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میز خرب
ورود اولین و بزرگترین پرواز کارگو خارجی به
فرودگاه بین المللی بندرعباس
اولین و بزرگترین پرواز کارگو ( بار تجاری بزرگ )
خارجی متعلق به شرکت قطر ایر وارد فرودگاه بین
المللی بندرعباس شد.به گزارش ایرنا به نقل از
روابط عمومی اداره کل فرودگاه های هرمزگان ،
محمود امانی بنی در این خصوص اظهارداشت:
این پرواز کارگو توسط یک فروند هواپیمای
ایرباس  330از مبدا اسپانیا حامل یک هزار
راس دام برای اصالح ژنتیکی در راستای اقتصاد
مقاومتی وارد فرودگاه بین المللی بندرعباس
شده و پس از انجام فعالیت های خاص فرودگاهی
تخلیه و مجدد بارگیری شد .امانی بنی ادامه داد:
ورود این پروازها به فرودگاه بین المللی بندرعباس
دارای اهمیت فراوانی است و به زودی شاهد رونق
بیشتر انتقال بار هوایی از بندرعباس خواهیم بود.

استقبال کشاورزان هرمزگان ازکشت مکانیزه
گندم و کلزا
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت:
طرح کشت مکانیزه گندم و کلزا با استفاده از
نوار تیپ (آبیاری تحت فشار) با استقبال خوب
کشاورزان این استان مواجه شده است .ناصر
حیدری پوری در گفت وگو با ایرنا این استقبال
را نشان دهنده توجه بهره برداران به کشاورزی
علمی دانست و اظهار کرد :تا کنون حدود یک
هزارو 200هکتار ازمزار ع گندم این استان به
آبیاری نوین مجهز شده اند .وی هدف از اجرای
این طرح را افزایش عملکرد محصول گندم وکلزا
و همچنین توسعه سیستم های آبیاری نوین
عنوان و خاطرنشان کرد :براساس برنامه ریزی
های انجام شده باید ضریب مکانیزاسیون دراین
مزار ع به بیش از یک و نیم ( 1/5درصد) برسد.
پرواز بندرعباس به بغداد و نجف
برقرار می شود
استاندار هرمزگان گفت :پرواز بندرعباس به بغداد
و نجف برقرار می شود.
به گزارش مهر ،جاسم جادری در نشست ستاد
اربعین حسینی استان هرمزگان بیان داشت :در
هرمزگان بیش از شش هزار نفر برای سفر به کربالی
معلی در اربعین ثبت نام کردهاند و نیمی از این
افراد وارد مرحله دریافت روادید شدهاند .استاندار
هرمزگان با بیان اینکه پرواز بندرعباس بغداد -
نجف از پنج شنبه  22مهر برای متقاضیان سفر
هوایی به عتبات عالیات در فرودگاه بندرعباس
فعال می شود ،اظهار داشت :این اقدام در
راستای رفاه حال زائران اربعین صورت می گیرد و
در این نشست نیز مصوبات خوبی داشتهایم که
میتوانددر صورت اجرا کیفیت سفر زائران را ارتقا
دهد.

گروه اقتصادی مدیرعامــل شــرکت غلــه
محمد خدا کریمی وخدمــات بازرگانــی منطقــه
 ۶نیــاز ســالیانه گنــدم
هرمــزگان را ۲۰۰هــزار تــن اعــام کــرد و گفــت:
ســاالنه بیــن  ۵۰تــا ۶۰هــزار از طریــق خریــد
تضمینــی گنــدم کشــاورزان هرمــزگان تامیــن
مــی شــود.

