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گــــــزارش خبــــری

چگونگی شکایت الکترونیکی از نحوه ارائه خدمات گمرکی
گروه اقتصادی:

گمرک ایران تا کید کرده که استفاده کنندگان از خدمات گمرک ،در
صورت داشتن هرگونه اعتراض یا شکایت از روند ارائه خدمات
گمرکی ،آن را به صورت الکترونیکی ثبت کنند.

به گزارش ایسنا ،گمرک جمهوری اسالمی ایران از ذینفعان
خواسته است تا در صورت هرگونه شکایت و اعتراض نسبت
به نحوه ارائه خدمات گمرکی ،آن را از طریق سامانه جامع
گمرکی و به صورت الکترونیکی ثبت و پیگیری کنند.سامانه
پیشخوان خدمات الکترونیکی گمرک به منظور کنترل و رصد
تمامی فرآیندهای مربوط به تشریفات گمرکی صاحبان کاال یا
نمایندگان قانونی آنها ،طراحی و راهاندازی شده تا صاحبان
کاال بتوانند در هر مرحله از عملیات گمرکی ،نسبت به ثبت
اعتراضات و شکایات احتمالی خود در ارتباط با نحوه ارائه
خدمات اقدام کنند.به این ترتیب ،استفاده کنندگان از امور
گمرکی میتوانند اعتراضات و شکایات خود را از طریق آدرس
اینترنتی  club.irica.coثبت کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
بر این اساس ،در پیشخوان خدمات الکترونیکی گمرک ،ثبت
الکترونیکی شکایات در دو حالت امکانپذیر است که شامل ثبت
الکترونیکی شکایت ،بدون شماره سریال اظهارنامه یا شکایت با

شماره سریال اظهارنامه میشود.مراحل کار به این صورت است
که فرد شا کی باید پس از ورود به سامانه در آن ثبت نام کرده و
پس از ورود به سامانه ،به قسمت اظهارنامه وارد شود.در صورتی
که فرد شماره سریال اظهارنامه در اختیار داشته باشد ،میتواند
آن را در محل مشخص شده ثبت کند که پس از ثبت ،با دریافت
اطالعات اظهارنامه ،ثبت شکایت در مورد آن مقدور میشود.اما
در صورتی که فرد شا کی شماره سریال اظهارنامه نداشته باشد،
با واردکردن نام گمرک میتواند از روند اجرای امور گمرکی در آن
گمرک خاص شکایت به عمل آورد.گمرک جمهوری اسالمی ایران
با راهاندازی و استقرار سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد
تجارت فرامرزی و تغییر شیوه عملیات گمرکی از روش دستی
به دیجیتالی در رویههای مختلف از جمله واردات ،صادرات و
ترانزیت و تبادل الکترونیکی دادهها با سازمانهای صادرکننده
مجوزهای قانونی و همچنین اجرای طرح کارشناسی متمرکز
با هدف استفاده کامل از ظرفیت نیروی کارشناسی تمامی
گمرکات کشور ،به دنبال افزایش شفافیت در مراحل ترخیص
کاال ،کاهش ایستگاههای کاری ،زمان و هزینه ترخیص کاال و
تسهیل و تسریع در تجارت خارجی بوده و بر اساس گزارشات
رسیده تا کنون نیز در این حوزه موفق عمل کرده است.

جزئیات تازه از تولید رنو کوئید با قیمت  25تا  35میلیون تومان
گروه اقتصادی :مذا کره برای تولید رنو کوئید بین فرانسویها
و سازمان گسترش در حالی ادامه دارد که قرار است این خودرو در
رنج قیمتی  25تا  35میلیون تومانی عرضه شود و در عین حال شاهد
توقف تولید تندر  90نیز تا  4سال آینده باشیم.به گزارش فارس،

این روزها با برگزاری همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران،
مذا کره شرکتهای ایرانی با خودروسازان و قطعهسازان خارجی
داغتر از قبل شده و یکی از محورهای مورد مذا کره نیز تولید
محصوالت جدید رنو در ایران است.بر همین اساس بحثها
برای تولید رنو کوئید به عنوان یک خودرو ارزانقیمت بین
سازمان گسترش و شرکت رنو فرانسه در حال پیگیری است.این
خودرو جدید قرار است در رنج قیمتی  25تا  35میلیون تومان
در ایران عرضه شود که البته برای این رنج قیمتی ،حداقلهای
استانداردی از نظر تجهیزات نصب شده روی خودرو مدنظر
است ،به طوری که ممکن است با نصب آپشنهای بیشتر مانند
گیربکس اتوماتیک ،قیمت این خودرو باالتر از رنج قیمتی تعیین
شده باشد.برنامهریزی انجام شده برای تولید کوئید طوری

