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استاندار هرمزگان:

تا کاهش مشکالت مردم زلزله زده 
در میدان می مانیم

مهدی دوســتی روز گذشــته  در خصوص آخرین 
اقدام هــای انجام شــده برای مردم زلزلــه زده غرب 
هرمزگان افزود: امداد رسانی به روستاهای سایه خوش 
و برکه سفلین بخش مهران بندرلنگه از ساعت ۲ بامداد 
روز شنبه )۱۱ تیرماه( که شاهد زلزله بودیم، آغاز شده 
است و خوشــبختانه تمامی افراد در میدان هستند تا 

بتوانیم گوشه ای از مشکالت مردم را کم کنیم. 
وی بیان داشت: شب گذشته نصب کولر برای چادرها 
پیگیری شــد که بتوانیم دما را برای افراد درگیر زلزله 
پایین تر بیاوریم و این روند ادامه خواهد داشت تا مردم 

بتوانند وضعیت را بهتر تحمل کنند. 
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه چادر بزرگی برای 
اسکان مردم آماده شده است، اظهار داشت: شاید الزم 
باشد با این شــرایط گرما برای چادرها در زمان ظهر 
۲ کولر داده شــود و اگر مقدار فعلی جوابگو نباشــد 
کولرهایی از مدارس و سالن های ورزشی به این منطقه 

ارسال می کنیم.
دوســتی ادامه داد: تمامی ارگان های دولتی، خیران و 
مردم در کمک رسانی همکاری الزم را دارند، اصل بر 
این است که به این چند ساعت اکتفا نکنیم و به کمک 

رسانی ها ادامه دهیم و حداقل ۲ یا ۳ هفته ای پیگیری 
حل مشکالت مردم باشیم.

بامداد روز شنبه ۱۱ تیرماه ۲ زلزله بزرگ به قدرت ۶.۱ 
و ۶.۳ ریشتر منطقه غرب هرمزگان را لرزاند و در این 

حادثه ۹۳ نفر مصدوم و پنج نفر فوت شدند.

بر اثر این زمین لرزه ها که چندین پس لرزه بزرگ را نیز 
به دنبال داشت، شماری از واحدهای مسکونی به طور 
کلی تخریب شدند. هم چنین  وزیران کشور و بهداشت 
و رییس سازمان مدیریت بحران برای بررسی وضعیت 
مردم و مناطق زلزله زده به استان هرمزگان سفر کردند.

        اقتصاد کیش -  استاندار هرمزگان گفت: امداد رسانی به روستاهای زلزله زده غرب استان ادامه دارد و تا زمان کاهش مشکالت مردم 
این مناطق در میدان خواهیم ماند.

زلزله خسارتی به زیرساخت های 
بنادر هرمزگان وارد نکرد

اقتصــاد کیش-   مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: درپی وقوع زلزله ۶.۱ 
ریشــتری و۶.۳ ریشــتری و دهها زلزله و پس لرزه بامداد امروز شــنبه در این استان 
خوشبختانه هیچ خسارتی به زیرساخت های بنادر مرکز و غرب این استان وارد نشده 

است. 
"علی رضا محمدی کرجی ران" روز شنبه با اعالم این خبر افزود: براساس بازدیدهای 
میدانی و گزارش دریافتی، زیرساخت های بندر شهید رجایی و بنادر غرب استان متاثر از 
زمین لرزه بامداد روز شنبه هیچ گونه آسیبی ندیده و عملیات تخلیه و بارگیری، پهلودهی 

و جداسازی شناورها با قوت و بدون وقفه درحال انجام است.
وی با اشاره به وقوع زلزله های پی درپی در شهرستان های غرب استان هرمزگان نیز 
گفت: زیرســاخت های بندری این شهرستان نیز آسیبی ندیده و کارکنان واحدهای 
امدادی این اداره نیز به منظور تسهیل در خدمات رسانی به مردم و آسیب دیدگان این 
شهرستان ها در کنار سایر نیروهای امدادی، هالل احمر و بسیج فعال شده و با حضور 

