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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

جام جم بررسی می کند؛

با هدف تعادل بخشی به آبخوان ها؛مدیرعامل بیمه ایران معین:با ظرفیت 12 تخت اجرا شد؛

سهم 68 درصدی بخش 
خانگی در مصرف برق

افزایش خطوط ریلی منطقه 
خلیج فارس

 در سال جهش تـولید

راه اندازی بخش کووید۲ 
بیمارستان کودکان 

تسهیالت ویژه بیمه ای 
برای ساکنان کیش

پایان فاز اول تغذیه 
مصنوعی دشت گـزیر 

بازارچه های تخصصی 
اصناف

 ایجاد  شود
معین الدین رازمنــد، مدیر بهــره  بــرداری منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: تا دو 
ماه آینده بالغ بر 800 متر خط ریلی به خطوط این منطقه 
ویژه افزوده خواهد شد که ایجاد این ظرفیت جدید، با استقبال زیادی 

از سوی سرمایه گذاران همراه خواهد بود. 

سرپرست شــرکت توزیع برق هرمزگان با بیان این که مصرف 
برق در هرمزگان نســبت به سال گذشــته ۴.۵ درصد افزایش 
یافته اســت، افزود:  بیش از 68 درصد کل مصرف برق اســتان مربوط به 

بخش خانگی است.

سرپرست شرکت توزیع برق هرمزگان 
اعالم کرد؛

تا 2 ماه آینده؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم: 

اتصال پاالیشـگاه های بـزرگ 
هرمزگان به اسکله های نفتی
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نبود زیرساخت، عامل توقف 
گازرسانی هرمزگان

۴

ساخت 3 پست اسکله نفتی به دست متخصصان ایرانی در 
بندر شهید رجایی ادامه دارد؛



هرمزگان به عنوان یکی از  استان های فعال در زمینه 
صنایع پاالیشگاهی نفت و گاز شناخته می شود، اما 
بنا به دالیل مختلفی که از سوی مسئوالن اجرایی 
در ادوار مختلف مطرح شده، تا کنون بخش اعظم 
مردم این استان از نعمت گاز طبیعی و لوله کشی 
باال شاید  و رطوبت  بی بهره هستند. گرما  خانگی 
کردن  خالی  شانه  اصلی  دلیل  پیش  سال  چند  تا 
برخی مسئوالن از گازرسانی به شهرهای مختلف 
غیرکارشناسانه   پاسخ  این  گویا  اما  بود  استان  این 
و دالیلی نظیر آن، دیگر جوابگوی مطالبات مردم 
هرمزگان نیست و همواره عدم گازرسانی به مناطق شهری و روستایی، با وجود 
بهره مندی این استان از نعمت گاز طبیعی و صادرات آن به دیگر استان ها به عنوان 
یک سوال مهم مطرح بوده است؛ به نظر می رسد وقت آن رسیده که متولیان، 
بخشی از بار سنگین سیلندرهای گاز طی سالیان متمادی را با تخصیص اعتبارات 
در راستای توسعه زیرساخت و شبکه تغذیه و توزیع گاز، از روی دوش مردم بردارند. 
اگرچه بنا به بررسی های انجام شده، تالش مضاعف متولیان گاز استان برای 
گازرسانی به مناطق مختلف استان و بندرعباس را بویژه طی چند سال اخیر و با 
وجود محدودیت های اعتباری و اجرایی شاهد بوده ایم، اما ضریب نفوذ گازرسانی 
22درصدی در مناطق شهری و 2 درصدی در مناطق روستایی، نه تنها آمار قابل 
مالحظه ای محسوب نمی شود بلکه آنگونه که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران 
در سال 98 اعالم کرده، در مقایسه با ضریب نفوذ حدود 9۵ درصدی گازرسانی 
شهری و 80 درصدی گازرسانی روستایی هنوز آمار بسیار پایینی محسوب می شود.

در حال حاضر مردم بخش هایی از شهر بندرعباس و غالب شهرهای استان، از 
سیلندرهای گاز برای تامین سوخت مورد نیاز خود استفاده می کنند؛ این در حالی 
است که تأمین سیلندر گاز هم به آسانی میسر نیست و گاهی اوقات شهروندان را 
با مشکالت عدیده ای مواجه می کند. فتاح سعیدی، شهروند بندرعباسی در همین 
باره می گوید: از نظر مالی توانایی تهیه دو یا سه سلیندر گاز به طور همزمان را ندارد 
و هر بار پس از اتمام سیلندر گاز مجبور به سرکشی از چندین محل فروش گاز 
می شود که متفاوت بودن قیمت محل های عرضه گاز و در بعضی مواقع، معطلی 

دو روزه برای تهیه سیلندر گاز از دیگر مشکالتی است که وی مطرح می کند. 
این شهروند با بیان این که هزینه حمل و نقل تهیه یک عدد سیلندر گاز شاید دو 
برابر پول تهیه خود سیلندر باشد، عنوان می کند که از عهده پرداخت این هزینه 
بسختی بر می آید و گاهی اوقات مجبور است با استفاده از گاری و طی مسیری 

طوالنی سیلندر گاز را تا منزلش حمل کند. 
عالوه بر مشّقات تهیه سیلندر گاز و هزینه حمل و نقل، آمار مرگ و میر و حوادث 
ناشی از انفجار سیلندر گاز طی سال های اخیر با رشد مضاعفی همراه بوده که 
شتاب در عملیات اجرایی طرح های گازرسانی در هرمزگان را به یک الزام تبدیل 

کرده است.

زیرساخت گازرسانی به برخی مناطق فراهم نیست
سعید داوری پور، رئیس برنامه ریزی و عضو هیئت مدیره شرکت گاز هرمزگان با 
 اعالم این که مردم 9 شهر از مجموع 39 شهر این استان تا کنون از نعمت گاز بهره مند 
شده اند، گفت: طبق پیش بینی ما، تا پایان سال 1۴00، مجموع شهرهایی که از 

گاز بهره مند خواهند شد به 22 شهر خواهد رسید.
وی با اشاره به صعب العبور بودن برخی از مناطق روستایی و فاصله زیاد آن ها از 
خطوط اصلی انتقال گاز و عدم گستردگی زیرساخت های گازرسانی مثل خطوط 

تغذیه می گوید: متاسفانه وقتی زیرساخت فراهم نباشد نمی توانیم شبکه توزیع و 
تغذیه گاز را براحتی گسترش دهیم. 

وقتی صحبت از زیرساخت می شود، به طور مشخص پراکنش متناسب خطوط 
انتقال گاز فشار قوی منظورمان است و الزمه این که شرکت گاز استان بتواند به 
سرعت شبکه تعذیه و توزیع را ایجاد کند توسعه هماهنگ خطوط فشار قوی است 
که در مناطقی از جمله شرق استان )شهرستان میناب تا جاسک( و غرب استان 

)گرزه تا بندرآفتاب( مسئولیت آن با شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران است. 
داوری می افزاید: خط لوله هفتم سراسری ۵6 اینچ گاز که یکی از منابع مهم تامین 
گاز کشور است از عسلویه تا ایرانشهر ادامه دارد؛ هرمزگان هم در مسیر این خط 
لوله قرار دارد و برای گازرسانی به تمام مناطق شهری و روستایی که امکان بهره 
برداری از این خط انتقال را داشته باشند و بر اساس مجوزها و اعتبارات تخصیصی 

و ماموریت های کالن از پیش تعریف شده حداکثر تالشمان را به کارگرفته ایم. 

اولویت دولت؛ تأمین گاز پایدار مناطق سردسیر 
داوری پور در پاسخ به این سوال که چرا با وجود منابع گازی موجود در استان، هنوز 
بسیاری از مناطق هرمزگان از نعمت گاز بی بهره هستند، گفت: شرکت گاز استان 
هرمزگان اواخر دهه 1380 بر اساس مصوبه هیئت وزیران ثبت و اوایل دهه 1390 

تقریباً به طور رسمی فعالیت های اجرایی خود را در استان آغاز کرد.
از سویی دیگر یکی از مهم ترین عوامل محدودیت در گازرسانی به برخی مناطق، 
عدم وجود خطوط انتقال گاز در استان بوده، به عنوان مثال خط لوله هفتم سراسری 
)عسلویه- ایرانشهر( که به عنوان یکی از منابع مهم تامین گاز استان مطرح است، 
در سال 1391 به بهره برداری رسید. عالوه بر لزوم وجود زیرساخت های گازرسانی 
که در سال های اخیر روز به روز در استان هرمزگان کامل تر شده است، گاز 
از چالش های اصلی حیات در فصول سرد  در مناطق سردسیر به عنوان یکی 
سال شناخته می شود، همانطور که تامین برق پایدار در فصول گرم سال برای 
استان های جنوبی از جمله هرمزگان اولویت دارد، اولویت دولت در گازرسانی به 
مناطق سردسیر است چرا که گاز در این مناطق نقشی حیاتی دارد؛ از سویی دیگر 
نگاه شرکت گاز در هرمزگان نسبت به بخش خانگی و شهری نگاه درآمدی 
نیست بلکه در راستای ارتقای سطح رفاه اجتماعی مردم است، چرا که بیش از 98 
درصد فروش ما صنعتی است و گازرسانی به برخی مناطق ممکن است به لحاظ 
اقتصادی و درآمد حاصل از فروش گاز خانگی یا تجاری، دارای توجیه نباشد، اما 
برای رفاه حال مردم، به عنوان یک وظیفه و رسالت در راستای تأمین رفاه عمومی 
اقدام به احداث شبکه توزیع می کنیم که باعث افتخار است که اعالم کنیم  بیش از 
6۵ درصد اعتبارات شرکت گاز استان در بخش گازرسانی شهری و روستایی هزینه 

شده؛ این در حالی است که این بخش تنها 2درصد از درآمد ما را تأمین می کند.

