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استاندار هرمزگان : 

 نگاه به ورزش نباید اقتصادی باشد

مهدی دوستی در نشست هیات مدیره شرکت فرهنگی 
ورزشی صنایع پشتیبان هرمزگان با بیان اینکه، ایفای 
این تعهدات منجر به توسعه زیرساخت ها و حمایت 
از تیم ها و قهرمانان رشــته های ورزشی مختلف می 
شود، افزود: توسعه ورزش قهرمانی یکی از مهم ترین 
خواسته های مردم هرمزگان از مجموعه دولت در استان 
اســت که مشــارکت صنایع در این امر، دامنه ورزش 

قهرمانی را گسترش می دهد.
وی بیان داشت: اگرچه ورزش همگانی شور و نشاط 
اجتماعــی را به همراه می آورد اما محرک خوبی برای 
ایجاد انگیزه در جوانان نیست و توسعه ورزش حرفه 
ای و قهرمانی بیشــترین سهم را در مصون نگه داشتن 
جوانان از ابتال به انواع آســیب ها اجتماعی و افزایش 

اعتماد به نفس ملی دارد.
اســتاندار هرمزگان، با بیان اینکه نــگاه به ورزش در 
سراسر کشور نگاه اقتصادی نیست و توجهی به ظرفیت 
اقتصادی ورزش نمی شــود، تصریح کرد: تا زمانی که 

ورزش را به عنوان یک صنعت نبینیم و سهمی از آن در 
اشتغال قائل نشویم، نمی توانیم بازخورد مناسبی از این 

حوزه مهم بگیریم.
احمد مرادی نماینده مردم حوزه مرکزی هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست از پیگیری 
استاندار هرمزگان و توجه به توسعه ورزش قهرمانی 
در اســتان قدردانی کرد و گفت: رفع موانع پیش روی 
صنایع در استان اگرچه جز وظایف بخش دولتی است 
اما باعث سرازیرشدن سود هنگفتی به صنایع می شود 
که باید مردم اســتان از این سود سهمی داشته باشند و 

از آن منتفع شوند.
در این نشســت همچنین طالب زارع به نمایندگی از 
شــرکت بنا گستر کرانه به سمت رییس هیات مدیره، 
اسحاق جعفری به نمایندگی از شرکت پاالیش نفت 
بندرعباس به سمت نایب رییس و عضو اصلی هیات 
مدیره و حمیدرضا غالمپور علمداری به نمایندگی از 
شــرکت احداث و بهره برداری آب شیرین کن شایا، 

کیکاوس ندایی به نمایندگی از فوالد هرمزگان جنوب 
و سعید بزرگی به نمایندگی از صبا فوالد خلیج فارس 
به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شــرکت فرهنگی 

ورزشی صنایع پشتیبان هرمزگان انتخاب شدند.
شرکت فرهنگی ورزشی صنایع پشتیبان هرمزگان با 
نام باشــگاه صنایع هرمزگان در چهار رشته ورزشی 
قایق رانی، فوتســال، بســکتبال و هندبال ساحلی در 
رقابــت های قهرمانی در حال فعالیت اســت که تیم 
قایقرانی صنایع هرمــزگان در رقابت های لیگ برتر 
آب های آرام بانوان در فصل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با کســب 
۲۴۷ امتیاز و فقط با اختالف پنج امتیاز نسبت به تیم اول، 
نایب قهرمان مسابقات شد و هدیه کاظمی قایقران ملی 
پوش تیم صنایع هرمزگان نیز به عنوان بهترین بازیکن 

فنی این رقابت ها لقب گرفت.
هدیه کاظمی و کیانا کمال زاده ملی پوشان قایقرانی تیم 

صنایع هرمزگان هستند.
تیم فوتسال صنایع هرمزگان نیز در رقابت های لیگ 
دســته اول باشگاه های کشور به عنوان تیم نخست به 
دور نهایی صعود کرد و در حال حاضر در مرحله نهایی 

