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قدردانی اهالی  روستای 
مارو از مدیر منطقه 

مخابرات هرمزگان

ین کن درگهان  تولید آب شیر
افزایش می یابد

تامین آب اراضی شبکه 
شمالی دشت میناب در 

کشت اول 

 مسابقه واقعی در عمل
 به قرآن است

مدیر امور فرهنگی وزارت تعاون  کار و رفاه 
اجتماعی :

استاندار هرمزگان:

رئیس سازمان صمت هرمزگان خبر داد:

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اعالم کرد:
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان 

اعالم کرد:

قائم مقام مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان هرمزگان:
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بیشتر بخوانید

جذب سرمایه در جذب سرمایه در منطقه  ویژه اقتصادی منطقه  ویژه اقتصادی 
  صنایع معدنی  و فلزی خلیج فارس  صنایع معدنی  و فلزی خلیج فارس

عبور از تحریم ها با بومی سازی قطعات نیروگاهی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از 
صدور17 فقره پروانه اکتشاف معدن درشش ماهه 

ماهه نخست امسال در این استان خبر داد.
به گــزارش جام جم خلیل قاسمی با بیان این که توسعه 
معادن و صنایع معدنی یکی از محوری ترین برنامه های 
سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان در سال " تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها " است؛ گفت: در شش ماهه 
اول امسال تعداد 17 فقره پروانه اکتشاف مواد معدنی و 
همچنین  12 فقره گواهی کشف معدن با مساحت حدود 

13.69 کیلومتر مربع و ...

کشف  گواهی  صدور 12 فقره 
معدن در  هرمزگان 

تصرف ۳۶ هزارمترمربع از  رفع 
یره  اراضی ملی و دولتی در جز

قشم

|    4
    |  
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ینب تبرزد سرکار خانم ز

کانون  مدیره  هیات  عضو  و  هرمزگان  بازرگانی  اتاق  محترم  عضو 
زنان بازرگان استان هرمزگان

برادر  و  تان  مکرمه  والده  درگذشت  تالم  و  تاثر  نهایت  با 
ارجمندتان را خدمت حضرتعالی و خانواده محترمتان تسلیت 
سفر  یز  عز دو  این  برای  سبحان  خداوند  درگاه  از  و  نموده  عرض 
بیت  آن  بازماندگان  برای  و  واسعه  رحمت  و  درجات  علو  کرده 

یف صبر جمیل مسالت دارد. شر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان
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مدیر  واقــدامــات  همراهی  از   بندرخمیر  توابع  از  مــارو  روســتــای  اهالی 
مخابرات منطقه  هرمزگان  برای ارتقای اینترنت پرسرعت مارو تشکر و 

قدردانی کردند.
برای   هرمزگان  منطقه  مخابرات  کــل   مدیر  یگانه  جم  جــام  گــزارش  به 

قرارگاه  دبیر  دردخــوار  محمد  با   مــارو   منطقه  اینترنت  کیفیت  ارتقای 
تحول محالت و محمد خورابه دبیر تحول و توسعه،  پایگاه بسیج امام 
حسین)ع( روستای مارو  دیدار و گفتگو کرد. دردخوار دبیر قرارگاه تحول 
محالت روستای مارو در این ارتباط از طرف خود و اهالی مارو )منطقه 

صمیمانه  و  گــرم  استقبال  از  خرسندی  ضمن    ) خمیر بندر  پشتکوه 
مدیر  از  گفت:  وی  شائبه  بــی  و  خالصانه  خــدمــات  و  یگانه  مهندس 
مخابرات منطقه هرمزگان و دستور ویژه و مساعد ایشان برای ارتقای 

اینترنت در کوتاه ترین زمان نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

یکشنبه    18 مهر    1400   شماره 6050
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

اقتصادیاقتصادی
 اجتماعی اجتماعی

قدردانی اهالی  روستای مارو از مدیر منطقه مخابرات هرمزگان

خبر

ــان  ــت ــری اس ــتـ رئـــیـــس کـــل دادگـــسـ
هرمزگان اعالم کرد:

از  ــع تــصــرف 36 هــزارمــتــرمــربــع  رفـ
اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم

رفع  از  هرمزگان  اســتــان  دادگــســتــری  کــل  رئیس 
از اراضی ملی و دولتی در  تصرف 36 هزارمترمربع 

جزیره قشم خبر داد.
تقریبی  ارزش  صالحی  علی  جــم  جــام  گـــزارش  بــه 
مــیــلــیــارد و 2۵۰  را 1۸2  تــصــرف شـــده  رفـــع  ــی  اراضــ
ساخت:  نشان  خاطر  و  کــرد  اعــالم  ریــال  میلیون 
اعاده این اراضی در اجرای دستور مقام قضایی و 
با همکاری مأمورین پاسگاه مرزی دریایی شیب 
بر  تأکید  با  همچنین  وی  است.  شده  انجام  دراز 
اجرای قانون  راستای  اقدامات در  اینگونه  تداوم 
تصریح  قشم،  جزیره  مردم  حقوق  احقاق  برای  و 
کرد: همه مسئوالن و کارگزاران نهاد های اجرایی 
و  ملی  اراضـــی  از  صیانت  دغــدغــه  باید  نظارتی  و 
انفال را داشته باشند و به محض اطالع از هرگونه 
ســوءاســتــفــاده و تــجــاوز بــه ایـــن اراضــــی، ضمن 
همکاری  قضایی  دستگاه  با  مــوضــوع،  پیگیری 

نمایند.
دقیق  نظارت  از  هرمزگان  دادگستری  کل  رئیس 
الــمــال در  دبــیــرخــانــه شـــورای حفظ حــقــوق بیت 
اراضی ملی و منابع طبیعی استان بر پرونده های 
کــرد:  تصریح  و  داد  خبر  نیز  حــوزه  ایــن  بــا  مرتبط 
ــای قــضــایــی کــه تــوســط دســتــگــاه هــای  ــده ه ــرون پ
مورد  مستمر  صــورت  به  می شود  ح  مطر مرتبط 
بدون  تا  می گیرد  قــرار  دبیرخانه  پیگیری  و  رصــد 
تعیین  فرصت  اولین  در  دادرســی  اطاله  هرگونه 

تکلیف شود.

