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شهردار بندرعباس:

زگان
هرم

به دستور رئیس جمهور صورت گرفت؛

ح ملی آبرسانی  بهره برداری از فاز اول طر
 از سد جگین به بشاگرد 

فاز اول  طرح ملی  آبرسانی از سد جگین به بشاگرد در چارچوب دوازدهمین هفته 
از پویش الف- ب ایران  به دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
به  اشاره  با  هرمزگان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل  قصمی  امین  جام جم،  گزارش  به 
افتتاح این پروژه گفت: برای تکمیل فاز اول این پروژه اعتباری بالغ بر یک هزار و 810 
میلیارد ریال مورد نیاز بود که 400 میلیارد ریال آن از سوی دفتر مقام معظم رهبری 
تخصیص داده شد. وی با بیان این که در این مرحله نیاز آبی شهر سردشت و  8 
روغ و ِدِهنِدر با 

َ
هِون، گ

َ
روستای مسیر شامل وی، چخون، رازکا، جکدان،علی آباد، ا

جمعیتی بالغ بر ۹هزار نفر تأمین می شود، گفت: حجم عملیات این طرح  شامل 
81 کیلومتر خط انتقال، دو باب ایستگاه پمپاژ، 5 واحد مخزن و مجموعه تصفیه 
خانه آب با ظرفیت 180 لیتر بر ثانیه است که امسال فاز اول این طرح در قالب 
آبرسانی به شهر سردشت و روستاهای مسیر با ظرفیت 30 لیتر بر ثانیه وارد مدار 
آب از سد جگین  بهره برداری می شود. وی اضافه کرد: برای تکمیل طرح انتقال 
به بشاگرد اعتباری بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال نیاز است.  مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان در ادامه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی این طرح اشاره کرد و گفت: 
، ارتقای کیفیت و  طرح آبرسانی از سد جگین به بشاگرد باعث ایجاد منابع آبی پایدار

کمیت آب تامینی منطقه و افزایش رضایت عمومی مردم خواهد شد. 
به گفته وی، اجرای این طرح انگیزه جدیدی برای رونق اقتصادی در بشاگرد فراهم 
خواهد  پی  در  را  جمعیت  پایداری  و  منطقه  آبادانی  آن  نتیجه  در  که  است  کرده 
داشت. وی همچنین از امکان تامین آب صنایع خرد و کوچک در بشاگرد خبر داد 
و گفت: اجرایی شدن این طرح باعث ارتقای ظرفیت های بهره وری، اشتغالزایی و 

کارآفرینی خواهد شد.
فاز 2 بزرگ ترین آب شیرین کن کشور افتتاح شد

 به دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور معاون امور آب و 
آبفای وزارت نیرو، در دوازدهمین هفته از پویش الف – ب ایران، فاز 2 بزرگ ترین آب 

شیرین کن کشور به ظرفیت 20 هزار مترمکعب در شبانه روز از طریق سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در بندرعباس به بهره برداری رسید.

قاسم تقی زاده خامسی در گفتگو با جام جم فاز 2 پروژه آب شیرین کن صد هزار متر 
مکعبی بندرعباس را با هدف تامین آب شرب بندرخمیر و  بخشی از آب شرب مورد 
نیاز کالن شهر بندرعباس از آب خلیج فارس را مورد بهره برداری قرار داد.  معاون 
آب و آبفای وزارت نیرو در حاشیه این مراسم بیان داشت: ظرفیت تولید آب این 
پروژه در پایان اجرای فاز دوم، 40 هزار مترمکعب در شبانه روز است که تا پایان 
شش ماهه اول امسال این ظرفیت به 60 هزار مترمکعب ارتقاء می یابد. وی ادامه 
داد: فاز دوم این پروژه  با سرمایه ای بالغ بر 4500 میلیارد ریال توسط سرمایه گذاری 
بخش خصوصی اجرا شده است.   تقی زاد خامسی گفت: در سایت آب شیرین 
کن بندرعباس، آب شور خلیج فارس از طریق فرآیند مدرن اسمز معکوس نمک 
زدائی می شود. به گفته وی؛ با توجه به این که ۹0 درصد تجهیزات آب شیرین کن 
بندرعباس خریدار ی شده است، با بهره برداری از فاز نهایی این پروژه تا پایان شش 
ماهه دوم امسال، شاهد انتقال آب با کیفیت به مخازن ذخیره آب داماهی و توزیع 
همگن آب در کالن شهر بندرعباس، بندر خمیر و روستاهای مسیر خواهیم بود. 
تقی زاده خامسی با اشاره به افزایش ظرفیت تولیدی آب شیرین کن ها در استان، 
اظهار داشت: در ابتدای دولت تدبیر و امید، میزان آب تولیدی آب شیرین کن ها 
8 میلیون مترمکعب در سال بود در حالی که اکنون با افتتاح فاز دوم آب شیرین 

کن بندرعباس این میزان به 45 میلیون مترمکعب در سال افرایش یافته است.
معاون وزیر نیرو افزود: تا پایان دولت دوازدهم میزان آب تولیدی آب شیرین کن ها 
به 8۹ میلیون متر مکعب خواهد رسید که از این میزان 51 میلیون مترمکعب آن 
در شهر بندرعباس است. وی در پایان افزود: 54 پروژه در بخش نمک زدایی  به 
ارزش 13 هزار و 543  میلیارد ریال اجرا یا در حال اجرایی شدن است که با توجه به 
توسعه روز افزون جمعیت و سرمایه گذاری ها، نیازمند اعتبارات بیشتری در این 

زمینه هستیم.

توسعه،  قالب  در  پروژه   ۷ از  بهره برداری   ، رئیس جمهور دستور  با 
اصالح و بهینه سازی شبکه برق، احداث پست های جدید و توسعه 
شبکه روشنایی معابر در استان با اعتباری بالغ بر 800 میلیارد ریال 

آغاز شد.
به گزارش جام جم، آیین افتتاح ۷ پروژه توزیع برق هرمزگان با دستور 

رئیس جمهور از طریق ارتباط ویدئویی برگزار شد.
هوایی  ضعیف  فشار  شبکه  کیلومتر    60 اجرای  شامل  ح ها  طر این 
با اعتبار 5۷ میلیارد ریال، 24 کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی با 
کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی   14۷ ، ریال  اعتبار 106 میلیارد 
با اعتبار 206 میلیارد ریال، 11 کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی با 
اعتبار 44 میلیارد ریال و 345 دستگاه پست هوایی با اعتبار 224 
با اعتبار 118 میلیارد ریال  میلیارد ریال و 55 دستگاه پست زمینی 

است.
ح نیز 4 هزار و 8۷2 چراغ روشنایی معابر با اعتباری بالغ بر  در این طر

54 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
هاجر عبدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره 
افزایش  و  انرژی  تلفات  کاهش  افزود:  پروژه ها،  این  اجرای  تأثیر  به 
و  ایمنی  افزایش  نوین،  تجهیزات  از  استفاده  با  اطمینان  قابلیت 
پایداری شبکه و درنتیجه رضایتمندی مردم و مشترکان از خدمات 

برق، مهم ترین تاثیرات اجرای این پروژه ها در استان است.
درصد  صدم   36 انرژی  تلفات  گذشته  سال  پایان  در  گفت:  عبدی 
کاهش یافت. میزان خاموشی ها نیز در این مدت به 2.23 دقیقه در 
ازای هر مشترک کاهش یافته، این در حالیست که مصرف  روز به 

انرژی چهار درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان اظهار داشت: در حال 
حاضر ۷0۹ هزار مشترک از خدمات این شرکت استفاده می کنند که 

در سال گذشته ۹میلیون و 2۹5هزار مگاوات برق مصرف کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: پویش الف- ب ایران  از سال گذشته با عنوان 
آغاز  کشور  سراسر  در  برق  و  آب  پروژه های  از  بهره برداری  پویش 
کار وزارت نیرو قرار  کار کرد و امسال نیز با همین نام در دستور  به 
ح های تامین و  گرفت که این برنامه ها عالوه بر ساخت و ساز در طر
انتقال آب، در بخش برق نیز توسعه و احداث نیروگاه ها، شبکه های 

انتقال و توزیع نیروی برق را شامل می شود.

یال؛ با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ر

بهره برداری از 7 پروژه صنعت برق آغاز شد
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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

استاندار خبر داد؛

اهالی زاچ و داربست در مکانی 
مناسب اسکان می یابند

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

کاال های بدون مجوز به کشور 
مقصد بازگردانده می شود

استاندار هرمزگان گفت: اهالی روستاهای سیل زده 
در  همکاری  صورت  در  استان  شرق  داربست  و  زاچ 

مکانی جدید و با امکانات مناسب اسکان می یابند.
شورای  درنشست  همتی  فریدون  جم  جام  گزارش  به 
برنامه ریزی و توسعه استان افزود: براساس نظر کارشناسی بنیاد 
زمین های  و  امکانات  دارای  که  منطقه ای  هرمزگان،  مسکن 
جهت  قراردارد،  نیز  آسفالت  جاده  کنار  در  و  بوده   بیشتری 
شده  درنظرگرفته  داربست  و  زاچ  روستاهای  اهالی  اسکان 

است.

