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تأمین آب روستاها با اعتبارات
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شهرداریهای
هرمزگان ،نیازمند
رفع مشکالت
عمده هستند

شــهردار بندرعبــاس بــا اشــاره
بــه تــاش هــای ایــن نهــاد بــرای
رفــع مشــکالت بافــت فرســوده در
بندرعبــاس ،گفــت :وســعت شــهر
بندرعبــاس  7100هکتــار اســت کــه
از ایــن میــزان بیــش از ســه هــزار
هکتــار بافــت فرســوده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور
بینالملــل شــهرداری بندرعبــاس،
عبــاس امینــیزاده در نشســت
مشــترک شــهرداران ،روســای
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا
و دهیــاران هرمــزگان کــه بــا حضــور
وزیــر کشــور برگــزار شــد ،اظهــار
کــرد :وجــود ایــن میــزان بافــت
فرســوده ارایــه خدمــات در بســیاری
از محــات ایــن شــهر را ســخت
کــرده اســت.وی بــا اشــاره بــه
اجــرای پروژههــای متعــدد در شــهر
بندرعبــاس افــزود :بــاغ پرنــدگان،
بــاغ گلهــا ،کوهســتان پــارک،
پــارک آکواریــوم ،چهــار تقاطــع
غیرهمســطح ،اتوبــوس پرســرعت
شــهری و غیــره بخشــی از ایــن
پروژ ههاســت.
4

مدیر کل کمیته امداد استان مطرح کرد :

بیمه 53هزارمسکنمددجویانکمیتهامداد

بهرهبرداریاز 3500واحد
مسکنمهردرهرمزگان

مدیــرکل راه و شهرســازی هرمــزگان از بهــره بــرداری ســه هــزار و پانصــد واحــد
مســکونی همزمــان بــا دهــه فجــر خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی راه و شهرســازی هرمــزگان ،مهنــدس غالمحســین
شــیری افــزود :ایــن واحدهــا در شهرســتان هــای بندرعبــاس و مینــاب مــورد
بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد.
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گازرسانی
به صنایع غرب
بندرعباس
تحقق یافت
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افزایش 47تخت
 NICUکودکان
در هرمزگان
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صدور بيش از 1288كارت
هوشمند درنيمه اول امسال

در شــش ماهــه نخســت ســال  95بــراي  1288نفــر كارت هوشــمند صــادر
گرديــده كــه پــس از ثبــت نــام و تكميــل مــدارك بــه جرگــه فعــاالن در ايــن
بخــش افــزوده شــده انــد كــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 66
درصــد افزايــش نشــان مــي دهــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــي اداره كل راهــداري و حمــل و نقــل جــاده اي
اســتان هرمــزگان مهنــدس عليرضــا مجــرد درجلســه اي كــه...
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هرمزگان باید
رنگ و بوی
فناوری
به خود بگیرد

افتتاح پست  230کیلو ولت
آفتاب ( رستاق)
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دکتر داودی رییس دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان در
آخرین روز نشست مشورتی
نهایی سازی ،برنامه ادغام
یافته سالمت کودکان که با
حضور معاون بهداشتی وزارت
بهداشت  ،اعضای هیات بورد
و عالمان حوزه طب اطفال
به میزبانی دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان و...

هم اندیشی مدیرعامل تاکسیرانی بندرعباس با نمایندگان و مدیران خطوط

مدیرعامــل ســازمان تاکســیرانی
بندرعبــاس گفــت :رفــع موانــع
و مشــکالت تاکســیرانان و ارائــه
خدمــات شایســته بــه شــهروندان از
وظایــف اصلــی ســازمان تاکســیرانی
اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان
تاکســیرانی بندرعبــاس نشســت
هــم اندیشــی مدیرعامــل تاکســیرانی
بندرعبــاس بــه اتفــاق پلیــس راهــور
 ،مدیــر اتــاق تعــاون بــا نماینــدگان و
مدیــران خطــوط بــه منظــور بررســی

 ،رفــع موانــع ومشــکالت موجــود و
ارائــه خدمــات هــر چــه بهتــر بــه
شــهروندان در محــل ایــن ســازمان
برگــزار گردیــد.
در ابتــدای جلســه حســین اخالقــی
مدیرعامــل ســازمان ضمــن خــوش
آمدگویــی بــه حضــار بــه اقدامــات
انجــام شــده در جهــت رفــع برخــی از
مشــکالت موجــود اشــاره کــرد و گفــت
:در جهــت رفــاه حــال شــهروندان و
نیــز کمــک بــه تاکســیرانان عزیــز
نوســازی نــاوگان بعــد از قریــب بــه ۵

ســال بــا شــرایط آســان اتفــاق افتــاد
 .وی اظهــار کــرد ۲۹۹ :خــودروی
فرســوده از نــاوگان خــارج شــدند .
وی افــزود :از مهمتریــن دغدغــه هــای
تاکســیرانان حضــور مســافربرهای
شــخصی در ســطح شــهر میباشــد که در
ایــن راســتا بــا همــکاری پلیــس راهــور
ســاماندهی خطــوط و مســافربرهای
شــخصی انجــام پذیرفــت کــه در ۸
ماهــه اول امســال ٣۵۳۲خــودرو
اعمــال قانــون شــده کــه از میــان
آنهــا ۹۰۰خــودرو کــه واجــد شــرایط

بودهانــد تحــت پوشــش تاکســیرانی
درآمــده و بهصــورت تاکســی موقــت
در حــال فعالیــت هســتند .از دیگــر
مــوارد انجــام شــده در نیمــه اول
ســال  ۹۵ثبــت نــام بیمــه تکمیلــی
بــرای تاکســیرانان اســت کــه بــا
اســتقبال راننــدگان و خانــواده هــای
ایشــان روبــرو شــده و همچنــان ادامــه
دارد .اخالقــی در ادامــه بــه ایــن
نکتــه اشــاره نمــود کــه ایجــاد خدمــات
رفاهــی بــرای راننــدگان و رفــع
موانــع موجــود تنهــا بــا همراهــی همــه

تاکســیرانان عزیــز میســر خواهــد بــود
 .در همیــن راســتا بــا حضــور ســاالری
مدیــر اتــاق تعــاون وبــا اســتفاده از
تجربیــات ارزنــده ایشــان در خصــوص
راه انــدازی تعاونــی تاکســیرانان
تصمیــم گیــری خواهــد شــد .حســین
اخالقــی خاطرنشــان کــرد  :تــاش و
خدمــت صادقانــه راننــدگان تاکســی
واهتمــام آنــان درجلــب اعتمــاد
عمومــی و تکریــم اربــاب رجــوع قابــل
تقدیــر اســت  ،راننــدگان تاکســی
بایــد بداننــد ســفیران فرهنگــی

شــهر محســوب مــی شــوند و برخــورد
حســنه آنهــا بــا مســافرین مــی توانــد
تداعــی کننــده فرهنــگ اهالــی آن
شــهر در ذهــن مســافر باشــد.ما
نیزتمــام تــوان خــود را در جهــت رفــع
مشــکالت تاکســیرانان بــکار خواهیــم
بســت و از همــه امکانــات موجــود
اســتفاده خواهیــم نمــود .درپایــان
جلســه نماینــدگان خطــوط بــه برخــی از
مشــکالت موجــود اشــاره کردنــد کــه
پــس از بحــث و تبــادل نظــر بــا مدیران
جمــع بنــدی مناســب حاصــل گردیــد.
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صدور بيش از 1288كارت هوشمند درنيمه اول امسال

