
اقتصاد کیش-     مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضــاب هرمزگان بر توزیع عادالنه آب 
و شناسایی اشتراک های غیرمجاز در استان 
تاکید کرد و گفت: بیــش از ۴۸۱ هزار ۲۶۶ 
مشترک در هرمزگان وجود دارد که مشترکان 
خانگی با ۴۴۳ هزار و ۹۴۶ مورد بیشــترین 

شمار مشترکان استان را شامل می شوند. 
عبدالحمید حمزه پــور در بازدید امور آب 
وفاضاب مناطق یک و ســه بندرعباس با 
اشــاره به وضعیت آب هرمــزگان و برنامه 
ریزی های صورت گرفته برای تامین نیاز آبی 

مشترکان بویژه روستاها افزود: مدیران امور آب بایستی طوری برنامه ریزی کنند تا شاهد 
توزیع عادالنه آب در استان باشیم.

وی تاکید کرد: مدیران امور آب در این زمینه ضمن افزایش نظارت، شرایطی فراهم کنند 
تا نیاز آبی مردم بدون کمترین مشکل تامین شود.

حمزه پور بیان داشت: یکی از معضاتی که باعث هدر رفت آب و ایجاد زحمت برای 
مردم می شود شکستگی خطوط انتقال و شبکه توزیع است که رفع این مشکات به 

صورت ویژه در دستورکار قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب هرمزگان همچنین بر وصول به موقع مطالبات تاکید 
کرد و اظهار داشت: وصول مطالبات در خدمات رسانی آبفا تاثیر بسزایی دارد، از این رو 

می طلبد مدیران نیز در این زمینه به طور ویژه اقدامات الزم را انجام دهند.
وی ضمن بررسی روند خدمات رسانی به مشترکان تکریم ارباب رجوع را ضروری 
دانست و ادامه  داد: تکریم ارباب رجوع به عنوان یک اصل در شرکت آب و فاضاب 

پذیرفته شده است و این مهم باید در روند خدمات رسانی مورد توجه قرار گیرد.
 حمزه پور ابزار داشت: با هدف تسهیل در خدمات رسانی به مشترکان، عمده خدمات 
آبفا به صورت اینترنتی ارائه می شــود که انتظار اســت همکاران نیز در اسرع وقت به 
درخواست های مردمی پاسخ دهند تا مشترکان برای پیگیری خواسته هایشان نیاز به 

مراجعه حضوری نداشته باشند.
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آغاز احداث ۱۳۶۱ واحد مسکونی طرح 
نهضت ملی مسکن در بندرلنگه 

اســتاندار هرمزگان در آییــن آغاز طرح نهضت ملی 
مســکن بندرلنگه گفت: امروز کلنــگ زنی و اهدای 
نمادین زمین ها در شهرســتان پارسیان انجام شد و در 
بخش دوم این طرح بندرلنگه و بندر کنگ هم آغاز شد.
مهدی دوستی ادامه داد: زمین کاما به صورت رایگان 
به مردم واگذار می شــود و ریالی بابت زمین دریافت 
نخواهد شد و آورده اولیه برای ارتباط بین متقاضی و 

بانک است.
وی اضافــه کرد: این پول به متقاضی بر می گردد تا در 

فرآیند ساخت از آن استفاده کند.
اســتاندار هرمزگان گفت: امیدواریم تعداد متقاضیان 
افزایش پیدا کند تا مراحل دوم و سوم واگذاری زمین ها 

به مردم در هرمزگان را نیز آغاز کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: برای متقاضیان فعلی زمین به اندازه 
کافی در نظر گرفته شده است و اگر متقاضی ها افزایش 
یابد آمادگی برای تغییــر کاربری ها و الحاق زمین به 

محدوده ی شهری وجود دارد.
استاندار هرمزگان ابراز داشت: مقدمات الزم انجام شده 
است و می توانیم با ثبت نام متقاضیان جدید ظرفیت را 

تا سه برابر افزایش دهیم.

        اقتصــاد کیش - طرح نهضت ملی 
مســکن بندرلنگه و بندرکنــگ را در قالب 
عملیــات احداث یک هــزار و ۳۶۱ واحد 

مسکونی آغاز شد.