از  فارس  خلیج  اقتصادی  ویژه  منطقه  عمومی  روابط  مدیر 
ویژه  منطقه  این  در  اندیشه«  و  »کار  کتابخانه  افتتاح 
کردن  نهادینه  و  مطالعه  سرانه  ارتقای  گفت:  و  داد  خبر  اقتصادی 

فرهنگ کتابخوانی را به جد دنبال می کنیم.
سعید خادمی پور در گفتگو با جام جم در تشریح خبر افتتاح کتابخانه 
»کار و اندیشه« بیان داشت: در عصری که فرهنگ مصرفی بر جامعه 
غالب شده است و فضای مجازی زمان زیادی را از انسان ها می گیرد، 
جامعه   که  چرا  گرفت  نظر  در  مطالعه  برای  را  مناسبی  زمان  روزانه  باید 

بدون مطالعه از پیشرفت جا می ماند.

: پیگیری جدی ارتقای سرانه مطالعه در هرمزگان؛استاندار مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری: 

تمدید دوباره محدودیت های 
کرونایی  در هرمزگان 

2

مدیرکل تامین اجتماعی استان در 
ح کرد؛ گفت وگو با جام جم مطر

در نشست مدیران عامل مناطق آزاد 
ح شد؛ قشم و کیش مطر

توسعه شاخص خدمات غیرحضوری 
تامین اجتماعی هرمزگان

 رونق مناطق آزاد با هم افزایی  
و تبادل اطالعات
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در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس 
صورت گرفت؛

تحسین رهبر انقالب از اقدامات 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
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تالش  با  کرد:  تصریح  هرمزگان  استان  انتظامی  فرمانده 
نخ  هزار   600 استان  اطالعات  پلیس  مأموران  هوشیاری  و 
سیگار قاچاق به ارزش 4 میلیارد و 500 میلیون ریال کشف 

شد.

در  گفت:  جعفری  غالمرضا  سردار  جام جم،  گزارش  به 
، مأموران پلیس اطالعات  راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز
زیادی  استان در پی دریافت خبری مبنی بر وجود مقادیر 
بالفاصله  بندرعباس،  شهرستان  سطح  در  قاچاق  سیگار 

را به صورت ویژه در  تیم عملیاتی فعال و پیگیری موضوع 
انجام  با  مأموران  افزود:  وی  دادند.   قرار  خود  کار  دستور 
یک  در  را  قاچاق  کاالی  نگهداری  محل  اطالعاتی،  اقدامات 
آنجا 600 هزار نخ  از  منزل مسکونی شناسایی و در بازرسی 

سیگار کشف و یک متهم را در این زمینه دستگیر کردند.
انتظامی استان هرمزگان عنوان کرد: ارزش کاالی  فرمانده 
 500 و  میلیارد   4 کارشناسان  نظر  اعالم  برابر  مکشوفه 

میلیون ریال برآورد شده است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

اقتصادی
اجتماعی

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خبر داد؛
کشف محموله سیگار قاچاق در بندرعباس

خبر

 استاندار هرمزگان از تمدید یک هفته ای اعمال محدودیت های مقابله با کرونا در این 
استان خبرداد.

بیان  با  کرونا،  بیماری  مدیریت  استانی  ستاد  در  همتی  فریدون  جم،  جام  گزارش  به 
از ماسک استفاده کنند، افزود: دانشگاه علوم  از منزل   هنگام خروج 

ً
این که مردم حتما

را برای اعمال  با توجه به شرایط، پیشنهادات خود  ابتدای هر هفته  پزشکی استان باید 
این اعالم،  به  با توجه  و  کرونا اعالم  کند  محدودیت ها به ستاد استانی مدیریت بیماری 
محدودیت های گروه های شغلی سطح 3 و 4 که طی دو هفته گذشته در راستای مقابله 
نیز تمدید و در استان اعمال  کرونا در هرمزگان اعمال شد، به مدت یک هفته دیگر  با 
خواهد شد.  وی اظهار کرد: بررسی ها نشان می دهد در هفته اخیر بخش زیادی از مردم 
تعداد  شده  موجب  ماسک  از  مردم  بیشتر  استفاده  این  و  کرده اند  استفاده  ماسک  از 
بیماران بدحال مبتال به کرونا در استان کاهش یابد و این امر نشان دهنده تاثیرگذاری 
 
ً
بسیار مهم ماسک است.  همتی ادامه داد: از مردم هرمزگان می خواهیم همچنان حتما

هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده کنند و استفاده از ماسک در تمامی محیط های 
عمومی و مشاغل مختلف از جمله اصناف، بازارها، پاساژها، بانک ها، ادارات و بنگاه های 
ندارد،  ماسک  که  کنندگانی  مراجعه  به  و  است  اجباری  و  ضروری  اقتصادی  و  تولیدی 

خدمات ارائه نمی شود.
به  باید  باردار  زنان  و  باالی 50 سال  زمینه ای، سن  بیماری  دارای  کارکنان  کرد:  اضافه  وی 
با هماهنگی مدیر  نیز  زیر 6 سال  صورت دورکاری فعالیت کنند و مادران دارای کودکان 
کرد:  بیان  کنند. استاندار هرمزگان  کار  دستگاه، می توانند به صورت شیفتی و دورکاری، 
برگزاری مراسم های عروسی، عزا و هرگونه تجمع در سراسر استان همچنان ممنوع است 
و فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها باید رصد و نظارت الزم را در این خصوص داشته 
داشت.  خواهد  جدی  برخورد  مراسمات  و  تجمعات  این  با  نیز  انتظامی  نیروی  و  باشند 

دستگاه  در  تجمعات،  و  مراسمات  گونه  این  برگزاری  عوامل  پرونده  این که  بیان  با  وی 
کرد:  عنوان  شد،  خواهد  قانونی  برخورد  متخلفان  با  و  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  قضایی 
رعایت تمامی اصول و دستورالعمل های بهداشتی بویژه فاصله گذاری اجتماعی، استفاده 
شیوع  کاهش  و  پیشگیری  در  همچنان  مختلف،  مکان های  ضدعفونی  و  ماسک  از 
جدی  طور  به  را  موارد  این  می خواهیم  مردم  همه  از  و  است  موثر  بسیار  کرونا  بیماری 
رعایت کنند. همچنین استاندار هرمزگان از کاهش ساعت کاری ادارات طی دو روز آینده 
برق،  مصرف  افزایش  و  آینده  روز  دو  طی  هوا  دمای  رفتن  باال  دلیل  به  افزود:  و  داد  خبر 
ساعت کاری ادارات در روزهای یکشنبه 2۹ تیر و دوشنبه 30 تیر از ساعت هفت صبح تا 
12 ظهر خواهد بود.  وی ادامه داد: محدودیت های گروه های شغلی سطح سه و چهار که 
در راستای مقابله با کرونا در هرمزگان به مدت یک هفته تمدید شده است، طبق ابالغ 
ستاد ملی مقابله با کرونا شامل تعطیلی آموزشگاه های فنی و حرفه ای، زبانسراها و سایر 
آموزشگاه ها، کتابخانه ها، سینماها، تئاتر و مراکز مشابه، تاالرهای پذیرائی، آرایشگاه های 
زنانه و سالن های زیبایی، کافه ها، قهوه خانه و چاپخانه ها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای 
سرپوشیده، باشگاه های بدنسازی و باشگاه ها و فعالیت های ورزشی پربرخورد از جمله 

کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه است.
عالی ترین مقام دولت در هرمزگان اظهار کرد: همچنین مساجد و مصلی ها نیز تعطیل 
هستند و برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، همایش ها، عروسی، عزا و 

تجمعات ممنوع است.

استاندار خبر داد؛

تمدید دوباره محدودیت های کرونایی  در هرمزگان 

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
هرمزگان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش جام جم، علی باقرزاده همایی رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با 
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی در راستای بررسی 

مسائل و مشکالت بخش کشاورزی این استان دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار باقرزاده ضمن بیان اهداف، برنامه ها و سیاست های مختلف بخش 
کشاورزی استان اظهار کرد: تالش دلسوزانه نمایندگان در مجلس شورای اسالمی 
جامعه  به  تر  مطلوب  خدمت  ارائه  در  را  هرمزگان  جهادکشاورزی  مجموعه  همواره 

کشاورزی استان و رفع نواقص یاری نموده است.
و  مسائل  حل  مجلس،  و  دولت  تعامالت  توسعه  با  داد:  ادامه  همچنین  وی 

امیدواری  اظهار  با  باقرزاده  می شود.  تسریع  و  تسهیل  کشاورزی  بخش  مشکالت 
را  کشور  نیاز  کشاورزی استان در سال جهش تولید  این که تولیدات محصوالت  از 
بالقوه  ومزیت های  ظرفیت ها  هرمزگان  استان  داشت:  ابراز  کرد،  خواهد  تامین  نیز 
ای در بخش کشاورزی داشته به طوری که هر محصول در 2 فصل متفاوت در این 
استان کشت می شود و تراکم کشت نیز در زمین های کشاورزی 2 برابر بوده که به 
خودی خود، تولید محصوالت کشاورزی را در این استان از اهمیت وافری برخوردار 
با توجه به ظرفیت های مناسب  ابراز داشت:  نیز در این دیدار  کرده است.  مرادی 
کشاورزی استان در بخش های زراعی، باغی، شیالت، دام و طیور باید در راستای نیل 
به اهداف و سیاست های نظام جمهوری اسالمی در جهت خودکفایی و اتکا به تولید 

داخل بیشتر تالش کنیم.