است که رنو کوئید طی یک تا یک و نیم سال آینده به تولید
برسد به طوریکه گفته میشود این محصول اواخر سال 2018
میالدی به بازار عرضه خواهد شد.قرار است رنو کوئید در سایت
ُبنرو تولید شود و ظرفیت تولید این خودرو  150هزار دستگاه

پیشبینی شده است.موضوعی که در کنار تولید رنو کوئید
مطرح است ،کاهش تولید تندر  90با اتاق فعلی است که گفته
میشود ساندرو و سیمبل کم کم جایگزین تندر  90با اتاق فعلی
خواهد شد .بدین ترتیب تولید محصول بر روی پلتفرم تندر
 90ادامه خواهد داشت و این پلتفرم از رده خارج نمیشود.
بر همین مبنا تولید تندر  90با اتاق فعلی در مدلهای تندر 90
معمولی ،پارس تندر و تندر اتوماتیک تا  4سال آینده متوقف
میشود.هر چند برنامهریزی شرکتهای خودروساز به سمت
افزایش تولید محصوالت جدیدتر بر روی پلتفرم تندر  90تمرکز
دارد اما رفتار بازار نیز در این زمینه مؤثر خواهد بود ،زیرا مشتریان
کم کم به سمت خرید محصوالت جدیدتر تمایل پیدا میکنند و
همین موضوع باعث کاهش تیراژ تولید تندر  90خواهد شد.

میـ ـ ـ ــز خبـ ــر
گروه اقتصادی:

خریداری  700تن میوه شب عید در هرمزگان

مدیر امور ا کتشاف شرکت ملی نفت از کشف  5میدان گازی و نفتی مهم
از ابتدای سال  92تا کنون خبر داد و گفت :در طول برنامه پنجم توسعه 30
میلیارد بشکه نفت درجا کشفشده است.

به گزارش فارس ،سید صالح هندی مدیر امور ا کتشاف شرکت
ملی نفت ایران در نشست خبری که برگزار شد از کشف  9میدان
گازی 4 ،میدان نفتی و یک مخزن نفتی جدید در دولت یازدهم خبر
داد ،گفت :میزان نفت درجای این میادین  6.5میلیارد بشکه و
گاز درجای آنها  62.5تریلیون فوت مکعب است .وی اظهار کرد :از
کل میادینی که کشف شد نام و اطالعات پنج میدان مهم معرفی
میشود که یکی از این میادین میدان گازی پازن نام دارد که در
سال  1394کشف شد و به نتیجه رسید .این میدان در جنوب
استان فارس  170کیلومتری جنوب شیراز 65 ،کیلومتری شمال
عسلویه و در شمال شهرستان جم قرار دارد .حجم درجای گاز این
میدان  )TCF( 19.5تریلیون فوت مکعب بوده و  436میلیون بشکه
میعانات گازی دارد .وی ادامه داد :میدان گازی دیگر میدان گازی
خارتنگ نام دارد که این میدان در استان بوشهر  120کیلومتری
شرق بوشهر 60 ،کیلومتری شرق خورموج واقعشده که حفاری
آن در سال  1392به اتمام رسید .حجم درجای ذخیره گاز این
میدان  TCF 16.4و میزان میعانات گازی آن  261میلیون بشکه
برآورد شده است .مدیر ا کتشاف شرکت ملی نفت بابیان اینکه
نام میدان گازی جدید دیگر چارک نام دارد در مورد اطالعات این
میدان توضیح داد :میدان گازی چارک در استان هرمزگان 220
کیلومتری برق بندرعباس 80 ،کیلومتری بندرلنگه و در شمال بندر
چارک قرار دارد .این میدان در اواخر سال  1393حفاری شد و در
اوایل سال  1395حفاری آن به اتمام رسید .حجم درجای ذخیره
گاز این میدان  TCF 17.4و میعانات گازی آن  174میلیون بشکه
برآورد شده است .صالح هندی در مورد میدانهای جدید نفتی،
اظهار کرد :یکی از میادین نفتی جدید یادمان نام دارد که جزو
میادین مرزی است اما مشترک نیست و در دشت آبادان قرار دارد.
این میدان یک تله چینهای است که در  65کیلومتری غرب اهواز،
 22کیلومتری جنوب غرب هویزه و در دشت آبادان واقعشده است.
این میدان  8.2میلیارد بشکه نفت درجا دارد .وی ادامه داد:
میدان نفتی دیگر میدان نفتی سپهر نام دارد که این میدان هم
در دشت آبادان واقعشده و در  65کیلومتری اهواز 36 ،کیلومتری
غرب هویزه قرارگرفته است .این میدان در سال  1394کشف شد
و جزو تلههای چینهای است .مجموع نفت درجای این میدان
 2.191میلیارد بشکه برآورد شده است .مدیر ا کتشاف شرکت ملی
نفت توضیح داد :از زمانی که یک نقطه برای ا کتشاف مشخص
میشود تا انجام لرزهنگاری و دیگر اقدامات حدود هفت سال زمان