سومین جشنواره تئاتر مونولوگ 
ایثار جزیره هرمز پایان یافت

اختتامیه سومین جشنواره تئاتر مونولوگ ایثار 
به حضور رضا کمالی زرکانی مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی هرمزگان،سردار ساالری فرمانده 
سپاه امام سجاد)ع( استان و امام جمعه هرمز 
آمفی  سالن  در  مردم  و  مسئوالن  از  جمعی  و 
تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی جزیره هرمز 

برگزار  و از برگزیدگان تقدیر شد

در  کــودک  ملی  هفته  جشنواره 
قشم

جشنواره هفته ملی کودک از هفدهم تا بیست و 
یکم مهرماه در قشم برگزار می شود.

آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
جزیره  فرهنگسرای  هفته  این  در  گفت:  قشم 
قشم )باغ گیاه شناسی سابق( هر روز از ساعت 
17 تا 21 میزبان کودکان است. به گزارش جام جم 
بی آزار افزود: در این جشنواره برنامه های متنوعی 
کارگاه های  و  مختلف  نمایشگاه های  جمله  از 
متنوع فرهنگی هنری در نظر گرفته شده است. 
وی گفت: بازی، سرگرمی و پخش فیلم کودک و 
هفته  در  که  است  برنامه هایی  دیگر  از  نوجوان 

ملی کودک قشم اجرا می شود.

خبر

را  کریم  اجتماعی قرآن  رفاه  و  کار  وزارت تعاون،  امور فرهنگی  مدیرکل 
من  برای  قرآنی  مسابقات  گفت:  و  دانست  بشریت  تمام  به  متعلق 
حکم محافل قرآنی را دارند و مسابقه واقعی را در عمل به قرآن کریم 

می دانم.
پانزدهمین  افتتاح  مراسم  در  بیگی  احمد  شهریار  جام جم  گزارش  به 
کار و تالش استان هرمزگان، اظهار  کریم جامعه  دوره مسابقات قرآن 
کرد: پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرمایند: »بهترین شما کسی است که 
قرآن بیاموزد و آموزش دهد« پشت این چند کلمه درسی بزرگ و یک 

سبک زندگی نهفته است.
مسابقه  و  بوده  قرآنی  محفل  یک  مجلس  این  من  نظر  از  افزود:  وی   
نیست، چراکه مسابقه واقعی در عمل به قرآن است. در سال گذشته 
مهیا  نورانی  محفل  این  برگزاری  امکان  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به 
با  و  مجازی  صورت  به  را  مجلس  و  ندادیم  را  آن  لغو  اجازه  ما  اما  نبود 

حضور داوران بین المللی و شکوه بسیار بیشتری برگزار کردیم. امسال 
نیز با وجود همه سختی ها و محدودیت ها شاهد برگزاری پانزدهمین 

دوره این محفل در هرمزگان هستیم.
کرد:  کار و رفاه اجتماعی تصریح   مدیرکل امور فرهنگی وزارت تعاون، 
جامعه کار و تالش در کنار نیروهای نظامی و انتظامی و کادر بهداشت 
را  سنگر  کرونا،  ویروس  شیوع  زمان  در  که  بودند  اقشاری  از  درمان  و 
حفظ کردند و خانه نشین نشدند. اگر امروز مرزی داریم که با خون قرمز 
شده، آن را مدیون لباس های سبز نیروهای نظامی و انتظامی هستیم.
 احمدبیگی اعالم  کرد: قرآن متعلق به تمام بشریت است و زمانی که 
به آن گوش فرا می دهیم دیگر مهم نیست که از چه دین و مذهب و 
، دین محبت و پیامبر گرامی اش  ملتی هستیم. دین مبین اسالم نیز
)ع( فرمودند: »دین همان  الگوی مهربانی برای بشریت است. امام باقر
محبت است و محبت همان دین«.  وی  در پایان یادآور شد: از همه 

معنوی  و  مادی  حمایت  نورانی  محفل  این  برگزاری  در  که  بزرگوارانی 
داشته اند کمال قدردانی را دارم و سالم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و  تالش  و  کار  جامعه  خصوص  به  هرمزگان  خونگرم  مردم  همه  به  را 
ما  همه  به  خداوند  ان شاءاهلل  می رسانم.  استان  این  قرآنی  جامعه 

توفیقی عنایت کند تا عامل به قرآن کریم باشیم.

مسابقه واقعی در عمل به قرآن است

تولید آب شیرین کن درگهان افزایش می یابد
قــائــم مــقــام مــدیــرعــامــل شــرکــت 
فــاضــالب اســتــان هــرمــزگــان  آب و 
تولید  آینده  هفته  پایان  تا  گفت: 
ظرفیت  به  درگهان  آب شیرین کن 

واقعی خود خواهد رسید.
شاکری  احمد  جــام جــم  گـــزارش  بــه 
گرفتگی  و  خــرابــی  علت  بــه  ــزود:  افـ
ــت تـــولـــیـــد  ــ ــی ــ ــرف مــــمــــبــــران هــــا ظــ
کــاهــش  درگـــهـــان  آب شیرین کن 
یافته که بزودی مشکل کمبود آب 

این شهر مرتفع خواهد شد.
تــعــویــض  گــفــتــه وی عــمــلــیــات  بـــه 
مــمــبــران هــای پــکــیــج شـــمـــاره سه 
و  شـــده  انــجــام  گــذشــتــه  هفته  در 
ممبران های  شستشوی  عملیات 
پکیج شماره دو هم در هفته جاری 
اوایل هفته  از  پایان یافته است و 

آینده نیز شستشوی ممبران های 
شد  خواهد  آغاز  یک  شماره  پکیج 
به  آینده  هفته  پایان  تا  انشااهلل  و 

پایان خواهد رسید. 
آب  شرکت  مدیرعامل  مقام  قائم 
ــه داد،  ادامــ و فــاضــالب هــرمــزگــان 

ــام عــمــلــیــات شــســتــشــوی  ــمـ ــا اتـ بـ
ــت تـــولـــیـــد  ــ ــی ــ ــرف مــــمــــبــــران هــــا ظــ
آبشیرینکن به ۵۰۰۰ متر مکعب در 

شبانه روز خواهد رسید. 
شاکری همچنین از ساخت مخزن 
پیش تصفیه سایت آب شیرینکن 
عملیات  گفت:  و  داد  خبر  درگهان 
انجام  ایــن مخزن در حــال  احــداث 
است که تا چهار ماه آینده به اتمام 
با وارد  خواهد رسید. به گفته وی، 
ــزن، یــکــهــزار  ــخ مــــدار شـــدن ایـــن م
ــه ظــرفــیــت تــولــیــد  مــتــر مــکــعــب بـ
آبشیرینکن درگهان اضافه خواهد 
ضــمــن  ــــان  ــای ــ پ در  ــاکــــری  شــ ــد.  ــ شـ
شهر  مــشــتــرکــان  از  ــواهـــی  عـــذرخـ
درگهان ابراز امیدواری کرد، بزودی 
آب این شهر به پایداری الزم برسد.