رشد 120 درصدی اعتبارات گازرسانی در سال 99
رئیس برنامه ریزی شرکت گاز استان هرمزگان، با اشاره به گازرسانی به شهرهای 
حاجی آباد، بستک، بندرعباس، رودان، قشم، پارسیان و خمیر، گفت: شهرحاجی 
آباد در شهرستان حاجی آباد به عنوان یکی از شهرهای سردسیر استان، به دلیل 
شرایط خاص آب و هوایی با 100 درصد پوشش گازرسانی، بیشترین ضریب نفوذ 
گازرسانی را در میان شهرهای استان به خود اختصاص داده است و شهر سبز 
محسوب می شود و تکمیل روستاها و شهرهای دیگر این شهرستان نیز در حال 
اجراودر برنامه است. وی گفت: با وجود شرایط خاص اقتصادی کشور، در سال 99 
بیش از ۴00 میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به مناطق مختلف استان مصوب 
شده که این اعتبارات نسبت به سال گذشته بیش از 120درصد رشد داشته و نشان 

از عزم جدی شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز استان هرمزگان برای توسعه 
گازرسانی در این استان است.

چرا گاز به »میناب« نرسید؟
یکی از عمده ترین گالیه هایی که در شرق استان وجود دارد عدم بهره مندی مردم 
میناب از گاز خانگی است که داوری پور در پاسخ به این سوال گفت: بر اساس سند 
توسعه سواحل مکران، طیف جمعیتی گسترده و احداث نیروگاه و صنایع پتروشیمی 
در آتیه نزدیک در شرق هرمزگان، مقرر شده خط لوله انتقال گاز فشار قوی ۵6 
اینچ منشعب از خط انتقال هفتم سراسری توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران از میناب تا جاسک اجرا شود که به دلیل فراهم نبودن این زیرساخت در 

شرایط فعلی امکان گازرسانی به میناب وجود ندارد. 
شهرستان  دومین  عنوان  به  شهرستان  این  به  گازرسانی  اهمیت  به دلیل  اما 
پرجمعیت استان بعد از بندرعباس، شرکت گاز استان هرمزگان و مقامات استان و 
استاندار محترم توجه ویژه دولت به تسریع در گازرسانی به این مناطق را معطوف 
و پیش بینی می کنیم عملیات اجرایی قطعه نخست این خط لوله به طول تقریبی 
8۵ کیلومتر توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان مجری طرح خط 
انتقال در سال 99 آغاز گردد که پس از آن امکان ایجاد شبکه تغذیه و توزیع گاز 
برای شرکت گاز استان هرمزگان فراهم می شود و انشااهلل شاهد بهره مندی مردم 

شهر میناب از نعمت گاز باشیم.

افتتاح گازرسانی به »رودان« تا پایان هفته دولت
داوری پور، در بخش دیگری از این گفت و گو از گازرسانی به شهر رودان تا پایان 
هفته دولت سال جاری خبر داد و گفت: به دلیل این که تعداد خانوار مستقر در 
شهر رودان و صنایع این شهر محدود بود، توانستیم با اجرای یک خط لوله 8 اینچ 
گازرسانی توسط شرکت گاز استان هرمزگان، این پروژه را اجرا و گازرسانی به شهر 
رودان را به اتمام برسانیم و از هفته دولت سال جاری، شهروندان رودانی می توانند 
اقدام به خرید انشعاب گاز کنند. وی افزود: عملیات اجرایی گازرسانی به شهر بیکاه 
رودان و برخی روستاهای تابعه بخش بیکاه نظیر اسالم آباد، سکل و دهگلکن نیز 

با اعتبار بیش از 30میلیارد تومان در سال جاری آغاز خواهد شد.

گازرسانی به بخش فارغان و احمدی با اعتبار 18میلیون دالری
رئیس برنامه ریزی شرکت گاز هرمزگان با اشاره به محدودیت سرانه تخصیصی 
گازرسانی به هر خانوار شهری و روستایی توسط وزارت نفت، گفت: وزارت نفت 
چارچوبی را برای گازرسانی به مناطق کشور تعریف کرده که باید طبق همان 
ضوابط به مناطق گازرسانی کنیم اما علی رغم محدودیت های موجود به دلیل 
فارغان و  در شهرهای  آن  باالی  و هزینه  گازرسانی  بودن مسیر  العبور  صعب 
احمدی، خوشبختانه پس از رایزنی های زیاد شرکت گاز استان هرمزگان، مدیریت 
محترم عامل و مساعدت مسئوالن شرکت ملی گاز ایران، موافقت الزم برای 
اجرای پروژه گازرسانی به بخش فارغان و احمدی حاجی آباد، توسط شرکت گاز 
استان را کسب کردیم. به گفته وی، هزینه سرمایه گذاری شرکت ملی گاز برای 

گازرسانی به فارغان و احمدی حاجی آباد بیش از 18میلیون دالر است.

گازرسانی به بندرلنگه با سرمایه گذاری 16میلیون دالری
این مقام مسئول از گازرسانی به بندرلنگه نیز خبر داد و گفت: برنامه ریزی کرده 
ایم تا پایان سال 99 عملیات اجرایی این پروژه را آغاز نماییم که حدود 16میلیون 
دالر هزینه سرمایه گذاری آن خواهد بود. برای گازرسانی به بندرلنگه،  خط لوله 
انتقال گازی را به طول 7۴ کیلومتر از بندرچارک تا بندرلنگه اجرا خواهیم کرد که 

به بیش از 100 روستای مسیر با بیش از 1۴000 خانوار، 31 صنعت و شهرهایی که 
در مسیر هستند تالش خواهیم کرد تحت پوشش گازرسانی قرار دهیم.

اتمام گازرسانی به بندرعباس تا پایان 1400
داوری پور عنوان کرد: مهم ترین نقطه ای که در استان با جدیت در دستور کار قرار 
دارد، شهر بندرعباس است که فاز 1 تا ۵ آن به طورکامل به اتمام رسیده، فاز 6 
و7 در حال اجرااست و غرب بندرعباس به عنوان آخرین منطقه و فاز 8 )محدوده 
بلوار آیت اهلل غفاری تا مناطق سورو( است که در حال پیمان سپاری است و ظرف 

روزهای آتی پیمانکار شروع به کار خواهد کرد. 
 وی همچنین در خصوص گازرسانی به محله چاهستانی و برخی دیگر از مناطق 
شهر بندرعباس که جزء بافت فرسوده محسوب می شود، گفت: گازرسانی به این 
مناطق بعد از آماده شدن طرح جامع در کارگروه بازآفرینی ملی شهر بندرعباس 
انجام خواهد شد.  مدیربرنامه ریزی شرکت گاز هرمزگان پیش بینی کرد گازرسانی 
به بندرعباس تا پایان سال 1۴00 به طور کامل انجام خواهد شد. پرواضح است 
که تأمین اعتبارات با توجه به کمبود نقدینگی و تحریم ها کار آسانی نیست اما 
وجود منابع غنی و فراوان انرژی در استان هرمزگان باعث شده مردم به عنوان 
یک انتظار حداقلی از متولیان برای رفع نیازهای اولیه خود مطالبه گری کنند؛ این 
مطالبه گری حداقلی آن هم در شرایطی که دیگر استان های فاقد منابع انرژی،  از 
امکانات رفاهی عمومی و شرایط ایده آل تری بهره مند هستند نه تنها یک وظیفه 
بلکه شاید یک ضرورت به شمار می رود. از سوی دیگر اگرچه میزان اعتبارات سال 
جاری در هرمزگان افزایشی 120درصدی داشته اما افزایش میزان تورم و نرخ ارز 

به احتمال نزدیک به یقین، مانع پیشرفت و عملیاتی شدن پروژه ها خواهد شد.
آنگونه که مسئوالن شرکت گاز هرمزگان پیش از این اعالم کرده بودند، گازرسانی 
به هرمزگان بر اساس پیش بینی های فعلی نیز تا پایان سال 1۴02 زمان خواهد 
برد؛ بنابراین باید در شرایط فعلی که امکان تهیه برخی اقالم و تجهیزات اساسی 
وارداتی وجود دارد، نسبت به تهیه این اقالم ضروری اقدام کرد که در آینده نزدیک 

با انباشت هزینه ها و معطلی پروژه ها مواجه نشویم. 