افزایش کیفیت بخش های مختلف 
درمانی  هرمزگان مورد تاکید است

اقتصاد کیش-    استاندار هرمزگان با تاکید بر اهمیت موضوع ارتقای سطح خدمات 
درمانی به مردم و برنامه ریزی و پیگیری مستمر در این زمینه گفت: به دنبال افزایش 

سطح کیفی خدمات در بخش های مختلف درمانی این استان هستیم.    
مهدی دوستی در آیین آغاز عملیات اجرایی دانشکده دندان پزشکی هرمزگان افزود: 
پروژه های حوزه درمان پروژه های خاصی هستند که با جدیت به دنبال پیگیری و به 
ثمر رساندن این طرح ها هستیم و خوشبختانه با تعامل سازنده ای که میان مسووالن 

استانی وجود دارد، این مساله اتفاق خواهد افتاد. 
وی بیان داشــت: دانشــکده دندانپزشکی یک مجموعه جامع است که هم در حوزه 

آموزش و هم حوزه ارائه خدمات درمانی فعالیت خواهد داشت. 
استاندار هرمزگان با تاکید بر نیاز احداث دانشکده دندان پزشکی در استان افزود: باتوجه 
به اینکه در حال حاضر میزان خدمات دندان پزشکی استان محدود است؛ وجود یک 
دانشکده تخصصی دندان پزشکی برای توسعه خدمات در این حوزه یک نیاز ضروری 

بود. 
دوستی تصریح کرد: تربیت نیروی انسانی و باتجربه موجب می شود سطح دسترسی 
مردم به خدمات افزایش یابد و اعتقادمان در دولت بر این است که برای توسعه پایدار 
در بخش بهداشت، درمان و سامت مردم باید نیروی ماندگار بومی تربیت شود که 

خدمات چند ساله از این متخصصان بومی گرفته شود. 
نماینده عالی دولت دراستان هرمزگان همچنین در بازدید از بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی 
بندرعباس گفت: در حال حاضر عاوه بر اینکه اعتبار جدیدی برای این بیمارستان 
گرفته شــده اســت، به دنبال ایجاد دانشگاه علوم پزشکی در شرق و غرب استان نیز 

هستیم. 
وی ادامه داد: در حوزه تجهیزات بیمارستانی نیز گام های خوبی برداشته شده است و 
در حال تامین این تجهیزات هستیم و در مجموع تمرکز خوبی در همه ابعاد پزشکی 
استان وجود دارد که در نهایت امیدواریم میزان خدمات درمانی به مردم  افزایش یابد.

گفتنی است پروژه دانشکده تخصصی دندان پزشکی هرمزگان در پنج طبقه شامل 
بخش تشخیص، رادیولوژی، کاس ها، رختکن ها، کتابخانه، سالن البراتور پروتز، 
بخش پروتز تائه، بخش پروتز متحرک، قسمت اداری، بخش آندو، بخش ترمیمی، 

بخش پریو، بخش جراحی، بخش ارتودنسی و بخش کودکان خواهد بود.
 این دانشکده در زمینی به مساحت ۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع و قرار است در مدت زمان 

۳۰ ماهه احداث شود.

استاندار هرمزگان: 

آب و فاضالب هرمزگان بیش از 
۴۸۱ هزار مشترک دارد

مدیرعامل آبفای هرمزگان: 

طرح سامانه اطفای حریق بنادر مسافری 
شهید حقانی و هرمز ۹۰ درصد پیشرفت دارد 

اقتصاد کیش-  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: طرح ایجاد سامانه اطفای 
حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، درحال حاضر 

۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.  
حســین عباس نژاد روز  گذشته  اعام کرد: این اداره کل بر اساس استانداردهای بین 
المللی و در راستای ارتقای توانمندی بنادر برای مقابله با حوادث و رخدادهای طبیعی 
و غیرطبیعی، اقدام به ایجاد و ارتقای تاسیسات اطفای حریق در بنادر مختلف مسافری 
در سطح استان کرده است که از مهم ترین آن ها طرح اطفای حریق بنادر مسافری شهید 