در شــش ماهــه نخســت ســال  95بــراي
 1288نفــر كارت هوشــمند صــادر گرديــده
كــه پــس از ثبــت نــام و تكميــل مــدارك
بــه جرگــه فعــاالن در ايــن بخــش افــزوده
شــده انــد كــه نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته  66درصــد افزايــش نشــان
مــي دهــد .
بــه گــزارش روابــط عمومــي اداره كل راهــداري
و حمــل و نقــل جــاده اي اســتان هرمــزگان
مهنــدس عليرضــا مجــرد درجلســه اي كــه
در ســاختمان صنعــت ومعــدن اســتان برگــزار
گرديــد طــي گزارشــي اعــام نمــود در شــش
ماهــه نخســت ســال جــاري بــا صــدور مجــوز
بــراي  12شــركت در حــوزه حمــل و نقــل
داخلــي كاال  696ميليــارد ريــال بطــور كلــي
 2243اشــتغال بطور مســتقيم و غير مســتقيم
ايجــاد شــد كــه نســبت بــه مــدت مشــابه

درســال گذشــته از رشــد قابــل مالحظــه اي
برخــوردار گرديــده اســت وهمچنيــن بــا بهــره
بــرداري از 5مجتمــع خدماتــي  -رفاهــي
بيــن راهــي در ســطح جــاده هــاي اســتان
بــا ســرمايه گــذاري  75ميليــارد ريالــي بطــور
مســتقيم 300و غيــر مســتقيم  600مــورد
اشــتغال ايجــاد ميگرددكــه نســبت بــه مــدت
مشــابه از رشــد  150درصــدي برخــوردار مــي
باشــد .ايــن مقــام مســئول درادامــه افــزود :
درمــدت فــوق الذكــر بــا صــدور مجــوز بــراي
 3شــركت در حــوزه حمــل و نقــل بيــن
المللــي كاال بــا ســرمايه گــذاري  6ميليــارد
ريالــي 60مــورد اشــتغال بطــور مســتقيم
و  210مــورد اشــتغال غيــر مســتقيم ايجــاد
كــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل
شــاهدكاهش 70درصــدي بــوده ايم.مديــركل
راهــداري وحمــل ونقــل جــاده اي اســتان از

مزايــا و فرصــت هــاي ســرمايه گــذاري در
بخــش حمــل و نقــل ســخن گفــت .وي افــزود
ازجملــه مزايــاي ســرمايه گــذاري دربخــش
حمــل ونقــل جــاده اي ميتــوان بــه مــوارد
زيــر اشــاره نمــود ارزانــي و كوتاهــي مســير
در ترانزيــت كاال از طريــق ايران،دسترســي
ايــران بــه آبهــاي آزاد و گســتره هــاي آبــي
در مرزهــاي جنوبــي و شــمالي فراگيــر بــودن
و دسترســي عمومــي بــه امكانــات حمــل
و نقــل جــاده اي،قــرار گرفتــن در مســير
كريــدور شــمال بــه جنوب،قــرار گرفتــن ايران
در مركزيــت جغرافيايــي كشــورهاي عضــو
ســازمان اقتصــادي اكــواز البتــه مهنــدس
مجــرد درپايــان گــزارش خــود از موانــع
توســعه و ســرمايه گــذاري در بخــش حمــل
و نقــل هــم يــاد نمــود و فرســودگي نــاوگان
بــاري كشــور،نرخ بــاالي تســهيالت نوســازي

دستاوردهاي زيست محيطي شركت
پااليش نفت در نمایشگاه بین المللی
هفته سبز کیش

شــركت پااليــش نفــت بندرعبــاس بــا حضــور در دومیــن
نمایشــگاه بیــن المللــی هفتــه ســبز کیــش در حــوزه
صنایــع ســبز نفــت و گازو پتروشــیمی آخريــن اقدامــات
و توانمنــدی هــای خــود در راســتاي حفــظ و صيانــت از
محيــط زيســت را ارائــه كــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــركت پااليــش نفــت
بندرعبــاس دومیــن نمایشــگاه بیــن المللــی هفتــه ســبز
کیــش بــا شــعار اعتــای فرهنــگ زندگــی ســبز بــا حضــور
مدیــرکل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان هرمــزگان،
رئیــس کمیتــه محیــط زیســت و توســعه پایدارمعاونــت
علمــی فنــاوری ریاســت جمهــوری در محــل دائمــی
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی جزیــره کیــش برگــزار شــد.

ناوگان،قيمــت بــاالي خريــد كاميــون ،تحريــم
هــاي سياســي و اقتصــادي عليــه ايــران

ازموانــع ومشــكالت عديــده اي كــه درايــن
بخــش وجــود دارد يــاد كــرد .

رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتهرمزگان:

ارزش اقتصادی صادرات از هرمزگان در مقایسه با دیگر استانها باالست

رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت هرمــزگان گفــت:
هندیهــا بــه ســرعت در حــال توســعه فعالیتهــای
صنعتــی خــود و همیــن طــور ایجــاد زیرســاختهای حمــل
و نقلــی هســتند و در ایــن راه بــه مــواد اولیــه نیــاز دارنــد و
بخصــوص در زمینــه واردات قیــر بــرای توســعه راههایشــان
بــه ایــران نــگاه ویــژهای دارنــد و از آن جــا کــه بیــش از 60
درصــد قیــر تولیــدی در کشــور از طریــق هرمــزگان صــادر
میشــود لــذا میتوانیــم در ایــن زمینــه گامهــای خوبــی
بــرای توســعه صــادرات بــه هنــد برداریــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت هرمــزگان ،اســتاندار هرمــزگان در یازدهمین جلســه
کارگــروه توســعه صــادرات غیــر نفتــی اســتان هرمــزگان
رشــد صــادرات غیرنفتــی را  114درصــد اعــام کــرد.
دکتــر جاســم جــادری بــا اعــام ایــن خبــر ،گفــت :میــزان
صــادرات غیرنفتــی در هرمــزگان طــی  9ماهــه ســال جــاری
رشــد  114درصــدی داشــته کــه ایــن رشــد یکــی از دالیــل
مهــم کســب رتبــه نخســت اقتصــاد مقاومتــی توســط ایــن
اســتان بــوده اســت.وی افــزود :تجــارت خارجــی کشــورمان
بــه ســمت کشــورهای مختلــف خارجــی در حــال تقویــت
اســت و در هرمــزگان نیــز براســاس هــدف گــذاری صــورت
گرفتــه رونــد مثبتــی داریــم و در 9ماهــه ســال جــاری یــک
میلیــارد دالر بیشــتر از رقــم هــدف گــذاری شــده و بالــغ

بــر هشــت میلیــارد دالر کاالی غیرنفتــی از اســتان صــادر
شــده است.اســتاندار هرمــزگان خواســتار برداشــته شــدن
موانــع توســعه صــادرات غیرنفتــی در هرمــزگان شــد و بیــان
داشــت :ضمانــت صــادرات از مهمتریــن اقداماتــی اســت کــه
بایــد صــورت گیــرد و همچنیــن چنــد نرخــی بــودن ارز
نیــز موجــب مــی شــود رقابــت پذیــری کاالهــای صادراتــی
کشــور در بازارهــای جهانــی دچــار افــت شــود و بایــد ایــن
مشــکل را نیــز حــل کنیم.جــادری تصریــح کــرد :بــاال بــودن
نــرخ حمــل و نقــل نیــز مانعــی بــرای صــادرات خواهــد بــود
و ایــن مشــکل در اســتان هرمــزگان بایــد رفــع شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــا تبلیغــات بیشــتر کاالهــای
ایرانــی را بــه دنیــا معرفــی کنیــم بــه ســفر هیــات تجــاری
اســتان هرمــزگان بــه کشــور هنــد اشــاره کــرد و گفــت:
براســاس تفاهمــات صــورت گرفتــه بایــد روابــط تجــاری بــا
هنــد را توســعه دهیــم و همــکاری در زمینــه ســاخت طــا
و جواهــرات و صــادرات قیــر و خرمــا از هرمــزگان بــه هنــد
مــی توانــد زمینــه مناســبی بــرای همــکاری باشــد.
اســتاندار هرمــزگان بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن برگــزاری
دومیــن نمایشــگاه محصــوالت هرمــزگان در شــهر خصــب
عمــان ،اظهــار داشــت :دومیــن نمایشــگاه اســتان در عمــان
بایــد بــه شــکل بهتــر و قــوی تــری برگــزار شــود و در آن
محصــوالت هرمــزگان از جملــه صنایــع دســتی و تولیــدات