جام جم بررسی می کند؛

نبود زیرساخت، عامل توقف گازرسانی هرمزگان

اسماعیل خاشعی

خبرنگار جام جم

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان هرمزگان   چهارشنبه   4 تیر 1399   شماره 25688

استاندار خبر داد؛
اهدای سند مالکیت به ساکنان 
سکونتگاه  غیررسمی بندرعباس

صدور  مجوز  تصویب  از  هرمزگان  استاندار   
در  مسکونی  واحدهای  برای  مالکیت  سند 
سکونتگاه های غیر رسمی و محالت دارای بافت 

فرسوده شهر بندرعباس خبر داد.
به گزارش جام جم، فریدون همتی در خصوص 
جلسه مشترک با وزیر راه و شهرسازی، افزود: 
واحد های  برای  مالکیت  سند  صدور  موضوع 
مسکونی در سکونتگاه های غیررسمی و محالت 
دارای بافت فرسوده شهر بندرعباس در جلسه 

ستاد ملی بازآفرینی شهری تصویب شد.
منازل  اساس  این  بر  کرد:   خاطرنشان  وی 
مسکونی واقع در محالت گِل کنی، اسالم آباد 
سنددار  بزودی  بندرعباس  چاهستانی های  و 
فرآیند  داد:  ادامه  هرمزگان  استاندار  می شوند. 
واگذاری و صدور سند مالکیت به ساکنان این 
محالت از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اعالم خواهد شد .عالی ترین مقام دولت در استان 
منازل  شدن  سنددار  با  کرد:  اظهار  هرمزگان 
مسکونی در بافت های فرسوده و سکونتگاه های 
این  ساکنان  به  بهتری  خدمات  غیررسمی، 

محالت ارائه می شود.

لوله کشی 29 کیلومتری برای 
قاچاق سوخت در میناب

فرمانده مرزبانی هرمزگان از شناسایی خط لوله 
انتقال سوخت قاچاق به طول 29 هزار متر در 
ساحل یکی از روستاهای شهرستان میناب خبر 

داد.
سردار حسین دهکی در گفتگو با جام جم افزود: 
همکاری  با  میناب  دریابانی  پایگاه  مرزداران 
مرزبانان شهرستان بندرعباس، با استفاده از منابع 
اطالعاتی مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل خور 
سوخت  انتقال  لوله  خط  چند  میناب  »مجدر« 
قاچاق را ماهرانه در زیر ماسه های دریا جاسازی 
کرده اند.براساس این گزارش بالفاصله چند گروه 
از گشت های دریایی و خودرویی برای جست وجو 
و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شدند 
و پس از 12 ساعت جست وجو در محل، موفق 
شدند 8 رشته لوله به طول 3 هزار متر و یک 
رشته لوله به طول ۵ هزارمتر، )در مجموع 29 
هزارمتر( لوله انتقال سوخت را با بیرون کشیدن از 

زیر ماسه ها، منهدم کنند.

خبر خبر
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

فعاالن  افزایش سرمایه گذاری 
اقتصادی توانمند کشور در کیش

غالمحسین مظفری، مدیرعامل سازمان منطقه 
تمام  همدلی  و  همکاری  با  گفت:  کیش  آزاد 
دستگاه های اجرایی و اقدامات موثر در حوزه های 
مختلف سرمایه گذاران توانمند و تراز اول کشور 

در این منطقه سرمایه گذاری می کنند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و 
رئیس  مظفری،  غالمحسین  صمیمانه  نشست 
معاونان  از  برخی  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت 
یاسین  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
به  کیش  دادگستری  رئیس  زاده،  مطهری 
مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه، سوم تیر 

در ساختمان دادگستری کیش برگزار شد.
مظفری گفت: قوه قضائیه کیش همراه و همگام 
اجتماعی،  امنیت  می کند  تالش  سازمان  با 
اقتصادی و فرهنگی در این منطقه برقرار شود.

همراهی  افزود:  خود  سخنان  ادامه  در  مظفری 
این  در  مستقر  اجرایی  دستگاه های  همدلی  و 
در  که  پروژه ها  از  بخشی  شد  باعث  منطقه 
سنوات گذشته نیمه تمام رها شده بودند؛ تعیین 
آغاز  نو  از  را  خود  فعالیت های  و  شوند  تکلیف 

کنند.
 وی بر انجام اقدامات موثر پروژه های زیرساختی 
کیش اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه هایی که 
سازمان منطقه آزاد کیش متولی آن بود، بعد از 
مدت ها با سرعت و شرایط مناسب فعالیت های 
مطهری زاده،  یاسین  کردند.  آغاز  نو  از  را  خود 
که  این  بیان  با  نیز  کیش  دادگستری  رئیس 
قضایی  الکترونیکی  خدمات  سیستم  راه اندازی 
زمان  صرفه جویی  و  هزینه ها  کاهش  باعث 
است  شده  مجموعه  این  به  کنندگان  مراجعه 
گفت: تا کنون 26 هزار پرونده وارده و 27 هزار 
پرونده مخدومه داشتیم که از این تعداد  1۵00 

پرونده نیز به سازش منتج شده است.

داریوش محمدی، مدیرعامل بیمه ایران معین و اعضای هیات مدیره 
در سفر به جزیره کیش ضمن دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

کیش به بیان مسائل مختلف پرداخت. 
به گزارش جام جم، در این نشست محمدی با بیان اقدامات انجام 
شده بیمه ایران معین در منطقه آزاد کیش افزود: تعامل سازنده این 
سازمان با شرکت بیمه ایران معین در قالب طراحی و اجرای ایده های 
نو برای بهبود کیفیت خدمات به بیمه گزاران از مهم ترین برنامه های 

این شرکت می باشد. 

مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین، نقش مناطق آزاد تجاری و ویژه 
اقتصادی در توسعه وافزایش ضریب نفوذ بیمه را مهم ارزیابی کرد و 
افزود: ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بیمه ای به شهروندان و 
کیشوندان از رسالت های شرکت بیمه ایران معین در این جزیره است.

محمدی در ادامه با اشاره به نقش مهم صنعت بیمه در توسعه مناطق 
آزاد تصریح کرد: جزیره کیش با ظرفیت های باال در تولید و حضور 
فعاالن بزرگ اقتصادی در حوزه های مختلف از فرصت ویژه ای برای 
سرمایه گذاری در کشور برخوردار شود، این ظرفیت می تواند فرصت 
مناسبی برای گسترش همکاری های بین صنعت بیمه و منطقه آزاد 
سه  تفاهم نامه ای  انعقاد  با  نزدیک  آینده  در  گفت:  باشد.وی  کیش 
و  معین  ایران  بیمه  شرکت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  بین  جانبه 
تسهیالت  از  بیمه گزاران می توانند  بانک های خوب کشور،  از  یکی 

قر ض الحسنه خرید بیمه نامه این شرکت نیز بهره مند شوند.
گفتنی است با توجه به این که شرکت بیمه ایران معین با تایید و 
تاکید سهامدار عمده قصد ورود به بازار سرمایه را دارد افزایش سرمایه 
شرکت در دستور کار جدی قرار دارد و این مهم به عنوان یک امتیاز 

برای جزیره کیش محسوب می شود.
همچنین در ادامه این دیدار غالمحسین مظفری، رئیس هیات مدیره 

و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن تشکر از خدمات ارزنده 
بیمه ایران معین در جزیره کیش گفت: تعامل و همکاری مشترک 
میان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت بیمه ایران معین در قالب 
ایده های نو فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاران توانمند در این 

منطقه است.
وی افزود: با بهره گیری از ظرفیت های بین المللی موجود، فرصت های 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش به عنوان یک الگو به سرزمین 

اصلی تسری می یابد.
ارائه  هوشمندسازی  اهمیت  لزوم  بر  خصوص  همین  در  مظفری 
خدمات به مشتریان با محوریت توسعه شهر هوشمند کیش اظهار 
راستای  در  می توان  کیش،  جزیره  ظرفیت های  به  توجه  با  داشت: 
ارائه خدمات شایسته به مشتریان گام های موثری را در این منطقه 
برداشت. الزم به ذکر است داریوش محمدی که به تازگی سکان 
هدایت شرکت بیمه ایران معین را برعهده گرفته در اولین سفر کاری 
خود به کیش عالوه بر دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در بازدید از شورای شهر کیش، هواپیمایی کیش ایر، جامعه بازاریان و 
بازرگانان کیش و همچنین مشتریان و ذینفعان فعال در جزیره کیش 

با آنها به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. 

