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        اقتصاد کیش -  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مقایسه آماری شاخص های کرونا در دو هفته ی گذشته گفت: در هفته ای که 
گذشت نسبت به هفته قبل از آن شناسایی موارد مثبت سرپایی کرونا ۷۰ درصد افزایش یافته است و تعداد بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی،درمانی 

و مطب های خصوصی به شدت رو به افزایش است.

اقتصـاد کیـش
سازمانآگهیها

44424999

   اقتصاد کیش-   مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان از برگزاری دومین 
نمایشگاه مجازی کتاب سوم تا دهم بهمن ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی هرمزگان ، اسمعیل 
جهانگیری با اعالم این خبر گفت : دومین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران  که به 
صورت سراســری در کل کشور برگزار می شود از جمله تدابیر وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برای تحقق عدالت فرهنگی تسهیل دسترسی مردم به این کاالی 

باارزش فرهنگی در شرایط ویژه برآمده از همه گیری کرونا است.
وی به ثمرات و اثرات مثبت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب اشاره کرد و افزود : 
نمایشگاه مجازی کتاب فرصت برای برخورداری یکسان مردم در همه مناطق از 
تازه های نشر و کتاب های مورد نیاز، بستری برای عرضه ابتکارات ، ایجاد گفتمان 
فرهنگی و زمینه ای برای مشارکت شهروندان در ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه 

و کتابخوانی است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان اظهار کرد : در نخستین دوره ی نمایشگاه 
مجازی کتاب به واســطه استقبال خوب مردم هرمزگان ، جایگاه استان در بخش 
خریداران نسبت به جمعیت ارتقاء یافت و در این دوره نیز پیش بینی می شود که 

هرمزگان جزء چند استان برتر در این حوزه قرار گیرد.
جهانگیری اضافه کرد : هماهنگی های الزم جهت تسهیل خرید مردم استان از قبیل 
تبلیغات و اطالع رسانی مناسب ، امکان اختصاص بن کتاب ، استفاده از مشارکت 
خیرین برای خرید و اهدای کتاب به مناطق محروم و کمتر برخوردار ، راه اندازی 
پویش نذر کتاب ، تسهیل گری ارتباط با مراکز پستی جهت نقل و انتقال کتاب سریع 

و ... در حال انجام است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان:

دومیننمایشگاهمجازیکتابسوم
تادهمبهمنبرگزارمیشود

اقتصاد کیش -     استاندار هرمزگان انحصار در صدور مجوز های کسب و کار به 
بهانه اشباع بازار را ممنوع اعالم کرد.

اســتاندار هرمزگان با صدور بخشنامه ای، با الزام همه دستگاه های اجرایی استان 
انحصار در صدور مجوز های کسب و کار به بهانه اشباع بازار را ممنوع اعالم کرد.

مهدی دوستی در این بخشنامه به رعایت تبصره ۲ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به مدیران دستگاه های اجرایی استان هرمزگان ابالغ 
شــده، آورده است: متقاضیان کســب و کار می توانند در صورت امتناع هر یک از 
دستگاه های اجرایی از صدور مجوز به دلیل اشباع بازار، شکایت خود را به صورت 
الکترونیکی بر روی ســامانه ارتباط مردم و دولت )سامد( یا به صورت مکتوب به 

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تحویل دهند.
استاندار هرمزگان همچنین معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری را مکلف 
کرده است، ضمن ارائه گزارش عملکرد ماهانه موضوع این بخشنامه، آن دسته از 
شکایت هایی که نیاز به تعامل و هماهنگی چندین دستگاه دارد را بررسی و تعیین 

تکلیف کند.

استاندار هرمزگان مطرح کرد:

باانحصاردرصدورمجوزهایکسب
وکاربرخوردمیشود

اقتصاد کیش -  معاون بندری و امور اقتصادی اداره کل بنادر و دریا نوردی هرمزگان 
گفت: بیســتمین کشــتی روغن نباتی با ظرفیت ۶۲ هزار تن در یکی از پایانه های 

اختصاصی بندر شهید رجایی پهلو گرفت.
منصور خرمشکوه اعالم کرد: این کشتی با ۲۲۵متر طول به عنوان بزرگترین کشتی 
حامل روغن نباتی است که از ابتدای سال تاکنون در بندر شهید رجایی پهلودهی 