آ گهی دعوت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی
موسسه کانون ناشنوایان استان هرمزگان (شماره ثبت )۱۷۹
از کلیه اعضا مجمع عمومی موسسه کانون ناشنوایان استان هرمزگان (شماره ثبت )۱۷۹
دعوت میشود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
این موسسه که در مورخه  95/۱۲/13در محل مسجد پيامبر اعظم بهزیستی هرمزگان
ساعت  ١٠برگزار خواهد شد حضور بهم رسانند.
موضوعات جلسه:
-1استماع گزارش بازرس کانون از فعالیتهای یک سال گذشته
-2برگزاری انتخابات اعضا جدید هیات مدیره و بازرسین
-3تعیین روزنامه محلی جهت چاپ آ گهیهای موسسه
-4مهلت ثبتنام کاندیدهای هیات مدیره و بازرسین تا تاریخ  95/١٢/5درمحل کانون
ناشنوایان میباشد

مدیر امور ا کتشاف شرکت ملی نفت خبر داد:

کشف میدان گازی عظیم در بندرچارک هرمزگان

الزم است بنابراین ارائهی عملکرد ا کتشاف بهصورت سالیانه معنی
ندارد .هندی بابیان اینکه ضریب موفقیت ا کتشاف در دنیا به دو
روش معمول محاسبه میشود ،افزود :یکی از این روشها این است
که ضریب موفقیت ا کتشاف بر اساس تعداد چاههای موفق نسبت
به تعداد چاههایی که حفرشده محاسبه میشود .در دنیا باوجود
اینکه تکنولوژی پیشرفت کرده ضریب موفقیت ا کتشاف  30درصد
است؛ بهعبارتدیگر از هر سه چاه یک چاه به هدف میرسد البته
این به آن معنا نیست که مخزن کشفشده اقتصادی است .وی
بابیان اینکه ضریب موفقیت ا کتشاف در ایران حدود  60درصد
است ،ادامه داد :بهعبارتدیگر از هر سه چاه ،دو چاه به نتیجه
رسیده است .مدیر ا کتشاف شرکت ملی نفت گفت :پارامتر دیگری
وجود دارد که قانونگذار بر عهده ما گذاشته است .این پارامتر ضریب
جایگزینی نام دارد و به این صورت است که زمانی که ا کتشاف
انجام میشود این میزان نفت و گاز تولید میشود و ا کتشاف چقدر
توانسته آن عدد را جایگزین کند .درواقع این روش نفت و گاز قابل
استحصال مهم است نه نفت و گاز درجا .در برنامه پنجساله پنجم
ا کتشاف موفق شد  80درصد نفتی که تولیدشده را جایگزین کند.
هندی بابیان اینکه این رقم در گاز وضع بهتری دارد ،اظهار کرد:
ا کتشاف  190درصد گازی که تولیدشده را جایگزین کرد درواقع