مدیرعامل بیمه ایران معین:

تسهیالت ویژه بیمه ای برای ساکنان کیش

 
دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  پور،  عفیفی  مراد  اهلل 
نجات  قایق  اولین  اندازی  راه  و  نصب  از  هرمزگان 
استاندارد جهت اجرای دوره های آموزشی شناور بقا در 

استان، همزمان با روز جهانی دریانورد خبر داد.
برگزاری  حاشیه  در  پور  عفیفی  جام جم،  گزارش  به 
دوره های آموزشی بنادر هرمزگان با اشاره به الزامات 
گواهینامه  صدور  آموزشی،  استانداردهای  کنوانسیون 
الزامات  اساس  بر  اظهار کرد:  دریانوردان،  نگهبانی  و 
بقا  شناور  آموزشی  دوره  گذراندن  کنوانسیون،  این 

تندرو،  نجات  قایق های  به  غیراز  نجات  قایق های  و 
برای تمامی دریانوردان اعم از افسران، فرماندهان و 
مهندسان کشتی های اقیانوس پیما و سفرهای نزدیک 
پیگیری های  با  افزود:  وی  دارد.  ضرورت  ساحل  به 
صورت گرفته از سوی همکاران معاونت دریایی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و همچنین همکاری 
اداره کل امور دریانوردان سازمان اولین قایق نجات در 
استان توسط یکی از مراکز آموزشی دریانوردی مورد 
تأیید در استان، نصب و همزمان با روز جهانی دریانورد  
مورد بهره برداری قرار می گیرد .عفیفی پور با بیان این 
که تا پیش از این دریانوردان استان جهت گذراندن دوره 
مذکور، عالوه بر عزیمت به مرکز یا سایر استان ها و 
صرف مدت زمان، متحمل هزینه های ایاب و ذهاب و 
اسکان می شدند، خاطرنشان کرد: با فراهم شدن این 
امکان دریانوردان می توانند بدون دغدغه دوره مورد نیاز 
را در مراکز آموزشی دریانوردی یاد شده و در خود استان  

گذرانده و گواهینامه دریافت نمایند.

صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  برومند،  رضا 
دستی و گردشگری هرمزگان گفت: »طی 3 ماهه 
ایجاد  برای  اصولی  موافقت   19 جاری،  سال  اول 
زیر اخت های گردشگری در هرمزگان صادر شده 

است.« 
اداره  روابط عمومی  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل 
هرمزگان، برومند، با بیان این مطلب گفت: به منظور 

زیرساخت های  توسعه  و  سرمایه گذاران  از  حمایت 
گردشگری استان، تاکنون 19 موافقت اصولی برای 
ایجاد زیرساخت های گردشگری صادر شده است. 
وی  ادامه داد: از این تعداد موافقت اصولی صادره، 
13 مجتمع گردشگری، 3 سفره خانه سنتی، یک 
اردوگاه گردشگری، یک مرکز گردشگری ساحلی 
در  پذیرایی  و  اقامتی  تاسیسات  یک  و  دریایی  و 
برومند  است.  بوده  راهی  بین  رفاهی  مجتمع های 
طرح ها  این  از  بهره برداری  با  این که  به  اشاره  با 
برای بیش از ۴10 نفر شغل ایجاد می شود افزود: 
با کمک بخش خصوصی هر  تالش خواهیم کرد 
چه سریع تر عملیات اجرایی این طرح ها در استان 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  شود.«   آغاز 
حجم  کرد:  تاکید  هرمزگان  گردشگری  و  دستی 
بهره برداری  برای  شده  پیش بینی  سرمایه گذاری 
ریال  میلیارد   12۴7 گردشگری  طرح های  این  از 

می باشد.

برای اولین بار در هرمزگان انجام شد؛

راه اندازی قایق نجات استاندارد برای دوره آموزشی شناور بقا 
طی 3 ماهه اول سال صورت گرفت؛

صدور  19 موافقت اصولی برای ایجاد زیر ساخت های گردشگری 



»

استان  دادگستری  کل  رئیس 
خبر داد؛

نفـوذ  مدعـی  بانـد   انهـدام 
در دستگاه قضایی 

علـی صالحی، رئیس کل دادگسـتری اسـتان 
و  کـن  کارچـاق  بانـد  انهـدام  از  هرمـزگان 
مدعـی نفوذ در دسـتگاه قضایی و دسـتگیری 

سـه نفـر در ایـن رابطه خبـر داد.
بـه گـزارش جام جـم، صالحـی اعـالم کـرد: 
یـک بانـد کارچـاق کـن و مدعـی نفـوذ در 
دسـتگاه  قضایـی توسـط حفاظـت اطالعـات 
و  شناسـایی  هرمـزگان  اسـتان  دادگسـتری 

منهـدم شـد.
وی بـا اعـالم ایـن مطلـب کـه پـس از کار 
نفـر   3 رابطـه  ایـن  در  اطالعاتـی  دقیـق 
دسـتگیر شـده اند اظهـار داشـت: از متهمـان 
80 عـدد سـکه بهـار آزادی کشـف و ضبـط 
شـده اسـت. صالحـی همچنیـن بـه مراجعان 
دسـتگاه قضایـی و عمـوم مـردم  یادآور شـد: 
بـا حفظ هوشـیاری، فریـب مدعیـان دروغین 
بـا  مواجهـه  در صـورت  و  نخورنـد  را  نفـوذ 
را  مراتـب  فـوری  دسـت  ایـن  از  مـواردی 
اطالعـات  حفاظـت  و  قضایـی  مقامـات  بـه 

نماینـد. اعـالم  اسـتان  دادگسـتری 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان هرمـزگان در 
پایـان خاطرنشـان کـرد: بـا افـرادی کـه بـا 
مبـادرت بـه اقدامـات مجرمانـه بـه اعتمـاد 
عمومـی مـردم نسـبت بـه دسـتگاه قضایـی 
آسـیب می رسـانند قاطعانـه و بـدون اغماض 

برخـورد خواهـد شـد.

بیمارستان  رئیس  ناظمی،  عبدالمجید  دکتر 
آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان گفت: با توجه 
طی  ویروس  کرونا  به  مبتالیان  آمار  افزایش  به 
آموزشی،  بیمارستان  کووید2  بخش  گذشته،  هفته 

این  بستری  جهت  کودکان  درمانی  و  پژوهشی 
بیماران راه اندازی شد.

به  توجه  با  افزود:  ناظمی   جام جم،  گزارش  به 
در  کرونا  به  مبتال  بیماران  بستری  آمار  افزایش 

کووید2   بخش  تخت،  افزایش  به  نیاز  و  کودکان 
بیمارستان کودکان با ظرفیت 12 تخت، راه اندازی 

شد.
وی با تأکید بر لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

تصریح  جامعه،  عموم  توسط  ماسک  از  استفاده  و 
کرد: در حال حاضر دو بخش بستری و یک بخش 
ویژه برای بستری بیماران مبتال به کووید 19 در 

کودکان اختصاص داده شده است.

خبر خبر

 چهارشنبه 4 تیر 1399   شماره 5688

توسط مرزبانان صورت گرفت؛
سرباندهای  از  نفر   5 دستگیري 

قاچاق مواد مخدر 

استان  مرزبانی  فرمانده  دهکی،  سردار حسین 
متهمان  از  نفر   ۵ دستگیري  از  هرمزگان 
خروج  از  قبل  مخدر  مواد  قاچاق  سرباندهای 
از مرزهای کشور در شهرستان جاسک توسط 

مرزبانان این استان خبر داد.
این  اعالم  با  دهکی  جام جم،  گزارش  به 
اقدامات  انجام  با  استان  مرزبانان  گفت:  خبر 
و  سرباندها  از  نفر   ۵ شدند  مطلع  اطالعاتي 
کشور  به  مخدر  مواد  قاچاق  سرشبکه های 
که به تازگی در بندرلنگه توسط مرزبانان این 
استان متالشي شده بود، قصد خروج غیرمجاز 
کشور  مقصد  به  کشور  خشکی  مرزهای  از 

پاکستان را دارند.
از  پس  که  افراد  این  افزود:  دهکی  سردار 
توسط  آن ها  باند  شدن  متالشي  و  شناسایي 
انجام  با  بودند،  شده  متواری  استان  مرزبانان 
اقدامات اطالعاتی شناسایي و تحت رصد قرار 

گرفتند.
داد:  ادامه  هرمزگان  استان  مرزبانی  فرمانده 
مرزبانان با تعقیب و مراقبت هاي نامحسوس 
حضور  با  و  مطلع  افراد  این  خروج  زمان  از 
شهرستان  در  بازرسی»لیردف«  و  ایست  در 
خودروی  دستگاه  یک  با  را  متهمان  جاسک، 

سواری پارس شناسایي و دستگیر کردند.
دستگیر  افراد  گفت:  خاتمه  در  دهکی  سردار 
شده به اتهام حمل و جابه جایی 888 کیلوگرم 
مواد  حمل  باندهاي  با  همکاري  و  موادمخدر 
دادسرا  راهي  پرونده  تشکیل  از  پس  مخدر، 

شدند.