رقابت ها حضور دارد.
تیم فوتسال صنایع هرمزگان، محمد حسین بازیار، علی 
جوذری، عرفان محمد پور و امیر حسین دهقانی چهار 

ملی پوش جوان را در اختیار دارد.
در رشــته بســکتبال نیز تیم صنایع هرمزگان پس از 
هفت ماه رقابت در فصل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به رتبه دوازدهم 

جدول ۱۶تیمی لیگ برتر رسید
تیم هندبال ساحلی صنایع هرمزگان نیز در مسابقات 
لیگ برتر هندبال ساحلی باشگاه های کشور در رده سنی 
جوانان و در دوبخش آقایان و بانوان حضور داشــت 
که تیم پســران به رده پنجم کشــور دست یافت و در 
بخش دختران نیز با نائب قهرمانی کشور به کار خود 

پایان دادند.

        اقتصاد کیش - استاندار هرمزگان گفت: پس از تبادل نظر با اعضای هیات مدیره شرکت فرهنگی ورزشی صنایع پشتیبان استان، میزان سهم 
آورده هر یک از شریکان، ۹ در هزار از سود خالص سالیانه )پس از کسر مالیات( مصوب شد.

وجود ۱۷ میدان نفتی و گازی قشم را به محل 
مناسبی برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است

اقتصاد کیش- رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: دسترسی 
به بازار گسترده سرزمین اصلی، کشورهای همسایه و کشورهای خاورمیانه و وجود ۱۷ 
میدان نفتی و گازی در کنار دسترسی به آب های بین المللی، قشم را به محل مناسبی برای 

سرمایه گذاری در حوزه نفت گاز، پتروشیمی و انرژی تبدیل کرده است.
افشار فتح الهی  در آیین افتتاح همزمان بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگاد قشم 
به ظرفیت ۳۲۰ مگاوات که با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور انجام شد، اظهار 
داشت: امروز به دستور شما در جزیره قشم ۲۶ پروژه عمرانی و صنعتی به افتتاح می 

رسد که ۲۵ پروژه از این ۲۶ پروژه در حوزه شهری و خدمات شهری است.
وی ادامه داد: این پروژه ها با سرمایه گذاری بالغ  بر ۲۰۷ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای 
۴۷۷ نیرو به  صورت مستقیم و ۹۵۴ نیرو به  صورت غیرمستقیم به انجام رسیده است.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه این برنامه و 
گزارشــی که در خدمت شما هستیم در محل پروژه اصلی قابل افتتاح ارایه می شود، 
ادامه داد: این پروژه بخش گازی نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی تولید برق در قشم است که با 
سرمایه گذاری مستقیم بانک پاسارگاد و بدون استفاده از منابع و اعتبارات دولتی به بهره 

برداری رسیده است.
فتح الهی اضافه کرد: سرمایه گذاری ارزی این پروژه بالغ بر ۹۰ میلیون یورو و سرمایه 
گذاری ریالی آن بالغ بر هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است که این پروژه اشتغال ۶۸۲ نفر به  

صورت مستقیم را به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه این پروژه به همت و تالش متخصصان و جوانان بومی و داخلی کشور 
اجرا شــده و یکی از پروژه های زیرساختی مورد نیاز جزیره قشم محسوب می شود، 
اظهار داشت: این جزیره به عنوان قطب نفت، انرژی، صنعت، تجارت و اقتصاد دریا 
محور تعریف شده که عالوه بر این ظرفیت های اقتصادی، ظرفیت های گردشگری 

منحصر به فردی را هم دارد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم افزود: موید این عرض بنده این است که در ایام 
نوروز بالغ بر ۸۳۳ هزار نفر از هموطنان مقصد سفرهای نوروزی خود را جزیره قشم 
انتخاب کردند که ضرورت پرداختن به زیرساخت های جزیره قشم را بیش از بیش 
نشــان می دهد که این پروژه و پروژه های دیگری که منطقه آزاد قشــم در دست اجرا 
دارد، در جهت تامین همین زیر ساخت ها در حال اجرا است. وی با بیان اینکه با افتتاح 
این نیروگاه در قشم می توان برق را به سرزمین اصلی صادر کرد، افزود: دسترسی به 
بازار گسترده سرزمین اصلی، کشورهای همسایه و کشورهای خاورمیانه و وجود ۱۷ 
میدان نفتی و گازی در کنار دسترسی به آب های بین المللی، قشم را به محل مناسبی برای 