حقانی و هرمز بوده که از بهار سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.
وی عملیات اجرایی این طرح را شامل ساخت و به آب اندازی ۲ پانتون شناور به طول 
۵.۵ و عرض ۹.۵متر، ۱.۵ متر ارتفاع، وزن تقریبی ۲۳ تن، اجرای ۲ هزار و ۴۰۰ متر لوله 
شبکه اطفای حریق و همچنین ۵۴ عدد هیدرانت، برج مانیتور، هوز باکس و هوز ریل 

در بنادر شهید حقانی و هرمز اعام کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان پیش بینی کرد که عملیات شمع کوبی و استقرار 
ایستگاه پمپاژ آب تا پایان مرداد ماه به اتمام خواهد رسید که با اتمام این عملیات، نصب 
تمامی تجهیزات این طرح به پایان رســیده و در آینده ای نزدیک بهره برداری از این 

تجهیزات آغاز می شود. 
عباس نژاد خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این سیستم ها در بنادر شهید حقانی و هرمز، 
سطح ایمنی این بنادر مطابق با استانداردهای ایمنی و آتش نشانی افزایش یافته و گام 

بزرگی در مسیر رونق صنعت گردشگری استان هرمزگان برداشته خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان؛

عضو کتابخانه عمومی فرهیختگان 
ایسین بندرعباس سیمرغ زرین گرفت

اقتصاد کیش-  مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان گفت: »مائده غریب نواز«، عضو 
کتابخانه عمومی فرهیختگان ایسین بندرعباس در جشنواره ملی سیمرغ، موفق به کسب 

دریافت سیمرغ زرین شد. 
امینه دریانورد اظهار داشت: مائده غریب نواز از شهرستان بندرعباس و عضو کتابخانه 
عمومی فرهیختگان ایســین از بین ۱۵۰ نفر شرکت کننده در مرحله نهایی در بخش 
قصه گویی و در رده کودک جشــنواره ملی ســیمرغ، با کسب مقام اول سیمرغ زرین 

جشنواره را به خود اختصاص داد.
وی افزود: این جشنواره روز گذشته به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان در ۲ بخش 
قصه گویی و مجری گری با حضور ۱۵۱ شرکت کننده از استان های مختلف کشور در 
استان قزوین برگزار و در بخش نفرات برتر بخش قصه گویی کودک »مائده غریب نواز« 

از بندرعباس نفر اول معرفی شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان بیان کرد: این جشنواره در میان گروه های سنی 
پنج تا هشت سال، گروه ۹ تا ۱۲ سال و همچنین ۱۳ تا ۱۸ سال در ۲ بخش قصه گویی 

و مجری گری برگزار شد.
دریانورد افزود: در مجموع شرکت کنندگان ۶۰ نفر از قزوین و ۹۱ نفر از سایر استان ها 
مانند تهران، اصفهان، خراسان رضوی، هرمزگان، فارس حضور دارند و که برنامه های 

متنوعی طی این دو روز برای آنها تدارک دیده شده است.

الزامی شدن شناسه کاال برای فروش 
لوازم یدکی خودرو در هرمزگان

اقتصاد کیش-   معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان 
صمت هرمزگان گفت: داشتن شناسه کاال برای فروش ۵۵ قلم از لوازم یدکی خودرو 

در هرمزگان الزامی است. 
عبدالرضا پیروی منش در تشریح این خبر با بیان اینکه نصب شناسه کاال بر اساس آیین 
نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز الزلمی شده است، افزود: در کد 
۱۳ رقمی شناسه کاال اطاعاتی مانند نوع، جنس، رنگ مشخصات فنی کاال و محل 

تولید وجود دارد.
وی با بیان اینکه فروشــندگان باید با ورود به سامانه جامع تجارت به نشانی اینترنتی 
ntsw.ir شناسه کاالهای خود را دریافت کنند، تصریح کرد: متخلفانی که کاالهای خود 
را بدون شناسه کاال عرضه کنند در مرتبه نخست تخلف، جریمه آن ها ۲ برابر و در مرتبه 
دوم ۴ برابر می شود و حتی امکان پلمپ واحد صنفی در مرتبه نخست هم وجود دارد.