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

 اجتماعی
 اقتصادی

با ظرفیت 12 تخت اجرا شد؛
راه اندازی بخش کووید۲ بیمارستان کودکان 

غالمحسـین مظفـری طـی حکمـی مصطفـی ملـک زاده را بـه عنـوان 
سرپرسـت مدیریـت پشـتیبانی سـازمان منطقـه آزاد کیش منصـوب کرد.

بـه گـزارش جام جـم در حکـم غالمحسـین مظفـری خطاب بـه مصطفی 
ملـک زاده آمـده اسـت: امیـد اسـت در سـالی کـه از سـوی مقـام معظـم 
رهبـری )مدظلـه العالـی( سـال »جهـش تولید« نامگذاری شـده اسـت، با 

عنایـت خداونـد متعـال پیوسـته قرین توفیق باشـید.
شـایان ذکـر اسـت مصطفـی ملـک زاده، پیـش از ایـن در سـمت هایی 
چـون ریاسـت هیـات مدیـره و مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد چابهـار، 
مشـاور و بـازرس ویـژه مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد چابهـار، مشـاور 
اسـتان،  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  ایجـاد  در  جنوبـی  خراسـان  اسـتاندار 
عضـو هیـات مدیـره شـرکت خدمـات گردشـگری سـازمان منطقـه آزاد 
 کیـش، مدیرعاملـی شـرکت فـوالد متیـل و چندین پسـت دیگر مشـغول 
منطقـه  راهبـردی  تنظیـم سـند  و  تهیـه  در  و همـکاری  بـوده  خدمـت 
ویـژه اقتصـادی اسـتان خراسـان جنوبـی و نظـارت علمـی و راهبـردی 
بـر مطالعـات راهبـردی محور شـرقی کشـور نیز از سـوابق پژوهشـی وی 

عنـوان شـده اسـت.

مصطفـی خانـزادی، معـاون عمرانـی و زیربنایـی سـازمان منطقـه آزاد کیـش 
اظهـار کـرد: بر اسـاس بررسـی های صـورت گرفتـه در کمیته ویـژه نظارت بر 
کوویـد 19؛ کاهـش ۵0 درصـدی تردد شـناورها و ممنوعیـت ورود خودروهای 

پـالک سـرزمین اصلی بـه کیش تصویب شـد.
بـه گـزارش جام جـم خانـزادی از جزئیات اجـرای مصوبه محدودیت سـفرهای 
دریایی کیشـوندان و گردشـگران به مقصد کیش خبر داد و گفت: شـناورهایی 
کـه بـرای جا به جایی مسـافر بـه مقصد کیـش فعالیت می کنند بـا کاهش۵0 

درصـدی تـردد مجاز بـه ارائه خدمات می باشـند.
همچنیـن خانـزادی بـا تاکیـد بـر ممنوعیـت ورود خودروهـای سـواری پالک 
سـرزمین اصلـی به جزیـره کیش اظهـار داشـت: ورود خودروهای سـواری یاد 

شـده بـه این منطقـه از چهارشـنبه چهـارم تیر ممنوع اسـت.
خانـزادی خاطرنشـان کـرد: شـرکت توسـعه و مدیریـت بنـادر و فرودگاه های 
منطقـه آزاد کیـش مسـئولیت برنامـه ریـزی، نظـارت و کنترل اجـرای این دو 
مصوبـه را بـر عهده دارد. وی در ادامه افزود: به منظور حفظ سـالمت سـاکنان 
جزیـره کیـش؛  آن دسـته از افرادی کـه پروتکل های بهداشـتی را رعایت نمی 
کننـد محدودیت هـای جدیـد بـا شـرایط حاکم بر جزیـره کیش اعمـال خواهد 
شـد و بـا متخلفـان برابر مقرارت برخورد قانونی می شـود. گفتنی اسـت جلسـه 
کمیتـه ویـژه نظـارت بـر کوویـد 19  پنجشـنبه هـر هفتـه بـا هـدف کنترل و 

پیشـگیری از شـیوع بیمـاری کرونا در جزیـره کیش برگزار می شـود.

مصوباتی با هدف مقابله با کرونا؛ 

 ممنوعیت ورود خودروهای سواری پالک سرزمین اصلی به کیش

 مصطفی ملک زاده 
مدیر پشتیبانی منطقه آزاد کیش شد

سرپرسـت شـرکت توزیـع بـرق هرمـزگان بـا بیـان این که مصـرف برق 
در هرمـزگان نسـبت بـه سـال گذشـته ۴.۵ درصـد افزایش یافته اسـت، 
افـزود:  بیـش از 68 درصـد کل مصـرف بـرق اسـتان مربـوط بـه بخش 

اسـت. خانگی 
بـه گـزارش جام جـم، در نشسـت خبری که به صـورت ویدئو کنفرانسـی 
برگـزار شـد، در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه اخیـراً بـا توجـه بـه افزایـش 
مصـرف، شـاهد نوسـانات بـرق هسـتیم کـه باعـث ایجـاد خسـارت بـه 
برخـی مشـترکان شـده اسـت، آیـا در ایـن زمینـه شـرکت توزیـع بـرق 
مسـئولیتی در جبـران خسـارت دارد، گفـت: شـرکت توانیـر بـرای جبران 
خسـارت در چنیـن مواقعـی بـا یـک شـرکت بیمـه گـر کـه از طریـق 
مناقصـه انتخـاب شـده اسـت اقـدام می کنـد که پـس از بررسـی و علت 
بـروز حادثه هزینه های ناشـی از خسـارت به مشـترک پرداخت می شـود.

وی بـا بیـان این کـه در ایـن زمینـه شـرکت توزیـع بـرق، مدیریـت و 
نظـارت بـر خسـارت و پرداخـت آن برعهـده دارد، عنـوان کـرد: سـال 
گذشـته شـرکت بیمـه کوثـر در مناقصـه برنـده و پرداخـت آن را برعهده 

داشت.
امسـال نیـز مشـترکان می تواننـد تا زمـان عقد قـرارداد در سـامانه ای که 
بـه ایـن منظور تـدارک دیده شـده مراجعه و خسـارت خـود را ثبت کنند.

رنجبـر خاطرنشـان کـرد: سـرانه مصـرف بـرق مشـترکان خانگـی در 
هرمـزگان بیـش از سـال های گذشـته اسـت کـه ایـن هـم بـه خاطـر 
حضـور بیشـتر مردم در خانه ها و شـیوع بیمـاری کووید 19 اسـت. تداوم 
مصـرف بخصـوص در پیک بـار می توانـد مشـکالتی را در روزهای گرم 

تابسـتان ایجـاد کند.
بـه گفتـه وی، مشـترکان خانگـی و اداری حتی المقـدور زمـان اسـتفاده 
از تجهیـزات سرمایشـی را کـم کننـد و زمانیکـه در منـزل یـا محـل کار 
نیسـتند کولرهـا را خامـوش کننـد کاهش مصـرف برق کمـک بزرگی به 

جلوگیـری از قطعی هـای ناخواسـته و برنامـه ریـزی شـده خواهـد بود.
وی بـا اظهـار این کـه مصرف برق در هرمزگان نسـبت به سـال گذشـته 
۴.۵ درصـد افزایـش یافتـه اسـت، بیـان کـرد:  بیـش از 68 درصـد کل 
مصـرف بـرق اسـتان مربـوط به بخـش خانگی اسـت. رنجبر بیـان کرد: 

مـا طبـق مصوبـه کمیتـه مدیریـت بحـران اسـتانداری، شـاهد کاهـش 
سـاعات کاری ادارات را داشـتیم بنابرایـن موظفیـم کـه پـس از سـاعت 
13.30 نسـبت بـه مدیریـت مصـرف ایـن سـازمان ها اقـدام کنیـم تـا 
فشـاری بـه مصـارف خانگـی مـا وارد نشـود. مـا میـزان مصـرف ادارات 
و سـازمان ها را پـس از سـاعت 13.30 را رصـد می کنیـم و اگـر مصـرف 
آنهـا کاهـش نیافتـه باشـد، نسـبت بـه قطع بـرق تا سـاعت 17 اقـدام و 

پـس از آن دوبـاره بـرق را وصـل می کنیـم.
سرپرسـت شـرکت توزیـع بـرق هرمـزگان بـا بیـان این که هزینـه نصب 
افـزود: 12 هـزار کنتـور  اسـت،  بـر عهـده مشـترک  کنتـور هوشـمند 
هوشـمند در کل اسـتان نصـب اسـت که بـه طور عمـده شـامل ادارات، 

صنایـع، اپراتورهـای تلفـن همـراه و چاه هـای کشـاورزی اسـت.
 در سـال 98 تعـداد ۴700 مشـترک جدید را برق دار کردیـم. برنامه داریم 