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
فقره  ــدور17  ص از  هرمزگان  تجارت 
ــه اکــتــشــاف مــعــدن درشــش  پــروان
ماهه ماهه نخست امسال در این 

استان خبر داد.
قاسمی  خلیل  جام جم  گــزارش  به 
ــیــان ایـــن کـــه تــوســعــه مــعــادن  بـــا ب
محوری  از  یکی  معدنی  صنایع  و 
صنعت،  سازمان  برنامه های  ترین 
معدن وتجارت هرمزگان در سال " 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
" است؛ گفت: در شش ماهه اول 

پروانه  فقره   17 تــعــداد  امــســال 
اکـــتـــشـــاف مـــــواد مــعــدنــی و 

گواهی  فــقــره   12 همچنین  
بــا مساحت  کــشــف مــعــدن 
حدود 13.69 کیلومتر مربع و 

ذخیره بالغ بر 69 میلیون تن صادر 
شده است. 

شهریور  پــایــان  ــا  ت کـــرد:  اعـــالم  وی 
امسال ۵7 فقره مجوز 

ــت شـــن و  ــ ــرداش ــ ب
خــــاک  و  مــــاســــه 

استان  در  رس 
هرمزگان صادر 

شده است. 
رئـــیـــس 

وتجارت  معدن  صنعت،  ســازمــان 
این که  بر  تأکید  با  هرمزگان  استان 
مـــزیـــت هـــای مـــعـــدنـــی خـــــــدادادی 
فرصت  و  قابلیت  اســتــان،  در 
در  گـــــــــــــذاری  ســـــرمـــــایـــــه 
فراهم  را  استان  معادن 
توجه  نیازمند  و  ساخته 
ــه ایــن  بــیــش از پــیــش ب
تأثیرگذار  و  مهم  بخش 
اقــتــصــادی اســــت، ادامــــه 
راه  و  ایــــجــــاد  داد: 
واحدهای  اندازی 
فـــــــــــــــــــــرآوری، 
تـــوســـعـــه و 
تــکــمــیــل 
خه  چر

و 

زنجیره های بعدی معادن و صنایع 
پایین دستی، زمینه ایجاد اشتغال 

پایدار را تحقق می بخشد.
تمهیدات  بــیــنــی  پــیــش  قــاســمــی   
وزارت  بــرنــامــه هــای  ــراســاس  ب الزم 
در  ــارت  ــ ــج ــ ت و  مـــعـــدن  صـــنـــعـــت، 
بخش  در  سرمایه  جذب  خصوص 
مهمترین  از  یکی  را  معدنی  صنایع 
اولـــویـــت هـــای امــســال دانــســت و 
محصوالت  تنوع  کــرد:  خاطرنشان 
معدنی ویژگی عمده معادن استان 
بوده و تحقق "نهضت کاهش خام 
مقام  منویات  بــراســاس  فــروشــی" 
 ) الــعــالــی  )مــدظــلــه  ــری  ــب ره معظم 
در ســرلــوحــه بــرنــامــه هــای ســازمــان 
هرمزگان  تجارت  و  معدن  صنعت، 

قرار دارد.

رئیس سازمان صمت هرمزگان خبر داد:
صدور 12 فقره گواهی کشف معدن در  هرمزگان 

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: طوفان حاره ای شاهین باعث 
خسارت 2۰ میلیارد ریالی به شبکه و تاسیسات توزیع برق جاسک شد.

شد  باعث  جاسک  شرق  در  بارندگی  و  طوفان  افــزود:  طبیبی  مصطفی  جام جم  گــزارش  به 
دستگاه  یــک  و  ضعیف  و  متوسط  فشار  شبکه  پایه   1۵  ، رســانــی  بــرق  شبکه  کیلومتر   3
برق  تندباد در جاسک موجب شد  بیان داشت: وقوع  بیند. طبیبی  آسیب  ترانسفورماتور 
برخی مناطق دچار اختالل شود که با اقدام به موقع نیروهای عملیاتی مدیریت برق جاسک، 

قطعی های برق رفع و شبکه به حالت پایدار بازگشت.
وی اظهار داشت: با تشکیل طوفان حاره های شاهین و حرکت آن به سمت مناطق شرقی 
باش  آمــاده  حالت  به  استان  شرق  شهرستان های  اتفاقات  و  عملیاتی  نیروهای  استان، 
و  شبکه  و  شناسایی  را  خسارت ها  عملیاتی  نیروهای  طوفان،  کردن  فروکش  با  آمدند.  در 

تاسیسات آسیب دیده را اصالح کردند.

خسارت 20 میلیارد ریالی طوفان به شبکه برق جاسک

هیات وزیران اعضای دولت پس از بررسی سوابق مهدی 
دوستی، به وی به عنوان استاندار منتخب هرمزگان رأی 
اعتماد داد. دوستی متولد سال 13۵۸ در شهر اهواز و 
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران 

از دانشگاه صنعتی سهند تبریز است. 
ــیــســه  عـــضـــو هــیــات رئ و  مــهــنــدســی  و  فـــنـــی  ــاون  ــ ــع ــ م

پــتــروشــیــمــی قــرارگــاه  و  گـــاز  نــفــت،  تخصصی  هــلــدیــنــگ 
مــشــاور  دوره  ســـه  ســـازنـــدگـــی خـــاتـــم االنـــبـــیـــاء)ص(، 
و  انـــرژی  ــوزه  ح اســالمــی در  شـــورای  نمایندگان مجلس 
استان های  در  محرومیت زدایی  پــروژه   2۰ حــدود  مجری 
خوزستان و هرمزگان، از جمله سوابق اجرایی و مدیریتی 

وی به شمار می رود.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان شد
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اجتماعیاجتماعی
ورود شرکت فرهنگی ورزشی صنایع پشتیبان هرمزگان به تیمداری

استاندار هرمزگان گفت: طبق رایزنی های انجام شده، پنج رشته ورزشی در 
قالب شرکت صنایع پشتیبان هرمزگان تحت پوشش کامل قرار می گیرند و 

به این باشگاه منتقل می شوند.
شرکت  اندازی  راه  اهداف  به  اشاره  با  همتی  فریدون  جام جم  گزارش  به 
فرهنگی ورزشی صنایع پشتیبان هرمزگان، گفت: این شرکت در ارتباط با  

ماموریت های ۴2گانه خود و با رایزنی صورت گرفته با هیئت مدیره صنایع 
بزرگ استان، باید پنج تیم ورزشی شامل هندبال، والیبال ساحلی، قایقرانی، 
خود  پوشش  تحت  کامل  طور  به  را  رودان  بانوان  فوتسال  و  بسکتبال 
قرار دهد و تیمداری کند. وی افزود: این تیم ها با لباس صنایع پشتیبان 
هرمزگان در رقابت ها حضور پیدا خواهند کرد. استاندار هرمزگان، حمایت 

از بخش ورزش در روستاها و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: 1۰۰خانه ورزش نیز از محل اعتبارات شرکت فرهنگی 
کرد: به  ورزشی صنایع پشتیبان تجهیز خواهد شد. وی همچنین اعالم  
منظور احیاء و توسعه بازی های بومی محلی، برگزاری جشنواره ورزش های 

بومی محلی در جزیره هرمز در دستور کار قرار دارد.

