
 مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان :

افزایش ناگهانی مصرف باعث اجرای برنامه خاموشی برق شد

2

هرمزگان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

روز  پــیــامــی،  در  هـــرمـــزگـــان  ــانـــدار  ــتـ اسـ
گرامی  را  دهــیــاری هــا  و  شــهــرداری هــا 

داشت.
پیام  ایـــن  در  همتی  فــریــدون  دکــتــر 

آورده است:
روز   ، تــــــیــــــر چـــــــهـــــــاردهـــــــم 

شـــــــــهـــــــــرداری هـــــــــا و 
بــه  را  ــا  ــ ــاری ه ــ ــی ــ ده
ــان و  ــ ــن ــ ــارک ــ ــه ک ــمـ هـ
ــاش  ــرت کــــارگــــران پ
ــن مــجــمــوعــه هــا  ــ ای
ــن  ــ ــی ــ ــن ــ ــچ ــ ــم ــ ه و 

ســراســر  در  ــاران  ــ ــی ــ ده و  شــــهــــرداران 
ــتـــان  اسـ روســــتــــاهــــای  و  ــا  ــرهـ ــهـ شـ

هرمزگان، تبریک عرض می نمایم.
ــا  ــ ــاری هـ ــ ــیـ ــ دهـ و  شــــــهــــــرداری هــــــا 
ــت امـــور  ــری ــدی مــســئــولــیــت مــهــم م
عهده  بر  را  روستایی  و  شهری 
آنـــهـــا در  نــقــش  و  دارنــــــد 
عمرانی،  مختلف  امـــور 
ــی، رفـــــــاه و  ــزگــ ــ ــی ــ ــاک ــ پ
آرامش، اقتصادی، 
اجـــتـــمـــاعـــی و 
ــی  ــگـ ــنـ ــرهـ فـ

بسیار تاثیرگذار است.
خستگی  ــوشــش  ک نــیــز  هــرمــزگــان  اســـتـــان  در 
شهرداری ها  مدیران  و  کارگران  کارکنان،  ناپذیر 
زیبایی  و  آبادانی  و  عمران  موجب  دهیاری ها،  و 

شهرها و روستاها شده است.
، از تاش  اینجانب ضمن تبریک مجدد این روز
و کوشش مجموعه کارکنان، کارگران و مدیران 
و  شهرها  تمامی  در  دهیاری ها  و  شــهــرداری هــا 
قدردانی  و  تشکر  هرمزگان،  استان  روستاهای 

می نمایم.
فریدون همتی
استاندار هرمزگان

 پیام استاندار هرمزگان به مناسبت روز شهرداری ها و دهیاری ها

اندرکاران  با حضور دست  ݢدر نشستی  ݢ
آب و فاضاب، نیروی انتظامی  شرکت 
و بسیج راهکارهای جلوگیری از سرقت 
و تخریب تاسیسات آب و فاضاب در 

استان هرمزگان بررسی شد.
ــط عــمــومــی و آمـــوزش  ــ ــزارش رواب ــ بــه گ
همگانی شرکت آب و فاضاب هرمزگان 
از مــیــزان  گـــزارشـــی  ــن نــشــســت،  ایـ در 
سطح  در  گرفته  ــورت  صـ ســرقــت هــای 
ــه و راهــکــارهــای شناسایی  اســتــان ارائـ
عوامل تخریب و سرقت مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
تحقیقات  و  انــســانــی  مــنــابــع  مــعــاون 
شرکت آب و فاضاب هرمزگان در این 
نشست با بیان این که سارقان در سه 
ماهه ابتدایی امسال ۲۱ میلیارد و ۰۹۸ 
میلیون ریال به شرکت آب و فاضاب 
خسارت وارد کردند، افزود: عمده اقام 
سرقتی شامل در منهول، در حوضچه، 

آالت، ترانس، کابل و تابلوی برق  شیر 
خسارت  آمـــدن  وارد  ضمن  کــه  ــت  اس
آبفا، شــده  تا مــردم نیز دچار  به امــوال 
قطعی آب شوند. جواد منصوری ادامه 
کاهش  منظور  به  فاضاب  و  آب  داد، 
سرقت اقداماتی را انجام داده است که  
از جمله آن می توان به جایگزینی کابل 
جایگزینی  مسی،  جای  به  آلومینیومی 
در حوضچه ها و منهول های چدنی به 

کامپوزیت، ایجاد حصار و ... اشاره کرد.
کــرد، به دلیل پراکندگی  وی در  اضافه 
تاسیسات  تعدد  و  روستایی  مناطق 
امکان افزایش ایمنی در فرصت اندک 
امکان پذیر نیست، ولی روند باال بردن 
قرار  کــار  دستور  در  آنها  ایمنی  ضریب 
ایــن نشست  ادامـــه  در  اســـت.  گرفته 
معاونت  ســرپــرســت  معصومی  امــیــد 
آب و  بهره برداری و توسعه آب شرکت 
پیشنهادات  به  نیز  هرمزگان  فاضاب 

آبفا در این زمینه اشاره کرد و خواستار 
سرقت  از  پیشگیری  کمیته  تشکیل 
شــوراهــا،  انتظامی،  نــیــروی  از  متشکل 
شهرستان های  در  بسیج  و  دهــیــاران 

هرمزگان شد.
خــریــد  ــای  ــارهـ ــبـ انـ از  دوره ای  بـــازدیـــد 
ضایعات، شناسایی و تشکیل پرونده 
ــرای خــــریــــداران ضــایــعــات ســرقــتــی،  ــ بـ
همکاری مشترک آبفا و نیروی انتظامی 
برای حفاظت از تاسیسات و شناسایی 
از  آبفا، استفاده  افراد متجاوز به اموال 
از  محات  تحول  کارگروه های  ظرفیت 

جمله پیشنهاداتی بود که وی ارائه کرد.
معصومی، اموال در اختیار آبفا را جزئی 
آن  از بیت الــمــال دانــســت کــه بــایــد از 
نشست  ایــن  ــه  ادامـ در  کـــرد.  مراقبت 
رئیس  کــرمــی  عبدالمجید  ســرهــنــگ 
با  نیز  هرمزگان  اســتــان  آگــاهــی  پلیس 
آبفا در  با  ــرای همکاری  ب آمــادگــی  اعــام 

ارتباط با شناسایی سارقان و جلوگیری 
و  آب  تاسیسات  تخریب  و  سرقت  از 
زمینه  ایــن  در  پلیس  گفت:  فــاضــاب 
کار خواهد گرفت  را به  تمام توان خود 
تا زمینه کاهش سرقت امــوال شرکت 
و  شهری  مناطق  در  را  فــاضــاب  و  آب 

روستایی را فراهم آورد. 
از  جامعی  گــزارش  خواست،  آبفا  از  وی 
محل و نوع سرقت ها به نیروی انتظامی 
ــورد بــررســی و  ــژه مـ ــام تــا بــه طـــور ویـ اعـ
بنارویی  سرهنگ  گــیــرد.   قــرار  پیگیری 
سجاد)ع(  امــام  سپاه  عملیات  معاون 
آمادگی بسیج  از  ایــن نشست   نیز در 
ابــراز  و  داد  خبر  آبفا  بــا  مشارکت  بـــرای 
بتواند  طرفین  همکاری  کرد،  امیدواری 
جلوی سرقت و تخریب تاسیسات آبفا 
را بگیرد.وی استفاده از ظرفیت کارگروه 
را فرصت مناسبی برای  تحول محات 

مقابله با سرقت اعام  کرد.