کـه 6 هزار اشـتراک جدید را نیز امسـال بـرق دار کنیم.
وی بـا اعـالم این کـه کل روسـتاهای بـاالی 10 خانـوار نیـز امسـال 
بـرق دار می شـوند، در مـورد این کـه چـه برنامـه ای بـرای زمینـی کردن 

شـبکه بـرق دارنـد، گفـت: زمینی کـردن شـبکه کار مفیـدی نیسـت. 
در برخـی نقـاط زمینی کـردن شـبکه ها ارزشـمند اسـت و مـا بـا توجه به 
شـرایط اقلیمـی و آب و هوایـی بررسـی هایی داریـم که شـبکه را زمینی 
کنیـم. زمینـی کردن شـبکه جـز این که هزینه ها و سـرعت فرسـودگی را 

در برخـی نقـاط بـاال می برد، ثمـری ندارد.
رنجبـر عنـوان کـرد: دربـاره تأمیـن بـرق مـردم زاج و داربسـت نیـز در 
طول یک ماه اخیر بسـیار صحبت شـد. بخشـی از سـکنه در منازل شـان 

هسـتند و بـرق هـم دارند. 
سـال گذشـته سـیلی در ایـن منطقـه رخ داد کـه بـرق برخـی جاده ها در 
ایـن منطقـه قطـع و بالفاصلـه وصـل شـد. بخشـی از مردم ایـن منطقه 
کـوچ کردنـد و بـه زمین هایـی رفتنـد امـا مالکیـت ایـن زمین هـا متعلق 
بـه کیسـت؟ در اردیبهشـت امسـال نیـز بـه ما منتقل شـد که بر اسـاس 
مصوبـه کمیتـه بحـران اسـتان بـه مـا ابالغ شـد که یـک فقره انشـعاب 
بـرای کمـپ بـه آنـان داده شـود. یـک فقـره انشـعاب موقـت بـه نـام 
دهیـاری زاج و داربسـت بـه طـور موقـت تحویـل دادیـم تـا زمانـی کـه 

مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط بـه ما داده شـود.

سرپرست شرکت توزیع برق هرمزگان اعالم کرد؛

سهم 68 درصدی بخش خانگی در مصرف برق

حمیدرضا مومنی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
نگاه  با  باید  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
منطقه  در  اصناف  فعالیت  به  نسبت  آسیب  شناسانه 
آزاد قشم به دنبال ایجاد بازارهای تخصصی با حضور 
اصناف مرتبط با محصوالت مصرفی مختلف باشیم.

مدیریت  از  بازدید  در  مومنی  جام جم،  گزارش  به 
احیای  کرد:  بیان  سازمان،  این  اصناف  و  بازرگانی 
مدیریت بازرگانی و اصناف با هدف بررسی مشکالت 
و تسریع فرآیند ساماندهی فعالیت اصناف موجود در 

منطقه آزاد قشم، از مدتی قبل صورت گرفت.
وی با اشاره به وجود برخی نقاط ضعف در بخش های 
مختلف مرتبط با اصناف در قشم، تصریح کرد: باید 
موجود، ساماندهی  امکانات  و  نیروها  تمام  بسیج  با 
کار  دستور  در  تجاری  واحدهای  و  اصناف  وضعیت 
مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم 

قرار گیرد.
این که  بیان  با  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
شیوع ویروس کرونا از روزهای پایانی سال گذشته 
تاکنون تاثیری منفی قابل لمسی بر فعالیت اصناف در 
جزیره گذاشته، خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزی و 
نیازسنجی دقیق برای مقابله با آثار منفی این بیماری 

بر اشتغال و فعالیت اصناف مختلف آماده باشیم.
مومنی با تاکید بر لزوم حمایت از کسب و کارهای 
آسیب دیده از شیوع کووید 19 در منطقه آزاد قشم، 
ادامه داد: باید ظرفیت های اقتصادی قشم در حوزه 
اصناف با توجه به ساختار تجاری موجود بررسی شده 
و امکانات و تجهیزات با توجه به نیازسنجی در اختیار 

اصناف مختلف قرار گیرد.
نظارت بر فعالیت اصناف دقیق تر شود

عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: 
باید از تکرار اشتباهات گذشته در حوزه صدور مجوز 

به اصناف جلوگیری کرد و مجوزهای جدید بر اساس 
نیازسنجی و تقاضا صورت گیرد.

وی اضافه کرد: مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان 
منطقه آزاد قشم باید با نگاهی جامع و آسیب شناسانه 
به فعالیت اصناف به دنبال ایجاد بازارهای تخصصی 
برای اصناف مختلف و محصوالت مصرفی آنها در 

جزیره باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بخش دیگری 
از صحبت های  خود با اشاره به لزوم نظارت بیشتر و 
دقیق تر بر فعالیت اصناف، تصریح کرد: در بحث های 
مربوط به رعایت مسائل بهداشتی و گرانفروشی که 
با سالمت و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد، باید 
با  و  بگیرد  صورت  نظارت  چشم پوشی  هیچ  بدون 

اصناف مختلف برخورد شود.
مومنی با بیان این که نیازمند بازنگری در شیوه ارتباط 
نیروهای مدیریت بازرگانی و اصناف با کسبه هستیم، 
و  تشویقی  سیاست های  و  اصول  باید  کرد:  اظهار 
تنبیهی جدیدی برای برخورد با اصناف قشم تعریف 

گردد.
سازمان  مختلف  بخش های  کرد:  خاطرنشان  وی 
سیستم  یک  ایجاد  برای  باید  قشم  آزاد  منطقه 
با  اصناف  فعالیت  کنترل  و  نظارت  جهت  هوشمند 
یکدیگر همکاری کنند تا از این طریق بتوان با برخی 

تخلفات مقابله کرد.
اصناف  تربیت  برای  آموزش  ضرورت 

توانمند در قشم
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم افزود: مدیریت بازرگانی و اصناف این سازمان 
می تواند با همکاری و تعامل با اتحادیه ها برای انجام 
و  انسانی  نیروی  تربیت  و  تخصصی  آموزش های 

اصناف توانمند برنامه ریزی کند.
مومنی ادامه داد: اصناف باید مطابق قوانین موجود 
فعالیت کنند و بازرسان و ناظران بر فعالیت اصناف نیز 
باید به دنبال حمایت واقعی از مصرف کنندگان باشند.

زیباسازی شهری  در  اصناف  نقش  به  اشاره  با  وی 
دستورالعمل  یک  تدوین  با  می توان  کرد:  تصریح 
مشخص برای تابلوی مغازه ها و الزام اصناف مختلف 
به رعایت آن گام مهمی برای زیباسازی منظر شهری 
در قشم برداشت.  عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد 
قشم اضافه کرد: مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان 
منطقه آزاد قشم باید با تهیه دستورالعمل هایی تکالیف 
اتحادیه ها و اصناف را در حوزه های نظارت و آموزش 
نیروهای انسانی مشخص کند تا از این طریق شرایط 

برای تنبیه واحدهای متخلف فراهم شود.
قشم؛ الگوی نظارت بر اصناف در میان 

مناطق آزاد کشور

این که  بیان  با  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
تعریف استانداردهای مشخص برای اصناف مختلف 
است،  ضرورت  یک  آنها  کاری  شرایط  به  توجه  با 
تجارت،  و  اقتصاد  در  رکن  مهم ترین  کرد:  تصریح 
مردم هستند که به عنوان مصرف کنندگان نهایی 
چرخه اقتصادی اصناف اند و باید شرایطی ایجاد شود 
تا مردم بتوانند نظارت کامل و کافی بر فعالیت اصناف 
داشته باشند.مومنی ادامه داد: باید برای افزایش سطح 
دانش و آموزش نیروهای مدیریت بازرگانی و اصناف 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز برنامه ریزی شود تا از 
با  باشیم.وی  دقیق تر  نظارت های  این طریق شاهد 
آزاد  از اصناف منطقه  مالیات  اخذ  به موضوع  اشاره 
مجوز  که  پیشه هایی  و  اصناف  تنها  افزود:  قشم، 
فعالیت اقتصادی خود را از سازمان منطقه آزاد قشم 
اخذ کنند می توانند مشمول معافیت مالیاتی 20 ساله 
این منطقه شوند و اگر اصناف مسیر دیگری را به 

اشتباه طی کردند، موظف به پرداخت مالیات اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: منطقه 
دستورالعمل های  و  استانداردها  تدوین  با  قشم  آزاد 
به  می تواند  مختلف  اصناف  فعالیت  برای  مشخص 
الگویی در حوزه نظارت بر فعالیت اصناف و پیشه ها 