مســعود دشــوارگر در گفــت وگــو بــا مهــر بیــان
داشــت :شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی
منطقــه شــش شــامل اســتانهای هرمــزگان و
کرمــان و بــه مرکزیــت اســتان هرمــزگان از
مجمــوع شــرکتهای مناطــق  ۱۴گانــه کشــور و
زیــر مجموعــه شــرکت مادرتخصصــی بازرگانــی
دولتــی ایــران اســت.وی عنــوان کــرد :اهــداف
و وظایــف شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی
منطقــه شــش انجــام فعالیتهــای بازرگانــی در
زمینــه تهیــه ،تــدارک ،نگهــداری ،ذخیره ســازی،
واردات و ترخیــص کاالهــای اساســی در بنــادر
اســتان  ،ذخیــره ،نگهــداری و ارســال کاالهــای
وارداتــی بــه سراســر کشــور ،خریــد و فــروش و
توزیــع کاالهــای اساســی و حســاس و ضــروری
در زمــان مــورد لــزوم و به واســطه دســتورالعملها
و بخشــنامه دولــت بویــژه انجــام کلیــه تمهیدات
و برنامــه ریــزی هــای الزم در زمینــه خریــد بــه
موقــع و تضمینــی گنــدم از کشــاورزان اســتان
اســت.به گفتــه دشــوارگر ،غــات نقــش اساســی
و مهــم در تامیــن نیــاز غذایــی خـــانوار داشــته و
در ایــن خصــوص گنــدم و فــرآورده هــای آن بــه
دلیــل اهمیــت و پایــداری آن در ســبد غذایــی
تاثیــر بســزایی بــر شــاخص هــا و متغیرهــای
اقتصــادی و بــه ویــژه سیاســتهای اقتصــادی
دولــت هــادارد.وی خاطرنشــان کــرد :ســهم و
میــزان مصــرف گنــدم و فــرآورده هــای آن بــرای
کلیــه اقشــار و دهــک هــای جامعــه یکســان
نبــوده و متناســب بــا نیازهــا و ســطح درآمــد و
موقعیــت اجتماعــی خانوارهــا متغیــر اســت.
مدیرعامــل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی
منطقــه شــش اظهارداشــت :آنچــه بررســی
هــا نشــان مــی دهــد ایــن اســت کــه گنــدم و
فــرآورده هــای آن بــه تنهایــی قریــب بــه ۵۰
درصــد از انــرژی و نیازهــای مصرفــی خانــوار
را تامیــن مــی کنــد.وی خاطرنشــان کــرد:
نیــاز ســالیانه گنــدم اســتان هرمــزگان مقــدار
۲۰۰هــزار تــن اســت ،کــه از ایــن میــزان یعنــی

گروه اقتصادی

نیاز سالیانه گندم
هرمزگان۲۰۰هزارتن است

بیــن  ۵۰تــا  ۶۰هــزار تــن نیــاز گنــدم ســالیانه
از طریــق خریــد تضمینــی از کشــاورزان اســتان
هرمــزگان تامیــن و مابقــی آن از طریــق ســایر
اســتانها مطابــق ضوابــط و مقــررات شــرکت
بازرگانــی دولتــی تامیــن و مرتفــع مــی شــود.به
گفتــه دشــوارگر ،اواخــر ســال  ۱۳۹۴تمهیــدات
و برنامــه ریــزی هــای الزم و بــه جهــت اجــرای
مناســب خریــد تضمینــی گنــدم داخلــی ســال
 ۱۳۹۵جلســات هماهنگــی بــا دســتگاههای
مرتبــط برگــزار شــد و عملیــات اجرایــی آن
صــورت پذیرفــت.
وی تصریــح کــرد :بــه منظــور تســهیل در امــر
خریــد تضمینــی و جلوگیــری از تحمیــل هزینــه
مضاعــف حمــل و نقــل بــه کشــاورزان و لــزوم
دسترســی آســان و ارائــه خدمــات مطلــوب و
مناســب بــه کشــاورزان  ،تعــداد ۱۵مرکــز خریــد،
 ۹مرکــز در شهرســتان حاجــی آبــاد و شــمال
اســتان ۴ ،مرکز در شهرســتانهای میناب و رودان
در شــرق اســتان ،یــک مرکــز در پارســیان یــک
مرکــز در بســتک در غــرب اســتان و یــک مرکــز