در محل درحال خدمات رسانی هستند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان بیان داشت: تیم های اعزامی از بندرلنگه تا حصول 
شــرایط مطلوب در منطقه حضور داشته و در صورت لزوم و تصمیم مسئوالن ستاد 
بحران استان آمادگی اعزام گروه های امدادی از دیگر بنادر استان به محل نیز وجود دارد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان: 

 120جواز تاسیس واحد صنعتی 
در هرمزگان صادر شده است

اقتصاد کیش-  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از صدور ۱۲۰ جواز 
تاسیس واحد صنعتی در استان در سه ماهه اول امسال خبر داد. 

خلیل قاسمی با اشاره به ظرفیت های هرمزگان در بخش های مختلف صنعتی و معدنی 
و عالقمندی سرمایه گذاران به این بخش ها در استان، افزود: میزان سرمایه گذاری در 
جوازهای صادر شــده در ســه ماهه اول امسال رقمی برابر با ۹۳۵ هزار و ۸۰۸ میلیارد 

ریال است.
وی با بیان اینکه با اجرای این شــمار طرح ســرمایه گذاری زمینه اشتغال ۱۱ هزار و 
۶۷۷ نفر در هرمزگان فراهم می شود، خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم توجه ویژه ای 
نسبت به توسعه بخش صنعت و معدن هرمزگان دارد و محصوالت کانی غیر فلزی و 
شیمیایی از جمله گروه های صنعتی بوده اند که بیشترین میزان صدور جواز تاسیس را 

به خود اختصاص داده  اند.
قاســمی تصریح کرد: هرمزگان از ابتدای فعالیت این دولت تاکنون در حوزه سرمایه 
گذاری جواز تاســیس صادر شــده رتبه دوم کشور و در زمینه سرمایه گذاری پروانه 
بهره برداری نیز رتبه سوم کشوری را داشته است که پیش از این به ترتیب رتبه پنجم 

و هشتم را داشته است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ابراز داشت: حمایت و پشتیبانی و 
رونق بیشتر صنایع یکی از مهمترین اولویت ها در هرمزگان می باشد و از همین رو 
نیز تسریع در اجرا و تکمیل طرح های صنعتی استان به صورت جدی دنبال می شود و 
خوشبختانه دولت نیز حمایت خوبی در این بخش دارد و هم اکنون هزار و ۴۶۰ طرح 

صنعتی و معدنی در هرمزگان در دست اجرا می باشد.

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

زلزله ۶ ریشتری به ۵0 بادگیر تاریخی در 
منطقه الفت هرمزگان خسارت وارد کرد

اقتصاد کیش-    معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری هرمزگان از آســیب ۵۰ بادگیر تاریخی در منطقه الفت قشم بر اثر زلزله 

حدود ۶ ریشتری بامداد شنبه خبر داد. 
عباس نوروزی با اعالم این خبر به رسانه ها اظهار داشت: عالوه بر این بادگیرها، مناره 

مسجد جامع بندرالفت نیز بر اثر زلزله تخریب شده است.
وی خاطرنشان کرد: در بندرکنگ از توابع بندرلنگه و بندرخمیر که کانون زلزله بودند، 
خســارتی به بناهای تاریخی همچون پل التیدان وارد نشده و بررسی خسارت های 

احتمالی به دیگر ابنیه تاریخی استان در دست انجام است.
بامداد ا شنبه - یازدهم تیرماه - چند زلزله شدید مناطقی از شهرستان بندرلنگه در غرب 
هرمزگان را به شــدت لرزاند که بر اساس آخرین آمار موجب جان باختن پنج نفر از 
هموطنان شد و شمار زیادی از واحدهای مسکونی تخریب و ۸۴ نفر نیز مصدوم شدند.