سرمایه گذاری در حوزه نفت گاز، پتروشیمی و انرژی تبدیل کرده است.
در آیین افتتاح همزمان بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگاد قشم به ظرفیت ۳۲۰ 
مگاوات و ۲۵ پروژه عمرانی، شهری و بهسازی سازمان منطقه آزاد قشم که به طور ویدیو 
کنفرانسی برگزار شد، »سعید محمد« مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد اقتصادی کشور، »سیدحسن مداحی«  مدیرعامل نیروگاه پاسارگاد قشم و »افشار 

فتح الهی« رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم حضور داشتند.
حجت االسالم غالمرضا حاجبی امام جمعه شهرستان قشم، شیخ عبدالرحیم خطیبی 
امام جمعه اهل سنت شهر قشم، شیخ محمد امینی امام جمعه اهل سنت شهر طبل، 
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی، محمد محمدحسینی 
فرماندار شهرستان قشم و جمعی از مسووالن شهرستان، فرماندهان نظامی و انتظامی 

و معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم از دیگر میهمانان این آیین افتتاحیه بودند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

افزایش ضریب امتیاز جذب نیروی بومی
 در آزمون های استخدامی تامین اجتماعی

اقتصاد کیش-   معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی گفت: 
در آزمون های استخدامی پیش رو ضریب امتیاز جذب افراد بومی را افزایش خواهیم 
داد تا بومی ها بیشتر جذب شوند و همچنین امتیاز ویژه برای متاهلین و افراد دارای 

فرزند دیده شده است که به آزمون کتبی آن ها افزوده خواهد شد. 
با حضور ابوالفضل عفت نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین 

اجتماعی جلسه شورای اداری تامین اجتماعی هرمزگان برگزار شد. 
 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: بحث کلی 
ما راجب تامین نیروی انسانی و کسری کادر سازمان است که تقریبا سال گذشته بیش 
از ۳هزار نفر از همکاران بازنشسته شدند بر همین مبنا داریم برنامه ریزی می کنیم که 

هر چه سریعتر آزمون استخدامی برگزار شود.
وی افزود: در آزمون های اســتخدامی پیــش رو ضریب امتیاز جذب افراد بومی را 
افزایش خواهیم داد تا بومی ها بیشتر جذب شوند و همچنین امتیاز ویژه برای متاهلین 

و افراد دارای فرزند دیده شده است که به آزمون کتبی آن ها افزوده خواهد شد.
معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: امسال ۵۰ 
درصد میانگین نمره سه نفر اول به عنوان نصاب قبولی در آزمون استخدامی مالک 
خواهد بود و قطعا همه افرادی که قرار است استخدام شوند توسط یک گروه مصاحبه 
خواهند شد و امتیاز ۵۰ به ۵۰ بین آزمون کتبی و مصاحبه نیز به ۶۰ درصد تاثیر آزمون 

کتبی بر ۴۰ درصد مصاحبه تغییر پیدا می کند.
عفت نژاد عنوان کرد: سازوکار به کارگیری نیروهای حجمی را چابک تر می کنیم تا 

نیروها را به کار بگیریم.
وی ادامه داد: اتفاقی که راجب فوق العاده ویژه افتاد این بود که وزارت بهداشت فوق 
العاده ویژه کارکنان خود را ۵۰درصد ارتقا داد و سازمان تامین اجتماعی هم مسیری 
را برای این ارتقا طی کرد که نهایتا با افزایش فوق العاده ویژه کادر درمان موافقت شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی اظهارداشت: امسال 
بحث مطالعات و بازنگری در ساختار سازمان را در سطوح مختلف آغاز کرده ایم لذا 