یب تاسیسات آبفا در هرمزگان بررسی راه های پیشگیری از سرقت و تخر

یال کاالی قاچاق  ۲۰۰  میلیارد ر
در بندرعباس کشف شد 

یک فرماندار بندرعباس   پیام تبر
و  ی  ر ا د شــهر ز  و ر ســبت  منا بــه 

دهیاری

 طرح ویژه نظارت بازار
 بر بازار در بندرعباس کلید خورد

۲

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبر داد: معاون بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی 
 هرمزگان: 

رئیس مجمع خیران  هرمزگان خبر داد:

۸ هزار دوز واکسن کرونای  برکت وارد 
بندرعباس شد

ینه 6۰ دانشجوی   پرداخت هز
نیازمند   در مجمع خیران

تولید روزانه بیش از ۲5 هزار مگاوات 
ساعت برق در نیروگاه بندرعباس

ح شد؛ ح شد؛در  دیدار رئیس دانشگاه آزاد  با رئیس کل دادگستری هرمزگان مطر در  دیدار رئیس دانشگاه آزاد  با رئیس کل دادگستری هرمزگان مطر

تعامل دانشگاه و دادگستری یک ضرورت استتعامل دانشگاه و دادگستری یک ضرورت است

فرمانده انتظامی استان هرمزگان  از کشف 
انواع کاالی قاچاق به ارزش 200 میلیارد ریال 

در شهرستان بندرعباس خبر داد. 
گزارش جام جم سردار  غالمرضا جعفری  در تشریح  به 
مبارزه  راستای  در  داشت:  اظهار  خبر  این  جزئیات 
انتظامی  مأموران  ارز  کاالو  یافته  سازمان  قاچاق  با 
از تصمیم  اطالعاتی  کار  انجام  با  بندرعباس  شهرستان 
قاچاق در   کاالی  زیادی  انتقال مقادیر  در  قاچاقچیان 

محور مواصالتی بندرعباس به حاجی آباد  مطلع و ...

روز  تیر   ۱۴ مناسب  به  جام جم،  گزارش  به 
شهرداری و دهیاری، عزیزاله کناری فرماندار 
به  را  فرخنده  روز  این  فرارسیدن  پیامی  طی 
شهرستان  مجموعه  زیر  دهیاران  و  شهرداران  کلیه 

بندرعباس تبریک گفت.
در متن پیام عزیزاله کناری فرماندار آمده است:

بی شک تالشگران عرصه مدیریت شهری و روستایی 
طریق  از  تا  هستند  فعالیت  حال  در  جهادی  عزمی  با 
توسعه  زمینه  اثربخش،  اقدامات  اجرای  و  برنامه ریزی 

پایدار شهری و روستایی را فراهم آورند و ...

رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان: 

فرمانده انتظامی استان هرمزگان:
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رئیس مجمع خیران هرمزگان خبر داد:
دانشجوی   60 هزینه  پــرداخــت   

نیازمند   در مجمع خیران

خیران  مجمع  رئــیــس   هاشمی  عــبــداهلل  سید 
ــوی  ــج ــش تــحــصــیــل ۶۰ دان ــه  ــن ــزی ــان ه ــزگـ ــرمـ هـ
و  متقبل  را  نـــور  پــیــام  دانــشــگــاه  بــی بــضــاعــت 

پرداخت کرد.
هرمزگان در   نور استان  پیام  دانشگاه  رییس   
دیــــدار بــا رئــیــس مجمع خــیــران هــرمــزگــان با  
این  هاشمی   عبداهلل  سید  حمایت  از  تشکر 
خــیــر نــیــک انـــدیـــش، گــفــت؛ همین اقــدامــات 
نــیــک اســــت کـــه جــــزء بـــاقـــیـــات و صــالــحــات 
 اســت.  خیری با اشــاره به ایــن که کــار نیک جز 
جــامــعــه تــریــن بــرنــامــه اجــتــمــاعــی اســـت؛ اظــهــار 
احسان  و  خیر  کــار  به  متعال  خداوند  داشــت: 
ارائـــه خدمات  و  ــرده اســت  ک فــراوانــی  تاکیدات 
بــضــاعــت در  بـــی  از دانــشــجــویــان  و حــمــایــت 
ــاه و حــل مشکات  واقـــع مــوجــب افــزایــش رفـ
دانــشــجــویــان بــی بــضــاعــت کــه نــوعــی در حــوزه 
تخصصی و علم است ارزش و اهمیت دوچندانی 
سرمایه،  ارزش تـــریـــن  بــا  اظــهــارکــرد:  وی  دارد. 
نیروی انسانی است که سرمایه گذاری در این 
 زمینه از اهمیت و ارزش قابل توجهی برخوردار 

می باشد.

رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان: 
ح ویــژه نظــارت بــازار بــر بــازار  طــر

در بندرعبــاس کلیــد خــورد

ح  رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان گفت: طر
تشدید  راستای  در  بــازار  بر  بــازار  نظارت  ویــژه 
نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا 
یــا هــمــکــاری دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی، مرکز 
بهداشت و بسیج اصناف در بازار بندرعباس 

آغاز شد.
 بـــه گـــــزارش جـــام جـــم، عــلــی بـــاصـــره رئــیــس 
اتـــاق اصــنــاف مــرکــز اســتــان هــرمــزگــان، اظهار 
بندرعباس  اصــنــاف  اتـــاق  نظارتی  ح  طــر کـــرد: 
بــا عــنــوان نــظــارت بـــازار بــر بـــازار بــا مشارکت 
بسیج  و  صــنــفــی  اتـــحـــادیـــه هـــای  مــنــتــخــبــان 
اصــنــاف در مــجــتــمــع هــای تـــجـــاری، بـــازارهـــای 
برگزار شهرستان  صنفی  واحــدهــای  و   بــزرگ 
کرونا  جدید  مــوج  در  وی،  گفته  مــی گــردد.بــه 
ایــن  کــنــیــم، در  رعـــایـــت  را  پــروتــکــل هــا  ــد  ــای ب
نکند  رعایت  را  پروتکل ها  کسی  اگــر  شرایط 
ــا وی بــرخــورد شـــود و دولـــت ایـــن بــار  بــایــد ب
اصــنــاف  بــحــث  در  را  مــحــدودیــت هــا   نــبــایــد 

اعمال کند.
رئــیــس اتـــاق اصــنــاف مــرکــز اســتــان هرمزگان 
از  ارتـــبـــاط   ایــــن   در  داد:  ادامـــــه  هــمــچــنــیــن 
مــی رود  انتظار  استان  اصناف  بــزرگ  خــانــواده 
اجتماعی  مسئولیت پذیری  افــزایــش  ــا  ب ــا  ت
موجب  بهداشتی،  پروتکل های  رعــایــت  در 
منحوس  ویـــروس  ایــن  انتقال  زنجیره  قطع 
مرکز  اصــنــاف  اتــاق  رئیس  گــردنــد.  جامعه  در 
نیز  صنفی  اتحادیه های  کــرد:  تاکید  هرمزگان 
با  قاطع  برخورد  و  نظارت  بــازرســی،  تشدید  با 
در  ضمانت  موجب  خاطی  انــدک  واحــدهــای 
از پیش رعایت دستورالعمل ها  اجرای بیش 

و پروتکل های بهداشتی خواهند بود.
ح،  گفتنی اســت؛ در ارتــبــاط بــا اجـــرای ایــن طــر
دوره آموزشی با حضور  رئیس گروه بهداشت 
مرکز بهداشت استان هرمزگان،  رئیس گروه 
بهداشت  مسئول  و   استان  بهداشت  مرکز 
و  رئــیــس  و  بــنــدرعــبــاس  شــهــرســتــان  محیط 
اتاق اصناف مرکز هرمزگان  نائب رئیس دوم 
برگزار  اصــنــاف  اتــاق  همایش های  سالن  در 
منتخبین  بــه  را  الزم  نکات  و  مطالب  و  شــد 
ح  طر دقیق  اجرای  جهت  صنفی  اتحادیه های 
نظارت ها  تشدید  بــرای  بـــازار  بــر  بـــازار  نــظــارت 
بــر رعــایــت پــروتــکــل هــای بــهــداشــتــی در بـــازار 

بندرعباس منتقل شد.