توانست بیشتر از میزانی که گاز تولیدشده ،گاز اضافه کند .همچنین
در آینده شانس ا کتشاف گاز بیشتر از نفت است ،اما سایز میادینی
که در سالهای اخیر کشفشده نشان میدهد باید با میادین بزرگی
مانند آزادگان و یادآوران خداحافظی کنیم .وی بابیان اینکه کشف
میادین و مخازن جدید سه حالت دارد ،گفت :در فرآیند ا کتشاف
یا یک میدان جدید کشف میشود یا یک مخزن جدید در میادین
قبلی کشف میشود و یا یک چاه تحدیدی زده میشود که به معنی
محدود کردن و تعیین حدود میادین است .مدیر ا کتشاف شرکت
ملی نفت از کشف  11میدان گازی و  10میدان نفتی در برنامه
پنجساله پنجم خبر داد و اظهار کرد :عالوه بر این میدانها دو مخزن
گازی و دو مخزن نفتی جدید نیز کشفشده است .همچنین در
قبال کشفشده بودند باید گفت با
مورد چهار میدان نفتی که ً
حفر چاههای تحدیدی ،افزایش حجم نفت و میعانات تجمیعی
 30میلیارد بشکه درجا و  4.7میلیارد بشکه قابل استحصال،
همچنین  TCF 128گاز درجا و  83.8گاز قابل استحصال کشف
شد .بهطورکلی مجموع کشفیات حفر  37حلقه چاه ا کتشافی و
تحدیدی بوده است .هندی در ادامه با اشاره به بلوکهای ا کتشافی،
افزود :بهطورکلی قرارداد  14بلوک ا کتشافی بسته شد که قرارداد 11
بلوک به پایان رسید و قرارداد سه بلوک نیمه تمام مانده است.

هنگام انجام عملیات ساختمانی مراقب باشید
که جابجایی اشیاء بلند و فلزی
به ویژه در طبقات ساختمان منجر به نزدیک شدن
و یا برخورد با شبکه برق نگردد
دفتر ایمنی  -روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
با حضور استاندار

مدیر سازمان تعاون
روستایی هرمزگان گفت:
برای ذخیر ه سازی میوه
ایام پایانی سال (شب
عید) تا کنون بیش از 700
تن میوه شامل  400تن
پرتقال و  300تن سیب
درختی خریداری شده
است.به گزارش ایرنا
 ،سیروس اسدپور در
جمع خبرنگاران افزود :این میزان خرید میوه توسط کمیته
راهبردی استان تصویب شده و تا کنون بیش از  300تن پرتقال
در سردخانه های استان ذخیره سازی شده و ذخیره سازی
سیب نیز که با همکاری اتحادیه فارس خریداری شده  ،از
ابتدای اسفندماه آغاز می شود.وی با اشاره به اینکه امسال
برای دومین سال پرتقال شب عید از باغداران هرمزگانی
خریداری می شود  ،تصریح کرد :سال های گذشته پرتقال
از خارج استان تامین می شد.مدیر سازمان تعاون روستایی
هرمزگان  ،با تا کید بر اینکه خرید مرکبات باید از تولیدکنندگان
صورت گیرد  ،افزود :ذخیرهسازی باید به نحوی انجام شود
که برای عرضه آن در ایام عید  ،مشکلی پیش نیاید.وی افزود:
تعداد  ،مرا کز توزیع و قیمت نهایی میوه ایام پایانی سال با
توجه به وضعیت بازار توسط ستاد تنظیم بازار مشخص می
شود.اسدپور افزود :توزیع میوه شب عید همه ساله با هدف
کنترل قیمت بازار و جلوگیری از سوء استفاده سودجویان از
آخر اسفند انجام می شود.

تعداد ساختمان های فرسوده و ناایمن
در کشور زیاد است
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :تعامل میان اتاق
های اصناف و سازمان صنعت ،معدن و تجارت به آرامش و
ثبات در بازار منجر می شود.به گزارش مهر ،علی فیاض در
هشتمین اجالسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران
گفت :اصناف باید بدانند که فعاالن حوزه صنعت و معدن
و تجارت در اتاق های اصناف استانها و شهرستان ،رقیب
اصناف نیستند؛ بلکه دوست و همیار آنان خواهند بود و در
سایه تعامل می توانیم از حجم مشکالت کاسته و در جهت
رفع آن بکوشیم.معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت به
حادثه دلخراش ساختمان پالسکو اشاره کرد و افزود :حادثه
پالسکو تجربه تلخی بود ،هم برای کسبه و هم برای مردم؛
اما در واقع هشداری برای سازمان ها و ارگانهای کشور به
شمار می آید.وی تا کید کرد :ضرورت دارد تا نسبت به ایمنی
واحدهای تجاری و صنفی جدی تر وارد عمل شویم ،تا دیگر
شاهد این دست از اتفاقات نباشیم.به گفته فیاض ،در حال
حاضر در بسیاری از استان های بزرگ کشور ساختمان های
فرسوده ای که در معرض خطر و فاقد ایمنی و استاندارد
کافی هستند؛ زیاد داریم که باید هر چه سریعتر نسبت به رفع
خطر از این واحدهای صنفی اقدام کنیم.