ح کرد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی در دیدار با احمد مرادی مطر

تسهیل مشکالت بخش کشاورزی با توسعه تعامل دولت و مجلس

بندرلنگه  دریابانی  پایگاه  فرمانده 
خبر داد؛

کشف بیش از 3 میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در بندرلنگه

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه از کشف بیش از 
3 میلیارد کاالی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش جام جم، سرهنگ »امین خسروی« در 
پایگاه  مرزبانان  داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح 
انتظامی،  با همکاری عوامل  لنگه  بندر  دریابانی 
حین کنترل نوار ساحلی، به یک دستگاه خودرو 
برای  و  مشکوک  لنگه  بندر  در  نیسان  وانت 
افزود: مرزبانان  کردند. وی  را متوقف  آن  بررسی 
موفق شدند در بازرسی از خودروی توقیفی، 13 
کامپیوتر،  دستگاه   2 کامپیوتر،  کیس  دستگاه 
 18  ، غیرمجاز  سازي  بدن  پودر  و600گرم  کیلو   11
کیلوگرم پروتئین و اقالم ضد فرهنگی به ارزش 
کنند.  کشف  را  ریال  میلیون    ۷۹5 و  میلیارد   3
به  اشاره  با  بندرلنگه  دریاباني  پایگاه  فرمانده 
دستگیری یک نفر در این عملیات، خاطر نشان 
با  مبارزه  حوزه  در  کامل  اقتدار  با  مرزبانی  کرد: 
قاچاق کاال در چارچوب قانون با خاطیان قاطعانه 

و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

مدیر امور آبفای رودان خبر داد؛
آب  تامین  ظرفیت  افزایش 

مجتمع جغین شمالی رودان
از  رودان،  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
تجهیز چاه شماره 3 برای تامین آب مجتمع جغین 

شمالی خبر داد.
با توجه به  افزود:  گزارش جام جم قنبر داوری   به 
آب  مصرف  افزایش  و  تابستان  فصل  رسیدن  فرا 
روستاهای  آب  تامین  برای  جدید  چاه  حلقه  یک 
وی  شد.  مدار  وارد  مجتمع  این  پوشش  تحت 
تامین  مجتمع  این  از  روستا  آب 5  این که  بیان  با 
مشکل  چاه  این  تجهیز  با  کرد:  تصریح  می شود، 
حاجی،  دره  قلعه،  پاسفید،  روستاهای  آب  تامین 
مدیر  می شود.  مرتفع  و...  باالشهر  سرخدان، 
گفت:  رودان  شهرستان  فاضالب  و  آب  امور 
خط متر   300 اجرای  بر  عالوه  چاه  این  تجهیز   برای 
 انتقال آب، اقداماتی از جمله تامین برق چاه مذکور 
برای  شده  هزینه  اعتبار  داوری  است.  شده  انجام 
تجهیز و راه اندازی این چاه را 6 میلیارد ریال عنوان 

کرد.

ریال  میلیارد   50 اختصاص 

خانگی  مشاغل  تسهیالت 

هرمزگان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
تسهیالت ریال  میلیارد   50 اختصاص   از 
 قرض الحسنه به بخش مشاغل خانگی در این 

استان خبر داد.
این  افزود:  ابراهیمی  هادی  جم،   جام  گزارش  به 
پشتیبان  مجوزهای  دارندگان  به  تسهیالت 
بر  منطبق  آنها  طرح  که  مستقل  افراد  و 
تایید  مورد  و  استان  اولویت های  و  ظرفیت ها 
رسته  اساس  بر  و  ذیربط  اجرایی  دستگاه های 
سایت  در  موجود  خانگی  مشاغل  فعالیت های 
داشت:  اظهار  وی  می شود.  پرداخت  باشد، 
خانگی  تسهیالت  دریافت  برای  متقاضیان 
آدرس به  خانگی  مشاغل  سامانه  به   می توانند 
که  کنند  نام  ثبت  و  مراجعه    mkh.mcls.gov.ir
این طرح ها پس از بررسی دستگاه ذیربط و تایید 
در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بانک 
عنوان  به  کارگران  رفاه  بانک  و  تعاون  توسعه  

بانک های عامل معرفی می شوند. 
برای  را  تسهیالت  این  پرداخت  سقف  وی 
برای  و  تومان  میلیون   50 مستقل  طرح های 
کرد.    ذکر  تومان  میلیون   200 پشتیبان  طرح های 
ریال  میلیارد   48 گذشته  سال  است  ذکر  قابل 
اعتبار مشاغل خانگی به استان اختصاص داده 
به  ریال  این مبلغ حدود 43 میلیارد  از  که  شده 

382 طرح پرداخت شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان خبر داد؛
افزایش اطمینان سرمایه گذاری در شهرک صنعتی میناب

با  هرمزگان  منطقه ای  آب  سهامی  شرکت  مدیرعامل 
آبرسانی به شهرک صنعتی تیرور  بیان این که اتمام پروژه 
ضریب اطمینان سرمایه گذاری در شهرک صنعتی میناب 
را افزایش می دهد، گفت: اتمام پروژه تامین و انتقال آب 
شبکه  از  بخشی  شمیل،  گلخانه  هکتاری   500 شبکه  به 
( و شبکه آبرسانی  شمالی دشت میناب )سه هزار هکتار
پنج  مستقیم  اشتغال  شمیل؛  گلخانه های  هکتاری   500

هزار نفری را در پی خواهد داشت.  
افتتاح  حاشیه  در  مالیی  هوشنگ  جم،  جام  گزارش  به 
الف - ب  نیرو در قالب پویش هرهفته  پروژه های وزارت 
ایران که با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور و وزیر 
جایگاه  و  نقش  به  توجه  با  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  نیرو 
اقتصادی،  توسعه  در   ) )تیرور میناب  صنعتی  شهرک 

میناب  شهرستان  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  اجتماعی 
عملیات اجرایی تامین و انتقال آب به این شهرک صنعتی 
هرمزگان  منطقه ای  آب  سهامی  شهرکت  کار  دستور  در 

قرار گرفت.
در  گرفتن  قرار  واسطه  به  شهرک  این  کرد:  عنوان  وی 
ظرفیت  میناب  زهکشی  و  آبیاری  شبکه  زراعی  محدوده 
صنایع  ح های  طر اجرای  و  سرمایه گذاری  جهت  مناسبی 

تبدیلی مواد غذایی دارد. 
تولید  واحد  صنعتی،  شهرک  این  در  هم اکنون  همچنین 
قطعات پیش ساخته بتنی و تولید غذای آبزیان مشغول 

فعالیت هستند.
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان با بیان 
این که اتمام این پروژه ضریب اطمینان سرمایه گذاری در 

شهرک صنعتی میناب را افزایش خواهد داد، تصریح کرد: 
از این پروژه که 20 میلیارد ریال اعتبار برای  با بهره برداری 
آن در نظر گرفته شده است، آب مصرفی شهرک صنعتی 
تیرور از خط دوم انتقال آب میناب به بندرعباس واقع در 
پایین دست شهر تیرور تا مخزن شهرک صنعتی تیرور به 
میزان 30 لیتر در ثانیه تامین خواهد شد که نقش مهمی 
خواهد  تولید  جهش  تحقق  و  شهرک  این  توسعه  در 

داشت.
 وی تشریح کرد: احداث سه هزار متر خط لوله پلی اتیلن 
، احداث و تجهیز ساختمان ایستگاه  به قطر 200 میلی متر
پمپاژ به ظرفیت 30 لیتر بر ثانیه و احداث چهار دستگاه 
این  اجرایی  عمیات  رئوس  جمله  از  شیرآالت  حوضچه 

پروژه محسوب می شوند.

گاز  شرکت  مدیرعامل  حمزوی،  فواد 
جم  جام  با  گفتگو  در  هرمزگان  استان 
در حاشیه مجمع عمومی عادی ساالنه 
شرکت گاز استان هرمزگان که در سالن 
شرکت  ستاد  باهنر  شهید  کنفرانس 
این  بیان  با  شد،  برگزار  ایران  گاز  ملی 
برنامه های  از  یکی  کرد:  اظهار  مطلب، 
این شرکت، گازرسانی به بخش خانگی 
در  خانوار  هزار   58 تاکنون  که  است 
قرار  گاز  شبکه  پوشش  تحت  استان 
دارند و پیش بینی می شود تا پایان سال 
استان،  خانوار  از  درصد   45 حدود   ،1400
روستایی  و  شهری  گاز  پوشش  تحت 

قرار گیرند.
هزار   6 حاضر  حال  در  حمزوی،  گفته  به 
 166 و  هزار   52 و  روستایی  خانوار   30۷ و 
خانوار شهری استان هرمزگان از نعمت 

گازطبیعی بهره مند هستند.
شرکت  اصلی  رسالت  داد:  ادامه  وی 
کردن  جایگزین  هرمزگان  استان  گاز 
میان  سوخت های  و  مایع  سوخت 
ترویج و  گاز طبیعی و در واقع،  با  تقطیر 
طبیعی  گاز  مصرف  فرهنگ  گسترش 
به جای سوخت مایع در جامعه است؛ 
موجب  شده  ایجاد  فرصت  این  چراکه 

و  کشور  صادراتی  ظرفیت  افزایش 
درآمدهای ارزی خواهد شد. 