کشــاورزی را بیشــتر معرفــی کنیم.جــادری خاطرنشــان
کــرد :صــادرات غیرنفتــی قــرار اســت جــای صــادرات نفتــی
را بگیــرد و خــط مقــدم صــادرات غیرنفتــی نیــز اســتان
هرمــزگان اســت و نیــاز اســت کار بیشــتری در ایــن خصــوص
انجــام دهیــم.در ادامــه خلیــل قاســمی اظهــار کــرد :ســفر
هیأتهــای تجــاری از اســتان هرمــزگان بــه کشــورهای
منطقــه دســتاوردهای خوبــی تاکنــون داشــته بــه طــوری
کــه عــاوه بــر رشــد آگاهیهــای اقتصــادی فعــاالن تجــاری
هرمــزگان ،زمینههــای همــکاری مشــترک فراوانــی ایجــاد
شــده کــه در حــال بــه ثمــر رســیدن اســت.وی بــا بیــان ایــن
کــه اســتان هرمــزگان بــه دلیــل موقعیــت ســاحلی خــود
دارای قابلیــت خوبــی بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی،
پتروشــیمی و پاالیشــگاهی و  ...اســت ،افــزود :ارزش اقتصادی
صــادرات از اســتان هرمــزگان بــه نســبت دیگــر اســتانهای
کشــور باالســت و ایــن مســئله موجــب شــده تــا تواناییهــای
صادراتــی اســتان هرمــزگان بهتــر دیــده شــود .رئیــس
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان هرمــزگان ادامــه
داد :بررسـیهای میدانــی و بازدیدهــای هیــأت هرمزگانــی در
ســفر بــه کشــور هنــد و نتیجــه برگــزاری منســجم جلســات
متعــددی بــا فعــاالن اقتصــادی و تجــاری کشــور هنــد نشــان
میدهــد کــه ایــن کشــور بــازار خوبــی بــرای محصــوالت
مختلــف تولیــدی اســتان است.قاســمی گفــت :هندیهــا

بــه ســرعت در حــال توســعه فعالیتهــای صنعتــی خــود و
همیــن طــور ایجــاد زیرســاختهای حمــل و نقلــی هســتند و
در ایــن راه بــه مــواد اولیــه نیــاز دارنــد و بخصــوص در زمینــه
واردات قیــر بــرای توســعه راههایشــان بــه ایــران نــگاه ویژهای
دارنــد و از آن جــا کــه بیــش از  60درصــد قیــر تولیــدی در
کشــور از طریــق هرمــزگان صــادر میشــود لــذا میتوانیــم
در ایــن زمینــه گامهــای خوبــی بــرای توســعه صــادرات بــه
هنــد برداریــم.وی اضافــه کــرد :هنــد دارای جمعیــت بیــش
از یــک میلیــارد و  300میلیــون نفــر اســت و بــرای تامیــن
غــذای مــورد نیــاز ایــن جمعیــت بــه واردات گســتردهای
نیــاز دارد و اکنــون خرمــای ایــران از جملــه خرمــای اســتان
هرمــزگان در امــارات بســتهبندی شــده و بــه هندیهــا بــه
فــروش میرســد و مــا میتوانیــم بــه طــور مســتقیم وارد
ایــن بــازار شــویم.رئیس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
هرمــزگان بــر ضــرورت کیفیســازی تولیــدات خرمــای
اســتان هرمــزگان از یــک ســو و جلوگیــری از تولیــدات
پراکنــده انــواع خرمــا تأکیــد و گفــت :تنهــا در یــک اســتان
هنــد بیــش از  130هــزار تــن نیــاز بــه واردات خرمــا وجــود
دارد.قاســمی از تمــام فعــاالن تجــاری و بازرگانــان اســتان
خواســت تــا بــا دقــت بازارهــای هــدف را دنبــال کــرده و
از مشــاورههای دبیرخانــه ســتاد توســعه صــادرات غیرنفتــی
اســتان هرمــزگان نیــز اســتفاده کننــد.

بــر اســاس ایــن گــزارش در ایــن نمایشــگاه کــه از  7تــا
 11دی  95در فضــای نمایشــگاهی بــه وســعت  3هــزار
متــر مربــع برگــزار شــد ،بیــش از  80شــرکت داخلــی
و نماینــدگان شــرکت هــای خارجــی از آلمــان و ایتالیــا
حضــور داشــتند.
مديرعامــل شــركت پااليــش نفــت بندرعبــاس گفــت :حفــظ
و صيانــت از محيــط زيســت ازتعهــدات ايــن شــركت اســت
و بــا مديريــت و كنتــرل ضايعــات ،انــرژي ،پســابها ،خروجــي
دودكــش هــا و پايــش هــاي مســتمر آالينــده هــاي آب و
هــوا ،ميــزان آاليندگــي در ايــن شــركت بــه كمتــر از حــد
اســتاندارد رســيده اســت.
نامــور بــا اشــاره بــه ارائــه دســتاوردها و اقدامــات صــورت
گرفتــه در راســتاي صيانــت از محيــط زيســت و بــه
اشــتراك گذاشــتن تجربيــات در ايــن نمايشــگاه افــزود:
نصــب ايســتگاه هــاي ســنجش مــداوم آالينــده هــاي
زيســت محيطــي ،تعميــرات اساســي بــه موقــع و ايجــاد
 298هكتــار فضــاي ســبز از ديگــر دســتاوردهاي ايــن
شــركت در صيانــت از محيــط زيســت اســت.
بــر اســاس ايــن گــزارش شــركت پااليــش نفــت بندرعبــاس
در فرورديــن ســال  93تنديــس و گواهينامــه جايــزه
جهانــي ســبز( )Green Award Globalســال 2014
را براســاس دســتاوردهاي اين شــركت در توســعه مســئوليت
اجتماعــي  ،صيانــت از محيطزيســت و ارتقــاء كيفيــت
فــرآورده هــاي نفتــي بــر اســاس اســتانداردهاي روز زيســت
محيطــي دنيــا و بهينــه ســازي مصــرف انــرژي كســب
كــرده است.شــركت پااليــش نفــت بندرعبــاس همچنيــن
گواهينامــه ســطح يــك تعهــد ســبز مديريــت ســبز ايــران
را بــر اســاس ارزيابــي هــاي صــورت گرفتــه از ســوي
كارشناســان انجمــن مديريــت ســبز ايــران در ســه حــوزه
محيــط زيســت ،مســئوليت اجتماعــي و حــوزه اقتصــادي
دريافــت كــرده اســت.