در بندرعبــاس بــا تعامــل و همــکاری و هماهنگی
مجموعــه راه انــدازی شــد و کلیــه مقدمــات الزم
بدیــن منظــور صــورت گرفت.ایــن در حالــی
اســت کــه تعــداد ایــن مراکــز در ســنوات قبــل
 ۶مرکــز بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه موقعیــت
جغرافیایــی و آب و هوایــی اســتان هرمــزگان
خریــد تضمینــی گنــدم از کشــاورزان از فروردین
مــاه  ۹۵آغــاز و در پایــان تیرمــاه خاتمــه یافــت،
افــزود :از مجمــوع  ۱۵مرکــز خریــد دایــر شــده
مقــدار ۵۷هــزار و ۶۰۰تــن گنــدم خریــداری
کــه ۲۶۱تــن گنــدم دروم و مقــدار  ۵۷هــزار
و ۳۳۹تــن گنــدم معمولــی بــوده اســت کــه
توســط تعــداد هشــت هــزار و  ۲۵۷دســتگاه
کامیــون و کامیونــت بــه انبارهــای ملکــی ایــن
شــرکت حمــل و تحویــل شــده است.دشــوارگر
ابرازداشــت :در مجمــوع مبلــغ ۷۳۷میلیــارد و
 ۲۵۰میلیــون ریــال بابــت وجــه گنــدم توســط
بانــک کشــاورزی بــه حســاب کشــاورزان واریــز
شــده اســت.وی ادامــه داد :بــرای نخســتین بار در

اســتان هرمــزگان خریــد تضمینــی دانــه روغنــی
کلــزا اســتان بــه ازای هــر کیلوگــرم  ۲۵هــزار و
 ۳۰۰ریــال بــه شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی
منطقــه شــش واگــذار و بــه همیــن جهــت ســه
مرکــز خریــد تضمینــی کلــزا در مناطــق حاجــی
آبــاد ،زیارتعلــی و هشــت بنــدی دایــر و در
مجمــوع ۲۰۹تــن دانــه روغنــی کلــزا بــه صــورت
تضمینــی و جمعــا بــه مبلغ پنــج میلیــارد و ۲۸۷
میلیــون و ۷۰۰هــزار ریــال خریــداری و توســط
تعــداد  ۶۸دســتگاه کامیــون و کامونــت بــه
انبارهــای اختصاصــی هدایــت و پــس از آن بــه
کارخانجات روغن کشــی در اســتانهای کرمانشــاه
و همــدان تحویــل شــد.مدیرعامل شــرکت غلــه و
خدمــات بازرگانــی منطقــه شــش بیــان داشــت:
در خصــوص خریــد هــر منطقــه نســبت بــه کل
خریــد اســتان مقایســه صــورت گرفتــه اســت که
شهرســتان حاجــی آبــاد در شــمال اســتان بــا
۵۷درصــد از کل خریــد بیشــترین تولیــد خریــد
تضمینــی را بدنبــال داشــته و بخــش مرکــزی
شــامل دو منطقــه حســن لنگــی و فیــن بــا
۴۹صــدم درصــد کمتریــن میــزان خریــد بخــود
اختصــاص داده اســت.وی عنــوان کــرد :در شــرق
اســتان شهرســتانهای رودان و مینــاب بــا ۲۹.۸۶
درصــد ودر غرب اســتان شهرســتانهای پارســیان
و بســتک بــا  ۱۲.۲۲درصــد در مابقــی آمــار ایــن
شــرکت جــای دارنــد.
بــه گفتــه وی ،درســال ۱۳۹۲میــزان خریــد
تضمینــی گنــدم ۱۹هــزار و ۷۱۴تــن بــوده
اســت کــه ایــن نســبت بــا توجــه بــه برنامــه
ریــزی انجــام شــده و تمهیــدات الزم بــه جهــت
تشــویق کشــاورزان و افزایــش ســطح زیرکشــت
ایــن محصــول پــر مصــرف و راهبــردی ،هرســاله
شــاهد رشــد خــوب و مناســبی بــه دنبال داشــته
بطوریکــه ایــن مهــم درســال  ۱۳۹۵بــه نســبت
بــه ســال ۱۹۲ ،۱۳۹۲درصــد تغییــر و رشــد
داشــته است.دشــوارگر اظهارداشــت :درســال
 ۱۳۹۲قیمــت خریــد تضمینــی هرگیلوگــرم
گنــدم معمولــی هشــت هــزار ریــال بــوده کــه
دولــت محتــرم در راســتای حمایــت از بخــش
تولیــد و کشــاورزی و ترغیــب کشــاورزان در هــر
ســال تغییــر مطلــوب درجهــت افزایــش نــرخ
خریــد تضمینــی گنــدم معمــول داشــته بگونــه
ای کــه ایــن میــزان درســال  ۱۳۹۵بــه نســبت
ســال  ۵۹ ،۱۳۹۲درصــد رشــد نشــان مــی دهــد.

