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رییس اداره بنیاد مسکن شهرستان بستک:

تسهیالت بازسازی مناطق زلزله زده  بستک 
در حال پرداخت است

میری ضمن اعالم خبر پرداخت تسهیالت بازسازی 
مناطــق زلزله زده این شهرســتان، تصریح کرد: این 
تســهیالت با پیگیری اســتاندار هرمزگان و نماینده 
غرب اســتان هرمزگان در مجلس پــس از رایزنی با 
معاون رییس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
رئیس بنیاد کشور و همچنین با همراهی مدیرکل بنیاد 
مســکن در خصوص زلزله های بوقوع پیوسته برای 
مردم شهرستان های بندرلنگه و بستک بوده است که 
هم اکنون پس از تامین اعتبارات الزم به مرحله پرداخت 

رسیده است.
رییس بنیاد مسکن بستک تصریح کرد: قسمتی از این 
تسهیالت جمعا به مبلغ ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
در قالب وام های بازسازی که به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان 
با بازپرداخت ۵ درصد بعالوه تسهیالت بالعوض به 
مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای تعداد ۱۵۰ واحد مسکونی 

در شهرستان بستک می باشد.
میــری همچنین در خصوص جزییات تســهیالت 

تعمیری که جذب شــده است، عنوان کرد: قسمت 
دیگر این تســهیالت نیز بــا بازپرداخت پنج درصد 
جمعا به مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و همچنین 
تسهیالت بالعوض تعمیری جمعا به مبلغ ۶ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون تومان می باشــد که طبق دستورالعمل 
جهت مساعدت به مردم و جبران قسمتی از خسران  
زلزله به منازل مسکونی شهرستان بستک اعطا شده 

است.

میری در ادامه از زنجیره ای ســاختن ضمانت این نوع 
تسهیالت که با این روال دغدغه متقاضیان در خصوص 
ضامن بانکی برطرف شده است، خبرداد و افزود: وقوع 
زلزله در شهرستان بستک با خسارت مالی همراه بود 
اما زلزله ۱۱ تیرماه سال جاری که با قدرت ۶.۳ ریشتری 
در مناطقی از شهرستان های بندرلنگه و بندرخمیر رخ 
داد در روستای سایه خوش ۷ نفر جانباخته و ۱۱۱ نفر 

مصدوم برجای گذاشت.

        اقتصاد کیش -    رییس اداره بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی شهرستان بستک از 
پرداخت تســهیالت بازسازی مناطق زلزله 

زده بستک و بندرلنگه خبرداد.

ایمنی سازه ها و بناها در بندرعباس 
ضرورت دارد

اقتصاد کیش-  رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس بر لزوم آموزش دانش آموزان 
و شهروندان در برابر بحران تاکید کرد. 

فاطمه جراره ضمن تبریک روز نیروی دریایی و روز پرســتار، اظهار کرد: برگزاری 
مانورهای زلزله به نوعی دانش آموزان را در برابر حوادثی چون زلزله و سیل و ... آماده 

می کند.
وی بــا بیان اینکه آموزش مقابله با بحران در مدارس یکی از اولویت های آموزش و 
پرورش است، افزود: سازمان آتش نشانی و مدیریت بحران شهرداری می توانند در این 

زمینه، یاریگر آموزش  و پرورش و همکاری متقابلی را داشته باشند.
جراره با اشاره به اینکه استان هرمزگان و شهر بندرعباس حادثه خیز است، ادامه داد: با 
توجه به شرایط جغرافیایی که ما قرار گرفتیم یک شهر حادثه خیز هستیم و زمین لرزه هم 
پدیده طبیعی است که عدم آگاهی نسبت به آن، می تواند سبب بروز مشکالت زیادی 

شود و  قطعا در استان حادثه خیز آموزش در کاهش آسیب، به مردم کمک می کند.
رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت: دو موضوع را باید همیشه مدنظر قرار 
دهیم یکی ایمنی سازه ها و بناهایی هست که با نظارت درست و دقیق شهرداری، می 
تواند خسارت کمتری را در زمان بحران داشته باشیم. دوم مهم ترین موضوع و اولویت 
بیشتر، آموزش شهروندان است که در زمان بحران عکس العمل مناسبی اتفاق می افتد.

به گفته وی، شورای شهر نیز برنامه ریزی ویژه ای برای مواقع بحران دارد.