هرمزگان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: 
استانی،  برتر  شرکت   5 جایگاه  به  ارتقا 
 1400 سال  تا  شرکت  این  انداز  چشم 
شرایط،  بهترین  در  امیدواریم  که  است 

به آن برسیم. 
این مقام مسئول در پایان، همچنین از 
اجرای 1۷ پروژه مهم گازرسانی در استان 
گازرسانی  پروژه   14 شامل   هرمزگان 
سال  در  اساسی  تعمیرات  پروژه   3 و 

13۹۹ و در سطح این استان خبر داد.

علوم  دانشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
نقش  گفت:  هرمزگان   پزشکی 
تاثیرگذاری  و  ها  رسانه  بدیل  بی 
 ، خبر از  تلفیقی  که  هنری  تولیدات 
افزایش  در  است،  فیلم  و  عکس 
در  و  نگرش  تغییر  گاهی،  آ و  دانش 
آحاد جامعه بسیار  رفتار  نهایت تغییر 

موثر است.
نوروزیان  فاطمه  جم  جام  گزارش  به 
پاندمی  و  اپیدمی  ابتدای  از  گفت: 
تا   1۹ کووید  بیماری  و  کرونا  ویروس 
خودجوش  صورت  به  رسانه ها  کنون 
عمومی  روابط  کنار  در  جهادگرانه  و 

هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
انجام  را  ارزشمندی  بسیار  اقدامات 
بخش  همپای  همچنان  و  داده اند 
حال  در  استان  درمان  و  بهداشت 
فعالیت هستند که بسیار قابل تقدیر 

است.
با  تاکنون  کرد:  عنوان  نوروزیان 
همکاری همه اصحاب رسانه در زمینه 
مردم  عموم  دانش  و  گاهی  آ افزایش 
فاصله  رعایت  موضوع  توانستیم 
و  فردی  بهداشت  اجتماعی،  گذاری 
ممکن  حد  تا  را  ماسک  از  استفاده 
از  و  کنیم  نهادینه  جامعه  سطح  در 
را  تالشمان  باید  بعد  به  مرحله  این 
متمرکز  مردم  رفتار  و  نگرش  تغییر  در 

کنیم.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
که  آنجایی  از  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان 
هستیم  رو  روبه  جدیدی  ویروس  با 
این  از  جدیدی  اطالعات  به  روز  هر  و 
مدام  که  می کنیم  پیدا  دست   ویروس 
به  بنابراین  است؛  تغییرات  حال  در 
حائز  مردم  دانش  و  اطالعات  کردن  روز 
ویژه  توجه  آن  به  باید  و  است  اهمیت 

داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

 مصرف 9۸ درصد گاز هرمزگان
 در بخش صنایع 

ح کرد؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مطر

تغییر نگرش و رفتار مردم با 
کمک رسانه ها 

معاون امور فرهنگی کمیته امداد هرمزگان اعالم کرد؛

خدمات رایگان آموزشی به دانش آموزان 
مستعد مناطق محروم

امداد  کمیته  فرهنگی  امور  معاون 
هرمزگان گفت: در حال حاضر با حمایت 
مؤسسه های  همکاری  و  نهاد  این 
تحت  دانش آموز   326 معتبر،  آموزشی 
آمادگی  به منظور  امداد  کمیته  حمایت 
از  دانشگاه ها،  سراسری  کنکور  برای 
کارگاه ها  به صورت  که  آموزشی  خدمات 
و کالس های غیرحضوری و مجازی ارائه 

می شود، بهره مند هستند.
به گزارش جام جم عیسی زارعی، معاون 
استان  امداد  کمیته  فرهنگی  امور 
هرمزگان گفت: به دلیل شیوع بیماری 
فعالیت های  تمام  تعطیلی  و  کرونا 
آموزشی حضوری و همچنین در راستای 
در  آموزشی  عدالت  برقراری  به  کمک 
هدف  با  )ره(  امام  امداد  کمیته  جامعه، 
مستعد  آموزان  دانش  علمی  ارتقای 
به  کمک  و  نهاد  این  حمایت  تحت 

کشور  دانشگاه های  به  آن ها  راهیابی 
عقد  به  اقدام  تحصیل،  ادامه  جهت 
موسسه های  با  همکاری  تفاهم نامه 
بهره مندی  به منظور  معتبر  آموزشی 
آموزشی  خدمات  از  آموزان  دانش  این 
زارعی  است.  نموده  کنکور،  آمادگی  و 
افزود: در حال حاضر با حمایت این نهاد 
و همکاری مؤسسه های آموزشی معتبر، 
326 دانش آموز مستعد و دارای معدل 
18 به باال که ساکن مناطق محروم استان 
هرمزگان می باشند، در مقطع تحصیلی 
دوازدهم و در رشته های ریاضی- فیزیک، 
به منظور  تجربی،  علوم  و  انسانی  علوم 
آمادگی برای کنکور سراسری دانشگاه ها 
از   ، کشور عالی  آموزش  مؤسسات  و 
به صورت  که  آموزشی  رایگان  خدمات 
و  غیرحضوری  کالس های  و  کارگاه ها 

مجازی ارائه می شود، بهره مند هستند.



معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان 
گفت: هرمزگان با 130 مورد تشکیل پرونده، بهترین عملکرد را در 

بین استان های کشور کسب کرد.
راستای  در  گفت:  منش  پیروی  عبدالرضا  جم،  جام  گزارش  به 

از  حمایت  و  عرضه  سطح  در  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ح  طر اجرای 
های  ارزیابی  اساس  بر  داخلی  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
سراسر  بازرسی  و  نظارت  حوزه  معاونت های  از  آمده  به عمل 
قاچاق،   کاالی  کشف  پرونده   130 تشکیل  با  هرمزگان   ، کشور

بهترین عملکرد را در بین استان های سراسر کشور کسب کرد.
این  بازرسان  جاری  سال  ابتدای  ماهه   3 در  داشت:  اظهار  وی   
کاالی قاچاق  کشف  راستای  بازرسی در  11 هزار  به  سازمان قریب 
کاالی قاچاق  ریال  کشف 243 میلیون  که منجر به  انجام  دادند 

شد. 
کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت  و  بازرسی  نظارت،  معاون 
در  شده  کشف  قاچاق  کاالی  های  گروه  ترین  مهم  هرمزگان، 

استان را دخانیات، مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی اعالم کرد.

خبر

 دوشنبه    30  تیر 1399   شماره 5710

تحسین رهبر انقالب از اقدامات 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

مقام معظم رهبری در خالل ارتباط تصویری با 
نمایندگان یازدهمین دوره مجلس، اقدامات 
ابرپاالیشگاه خلیج فارس را نشان دهنده بنیه 

قوی کشور دانست و آن را تحسین کرد.
معظم  رهبر  خامنه ای،  اهلل  آیت  حضرت 
نمایندگان  با  تصویری  ارتباط  در  انقالب 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین 
ضمن بیان توصیه هایی کارگشا، به تمجدید 
از زیرساخت های کشور از جمله ابرپاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس پرداختند.
ایشان بیان داشتند: بعضی از این ظرفیت ها 
لذا  است.  انسانی  بعضی  است،  طبیعی 
که  می بینید به خاطر همین ظرفیت هاست 
فشارهای  و  تحریم ها  سخت ترین  دوران  در 
همه جانبه ای که علیه کشور در زمینه  اقتصاد 
هزار  چند  توانسته  کشور  می آید،  وجود  به 

شرکت دانش بنیان به وجود بیاورد.
زیربنایی  طرح  صدها  به  انقالب  معظم  رهبر 
و  کردند  اشاره  تحریم  زمان  در  شده  ایجاد 
وجود  با  و  تحریم  دوران  همین  در  افزودند: 
ایجاد  مثل  بزرگی  کار  نفت،  درآمد  کاهش 
پاالیشگاِه ستاره  خلیج فارس را انجام بدهد؛ 
یک حرکت به این بزرگی و کارهای فراوان که 
در زمینه  مسائل نیرو، آب و برق انجام گرفته؛ 
افتتاح های فراوانی دارد انجام می گیرد که شما 
اینها  است،  واقعی  اینها  را؛  اینها  می بینید 

وجود دارد، دارد کار انجام می گیرد.
نظامی،  صنایع  زمینه   در  فرمودند:  ایشان 
زمینه   در  می گیرد،  انجام  حیرت انگیز  کارهای 
مسائل فضایی هم همین  جور. دشمنان ما، 
مخالفین ما، همان کسانی که این تحریم ها 
ایران  که  بودند  امیدوار  و  کرده اند  تحمیل  را 
دربیاورند،  زانو  به  تحریم ها  این  خاطر  به  را 
همان ها دارند اقرار می کنند، اعتراف می کنند 
خودش  پای  سر  کشور  و  نتوانسته اند  که 
ایستاده؛ این نشان دهنده  این است که بنیه   

کشور خیلی قوی است.