آغاز اجرای طرح کنترل کیفیت خدمات اپراتورهای تلفن همراه

طــرح کنتــرل کیفیــت خدمــات اپراتورهــای
تلفــن هــای همــراه درهرمــزگان اجــرا مــی
شــود.

مســئول نظــارت بــر خدمــات ارتباطــی فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات اداره کل تنظیــم مقــررات
و ارتباطــات رادیویــی منطقــه جنــوب شــرق

کشــور گفــت  :طــرح کنتــرل کیفیــت خدمــات
اپراتورهــای تلفــن هــای همــراه آبــان ســال جاری
در هرمــزگان اجــرا مــی شــود.محمد محمــود زاده
درگفــت وگوبــا ایرنــا اظهارداشــت  :ایــن طــرح به
مــدت یــک مــاه اجــرا ودرآن همــه مــواردی کــه
بــه کیفیــت خدمــات بــه مشــترکان بازمــی گردد
مــورد بررســی و کنتــرل قــرار مــی گیرنــد.

وی ادامــه داد  :نتایــج ایــن برنامــه نظارتــی بــا
گذشــت  50روز از آغــاز آن جمــع بنــدی و بــرای
اســتفاده مســئوالن آمــاده مــی شــود.
مســئول نظــارت بــر خدمــات ارتباطــی فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات اداره کل تنظیــم مقــررات
و ارتباطــات رادیویــی منطقــه جنــوب شــرق
کشــوراضافه کــرد :اپراتورهــای تلفــن همــراه بایــد

مســائل و مشــکل هایــی کــه بــا انجــام ایــن طرح
مشــخص مــی شــود را هرچــه ســریعتر برطــرف
ســازند.وی بــا اشــاره بــه برخــی اختــال هایــی
کــه هــم اکنــون در برقــراری ارتبــاط هــای تلفنی
مشــاهده مــی شــود نیزگفــت  :ایــن وضعیــت بــه
دلیــل تعویــض وســایل و ابزارهــای دکل هــای
اپراتــور همــراه اســت.

3
گزارش خربی

صادرات بیش از  20میلیون تن انواع کاال از هرمزگان
به خارج از کشور
از ابتدای سال تا کنون بیش از  20میلیون و  750تن انواع کاال از هرمزگان به
خارج از کشور صادرشده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،جادری استاندار هرمزگان در هفتمین
کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان گفت :ارزش این صادرات  5میلیارد
دالر است.وی افزود :کاالهای صادرشده از لحاظ ارزشی  44درصد و از
نظروزن  25نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است .استاندار
هرمزگان گفت :آهن ،فوالد ،قیر ،میوه و تربار ،خشکبار ،بنتونیت ،سنگ آهن
،روغن و محصوالت زغال سنگ از محصوالت صادراتی بودند که به کشوهای
هند،امارات عربی متحده ،عمان و سنگاپور صادر شده است.جادری افزود:
تجارت خارجی کشور نیز در این مدت بیش از  42میلیارد و  14میلیون دالر
بوده است.وی گفت:در این مدت صادرات کشور با نرخ رشد  6درصدی به
رقم بیش از  21میلیارد دالررسید.وی افزود :واردات کاال کاهش  2و  6دهم
درصدی داشته است.جادری با اشاره به راه اندازی خط کشتیرانی بندرعباس
 بندرخصب گفت :بزودی خط کشتیرانی بندرعباس _ دبی  ،بندرعباس -مسقط نیز راه اندازی می شود.مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری هرمزگان نیز در این نشست گفت :در  6ماهه نخست امسال 574
هزار و  905دالر انواع صنایع دستی از هرمزگان به خارج از کشور صادر شده
است.