به گزارش جام جم، به مناسب ۱۴ تیر روز شهرداری و دهیاری، عزیزاله 
کلیه  به  را  فرخنده  روز  این  فرارسیدن  پیامی  طی  فرماندار  کناری 
تبریک  بندرعباس  شهرستان  مجموعه  زیر  دهیاران  و  شهرداران 

گفت.
در متن پیام عزیزاله کناری فرماندار آمده است:

عزمی  با  روستایی  و  شهری  مدیریت  عرصه  تاشگران  بی شک 
اجرای  و  برنامه ریزی  طریق  از  تا  هستند  فعالیت  حال  در  جهادی 
را فراهم  اقدامات اثربخش، زمینه توسعه پایدار شهری و روستایی 
آورند و با ارائه خدمات مطلوب و بی منت به مردم موجبات ارتقاء و 

بهبود سطح زندگی شهروندان و روستائیان را فراهم سازند.

و  شهرداران  تمامی  به  فرخنده  روز  این  تبریک  ضمن  اینجانب   
احدیت،  حضرت  درگاه  از  بندرعباس،  شهرستان  محترم  دهیاران 
 توفیقات روزافزون کلیه مدیران شهری و روستایی را در راستای ارائه 
بندرعباس  شهرستان  بزرگوار  و  شریف  مردم  به  صادقانه  خدمات 

آرزومندم.   
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 پیام تبریک فرماندار بندرعباس به مناسبت روز شهرداری و دهیاری

همت  به  بندرعباس  سبز   ســرای  همراه 
بیماران  موقت   اسکان   هــدف  با  خیران 
ــواع ســرطــان بــزرگــســاالن،  راه  ــ خـــاص و ان

اندازی شده است.
،انــواع سرطان و همچنین  بیماران خاص 
ــی و  ــنـ ــاران مــعــلــول ذهـ ــمـ ــیـ بــعــضــی از بـ
سکته های مغزی که برای مداوا وکاردرمانی 
از دیــگــر شــهــرســتــان هــا بـــه بــنــدرعــبــاس 
بــرای اسکان موقت  این مرکز  در  می آیند 
پــایــان درمـــان بنا بــه تشخیص پزشک  تــا 
پذیرش  و اسکان داده می شوند. محبوبه 
فدایی مدیر همراه سرای سبز بندرعباس 
در این ارتباط به جام جم گفت: این مرکز به 

طور کامل با حمایت خیران اداره می شود 
اسکان  جمله  از  خدماتی  بــیــمــاران  بــه  و 
ــه یــک وعـــده غــذای  ــ کــامــا رایــگــان و روزان
که  این  بیان  با  فدایی  می شود.  ارائــه  گرم 
و  اســت  استیجاری  مرکز  ایــن  ساختمان 
بدون آسانسور افــزود: با توجه به شرایط 
ــرای  ــه ایـــن مــکــان ب ــه ب خـــاص بــیــمــاران ک
و  مسئوالن  که  می طلبد  می آیند  پذیرش 
خیران محترم توجه ویژه ای برای حمایت از 
این مرکز داشته باشند. وی اظهار کرد :در 
این مرکز ۸ اتاق وجود دارد که متاسفانه 
به  توجه  با  و  هستند  مجزا  یخچال  فاقد 
بیماران،  یخچالی  داروهــای  و  ویژه  شرایط 

تهیه یخچال برای اتاق های این همراه سرا 
الزامی است. وی همچنین گفت:به دلیل 
قدیمی بودن ساختمان، سیم کشی برق 
ان دچار مشکل شده و با نوسانات برق، 
خساراتی از جمله سوختن کولر اتاق ها را 
به همراه دارد که اگر مسئوالن و خیران در 
این مورد نیز همراهی با این مرکز داشته 

باشند جای تشکر و قدردانی دارد.
ــر پــذیــرش   ــا بــیــان ایـــن کـــه  عــــاوه ب وی ب
اسکان موقت بیماران  در این مرکز، بانک 
شرایط  درمــان،  مدت  بیماری،  از  اطاعاتی 
افــزود:  می شود  تشکیل  نیز  آنــان  زندگی 
حمایت های  بــه  نیاز  صـــورت  در  بیماران 

بیشتر به بهزیستی، کمیته امداد وخیران 
ــرای  ــراه س ــم مــعــرفــی مــی شــونــد. مــدیــر ه
از  سبز بندرعباس با اعام این که بعضی 
خود  داروهـــای  تهیه  هزینه  حتی  بیماران 
خود  درمـــان  قطع  بــه  مجبور  و  نــدارنــد  را 
نیز  ارتــبــاط  ــن  ای کـــرد: در  اظــهــار  می شوند 
همراه سرا شرایط این بیماران خاص را به 
داروخــانــه  بیمارستان،  مــددکــاری  خــیــران، 
این بیمارستان  و نهادهای دیگر حمایتی 

برای پوشش بیمه ای یا تهیه دارو، اعام  و 
هماهنگی الزم را انجام می دهد.
شماره کارت امور دارو و درمان

۶۱۰۴۳۳۷۹۵۷۴۹۲۸۵۱
شــــــمــــــاره کــــــــــارت اســــــکــــــان رایـــــگـــــان 

۵۰۴۱۷۲۱۰۳۱۸۴۴۰۶۲
حدفاصل چهارراه قدس و چهارراه مرادی 

کوچه رضوان ۲۱ 
۰۷۶۳۲۲۴۳۸۵۸تلفن
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در بندرعباس کشف شد 

کشف  از  هرمزگان   استان  انتظامی  فرمانده 
ریال  میلیارد   ۲۰۰ ارزش  به  قاچاق  کاالی  انواع 

در شهرستان بندرعباس خبر داد. 
گــزارش جام جم ســردار  غامرضا جعفری   به 
در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در 
کاالو  یافته  سازمان  قاچاق  با  مبارزه  راستای 
ارز مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس با 
در  قاچاقچیان  از تصمیم  اطاعاتی  کار  انجام 
محور  قاچاق در   کاالی  زیــادی  انتقال مقادیر 
و  مطلع  آباد   حاجی  به  مواصاتی بندرعباس 
را به صورت ویژه در دستور  پیگیری موضوع 

کار قرار دادند .
مقام  بــا  هماهنگی  بــا  مـــأمـــوران  ــزود:  ــ اف وی 
ــد فــعــالــیــت قــاچــاقــچــیــان با  ــ ــی و رص قــضــائ
تعقیب و مراقبت محور مذکور یک دستگاه 
کامیون را در ایست و بازرسی شهید میرزایی 

شهرستان شناسایی و متوقف کردند.
فــرمــانــده انــتــظــامــی اســتــان هــرمــزگــان اظــهــار 
از خـــودرو مورد  بازرسی  مــأمــوران در  داشــت: 
۲هزار  پارچه،  ۱۲۰طاقه  کاپشن،  عدد   ۶۷۵ نظر 
کفش، ۳هزار و ۳۰۰ عدد اسباب  و ۸۲۰ جفت 
ــودر بــدنــســازی  ــزار و ۳۰۰ قــوطــی پـ ــازی و ۲هــ بـ

را کشف وضبط کردند.
را  شده  کشف  کاالهای  جعفری ارزش  سردار 
اعام  ریــال  میلیارد   ۲۰۰ کارشناسان  بنابرنظر 
دستگیر  متهم   ۳ زمینه  این  در  کــرد:  واظهار 
و برای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی 

شد.
این مقام ارشد انتظامی استان در پایان خاطر 
نشان کرد: مبارزه با قاچاق کاال یکی از وظایف 
شبانه  طــور  بــه  پلیس  و  بـــوده  پلیس  ذاتـــی 
روزی آماده دریافت اخبار و اطاعات از طریق 

شماره تلفن های ۱۱۰ است.