یکشنبه    18 مهر    1400   شماره 6050

با  اشاره  نیروگاه بندرعباس  مدیرعامل 
بندرعباس  نــیــروگــاه حــرارتــی  ایــن کــه  بــه 
نیروگاهی با قدمتی بالغ بر ۴۰ سال است، 
اظهار کرد: این نیروگاه جزو چهار نیروگاه 

بزرگ کشور محسوب می شود.
سلیمی   حــســیــن  جـــام جـــم  گـــــزارش  بـــه 
نیروگاه  بزرگ ترین  نیروگاه  ایــن  گفت: 
ــور اســـت کـــه نقش  ــوب شـــرق کــش ــن ج
صنایع  و  کــشــور  ــرق  ب تأمین  در  مهمی 

بزرگ استان دارد.
ــاه  ــروگـ ــیـ ــان ایــــن کــــه نـ ــ ــی ــ ــاب ــ ســلــیــمــی ب
صنعتی  مراکز  نخستین  از  بندرعباس 
ــدازی  ــ اســتــان اســت کــه در ابــتــدای راه ان
برنامه ریزی شده  صنعتی  مصارف  بــرای 
ــروز ایـــن نــیــروگــاه  ــرد: امــ ــود، تــصــریــح کـ بـ
حدود ۵۰ درصد نیاز برق استان را تأمین 

می کند.

اضافه  بندرعباس  نیروگاه  مدیرعامل 
واحد  چهار  با  بندرعباس  نیروگاه  کــرد: 
بخاری و دو واحد گازی با ظرفیت هزار و 
32۰ مگاوات به عنوان بزرگ ترین نیروگاه 
حداکثری  تولید  با  کشور  شــرق  جنوب 
انرژی در تابستان امسال نقش بسزایی 
در پایداری شبکه برق سراسری و تأمین 
ــه  ادام در  داشت.سلیمی  اســتــان  ــرق  ب
نیروگاه  ایــن  در  تولیدی  بــرق  میزان  به 
اشاره کرد و اظهار داشت: انرژی تولیدی 
اول  شش ماهه  در  بندرعباس  نیروگاه 
9۰۰میلیون  و  میلیارد   2 مــرز  از  امــســال 

کیلووات ساعت گذشت.
ــرژی  انـ ایـــن مــیــزان  از  ــرد:  ــ ک وی اضــافــه 
تولیدی حدود 2 میلیارد و 79۵ میلیون 
سهم  ســاعــت  کـــیـــلـــووات  هــــزار   616 و 

واحدهای بخار بوده است.

چشمگیر  افزایش  به  اشــاره  با  سلیمی 
تــولــیــد بـــرق واحـــدهـــای گـــازی گــفــت: در 
واحــدهــای   1۴۰۰ ســال  اول  شــش مــاهــه 
 1۰3 توانستند  بندرعباس  نیروگاه  گازی 
ساعت  کــیــلــووات  هـــزار   672 و  میلیون 
تولید  بــه  نسبت  کــه  کنند  تــولــیــد  بـــرق 
سال گذشته به میزان 6۸ درصد افزایش 

تولید داشته است.
افــزود:  بندرعباس   نیروگاه  مدیرعامل 
ــای گـــازی  ــدهــ ــا تــوجــه بـــه ایـــن کـــه واحــ بـ
قــدمــتــی  دارای  بــنــدرعــبــاس  نـــیـــروگـــاه 
تولید  ــد  رش چنین  هستند،  ســالــه   ۴7
محسوب  ــورد  رکـ یــک  چشمگیری  ــرق  ب

می شود.
ــنــدرعــبــاس در   مــدیــرعــامــل نــیــروگــاه ب
نیروگاهی  قطعات  بومی سازی  خصوص 
کمک  بــا  اخیر  ــرد: طــی سالیان  ک اظــهــار  

دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان 
نیروگاهی  قطعه   3۰۰ و  هــزار  یک  بالغ بر 
مساله  این  که  است  شده  بومی سازی 
 برگ زرینی در کارنامه نیروگاه بندرعباس 

خواهد بود.
ابــتــدای  از  نــیــروگــاه  ایــن  داد:  ادامـــه  وی 
بومی سازی  به  موفق  تاکنون   1۴۰۰ سال 
بزرگ  و  کوچک  ۸۰۰ قطعه مهم  از  بیش 
ــالوه بر  ــ ــه عـ ــت کـ ــ ــده اس ــ نــیــروگــاهــی ش
در  مهمی  بسیار  گــام  ارزی  صرفه جویی 
مهم  بخش  این  دانــش  افزایش  عرصه 

صنعت برق کشور برداشته است.
افــزود:  بندرعباس  نیروگاه  مدیرعامل 
ــــن تــجــهــیــزات فــنــی شــامــل قــطــعــات  ای
ــواع  ان ــور  ــرات ژن تــوربــو  مجموعه  مختلف 
ــوی  ــارق پـــمـــپ هـــا، کــمــپــرســورهــای فــش
و  الکتریک  تجهیزات  و  بویلر  فــن هــای 
ابزار دقیق می شود که با کمک تخصص 
تأمین  داخــل  ساخت  توانمندی های  و 

کرده است. 
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس همچنین 
با توجه به شرایط تحریم و موانع  گفت: 
تــأمــیــن قــطــعــات خـــارجـــی،  مـــوجـــود در 
ــمــنــدی هــای ســاخــت  ــوان ت از  اســتــفــاده 
داخل بهترین گزینه برای تأمین قطعات 
نیروگاه  این  در  پایدار  برق  تولید  جهت 
است که این اقدام حرکتی برای حمایت 
ــی، کــمــک به  ــل از تــولــیــدکــنــنــده هــای داخ