معاون بهداشت وزیر بهداشت:

هرمزگان در کمتحرکی رتبه اول کشور را دارد

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت:
هرمــزگان در کــم تحرکــی رتبــه اول را
در کشــور دارد و ایــن یــک زنــگ خطــر
جــدی اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی هرمــزگان علیاکبــر
ســیاری در ســفر بــه بندرعبــاس طــی
نشســتی بــا خبرنــگاران اظهــار داشــت:
مــردم ایــران  310گــرم مصــرف ســرانه
نــان دارنــد کــه فقــط از همیــن طریــق
روزانــه  5-6گــرم نمــک میخورنــد کــه
البتــه در هرمــزگان ســرانه مصــرف نــان
لــواش کــه میــزان بیشــتری نمــک دارد
باالســت.
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت :ســند
ملــی پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای
غیــر واگیــر بــرای بــازه زمانــی  94تــا
 1404بــه همــت کارشناســان تدویــن،
نهایــی و بــه تصویــب رســید .یکــی از
اولویتهــای ســال  95ادغــام برنامــه
پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای غیــر
واگیــر خواهــد بــود.
ســیاری بــا اشــاره بــه چهــار چالــش
پیــش روی نظــام ســامت تصریــح
کــرد :بیماریهــای مزمــن غیــر واگیــر

کــه باعــث مــرگ ســاالنه  38میلیــون
نفــر در جهــان میشــود و  76درصــد
مرگومیرهــا در ایــران ناشــی از آن
اســت یکــی از ایــن چالشهاســت.
افزایــش چاقــی ،افزایــش مصــرف
مــواد دخانــی و ایــدز ســه چالــش دیگــر
هســتند .
وی اضافــه کــرد :بیماریهــای غیــر
واگیــر موجــب مــرگ زودرس میشــود
و در ایــن زمینــه ســازمان بهداشــت
جهانــی  14شــاخص را تعریــف کــرده و
ایــران در دنیــا بــا برنامههایــی کــه در
ایــن زمینــه انجــام داده ،هماکنــون در
رتبــه دوم قــرار دارد.
ســیاری بــا بیــان اینکــه یکــی از
اصلیتریــن عوامــل شــیوع بیماریهــا،
تغذیــه ناســالم و رفتــار تغذیــهای
نامناســب اســت ،گفــت :مصــرف
بیــش از حــد نمــک همچنیــن موجــب
بیماریهایــی همچــون پوکــی اســتخوان
و ســرطانها میشــود و نمــک در پنیــر،
فســتفودها ،تنقــات و آجیلهــای
شــور بیشــتر وجــود دارد و  10میلیــون
ایرانــی فشــارخون دارنــد و ســاالنه
 83هــزار مــرگ در ایــران مرتبــط
بــا فشــارخون اســت و مصــرف نمــک
زیــاد موجــب افزایــش فشــارخون نیــز

میشــو د .
بــه گفتــه ســیاری ،مصــرف میــوه و
ســبزیها در کشــور پاییــن اســت و ایــن
میــزان در هرمــزگان از ســرانه کشــوری
هــم کمتــر اســت کــه بایــد بهمنظــور
کاهــش بیماریهــای غیــر واگیــر بــه
ایــن مهــم توجــه ویــژهای شــود.
معــاون وزیــر بهداشــت افــزود:
دسترســی بــه داروهــای اصلــی از 350
بــه  436قلــم رســیده اســت و  2مکمــل
جدیــد بــه برنامــه مکمــل یــاری افــزوده
شــده اســت.
ســیاری بــا اشــاره بــه اینکــه نقــش
رســانهها در فرهنگســازی ســامت
بســیار مهــم اســت ،افــزود :اگــر کســی
روزانــه  300میلیگــرم نوشــابه بخــورد
در عــرض یــک ســال  7کیلــو اضافــه
وزن پیــدا میکنــد و مصــرف ســرانه
قنــد  66گــرم اســت کــه در ایــران
ثاب ـت شــده کــه بیشــترین میــزان قنــد
از مصــرف نوشــابههای گازدار اســت.
بــه گفتــه معــاون وزیــر بهداشــت ،در
شــاخصهای فقــر آهــن و بهبــود تغذیــه،
کنتــرل بیماریهــای عفونــی گرمســیری
و کاهــش مرگهــای زودرس ،مــرگ
مــادران و کــودکان نیــز رتبههــای
خوبــی را در اختیــار داریــم.

ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد :بــا
 15برنامــه و  10پــروژه پشــتیبان در
طــرح تحــول زمینــه رســیدگی بــه آنهــا
فراهــم شــد .اولویــت اول مــا افــرادی
بودنــد کــه در روســتا زندگــی میکننــد
زیــرا آنهــا از جمعیــت کــم برخــوردار
هســتند کــه یــک هــزار و  955خانــه
بهداشــت جدیــد در روســتاها در ایــن
رابطــه ســاخته شــده اســت.
ســیاری یــادآور شــد :بــر اســاس
اولویتبندیهــای حــوزه بهداشــت،
گام اول تأمیــن نیــرو و کادر پزشــکی
و تجهیــزات در روســتاها و مناطــق
حاشیهنشــین ،مرحلــه دوم شــهرهای
کوچکــی کــه زیــر  50هــزار نفــر جمعیــت
دارنــد و در نهایــت فعــال کــردن خدمات
ســامت در ســطح کل کشــور اســت و
اجــرای کامــل طــرح تحــول نظــام ســامت
در درازمــدت امکانپذیــر اســت.
وی افــزود :فقــر آهــن در خانمهــای
بــاردار در ایــران  14درصــد اســت
کــه ایــن بــا برنامــه غنیســازی آرد بــا
آهــن بــوده کــه از ســال  76در کشــور
شــروع شــد و ایــن موفقیتــی بــزرگ
اســت در حالــی کــه آنمــی فقــر آهــن در
کشــور آمریــکا  ، 17در فرانســه  25و
در ترکیــه  30درصــد اســت.
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بهره برداری از 3500واحد مسکن مهر
در هرمزگان

مدیــرکل راه و شهرســازی هرمــزگان از بهــره بــرداری ســه
هــزار و پانصــد واحــد مســکونی همزمــان بــا دهــه فجــر
خبــر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی راه و شهرســازی هرمــزگان،
مهنــدس غالمحســین شــیری افــزود :ایــن واحدهــا در
شهرســتان هــای بندرعبــاس و مینــاب مــورد بهــره
بــرداری قــرار مــی گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه پــروژه هــای مذکــور در قالــب تفاهــم
نامــه ســه جانبــه و تعاونــی هــای مســکن مهــر بــه بهــره
بــرداری مــی رســد ،افــزود :از مجمــوع مســکن هــای قابــل
افتتــاح  1395واحــد در قالــب تفاهــم نامــه ســه جانبــه
تکمیــل شــده کــه بــه متقاضیــان تحویــل مــی شــود.
شــیری ادامــه داد 1801 ،واحــد نیــز در قالــب تعاونــی در
بندرعبــاس بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
وی بــه بهــره بــرداری مســکن مهــر در مینــاب اشــاره کــرد
و افــزود :در دهــه فجــر  272در ایــن شهرســتان مــورد
بهــره بــرداری قــرار مــی گیرد.مدیــر کل راه و شهرســازی
ابــراز امیــدواری کــرد ،بهــره بــرداری از ایــن واحدهــا
بتوانــد مشــکل بخــش زیــادی از متقاضیــان مســکن رارفــع
کنــد.
گفتنــی اســت ،تاکنــون  30هــزارو  771واحــد مســکن
مهــر در اســتان هرمــزگان بــه بهــره برداری رســیده اســت.

توقيف سواري ال  90با خالفي
 29ميليوني

سرپرســت پليــس راه اســتان از توقيــف يــک دســتگاه
ســواري ال  90بــا  29ميليــون و  500هــزار ريــال خالفــي
پرداخــت نشــده خبــر داد.
ســرهنگ علــي اســفنداني در مصاحبــه بــا خبرنــگار
پايــگاه خبــري پليــس گفــت :در اجــراي طــرح برخــورد بــا
خودروهــاي متخلــف وکنتــرل اســتعالم ســوابق تخلفــات
وســائط نقليــه در جــاده هــاي بــرون شــهري ،مأمــوران
پليــس راه "بندرعبــاس-الر" يــک دســتگاه ســواري ال 90
را بــه دليــل انجــام تخلــف متوقــف کردنــد.
وي بــا اشــاره بــه اينکــه بــا اســتعالم و بررســي ســوابق
تخلفــات ايــن خــودرو مشــخص شــد ،داراي  29ميليــون
و  500هــزار ريــال خالفــي پرداخــت نشــده مــي باشــد،
افــزود  :در راســتاي اجــراي مــاده  8قانــون رســيدگي بــه
تخلفــات رانندگــي خــودرو بدليــل خالفــي بــاالي ده ميليــون
ريــال توقيــف و راهــي پاركينــگ شد.سرپرســت پليــس
راه هرمــزگان همچنيــن بــه شــهروندان توصيــه کــرد  :بــا
ارســال شــماره "vinکــد" در کارت خــودرو بــه ســامانه
 1101202020از ميــزان خالفــي خــودروي خــود مطلــع
شــوند.