شدت این زلزله ها به حدی بود که عالوه بر شماری از شهرستان های هرمزگان از جمله 
بندرعباس در برخی از کشورهای همسایه هم احساس شد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان:

طرح آبرسانی به ۷2روستای 
هرمزگان آغاز شد

اقتصاد کیش-    استاندار هرمزگان گفت: طرح آب رسانی به ۷۲ روستا در ۷ شهرستان 
استان آغاز شده که سهم شهرستان میناب ۱۲ روستا در این پروژه قرار دارد. 

مهدی دوستی در جمع مردم رو ستای در نز و جادون از توابع دهستان درپهن میناب 
افزود: اعتبار این طرح ۱۵۰ میلیارد ریال بوده که با مشارکت سپاه امام سجاد هرمزگان 

و خیران انجام می شود.
فرماندار ویژه میناب نیز گفت: طرح آبرســانی در روستاهای » نز « و » درجادون «این 
شهرستان افتتاح و کلنگ زنی پروژه های آبرسانی به روستاهای محروم استان انجام شد.

مجید سلحشورافزود: در پروژه افتتاحیه آبرسانی به روستاهای محروم استان هرمزگان 
که توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه امام سجاد انجام می شود  در ۸ روستای محروم 
استان انجام شده است که  این افتتاحیه در روستای » نز « در بخش سندرک به نمایندگی 

از ۸ روستا انجام خواهد شد.
وی افرود: یکی دیگر از این پروژه های در حال انجام توسط این قرارگاه ، پروژه آبرسانی 
به ۷۲ روستا در ۷ شهرستان است که در شهرستان میناب ۱۲ روستا در این پروژه قرار 
دارد که کلنگ زنی آغاز این پروژه در روستای » درجادون « میناب به نمایندگی از سایر 

روستا ها انجام می شود.

بیش از 1۳00 چادر در منطقه 
زلزله زده هرمزگان توزیع شد

اقتصاد کیش-  مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان گفت: ۱۳۰۰ دستگاه چادر 
بین خانوارهای متاثر از زمین لرزه های باالی ۶ ریشتر در منطقه سایه خوش این استان 

توزیع شد. 
مختار سلحشور اظهار داشت: ۲ چادر گروهی هم توسط ارگانی دیگر به منطقه آورده 

شده که در حال برپا شدن است.
وی ادامه داد: کانکس هم با دستور وزیر کشور و پیگیری استاندار تهیه می شود و در 
اختیار مردم زلزله زده قرار می گیرد تا شرایط بهتری برای ساکنان این منطقه فراهم شود.

به گزارش گروه استان های ایرنا، وقوع زلزله های شدید ۶.۱ و ۶.۳ ریشتری بامداد امروز 
در هرمزگان به همراه ده ها پس لرزه در روستاهای بندرخمیر تاکنون پنج کشته و ۸۴ 
زخمی برجای گذاشته است، وزیر کشور اعالم کرده است: با توجه به شدت گرما به 

جای چادر برای اِسکان زلزله زدگان کانکس تهیه می شود.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان:

امنیت کامل در مناطق زلزله زده 
برقرار است

اقتصاد کیش-   فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به حضور پلیس در ساعت های 
اولیه وقوع زلزله در مناطق آسیب دیده از برقراری امنیت کامل در این مناطق خبر داد. 

سردار »غالمرضا جعفری« اظهار داشت: در همان ساعت های اولیه وقوع زلزله، ماموران 
یگان های انتظامی بالفاصله در مناطق حادثه دیده حضور پیدا کردند.