اشتغال و صرفه جویی ارزی خواهد بود.
واحــد  ــدازی  ــ ــ راه ان بــه  ــه  ادامــ در  سلیمی 
نیروگاه  این  در  آب ژاول  تولید  و  کلرزنی 
 هم زمان با آغاز 

ً
اشاره کرد و گفت: تقریبا

فراگیری و شیوع ویروس کرونا در کشور 
و استان، واحد کلرزنی نیروگاه نیز بعد از 
1۵ سال به بهره برداری رسید که عالوه بر 
تأمین نیاز نیروگاه، توانستیم کلر را برای 
و  نهادها  ادارات،  اختیار  در  ضدعفونی 

گروه های متقاضی قرار دهیم.
به  توجه  بندرعباس  نیروگاه  مدیرعامل 
این  اولــویــت  را  زیست محیطی  مسائل 

ــرد: تمام  کـ مــدیــریــت دانــســت و تــأکــیــد 
کردن  بهینه  با  که  اســت  ایــن  ما  تــالش 
تجهیزات و بهبود عملکردشان از میزان 
آالیندگی نیروگاه بکاهیم، این تنها کاری 
اســت کــه مــی تــوانــیــم انــجــام دهــیــم زیــرا 
ج  از اختیارات ما خار گاز  تعیین سهمیه 

است.
ادامــه  بندرعباس  نــیــروگــاه  مدیرعامل 
داد: ساالنه میلیاردها تومان برای بهبود 
کاهش  راستای  در  اقدامات  و  عملکرد 
است  نــیــاز  و  مــی شــود  هزینه  آالیــنــدگــی 
استانی  بــه  گـــاز  مــیــزان  تخصیص  ــرای  بـ
افزایش  زمستان  در  که  هرمزگان  مانند 
مصرف گاز چندانی ندارد چاره ای اساسی 
استان  مردم  حق  در  تا  شود  اندیشیده 

اجحاف نشود.
بندرعباس  نیروگاه  مدیرعامل  سلیمی   
بــــه مــشــکــالت  اشــــــــاره  بــــا  ادامــــــــه  در 
زیست محیطی حاصل از سوخت مازوت 
ما  شد  گفته  که  همان طور  کرد:  تصریح 
هیچ  نقشی در تعیین میزان سهمیه گاز 
مرکز  در  موضوع  ایــن  و  نــداریــم  نیروگاه 

کشور تصمیم گیری می شود.
مدیریت  این  اقدامات  به  ادامــه  در  وی 
و  اجتماعی  مسئولیت های  ــرای  اجـ در 
گسترش فضای سبز نیروگاه اشاره کرد 
کاشت  بر  راستا عــالوه  این  در  افــزود:  و 
روز  در  انــواع درخــتــان محلی   ۵۰۰ و  هــزار 
اصله   1۰۰ نیز  گذشته  ســال  درخــتــکــاری 
درخت لیمو غرس شد. حسین سلیمی 
پایان  در  بندرعباس  نیروگاه  مدیرعامل 
بــابــیــان ایــن کــه تــمــام کــارکــنــان نــیــروگــاه 
و  بومی  نیروهای  از  استان  بندرعباس 
کرد:  تصریح  هستند  هرمزگان  ماندگار 
نیروگاه  ایــن  در  که  کسانی  تمام  تــالش 
تأمین  بـــرای  درجـــه   7۰ بـــاالی  دمـــای  در 
جان،  پای  تا  مردم  پایدار  و  مطمئن  برق 
تــحــمــل مــی کــنــنــد، قــابــل را   ســخــتــی هــا 

 تقدیر است.

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میناب از نجات جان نوجوان 17 ساله که بر اثر واژگونی خودرو 
دچار آسیب دیدگی شدید شده بود خبر داد.

شهر  ساکن  و  اهل  ساله   17 نوجوان  انتقال  دنبال  به  گفت:  ماکیانی  رئیسی  یداهلل  جام جم  گزارش  به 
بیمارستان  اورژانس  به بخش  واژگونی خودرو  اثر  بر  که  توابع شهرستان میناب  از  توکهور و هشتبندی 
حضرت ابوالفضل )ع( میناب ارجاع شده بود بالفاصله اقدامات اولیه توسط فرشته جهانی متخصص طب 

اورژانس انجام و مشاوره جراح عمومی گذاشته شد.
اثر فشار به قفسه سینه و شکم در لحظه ورود به حالت  بر  آنجائی که وضعیت بیمار  از  وی ادامه داد: 
آریاپور  کما بود و نشان از وضعیت بحرانی خبر میداد تحت اینتوبایسیون با قید فوریت توسط علیرضا 

متخصص جراح عمومی تحت عمل جراحی قرار گرفت و از مرگی حتمی نجات یافت .
 متخصص جراح عمومی در باره چگونگی و نحوه عمل افزود:به محض ورد به اتاق عمل متاسفانه بیمار 
به دلیل خونریزی ریه و افت فشار دچار ایست قلبی گردید که با انجام سی پی آر ) ماساژ قلبی ( تحت نظر 
علی دریانورد متخصص قلب و عروق هم زمان هم تخلیه مایع خونریزی و هم ماساژ قلبی به بیمار داده 
آریاپور عنوان کرد: با توجه به وخامت حال  و راه هوایی بیمار در کوتاه ترین زمان ممکن باز شد. علیرضا 
بیمار درخواست ۵ واحد خون به بیمار داده شد و سپس تحت الپاراتومی تجسسی عامل خونریزی دهند 
خ جراح و  پیدا شده که متاسفانه طحال بیمار دچار له شدگی شده بود و با همکاری و مشاوره محمد مور
متخصص کلیه و مجاری ادراری مجبور به برداشت طحال و جاگذاری چست تیوب )لوله انتقال دهند و 
مکنده خون های مازاد در داخل شکم و ریه ( با این کار توانستیم جلو خونریزی داخلی بیمار را بگیریم و 

بیمار تحت اینتوبایسیون به بخش آی سی یو زیرنظر انیس بهرامی متخصص بیهوشی منتقل گردید .
وی افزود: این بیمار که مولتیپل تروما بود توسط محمود دهقان متخصص و جراح مغز و اعصاب از ناحیه 
رضائیان  صادق  محمد  مشاوره  مورد  لگن  شکستگی  به  توجه  با   , گرفت  قرار  بررسی  مورد  گردن  و  سر 
طی  و  داخلی  متخصص  کدخدائی  فرزانه  توسط  بیمار  داخلی  اندام های   , شد  انجام  ارتوپدی  متخصص 
روز های بعد از لحاظ سالمت روان تحت نظر مینا آیت الهی متخصص اعصاب و روان مورد بررسی و مشاوره 

قرار گرفت . بیمار پس از یك هفته بستری در بخش جراحی مردان با حال عمومی خوب ترخیص گردید.