از  مترمربع  هزار   11 تصرف  رفع 
اراضی ملی در جزیره قشم

گفت:  هرمزگان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
افزون بر 11 هزار مترمربع از اراضی ملی در شهر سوزا 

جزیره قشم رفع تصرف شد.
به گزارش جام جم، علی صالحی اعالم کرد: افزون بر 
11 هزار متر مربع از اراضی ملی به ارزش هفت میلیارد 
تصرف  رفع  قشم،  جزیره  در  ریال  میلیون   ۷00 و 
هدف  با  شده  اعاده  ملی  اراضی  گفت:  شد.وی 
احقاق حقوق مردم در شهر سوزا جزیره قشم رفع 
تصرف شده است. با عنایت به رهنمود های مقام 
در  قضائیه  قوه  رئیس  تأکیدات  و  رهبری  معظم 
زمینه مبارزه جدی با متصرفان اراضی ملی و دولتی، 
در  زمین خواران حرفه ای  با  اغماض  برخورد بدون 
مناطق مختلف استان هرمزگان بویژه جزیره قشم 
قضایی  دستگاه  کار  دستور  در  خاص  صورت  به 
صیانت  ضمن  راستا  این  در  و  گرفته  قرار  استان 
از حقوق بیت المال با جدیت و قاطعیت با افراد 

سودجو مقابله شده است.
در  که  پرونده هایی  کرد:  تأکید  ادامه  در  صالحی 
ارتباط با تخلفات و تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی 
و دولتی در مراجع قضایی استان هرمزگان تشکیل 
و مطرح گردد با جدیت و سرعت رسیدگی خواهد 
شد. این مقام قضایی در استان هرمزگان با تأکید 
بر لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض با متصرفان 
و  قانون  برابر  متخلفان  شد:  یادآور  ملی  اراضی 
مقررات تحت تعقیب قرار می گیرند و با قلع و قمع 
، اراضی ملی که متعلق  ساخت و ساز های غیرمجاز
به عموم مردم است از دستبرد متجاوزان و فرصت 

طلبان محفوظ می ماند.

3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

 اجتماعی
اقتصادی

معاون نظارت و بازرسی استان اعالم کرد؛ 
انجام 11 هزار بازرسی با هدف کشف کاالی قاچاق

اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
عملکرد  به  اشاره  با  هرمزگان 
روند  از  کل،  اداره  این  یکساله 
در  مالحظه  قابل  و  توسعه ای 
حضوری  غیر  خدمات  شاخص 
خبر  استان  شدگان  بیمه  به 

داد.
در  بلوکی  حیدری  فاضل  سید 
جم،  جام  خبرنگار  با  گفت وگو 
بیمه  سازمان  این که  بیان  با 
 132۹ سال  از  اجتماعی،  تامین 
تأسیس شده و در هرمزگان از  سال 1332 با شعبه بندرعباس 
اداره  این  گفت: در حال حاضر  کرده است،  آغاز  را  فعالیت خود 
مشغول  استان  مختلف  مناطق  در  اجرایی  واحد   38 با  کل 

خدمات رسانی است. 
را  هرمزگان  اجتماعی  تأمین  پوشش  تحت  جمعیت  وی 
از  54.۷درصد  آمار  این  افزود:  و  کرد  اعالم  نفر  ۹۷2هزار  از  بیش 
از  یکی  بلوکی،  حیدری  دهد.  می  تشکیل  را  استان  جمعیت 
مهم ترین شاخص هاي چرخه منابع و مصارف را نسبت جامعه 
پرداخت کننده به جامعه دریافت کنندگان یعنی مستمری بگیران 
سازمان  در  نسبت  این  روند  گفت:  و  برشمرد  پوشش  تحت 
این  و  است  کاهش  به  رو  اخیر  سال هاي  طی  اجتماعی  تامین 
نسبت در حال حاضر در استان برابر ۹.2 است؛ یعنی ۹ نفر بیمه 

شده پشتیبان یک پرونده مستمری هستند.
 ۹26 پرداخت  به  اشاره  با  هرمزگان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
میلیارد تومان در قالب تعهدات بلند مدت به مستمری بگیران 
استان، افزود: 3  هزار و 644 پرونده مستمری طی تیر ۹8 تا کنون 
برقرار شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 4 

درصد رشد همراه بوده است.
وی اضافه کرد: از این تعداد پرونده برقرار شده، ۷۷ درصد مربوط 
به پرونده بازنشستگی،20  درصد مربوط به پرونده بازماندگان و 

3 درصد را پرونده ازکارافتادگی تشکیل می دهد.
بیمه  ۷۷۹مقرری  و  2هزار  برقراری  از  همچنین  بلوکی،  حیدری 

بیکاری و افزایش 2درصدی آن طی یک سال گذشته خبر داد.
و  18هزار  صدور  به  اشاره  با  هرمزگان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
345سند تعهدات کوتاه مدت در استان و پرداخت بیش از 28 
میلیارد تومان در قالب تعهدات کوتاه مدت گفت: 42 درصد از 
اسناد صادره مربوط به غرامت دستمزد ایام بیماری غیر ناشی از 

، 35 درصد از اسناد مربوط به کمک بارداری و 10درصد اسناد  کار
ارتقاء  با اشاره به  ازدواج بوده است. وی  مربوط به کمک هزینه 
در  خدمات  شدن  سهل الوصول  همچنین  و  گسترش  کیفیت، 
سازمان  اجرایی  واحدهای  به  مراجعات  کاهش  سازمان،  این 
امیدواریم  افزود:  و  ارزشمند دانست  اقدامی  را  تأمین اجتماعی 
خدمات غیرحضوری و بهره برداری حداکثری از فناوری اطالعات 
سایر  به  و  شود  پیگیری  جدیت  با  اجتماعی  تأمین  سازمان  در 

دستگاه ها نیز تسری یابد.
هزار   266 از  بیش  دریافت  هرمزگان،  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
برگ  هزار   310 صدور  کارگاهی،  بیمه  حق  غیرحضوری  لیست 
پرداخت بیمه شدگان خاص که به نسبت مدت مشابه با رشد 
ابالغ  هزار   80 از  بیش  صدور  و  است  بوده  همراه  درصدی   36
را که معادل  الکترونیکی صورتحساب بدهی کارگاه های استان 
60 درصد کل ابالغ به کارفرمایان استان است بخشی از خدمات 
غیرحضوری این اداره کل برشمرد و گفت: در یک سال گذشته 
واحدهای  در  غیرحضوری  خدمات  درخواست   ۷۹5 و  هزار   43
به  متعلق  درخواست ها  درصد   ۹0 که  شده  ثبت  استان  اجرایی 

درخواست دفترچه غیرحضوری است. 
حیدری بلوکی، همکاری و تعامل کارفرمایان با بازرسان سازمان 
بیان  با  و  دانست  ستودنی  را  اخیر  سنوات  در  اجتماعی  تامین 
در  جانبه  سه  تعامالت  به  توجه  نشان دهنده  امر  این  این که 
راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید 
164مورد  و  121هزار  کنون  تا  گذشته  سال  تیر  از  گفت:  است، 
بازرسی از کارگاه های استان انجام و ۷3هزار و ۷0۹ بیمه شده نیز 
شناسایی شدند. این مقام مسئول همچنین گفت: در راستای 
تحقق ماده 43 قانون تامین اجتماعی و به منظور رعایت حقوق 
مطالبات  تشخیص  بدوی  هیأت های  جلسه   338 کارفرمایان، 
تشکیل شده که 2هزار و526 پرونده مطالباتی مورد بررسی قرار 

گرفت.
وی افزود: در هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات که با حضور 
نمایندگان  و  استان  دادگستری  از  قضائیه  قوه  نمایندگان 
اتاق  و  کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  از  کارفرمایی 
به  کارفرمایان  اعتراض های  به  رسیدگی  هدف  با  و  اصناف 
بدهی های ابالغی ناشی از حق بیمه در تامین اجتماعی هرمزگان 
 82۹ و  برگزار  استان  کل  اداره  در  جلسه   105 شود،  می  تشکیل 

پرونده مطالباتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
این  اقدامات  به  اشاره  با  هرمزگان،  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
تمدید   ،)covid1۹( کرونا  شیوع  از  پیشگیری  حوزه  در  سازمان 