شادروان
عباس آقا حقیری
برای پدرم :فاتحه ای
بخوان،همشهری ...

سپاس

بهره برداری از طرح برق رسانی به شهرک روستایی گزیر بندرلنگه
پیکر شهید امید طاهری کندر در بندرعباس تشییع شد
مراسم تشییع پیکر شهید گروهبان یکم امید طاهری کندر در مراسمی با حضور نیروهای نظامی و انتظامی و خانواده شهدا روز پنجشنبه در میدان صبحگاه ستاد فرماندهی استان هرمزگان در بندرعباس
برگزار شد.
به گزارش ایرنا ودر اطالعات منتشره از سوی فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان آمده است :گروهبان یکم امید طاهری کندر پنجم فروردین ماه جاری هنگام گشت زنی با موتورسیکلت در سطح شهر
رودان از سوی اشرار مسلح از ناحیه پشت سر مورد اصابت گلوله سالح شکاری ساچمه ای قرار می گیرد و به بیمارستان خاتم االنبیا(ص) در شهر بندرعباس منتقل می شود.گروهبان طاهری سرانجام پس
از هفت روز تحمل درد به دلیل شدت جراحت دچار مرگ مغزی شد و عصر چهارشنبه یازدهم فروردین به درجه رفیع شهادت نائل شد.فرماندهی انتظامی هرمزگان اعالم کرده است:ضارب که از اشرار
مسلح منطقه است توسط تیم های حفاظتی شناسایی شده و پیگیری های الزم جهت دستگیری آن ادامه دارد.شهید گروهبان یکم امید طاهری کندر 24ساله اهل یکی از روستاهای شهرستان منوجان
از توابع جنوب کرمان است .از این شهید واالمقام دو فرزند به یادگار باقی مانده است.پیکر این شهید پس از تشییع جنازه جهت تدفین به زادگاهش در منوجان کرمان منتقل شد

* گزارش ویژه //رکن الدینی
در ششمین روز از دهه فجر و با حضور استاندار هرمزگان پروژه برقرسانی به شهرک مسکونی روستای گزیر بندرلنگه به بهره برداری رسید.

تاریخ گذشته در کیش
سازی 240
ومعدوم
فاسد وکه تا
موادغذاییاست
کیلوفاقد برق
روستاهای
برق
کشفتامین
استاندار هرمزگان در مراسم افتتاح این پروژه گفت :هم ا کنون اولویت ما در استان در بخش برق،
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش در راستای بازدیدهای روزانه از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی از کشف و معدوم سازی  245کیلو مواد غذایی در کیش خبر داد و گفت :دراین
استان به
حضوربویژه در
کشور و
رسانی در
برق
پایان سال تمام روستاهای باالی  10خانوار برق دار می شوند .جاسم جادری افزود:با روند کنونی
بهداشت محیط  245کیلو مواد غذایی تارخ گذشته و غیر قابل مصرف شامل :برنج و خورشت – روغن زیتون غیر مجاز – انواع
کارشناسان
شهر با
در سطح
بازرسیها
شکالت – نوشیدنیهای حاوی رنگ غیر مجاز  102Eو ........از  25اسفند 94تا هشتم فروردین 95کشف و معدوم شد .
جایی می رسیم که روستای باالی 10خانوار بدون برق نداشته باشیم.
دکتر رضانیا افزود :بازرسي از اماکن تهیه و توزیع مواد غذايي با دقت و حساسيت بيشتري تا پایان فروردین ادامه خواهد داشت وی با تاکید و توجه ویژه نسبت به سالمت
تعلق دارد که
قومیت ها
عقاید و
با وهمه
وی در ادامه گفت :نظام جمهوری اسالمی مختص شخص و گروه خاصی نیست بلکه به همه مردم
امیدواری کرد  :با تمام توان خود تالش می کنیم با بازديدهاي سرزده ،مستمر و منظم از اماکن تهیه و توزیع مواد غذايي  ،امنیت و
کیش ابراز
نوروزی در
مسافران
شهروندان
آرامش خاطر را برای مردم به ارمغان بیاوریم .
نمونه خدمات انقالب را در این روزها در سراسر کشور مشاهده می کنیم.
وی خاطرنشان کرد :شهروندان ومسافران عزیز با رعایت اصول بهداشتی در تهیه مواد غذایی سالم از مراکز معتبر به تاریخ تولید و انقضاء این مواد توجه داشته باشند ودر صورت
کههای  93112620-93112604-93112601با پیش شماره  076در تمام ساعات شبانه روز در میان بگذارندو مطمئن باشند در
شماره
خود را
بهداشتی
میتوانند
مشاهده
میبارسد
برداری
شکایاتبهره
توزیعبرقبه
پروژه
مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانهرمزگاننیزدر اینآیین گفت:در شهرستانبندرلنگه8