 مدیرعامل نیروگاه بندرعباس تأکید کرد:

عبور از تحریم ها با بومی سازی قطعات نیروگاهی

 تالش تیمی پزشکان متخصص برای نجات جان 
نوجوان 17 ساله مینابی

منطقه ای  آب  شــرکــت  مــدیــرعــامــل 
جاری  آبــی  ســال  در  گفت:  هرمزگان 
تمام اراضی شبکه شمالی میناب در 

کشت اول تامین آب می شوند.
به گــزارش جام جم جمشید عیدانی 
استان  سدهای  ذخیره  کــرد:  اظهار 
قــرار  خــوبــی  وضعیت  در  هــرمــزگــان 
ندارند و مدیریت منابع آب را باید با 
دقت باال انجام دهیم. در حال حاضر 
قریب به 2۰ درصد از ظرفیت سدهای 
مهم هرمزگان آب دارند که احتساب 
حجم مرده سدها نیز نشان دهنده 

وضعیت آبی هرمزگان است.
وی با بیان  این که اولویت تخصیص 
است،  شــرب  آب  تامین  آبــی،  منابع 
کــرد: با توجه به بهره برداری و  اعــالم 
مختلف  آب شیرین کن های  توسعه 
که  میزان  همان  به  بندرعباس،  در 
تامین  آب شیرین کن ها  توسط  آب 

منابع  از  برداشت  میزان  از  می شود 
خواهد  کــاهــش  نیز  زمینی  زیــر  آب 
ــرکـــت آب  ــافــــت. مـــدیـــرعـــامـــل شـ ــ ی
منطقه ای هرمزگان ضمن پر اهمیت 
بر شمردن تاثیر کشاورزی بر اشتغال 
شرق استان هرمزگان، ابراز داشت: 

با  کــه  هستیم  ــالش  ت در 
مــدیــریــت مــنــابــع آب 
زمینی  زیــر  و  سطحی 
بــا کــم تــریــن فــشــار به 

آب  آبــــخــــوان هــــا، 
ــاز  ــیـ مـــــــــورد نـ

تمام اراضی 
شــــبــــکــــه 

شــمــالــی 
ــت  ــ ــ دش

میناب 
ا  ر

تامین کنیم.
اراضــی  ایــن  که  ایــن   بیان  با  عیدانی 
هنداونه شب یلدای کشور را تامین 
می کنند،  اظهار کرد: جهاد کشاورزی 
با وضعیت  را مطابق  کشتی  الگوی 
منابع آبی منطقه به کشاورزان ارائه 
امکان  تنها  آن  در  که  اســت  کــرده 

کشت اول وجود دارد.
وی افزود: کشت اول از مهرماه 
ادامــه  بهمن ماه  پایان  تا  و  آغــاز 

دارد.
ــرد:  ک مــطــرح  وی 
گذشته  ســـال 
ــا تـــوجـــه به  بـ
وضـــعـــیـــت 
مــطــلــوب 
ــع  ــ ــاب ــ ــن مــ
آبــــــــــــــــی 
کـــشـــت 

دشــت  شــمــالــی  ــی  ــ اراض دوم  و  اول 
منابع  شرایط  امــا  شد  انجام  میناب 
آبی استان در سال جــاری وضعیت 

خاصی دارد.
منطقه ای  آب  شــرکــت  مــدیــرعــامــل 
هرمزگان اظهار کرد: در سال گذشته 
مکعب  متر  میلیون   1۵ پیش بینی 
برای تامین آب اراضی در کشت اول 
شده بود اما با توجه به عدم رعایت 
الگوی کشت و توسعه اراضی سطح 
متر  میلیون  از 22  بیش  کشت  زیــر 
عیدانی  شـــد.  مــصــرف  آب  مکعب 
بــا تاکید بــر رعــایــت الــگــوی کشت و 
ــر کشت،  نـــدادن سطح زی افــزایــش 
ــورت مــدیــریــت  ــ ــرد: در ص ــ اضـــافـــه ک
مصرف توسط بهره برداران محترم و 
نزول نعمت الهی باران امکان کشت 
دوم در اراضی شبکه شمالی دشت 

میناب فراهم خواهد شد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان اعالم کرد:

تامین آب اراضی شبکه شمالی دشت میناب در کشت اول 
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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

اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور کنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
در کوى غم تو پایداریم، همه

یکشنبه    18 مهر    1400   شماره 6050

امام خمینی )ره(

صنایع  ــادی  ــص ــت اق مــدیــر عــامــل مــنــطــقــه ویــژه 
کاهش  عامل   3 فــارس  خلیج  فلزی  و  معدنی 
ــدور  صـ فـــرآیـــنـــد  تــســهــیــل  اداری،   ــی  ــراسـ ــروکـ بـ
تسهیالت  اعــطــای  و  ســرمــایــه گــذاری  مجوز های 
ــذاری در  ــ گ از عــوامــل جـــذب ســرمــایــه   را  بــانــکــی 

منطقه دانست.
ــی در  بـــه گـــــزارش جـــام جـــم حــســن خــلــج طــهــران
ــذار بــرای  ــه گ ــای ــرم رابــطــه بــا چــگــونــگــی جـــذب س
ــای مـــوجـــود در ایـــن مــنــطــقــه،  گــفــت:  ــ ــروژه  ه ــ پ
از  متعددی  عــوامــل  تابع  ســرمــایــه گــذاری  جــذب 
فضای  تسهیل  ســاخــت هــا  زیـــر  بــهــبــود  جمله 
و  اداری  ــی  ــراسـ ــروکـ بـ ــش  ــاهـ وکـ کــــار  و  ــب  کــس
ــه بــخــش تــولــیــد  ــکــی بـ ــان ــای تــســهــیــالت ب ــطـ اعـ
بخش  در  گــرفــتــه  صــــورت  ــای  ــوده ــب ــه ب اســــت 
خلیج  اقــتــصــادی  ویـــژه  منطقه  زیــرســاخــت هــای 
بــرق و فراهم نمودن   ، گــاز آب،   فــارس در حــوزه 
زمــیــن  هــای مـــورد نــیــاز ســرمــایــه گــذاران یــکــی از 
عوامل ترغیب سرمایه  گذاران به سرمایه  گذاری 