آغاز عملیات اجرایی احداث ۱۷۴۴ واحد مسکونی 
طرح نهضت ملی مسکن در پارسیان

اقتصاد کیش-   عملیــات اجرایی احداث یک هزار 
و ۷۴۴ واحد مســکونی طرح نهضت ملی مسکن در 
شهرستان پارسیان عصر پنجشنبه با حضور استاندار 

آغاز شد. 
اســتاندار هرمزگان در مراســم کلنگ زنی این طرح 
ملی اظهار داشــت: امروز کلنگ احداث ۱۷۴۴ واحد 
مســکونی بر زمین زده شد که از این تعداد ۲۱۸ واحد 
مربوط به شــهر دشــتی و ۱۵۲۶ واحد هم مربوط به 

پارسیان است.
مهدی دوستی بیان داشت: در روزهای آینده نیز عملیات 
اجرایی احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در 

بندرلنگه و کنگ نیز آغاز می شود.
استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت اجرای طرح ملی 
نهضت مسکن در جهت رفع مشکل مسکن جامعه، 
گفــت: فرآیند واگذاری زمین به مردم و احداث منازل 

مسکونی این طرح در استان تداوم خواهد داشت.
دوســتی افزود: خوشــبختانه برای واجدین شرایط 
طرح نهضت ملی مســکن در استان محدودیت  زمین 
وجود ندارد و به هر میزان که مردم ثبت نام کنند آمادگی 

واگذاری زمین و احداث مسکن وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه در طرح نهضت ملی مسکن زمین 

به صورت رایگان به مردم واگذار می شود، عنوان کرد: 
۴۰۰ میلیون ریال هزینه ای که در ابتدای اجرای طرح از 
مردم اخذ می شود ضمانتی برای این است که مردم به 
طور حتم ساخت و ساز را آغاز کنند و اصل مبلغ بعد 
از آغاز ساخت و ساز به مردم بازگردانده می شود و این 

مبلغ در واقع پول مشارکت در ساخت منازل است.

استاندار هرمزگان در ادامه سفرهای استانی خود، در بدو 
ورود به شهرستان پارسیان با حضور در گلزار شهدای 
این شهر به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و سپس 
با حضور در محل اجرای طرح نهضت ملی مســکن 
پارســیان، عملیات احداث ۱۷۴۴ واحد مسکونی را 

کلید زد.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان :

ساالنه بیش از ۱۲ هزار واحد در طرح ملی نهضت 
مسکن در هرمزگان احداث می شود

اقتصــاد کیــش-   مدیــرکل راه و 
شهرســازی هرمزگان گفت: سهم این 
اســتان از طرح ملی نهضت مسکن ۴۹ 
هزار و ۹۵۰ واحد در نظر گرفته شده که 
براساس میانگین جمعیتی، به صورت 
سالیانه ۱۲ هزار و ۴۸۸ واحد مسکونی 

ساخته خواهد شد. 
عباس کمالــی افزود: طبق آخرین آمار 
بیــش از ۹۸ هزار و ۹۸۱ نفر برای طرح 
نهضت ملی مســکن در سطح استان 
هرمزگان ثبت نــام کرده اند که تاکنون 
بیش از ۲۳ هزار نفر حائز شــرایط اولیه 
بوده و ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر نیز تایید نهایی 

شدند.
 کمالی خاطرنشــان کــرد: در بخش 
خودمالکان هم پرونده سه هزار و ۵۸۸ 

واحد معرفی به بانک و پذیرش شــده 
اســت که از این تعــداد یکهزار و ۶۳۵ 
واحد در قالب ۱۷۰ پروژه دارای قرارداد 
و در فرآیند پرداخت تسهیات هستند.

در طرح ملی مسکن، زمین مورد نیاز از 
سوی دولت تامین می شود و افرادی که 
دارای زمین هســتند نیز می توانند برای 

احداث خانه ثبتنام کنند.
یکی از مهم ترین مشکاتی که در ارتباط 
با مسکن مهر وجود داشت تعداد زیاد 
طبقات آن بود که در کنار حاشیه نشینی و 
نبود امکاناتی مانند حمل و نقل عمومی و 
امنیت پایین دردسرهایی را برای ساکنان 
آنها به وجود آورده بود و به همین علت، 
دولت در راســتای مرتفــع کردن این 
مشــکات در طرح اقدام ملی مسکن 

در نظر دارد طبقات این ساختمان ها را 
حداکثر تا هفت طبقه بســازد و تا حد 

امکان در نزدیکی شهرها و نقاطی غیر 
از حاشیه شهرها اقدام به ساخت کند.