مجموعاعتبار آنبالغبر 18میلیاردریالمیباشد.مهندسمحمدذا کریافزود:بهرهبرداریاز یکهزارو 800مترشبکهفشار ضعیفهوایی522،
کمترین زمان ممکن رسیدگی خواه

متر شبکه فشار ضعیف زمینی ،دو کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی 69،متر شبکه فشار متوسط زمینی 31 ،دستگاه پست هوایی،یک
دستگاه پست زمینی و  569دستگاه چراغ روشنایی معابر از پروژه های قابل افتتاح این شهرستان می باشد .وی ادامه داد :در این ایام نیز
روستایجوانیبندرلنگهاز نعمتبرقبرخوردار میشود.
فرمانده انتظامی هرمزگان مطرح کردبهکارگیری  7هزار و  500نیرو برای ایجاد امنیت در طرح نوروزی امسال خبرداد
برقبا شعار پلیس و مردم ،نظم و قانونمداری ،نشاط بهاری و با بهکارگیری  7هزار و  500نیرو در بخش انتظامی و ترافیکی از 25
امسال
نوروزی
طرح
گفت:
هرمزگان
انتظامی
فرمانده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان به طرح های قابل افتتاح در استان اشاره کرد و گفت :در دهه فجر امسال  91پروژه
اسفند ماه آغاز شد و تا  13فروردین  95ادامه یافت.
سازی
بهینه
اصالح و
عزیزاهللهای
قالب طرح
بندرعباس با اشاره به طرح نوروزی امسال اظهار داشت :نیروی انتظامی استان طرح نوروزی را با شعارپلیس و مردم ،نظم و
فارس در
وگو با
توسعه،در گفت
ملکی امروز
رسانی با اعتباری بالغ بر 579میلیارد ریال در سراسر به بهره برداری می رسد که این پروژه ها درسردار
قانونمداری ،نشاط بهاری" و با بهکارگیری  7هزار و  500نفر نیرو در بخش انتظامی و ترافیکی از  25اسفند ماه آغاز کرد و تا  13فروردین  95ادامه یافت.
شبکه توزیع برق ،برق رسانی به روستاها و تامین برق مسکن مهر است .وی ادامه داد :در این مدت 73کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی،
وی افزود :به منظور کاهش حداکثری جرایم و همچنین کاهش تخلفات ،تصادفات و تلفات جادهای تمام تدابیر و برنامهریزیهای الزم صورت گرفت و بهصورت شبانهروز ،ماموران
مسافرانی که از جایجای نقاط کشور به این استان سفر میکنند با آسودگی خاطر و بدون کوچکترین دغدغه ضمن استفاده از سایر
775کردند تا
زمینی،تالش
جدیت تمام
کامل و
آمادگی
 13کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی 159،کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی 12،کیلومتر با
دستگاه پست
متوسط
فشار
شبکه
جاذبههای تفریحی ،دریایی و تجاری و گردشگری استان ،با خاطر خوب و بهیادماندنی ،هرمزگان را ترک کنند.
هوایی 64 ،دستگاه پست زمینی و 7هزارو  521دستگاه چراغ روشنایی معابر افتتاح می شود .ذا کری اضافه کرد :برق رسانی به  15روستا در
فرمانده انتظامی هرمزگان با تاکید بر اینکه عالوه بر حضور پررنگ و شبانهروزی نیروهای گشتی کالنتریها و پلیسهای تخصصی ،جهت برقراری نظم و امنیت پارکها ،تفرجگاهها
توان حداکثری نیروهای ستادی نیز بصورت شبانهروز در ایام تعطیالت استفاده شد ،به گونهای که در نظرسنجی مردمی که
استان از
دیگر شهرهای
عباس و
پروژهبندر
ساحلی
شهرستانهایبندرعباس،بندرخمیر،بندرلنگه،بستک،جاسک،رودانوحاجیآبادوتامینو نوار
قشماز
بندرعباسو
مهردر
مسکن
برق6
صورت گرفت سایر مسافران و میهمانان نوروزی از عملکرد پلیس استان هم در بخش انتظامی و هم بخش ترافیکی اعالم رضایتمندی و خرسندی نمودهاند.
امنیترسان،
خدمت
نهاد
منظوریک
بههعنوان
تصریحبرق
وینیروی
دیگر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر می باشد.مهندس ذا کری در ادامه گفت :شرکت توزیع
ترافیکی و انتظامی برای شهروندان و مسافران نوروزی در روز طبیعت تدابیر الزم برای حضور حداکثری ماموران در تفرجگاههای
نظم و
برقراری
کرد :ب
ابتدای صبح روز سیزدهم تا بازگشت کامل مردم و مسافران به منازل و کاشانه خود در بخش انتظامی و ترافیکی انجام وظیفه
از
و
شد
اندیشیده
طبیعت
دامان
و
شهری
ن
برو
تاثیرگذاریخدماتآندر زندگیمردمقابللمسومشاهدهاست.بههمینخاطربرخودفرضمیدانیمخدماتخودرابهبهترینشکلارائه
صورت گرفت.
دهیم و تمام تالش ما بر این است تا رضایت مردم را جلب کنیم.