وی با بیان اینکه بالفاصله پاسگاه فرماندهی در مقر یدکی فعال شد، ادامه داد: برقراری 
نظم و امنیت، محافظت از اموال مردم، اماکن و تاسیسات و همچنین ساماندهی رفت 
و آمد خودروها و امدادرسانی در مناطق زلزله زده از اقدامات پلیس در این مناطق به 

شمار می آید.
فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه به محض وقوع زلزله و اعالم آماده باش ۱۰۰ 
درصدی، سه دسته از یگان ویژه استان به همراه توان نیروهای ستادی و سایر شهرستان 
های مجاور به همراه آمبوالنس به مناطق زلزله زده اعزام شدند، گفت: عالوه بر وظایف 
ذاتی، خدمات امدادرسانی، پاک سازی مواصالتی جاده ها، امنیت و آرامش شهروندان، 
پیشگیری از سرقت در محالت و منازل و ارسال امکانات پشتیبانی به مناطق آسیب 

دیده انجام شده است.
سردار جعفری از برقراری امنیت کامل در مناطق آسیب دیده از زلزله بندر خمیر در استان 
هرمزگان خبر داد و گفت: رفت و آمد در محورهای این مناطق با حضور موثر ماموران 

پلیس راهور به صورت روان انجام می شود.
وی از شهروندان خواست برای سهولت و سرعت در امدادرسانی به مناطق زلزله زده، 

از رفت و آمد غیرضروری پرهیز کنند.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان گفت: پلیس تا آخرین لحظه و عادی شدن وضعیت با 

تمام توان در مناطق زلزله زده حضور خواهد داشت.

فرمانده انتظامی هرمزگان:

لنج داران هرمزگانی مجاز
 به استفاده از امتیاز ته لنجی شدند

اقتصاد کیش-  یکی از درخواســت های عمومی لنج داران و جامعه ملوانی استان 
استفاده از مزیت قانون ته لنجی و صدور مجوز است که با پیگیری استاندار این مهم 

به سرانجام رسید. 
به گزارش  اقتصاد کیش به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، این مساله یکی 
از اولویت های مهم دولت سیزدهم در راستای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و 
معیشت مرزنشینان و ساحل نشینان بود و استاندار هرمزگان نیز با پیگیری پی در پی 
از دستگاه های ذیربط، خواستار بهره مندی جامعه ملوانی استان از قانون ته لنجی شد.

بر همین مبنا و در راســتای این پیگیری ها، نماینده عالی دولت در اســتان هرمزگان 
از صدور مجوز استفاده از قانون ته لنجی برای تمام لنج های باری استان خبر داد. 

بر اساس این گزارش، تمام لنج های باری در سال جاری می توانند از امتیاز »یک سفر 
ته لنجی« استفاده کنند.

همچنین لنج هایی که از امتیاز ته لنجی ســال ۱۴۰۰ اســتفاده نکرده اند، حداکثر تا 
شهریورماه امسال فرصت استفاده دارند تا از این امتیاز خود استفاده کنند.

با پیگیری استاندار هرمزگان؛

وزیر بهداشت:

بیمارستان صحرایی در روستای زلزله زده
 سایه خوش برپا است

اقتصــاد کیش-   وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی با اشاره به بســیج همه امکانات برای ارایه 
خدمات به مردم زلزله زده استان هرمزگان، گفت: هم 
اکنون بیمارستان صحرایی در روستای سایه خوش که 

از کانون های اصلی زلزله بوده، برپا است. 
دکتــر بهرام عین اللهی پــس از بازدید از مناطق زلزله 
زده اســتان هرمزگان به خبرنگاران اظهار داشت: همه 
امکانات همراه با کادر پزشکی و درمانی متخصص در 
بیمارستان های صحرایی برای خدمت رسانی به اهالی 

این روستا حضور دارند.
وی با بیان اینکه در این حادثه طبیعی پنج نفر جان خود 
را از دست دادند، افزود: ۹۳ نفر در اثر زمین لرزه آسیب 
دیدنــد و بیدار بودن ســاکنان در هنگام وقوع زلزله و 
خروج سریع آنان از منازل عامل جلوگیری از مرگ و 

میر فزاینده در این حادثه بوده است.
عین اللهی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
بعدازظهر امروز شــنبه ۱۱ تیرماه با حضور در منطقه 
زلزله زده روســتای ســایه خوش استان هرمزگان در 

جریان آخرین وضعیت رســیدگی درمانی و امدادی 
به مجروحان و آسیب دیدگان این حادثه قرار گرفت

عین اللهی همچنین با حضور در خیابان و کوچه های 

روســتای ســایه خوش از نزدیک با اهالی این روستا 
گفت وگو و بر ضرورت مراقبت های بیشــتر به دلیل 

وجود پس لرزه های متعدد تاکید کرد.