خبر

ــت گـــاز اســـتـــان هــرمــزگــان از  ــرک ــل ش ــام ــر ع ــدی م
گازرسانی به بیش از ۵۴ هزار خانوار در این استان 

در سال ۹۹خبر داد.
از مهم  کرد:  اظهار  باال   بیان خبر  با  فواد حمزوی 
ترین پروژه های انجام شده در سال ۹۹، گازرسانی 
 ۱۶ و  رودان  شهر  بندرعباس،    ۷ و  فــازهــای۶  بــه 
روستای پارسیان  بوده  که با بهره برداری از این 
پروژه ها،جمعا ۵۴ هزار و ۱۹۳ خانوار از گاز طبیعی 

برخوردار شده اند.
خانوار   ۴۷۹ و  هــزار   ۹ حاضر  حــال  در  ــزود:  افـ وی 
روستایی و ۱۲۴ هزار و۶۹۵ خانوار شهری استان 

ــان از نــعــمــت گـــاز طــبــیــعــی بــهــره مــنــد  ــزگ ــرم ه
گاز استان  هستند.مدیر عامل شرکت 

هرمزگان اظهار کرد: در سال گذشته،  
لوله  خطوط  کیلومتر    ۴۴۰ و  هــزار  دو 
و  قــرارگــرفــت  مـــورد نشت یابی    ، گـــاز
کشف  نــشــتــی،  مـــورد   ۹۶۵ از  بــیــش 

ــر  ــ ــه ایـــــــن ام ــ ــ شـــــــد  ک
جلوگیری  مــوجــب 
از هدر رفت منابع، 
ــاهـــش ریــســک  کـ
دادن  دست  از  و 
ــای  ــ ــه ه ــ ــای ــ ــرم ــ س
ملی شده است. 
اشاره  با  حمزوی 

در  هرمزگان  در  گاز  ۹۸درصــد  از  بیش  که  این  به 
بخش صنایع مصرف می شود، اظهار کرد: در سال 
۹۹ نیز در استان هرمزگان، ۱۵ صنعت از جمله ۸ 
گلخانه،۳ مرغداری، ۲ نیروگاه، یک کارخانه  و یک 
شهرک صنعتی از این نعمت خدادادی بهره مند 
شده اند. مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان، 
این  در   ۹۹ ســال  در  طبیعی  گــاز  مــصــرف  مــیــزان 
استان را ۷ میلیارد و۶۸۳ میلیون و ۳۵۵ هزار متر 
مکعب اعام کرد و افزود:این میزان مصرف گاز در 
سال گذشته به مدت مشابه سال  ۹۸، بیش از 
۱۸ درصد رشد داشته است.وی اضافه کرد:  از این 
بیش  با  نیروگاه ها  مصارف  مصرفی،  گاز  مقدار 
  CNG ۲۳.۴درصـــد،  با   ۴۱درصد،خانگی  از 
با  ۵. رشد به  با ۳.۳ درصــد و  صنعتی 

نسبت سال ۹۸، همراه بوده است.  
وی با بیان این که  پیش بینی می شود تا 
پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۴۵ درصد از خانوار 
استان، تحت پوشش گاز شهری 
گــیــرنــد   ــرار  ــ ــ ق ــی  ــایـ ــتـ و روسـ
این  ــــداز  ان چشم  افــــزود: 
شــرکــت تــا پــایــان ســال  
به  گازرسانی  نیز،   ۱۴۰۲
خانوارهای  ۶۰درصد 
هرمزگان  استان 

است.

مــدیــرعــامــل شــرکــت تــوزیــع نــیــروی بـــرق اســتــان 
هرمزگان گفت: روز گذشته مصرف برق از میزان 
تولید فراتر رفت به همین خاطر ناچار به اعمال 

خاموشی با برنامه شدیم.
اعمال  خاموشی های  خصوص  در  عبدی  هاجر 
مصرف  ناگهانی  افــزایــش  خاطر  بــه  گفت:  شــده 
طبق   ، مصرف  و  تولید  بین  تــعــادل  عــدم  و  بــرق 
ناچار شدیم  اعام شرکت برق منطقه ای استان 
اعمال  خاموشی  مشترکان  به  پراکنده  بصورت 

نماییم.
سراسر  در  خاموشی ها  برنامه  کــرد:  تاکید  وی   
ــرق هــر اســتــان اجــرا  کــشــور بــه نسبت مــصــرف ب
آب  به خاطر شرایط خاص  که هرمزگان  می شود 

و هوایی دارای کمترین میزان قطعی برق به 
نسبت به میانگین کل کشور است.

موج  تــداوم  به  باتوجه  کــرد:  اضافه  عبدی 
هوای گرم در استان و افزایش مصرف برق 

خاموشی ها  که  دارد  وجــود  احتمال  این 
آینده هم ادامــه داشته  در روزهــای 

باشد. وی اضافه کرد: بار شبکه 
گذشته  هفته  در  ــرق  ب تــوزیــع 

رســیــد  مـــگـــاوات   ۲۳۸۰ ــه  بـ
ــا مــدت  ــه در مــقــایــســه ب ک

گذشته  ســـال  مــشــابــه 
افــزایــش  ۵ درصــــد 

که مصرف برق در حال  یافته است. در شرایطی 
از  جلوگیری  ــرای  ب شرکت  ایــن  اســت،  گیری  اوج 
ریزی  برنامه  برق  قطع  به  ناچار  شبکه  فروپاشی 

شده است.
در  خاموشی  اعمال  عــدم  تبعات  به  اشـــاره  با  وی 
که  هنگامی  گفت:  بــرق  مصرف  افــزایــش  صـــورت 
مصرف برق از توان تولید فراتر رود، شبکه تحمل بار 
مصرفی را نداشته و دچار فروپاشی می شود. در این 
بازگرداندن  شده،  خسارت  دچار  شبکه  که  شرایط 
نیاز  زمــان  روز  بــه یــک شبانه  بــه حالت عـــادی   آن 
دارد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق در ادامه 
جلوگیری  و  مشترکان  بــرق  تامین  داشــت:  اظهار 
و  همراهی  به  احتمالی  خاموشی های  از 
مصرف بهینه برق توسط مشترکان 
دارد.  بستگی  بار  اوج  ساعات  در 
وی اضافه کرد: اگرچه ورود گرمای 
اردیبهشت  اوایــــل  از  زودرس 
برق  تامین  برای  نگرانی هایی 
ــا گــذر  ــ ــرد، ام ــ ــاد کـ ایـــجـ
وضــعــیــت  ــن  ــ ای از 
مستلزم  سخت 
همه  مــشــارکــت 
ــرف  ــ ــصـ ــ مـ در 
ــرق  ــ ــه بـ ــ ــن ــ ــی ــهــ ــ ب

است.

