تولیدکننـدگان
درهنـگام بارندگـی و سـیالب خواهـد شـد
از جملـه برنامههـا در سـال جهـش تولیـد
خواهـد بود.
بهمـن نـژاد گفـت :مجمـوع اعتبـاری کـه
بـرای راهانـدازی و اجـرای پروژههـای این
بخـش در سـال  99مـورد نیاز اسـت بالغ
بـر یک هـزار و  200میلیارد ریـال تخمین
زده شـده اسـت کـه اگـر ایـن بودجـه بـه
مـوارد فوقالذکـر اختصـاص یابـد ،جهـش
بزرگـی در تکمیـل زیرسـاختهای منطقه
ویـژه رخ خواهـد داد کـه ایـن امـر خـود
باعـث سـهولت در کار سـرمایهگذاران در
راسـتای اجـرای برنامههـای توسـعهای
خواهـد بـود ،زمانـی کـه طـرح توسـعه
سـرمایهگذاران اجرایـی شـود بـه تبـع آن
تولیـد و اشـتغال نیـز افزایش پیـدا خواهد
کـرد کـه این امـر یکـی از مصادیـق تحقق
شـعار جهـش تولید اسـت.

..........................................................................................................................................
تهیه و تدوین  :سعید خادمی پور

مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

Email:info@pgsez.ir
www.pgsez.ir

آدرس  :بندرعباس ،کیلومتر  13بزرگراه شهید رجایی

076-33592201-10

روابط عمومی 076-33592220 :

دکتر حسـن خلـج طهرانـی مدیرعامل
منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس
طـی پیامـی بـه مناسـبت هفدهـم
مـرداد مـاه روز خبرنـگار ،ایـن روز
را بـه تمامـی خبرنـگاران و اصحـاب
رسـانه تبریـک گفـت.
متن کامل پیام به شـرح زیر اسـت:
بسـم رب المطلعیـن و الصدیقین
خبرنـگاران تجسـم امانتـداری ،تعهد،
مسـئوليت پذیری و دلسـوزی هسـتند
و روز خبرنـگار یـادآور تال شهـای

076-33592211

قلم خبرنگار ،نفخ صور برای بیداری جامعه است

شـبانه روزی مـردان و زنـان بلنـد
اندیشـی اسـت کـه مانـدگاری
حقیقـت را بـه انتفـاع مالی و پسـت و
مقـام ترجیـح داد هانـد.
خبرنـگاران بایـد نسـبت بـه نوشـتهها
و قلـم مسـئول باشـند و مـا نیـز
بنابرایـن بایـد نسـبت بـه عملکردهای
خودمـان پاسـخگو باشـیم.
خبرنـگاران پـل ارتباطـی میـان مردم
و مسـئوالن هسـتند و بایـد کمـک
بـه جامعـه از بسـتر رسـانه محقـق
شـود ،در ایـن راسـتا از زحمـات
خبرنگارانـی کـه بـرای پوشـش اخبار
منطقـه ویـژه اقتصـادی خلیـج فـارس

تلاش کردنـد ،قدردانـی میکنـم.
اینجانـب ضمـن گرامیداشـت یـاد
و نـام شـهید خبرنـگار ،محمـود
صارمـی ،فـرا رسـیدن  ١٧مـرداد،
ایـن روز شـکوهمند را بـه همـه
خبرنـگاران ،نویسـندگان ،روزنامـه
نـگاران و صاحبـان اندیشـه و قلـم
تبریـک و تهنیـت عـرض مـی کنیـم
و مراتـب تقدیـر و سـپاس خالصانـه
خـود را از تلاش خسـتگی ناپذیـر
جامعـه شـریف خبرنـگاران ابـراز
میکنـم ،دسـت همـه اصحـاب قلـم
را بـرای ادامـه تعاملات و همـکاری
هـای سـازنده بـه گرمـی می فشـارم.

افتتاح کتابخانه «کار و اندیشه» در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
مدیــر روابــط عمومــی منطقــه ویــژه
اقتصــادی خلیــج فــارس از افتتــاح
کتابخانــه «کار و اندیشــه» در ایــن
منطقــه ویــژه اقتصــادی خبــر داد و
گفــت :ارتقــای ســرانه مطالعــه و نهادینــه
کــردن فرهنــگ کتابخوانــی را بــه جــد
دنبــال میکنیــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه
ویــژه اقتصــادی خلیــج فــارس« ،ســعید
خادمــی پــور» در تشــریح خبــر افتتــاح
کتابخانــه «کار و اندیشــه» بیــان داشــت:
در عصــری کــه فرهنــگ مصرفــی بــر
جامعــه غالــب شــده اســت و فضــای
مجــازی زمــان زیــادی را از انســانها
اشــتغال میکنــد ،بایــد روزانــه زمــان
مناســبی را بــرای مطالعــه در نظــر

گرفــت چــرا کــه جامعــهای بــدون
مطالعــه از پیشــرفت جــا میمانــد.
مدیــر روابــط عمومــی منطقــه ویــژه
اقتصــادی خلیــج فــارس گفــت :بــا
نگاهــی ســاده بــه آمــار کشــورهای
پیشــرفته بــه خوبــی متوجــه میشــویم
کــه میــزان مطالعــه مــردم آن ســرزمین
نســبت بــه دیگــر کشــورها بســیار بیشــتر
اســت و رفــاه عمومــی بــا ســرانه مطالعــه
نســبت مســتقیمی دارد.
وی تاکیــد کــرد :در واحــد روابــط
عمومــی منطقــه ویــژه خلیــج فــارس بــا
عارضهیابــی مســائل اجتماعــی و احصــا
کمبودهــا در حــوزهی فضــای فرهنگــی بر
آن شــدیم تــا با راه انــدازی کتابخانه «کار
و اندیشــه» تاثیــری هــر چنــد کوچــک در