در میان مناطق آزاد کشور تبدیل شود.
مومنی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت 
نیروهای مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه 
آزاد قشم در دوره جدید، از آنها خواست آستانه تحمل 
خود را باال ببرند و با تمام توان خود بر اساس قوانین 
و بدون هیچ چشم پوشی بر فعالیت اصناف نظارت 
کرده و با متخلفان برخورد کنند.بر اساس این گزارش 
بازرگانی  مدیر  امیری،  هرمز  جلسه  این  ابتدای  در 
از  قدردانی  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اصناف  و 
آزاد   منطقه  سازمان  محترم  مدیرعامل  حمایت های 
و  آتی  برنامه های  پیرامون  را  توضیحاتی  قشم، 
فعالیت های صورت گرفته در این مدیریت در مدت 

زمان گذشته از احیای مجدد آن ارائه کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم: 

بازارچه های تخصصی اصناف ایجاد شود 



شهردار منطقه دو بندرعباس گفت: در راستای ارتقای 
کتابخوانی  فرهنگ  نهادینه کردن  و  سرانه مطالعه 
ایستگاه مطالعه در ساختمان اداری شهرداری منطقه 

دو بر پا شد.
هدف  گفت:  سلیمی   مجتبی  جام جم،  گزارش  به 
از طراحی ایستگاه کتاب، ترویج فرهنگ مطالعه و 
کتابخوانی است. وی افزود: وظیفه ارتقای فرهنگ 
با  که  است  شهرداری  عهده  بر  شهری  عمومی 
ایستگاه های  دو،  منطقه  شهرداری  هدف  همین 
طی  کرد:  عنوان  وی  است.  کرده  دایر  را  مطالعه 
مصوبه شورای فرهنگی منطقه در خصوص اشاعه 
تحقق  راستای  در  و  کتابخوانی  و  کتاب  فرهنگ 
منویات مقام معظم رهبری درباره ترویج کتابخوانی 
در جامعه، ایستگاه مطالعه جهت استفاده کارکنان و 
شهروندان در ساختمان اداری شهرداری منطقه برپا 
ایستگاه مطالعه مطابق  شد.وی تصریح کرد: طرح 

انقالب اسالمی به معنای  توصیه های رهبر معظم 
آوردن کتابخانه به فضای تردد مردم است که این 
طرح با ارائه کتاب هایی با موضوعات مختلف حقوق 
و  روانشناسی  و  رمان  شعر،  تاریخی،  شهروندی، 
در  رجوع  ارباب  و  کارکنان  استفاده  کودکان جهت 

جهت افزایش آگاهی آن ها اجرا شده است.

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان هرمزگان: پرستو سهرابی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

  د  فتر سرپرستی    استان هرمزگان:   076-32226058

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

با که گویم راز دل را، کس مرا همراز نیست
    عاشقم، عاشق و جز وصل تو درمانش نیست

    دل که آشفتۀ روی تو نباشد، دل نیست
امام خمینی )ره(   امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست

سرقت و تخریب تابلو و عالئم 
رانندگی در بندرعباس

به گزارش جام جم حسین اخالقی، رئیس سازمان 
شهرداری  مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت 
روزه  ده  زمانی  بازه  یک  در  گفت:  بندرعباس 
 بیش از 3۵0 تابلوی سوالر )خورشیدی( و تابلو

حاشیه نما و غیره در بلوار شهید رجایی به سرقت 
هزینه های  متحمل  را  سازمان  که  است  رفته 
معابر  اینگونه  مجدد  سازی  ایمن  برای  سنگین 
می کند و خسارت جانی برای شهروندان را نیز 

دربر خواهد داشت.
اخالقی عنوان کرد: هدف از نصب تابلوها و عالئم 
برای عابران  بویژه  ایمنی  ارتقاء سطح  ترافیکی 
پیاده، روان سازی ترافیک، کمک به رفع گره های 
و  جمعیت  پر  مناطق  به  ویژه  توجه   ترافیکی، 
پر تردد است. وی با ابراز تاسف از سرقت تابلوها 
و عالئم ترافیکی، خاطرنشان کرد: متاسفانه تعداد 
زیادی از تابلوها و عالئم راهنمایی تخریب شده 
و به سرقت رفته است که این امر موجب ناایمن 
انسان ها  جان  می تواند  و  می شود  معابر  شدن 
این که  نصب  بیان  با  اندازد.اخالقی  به خطر  را 
تابلوهای موجود در معابر بر اساس نیاز سنجی و 
مطالعه موقعیت مکانی صورت گرفته است، بیان 
کاهش  باعث  تابلوها  برخی  وجود  فقدان  کرد: 
ناآشنا  رانندگان  اغلب  و  رانندگان  دید  و  تسلط 
به معبر شده و در نتیجه موجب خطرات جبران 
کرد:   اظهار  مسئول  مقام  می شود.این  ناپذیری 
یکی از دالیل کمبود تابلوها و عالئم راهنمایی و 
رانندگی همین مساله سرقت آنها است که جدا از 
خسارت به بیت المال ، تهدیدی جدی برای جان 
مردم است. رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل 
به  اشاره   با  بندرعباس  شهرداری  مسافر  و  بار 
تعیین مجازات برای متخلفان در این امر، تصریح 
اسالمی  مجازات  قانون   687 ماده  برابر  کرد: 
کشور مصوب 1/2/1392، به حبس از سه تا ده 
سال محکوم خواهد شد. اخالقی در پایان گفت: 
از شهروندان تقاضا می شود در صورت مشاهده 
تجهیزات  و  عالئم  سرقت  و  خرابی  و  نقص 
ترافیکی مراتب را به سامانه پیامکی سازمان به 

شماره 30000761761 اطالع دهند.

خبر خبر
اتصال پاالیشـگاه های بـزرگ 

هرمزگان به اسکله های نفتی 

بر اساس برنامه زمانبندی، عملیات ساخت سه 
پست اسکله نفتی به دست متخصصان ایرانی و 
به شکل بومی با پیشرفت فیزیکی ۴۴ درصدی 

در بندر شهید رجایی ادامه دارد.
به گزارش جام جم ، مدیر کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، در حاشیه بازدید از روند احداث این 
یکی  نفتی،  اسکله  پست  افزود: سه  ها،  پروژه 
با  که   اجرااست  حال  در  مهم  طـرح های   از 
بهره برداری از آن ظرفیت صادرات فرآورده های 
افزایش  درصد  رجایی 30  شهید  بندر  از  نفتی 
این که  بیان  با  پور  عفیفی  مراد  اله  می یابد. 
عملیات اجرایی اسکله نفتی از سال 96 با اعتبار 
اولیه هزار و 620 میلیارد ریال آغاز و بدون وقفه 
درحال انجام است، خاطرنشان کرد: از آن زمان 
بیش از 100متخصص داخلی عملیات طراحی و 
اجرای این سه پست اسکله را به شکل بومی 
و  بومی  دانش  عینی  نمود  و  داشته  برعهده 
تخصص ایرانی را  امروز در رشد ۴۴ درصدی 

آن می توان  مشاهده کرد.
پروژه  این  فنی  مشخصات  خصوص  در  وی 
اظهار  کرد: این اسکله هزار و 300 متر طول 
و 8۵0 متر عرشه دارد که با ساخت آن ظرفیت 
پهلوگیری 3 فروند کشتی 100 هزار تنی به طور 
بندر شهید رجایی فراهم می شود.  همزمان در 
شهیدرجایی،  بندر  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیر 
اتصال مستقیم به پاالیشگاه های بزرگ استان، 
افزایش  و  نفتی  مواد  صادرات  امر  در  تسهیل 
ترین  از مهم  را  ماه  در  تن  میلیون  ظرفیت 3 

مزایای این طرح عنوان کرد.