شده است.
معاون بندری و امور اقتصادی اداره کل بنادر و دریا نوردی هرمزگان در خصوص 
میزان واردات روغن خوراکی از ابتدای سال جاری تا نیمه دی ماه نیز یاد آور شد: 
در  این مدت ۵۷۱ هزار و ۷۱۵ تن روغن از طریق ۱۹ فروند کشــتی وارد این بندر 

شهید رجایی شده است.
به گفته خرمشکوه، این میزان واردات روغن خوراکی در همسنجی با مدت مشابه 

سال قبل ۱۴۳ درصد افزایش داشته است.
بندر شهید رجایی به عنوان دروازه طالیی اقتصاد ایران با اختصاص ۶ پست اسکله 
ویژه کاالی اساســی و همچنین ۳ پایانه نگهداری فرآورده های روغن خوراکی به 
ظرفیت ۳۷۰ هزار تن یکی از مهم ترین مبادی ورودی کاالی اساســی کشــور به 

شمار می آید.

بیستمینکشتیروغننباتیباظرفیت
۶۲هزارتندربندرشهیدرجاییپهلوگرفت

اقتصاد کیش -  مدیر مخابرات منطقه هرمزگان ازارتقاء تکنولوژی 3G در روستای 
رستاق و کشتی سازی کندالو شهرستان قشم ، مرکز میکرو پردیس و میکروونوس 

کیش خبرداد.
مهدی حیدری مدیر مخابرات منطقه با اعالم این خبر گفت: در راستای خدمات 
رسانی مطلوب به مشتریان و با تالش و همت همکاران ارتباطات سیار، ۴ سایت 
نسل سوم همراه اول در روستای رستاق ، کشتی سازی کندالو شهرستان قشم ، مرکز 
میکرو پردیس کیش و میکروونوس کیش راه اندازی شــد. حیدری یادآور شد: با 
راه اندازی وارتقاء شبکه همراه اول وهمچنین افزایش پهنای باند، اهالی این مناطق 

می توانند از خدمات اینترنت نسل سوم همراه اول بهره مند شوند.

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان:

4سایتجدیددراستانبهتکنولوژی
3Gمجهزشدند

هوشیار باشیم، طغیان یک شبه اتفاق نمی افتد

دکتــر فاطمه نوروزیان با اشــاره بــه اینکه در هفته 
گذشته در شــاخص انجام تست و غربالگری یک 
و ســه دهم درصد کاهش داشتیم گفت: علی رغم 
کمتر انجام شدن تست های غربالگری درصد موارد 
مثبت شــدن تست ها افزایش یافته و  از ۵ درصد به 
۹ درصد رســیده است و این نشان از شروع موجی 
جدید  ناشی از گردش بیشتر ویروس است همچنین  
در حال حاضر ویروس غالب در اســتان اومیکرون 
اســت و بیش از ۸۰ درصد موارد کرونا ناشی از این 

ویروس است.
 وی بیان کرد: در هفته ای که گذشــت در شاخص 
بستری هم شاهد افزایش  ۱۱ درصدی بودیم وموارد 

مرگ و میر از یک مورد به دو مورد افزایش یافت.
سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان 
کرد: متاســفانه در  شهرســتان های بستک، خمیر 
و بندرعبــاس افزایش موارد مثبــت قابل مالحظه 
ای داشــته ایم به ویژه در شهرســتان بســتک  و در 
حاجی آباد،  قشــم و کیش هم شاهد افزایش موارد 
مثبت بوده ایم  که این زنگ خطری جدیست و نباید 

از آن به سادگی عبورکرد.
نوروزیــان تکمیــل واکسیناســیون، حفظ فاصله 

فیزیکی،  رعایت پروتکل های بهداشــتی و استفاده 
ازماســک را تنها چاره گریز از این بحران برشــمرد 
و تاکیــد کرد: همه ما در برابر یکدیگر مســئولیم و 
تخطی از این پروتکل ها مانند شکســتن حلقه های 

سالمت در جامعه است که عواقب آن تعداد بسیاری 
را متضرر خواهد کرد.لذا بر همه ماست که به حقوق 
یک دیگر احترام گذاشــته و به عنوان یک شهروند 

آگاه و مسئول در رعایت پروتکل ها کوشا باشیم.

اومیکرون ویروس غالب هرمزگان؛

اقتصاد کیش -  سرپرست فرمانداری جاسک   گفت: بازار ماهی فروشان شهرستان 
جاسک تا یک هفته آینده باید بازگشایی شود.