ضمیمهرایگانروزنامهدراستانهرمزگان

تأمین آب روستاها با اعتبارات ملی و توسعه آب شیرین کن ها

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی هرمــزگان در
نشســت مشــترک وزیــر نیــرو بــا حضــور اســتاندار و نمایندگان
مجلــس و مدیــران صنعــت آب و بــرق بیــان کــرد :در حــال
حاضــر  70درصــد از روســتاهای اســتان هرمزگان از تأسیســات
و شــبکههای آبرســانی برخوردارنــد امــا تأمیــن آب تمامــی
روســتاهای اســتان میســر نمیشــود مگــر بــا تزریق اعتبــارات.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب روســتایی
هرمــزگان ،مهنــدس عبدالحمیــد حمــزه پــور بــا اشــاره بــه
اینکــه هرمــزگان از خشکســالی مفــرط رنــج میبــرد عنــوان
کــرد :کمبــود بارشهــا در اســتان ســبب بیرمقــی روســتاها
شــده همچنیــن افزایــش دش ـتهای ممنوعــه فشــار زیــادی
بــر ســاکنان روســتاها وارد کــرده اســت.وی افــزود50 :
درصــد از جمعیــت اســتان هرمــزگان را روســتاییان تشــکیل
میدهــد و ایــن وظیفــه شــرکت آب و فاضــاب روســتایی
را بــرای خدماترســانی بیشــتر بــه روســتاها ســنگینتر
میکند.ایــن مقــام مســئول بــا تأکیــد بــر اینکــه تأمیــن آب
بیشــتر روســتاهای اســتان از طریــق منابــع آب زیرزمینــی
صــورت میگیــرد گفــت :یکــی از بهتریــن اتفاقــات در اســتان
تأمیــن آب روســتاها از طریــق آبشــیرینکنها اســت کــه
در حــال حاضــر  18ســایت آبشــیرین کــن در اســتان وجــود
دارد.مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی هرمــزگان
اضافــه کــرد :آبشــیرین کــن هــای موجــود  12درصــد از آب
روســتایی اســتان راتامیــن میکنــد و مابقــی از طریــق چاههــا
و آبهــای ســطحی تأمیــن میشــود.مهندس حمــزه پــور
تصریــح کــرد 100 :میلیــارد تومــان از توانبخــش خصوصــی
بــرای راهانــدازی آبشــیرین کــن هــای اســتان بهــره گرفتهایــم
کــه ایــن ســایتها  11میلیــون مترمکعــب در ســال تولیــد آب

و حــدود  200روســتا را تحــت پوشــش خــود دارنــد.
وی در ادامــه بــا توضیــح اینکــه بــا پیشبینیهــای صــورت
گرفتــه درراه انــدازی ســایتهای جدیــد آبشــیرین کــن تــا دو
ســال آینــده تعــداد روســتاهای تحــت پوشــش آبشــیرین کــن
هــا بــه  500روســتا مــی رســد اظهــار کــرد :امیدواریــم بتوایــم
بــا جذب مشــارکت بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه در آینده
کارهــای مؤثــری را انجــام و تمامــی روســتاهایی کــه نزدیک به
ســواحل هســتند را از طریــق صنعــت آبشــیرین کــن تأمیــن
آب کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی هرمــزگان در
ادامــه توضیــح داد :بیــش از  10هــزار کیلومتــر شــبکه توزیــع
و انتقــال در اســتان وجــود دارد و حــدود  120هــزار مترمکعــب
مخــازن ساختهشــده اســت کــه ایــن نشــانگر پراکندگــی
روســتایی در هرمــزگان اســت.مهندس حمــزه پور خاطرنشــان
ســاخت :در حــال حاضــر بــا توجــه بــه خشکســالیهای اخیــر
و خشــک شــدن چاههــای اســتان  800لیتــر کمبــود آب در
اســتان وجــود دارد و در بســیاری از مناطــق روســتایی مجبــور
بــه انتقــال آب از مناطــق دورتــر هســتیم.

وی عنــوان کــرد :تزریــق قطرهچکانــی اعتبــارات اســتانی رفــع
مشــکالت کمبــود آب در بخــش روســتایی در هرمــزگان را
بهکنــدی پیــش میبــرد.
ایــن مقــام مســئول تأکیــد کــرد :از بهتریــن اتفاقــات دولــت
تدبیــر امیــد تأمیــن اعتبــارات از صنــدوق توســعه ملــی بــوده
کــه توانســتیم بــا ایــن اعتبــارات پروژههایــی کــه ســالهای
گذشــته رونــد تکمیــل آنهــا بهکنــدی پیــش میرفــت و یــا
متوقفشــده بــود را احیــا کنیــم کــه در حــال حاضــر بیــش
از  30مجتمــع روســتایی در دســت احــداث داریــم و تمامــی
پروژههــای اســتانی فعــال هســتند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی هرمــزگان
در ادامــه بیــان کــرد :بــرای تکمیــل تمامــی پروژههــای
آبرســانی روســتایی نیــاز بــه اختصــاص 400میلیــارد تومــان
اعتبــار اســت کــه ایــن اعتبــارات بایــد بهصــورت مــداوم
حداقــل در دو ســال آینــده از محــل اعتبــارات ملــی و صنــدوق
توســعه تأمیــن شــود.
مهنــدس حمــزه پــور خاطرنشــان ســاخت :یکــی از
خواســتههای بخــش آبرســانی روســتایی در راســتای تأمیــن
آب و خدماترســانی بــه روســتاها جــذب ســهم اســتان
هرمــزگان از اعتبــارات خشکســالی اســت.
وی در پایــان خاطــر نشــان ســاخت :بــا توســعه و بهره بــرداری
از  18ســایت آب شــیرین کــن هــا توانســته ایــم تعــداد
روســتاهای آبرســانی ســیار را از  400روســتا بــه کمتــر از 150
روســتا برســانیم.
در ادامــه ایــن جلســه دکتــر جــادری و همچنیــن نماینــدگان
مجلــس شــورای اســامی از عملکــرد مناســب مجموعــه
مدیــران صنعــت آب و بــرق تقدیــر و تشــکر بعمــل آوردنــد.

باتالشمجدانهمجموعهخدومشرکتگازهرمزگان؛

گازرسانیبهصنایعغرببندرعباستحققیافت

گازرســانی بــه صنایــع غــرب بندرعبــاس بعــد از  3ســال
پیگیــری و تــاش بــی وقفــه مجموعــه شــرکت گاز هرمــزگان
بــا اتصــال خــط 30اینــچ غــرب بندرعبــاس بــه  22اینــچ
(پاالیشــگاه ســرخون  -نیــروگاه حرارتــی ) بــه ثمــر نشســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز هرمــزگان ،مدیرعامل
شــرکت گاز اســتان ضمــن ابــراز خرســندی از تحقــق ایــن
حرکــت عظیــم تصریــح نمــود :بــا گازرســانی بــه صنایــع غرب
بندرعبــاس ،مشــکل آلودگــی و خطــرات زیســت محیطــی این
منطقــه بــه حداقــل رســید.
پارســا پرویــن اظهــار داشــت :در جلســاتی کــه وزیــر نفــت و
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران در سفرهایشــان به اســتان
داشــتند در خصــوص گازرســانی بــه صنایــع غــرب بندرعبــاس