باحضور استاندار هرمزگانانجامشد
بهره برداری از  10طرح برق رسانی در حاجی آباد

در آیینی با حضور دکتر جادری استاندار هرمزگان 10پروژه برق رسانی در شهرستان حاجی آباد به بهره برداری رسید.
عبدسو افزون
روستایاین
جامعه به
شتاب
شدنکه ا
غرق کرد
استاندار هرمزگان در این آیین گفت :باید مردم را برای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی تشویق
شهرستانترجاسک
ساحل
دوگرنفر در
فرماندار جاسک از غرق شدن دو نفر در ساحل روستای محمد آباد بخش لیردف شهرستان خبرداد.به گزارش ایسنا ،علی ساالری گفت :این دو جوان از منطقه سرباز استان
باشد زمینه های اشتغال مردم فراهم و بخشی از دغدغه های آنان برطرف می شود.
سیستان و بلوچستان بوده اند که در ساحل روستای محمد آباد اقدام به شنا می کنند.ساالری افزود :یک نفر از آنان پیدا و عازم بیمارستان خاتم النبیاء جاسک نمودند و نفر دوم
خدمتمنطقه ساحلی روستای عبد بخش لیردف پیدا شد.فرماندار جاسک ادامه داد :هر دو از کسبه بازارچه لیردف می باشند و از
همهمردم در
همکاری
بعد با
چند ساعت
نظامجسد آن
جاسم جادری ادامه داد :منطقه حاجی آباد نیازمند توجه بیشتر مسئوالن است و باید شکرگزارفوت و
دلیل
اسالمیبه
جمهوری
مهمانان نوروزی نبوده اند.وی در پایان گفت :متوفی 18ساله به نام احسان پیروزاده بوده و حال عمومی نفر دوم که به بیمارستان منتقل شده رضایت بخش میباشد.

رسانی های صورت گرفته باشیم .وی اشاره کرد :این شهرستان که دروازه ورودی هرمزگان از سمت شمال است باید آبادتر و با زیبایی
بیشتریدر برابرچشمانمردمجلوه کند.به گفتهوی،امروزدر شهرستانحاجیآباد 10پروژهبهبهرهبرداریمیرسد که کهپساز بندرعباس