ادامه  بــوده اســت. وی  این منطقه  در 
کشور  داد: افزایش نقدینگی در 

نقدینگی  از  بخشی  هدایت  و 
ــه بـــخـــش تـــولـــیـــد،  پــایــیــن  ــ ب

بــــودن هــزیــنــه  هــای نــیــروی 
ارز  خ  نــر افــزایــش  و  انسانی 
از طریق افزایش درآمد های 

سرمایه  تــقــاضــای  صـــادراتـــی 
افـــزایـــش  را   گــــــذاری 

منجر  و  داده 
بــــــــــــــــــه 

جذب 3برابری سرمایه  گذاری در سال 99 نسبت 
به سال های گذشته به طوری که در سال گذشته 
3ماهه  در  و  منعقد  گـــذاری  سرمایه   قـــرارداد   9
است. شده  منعقد  داد  قرار   ۸ امسال  نخست 
مــدیــر عــامــل منطقه ویـــژه دربـــاره مــیــزان جذب 
سرمایه   گفت:  گذشته  ماه   16 مدت  در  سرمایه 
گذاری صورت گرفته در سال 99 طبق اظهار نظر 
ح  ها  کامل طر اجــرای  گــذاران در صــورت  سرمایه  
با ظرفیت اشتغال زایی  61۰۰ میلیون دالر  میزان 
حدود17۰۰ نفر بوده است. خلج طهرانی کاهش 
صدور  فرآیند  تسهیل  اداری،  بروکراسی  اداری 
تسهیالت  اعــطــای  و  ســرمــایــه گــذاری  مجوز های 
ــذاری در  ــ گ از عــوامــل جـــذب ســرمــایــه   را  بــانــکــی 
منطقه دانست پیش  بینی کرد که حجم سرمایه 

گذاری در سال جاری افزایش یابد .
سرمایه  افــزایــش  ایــن کــه  بیان  بــا  مسئول  ایــن 
پــیــامــدهــای  دارای  گــرفــتــه  صــــورت  گـــذاری  هـــای 
مــثــبــت اقــتــصــادی و اجــتــمــاعــی بــر ســطــح رفــاه 
و  بیکاری  افــزود:  است،  بوده  و اشتغال منطقه 
می تواند  منطقه  یک  در  نداشتن  اشتغال 
منجر به اختاللت رفتاری و بروز تنش های 
افزایش  بــا  کــه  شــود  وسیاسی  اجتماعی 
اشتغال از طریق افزایش درآمد و کاهش 
فقر می تواند از بروز این مساله جلوگیری 

کرد.
: تــوســعــه فــعــالــیــت هــای  ــرد  کـ ــالم   ــ وی اعـ
صنعتی در منطقه باعث افزایش اشتغال 
منجر  طرفی  از  و  شــده  بومیان 
بـــه اشـــتـــغـــالـــزایـــی بـــرای 
نـــیـــروی  از  ــی  ــخـــشـ بـ
ــر نیز  ــاه کـــار غــیــر م
شــــــــــده اســــــــت. 
مــــدیــــر عـــامـــل 
ویــژه  منطقه 

فارس،   خلیج  فلزی  و  معدنی  صنایع  اقتصادی 
ادامه داد: انتقال تکنولوژی،  دانش فنی از دیگر 
پیامدهای مثبت سرمایه  گذاری در منطقه بوده 

که نهایتا منجر به درآمدزایی می شود.

بومی  برای  داخلی  مهندسان  توانمندی  به  اتکا 
سازی  تجهیزات در منطقه ویژه خلیج فارس

صنایع  عــامــل مــنــطــقــه ویــژه اقــتــصــادی  ــر  ــدی م
ــرد: ایــن  کـ ــالم  ــارس اعـ مــعــدنــی و فــلــزی خلیج فـ
داخلی،  مهندسان  توانمندی  به  اتکا  با  منطقه 
را در دوران  نیاز تولید  تجهیزات و قطعات مورد 

تحریم بومی سازی کرد.
گفت:  طهرانی  خلج  حسن  جــام جــم  گـــزارش  بــه 
سال  طــی  خلیج فارس  اقــتــصــادی  ویـــژه  منطقه 
نوارهای  جایگزینی  همچون  اقداماتی  گذشته،  
ep به جای مشابه خارجی آن، نوسازی مجموعه 
مــواد،  بــرداشــت  آلمانی  دستگاه های   WHEEL
اصــــالح درام هــــــای مــــورد اســتــفــاده در خــطــوط 
)روکش زنی و اصالح شافت های آن(، انجام شد.
،  طراحی و ساخت صفحه   وی افزود : اقدام دیگر
پرشرپلیت مربوط به اسپالیس گرم )پخت محل 
آن  آلمانی  از نوع  تر  با کیفیت  اتصال( نوار نقاله 
صرفه جویی  که  بــود  شرکت  مهندسان  توسط 
تامین  آمادگی  همچنین  داشت.  همراه  به  ارزی 

نیاز شرکت ها به این محصول را داریم.
 مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  دیگر  به  اشــاره  با 
بومی سازی گفت: خودکفایی در ساخت شش 
بر  ۵۰۰تـــن  ظرفیت  بــا  ویــبــراتــوری  فیدر  دستگاه 
هوپرهای  از  معدنی  مــواد  هدایت  بــرای  ساعت 
روی نوار نقاله و درنتیجه صرفه اقتصادی حدود 
کامل  ســاخــت  نیز  و  تومانی  میلیون   ۴۰۰  -3۰۰
دامپر  خ دنــده ای  چــر و  ریــل هــا  اصــلــی،  استراکچر 
دیگر  اقــدامــات  از  ــن،  واگـ تخلیه  ایستگاه های 

بومی سازی است.
در  بــهــســازی   و  تغییر  ــی،  ــراح ط داد:  ــه  ادامــ  وی 
از  استفاده  درنتیجه  و  انتقال  خطوط  سازه های 
( تولید داخل، تعمیر  نوارهای ای پی )منجیت دار
دقیق،  ابــزار  تجهیزات   PCL کارت هایی  و  بوردها 
استفاده  مــورد  رولیک های  بــازســازی  و  نوسازی 
در خطوط نوار نقاله در داخل منطقه ویژه و نیز 
ساخت 1۰۰درصدی کل قطعات مکانیکی موجود 
لکوموتیوهای  و  واگــن  تخلیه  ایستگاه های  در 
مــوجــود، طــی پــارســال انــجــام شــد.  خلج طهرانی 
اظهار داشت: باز طراحی و نوسازی کامل هوبرها 
داخل  در  واگن  تخلیه  ایستگاه های  فیدرهای  و 
هیدرولیکی  تــرمــز  کــامــل  مجموعه  ســاخــت  و 
 WHEEL در ســیــســتــم مــحــرک  اســتــفــاده  مــــورد 
اقدامات  جمله  از  مــواد،  برداشت  دستگاه های 