 برگزاری مانور سراسری زلزله در رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس:
دبیرستان شهدای صنعت نفت  بندر عباس

اقتصاد کیش-     بیست و چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی با شعار " مدرسه 
ایمن ، جامعه تاب آور " همزمان در سراسر کشور درسطح مدارس شهر بندرعباس 

برگزار شد.
به گزارش اقتصاد کیش  احمد مالئی نسب سرپرست این مجموعه ضمن تشکر از 
همکاری دستگا های اجرایی در برگزاری این مانور بیان کرد : مانور سراسری زلزله 
و ایمنی هر ســاله در کشــور بصورت همزمان و سراسری برگزار می شود که طبق 
دستورالعمل سازمان مدیریت بحران کشور اجرای مانور در ۲۰ مدرسه در هرمزگان 
که ۱۰ مدرســه در بندرعباس و ۱۰مدرســه در توابع انجام شد که در بندرعباس نیز 
دبیرســتان دخترانه شهدای صنعت نفت بعنوان مدرسه پایلوت جهت اجرای مانور 

انتخاب گردید.
سرپرست بحران و پدافند غیر عامل شهرداری بندرعباس گفت : مانور سراسری زلزله 
امسال نیزچون سنوات گذشته طبق دستورالعمل همزمان در سراسر کشور با حضور 
مسئولین استانی ، دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در دبیرستان شهدای صنعت 

نفت برگزار شد.
مالئی نســب در ادامه افزود : هدف از برگزاری این مانور آموزش ، آشنایی و آگاهی 
دانش آموزان در مقابله با هرگونه حوداث در زمان بحران و بالیای طبیعی ، ایجاد آمادگی 
برای انجام واکنش های سریع در برابر زلزله ، کاهش تلفات و خسارات جانی و مالی 
بوسیله ارتقاء فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی می باشد.و داشتن جامعه ایمن ، تاب آور و 
همچنین آمادگی قبل ، حین و بعداز بحران منوط به کسب این آموزش ها و مانورها به 

شهروندان و دانش آموزان می باشد.
وی با اشاره به اهمیت کاهش خسارات جانی و مالی در زمان بحران گفت : محور اصلی 
در برگزاری این مانورها آموزش ها ، آگاهی و آمادگی دانش آموزان و شهروندان در 
برابر مخاطرات احتمالی می باشد که در این مانور توسط آموزش دهندگان به دانش 
آموزان روش صحیح پناه گیری ، شناســایی نقاط امن ، نحوه خروج از کالس ها و 
ساختمان ، امداد و نجات ، فرار از دود ، اطفاء حریق ، حمل مصدوم ، کمکهای اولیه 

آموزش داده شد.
مالئی نســب در پایان از کلیه ی دســتگاه های اجرایی ، ارگان های شرکت کننده و 
همچنین از همکاران فعال و پرتالش شــهرداری بندرعباس ) ســازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی ، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شــهرداری ، شهرداری منطقه 
۲،سازمان آرامستان ( و کادر آموزشی دبیرستان شهدای صنعت نفت در برگزاری بیست 

و چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی تشکر و قدردانی نمود.

تاکید دادستان جاسک بر اولویت جذب 
نیروهای بومی در بنگاه های اقتصادی 

اقتصاد کیش-     دادستان عمومی و انقالب شهرستان جاسک گفت: شرکت های دولتی 
و خصوصی در جذب نیرو، اولویت خود را استخدام نیروی های بومی قرار دهند و 

حقوق کارگران را بدون تاخیر پرداخت کنند.
حجت االسالم علی امامی  افزود: در بررسی هایی که از شرکت های مستقر در شهرستان 
جاسک داشتیم متوجه شدیم که برای جذب نیروی برخی شرکت ها به جز شرکت پترو 

پاالیش مکران، حقوق کارگران را چندین ماه پرداخت نکرده اند.
وی تصریح کرد: این شرکت ها همچنین در جذب نیروی بومی انتظارات را براورد 
نکرده بودند که در این رابطه تذکرات الزم به آن ها داده شده است و سایر موضوعات 

نیز از سوی فرماندار جاسک در حال پیگیری است.
دادســتان جاســک افزود: طبق ماده ۴۷ قانون برنامه ششــم، شرکت های فعال این 
شهرستان در حوزه های مختلف نفتی و پتروشیمی، پایانه های نفتی و دیگر شرکت 
های خصوصی و بنگاه های اقتصادی و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند در پروژه 
های خود از نیروهای منطقه استفاده کرده و از هر گونه تعلیق نیروی بومی پرهیز کنند.