توقیف  21فروند شناور غیر مجاز ؛ بازداشت  76نفر متهم
گروه اقتصادی

مدیر کل شیالت هرمزگان از توقیف  21فروند شناور قایق غیر مجاز و بازداشت
بالغ بر  76نفر متهم از آغاز فصل صید میگو تا پایان روز هفتم آن در رابطه با
صید غیر مجاز میگو به همت یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان و
همکاری دریابانی استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شیالت هرمزگان،سید پرویز محبی با بیان اینکه
خوشبختانه امسال با هماهنگی های انجام شده بین اداره کل شیالت
هرمزگان ،دریابانی استان و یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان
اقدامات خوبی در راستای مبارزه با صید غیر مجاز در حال انجام است گفت:
این جدیت و پیگیری از سوی شیالت هرمزگان بدون شک در راستای صید
پایدار و حفظ ذخایر ارزشمند میگوی خلیج فارس برای سال ها و نسل های
آینده است.وی با اشاره به جایگاه آبزی پروری در استان هرمزگان و اقدامات
انجام شده در استان گفت:امید است در سال های آینده شاهد روی آوردن
بیش از پیش جامعه صیادی به آبزی پروری باشیم.
در ادامه فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیالت هرمزگان با بیان اینکه
امسال شاهد رشد  100درصدی در توقیف شناورهای غیر مجاز و رشد چند
صد درصدی در دستگیری متهمین به صید غیر مجاز بوده ایم گفت:در
همین راستا در بازه زمانی دهم لغایت  17مهر ماه بالغ بر 380طاقه تور
منوفالمنت،دوهزار و دویست متر طناب117،کیلیو میگو و  ...توقیف شده
است.سرهنگ حسن آزادی همچنین از توقیف بالغ بر  11دستگاه تور ترال
قایق11،جفت تخته جل،یک عدد لنگر نیز در همین رابطه خبر داد.
وی با تشکر از همکاری و تعامل صیادان و تعاونی های صیادی،از همه
شهروندان به ویژه صیادان زحمت کش خواست تا در صورت مشاهده هرگونه
تخلف صیادی با شماره های شماره تلفنهای  33333221و  33340903و
همچنین شماره پیامکی  30007546703703به یگان حفاظت منابع شیالت
هرمزگان اطالع رسانی نمایند .فصل صید میگو امسال در استان هرمزگان از
 10مهرماه آغاز شده و تا اواسط آبانماه بر اساس نظر کارشناسان پژوهشکده
ا کولوژی خلیج فارس و دریای عمان ادامه پیدا میکند.

تجلیل از کارکنان برتر ایمنی توزیع برق هرمزگان

گروه گزارش//فاطمه رکن الدینی
کارکنان برتر شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در بخش
ایمنی در آیینی با حضور مدیرعامل ،معاونین ،مدیران ،و
کارکنان اتفاقات و عملیات مورد قدردانی قرار گرفتند.
در این مراسم کارکنان برتر در بخش خط گرم،سیمبان های
نمونه ایمنی،کارشناسان برتر ایمنی پیمانکاران برتر و کارشناسان
نمونه مهندسی و برنامه ریزی معرفی و از آنها قدردانی شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در این آیین
گفت :کارکنان این شرکت در استان وظیفه نگهداری از  25هزار
ترانسفورماتور 22 ،هزار کیلومتر شبکه برق رسانی و خدمات
دهی به بیش از  630هزار مشترک را برعهده دارند .مهندس
عبدالصاحب ارجمند افزود :در سیستم بزرگ توزیع