مدیرعامل شرکت گاز استان:
گاز رسانی به بیش از 54 هزار خانوار  هرمزگانی

 مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان :
افزایش ناگهانی مصرف باعث اجرای برنامه خاموشی برق شد

آزاد اسامی استان هرمزگان و اعضای هیات رئیسه  رئیس دانشگاه 
واحد بندرعباس با رئیس کل دادگستری  استان  دیدار کرد.

 به گزارش جام جم علی صالحی رئیس کل دادگستری هرمزگان  در این 
دیدار با اشاره به نقش مهم دانشگاهیان در تحوالت جامعه گفت: قوه 
قضائیه تعامل با دانشگاه ها و مراجع علمی کشور را در اولویت کاری 

خود قرار داده است.
صالحی  در جریان این دیدار، با تجلیل از نقش دانشگاه ها در پیشبرد 
ــزود: دانشگاه ها در  اف ایــران  اهــداف نظام مقدس جمهوری اسامی 
 تحوالت اجتماعی، فرهنگی، پژوهشی و... بوده اند 

ٔ
کشور همواره منشا

و قوه قضائیه سعی دارد با ایجاد تعامل مؤثر با فرهیختگان، نخبگان و 
دانشگاهیان، آسیب های اجتماعی را در جامعه به حداقل برساند و راه 

رشد و شکوفایی را در این مسیر خطیر رقم بزند.
وی  مجاهدت و خدمتگزاری در راه خدا را لذت بخش ترین هدیه الهی 

دانست.
و ی با اشاره به کسب رتبه های برتر کشور توسط دادگستری استان 
هرمزگان افزود: اگر در این ارتباط  توفیقی حاصل شده، حاصل تاش، 
همراهی، همدلی و همگامی تمام کارکنان قضایی استان بوده که در 
حوزه فناوری، قضاوت، ارتباط با ضابطان و... به وقوع پیوسته است. وی 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 
بیان کرد: خوشبختانه با وجود تبلیغات مسموم معاندین برای تضعیف 
ی شاهد حضور 

ٔ
مشارکت و حضور نیافتن مردم در پای صندوق های را

س و ناامیدی دشمن بودیم. رئیس 
ٔ
گسترده مردم در این انتخابات و یا

دانشگاه آزاد اسامی استان هرمزگان نیز در این دیدار اظهارکرد: کسب 
رتبه های برتر کشوری توسط دادگستری کل استان هرمزگان در همایش 
سراسری قوه قضاییه و جشنواره فناوری اطاعات دستگاه قضا، نقش 
مدیریت این مجموعه را بیش از گذشته در اذهان مردم این استان 
پررنگ و برجسته ساخته که مایه فخر و مباهات است. احسان کامرانی، 
ایجاد تحول مدنظر مقام معظم رهبری »مدظله العالی« را در دستگاه 
قضایی کشور به فال نیک گرفت و گفت: فعالیت های انجام شده علیه 
فساد، رشوه و دفاع از حقوق مظلومان توسط قوه قضاییه بسیار مؤثر 
بوده که نشانه های مثبت آن در جامعه به خوبی محسوس و ملموس 
است. وی ادامه  داد: تاش صادقانه و جهادی مجموعه دادگستری 
احساس  نیازی  هرکجا  و  نیست  پوشیده  کسی  بر  هرمزگان  استان 

شده، مدیریت این مجموعه به موضوع ورود کرده و برای انجام خدمت 
صادقانه و دفاع از حقوق مردم آستین همت را باال زده است. در پایان 
آزاد اسامی بندرعباس  این نشست اعضای هیات رئیسه دانشگاه 
به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند و رئیس دانشگاه آزاد 
لوح  اهــدای  با  از دانشگاهیان استان  نمایندگی  به  هرمزگان  اسامی 

سپاس از رئیس کل دادگستری هرمزگان تجلیل کرد.

ح شد:   در دیدار رئیس دانشگاه آزاد  با رئیس کل دادگستری هرمزگان مطر

تعامل دانشگاه و دادگستری یک ضرورت است

یوسف  فــرزنــد  حبیبی  احــمــد 
ــگ«  ــن »ِدُه در   ۱۳۳۶ ســـال  بــه 
بستك  شــهــرســتــان  ــع  ــواب ت از 
عرصه   بــه  پــا  هرمزگان  اســتــان 

وجود گذاشت.
در  را  ابتدایی  دوره   تحصیات 
را  متوّسطه  و  خویش  ــاه  زادگـ
و  الر  و  بستك  شــهــرهــای  در 
برده  نام  گذرانید.  بندرعباس 

ادبیات  و  زبــان  دانش آموخته  
فارسی دانشگاه شیراز است. 

پــژوهــشــگــر  و  مـــحـــقـــق  وی 
کـــه در طــّی  کـــــاری اســــت  پـــر 
ســال هــای پــس از انــقــاب، در 
بیش از ۷۰ همایش و نشست  
علمی، فرهنگی- ادبِی استانی، 
ملی و بین المللی با ارئه  مقاله 
داشته  حــضــور  ســخــن رانــی،  و 

است . 
ثار و تألیفات چاپ شده : آ

 ۱- محیا شاعری از جنوب ۲- ُدّر 
َدری در کناره های خلیج فارس 
۳- دوبیتی های مجرم بستکی 
 -۵ بستکی  غیرت  دیــوان   -۴
محیا ُدّر دریای پارس ۶- شعر 

و شروای مشهور فرامرزی
مناسبت  بــه   ۱۳۸۳ ســـال  در 

فـــعـــالـــیـــت هـــای  و  ــات  ــ ــدمـ ــ خـ
ــی  اش  ــشـ ــژوهـ پـ و  فــرهــنــگــی 
سوی  از  نــکــوداشــتــی  مــراســم 
در  فرهنگی  مــیــراث  ــان  ــازم س

بندرعباس برگزار شد. 
عـــنـــوان  ــه  ــ ب  ۱۳۸۷ ــال  ــ سـ در 
پــژوهــشــگــر بــرتــر اســتــان و در 
از  عــنــوان یکی  بــه  ســال ۱۳۸۸ 
استان  هنر  و  فرهنگ  مفاخر 
انتخاب گردید و از وی تجلیل 

به عمل آمد. 
مناسبت  بــه   ۱۳۸۸ ســـال  در 
خــــدمــــات  از  ج گـــــــــــــــــذاری  ار
عــرصــه   در  وی  صـــادقـــانـــه ی 
ــه عـــنـــوان  ــ فـــرهـــنـــگ و هـــنـــر ب
برجسته،  محقق  و  نویسنده 
فرهنگ  توسط  یادبود«  »تمبر 

و ارشاد اسامی منتشر شد.