علی مهرانی گفت: اداراه های شیالت، صمت، جهادکشاورزی و تعاونی صیادان و 
شهرداری جاسک در مدت یک هفته مهلت دارند تا بازار ماهی فروشان این شهرستان 

را  تجهیز و نوسازی کنند.
بازار ماهی فروشان جاسک  حدود یک ماه برای بازسازی  سیستم فاضالب تعطیل 

شد.
او گفت: این تنها بازار متمرکز ماهی فروشان در شهر جاسک بود که به منظور استفاده 

از صیادان باد هر چه زدتر تکمیل و آماده شود.
اکنون صیادان  صید خود را در مغازه های پروتئینی و دستفروشی می فروشند.

سرپرست فرمانداری جاسک  :

بازارماهیفروشانجاسک
ساماندهیمیشود

اقتصاد کیش -   رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری بندرعباس 
اعالم کرد:حسب بند ۱۳ از بخش ب ماده ۹ ،قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 
خرداد ۱۴۰۰ که در تیرماه سال جاری نیز ابالغ شده است، کلیه خدمات حمل و نقل 

بار درون شهری معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.
عمار زاهدی، با بیان اینکه طبق قوانین مصوب گذشته،خدمات مسافری شامل این 
قانون بوده اســت،اظهار کرد: مطابق قانون مصوب جدید که از دی ماه ۱۴۰۰ الزم 

االجرامی باشد، خدمات حمل و نقل بار نیز مشمول این معافیت خواهد بود.
این مقام مسئول در این ارتباط افزود: پیرو این قانون،تمامی مشمولین طرح ساماندهی 
حمل بار درون شهری که مجوزهای مربوطه،از جمله پروانه بهره برداری شرکت های 
حمل و نقلی،پروانه فعالیت و اشــتغال برای ناوگان و رانندگان از شهرداری اخذ 
نموده اند و فرآیندهای حمل و نقل و جابه جایی بار راطبق مستندات و قراردادهای 

حمل،ثبت نمایند از این قانون بهره مند خواهند شد.
زاهــدی در پایــان تصریح کرد: با توجه به رویکرد این قانون مبنی بر مانع زدایی از 
فعالیت های مرتبط با حمل و نقل بار وکاال از کلیه فعالین این حوزه تقاضا می شود به 
منظور بهره مندی از مزایای معافیت های قانونی اعمال شده،نسبت به اخذ مجوزهای 

الزم و همچنین فعالیت در چارچوب مقررات اقدام کنند.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بارومسافر شهرداری بندرعباس:

حملونقلباردرونشهریازپرداخت
مالیاتبرارزشافزودهمعافشد

اقتصاد کیش -  معاون آبخیزداری منابع طبیعی هرمزگان از آبگیری ۱۱۰ میلیون متر 
مکعبی سازه های آبخیزداری واقع در هرمزگان در پی سامانه بارشی اخیر خبرداد.

مجید پوربلیغی گفت: آب باران در ۷۰۳ سازه آبخیزداری در سراسر استان هرمزگان 
اســتحصال شده است، که این میزان استحصال آب نقش بسیار مؤثری در کنترل 

سیل داشته است.
وی بیان داشت: این سازه های آبخیزداری با اهداف مختلف کنترل سیالب، جمع 
آوری روانابهای ســطحی، تقویت سفره های آب زیرزمینی و مبارزه با پیامدهای 

خشکسالی و توسعه پوشش گیاهی احداث گردیده است.
وی افزود: جمعاً ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب در بارش های اخیر در سراسر استان 
استحصال گردیده است که عالوه براینکه به مصارف آب شرب روستاها و شرب دام 
و مصارف کشاورزی می رسد، آبگیری سازه ها نقش بسزایی در تقویت سفره های 

آب زیرزمینی نیز خواهد داشت.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی هرمزگان عنوان کرد؛

آبگیری۱۱۰میلیونمترمکعبیسازه
آبخیزداریدرهرمزگان

 سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی، عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات شهرداری بندر عباس منصوب شد 

طی حکمی از سوی شهردار بندرعباس؛

اقتصــاد کیش -   طی حکمی از ســوی شــهردار 
بندرعباس، امید آرمات به سمت سرپرست مدیریت 
بازرسی، ارزیابی، عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