برق هرمزگان سیستم هایی مانند فرایندها ،قوانین و دستوراتی
وجود دارد که به آنها سیستم نرم افزاری اطالق می شود.در
پایه و اساس این نرم افزارها نیز افکار و ایده هایی وجود دارد که
منشاء این نرم افزارها است که به آنها مغزافزار گفته می شود.
وی افزود:ا گر قرار است تحولی در زندگی فردی و شغلی ایجاد
شود باید به زیربنای آن یعنی مغزافزار توجه خاصی شود.
مهندس ارجمند در ادامه گفت :در مدت فعالیت دولت جدید
 4هزار دستگاه ترانسفورماتور جدید نصب شد که رشد دوبرابری
داشته است که به طور متوسط روزانه  100انشعاب جدید در
استان وا گذار و  9دستگاه پست جدید نصب می شود و طی سه
سال گذشته نیز به طور میانگین روزانه یکهزارو  800متر شبکه
برق رسانی احداث شده و یک هزارو  200متر شبکه مورد اصالح
قرار گرفته است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت :اساس
تمام فعالیت های ما در ایمنی و مقررات مربوط به آن است به
گونه ای که همه فرایندها حول محور ایمنی باید بچرخد و قبل از
هر اقدامی باید از ایمنی خود و مشترکین اطمینان حاصل کنیم.
قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نیز در این آیین
گفت :در بحث ایمنی کار و اهمیت آن بسیار اشاره شده است
اما تکرار و یادآوری آن در رعایت ایمنی بسیار موثر خواهد بود.
مهندس محمد ذا کری افزود :جلوگیری از حادثه ای که تبعات

منفی برای شخص ،خانواده و جامعه دارد همانند زنده کردن
دوباره شخص ارزش دارد به گونه ای که ا گر به همکار خود
حتی یک مسئله ایمنی را یادآوری کنیم همین تذکر یک نوع امر
به معروف است.وی تا کید کرد :همه پرسنل عملیاتی خود را
مسئول ایمنی خود و همکار خود بدانند و در صورت مشاهده
مواردی که احتمال بروز حادثه وجود دارد تذکر الزم را به همکار
خود یادآور شوند.
معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان نیز در این
آیین گفت :منافع حاصل از سرمایه گذاری در بخش ایمنی و
بهداشت کار  2/2واحد به ازای هر واحد است به گونه ای که
در بنگاههای زودبازده میزان بازگشت سرمایه دوبرابر در سال
خواهد بود .مهندس حمید ساعدپناه افزود :در حوزه اقتصاد
مهندسی ،ایمنی و بهداشت کار با سرمایه گذاری در بخش
تامین ابزار و لوازم حفاظت فردی به ازای هر  4واحد 48 ،واحد
و در بخش آموزش تخصصی  37واحد به ازای سرمایه گذاری
در  4واحد بازگشت سرمایه وجود دارد که نتیجه آن افزایش
سوددهی بنگاهی ،افزایش نیروی کار و ارتقای جایگاه شرکت
است.وی اضافه کرد :از سال  89تا پایان سال  93تعداد حوادث
ناشی از کار در شرکت توزیع برق هرمزگان از  14مورد به  8مورد
کاهش یافت که برای کاهش این میزان نیز قرار است طرح
سفیران ویژه ایمنی راه اندازی شود که در این طرح معاونین

و مدیران به صورت مستمر باحضور در مدیریت های
برق شهرستانها روش های نوین حفظ ایمنی را آموزش
می دهند.در ادامه این همایش نیز رئیس بازرسی کار اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان با اشاره به آمار
حوادث ناشی از کار گفت :در ابتدای امسال تا کنون  484نفر در
کشور براثر حوادث ناشی از کار جان باخته اند و  9هزارو  27نفر
هم دچار مصدومیت شده اند.
بهزادی افزود :با توجه به اینکه بیشتر حوادث مربوط به بخش
پیمانکاران است ،از سال  89آیین نامه امور پیمانکاری به کلیه
دستگاهها ابالغ شد که دستگاهها را ملزم به تبعیت از این
آیین نامه نمود .از طرفی نیز قرار شد برای افزایش سطح ایمنی
کارگاهها ،در کارگاههای باالی  25نفر کمیته حفاظت کار تشکیل
شود تا به نحوه عملکرد کارکنان و تجهیزات مورد استفاده آنها
نظارت داشته باشند.
وی ادامه داد :در تمام قراردادها نیز هزینه ای به نام هزینه های
ایمنی در نظرگرفته شده و همه مسئولیت ها به صورت شفاف
مشخص شده است .وی تا کید کرد :ابزار و تجهیزات حفاظت
فردی هم باید از مرا کزی تهیه شوند که مورد تایید وزارت کار
باشد .در پایان این آیین هم از سیمبانهای نمونه و منتخبین
ایمنی و کارشناسان برتر معاونت مهندسی شرکت توزیع نیروی
برق استان هرمزگان تجلیل بعمل آمد.