جامعــه صنعتــی غــرب بندرعباس داشــته
باشــیم .خادمــی گفــت :ایــن کتابخانــه
کــه در ســایت جنوبــی و بــا حمایــت
مســتقیم مدیــر عامــل منطقــه ویــژه
اقتصــادی خلیــج فــارس راه انــدازی
تاســیس شــده کــه عالقمنــدان بــه
کتابخوانــی را بــه هــم پیونــد زده اســت.
وی عنــوان کــرد :در نظــر داریــم بعــد
از اتمــام بیمــاری همهگیــر کوویــد 19
برنامــه هــای متنوعــی بــرای تشــویق و
ترغیــب همــکاران بــه کتابخوانــی برگــزار
کنیــم .شــایان ذکــر اســت در کتابخانــه
کارواندیشــه آثــاری از نویســندگان
ایرانــی و خارجــی در زمینــه رمــان،
داســتان ،روانشناســی ،فلســفه موجــود
اســت.

مدیر بهداشت ،ایمنی و محیط زیست:

انجام آزمایش
خون جهت ارزیابی
وضعیت شیوع کرونا
در بین پرسنل
مدیــر بهداشــت ،ایمنــی و محیــط زیســت منطقــه
ویــژه از انجــام آزمایــش خــون جهــت ارزیابــی
وضعیــت شــیوع کرونــا در بیــن پرســنل منطقــه
ویــژه خبــر داد .مهنــدس اردشــیر ســاالری گفــت در
ادامــه شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور و هرمــزگان،
منطقــه ویــژه اقتصــادی ،معدنــی و فلــزی خلیجفارس
نیــز اقدامــات پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن بیمــاری را
بــرای کارکنــان خــود در نظــر گرفتــه اســت.وی گفــت
در ایــن مجموعــه بــه صــورت مســتمر ضدعفونــی
ســطوح و مســیرهای رفــت و آمــد ،کنتــرل دمــای
بــدن کارکنــان و مراجعهکننــدگان شــرکت بــرای
مقابلــه و پیشــگیری از ویــروس کرونــا بــه طــور
مســتمر انجــام میشــود .همچنیــن بــه همیــن
منظــور ،تعــدادی لــوازم بهداشــتی شــامل ،ماســک،

مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی از افزایش بیش
از  6/2برابر تولید آلومینیوم در المهدی خبر داد

دســتکش و ژل ضدعفونیکننــده در میــان کارکنــان
ســتاد توزیــع شــده اســت .وی اظهــار داشــت هــم
اکنــون نیــز انجــام آزمایــش خــون جهــت ارزیابــی
وضعیــت شــیوع کرونــا در بیــن پرســنل منطقــه ویــژه
انجــام شــده اســت تــا اطمینــان از ســامت کارکنــان
حاصــل شــود .منطقــه ویــژه اقتصــادی خلیجفــارس،
مقــررات و دســتورالعملهای الزم بــرای مبــارزه بــا
ایــن ویــروس را در اولویــت برنامههــای خــود قــرار
داده اســت.

شــرکت آلومینیــوم المهــدی در  3ماهــه اول ســال
 1398مقــدار  15200تــن آلومینیــوم تولیــد نمــوده
بــود کــه بــا زحمــت و تــاش مدیــران و کارکنــان
شــرکت آلومینیــوم المهــدی ،ایــن مقــدار در  3ماهــه
اول ســال  1399بــه  40هــزار تــن شــمش آلومینیــوم
رســید کــه رشــد  6/2برابــری نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال قبــل را نشــان مــی دهــد.
تولیــد آلومینیــوم در المهــدی در ســال  1398مقــدار
 88هــزار تــن بــود کــه طبــق برنامــه ریــزی انجــام
شــده ایــن مقــدار در ســالجاری کــه از ســوی مقــام
معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) ســال جهــش تولیــد
نامگــذاری شــده اســت بــه  180هــزار تــن خواهــد

رســید .مدیرعامــل آلومینیــوم المهــدی همچنیــن از
عرضــه محصــوالت ایــن شــرکت در بــورس کاال بصورت
منظــم خبــر داد و گفــت :خوشــبختانه مشــکلی در
تامیــن مــواد اولیــه شــرکت و بــرق وجــود نــدارد و
بدنبــال راه انــدازی موفــق بیــش از دویســت دیــگ در
ســال گذشــته ،مابقــی دیگهــا نیــز در ســالجاری وارد
مــدار خواهنــد شــد.
مهتــدی خاطرنشــان کــرد کــه ایــن شــرکت در نظــر
دارد عــاوه بــر تامیــن نیــاز داخــل نســبت بــه صــادرات
شــمش آلومینیــوم بــرای تامیــن ارز و نیــز تامیــن مــواد
اولیــه مــورد نیــاز خــود کــه اغلــب وارداتــی هســتند
اقــدام نمایــد.