در تالش هستیم ساختار شعب بازنگری و بروز شوند.
عفت نژاد بیان کرد: راجب به بحث جانشین پروری و آزمون های ارتقای شغلی نیز 
آنچه که فکر می کنم نیاز امروز ســازمان اســت مقررات زدایی است چرا که از بس 
مقرراتی وضع کرده ایم  که اختیار افراد سلب شده است لذا در تالش هستیم تفویض 
اختیاراتی به استان ها انجام شود تا بر اساس منابع خود بتوانند تصمیماتی را بگیرند 

و بحث جابه جایی یا ارتقای نیروها را انجام دهیم.
وی تاکیدکرد: اعزام همکاران به سفر همراه با خانواده و برنامه های تفریحی و ورزشی 
باید جزو رویکردهای منابع انسانی باشد و نباید برای این مسائل مانع ایجاد شود چرا 

که با سیاست های اصلی سازمان منافات دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: در رابطه 
با دستمزد پزشکان هم مصوبه، مصوبه دولت است و تاکیدمان بر این است که قطعا 

پزشکان به طبابت بپردازند و برای کار درمانی سقف مشخصی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که در روح تصمیمات خواهد بود بخش جوانی 
جمعیت اســت و از این به بعد به افرادی که افراد تحت تکفل بیشــتری دارند مبالغ 
رفاهی بیشتری را پرداخت خواهیم کرد و هدایای خوبی برای ازدواج و فرزندآوری 

نیز پیش بینی شده است. 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری هرمزگان گفت: برگزاری همایش 
مدیریت دانش در ســطح سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که تامین اجتماعی 
هرمزگان به دنبال تحول اســت در حالی که بسیاری از سازمان ها خودشان به دنبال 

این امر نیستند
احســان کامرانی در همایش تخصصی فرآفرینان مدیریت دانش »فرآمد ۱۴۰۱« در 
اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان اظهارداشــت:  بعــد از جنگ جهانی دوم تمام 
کشورهای توسعه یافته به نیروی انسانی توجه کردند لذا ماهم باید به نیروهای انسانی 

خود توجه کنیم تا توسعه حاصل شود.
وی با بیان اینکه جای جلسات و همایش های علمی در استان هرمزگان خالی است، 
افزود: در حال حاضر، بسیاری از جوامع از نقطه پرداختن به  مدیریت دانش عبور 
کرده اند و وارد حکمرانی دانش شــده اند و حکمرانی از مدیریت باالتر اســت و 
حکمرانی هم جنبه های مختلفی دارد که باید به آن ها توجه شود لذا حکمرانی علمی 

بحث استفاده خالقانه و نوآورانه در سیستم است.
معاون استاندار هرمزگان بیان کرد: بحث دیگری که در حکمرانی دانش وجود دارد 
بحث موثر بودن و کارآمد بودن است که اگر نوآوری، تاثیر و کارآمدی را برای سازمان 

به کار بگیریم هدف عالی سازمان یعنی رضایت ارباب رجوع تامین خواهد شد.
کامرانی بیان کرد: دنیا دیگر االن از دانش های فردی خارج شده است و باید دانش را 

جمعی کرد تا افراد بتوانند به صورت تیمی در این حوزه کار کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکیدکرد: تمدن سازی مدنظر 
مقام معظم رهبری به دنبال نهادینه کردن حکمرانی دانش است و برای آن اول باید 

خودسازی و جامعه پردازی را انجام دهیم تا نهایتا به تمدن سازی برسیم.
وی افزود: در ســازمان های هرمزگان بهره وری بســیار پایین است که این امر باید 
اصالح شود و برای آن از ظرفیت دانشگاه ها و اساتید دانش ها با توجه به شعار سال 

استفاده شود و صنایع نیز حتما باید یک اتاق فکر دانشی را تشکیل دهند.
کامرانی خاطرنشان کرد: برگزاری همایش مدیریت دانش  در سطح سازمان تامین 
اجتماعی نشــان می دهد که سازمان تامین اجتماعی دنبال تحول است در حالی که 