معرفی نخبگان ، نویسندگان  و هنرمندان هرمزگانی

 احمد حبیبی

پرتاژ ر
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اجتماعیاجتماعی
«  به جشنواره 2020 آمریکا راهیابی فیلم کوتاه »مرگ در بعد از ظهر

« بــه کارگردانــی اصغــر بشــارتی از قشــم  در اولیــن  فیلــم کوتــاه »مــرگ در بعــد از ظهــر
ــی  ــن الملل ــنواره بی ــیزدهمین دوره جش ــی س ــش رقابت ــه بخ ــود ب ــی خ ــن الملل ــور بی حض

آمریــکا راه پیــدا کــرد. FilmOneFest ۲۰۲۰ در کشــور 
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم ، بــرای حضــور 
در بخــش رقابتــی ایــن جشــنواره بین المللــی بیــش از ۲۲۰۰ فیلــم از ۱۰۰ کشــور جهــان 

ارســال شــده اســت.
کرونــا  بیمــاری  شــیوع  ثــار  آ از  کوتاهــی  روایــت   » ظهــر از  بعــد  در  »مــرگ  کوتــاه  فیلــم 
نمایــش  بــه  تماشــاگران  و  مخاطبــان  بــرای  را  جانــوران  حیــات  و  زیســت  محیــط   بــر 

می گذارد. 
مــدت زمــان ایــن فیلــم کوتــاه ۱۰۰ ثانیــه بــوده و بــه نویســندگی، تهیــه کنندگــی و کارگردانــی 

ح جزیــره قشــم ســاخته شــده اســت. اصغــر بشــارتی، عــکاس و فیلمســاز مطــر
، ســیدحامد نوبــری، مشــاور هنــری و  منصــور وحدانــی، تدویــن، امیــن اردانــی، صداگــذار

یونــس دهقانــی طراحــی پوســتر ایــن فیلــم را برعهــده داشــته انــد.
 تصویــر بــرداری ایــن فیلــم کوتــاه را اصغــر بشــارتی انجــام داده و کمیــل جعفــری و حســن 

بازمانــدگان بــه عنــوان بازیگــر در آن بــه ایفــای نقــش پرداختــه انــد.
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طی  هرمزگان  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتــاق  رئیس 
رشد  افــزایــش  مــعــدن  و  صنعت  ملی  روز  مناسبت  بــه  پیامی 
خصوصی  بــخــش  بیشتر  ــذاری  ــ گ ســرمــایــه  الزمـــه  را  اقــتــصــادی 

دانست.
بازرگانی،  اتــاق  رئیس  صفا  محمدرضا  پیام   جام جم،  گــزارش  به 

ح زیر است: صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان به شر
همه   بــرای  است  فرصتی  معدن  و  صنعت  ملی  روز  بزرگداشت 
دست اندرکاران صنعت و معدن اعم از بخش عمومی و بخش 
خصوصی تا ضمن قدردانی از تاش های خستگی ناپذیر دست 
اعتای  در  تا  نماییم  چندان  دو  را  عــزم  تولید،  عرصه  انــدرکــاران 
حال  عین  در  و  ننماییم  دریــغ  کوششی  هیچ  از  اسامی  ــران  ای
این  نارسائی های  و  مشکات  با  مقابله  راهکارهای  بر  ــروری  م

بخش داشته باشیم.
یا  تولید  افزایش  بــرای  زمینه  خصوصی  بخش  گــذاری  سرمایه    
رشد اقتصادی فراهم می کند و همچنین افزایش رشد اقتصادی 

خود زمینه را برای سرمایه گذاری بیشتر فراهم می نماید.
و  اعــتــمــاد  در  مــی تــوان  را  اجتماعی  ســرمــایــه  اصــلــی  مؤلفه های 
اخیر  ســال هــای  در  کـــرد.  جستجو  خاقیت  و  نـــوآوری  همدلی، 
سرمایه اجتماعی دچار نقصان شده، شاید بتوان گفت، که سیر 
فعالیت های  در  بروکراسی  گسترش  و  اجتماعی  ســرمایه  نزولی 

اقتصادی را باید مانــع اصلی کاهش رشد اقتصادی ارزیابی کرد.
جهادگران  که  اســت  ایــن  دارد  اهمیت  مسیر  ایــن  در  که  آنچه   
عرصه کار و تولید به عنوان سربازان و سرداران جنگ اقتصادی 
باید مورد حمایت همه جانبه و بی دریغ و قاطع قرار گیرند و نه 

تنها باید اهتمام داشت که موانع و گرفتاری های داخلی، 
عزمی  بــا  بلکه  نــســازد،  مختل  را  تولید  از  پشتیبانی 
از  کــار بیش  و  کسب  کــه محیط  راســـخ چــنــان شــود 

گذشته مناسب تر و مساعدتر گردد.
ــاد ثــبــات و وضـــع و اجــــرای دقــیــق قــوانــیــن  ــج ای

ــان  ــ ارک ــی  ــام ــم ت ــوی  ــ س از  ــررات  ــقــ مــ و 
لــغــو  و  شـــنـــاســـایـــی  حـــاکـــمـــیـــت، 
بخشنامه های  و  دستورالعمل ها 
مغایر با قوانین موجود و متناقض 
دســـتـــگـــاه هـــای  در  یــکــدیــگــر  ــا  ــ ب
امــور  ســازمــان  جمله  از  مختلف 
مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی 

خ های تولید کشور را روان می سازد. و همانند آنها چر
برای  است  مناسبی  مجال  معدن  و  صنعت  ملی  روز  حال 
کسانی  همه  و  تولید  عرصه  پیشگامان  از  تجلیل  و  تکریم 

است که برای سربلندی کشور عزیزمان تاش می کنند.
استان  خصوصی  بخش  پارلمان  از  نمایندگی  به  اینجانب 
معدن  و  صنعت  ملی  روز  رسیدن  فــرا  هرمزگان 
واقعی  تاشگران  و  کارآفرینان  تمامی  به  را 
ــریــک و  ــب ــای صــنــعــت و مـــعـــدن ت ــ ــوزه ه ــ ح
شعار  کامل  تحقق  نموده،  عرض  تهنیت 
به  را  تــولــیــد  از  مــوانــع  رفـــع  و  پشتیبانی 
دســت پــرتــوان خــانــواده بــزرگ تولید و 

، آرزومندم. تجارت کشور

صــورت  فقیه  ــی  ول نماینده  حضور  بــا 
گرفت؛

کتاب  عنــوان   10 از  رونمایــی 
شهدای هرمزگان در بندرعباس

با حضور نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان و 
امام جمعه بندعباس از ۱۰ عنوان کتاب مربوط به 
سیره شهدای هرمزگان که به همت حوزه علمیه 
رونمایی  بــود،  شــده  تالیف  بندرعباس  خــواهــران 

شد.
ــت االســــــام محمد  ــج ــم، ح ــام جــ بـــه گــــــزارش جــ
ارزشمند حوزه  حرکت  این  از  تقدیر  عبادی زاده با 
علمیه  حــوزه  گفت:  بندرعباس  علمیه خواهران 
خواهران بندرعباس فرمایش مقام معظم رهبری 
به  را   که فرمودند »هر شهید یک نماد اســت«  را 
در  فقیه  ــی  ول نماینده  گذاشتند.   ظــهــور  منصه 
هرمزگان افزود: اگر امروز شهید ابراهیم  هادی در 
بین جوانان شناخته شده است به دلیل ترسیم و 
تدوین زندگی وی است که در این زمینه هنرمندان 
که  کسانی  و  قلمشان  با  قلم  اهــل   ، هنرشان  با 
روایتگری شان  با  هستند  روایت گر  و  گو  خاطره 
ادامه  شناساندند. وی  جوانان  به  را  شهید هادی 
جوانان  این  از  زیــادی  هرمزگان تعداد  داد: استان 
برومند را تقدیم اسام و انقاب کرده است که هر 
کدام نماد یک عزت و افتخار بزرگ است.  نماینده 
بندرعباس  جمعه  امـــام  و  اســتــان  در  فقیه  ــی  ول
علمیه  حـــوزه  حرکت  ایــن  اســت  نیاز  کـــرد:  تاکید 
شود  شهدا  معرفی  نهضت   به  تبدیل  خــواهــران 
به طوری که در هرمزگان حدود ۱۵۰۰ شهید داریم 
مردم  به  و  شــود  تولید  اثــر  آنها  تعداد  به  باید  که 
بیان  زاده  عبادی  االســـام  شوند. حجت  معرفی 
داشت: شهدا چراغ فروزان و راهنمای راه هستند 
زندگی  از  کلکسیونی  که  برسد  روزی  امیدوارم  که 
نامه شهدای کشورمان داشته باشیم.وی  افزود: 
امیدوارم این حرکت به عنوان یک حرکت موثر در 

کشور الگو شود.