دیگر بومی سازی در این منطقه بوده است.
* برنامه های بومی سازی امسال

 مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 
ــه بــرنــامــه هــای  ــاره ب ــ ــا اش و فــلــزی خلیج فـــارس ب
امسال  خــلــیــج فــارس  ویـــژه  منطقه  بــومــی ســازی 
گفت: از جمله این برنامه ها، نوسازی و بازسازی 
اساسی سیستم محرک لوکوموتیوهای شانتینگ 
جایگزینی  و  آن هــا(  محرک  سیستم  )تغییر  یــارد 
تخلیه  ایستگاه های  ایندکسر  سیستم  حذف  یا 
( است.  وی  واگن )سیستم حمل واگن به دامپر
افزود: طراحی و اجرای سیستم توزین دینامیکی 
مناسب با وضعیت و شرایط محوطه شانتینگ 
یارد منطقه ویژه )با دقت 2۵صدم درصد(، نوسازی 
به  ریــل پهلویی مربوط  و  تیغه  انــواع  بــازســازی  و 
هیدرولیکی  سیلندرهای  ساخت  و  ریلی  خطوط 
با بلوک کنترل شتاب و جریان روغن  بوم همراه 
دیگر  از  ریکالیمر  دستگاه  بــه  مــربــوط  آن  درون 
برنامه های بومی سازی امسال است.  مدیرعامل 
دیگر  ــاره  درب خلیج فارس  اقتصادی  ویــژه  منطقه 

برنامه های این منطقه در زمینه بومی سازی بیان 
ابعاد  با  مناسب  ویبراتورهای  ساخت  داشــت: 
در  تغییر  واگــن،  تخلیه  فیدرهای  دیمانسیون  و 
از  استفاده  بــرای  نقاله ها  نــوار  خطوط  استراکچر 
نوارهای  به جای  داخل  تولید  )نخی(   EP نوارهای 
ــورد خــارجــی، طــراحــی و اجـــرای سیستم  استیل ک
متناسب  ریلی  خطوط  الکتریکی  عالئم  و  کنترل 
بخش  کــشــور،  در  مــوجــود  و  ــه روز  بـ تجهیزات  بــا 
ــه داد:  ادامــ بــرنــامــه هــاســت. وی  ایـــن  از  دیــگــری 
انباشت  دستگاه های  بی سیم  سیستم  اجــرای 
کابل ۴۰کر  با هدف حذف ۴ هزار متر  برداشت  و 
استهالک  دلیل  بــه  کن ها  جمع  کابل  و  خــارجــی 
زیاد و هزینه باال و تولید نشدن در داخل، تعمیر 
PLC، ساخت موتور  کــارت هــای  انــواع  بــازســازی  و 
و  انباشت  دستگاه های  گنتری  گیربکس های  و 
مجموعه  برنامه های  در  معدنی  مــواد  برداشت 

برای امسال قرار دارد.

جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی   صنایع معدنی  و فلزی خلیج فارس

 مرکز نگهداری معلوالن حبیب ابن مظاهر خواستار
 همراهی خیران نیکوکار است

مرکز نگهداری معلوالن حبیب ابن مظاهر از سال 68  آغاز بکار 
کرد و هم اکنون 150 معلول ذهنی و جسمی شدید به صورت 

شبانه روزی در این مرکز نگهداری می شود.
کمک های  و  خیران  طریق  از  معلوالن  این  هزینه های  تمامی 
مردمی تامین می شود و بخش کوچکی از آن به عنوان یارانه هر 

مددجو  از سازمان بهزیستی پرداخت می شود.
برخی از این معلوالن ذهنی و جسمی حتی بیماری های خاص 

دیگری نیز دارند.
وبیشتر  شــده  ــراب  خ جامعه  اقتصادی  وضعیت  که  زمانی  از 
خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده متاسفانه کمک های خیران و 
مردمی به این مرکز نیز ریزش کرده است وروند خدمات رسانی 

به معلوالن و بیماران رو تحت تاثیر قرار داده است.
مظاهر  ابن  حبیب  معلوالن  نگهداری  مرکز  مدیر  شرفی  خانم 
به  سخن  چنین  این  مرکز  این  مشکالت  از  باال  مطلب  بیان  با 
میان آورد که لباسشویی این مرکز که نیاز اصلی بیماران است 
خراب شده و لباس های این بیماران که توسط کارکنان بخش 
بیماری  ع  نو به  توجه  با  که  می شود  شسته  دست  با  خدماتی 

این معلوالن به لباسشویی صنعتی  نیازمندیم.
وی همچنین از خرابی موتور سردخانه نگهداری جسد در این 
مرکز خبر داد و  افزود: متاسفانه بیماری اگر فوت شود در این 
دفن  مجوز  بــرای  هماهنگی ها  تا  بموند  باید  ساعت ها  مرکز 

گرفته شود.
ــدود  ح ســردخــانــه  ایـــن  تعمییر  هــزیــنــه  ــه  ک ایـــن  اعـــالم  ــا  ب وی 
اعــصــاب،  ــای  ــ داروهـ هــزیــنــه  افــــزود:  اســـت  تــومــان  میلیون   30
خشک  شیر  بهداشتی،  و  شوینده  مواد  پوشینه،  موادغذایی، 
بسیار  مــرکــز  ایـــن  در  بـــرق   و  آب  مــصــرفــی  هــزیــنــه  پـــرداخـــت   و 

باالست.
شرفی با بیان این که بیماران ذهنی و جسمی در این مرکز هیچ 
کارکنان  و  ندارند  نیز  را  خود  شخصی  کارهای  انجام  توان  کدام 
در مرکز کار نمی کنند بلکه ایثار می کنند از همه مردم و خیران 
خواستار همراهی و همکاری ویژه در این امر خیر شد و ادامه 
شرکت های  از  ارتــبــاط  ایــن  در  زیـــاده  خیلی  مــا  مشکالت  داد: 
برق  و  اب  ادارات  بیماران،  ایــن  دارو  تهیه  بخش  در  ــاز  داروسـ
شرکت ها   ، مرکز ایــن  مصرفی  هزینه های  کاهش  و  تامین  در 
و  شــیــراالت  تعویض  ــرای  ب شــیــراالت  تولیدی  فروشگاه های  و 

مخازن آب و...طلب همکاری ویژه داریم.