شهری منصوب و در آیینی معارفه شد.
بــه گزارش  اقتصاد کیش به نقل از مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، طی حکمی از 
سوی مهدی نوبانی شهردار بندرعباس، امید آرمات به 
سمت سرپرست مدیریت بازرسی، ارزیابی، عملکرد 
و پاسخگویی به شکایات شهری معارفه و از زحمات 
علی عامری سیاهویی رئیس سابق این سازمان تکریم 

شد.
در بخشی از حکم شهردار بندرعباس آمده است؛

جناب آقای امید آرمات
اکنون که فصل جدیدی از دفتر کار و تالش برای شما 
باز شــده با توجه به شایســتگی و صداقت و اخالق 
و عملکــرد جهــادی به موجب این حکــم به عنوان 
سرپرســت مدیریت بازرســی، ارزیابی، عملکرد و 

پاسخگویی به شکایات شهری معرفی می شوید.
امید اســت در سایه الطاف الهی موفق و موید و پیروز 

باشید و در راه خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی گام بردارید.

سرپرست بخشداری 
فین منصوب شد 

با حکم استاندار هرمزگان؛

اقتصاد کیش - استاندار هرمزگان در حکمی، حجت صادقی را به سمت سرپرست 
بخشداری فین از توابع شهرستان بندرعباس، منصوب کرد.

به گزارش اقتصاد کیش به نقل از  روابط عمومی استانداری هرمزگان، حجت صادقی 
از نیروهای بومی استان هرمزگان است که سوابق مختلف اجرایی از جمله جانشین و 
دبیر ستاد دهه فجر انقالب اسالمی استان هرمزگان، مسئول کمیته مراسم ستاد دهه فجر 
انقالب اســالمی استان هرمزگان، مسئول کمیته طرح و برنامه ستاد دهه فجر انقالب 
اســالمی اســتان هرمزگان و قائم مقام کانون اسالمی دانشجویان و دانش آموختگان 

دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان را در کارنامه دارد

بازدید سرپرست بهزیستی هرمزگان 
از بهزیستی بندرعباس

اقتصــاد کیــش - در راســتای بررســی فرآیند 
خدمت رســانی به جامعه هدف و نیز نظارت بر طرح 
تکریــم مراجعین ، سرپرســت اداره کل بهزیســتی 
هرمزگان به صورت ســرزده در بهزیستی شهرستان 

بندرعباس حضور یافت.
دکتــر ابراهیم حســن نــژاد سرپرســت  اداره کل 
بهزیســتی استان هرمزگان با هدف نظارت بر فرآیند 
خدمت رســانی بــه جامعه هدف تحت پوشــش و 
بررســی نحوه پاســخگویی کارکنان به مطالبات و 
درخواســت های مراجعیــن به صورت ســرزده  از 
واحدها و حوزه های مختلف بهزیســتی بندرعباس 

بازدید نمود .
وی ضمن دیــدار و گفتگو با جمعی از کارکنان این 
اداره ، در جریان چالش ها و مشــکالت پیش رو قرار 
گرفت و از زحمات و تالش های آنها در راستای ارائه 
خدمات موثر و سازنده به  اقشار مختلف جامعه هدف 

تشکر و قدردانی کرد.
 سرپرســت  اداره کل بهزیســتی استان هرمزگان در 
جریــان بازدید از  حوزه هــای  مختلف این  اداره بر 
ضرورت و اهمیت تکریم ارباب رجوع و  پیگیری در 

جهت رفع مشکالت آنان تاکید کرد.
رئیس بهزیســتی  شهرستان بندرعباس نیز در جریان 
حضور سرپرست بهزیستی هرمزگان در این اداره به 

تشریح عملکرد و ارایه  گزارشی در راستای خدمات 
مورد ارائه به مددجویان و فعالیت های صورت گرفته 

از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخت .
وی اظهار داشــت: با توجه به اینکه مرکز اســتان از 
تراکم جمعیتی باالیی برخوردار اســت و مطالبات و 
درخواست های متعددی از سوی مراجعین و جامعه 

هدف مطرح می گردد، تخصیص بودجه و اعتبار الزم 
در این زمینه نیازمند توجه ویژه می باشد.

 محمد جاودان ابــراز امیدواری کرد: با نگاه مثبت و 
حمایتگر سرپرست بهزیســتی هرمزگان بتوانیم در 
جهت خدمت رسانی هرچه مطلوب تر به گروه های 

مختلف هدف بیش از پیش موثر باشیم