بسیاری از سازمان ها خودشان به دنبال این امر نیستند.
عباس اکبری مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان در  این نشســت با اشــاره به اینکه 
جزیره الوان  حدود ۴۰۰ کیلومتر از مرکز استان فاصله دارد و برای رسیدن به آن دو 
مسیر خشکی و دریا باید طی شود گفت: همکاران ما در این جزیره در شرایط سختی 

خدمت می کنند که الزم است مورد توجه ویژه قرار گیرند.
مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان از تحقق گام های عملی این مجموعه جهت تبدیل 
هرمزگان به عنوان استان پایلوت در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش در مجموعه 
بزرگ ســازمان تامین اجتماعی و تحقق شعار سال با الهام از درخت دانشی »حرا« 
به عنوان یک اکوسیستم مدیریتی در زمینه توسعه منابع انسانی خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی اســتان هرمزگان، » عباس 
اکبری«  صبح چهارشــنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در نخستین همایش تخصصی 
فرآفرینان مدیریت دانش اظهارداشــت: امروزه تعالی ســازمان ها در گرو اهتمام به 
توســعه منابع انسانی و دانش کارکنان سازمان هاست؛ دانش و انتقال آن در جوامع 
توسعه یافته، تولید قدرت و تأثیرگذاری بر سایر جوامع می کند، درحالی که یک زمانی 
برای ســازمان ها و شرکت ها دارایی های فیزیکی به عنوان ثروت محسوب می شد 
اما امروز دانش نیروی انســانی توانمند و دانشی است که ثروت اصلی یک سازمان 

محسوب می شود.
وی افزود: خیلی از دانش ها و تجارب گرانســنگ در ساختار درون سازمانی نهفته 
است و خیلی ها از آن ها اطالعی ندارند؛ بر همین اساس، امروزه در سازمان ها به این 
امر کلیدی نیاز داریم که از نحوه ســبک کار و زندگی با الگوی کارمندی به ســمت 

فعالیت های دانشی برویم و ظرفیت های درون سازمانی را کشف و به کار بگیریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی  
در بندر عباس عنوان کرد: 

آغاز برداشت میگو کراپ اول از سطح 
مزارع پرورش میگوی هرمزگان

اقتصاد کیش-    مدیرکل شیالت هرمزگان از آغاز برداشت میگوی کراپ اول از سطح 
۲۶۰۰ هکتار این استان خبر داد. 

عبدالرسول دریایی در حاشیه بازدید از برداشت میگو بندرعباس، افزود: این میزان زیر 
کشت در کراپ اول بی سابقه بوده و بیش از  ۱۰۰ درصد رشد نسبت به سال های گذشته 
داشته که نشان دهنده بهبود کمیت و کیفیت تولید در مزارع و مراکز تکثیر استان است 

وی بیان کرد: بیشتر استخرهای پرورش میگو نیز در شهرستان های بندرلنگه، بندرعباس، 
قشم، سیریک، میناب و جاسک واقع است. دریایی خاطرنشان کرد: میگوی پرورشی 
هرمزگان از گونه وانامی اســت که بدون آنتی بیوتیک، سرعت رشد باال، و دارا بودن 

استانداردهای جهانی  از مهم ترین ویژگی های آن است 
مدیرکل شــیالت هرمزگان اظهار کرد: میگوی پرورشــی استان عالوه به مصرف در 
بازار داخلی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپایی، روسیه و چین صادر می شود.