دفاتر درمانی تمامی بیمه شدگان منتهی به بهمن ۹8 به پایان 
اردیبهشت ۹۹، حذف فرایند تایید شورای پزشکی در خصوص 
و   4( مقرر  موعد  از  زودتر  آنان  درمانی  دفاتر  مهلت  که  افرادی 
پزشکی  معاینات  فرایند  لغو  است،   رسیده  اتمام  به  ماهه(   6
با  بیمه  قرارداد  انعقاد  متقاضیان  برای  پردازی  بیمه  بدوی 
اجتماعی  تامین  سازمان  از  استعالم  تعلیق  غیراجباری،  ماهیت 
در خصوص تمدید یا صدور کارت هوشمند رانندگان و پذیرش 
حذف  اردیبهشت،  پایان  تا  شدگان  بیمه  پردازی  بیمه  تداوم 
مستمری  مزایای  از  مندی  بهره  متقاضیان  حضوری  مراجعۀ 
بازنشستگی جهت ارائه و ثبت درخواست به واحدهای اجرایی 
در اسفند سال 13۹8 و تعیین تاریخ ترک کار آنها به منزلۀ تاریخ 
جهت  افراد  حضوری  مراجعۀ  حذف  بازنشستگی،  درخواست 
اخذ  طریق  از  بیمه  حق  پرداخت  سوابق  میزان  گواهی  دریافت 
بیمۀ  حق  امهال  سازمان،  غیرحضوری  سامانۀ  در  ویژه  رمز  کد 
 20  ( کارفرما  سهم   13۹۹ اردیبهشت  و  فروردین   ،13۹8 اسفند 
قانون  مشمول  های  کارگاه  ها  فعالیت  از  رسته   10 برای  درصد( 
قرار   1۹ کووید  بیماری  مستقیم  تاثیر  تحت  که  اجتماعی  تامین 

بیمه  تمام  به  بیماری  ایام  دستمزد  غرامت  پرداخت  اند؛  گرفته 
 به استناد گواهی مراجع 

ً
شدگان مبتال به بیماری کووید 1۹ صرفا

پزشکی مربوطه و بدون نیاز به انجام سایر تشریفات مقررتا زمان 
مقرری،  استمرار  برای  بیکاری  بیمۀ  بازرسی  تعلیق  کامل،  بهبود 
دستمزد  غرامت  علی الحساب  پرداخت  زمینۀ  نمودن  فراهم 
ایام بیماری و بارداری بدون نیاز به تایید مراجع پزشکی سازمان 
)پزشک معتمد و شورای پزشکی( را بخش اعظم اقدامات این 

اداره کل در حوزه پیشگیری از کرونا عنوان کرد.
میناب،  شعبه  کارگزاری  افتتاح  کرد:  نشان  خاطر  بلوکی  حیدری 
غیرحضوری  خدمات  توسعه  و  کیش  شعبه  کارگزاری  افتتاح 
بازنشستگی،  درخواست  درمانی،  دفتر  اعتبار  تامین  شامل 
اعالم سابقه به موسسات، صدور گواهی کسر اقساط مستمری 
خوش  کارفرمایان  جرایم  میلیاردی  18هزار  بخشودگی  و  بگیران 
اقدامات  مهم ترین  جمله  از  استان  فعال  کارگاه های  حساب 
 اداره کل تأمین اجتماعی هرمزگان در راستای بهبود خدمات به 
سال  یک   طی  کارفرمایان  و  بگیران  مستمری  شدگان،  بیمه 

گذشته بوده است.

را  پاالیشگاه  این  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  عملیات  مدیر 
دانشگاهی واقعی و نمونه ای موفق در اجرای اقتصاد مقاومتی 
و دستیابی به جهش تولید خواند و افزود: جوان گرایی، تربیت 
به  ماهر  کارگران  آموزش  و  کارآزموده  مهندسان  و  مدیران 

بهترین شکل در این پاالیشگاه محقق شده است.
پاالیشگاه  عملیات  مدیر  ذیگلری،  سروش  جم،  جام  گزارش  به 
این  کارگران  و  مهندسان  تالش های  از  فارس  خلیج  ستاره 
پاالیشگاه در راستای تامین امنیت سبد سوخت کشور با وجود 
مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا تشکر کرد و گفت: این 
پاالیشگاه  در  خود  فرزندان  به  اسالمی  ایران  امید  چشم  روزها 
ستاره خلیج فارس است که همگی با اتکا به دانش فنی، نیروی 

انسانی و توان بومی به صورت شبانه روزی با هدف حفظ استمرار 
ایمن عملیات تولید در تالش هستند.

محوریت  با  رهبری  معظم  مقام  سوی  از   ۹۹ سال  نام گذاری  وی 
افزایش  از  و  خواند  راهبردی  شعاری  را  تولید  جهش  ایجاد 
برای  تالش ها  و  جدید  زیرساخت های  ایجاد  تولید،  ظرفیت 
بازدید  در  گفت:  و  داد  خبر  شرکت  این  فروش  وضعیت  بهبود 
شهید  و  باهنر  شهید  نفت  انبارهای  از  هرمزگان  استاندار  اخیر 
حوزه  در  پاالیشگاه  چشمگیر  پیشرفت های  گزارش  رجایی، 
استفاده  با  زیرساخت ها  همه جانبه  اعتالی  و  توسعه   تولید، 
داخلی  علمی  دستاوردهای  از  بهره گیری  و  به روز  فناوری های  از 
حضور  به  اشاره  با  ذیگلری  کردیم.  ارائه  را  المللی  بین  سطح  در 

HSE، مدیر منابع انسانی، رئیس تعمیرات، مدیر پروژه ها  مدیر 
این  در  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  پشتیبانی  رئیس  و 
اقدامات  از  هرمزگان  استاندار  تحسین  داشت:  بیان  بازدید، 
بزرگ ستاره خلیج  گرفته سبب دلگرمی بیشتر خانواده  صورت 
ح  طر اول  گام  آمیز  موفقیت  اجرای  از  ادامه  در  وی  شد.  فارس 
و  داد  خبر  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  در  ظرفیت  افزایش 
این  نخبه  و  جوان  مهندسان  و  پرسنل  همت  به  کرد:  تاکید 
ابرپاالیشگاه ظرفیت پاالیشی ستاره خلیج فارس از 360 به 450 
ح  روز  رسید و مرحله دوم این طر گازی در  هزار بشکه میعانات 
نیز تا پایان سال اجرا خواهد شد که این موضوع نمونه ای موفق 
است.  تولید  جهش  به  دستیابی  و  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  در 
داشت:  اظهار  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  عملیات  مدیر 
کارگران  و  کارآزموده  مهندسان  و  مدیران  تربیت  و  جوان گرایی 

ماهر به بهترین شکل در این دانشگاه بزرگ به وقوع پیوسته 
متخصص  انسانی  منابع  از  کم نظیری  و  بزرگ  ظرفیت های  و 
است.  آورده  وجود  به  نفت  صنعت  از  عظیم  بخش  این  در  را 
را  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  که  موضوعی  کرد:  اضافه  وی 
برجسته می کند، پیاده سازی تفکر سیستمی و توسعه و ترویج 
عضوی  عنوان  به  پرسنل  از  یک  هر  تا  است  سازمانی  فرهنگ 
با  شغلی  جایگاه  از  غ  فار فارس،  خلیج  ستاره  بزرگ  خانواده  از 
گمنام  از منافع ملی در قامت مدافعان  رویکرد حفظ و صیانت 
امنیت انرژی کشور تالش کنند. ذیگلری در پایان بیان داشت: 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس عالوه بر تامین بخش عمده  سبد 
پایدار  ایجاد توسعه ی  به  کمک  با  تا  ، تالش دارد  کشور سوخت 
در استان عزیزمان هرمزگان، سرآمد در عمل به مسئولیت های 

اجتماعی باشد.

ح کرد؛ مدیرکل تامین اجتماعی استان در گفت وگو با جام جم مطر

توسعه شاخص خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی هرمزگان

مهین حیدری 

خبرنگار جام جم 
هرمزگان

مدیر عملیات پاالیشگاه ستاره خلیج فارس عنوان کرد؛

ایجاد گنجینه  ارزشمند
 منابع انسانی  در

 صنعت نفت کشور

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان گفت: کاال های 
بدون مجوز به کشور مقصد بازگردانده می شود.

به گزارش جام جم احمد پویافرافزود: پهلوگیری ۷1 لنج حامل 
مراحل  طی  حال  در  و  نیست  غیرمجاز   4 گروه  و  ملوانی  کاالی 

قانونی ترخیص کاالست. بر اساس مصوبه هیات وزیران ورود 
کاال هایی که در داخل مشابه آن ها تولید می شود ممنوع است.

وی با تاکید بر این که معیشت مرزنشینان از وارد و صادر کردن 
روز های  در  هرمزگان  استاندار  کمک  با  افزود:  کاال هاست  این 
برطرف  شناور ها  و  لنج  این  کاال های  ترخیص  مشکل  آینده 
می شود. مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان گفت: 
حدود ۷00 لنج سنتی با 500 خدمه در استان مشغول فعالیت 

هستند و کاال های ملوانی و گروه 4 وارد می کنند.
پویافر گفت: این لنج ها در شهرستان های پارسیان، بندرلنگه، 
بندرعباس  و  قشم  جاسک،  سیریک،  میناب،   ، بندرخمیر
فعالیت دارند. دریابانی هرمزگان ۷1 لنج حامل لوازم خانگی غیر 
مجاز را از 23 خرداد تا کنون در گمرکات ملوانی استان توقیف 

کرده است.

استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره  آبخیزداری  معاون 
ح های آبخیزداری با 300 میلیارد ریال  هرمزگان گفت: امسال طر
اعتبار در 33 حوزه و با مساحت 5۷ هزار و 242 هکتار دراستان 

اجرا می شود.
از پایگاه اطالع رسانی منابع طبیعی  به گزارش جام جم به نقل 
شامل  ح ها  طر ین  گفت:  تختی  جعفری  ابراهیم  هرمزگان، 
چین هاست  خشکه  و  سد ها  بندها،  شامل  سازه ای  عملیات 
هزینه  جنگل ها  و  مراتع  توسعه  برای  آن  ریال  میلیارد   56 و 
ح ها وجود  می شود.  وی بیان کرد: احتمال افزایش اعتبار و طر
جعفری  است.  نشده  مشخص  استانی  ح های  طر هنوز  و  دارد 
از  آبخیزداری  ح های  برای طر کشور  امسال در  ادامه داد:  تختی 
صندوق توسعه ملی 100 میلیون یورو اختصاص داده اند که در 
مقایسه با 150 میلیون یوروی سال پیش کاهش یافته است. 

ح های آبخیزداری در استان  وی با بیان این که سال گذشته   طر
از  هدف  گفت:  شد  اجرا  استان  در  اعتبار  ریال  600میلیارد  با 
ح های آبخیزداری، افزایش ذخیره سفره های زیر زمینی  اجرای طر

و پوشش گیاهی مراتع و کنترل سیالب هاست.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری: 

کاال های بدون مجوز به کشور مقصد بازگردانده می شود
 از محل صندوق توسعه ملی؛

ح های آبخیزداری اختصاص یافت 300 میلیارد ریال اعتبار به طر
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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

ما ز دلبستگی  حیله گران، بی  خبریم
از پریشانی  صاحبنظران بی   خبریم
عاقالن، از سر سودایی  ما بی  خبرند

امام خمینی )ره(ما ز بیهودگی   هوشوران، بی  خبریم

: استاندار
اهالی زاچ و داربست در مکانی 

مناسب اسکان می یابند

استاندار هرمزگان گفت: اهالی روستاهای سیل زده 
زاچ و داربست شرق استان در صورت همکاری در 
مکانی جدید و با امکانات مناسب اسکان می یابند.

درنشست  همتی  فریدون  جم  جام  گزارش  به 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: براساس 
نظر کارشناسی بنیاد مسکن هرمزگان، منطقه ای 
که دارای امکانات و زمین های بیشتری بوده و در 
کنار جاده آسفالت نیز قراردارد، جهت اسکان اهالی 

روستاهای زاچ و داربست درنظرگرفته شده است.
جاده  دیدگی  آسیب  دلیل  به  داشت:  بیان  وی 
و  جابه جایی  به  نسبت  روستاها،  این  ارتباطی 
اسکان موقت اهالی آن ها در راستای رسیدگی بهتر 

و ایجاد امکانات رفاهی اقدام شد.
حاضر  حال  در  اظهارداشت:  هرمزگان  استاندار 
اهالی این روستاها اصرار دارند که در مکان اسکان 
موقت فعلی، حضور دائمی داشته باشند، اما نظر 
دستگاه های تخصصی این است که این منطقه 
با  آینده  در  و  می شود  محسوب  دشت  سیالب 
اظهارامیدواری  همتی  است.   مواجه  سیل  خطر 
نظر  به  نیز  داربست  و  زاچ  روستاهای  اهالی  کرد: 
کارشناسی احترام گذاشته و با توجه به مطالعات 
صورت گرفته، همکاری الزم از سوی اهالی صورت 
در  آن ها  اسکان  عملیات  سریع تر  هرچه  تا  گیرد 

روستای جدید انجام شود.
از نظر تقسیمات  روستای محروم زاچ و داربست 
کشوری جزو شهرستان بشاگرد است،  مردم این 
منطقه پس از سیل اخیر در دی ۹8 در منطقه ای 
به نام )بیرکلمی( که یک دشت باز است به صورت 

موقت در چادر اسکان داده شده اند.

خبر

 دوشنبه    30  تیر 1399   شماره 5710

شهردار بندرعباس:

 توجه به گذشته بندرعباس زمینه ساز 
رشد  و توسعه آن است

پیگیری جدی ارتقای سرانه مطالعه در هرمزگان؛

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

شهردار بندرعباس گفت: اگر مردمان یک سرزمین بخواهند زندگی باکیفیتی 
داشته باشند و به توسعه دست یابند راهی ندارند جز  این که به اصل، ریشه 

و گذشته خود توجه کنند.
از کتاب »از بلدیه تا  آئین رونمایی  به گزارش جام جم، عباس امینی زاده در 
شهرداری بندرعباس«، اظهار کرد: ایجاد چنین مرکزی به لحاظ تقویت هویت 
اجتماعی و فرهنگی نیازی ضروری برای شهروندان و جوانان شهر بندرعباس 
تقویت  بیشتر  را  ما  آینده  می تواند  جامعه  برای  بخشی  هویت  این  است، 
تا  »بلدیه  از  کتاب  داد:  ادامه  وی  دهد.  افزایش  را  خاطر  تعلق  حس  و  کند 
شهرداری« نخستین گام در جهت هویت بخشی بندرعباس است و امیدوارم 
با جمع آوری اسناد تاریخی دیگر بتوانیم این کتاب را هرسال به روزرسانی کنیم. 

شهردار بندرعباس دلیل مهاجرت به بندرعباس را منابع اقتصادی و اشتغال 
جهت  در  گام  نخستین  شهرداری"  تا  "بلدیه  از  کتاب  کرد:  عنوان  و  دانست 
هویت بخشی بندرعباس است و امیدوارم با جمع آوری اسناد تاریخی دیگر 
بتوانیم این کتاب را هرسال به روزرسانی کنیم.  امینی زاده افزود: اولین گام در 
این راه تالش بیشتر، استفاده بیشتر از منابع موجود در استان و کشور و حتی 
استفاده از مدیران قوی تر است تا این بخش از مملکت ما هم بتواند رشد 

قوی تر و بهتری داشته باشد. 
وی تصریح کرد: تاریخ سرشار از منابع موجود در بحث های مختلف مذهبی، 
مدیریت شهری و بازرگانی است که در این بین تاریخچه بازرگانی بندرعباس 
به بیش از 500 سال می رسد، همچنین تاریخ شهر بندرعباس نقش مهمی در 
کسب عنوان شهر خالق داشت.  شهردار بندرعباس اضافه کرد: بندرعباس 
شهری است که همبستگی افراد و عقاید و ادیان مختلف همواره در آن رواج 
داشته است و بازرگانان از کشورهای مختلف ممالک و با نگرش های مختلف 
است.  گوران  بت  و  فرنگ  گور  مصداقش  که  می کردند  زندگی  هم  کنار  در 
از نبود مرکزی که محل جمع آوری  وی با اشاره به این که همواره بندرعباس 
تاریخی  راه اندازی مرکز اسناد  با  کرد:  رنج می برد، اضافه  تاریخی است،  اسناد 
شهر بندرعباس امروز به دنبال گذشته و جمع آوری هویت و تاریخ خودمان 
هستیم.  امینی زاده ادامه داد: جمع آوری نسخه دستی و قدیمی تجارت در 
این سرزمین و اعتقادات مردم در این شهر که نیاز به تکمیل علم و فرهنگ 
و دانش این شهر است و همچنین بندرعباس جزو اولین شهرهای صید و 
صیادی و دریانوردی بوده است، باید همه این اطالعات جمع آوری شود تا در 

اختیار نسل های کنونی و امروزی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: الزم است مصوبه ای توسط شورا برای این که این مرکز 
برای آیندگان و نسل های بعدی حفظ شود و به یادگار بماند به صورت جامع تر 
تصویب شود.  همچنین نیاز است یک چارچوب و اساسنامه قوی و عملی در 
نظر گرفته شود تا کسی نتواند از لحاظ فیزیکی به ساختمان این مرکز دست 

بزند و برای هویت و تاریخ این شهر  به عنوان یک میراث بماند.

کتابخانه  افتتاح  از  اقتصادی خلیج فارس  روابط عمومی منطقه ویژه  مدیر 
»کار و اندیشه« در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داد و گفت: ارتقای سرانه 

مطالعه و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی را به جد دنبال می کنیم.
سعید خادمی پور در گفتگو با جام جم در تشریح خبر افتتاح کتابخانه »کار 
غالب  جامعه  بر  مصرفی  فرهنگ  که  عصری  در  داشت:  بیان  اندیشه«  و 
روزانه  باید  انسان ها می گیرد،  از  را  زیادی  زمان  شده است و فضای مجازی 
را برای مطالعه در نظر گرفت چرا که جامعه  بدون مطالعه از  زمان مناسبی 

پیشرفت جا می ماند.
مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت: با نگاهی ساده 
به آمار کشورهای پیشرفته بخوبی متوجه می شویم که میزان مطالعه مردم 
با  آن سرزمین نسبت به دیگر کشورها بسیار بیشتر است و رفاه عمومی 

سرانه مطالعه نسبت مستقیمی دارد.
وی تاکید کرد: در واحد روابط عمومی منطقه ویژه خلیج فارس با عارضه یابی 
آن شدیم  مسائل اجتماعی و احصاء کمبودها در حوزه  فضای فرهنگی بر 
جامعه  در  کوچک  چند  هر  تاثیری  اندیشه«  و  »کار  کتابخانه  راه اندازی  با  تا 

صنعتی غرب بندرعباس داشته باشیم.
مستقیم  حمایت  با  و  جنوبی  سایت  در  که  کتابخانه  این  گفت:  خادمی 
و تاسیس شده  راه اندازی  اقتصادی خلیج فارس  مدیر عامل منطقه ویژه 

عالقمندان به کتابخوانی را به هم پیوند زده است.
وی عنوان کرد: در نظر داریم بعد از اتمام بیماری همه گیر کووید ۹1 برنامه های 

متنوعی برای تشویق و ترغیب همکاران به کتابخوانی برگزار کنیم.
و  ایرانی  نویسندگان  از  آثاری  اندیشه  و  کار  کتابخانه  در  است  ذکر  شایان 

خارجی در زمینه رمان، داستان، روانشناسی، فلسفه موجود است.