وی تاکید کرد: شرکت ها و تمامی نهاد ها، مکلف بر اجرای قانون هستند و حسب 
بیانات ریاست جمهوری اسالمی ایران در سفر اخیر خود به شهرستان جاسک باید در 

انجام مسولیت های اجتماعی حضوری فعال داشته باشند.
امامی تصریح کرد: همکاری با شرکت ها در راستای اشتغال جوانان و رفع بیکاری در 

این منطقه جزو برنامه های مهم دستگاه قضایی است.

چهار محله در استان هرمزگان 
بهسازی شد

اقتصاد کیش-      معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی هرمزگان گفت: چهار 
محله در شهرهای بندرعباس و بندرخمیر که در بافت فرسوده شهری واقع شده است، 

در قالب برنامه ملی بازآفرینی شهری، بهسازی شد.
مرتضی اسدی روز سه شنبه با اعالم این خبر افزود: در قالب طرح بازآفرینی شهری، 
بهسازی و آسفالت معابر بافت فرسوده محله های »شهرک توحید«، »سورو« و »جهانبار« 

در بندرعباس و محله »سلمان فارسی« در بندرخمیر انجام شد.
وی بیان داشت: عملیات بهسازی این محالت با اعتباری افزون بر ۴۳ میلیارد ریال از 
محل اعتبارات باز آفرینی شهری ایران، در گستره ۳۱ هزار و ۹۳۰ متر مربع به پایان رسید.

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی هرمزگان اظهار داشت: این پروژه با همکاری 
شهرداری ها در راستای برنامه بازآفرینی شهری و جهت کمک به مردم ساکن در این 

محالت اجرا شده است.
اسدی همچنین از عملیات زیرسازی و آسفالت معابر محالت مورد هدف شهرستان 

بندرعباس در قالب طرح باز آفرینی شهری در آینده خبر داد.
وی یادآورشد: هدف اصلی در اجرای طرح بازآفرینی شهری، حفاظت و صیانت از 
افرادی است که در سکونت گاه هایی با بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری زندگی 

می کنند و در مواجهه با حوادث طبیعی و غیرطبیعی با خطر روبه رو هستند.
گفتنی است؛ استان هرمزگان دارای ۲ هزار و ۳۹۱ هکتار بافت فرسوده شهری در ۴۱ 

محله و هشت شهر با حدود ۲۰ درصد از جمعیت است.

برگزاری مانور زلزله در مدارس استان هرمزگان
اقتصــاد کیش- مدیر عامل جمعیــت هالل احمر 
هرمزگان گفت: همزمان با سراســر کشور مانور زلزله 

در مدارس استان هرمزگان برگزار شد. 
مختار سلحشــور در تشــریح این خبر، افزود: در این 
مانور نیروهای امدادی، مکان یابی مناسب، اطفاء حریق 
و فوریت های پزشکی را به دانش آموزان آموزش دادند.

وی اظهار کرد: ســیصد کانون دانش آموزی در طرح 
دادرس بــا هدف آمادگی دانش آمــوزان در روزهای 

سخت در هرمزگان فعالیت می کنند.
سلحشور با اشاره به اینکه نیروهای امدادی با اجرای این 
مانور حضور در مکان حادثه را به کمترین زمان ممکن 
کاهش می دهند، تصریح کرد: افزایش سطح آمادگی و 
شناســایی نقاط حادثه خیز و امداد رسانی به موقع از 

وضعیت جمع آوری زباله ها در شهر مهم ترین اهداف اجرای این طرح است.
بندرعباس اصاًل مناسب نیست

اقتصاد کیش-    عضو شورای شهر بندرعباس گفت: وضعیت جمع آوری زباله ها در 
شهر بندرعباس اصالً مناسب نیست.

اسماعیل بواشه در نطق پیش از دستور شصت و دومین جلسه رسمی شورای شهر 
بندرعباس، با بیان اینکه متاســفانه شهر وضعیت خوبی ندارد، اظهار کرد: وضعیت 
خودروهای میوه فروش نابسامان است، اگر شما در سطح شهر تردد کنید، خواهید دید 
که خودروهای فروش میوه )وانت بارهای دوره گرد( در بلوارهای اصلی شهر، پارک 

ها و میادین، ورودی و خروجی های شهر پر شده است.
وی ضمن تذکر به شــهرداری، عنوان کرد: شهرداری بندرعباس برنامه ریزی الزم را 
درخصوص جمع آوری خودروهای میوه فروش دوره گرد را در اولویت اصلی خود 