اختصاص 80 میلیارد ریال اعتبار برای 
توسعه فضای سبز شهری بندر عباس 

اقتصاد کیش-     سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس 
گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده ، امسال برای توسعه کاشت نهال و فضای 

سبز شهری در بندرعباس، ۸۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
شهرام آرمان اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی ما، ساخت ۱۰ بوستان محلی در 

مناطق مختلف شهر بندرعباس تا پایان امسال است. 
وی با اشاره به کاشت یک هزار و ۲۰۰ نهال گل کاغذی در بلوار امام خمینی )ره( شهر 
بندرعباس در روزهای اخیر ، افزود: در چند روز آینده نیز ۲ هزار نهال گل کاغذی در 

حاشیه بلوار امام )ره( و ادارات حاشیه ای کاشته می شود.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس هزینه تولید این نهال ها 
را ۲۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: بهبود کیفی فضای  سبز شهری در بلوار امام حسین 

و شهید رجایی هم از جمله برنامه های امسال شهرداری بندرعباس است.
آرمان خاطرنشان کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس سال آینده 
نیز برای توسعه کمربند سبز این شهر در ۶۰ هکتار نهال گل های تزئینی خواهد کاشت.
 وی با بیان اینکه برای آبیاری فضای سبز شهری بندرعباس از آب غیرشرب استفاده 
می شود، ابراز داشت: برای آبیاری پایدار فضای سبز نیز تا پایان سال ۳ دستگاه تصفیه 

فاضالب با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در شهر بندرعباس نصب می شود

معاون وزیر نیرو:

استفاده از ظرفیت آب شیرین کن ها در هرمزگان
 باید افزایش یابد

اقتصاد کیش-   معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر 
نیرو در بازدید از آب شیرین کن یکصد هزار متر مکعبی 
بندرعباس بر استفاده حداکثری هرمزگان از ظرفیت 

آبشیرینکن ها به دلیل همجواری با دریا تاکید کرد. 
محســن بختیار در این بازدیــد با بیان اینکه دریا یک 
ظرفیت ویژه برای هرمزگان در تامین آب مورد نیاز مردم 
اســت، افزود: از آنجا که سیاست وزارت نیرو توسعه 
آب شیرین کن هاست و هرمزگان به دلیل همچواری 
با دریا که این ظرفیت را در اختیار دارد باید پیشنهادات 
خود را برای توسعه آبشیرینکن ها ارائه دهد تا تامین 

آب مورد نیاز آنها از این محل صورت گیرد.
وی با اشــاره به آبشیرینکن یکصد هزار متر مکعبی 
بندرعباس و دیگر آب شــیرین کن هــای با مقیاس 
کوچکتر، گفت: هرمزگان در گذشته همیشه دغدغه 
آب را داشت که با وارد مدار شدن ظرفیت های جدید 
آبشیرینکن بویژه یکصد هزار متر مکعبی بخش زیادی 

از مشکالت آبی را مرتفع کرد.
معاون برنامه ریــزی و اقتصادی وزیر نیرو همچنین 
تجمیع سازی آب شیرین کن ها را مورد اشاره قرار داد و 

افزود: با تجمیع کردن آب شیرین کن ها، یک سایت با 
ظرفیت باال احــداث و آب مورد نیاز بخش زیادی از 
شهرها و روستاهای مسیر از یک محل تامین می شود 

که الزم است در این مسیر حرکت کرد.

بختیار اضافه کرد: با توجه به مصرف باالی صنایع، با 
انتقال آب دریا به مناطق مرکزی کشور می توان از آبی 
که هم اکنون در صنایع مورد اســتفاده قرار می گیرد را 
آزادسازی و در بخش شرب توزیع کرد که چالش کم 

آبی این مناطق را نیز مرتفع خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان نیز در این 
جلسه با بیان اینکه احداث آب شیرین کن ها یک کار 
بزرگ برای عبور از تنش آبی در هرمزگان بود، گفت: 
بخــش اعظمی از جمعیت هرمزگان در مرز آبی قرار 
دارند که هیچ گونه منابع آبی شیرین ندارند از این رو 
چاره ای جز استفاده از ظرفیت آب شیرین کن ها برای 

تامین نیاز آنها نداریم.
وی ادامه داد: تکنولوژی شــیرین سازی آب ظرفیتی 
اســت که چاره ای جز اســتفاده از آن نداریم. مناطق 
مرکزی ایران نیز به دلیل کم آبی به اســتفاده از ظرفیت 
شیرین ســازی آب دریا رو آورده اند به همین منظور 

بایستی در این زمینه آینده نگری صورت گیرد