ــاه  ــ ــگ ــ ــش ــ ــی دان ــ ــت ــ ــداش ــ ــه ــ  مــــــعــــــاون ب

علوم پزشکی هرمزگان: 

8 هزار دوز واکسن کرونای برکت 
وارد بندرعباس شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  
از ورود محموله حاوی ۸ هزار دوز واکسن کرونای 
برکت برای تزریق به گروه سنی باالی ۶۰ سال به  

بندرعباس خبر داد.
بیان  با  پور   حسین  محمود  جام جم  گزارش  به 
شرکت  ایرانی  کرونای  واکسن  محموله  این که 
دارویی برکت ۱۴ تیر جاری  تحویل دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان شد، افزود:  این محموله حاوی 
۸ هزار دوز واکسن کرونای برکت است که به گروه 

سنی باالی ۶۰ سال تزریق می شود.
وی بیان کرد: تاکنون ۱۰۳ هزار و ۲۵۲ نفر در هرمزگان 
دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند که به ۳۶ 
هزار و ۲۸۷ نفر از آن ها هر دو دوز اول و دوم تزریق 
شده است. حسین پور با اشاره به این که تاکنون 
۶۰ درصد از گروه سنی باالی ۸۰ سال، ۷۰ درصد از 
 همه گروه سنی 

ً
گروه سنی ۷۰ تا ۷۵ سال و تقریبا

۷۵ تا ۸۰ سال در هرمزگان واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند، اظهارکرد: سبد واکسن کرونا در استان 
آسترازنکا، اسپوتنیک و  از واکسن های  متشکل 
سینوفارم است که واکسن برکت نیز به این سبد 
علوم  دانشگاه  سخنگوی  است.  شده  اضافه 
پزشکی هرمزگان ادامه داد: تزریق واکسن کرونا 
به گروه سنی ۶۰ تا ۷۰ سال نیز از چند روز پیش در 
تیرماه  از ۱۴  و  جاسک  و  بشاگرد  شهرستان های 
نیز در شهرستان های بندرعباس، میناب، قشم و 

بوموسی آغاز شده است.
وی با اشاره به این که تاکنون در بشاگرد ۸۰ درصد 
و در جاسک ۳۲ درصد این گروه سنی واکسینه 
شده اند، اضافه کرد: بیش از ۹۵ هزار هرمزگانی در 

رده سنی ۶۰ تا ۷۰ سال قرار دارند.

خبر
در پیام تبریک رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان به مناسبت روز ملی صنعت و معدن تصریح شد:

رشد اقتصادی با همیاری بخش خصوصی رونق می گیرد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان با اشاره به وجود راه های خاکی و صعب 
العبور بودن مسیرهای روستایی بشاگرد گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
هرمزگان به عنوان متولی راه روستایی در حال اجرای عملیات خاکبرداری و زیرسازی بالغ بر۴۳۰ 

کیلومتر راه روستایی در شهرستان بشاگرد است.
یوسف عابدینی اظهارکرد: خدمت رسانی به مردم ساکن در روستاهای صعب العبور استان 
هرمزگان  افتخار اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای هرمزگان است .و ی افزود: کارکنان و 
راهداران زحمتکش در تاش هستند علی رغم کمبود امکانات و تجهیزات با عمل به وظایف 

قانونی خود، تردد ایمن در محورهای مواصاتی را برای مردم محیا کنند.
وی در خصوص راه روستاهای تومان احمد و گاوکش از توابع بخش گافر و پارامون شهرستان 
کیلومتر  طول ۷۶  به  گاوکش   روستای  تا  ملکن  دوراهی  از  مذکور  محور  طول  گفت:  بشاگرد 
آن از دوراهی ملکن تا روستای نیکدشت در حال اجرای آسفالت و  می باشد که ۳۳ کیلومتر 
مابقی مسیر به طول ۴۳ کیلومتر از روستای نیکدشت تا روستای گاوکش به دلیل مشکات 
اعتباری هنوز اجرایی نشده است. عابدینی ادامه داد: محورهای مورد اشاره عمدتا در بستر 

رودخانه های فصلی قرار دارند که متاسفانه بعد از هر بارندگی مسیر ارتباطی قطع می شود و 
همکاران راهداری شهرستان بشاگرد به صورت مداوم نسبت به بازگشایی و تسطیح مسیر 
اقدام می نمایند. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان با تاکید بر این که 
تاکنون ۳۳ کیلومتر این مسیر از دوراهی ملکن تا روستای نیکدشت را بازگشایی و زیرسازی 
شده است، افزود: ۲۱ کیلومتر محور مذکور نیز آسفالت شده و عملیات آسفالت مابقی مسیر 
تا روستای نیکدشت نیز در حال اجرا است. وی  ادامه داد:  برای بازگشایی و آسفالت مسیر ۴۳ 
کیلومتری باقیمانده و احداث ابنیه فنی بزرگ بر روی رودخانه جگین و سر شاخه های آن در طول 

این مسیر، به اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان نیاز است.
عابدینی با اشاره به وجود قریب به ۱۵۰۰ کیلومتر راه خاکی و صعب العبور در شهرستان بشاگرد 
متذکر شد:  این راه ها عمدتا در بستر رودخانه می باشند و بالغ بر ۸۵۰ کیلومتر از این راه مربوط 
به روستاهای باالی ۲۰ خانوار و دارای اولویت است که در حال حاضر اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان هرمزگان بعنوان متولی راه روستایی در حال اجرای عملیات خاکبرداری و 

زیرسازی  بالغ بر ۴۳۰ کیلومتر راه روستایی در شهرستان بشاگرد است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان خبر داد:

عملیات اجرایی برای 430 کیلومتر راه روستایی در بشاگرد

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبر داد:

تولید روزانه بیش از 25 هزار مگاوات 
ساعت برق در نیروگاه بندرعباس

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان:

تغییر  ساعت کار ادارات  در هرمزگان 

ݢمدیرعامل نیروگاه بندرعباس از تولید روزانه ۲۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات ساعت برق در  ݢ
این نیروگاه خبر داد.