و اجــرای خــط  30اینــچ از خــط  56اینــچ سراســری و نهایتــا
اتصــال بــه 22اینــچ بطــول  36کیلومتــر تاکیــد شــد«.پروین»
بیــان نمــود :بــا اجــرای ایــن خط مشــکل کمبــود گاز نیــروگاه
بخــار بــه صــورت کامــل حــل شــده و از ایــن پــس مســووالن
نیــروگاه مــی تواننــد تمــام مصــرف خــود را از مــازوت بــه گاز
طبیعــی تغییــر دهنــد.وی بــا اشــاره بــه مزایــای حاصــل شــده
از اجــرای پــروژه خــط  30اینــچ اذعــان داشــت :مشــکل
افزایــش پاالیشــگاه نفــت بندرعبــاس نیــز مرتفــع شــده و ایــن
تقریبــا تقاضــای مصــرف دو برابــر داشــته اســت کــه هــم
اکنــون امــکان تغییــر ایســتگاه  100هــزار مترمکعــب در
ســاعت بــه ایســتگاه  200هــزار متــر مکعــب در ســاعت
مــی باشــد.مدیرعامل شــرکت گاز هرمــزگان ادامــه داد :بــا

گازدار شــدن خــط  30اینــچ گاز مــور نیــاز پاالیشــگاه نفــت
ســتاره نیــز بــه مقــدار مــورد نیــاز تامیــن گردیــده اســت.
پارســا پرویــن خاطرنشــان کــرد :تامیــن مســتمر و ایمــن و
پایــدار گاز جهــت صنایــع غــرب بندرعبــاس از دو منبــع گاز
(پاالیشــگاه ســرخون و پاالیشــگاه عســلویه ) از دیــدگاه پدافند
غیــر عامــل و مدیریــت بحــران نیــز بســیار حائز اهمیت اســت.
پرویــن ایــن موفقیــت بــزرگ را نمونــه یک کار گروهی توســط
کارکنــان پرتــاش شــرکت گاز اســتان و همــکاری ارزشــمند
مدیــران اســتان از جملــه گــودرزی مدیــر منطقــه  ،6وفــادار
مدیــرکل محیــط زیســت ،کهــوری مدیرعامــل بــرق منطقه ای
و قاســمی رییــس ســازمان صنعــت و معــدن عنــوان کــرد کــه
در نهایــت بعــد از  3ســال بــه نتیجــه رســیده اســت.
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رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان:

هرمزگان باید رنگ و بوی فناوری
به خود بگیرد

اســاتید ،دانشــجویان ،فنــاوران و عالقــه منــدان بــه حــوزه
اختــراع و نــوآوری بــا اســناد ثبــت اختــراع آشــنا شــدند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی پــارک علــم و فنــاوری
هرمــزگان ،پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان در راســتای
ترغیــب هرمزگانــی هــا بویــژه قشــر دانشــگاهی بــه فنــاوری
و ثبــت ایــده و اختراعــات اقــدام به برگــزاری دوره آموزشــی
یــک روزه کــرد.
ایــن دوره آموزشــی بــا عنــوان بررســی و تحلیــل اســناد ثبت
اختــراع بــه مــدت یــک روز در دانشــگاه هرمــزگان برگــزار
شــد و شــرکت کننــدگان بــا جزئیــات ثبــت اختراعــات در
ایــران و دیگــر کشــورها ،روش هــای دسترســی و تحلیــل
اطالعــات اختراعــات و کاربردهــای آن ،اطالعــات اختراعــات
و کاربردهــای آن و… آشــنا شــدند.
دکتــر علــی فتــی رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان
در آغــاز ایــن دوره بــا بیــان اینکــه هرمــزگان یــک اســتان
تجــاری اســت و فنــاوری کمــک زیــادی بــه توســعه و
پیشــرفت آن خواهــد کــرد ،افــزود :مــا بــه دنبــال ایــن
هســتیم تــا هرمــزگان رنــگ و بــوی فنــاوری بــه خــود
گیــرد از ایــن رو تــاش مــا بــر ایــن بــوده تــا مقدمــات ایــن
توســعه را طبــق سیاســت هــای تعییــن شــده جلــو ببریــم.
وی ادامــه داد ،پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان بخشــی از
ماموریــت خــود را بــه ترویــج فنــاوری اختصــاص داده کــه
در ایــن مســیر کارگاه هــا و رویدادهــای متفاوتــی بــرای
گــروه هــای مختلــف جامعــه برگــزار مــی شــود.
رئیــس پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان اضافــه کرد:اعضای
هیــات علمــی دانشــگاه هــا و اســاتید نیــز بــا توجــه بــه
پژوهــش هایــی کــه انجــام مــی دهنــد مــی تواننــد ســرعت
بیشــتری بــه فنــاوری در هرمــزگان بدهنــد از ایــن رو یکــی
از جامعــه هــدف پــارک علــم و فنــاوری هرمــزگان ،اســاتید
و دانشــجویان هســتند کــه خوشــبختانه اســتقبال خوبــی از
ســوی دانشــگاه هــا در ایــن زمینــه مــی شــود.
گفتنــی اســت ،کارگاه آموزشــی بررســی و تحلیــل اســناد
ثبــت اختــراع بــا حضــور دکتــر کامــران باقــری و بــا
همــکاری مرکــز رشــد دانشــگاه هرمــزگان و ســنجش
دانــش صنعــت جنــوب توســط پــارک علــم و فنــاوری
برگــزار شــد.
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در جلســه ای کــه بــا حضــور مهنــدس
چیــت چیــان ،وزیــر محتــرم نیــرو ،دکتــر
جــادری ،اســتاندار هرمــزگان ،نماینــدگان
بندرعبــاس در مجلــس شــورای اســامی،
و جمعــی از مســئوالن صنعــت آب و بــرق
اســتان برگــزار شــد اقدامــات انجــام
شــده در زمینــه صنعــت آب و بــرق
هرمــزگان تشــریح و مشــکالت موجــود در
ایــن زمینــه بررســی گردیــد.
در ایــن مراســم مهنــدس کهــوری،
مدیرعامــل شــرکت ســهامی بــرق منطقــه
ای هرمــزگان ضمــن خیرمقــدم بــه وزیــر
محتــرم نیــرو و هیــات همــراه ،گزارشــی
از عملکــرد ایــن شــرکت ارائــه کــرد و
عنــوان داشــت :اســتان هرمــزگان بــا
ســرلوحه قــرار دادن فرمایشــات مقــام
معظــم رهبــری در شــعار «اقتصــاد
مقاومتــی ،اقــدام و عمــل» و در راســتای
تحقــق خدمــت رســانی بــه مــردم عزیــز
هرمــزگان توانســته در مقایســه بــا ســال
اول تصــدی دولــت یازدهــم در تمــام
زمینــه هــا رشــد چشــمگیری داشــته
باشــد ،همچنانکــه بــا تالشــها و پیگیریهــای
مســتمر در مقایســه بــا ســال ،1392
صنعــت بــرق اســتان افزایــش ظرفیــت
پســت هــای انتقــال و فــوق توزیــع بــه
میــزان  19درصــد رشــد داشــته ،در
زمینــه افزایــش طــول خطــوط انتقــال و
فــوق توزیــع نیــز  5درصــد رشــد داشــته