اینآیین
هرمزگاننیزدر
بیشترینپروژهبرقرسانیدر میانشهرستانهایاستانرادرد.مدیرعاملشرکتتوزیعنیروی
گفت:دربه عفونت و سرطان می شود
غیرمجاز منجر
بهداشتی
استانآرایشی و
برقاز لوازم
استفاده
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن تاکید به شهروندان نسبت به خرید لوازم آرایشی و بهداشتی استاندارد ،گفت :لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز منجر
شهرستان حاجی آباد  10طرح برق رسانی به بهره برداری می رسد که شامل  9کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی 13 ،کیلومتر شبکه فشار
به ایجاد عفونت و سرطان می شود.دکتر حسین قاسمی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه عفونت های چشمی و پوستی از عمده ترین عوارض ناشی از استفاده لوازم آرایشی و
روستای
است،تصریحکرد:
غیرمجازکری اضافه
محمد ذا
متوسط هوایی 52 ،دستگاه پست هوایی 303 ،دستگاه چراغ روشنایی معابر می باشد .مهندس
درگزخارش و تاول های آبدار ،کهیر ،عفونت ریشه مو ،تغییر رنگ پوست ،جوش ،تغییر رنگ و صدمه به ناخن و مو از دیگر عوارض
تورم،
کرد 5:قرمزی،
بهداشتی
استفاده از این محصوالت است.قاسمی اضافه کرد :مواد غیرمجازی که در لوازم آرایشی تقلبی و غیرمجاز استفاده می شوند ،می توانند خطرناک و سرطان زا باشند و اغلب آنها
کلیتوییه ،قالدهی باال و پایین،بندشت ،گرسهرو ،چاه گزو و بانه چاهو نیز در این دهه برق دار شده اند .وی مجموع اعتبار این پروژه های را 40
از مواد سمی و یا تاریخ گذشته شکل گرفته اند.وی اظهار کرد :آزمایش های انجام شده بر روی مواد آرایشی غیرمجاز نشان داده که میزان ماده سمی آفالتوکسین در آنها بسیار
آفالتوکسین از قوی ترین عوامل سرطانزاست و به راحتی از طریق پوست جذب و به صدمات حاد کبدی منجر می شود.
یادآوری کرد:
است.وی
باالتر از حد
خانوار برقرسانی
باالی10
مجاز کد دار
روستاهای
میلیارد ریال اعالم کرد.مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان در ادامه گفت :تا پایان سال جاری
قاسمی با تاکید بر اینکه بازرسان بهداشت به طور مرتب و مستمر مشغول بازدید از فروشگاه های عرضه این محصوالت هستند ،گفت :دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با افرادی
خواهند شد و هیچ روستای زیر 10خانوار کد دار در این استان وجود نخواهد داشت.
که سالمتی مردم را به خطر بیاندازند به طور جدی و در چهارچوب قانون برخورد می کند.
خاطرنشان کرد :توصیه می شود مصرف کنندگان هنگام خرید لوازم آرایشی -بهداشتی دقت کنند که کاالهای داخلی دارای
هرمزگان
پزشکی
علوم
دانشگاه
دارو
و
غذا
معاون
مهندس ذا کری زیارتی ابراز کرد :از هفته دولت تا دهه فجر امسال  91پروژه عمرانی در این شرکت با اعتباری نزدیک به  580میلیارد ریال به
پروانه ساخت معتبر و کاالهای خارجی دارای برچسب کنترل اصالت و سالمت (داشتن مجوز ورود و ترخیص) از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشند.
بهرهبرداری رسیده است که  10پروژه از آنها با اعتبار  40میلیارد ریال در شهرستان حاجیآباد بوده است.وی یکی از شاخصهای اصلی

خدمترسانی را کاهش خاموشی دانست و اظهار کرد :امسال میزان خاموشی به 3دقیقه به ازای هر مشترک در روز رسیده است که نسبت

معدوم سازی  281کیلوگرم مواد غذایی غیر مجاز در روز طبیعت در شهرستان قشم
به سال گذشته  25درصد کاهش داشته است.وی اضافه کرد :از هفته دولت تا دهه فجر امسال  839پست توزیع برق برای بهبود کیفیت
دکتر ساالری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم با بیان این مطلب افزود بارسان سالمت محیط این شهرستان در روز طبیعت نیز به بازدید و نظارت از واحدهای صنفی

برقنصبشدهو 7هزار و 521دستگاهروشناییمعابردر نقاطمختلفاستانبهبهرهبرداریرسیدهاست.مهندسذا کریدر پایان گفت:یکی

از اولویتهای شرکت توزیع برق در هرمزگان افزایش روشنایی معابر است که نیاز اصلی مردم به شمار میرود و در احساس رضایتمندی
شهروندانتأثیربسزاییدارد.