یافتن   پایان  با  افزود:  مطلب  این  بیان  با  سلیمی"  "حسین  جام جم  گزارش  به 
تعمیرات اساسی واحد ۲ بخار نیروگاه و با بکارگیری این واحد ظرفیت تولید برق به 

۲۵ هزار و ۲۰۰ مگاوات ساعت در روز افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس ساخت و بازسازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز به 
دست کارکنان متخصص داخلی را از دیگر اقدامات این نیروگاه در عرصه تعمیرات 
و نگهداری واحدها به منظور تداوم تولید عنوان کرد و افزود: نیروگاه بندرعباس 
نیروگاهی با قدمتی ۴۱ ساله است که این موضوع باعث شده تا صاحب نیروهای 
انسانی توانمند، با تجربه و تخصص های ارزشمندی شود که با تکیه بر همت و 
کارکنان شاهد رفع محدودیت ها و بهبود روند تولید برق این واحدها در  تاش 
ݢمدیرعامل نیروگاه بندرعباس افزود : واحد دو بخار نیروگاه  نیروگاه باشیم. سلیمی ݢ
پمپ های  بازسازی  ضعیف،  فشار  توربین  پره های  تعویض  از  پس  بندرعباس 
فشار ضعیف و فشار قوی، تعویض، ترمیم و بازسازی لوله های بویلر، تمیزکاری 
کندانسورها و مبدل های حرارتی، کار بر روی سیستم خنک کننده آب و حوضچه 
آبگیر و تعویض و سرویس ولوهای فشار قوی و فشار ضعیف توربین و بویلر با 
موفقیت وارد مدار شد. الزم به ذکر است، هم اکنون چهار واحد ۳۲۰ مگاواتی و دو 
واحد گازی ۲۵ مگاواتی در مدار بوده و وظیفه تامین انرژی الکتریکی را برعهده دارند.

قطعی های مکرر برق در هرمزگان و ضرورت کاهش فشار بار موجب شد ساعت کار 
ادارات در استان تغییر پیدا کند و از این پس ادارات استان تنها از ساعت ۷ تا ۱۲ خومات 

ارائه می کنند.
به گزارش جام جم نازنین شیبانی تزرجی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری 
اجرایی،  دستگاه هاى  ادارات،  کار  ساعت  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  هرمزگان 
بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی 
استان هرمزگان به منظور کاهش مصرف برق تغییر می کند.   وی افزود: با تصمیم گیری 
جدید اتخاذ شده ساعت کار ادارات و دستگاه های اجرایی استان هرمزگان، هر هفته 
روزهای پنجشنبه  و  بود  الی ۱۲ ظهر خواهد  از ساعت ۷ صبح  تا چهارشنبه  از شنبه 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  هستند.  تعطیل  دستگاه ها  و  ادارات  همچنان  نیز 
استانداری هرمزگان بیان کرد: پیش بینی ها مبنی بر این است دمای هوا با افزایش 
استفاده  افزایش  دلیل  به  برق  مصرفی  بار  رشد  شاهد  طبیعتا  و  بود  خواهد  روبرو 
انتقال  شبکه  تجهیزات  بر  را  مضاعف  فشاری  که  بود  خواهیم  سرمایشی  وسایل  از 
نیروگاه ها تحمیل خواهد کرد، لذا بر همین اساس ساعت کار ادارات تغییر پیدا می کند.
وی تاکید کرد: ادارات باید بعد از اتمام ساعات کار به طور جدی نسبت به خاموش کردن 
وسایل سرمایشی و وسایل برقی غیرضروری اقدام کنند و برای نظارت بهتر و بیشتر بر 
این موضوع گشت ها و اکیپ های بازرسی برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد ادارات به طور 

سر زده از ادارات بازدید و عملکرد هفتگی آن ها در زمینه مصرف برق را بررسی می کنند.

ح ملی توسعه مشاغل خانگی هرمزگان اعالم کرد: ناظر استانی طر

  ایجاد اشتغال پایدار و اتصال 
زنجیره تولید به بازار در دستور کار  

ح را  ح ملی توسعه مشاغل خانگی هرمزگان، هدف از اجرای این طر ناظر استانی طر
ایجاد اشتغال پایدار و اتصال زنجیره تولید به بازار اعام  کرد.

از  کارگاه رودوزی سنتی در یکی  از یک  بازدید  کشاورز در  گزارش جام جم حبیب  به 
محات بندرعباس افزود: نداشتن بازار فروش مهم ترین مانع برای رشد اشتغال در 
بخش مشاغل خرد و خانگی و از دغدغه های برخی تولیدکنندگان و فعاالن مشاغل 
ح توسعه مشاغل خانگی که همان اتصال  خانگی است که با اجرای مرحله سوم طر
تولیدکنندکان به بازار می باشد،  امید است این مشکل حل شود. وی اظهار داشت: 
مشاغل  توسعه  هدف  درآمد،  کم  خانوارهای  توانمندسازی  و  پایدار  اشتغال  ایجاد 
خانگی است که عاوه بر ایجاد اشتغال پایدار  باعث افزایش توان اقتصادی خانوارها 
، مدیر اجرایی  و اقشار کم درآمد می شود. در این بازدید که با حضور صدیقه مظفر
ح ملی توسعه مشاغل خانگی صورت گرفت در خصوص مسائل و مشکات در  طر
زمینه تامین مواد اولیه با کیفیت، بسته بندی، توسعه بازار و همکاری مستقیم با 
خریداران محصوالت تولیدی و ثبت برند توضیحاتی ارائه شد. در این کارگاه تولیدی 
۷ نفر به صورت مستقیم و ۳۰ نفر غیر مستقیم فعالیت دارند که تولیدات آن به بازار 
ح ملی توسعه مشاغل خانگی  بندرعباس و شهرستان های اطراف عرضه می شود.طر
ح های حمایتی حوزه اشتغال، ذیل برنامه اشتغال فراگیر وزارت تعاون،  از جمله طر
کار و رفاه اجتماعی است که همکاری جهاد دانشگاهی به منظور کمک و رونق به 
در  اقتصاد  در  خانگی  مشاغل  جایگاه  توسعه  و  سال  شعار  تحقق   ، خانوار اقتصاد 

حال اجرا است.

شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  ݢݢسرپرست 
بشاگرد گفت : یاوران سامت در بشاگرد با روحیه 
خودباوری و امید و صرف فعل ما می توانیم علیرغم 
موانع پراکندگی جمعیت و مسافت زیاد روستاها در 
لغایت  نهم  )از  روز  سه  مدت  ظرف  جهادی  حرکتی 
را  سال   ۰۶ باالی  جمعیت  غالب  تیرماه(  یازدهم 

علیه بیماری کرونا بصورت فعاالنه با تزریق واکسن 
کوایران برکت )تولید داخلی( واکسینه نمودند.

به گزارش جام جم پیرداد نجفی،  هدف این طرح را 
ابتا و وجود سوش های  افزایش موارد  با توجه به 
پذیری  سرایت  قدرت  و  یافته  موتاسیون  مختلف 
بیماری،  کاهش مرگ و میر در سالمندان اعام  کرد 
و گفت: لزوم دریافت واکسن مربوطه و رعایت بیش 
کمك  تواند  نامه های بهداشتی می  از پیش شیوه 
داشته  بیماری  این  کنترل  و  مدیریت  برای  شایانی 
فرماندار  حمایت های  و  همکاری  از  نجفی  باشد.  
شهرستان ، امام جمعه و سایر دستگاه های اجرایی 
و نهادها که در بحث اقناع سازی مردم برای دریافت 
 ، الزم  مساعدت های  همچنین  و  مربوطه  واکسن 

تشکر و قدر دانی کرد.

واکسینه شدن افراد 6۰ سال به باال در روستاهای بشاگرد 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان هرمزگان : حامد شکوهی
 تحریریه شهرستانها:       021-44233511

  د  فتر سرپرستی    استان هرمزگان :   076-33675224 

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

تا کوس »َاَناالحق« بزنی، خودخواهی  
گاهی در سّر هوّیتش تو ناآ

َبـــــردار حجــاب خویشتن از سر راه     
با بودن آن، هنوز اندر راهی
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