به  آزاد  مناطق  اطالعات  تبادل  و  افزایی  هم  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
منظور بهره گیری از منابع جدید موجب رونق اقتصادی از جمله صندوق های مالی و اتصال 

سرمایه گذاری مناطق آزاد به بازارهای سرمایه خواهد شد.
 به گزارش جام جم، نشست مشترک مدیران عامل مناطق آزاد قشم و کیش با حضور معاونان 
و مدیران این مناطق و اصحاب رسانه با محوریت بررسی پنجره واحد، تامین برق، حوزه تجارت 
و بازار، فعالیت های دریا، سرمایه گذاری و ساخت و ساز 26 تیر در مرکز همایش های بین المللی 

کیش، سالن رازی برگزار شد.  در ابتدای این نشست غالمحسین مظفری رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تحقق سرمایه گذاری های عظیم اجتماعی و 
فیزیکی در مناطق آزاد که موجب ایجاد بهبود رونق اقتصادی در کشور می شود اظهار داشت: 
باشد.   زمینه  این  در  موثری  کمک  می تواند  آزاد  مناطق  میان  اطالعات  تبادل  و  افزایی  هم 
مظفری بر لزوم اهمیت بهره گیری از تجربیات مناطق آزاد قشم در حوزه های مختلف از جمله 
تامین انرژی و فراهم شدن بخش دیگری از زیرساخت های اصلی گاز در جزیره سیری اشاره 
کرد و گفت: تامین برق جزیره کیش یکی از موضوعات بسیار مهم این منطقه است و برای 
ارتقای کیفیت و سرعت بخشیدن این پروژه می توانیم از تجربیات ارزشمند منطقه آزاد قشم 
استفاده کنیم. مظفری با بیان این که بندر آفتاب بستری مناسب برای توسعه فعالیت های 
پرورش ماهی و میگو در دریاست گفت: با تبادل اطالعات و همکاری های مشترک میان مناطق 
آزاد قشم از  آزاد قشم و کیش این مهم محقق می شود. وی در خصوص بهره مندی منطقه 
تجربیات، وسعت و ماهیت کار در حوزه های سرمایه گذاری و ساخت و ساز در جزیره کیش 
افزود: با ایجاد ارزش افزوده و در اختیار داشتن 2هزار میلیارد تومان منابع مالی توانستیم با 
موفقیت از بحران اقتصادی عبور کنیم و تمام پروژه های زیربنایی که به دلیل مشکل مالی در 
جزیره کیش متوقف شده بودند از جمله پروژه ترمینال فرودگاه کیش را از نو فعال کنیم و 
 طبق برنامه زمان بندی شده پروژه فرودگاه کیش تا پایان سال جاری افتتاح می شود.  رئیس 
هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص توسعه پروژه های زیرساختی بندر، فرودگاه 
و شهری در منطقه آزاد کیش با وجود مشکالت ارزی و تحریم های ظالمانه دشمنان تصریح 
کرد: با بهره گیری از توان و ظرفیت های داخلی شرکت های دانش بنیان و معاونت علمی رئیس 

جمهور 10 پل تلسکوپی ساخته شد و از این تعداد نخستین پل تلسکوپی وارد جزیره کیش 
شده است.  مظفری خاطر نشان کرد: پروژه های فعاالن بخش خصوص بالغ بر 30 هزار میلیارد 
تومان پروژه در دست اقدام دارد که خوشبختانه بخش عمده ای از آنها در سال جاری و شهریور 
سال آینده به بهره  برداری خواهد رسید.  حمیدرضا مومنی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز در خصوص مباحث مالیاتی حقوق کارکنان مستقر در مناطق 
آزاد کشور گفت: با وجود قوانین و مقررات حاکم بر کشور و بر اساس مصوبات، استعالم های 
آزاد  آن هستیم و از نظر بنده این قانون مشمول مناطق  مربوطه اخذ شده و منتظر پاسخ 

نخواهد شد به دلیل این که با فلسفه وجودی مناطق آزاد کشور مطابقت ندارد.
مومنی در خصوص تعامل و همفکری میان مناطق آزاد قشم و کیش که منشاء اثرات خوبی در 
حوزه اقتصادی شدند اظهار داشت: تعامل و همفکری میان این دو منطقه آزاد که در جنوب 
کشور قرار گرفته است افزایش خواهد یافت و از تجربیاتی که در حوزه های صنعتی در قشم و 
تامین منابع مالی در کیش صورت گرفته بهره مند خواهیم شد. وی بر اهمیت نقش مناطق 
آزاد کشور در شرایط تحریم برای برون رفت از بحران خود مناطق و مجموعه حاکمیتی دولت 
در جنوب برای کشور افزود: نقش مناطق آزاد در داخل کشور کاهش فشار تحریم هاست و 
مناطق آزاد قشم و کیش اقدامات اجرایی خوبی را در این زمینه انجام دادند که برخی به نتیجه 

رسیده یا در حال پیگیری هستیم، با رویکر پیش رو می توانیم خیلی از مشکالت را حل کنیم.
گفتنی است در نیمه مرداد، پروژه هایی در مناطق آزاد قشم و کیش با حضور رئیس جمهور از 
طریق ویدئو کنفراس افتتاح خواهد شد که انجام پروژه های زیر ساختی بندر، شهری موجب 

توسعه و آبادانی هر چه بیشتر کیش می شود.

ح شد؛ در نشست مدیران عامل مناطق آزاد قشم و کیش مطر

رونق مناطق آزاد با هم افزایی  و تبادل اطالعات

استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
هرمزگان گفت: با افزایش مصرف برق در هفته 
مرحله  در  استان  برق  مصرف  وضعیت  جاری، 

هشدار قرار گرفت.
به گزارش جام جم هاجر عبدی افزود: با افزایش 
دما در استان اوج مصرف برق در این هفته به 
2 هزار و 314 مگاوات رسید. درحال حاضر نیز 
تمام تمهیدات الزم برای این موضوع سنجیده 
همکاری  میزان  به  موضوع  این  اما  شده، 
در  شهروندان  اگر  دارد.  بستگی  مشترکان 
 1۷ تا   13 ساعت  از  یعنی  مصرف  اوج  ساعات 

همراهی کنند، قطعا برای تامین برق به مشکل 
شهروندان  می کنیم  توصیه  خورد.  برنخواهیم 
زمان  و  نکنند  استفاده  اضافه  کولر های  از 
استفاده از سایر لوازم پر مصرف را به ساعات 

دیگر موکول نمایند.
وی اظهار داشت: در سال گذشته اوج مصرف 
به  مگاوات   228 و  هزار   2 میزان  به  مرداد   16
ثبت رسید که با توجه به درپیش بودن مرداد 
و تداوم موج گرما پیش بینی می شود مصرف 
متوسط  حاضر  حال  در  یابد.  افزایش  برق 
مصرف برق هرمزگان 3 درصد بیشتر از متوسط 

کشور است که در صورت ادامه این روند ناچار 
استان  نقاط  برخی  در  خاموشی  اعمال  به 

خواهیم بود.
 ۷0۹ دارای  هرمزگان  استان  کرد:  اظهار  عبدی 
را  آن  مشترکان  عمده  که  است  مشترک  هزار 
مشترکان خانگی تشکیل می دهند. با توجه به 
این که در گرم ترین روزهای فصل تابستان قرار 
داریم، اگر شهروندان همراهی نکنند این میزان 

افزایش پیدا خواهد کرد.
اصالح  سیاست های  با  مردم  همکاری  وی، 
مصرف  مدیریت  بویژه  برق  مصرف  الگوی 

، برای تأمین برق مطمئن و  در ساعات اوج بار
شد  خواستار  را  امسال  تابستان  برای  پایدار 
استفاده  و  مردم  همکاری  صورت  در  افزود:  و 
از انرژی برق، تابستان امسال را بدون  صحیح 

مشکل سپری خواهیم کرد.
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
تمامی  استان  برق  صنعت  کارکنان  افزود: 
تالش خود را برای تأمین برق مطمئن و پایدار 
به کار می گیرند و امید است مشارکت همگانی 
در  جامعه  اقشار  تمام  پذیری  مسئولیت  و 

مدیریت مصرف انرژی برق را شاهد باشیم.

با افزایش مصرف در هفته جاری؛
وضعیت برق در مرحله هشدار قرار گرفت