مدیرعامل نیروگاه گازی برق خلیج فارس:

۶ واحد نیروگاهی خلیج فارس تابستان امسال
 با تمام توان در مدار تولید قرار دارد

اقتصاد کیش- مدیرعامل نیروگاه گازی برق خلیج 
فــارس گفت: ۶ واحد نیروگاه گازی خلیج فارس در 
پیک تابستان ۱۴۰۱ با تمام توان در مدار تولید برق قرار 

دارد. 
محمــد مهنی نژاد افزود؛ قبل از پیک تابســتان برای 
آمادگی بیشتر، تعمیرات اساسی ۲ واحد نیروگاه گازی 
خلیج فارس با تکیه بر توان و دانش متخصصان داخلی 
و نظارت و همــکاری کارکنان نیروگاه خلیج فارس 
انجام شد و بازدید دوره ای واحدهای دیگر نیز توسط 
کارکنان این نیروگاه به عنوان تعمیرات پیشگیرانه انجام 

گرفت. 
وی بیان داشــت: کارکنان نیروگاه گازی خلیج فارس 
برای رفاه حال مردم و با توجه به گرمای تابستان تمام 
توان خود را برای تولید برق پایدار و مطمئن در جهت 

خدمت رسانی به مردم انجام می دهند.
مدیرعامل نیروگاه گازی برق خلیج فارس همچنین؛ با 
توجه به گرمای شدید تابستان از همه مردم خواست با 
مصرف صحیح و خاموش کردن لوازم برقی پرمصرف 
در ســاعات پیک؛ صنعت برق را برای عبور از پیک 

تابستان یاری نمایند.

 

نیروگاه گازی خلیج فــارس به عنوان حامی  محیط 
زیست در  تولید انرژی پاک و عاری از هر نوع آلودگی 

قرار دارد. 
 GT این نیروگاه دارای ۶ واحد ۱۶۵/۱ مگاواتی از نوع
E۲_۱۳ می باشد که در جنب شهر قلعه قاضی قرار 

گرفته و حدود یک سوم تولید برق استان هرمزگان را 
برعهده دارد.

 شرکت تولید  نیروی برق خلیج فارس زیرمجموعه 
هلدینگ مدیریت توســعه انرژی تامین، وابســته به 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، است.

دستور فوری وزیر اقتصاد برای پرداخت خسارت 
ساختمان ها در حادثه زلزله هرمزگان

اقتصاد کیش- در پی وقوع زلزله ۶.۱ ریشتری بامداد شنبه ۱۱ تیرماه در شهرستان خمیر 
هرمزگان وزیر اقتصاد در دستوری فوری خواهان ارزیابی خسارت وارده و پرداخت آن 

توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان شد. 
به گزارش اقتصاد کیش  به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت اقتصاد و امور دارایی، در پی 
وقوع حادثه زمین لرزه در استان هرمزگان، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی شنبه با صدور دستوری به مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی از وی خواست 
نسبت به ارزیابی فوری و پرداخت خسارت وارده به ساختمان های مسکونی در منطقه 
زلزله زده طبق قانون تاســیس و در چارچوب ضوابط اقدام نماید. الزم به ذکر اســت 
صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۹ توسط مجلس شورای 
اسالمی به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله 

زلزله به کلیه ساختمان های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق تشکیل شده است.