با حضور استاندار هرمزگان ؛

عملیات اجرایی احداث دانشکده دندانپزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی هرمزگان آغاز شد

اقتصاد کیش-   عملیات اجرایی احداث 
دانشــکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان طی مراسمی با حضور 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان، مرادی 
نماینده مــردم بندرعباس در مجلس 
شورای اسامی و جمعی از مسووالن 

آغاز شد. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  
در این مراســم با اشــاره به تاش های 
دولت سیزدهم برای توسعه زیرساخت 
های بهداشت و درمان در استان، گفت: 
این دانشــکده قرار است در زمینی به 
مساحت ۱۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع در پنج 
طبقه در بازه زمانی ۳۰ ماهه در مجتمع 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

احداث شود.
دکتر حسین فرشیدی بیان داشت: اعتبار 
ســاخت این دانشکده افزون بر ۲ هزار 
میلیارد ریال برآورد شــده است که از 
محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری و 

وزارت بهداشت تامین می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: بخــش های 
تشخیص، رادیولوژی، آندو، ترمیمی، 
پریو، جراحی، ارتودنســی، کودکان، 
پروتز ثابت، پروتز متحرک، کاس ها، 
رختکن، کتابخانه ها، ســالن البراتور 
پروتز، کارگاه و قســمت اداری، در این 

دانشکده پیش بینی شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
با اشــاره به اهمیت ساخت دانشکده 
دندانپزشکی استان گفت: این دانشکده 
در کنــار آموزش و تربیــت نیروهای 
متخصص دندانپزشــک در استان، به 
عنوان یک فضای درمانی استاندارد در 
قالب کلینیک تخصصی دندانپزشکی 
به مردم نیز خدمت رسانی خواهد کرد.

توســعه پایدار در گروه تربیت نیروی 
متخصص بومی است

اســتاندار هرمزگان نیز در این مراسم 
گفت: مراســم امروز گامی اســت در 

راســتای تامیــن نیــروی متخصص 
دندانپزشک در استان، زیرا اگر به دنبال 
یک توســعه پایدار هستیم باید به فکر 

تربیت نیروی متخصص بومی باشیم.
مهدی دوســتی بیان داشــت: اکنون 
بیشترین تمرکز بر روی تامین تجهیزات 

پزشــکی و تامیــن و تربیــت نیروی 
انسانی متخصص است، زیرا بسیاری 
از فضاهای درمانــی مورد نیاز درحال 
ساخت است و در آینده نیازمند تامین 
نیروی انسانی متخصص و تجهیزات 

هستیم..

پروانه بهره برداری ۲۵۳ معدن
 در هرمزگان صادر شده است

اقتصاد کیش-    معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان گفت: در حال حاضر ۲۵۳ پروانه بهره برداری معدنی معتبر با ظرفیتی افزون 

بر ۳۲ میلیون تن در این استان صادر شده است. 
ابراهیم ســعدینی در بازدید از واحدهای معدنی هرمزگان افزود: این میزان پروانه 

بهره برداری برای سه هزار و ۶۲۲ نفر شغل ایجاد کرده است.
وی بیان داشــت: از ابتدای ســال جاری تاکنون نیز ۶ پروانه بهره برداری معدن در 
هرمزگان صادر شــده اســت که پس از رسیدن به ظرفیت کامل بهره برداری زمینه 

اشتغال ۶۸ نفر را فراهم می کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار 
داشت: این پروانه های بهره برداری با سرمایه گذاری ۲۴۷ هزار و ۶۳۵ میلیون ریال 

صادر شده است.
سعدینی ابراز داشت: سنگ آهن، سنگ گچ، نمک، دولومیت، کرومیت، مارن، آهک، 

شن و ماسه از معدن های فعال هرمزگان به شمار می روند.

معاون صمت هرمزگان؛