و ظرفیــت اســمی نیروگاههــای اســتان
در ایــن مــدت  29/4درصــد گســترش
یافتــه و تعــداد مشــترکین صنعتــی بــرق
از  11بــه  14واحــد رســیده اســت
و همــه ایــن اقدامــات بــا توجــه ویــژه
دولــت بــه اســتان هرمــزگان و تالشــهای
خســتگی ناپذیــر کارکنــان ایــن شــرکت
ســهامی تحقــق یافتــه اســت .مدیرعامــل
بــرق منطقــه ای افــزود ،بــا اجــرای
زمانبنــدی هــای مناســب و بــا دســتورات
اســتاندار محتــرم در رابطــه بــا تغییــر
ســاعات کار صنایــع نیــز در ایــن مــدت
هرمــزگان تنهــا  2درصــد افزایــش بــار
مصــرف بــرق داشــته اســت .وی عنــوان
کــرد:در حــال حاضــر در اســتان هرمــزگان
دولــت خدمتگــزار بالــغ بــر  100پــروژه
مصــوب بــا اعتبــاری در حــدود  20هــزار
میلیــارد ریــال در دســت اقــدام دارد و
در طــرح مســکن مهــر نیــز بــا عنایــت وزیــر
محتــرم نیــرو و اختصــاص  70میلیــارد
ریــال در ســال گذشــته  3پــروژه بــه
اتمــام رســیده و تــا یــک مــاه آینــده نیــز
یــک پســت موقــت افتتــاح خواهــد شــد.
کهــوری در زمینــه لــزوم توجــه ویــژه بــه
تامیــن اعتبــارات عمرانــی صنعــت بــرق
هرمــزگان عنــوان کــرد ،طبــق برآوردهــای
بــه عمــل آمــده در بــرق منطقــه ای،
میــزان بــرق مصرفــی تــا  5ســال آینــده
بالــغ بــر دو برابــر شــده و بــه  5هــزار

هرمزگان با سرلوحه قرار دادن فرمایشات مقام معظم
رهبری در شعار «اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل»
و در راستای تحقق خدمت رسانی به مردم عزیز توانسته
در مقایسه با سال اول تصدی دولت یازدهم در تمام
زمینه ها رشد چشمگیری داشته باشد
مــگاوات خواهــد رســید و همیــن امــر
لــزوم توجــه ویــژه وزارت نیــرو بــه ایــن
حــوزه را دوچنــدان کــرده و بــا توجــه بــه
طــول عمــر بــاال و اقلیــم ویــژه اســتان و
خوردگــی تجهیــزات ،معضــل فرســودگی
 35درصــدی شــبکه ای بــرق ،افــت
ولتــاژ در شــرق اســتان و جزیــره قشــم،
ناتمــام مانــدن پــروژه هــای بــرق مســکن
مهــر و همچنیــن لــزوم بــرق رســانی بــه
شــهرک هــای صنعتــی ،شایســته اســت
در زمینــه تامیــن اعتبــارات الزم در ایــن
بخــش هــا توجــه ویــژه ای شــود .پــس از
برگــزاری نشســت فــوق طــی مراســمی که
بــا حضــور وزیــر نیــرو و مدیرعامــل بــرق
منطقــه ای هرمــزگان برگــزار گردیــد،
پســت  230کیلــو ولــت آفتــاب (روســتای
رســتاق) بندرلنگــه افتتــاح شــد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور جمعــی از

مســئوالن محلــی و مــردم شــریف ایــن
منطقــه صــورت گرفــت ،چیــت چیــان
ضمــن ابــراز خشــنودی از افتتــاح ایــن
پســت عنــوان کردنــد ،در طــرح پســت
بــرق رســتاق امنیــت تامیــن بــرق غــرب
اســتان تضمیــن شــده و هموطنــان در
ایــن بخــش از کشــور بــا مشــکل قطــع
بــرق مواجــه نخواهنــد شــد .وی افــزود:
از افتخــارات کشــور عزیزمــان ایــن اســت
کــه ایــران از نظــر وســعت و قــدرت
شــبکه بــرق در رده چهاردهــم در بیــن
کشــورهای جهــان قــرار داشــته و جــای
بســی افتخــار اســت کــه اکثــر قریــب بــه
اتفــاق قطعــات و تجهیــزات ایــن صنعــت
در میهنمــان و بــه دســت متخصصــان
متعهــد ایــران اســامی ســاخته شــده و
در ایــن صنعــت مهــم و تاثیرگــذار تــاش
هــای درخــوری صــورت گرفتــه اســت.

در ادامــه ایــن مراســم نیــز کهــوری،
مدیرعامــل بــرق منطقــه ای هرمــزگان
ضمــن خیرمقــدم بــه وزیــر محتــرم نیــرو
گزارشــی از وضعیــت شــبکه تحــت
پوشــش بــرق منطقــه ای ارائــه داده،
کارنامــه دولــت در ایــن مــدت را موفــق
دانســته و اظهــار داشــت ،بــا عنایــات
حــق تعالــی و در ســایه توجهــات مقــام
معظــم رهبــری ،از ابتــدای شــکل گیــری
دولــت یازدهــم تاکنــون بالــغ بــر 2800
مگاولــت آمپــر در قالــب  36پــروژه بــا
اعتبــاری بالــغ بــر  3800میلیــارد ریــال
بــه ظرفیــت پســت هــای انتقــال و فــوق
توزیــع هرمــزگان افــزوده شــده و طــول
خطــوط انتقــال و فــوق توزیــع بــرق در
اســتان نیــز بــه میــزان  300کیلومتــر
افزایــش یافتــه اســت و مــی تــوان گفــت
بــه طــور متوســط هــر مــاه یــک پــروژه
بــا اعتبــار متوســط  100میلیــارد ریــال
در بــرق منطقــه ای هرمــزگان بــه بهــره
بــرداری رســیده اســت.
وی افــزود :در گذشــته بــرق غــرب
اســتان از طریــق خــط 132کیلــو ولــت
از پســت جنــاح بــه طــول یکصــد و پنجــاه
کیلومتــر بــه صــورت تیافــی و شــعاعی
تامیــن مــی گردیــد و ایــن امــر باعــث
بــروز مشــکالتی در شــبکه شــده بــود؛ از
ایــن رو ،تصمیــم بــه احــداث دو پســت
 132و  230کیلوولــت گرفتــه شــد و

امــا بــا مطالعــات مهندســی ارزش کــه
صــورت گرفــت بــرآن شــدیم ،دو پســت
در یکدیگــر ادغــام شــده و یــک پســت
احــداث شــود و در نتیجــه ایــن امــر ،بــه
لحــاظ هزینــه ای بــه میــزان  50میلیــارد
ریــال صرفــه جویــی صــورت گرفتــه
اســت .کهــوری هــدف از احــداث پســت
 230کیلوولــت آفتــاب را کــه بــا تــاش
و همــت متخصصــان ایرانــی و بــا هزینــه
ای بالــغ بــر  550میلیــارد ریــال بــه بهــره
بــرداری رســیده ،تامیــن بــرق مشــترکین
غــرب اســتان ،پایــداری و افزایــش
ظرفیــت تبادلــی و کنتــرل ولتــاژ شــبکه
عنــوان کــرده و خاطــر نشــان کــرد ،بــا
پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه
در ایــن طــرح ،پســت  230کیلوولــت
رســتاق قابلیــت توســعه بیــش تــر در
آینــده و پوشــش مناطــق بیــش تــری از
غــرب اســتان را داراســت .وی عنــوان
کــرد :مراســم کلنــگ زنــی ایــن پــروژه
در ســال  1389انجــام شــده بــود امــا
بــا اعمــال تحریــم هــای ظالمانــه علیــه
جمهــوری اســامی و عــدم تامیــن قطعاتــی
جزئــی از ایــن پــروژه ،ســاخت آن بــا
وقفــه مواجــه شــده بــود کــه بــا تدابیــر
مقــام معظــم رهبــری و کوشــش هــای
دولــت یازدهــم در لغــو برجــام ،ســاخت
ایــن پســت از ســر گرفتــه شــده و بهــره
بــرداری آن در ســال  1395انجــام شــد.