بگذارد چرا که همین امر باعث ایجاد مشکالتی برای شهروندان شده است.
بواشه ادامه داد: حضور وانت های فروش میوه در جای جای شهر عالوه بر ایجاد گره 
ترافیکی، تصادف، آلودگی، نازیبا بودن چهره شهر، اشغال معابر و مزاحمت برای عابران 
باعث به خطر افتادن جان شهروندان از لحاظ ایمنی و سالمت از جمله مشکالتی است 

که برای شهروندان ایجاد می کند.
عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت: دستگاه های مسئول چون فرمانداری 
بندرعباس و پلیس راهور همکاری الزم را در این زمینه داشــته باشــند و مدیریت 

پیشگیری از رفع تخلفات شهری شهرداری نیز چاره ای جدی بیندیشد.
بوی تعفن زباله همه شهر را فرا گرفته است

وی تصریح کرد: وضعیت جمع آوری زباله در شهر وضعیت مناسبی ندارد، همه سر 
خود را مانند کبک در برف فرو کرده و صحبتی نمی کنند، وضعیت جمع آوری زباله 
افتضاح است بوی تعفن همه شهر را گرفته، خواهشمندم اعضای شورا و شهرداری به 

این موضوع، به صورت جدی ورود کنند.
بواشه افزود: ساعت جمع آوری زباله ۹ شب هست اما در طول شبانه روز در سطح 
شهر و بعضی از بلوارهای اصلی و خیابان ها و محالت شهر بندرعباس شاهد دپو زباله 
هستیم. متاسفانه شهرداری بندرعباس نظارت خوبی بر شرکت های پسماند و جمع 

آوری زباله نیز، ندارد.
عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس افزود: حضور زباله گردها نیز در شهر زیاد شده، 
روزانه بالغ بر دو سه بار توسط زباله گردها، مخزن زباله کنکاش می شود و زباله های 
قابل بازیافت را جمع آوری می کنند. در این زمینه نیز شهرداری برای زباله گردها اقدام 

جدی داشته باشد.
وی عنوان کرد: شهرداری، طرح جامعی را برای جمع آوری پسماند و زباله داشته باشد، 
و آموزش شهروندی که مهم ترین رکن اصلی کاهش زباله و تفکیک از مبداء است 

در اولویت قرار گیرد.
بواشه افزود: ما طرح تپش در راستای آموزش شهروندی و تفکیک زباله از مبداء در 
شهرداری بندرعباس داشتیم که اکنون این طرح کامالً تعطیل شده، کاهش تولید زباله 
در سطح شهر، تفکیک زباله از مبدا و کاهش شیرابه های زباله، تولید کمپوست و از بین 
بردن زباله گرد می تواند در راستای اهداف طرح جامع پسماند باشد که در صورت 

اجرای این طرح اتفاق خوبی در شهرداری رقم خواهد خورد.
عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس بیان کرد: در هر صورت وضعیت شهر وضعیت 
خوبی نیست، مسوولین در شهرداری به خود بیایند، بارها و بارها در این خصوص به 
معاون خدمات شهری و شهردار در جلسات متعدد و کمیسیون ها گفته ام، اما هیچ 

اقدامی صورت نگرفته است.

عضو شورای شهر بندرعباس:

 اقتصاد کیش   -      عباس بهمن زاده در این باره اظهار کرد: در راستای بهسازی معابر 
در بافت فرسوده و به منظور سهولت در تردد شهروندان، معاونت فنی و عمرانی این 

منطقه اقدام به ترمیم و روکش آسفالت محالت کرده است.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، تا کنون حدود ۱۶۰۰ متر مربع اجرای 
عملیات آسفالت معابر در این محله پیش بینی شده که در حال حاضر در کوچه شاهد 

۶۳ به متراژ ۴۰۰ متر مربع و آدینه ۱۹ به متراژ ۱۲۰۰ متر مربع اجرا شده است.

مدیر منطقه سه شهرداري بندرعباس رضایتمندی شهروندان را از مهمترین اهداف 
فعالیت های مدیریت شهری برشمرد و گفت: با توجه به پیام های ثبت شده شهروندان 
در سامانه های نظارتی در خصوص آسفالت کوچه ها، با اجرای این طرح بخش قابل 
توجهی از تقاضاهای مردمی پاسخ داده می شود. بهمن زاده در انتها نیز عنوان کرد: بر 
اســاس برنامه ریزی های انجام شده، در تمامی معابر محالت و بافت فرسوده سطح 

منطقه که نیاز به آسفالت دارد، آسفالت ریزی و ترمیم و بهسازی معابر انجام می شود.

بازسازی  آسفالت کوچه های بندرعباس

جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری، تحلیلی
 اقتصاد کیش 

به نشانی زیر مراجعه نمایید
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