 چهارشنبه 4 تیر 1399   شماره 5688

معین الدین رازمند، مدیر بهره  برداری منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس گفت: تا دو ماه آینده بالغ بر 800 متر خط ریلی به خطوط 
این منطقه ویژه افزوده خواهد شد که ایجاد این ظرفیت جدید، با استقبال 

زیادی از سوی سرمایه گذاران همراه خواهد بود. 
صنایع  اقتصادی  ویژه  منطقه  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
معدنی و فلزی خلیج فارس، رازمند با اشاره به عملکرد این واحد در راستای 
رعایت الزامات محیط زیستی، بیان کرد: برای کنترل آلودگی محیط زیست 
و جلوگیری از انتشار گردوغبار در فرایند اجرای عملیات بارگیری و تخلیه، 
تا پیش از این از پاشش آب شرب بر روی مواد معدنی استفاده می شد که 
و  آب  بهینه  مصرف  راستای  در  که  اقداماتی  و  برنامه ریزی  با  خوشبختانه 
جلوگیری از هدررفت این سرمایه ملی صورت گرفت، در حال حاضر از آبخور 
موجود در منطقه ویژه که حاوی پساب های صنایع است و طبق بررسی های 

انجام شده برای پاشش بر روی مواد معدنی مناسب است، استفاده می شود.
مدیر بهره  برداری منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در تشریح برنامه های این 
حوزه در راستای جهش تولید در سال 99 تشریح کرد: در راستای تسریع امور 
مربوط به بارگیری و تخلیه مواد معدنی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
نیازمند اصالح در برخی زیرساخت های اختصاصی این حوزه بودیم، در همین 
رابطه می توان به اصالحات انجام شده در خطوط ریلی این مجموعه اشاره 
کرد. به این صورت که تا دو ماه آینده بالغ بر 800 متر خط ریلی به خطوط 
افزوده خواهد شد که این مساله باعث می شد پذیرای تعداد واگن بیشتری 
از سوی  زیادی  استقبال  با  منطقه  جدید  ظرفیت  این  که  باشیم  منطقه  در 

سرمایه گذاران همراه خواهد بود. 
رازمند اظهار داشت: تا پیش از این امکان تخلیه و بارگیری برخی مواد معدنی 
در منطقه ویژه وجود نداشت و این مواد به سمت اسکله شهید رجایی سوق 

پیدا می کردند که خوشبختانه با احداث چهار سکوی تخلیه و بارگیری بر روی 
دو خط ریل که به وسیله بیل مکانیکی فعالیت می کنند عاله بر این که در ازای 
هر دو سکو برای تعدادی بین 20 تا 2۵ نفر اشتغالزایی صورت گرفته است، 
تخلیه برخی از مواد معدنی که در واگن برگردان امکان تخلیه آنها به دلیل نوع 
مواد )مانند کلینکر( یا میزان رطوبت یا دانه بندی که باعث آسیب به نوارها 
نقاله می شود وجود نداشت در حال حاضر با احداث این سکوها این مشکل نیز 

برطرف گردیده است. 
رازمند اضافه کرد: عالوه بر موارد فوق ، در راستای افزایش سرعت عملیات 
دلیل  به  معدنی که  مواد  انتقال  به  مربوط  در شوت های  بارگیری،  و  تخلیه 
فرسودگی زیاد باعث کندی روند و توقف عملیات می شدند اصالحاتی صورت 

گرفته تا از بروز مشکالت این چنینی جلوگیری به عمل آید.
در  مدیریتی  حوزه  این  راه  سر  بر  که  مشکالتی  و  موانع  به  ادامه  در  وی 
چالش هایی  کرد:  عنوان  و  پرداخت  دارد  وجود  فارس  خلیج  ویژه  منطقه 
تامین  حوزه  در  بیشتر  می کند،  نرم  پنجه  و  دست  آن  با  حوزه  این  که 
آلمانی  قطعات  ما  استفاده  مورد  قطعات  اکثر  زیرا  است  یدکی  قطعات 
راستای  در  بسیاری  اقدامات  داخلی  مهندسان  تالش   با  که   هستند 
بومی سازی این قطعات صورت گرفته است اما در برخی موارد جایگزینی برای 

قطعه وجود ندارد و چاره ای جز خرید از شرکت اصلی سازنده نداریم.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال های اخیر با مدیریت دکتر خلج طهرانی 
برداری  بهره   مدیریت  حوزه  به  مربوط  اصالحات  زمینه  در  خوبی  اقدامات 
صورت گرفته است و توانستیم موارد و مشکالتی را که سال ها نیاز به اصالح 
و تعمیر داشت با مساعدت حوزه مدیریت کالن مجموعه به سرانجام برسانیم.

تا 2 ماه آینده؛

افزایش خطوط ریلی منطقه خلیج فارس
 در سال جهش تـولید

شهرستان  آب  منابع  اداره  رئیس  عبدالهی،  مجید 
بندرلنگه تغذیه مصنوعی گزیر را نماد موفق مشارکت 

مردمی دانست و گفت: طرح تغذیه مصنوعی دشت 
گزیر بندر لنگه در فاز اول توسط سه حلقه چاه به اتمام 
رسید و فاز دوم با 9 حلقه چاه دیگر در جهت به تعادل 
رسیدن آب در سفره های زیر زمینی در حال اجرااست. 
به گزارش جام جم به نقل از  روابط عمومی شرکت 
به  تغذیه  گفت:  عبدالهی  هرمزگان،  منطقه ای  آب 
مجموعه عملیاتی گفته می شود که در جهت افزایش 
جریان ورودی به آبخوان )سطح آب زیرزمینی( صورت 

می پذیرد.
وی عنوان کرد: در بیالن مصنوعی آب های زیرزمینی 
در  اما  می شود،  انجام  طبیعی  به صورت  تغذیه  عمل 
تغذیه  باشد،  سفره  بیشتر  تغذیه  به  نیاز  که  شرایطی 
بیشتر از طرفی خاص انجام می شود. رئیس اداره منابع 
آب شهرستان بندرلنگه با بیان این که بیشتر از طریق 

آب های زیرزمینی برداشت می شود، ابراز داشت: تغذیه 
مصنوعی و طرح های تعادل بخشی در جهت به تعادل 
رسیدن آب در سفره های زیرزمینی به اجرا در می آیند. 
عبدالهی کنترل و مهار سیالب ها و ذخیره مقدار مازاد 
بیان  و  دانست  تغذیه مصنوعی  اهداف  از  را یکی  آن 
کرد: به تعادل رساندن وضعیت آبخوان ها در دشت های 
با بیالن منفی، مقابله با پدیده هجوم آب های شور و 
جلوگیری از پدیده نشست زمین از دیگر نتایجی است 
که احداث تغذیه مصنوعی آن ها را دنبال می کند. وی 
مطرح کرد: طرح تغذیه مصنوعی دشت گزیر بندر لنگه 
در فاز اول توسط سه حلقه چاه و در فاز دوم با 9 حلقه 
چاه دیگر در حال اجرااست به نحوی که آب سیالب 
پس از ذخیره در حوضچه ها از طریق لوله ها وارد چاه ها 
می شوند. عبدالهی با بیان این که طرح تغذیه مصنوعی 

گزیر نماد موفق مشارکت مردمی است، بیان داشت: 
در  پروژه  اجرای  برای  را  خود  چاه های  منطقه  مردم 
اختیار شرکت آب منطقه ای قرار داده اند. آب منطقه ای 
حفاظت از جداره های چاه را برای جلوگیری از ریزش 
عملیات دیوار چینی و لوله کشی از حوضچه ها به عهده 
دارد.  رئیس اداره منابع آب شهرستان بندرلنگه ادامه 
داد: چاه ها توسط دو یا سه لوله پلی اتیلن با قطر چهار 
اینچ به حوضچه های ذخایر آب مرتبط می شوند و آب 
را به درون چاه منتقل می کنند. عملیات مذکور شامل 
دیوار چینی چاه ها از کف تا سطح چاه است. عبدالهی با 
اشاره به عملیات خاکبرداری جهت احیای حوضچه های 
حوضچه  احداث  برای  کرد:  اظهار  مصنوعی  تغذیه 
دو 33  شماره  برای حوضچه  و  هزار  یک 63  شماره 

هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری انجام شده است.

با هدف تعادل بخشی به آبخوان ها؛

پایان فاز اول تغذیه مصنوعی دشت گـزیر 

اداره  رئیس  وفاکیش،  روح اهلل  جام جم  گزارش  به 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بندرعباس از 
توقف عملیات تصرف اراضی ملی در منطقه مزراکو 

خورگو خبر داد. 
وفاکیش گفت: 28۵2 مترمربع از اراضی ملی منطقه 
مزراکو خورگو که افرادی بدون در نظر گرفتن اصل 

ملي  قانون  مواد 1و2  رعایت  و  اساسي  قانون   ۴۵
اقدام به  شدن جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور 
تصرف اراضی ملی می نمود به استناد تبصره ذیل 
از جنگل ها،  قانون حفاظت و بهره برداری  ماده۵۵ 
مراتع وآبخیزداری کشور توسط پاسگاه حفاظت این 
اداره از ادامه فعالیت تصرفی آنها جلوگیری به عمل 
آمد. در ادامه رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری 
در  زنی  گشت  کرد:  اعالم  بندرعباس  شهرستان 
به صورت مستمر  اراضی ملی  از  راستای حفاظت 
دنبال  جدیت  با  تصرفات  وکمترین  می شود  انجام 
و با متخلفان در چارچوب قوانین ومقررات قاطعانه 
اداره  این  حفاظت  یگان  و  شد  خواهد  برخورد 
به صورت شبانه روزی و ایام تعطیل آماده دریافت و 
بررسی هرگونه اخبار در خصوص تخریب و تصرف 
طریق،  از  وآتش سوزی  درخت  قطع  ملی،  اراضی 

سامانه1۵0۴یگان حفاظت می باشد.

یگان حفاظت از منابع طبیعی در آماده باش است؛

مقابله جدی با تصرف اراضی ملی در بندرعباس
با هدف نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی؛

برپایی ایستگاه مطالعه در ساختمان شهرداری منطقه ۲ 