بیا که قصر امل سخت سست بنیادست
بیار باده که بنیاد عمر بر بادست
غالم همت آنم که زیر چرخ کبود
ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست حافظ
سه شنبه  14دی /1395شماره 4727
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افزایش 47تخت NICUکودکان در هرمزگان

دکتــر داودی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی
هرمــزگان در آخریــن روز نشســت مشــورتی
نهایــی ســازی ،برنامــه ادغــام یافتــه ســامت
کــودکان کــه بــا حضــور معــاون بهداشــتی
وزارت بهداشــت  ،اعضــای هیــات بــورد و
عالمــان حــوزه طــب اطفــال  ،بــه میزبانــی
دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان و
محوریــت وزارت بهداشــت برگــزار شــد گفــت
 :بحــث مراقبــت از کــودکان و ســامت آنــان
 ،بــه عنــوان یــک سیاســت اصلــی در وزارت
بهداشــت پیگیــری مــی شــود ؛ مخصوصــا
بعــد از اجرایــی شــدن طــرح تحــول ســامت
کــه بــه عنــوان یــک رویکــرد مهــم در حــوزه
ســامت در کشــور اســت مــورد حمایــت
دولــت بصــورت وســیع قــرار گرفتــه و بــه
نتایــج بســیار خوبــی رســیده اســت.
دکتــر داودی افــزود  :دانشــگاه علــوم پزشــکی
هرمــزگان در بحــث مراقبــت از کــودکان
اقدامــات مهمــی در زمینــه بهداشــت و
درمــان انجــام داده اســت .وی بــا اشــاره
بــه اهمیــت بهداشــت در مراقبــت کــودکان،
اقدامــات انجــام شــده در ایــن راســتا را
چنیــن بیــان کــرد  :راه انــدازی مراکــز
مشــاوره شــیردهی در  ۶مرکــز شهرســتانی ،
فعالیــت کمیتــه شــیر مــادر در ســتاد هــای
شهرســتانی و اســتانی  ،پیگیــری مــرگ و
میــر کــودکان در ســطح دانشــگاه و حضــور
مســتمر اینجانــب در جلســات ایــن کمیتــه
هــا اســت .وی بــا توجــه بــه اینکــه ،یکــی
از مهمتریــن و اولیــن علــت مــرگ و میــر
کــودکان در اســتان  ،هماننــد کشــور ،حوادث
ترافیکــی بــوده اســت اظهار داشــت  :نشســت
هــای مشــترکی بــا پلیــس راهــور داشــتیم ؛
همــکاری و هماهنگــی هــای خوبــی در ایــن
خصــوص انجــام شــده اســت  .امیدواریــم
ایــن همــکاری و تعامــل ادامــه پیــدا کنــد
 ،تــا بتوانیــم مــرگ و میــر هــای حاصــل از
حــوادث را کــم کنیــم.

دکتــر داودی تصریــح کــرد  :اقدامــات
دیگــری از جملــه برگــزاری کالســهای
آموزشــی احیــای کــودک و بررســی و
غربالگــری تکامــل کــودکان مــواردی اســت
کــه در حــوزه بهداشــت انجــام شــده اســت .
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات
بهداشــتی درمانــی هرمــزگان عنــوان کــرد:
بخشــی از فعالیتهــای حــوزه درمــان در
خصــوص کــودک ســالم برنامــه ریــزی شــده
اســت و تاکیــد ایــن حــوزه بــر کــودک ســالم
اســت ؛ هــر چنــد درصــد اندکــی از کــودکان
مــا دچــار بیمــاری مــی شــوند و مــا بایــد
بــرای مراقبــت و درمــان کــودکان بیمــار هــم
فعالیتهایــی انجــام دهیــم .
دکتــر داودی بــا بیــان اینکــه اقدامــات قابــل
توجــه ای در خصــوص حمایــت از برنامــه
ســامت کــودکان در دانشــگاه علــوم پزشــکی
هرمــزگان صــورت گرفتــه اســت ابــراز کــرد :
افزایــش تخــت هــای ( nicuمراقبــت هــای
ویــژه کــودکان ) در شهرســتانهای مینــاب
و پارســیان و بیمارســتان هــای کــودکان
و خلیــج فــارس بــه  ۴۷تخــت و پیگیــری
جهــت افزایــش ایــن تخــت هــا در اســتان
همچنــان ادامــه دارد .
وی یــادآور شــد  :همچنیــن در همیــن راســتا
پیگیــری هــای مجدانــه ای توســط معاونــت

درمــان دانشــگاه بــرای جــذب متخصــص و
فــوق تخصــص هــای اطفــال انجــام شــده
اســت .
جــذب فــوق تخصــص ریــه و گــوارش اطفــال
از جملــه اقدامــات انجــام شــده اســت کــه
بدینوســیله توانســته ایــم بخشــی از کمبــود
هــا در حــوزه تخصصــی کــودکان را رفــع
کنیــم .
افزایــش جــذب نیروهــای متخصــص در
بیمارســتانهای اســتان جــزو برنامــه هــای
دانشــگاه بــود ؛ و در حــال حاضــر متخصصین
کــودکان در همــه بیمارســتانهای اســتان
مســتقر هســتند ؛ در برخــی از بیمارســتانها
یــک متخصــص و برخــی از شهرســتانهای
بزرگتــر تعــداد بیشــتری حضــور دارنــد.
دکتــر داودی ادامــه داد  :پیگیــری هایــی در
بحــث تجهیــز بیمارســتانها و بخــش هــای
کــودکان و نــوزادان انجــام شــد ؛ همچنیــن
راه انــدازی اتــاق هــای زایمــان LDR
جهــت ســامت مــادر بــاردار و نــوزاد را در
برنامــه هــای خــود داشــته ایــم کــه در حــال
حاضــر در شهرســتانهای پارســیان  ،بســتک
 ،بندرخمیــر و رودان ،ایــن تختهــا در ایــن
بیمارســتانها فعــال هســتند ؛ امیدواریــم
تعــداد ایــن تختهــا افزایــش پیــدا کنــد ؛ و
در شهرســتانهای دیگــر از جملــه بندرعبــاس
هــم فعــال شــوند .
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان
خاطــر نشــان کــرد  :امیدواریــم در روزهــای
آینــده بتوانیــم در زمینــه جراحــی اطفــال
فــوق تخصص این رشــته را در بیمارســتانهای
اســتان داشــته باشــیم ؛ تــا مــردم جهــت
بهــره منــدی از ایــن خدمــات مجبــور بــه
تــرک اســتان نباشــند.
مســلما بــا ارائــه خدمــات مطلــوب و مراقبــت
از کــودکان میتوانیــم ســامت ایــن آینــدگان
کشــور را تامیــن کــرده و بــه کــودکان بیمــار
نیــز خدمــات بهتــری ارائــه کنیــم .
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شــهردار بندرعبــاس بــا اشــاره بــه تــاش هــای
ایــن نهــاد بــرای رفــع مشــکالت بافــت فرســوده در
بندرعبــاس ،گفــت :وســعت شــهر بندرعبــاس 7100
هکتــار اســت کــه از ایــن میــزان بیــش از ســه هــزار
هکتــار بافــت فرســوده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور بینالملــل
شــهرداری بندرعبــاس ،عبــاس امین ـیزاده در نشســت
مشــترک شــهرداران ،روســای شــوراهای اســامی شــهر
و روســتا و دهیــاران هرمــزگان کــه بــا حضــور وزیــر
کشــور برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :وجــود ایــن میــزان
بافــت فرســوده ارایــه خدمــات در بســیاری از محــات
ایــن شــهر را ســخت کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای پروژههــای متعــدد در شــهر
بندرعبــاس افــزود :بــاغ پرنــدگان ،بــاغ گلها ،کوهســتان
پــارک ،پــارک آکواریــوم ،چهــار تقاطــع غیرهمســطح،
اتوبــوس پرســرعت شــهری و غیــره بخشــی از ایــن
پروژههاســت.
شــهردار بندرعبــاس بــا بیــان اینکــه تأمیــن آب مــورد
نیــاز فضــای ســبز بــه منظــور نگهداشــت و توســعه،
یکــی از مهمتریــن دغدغههــای ایــن نهــاد اســت،
تصریــح کــرد :در ایــن راســتا ســه آبشــیرینکن توســط

شــهرداری خریــداری و نصــب شــده و از ســال آینــده
نیــز ســاز و کار الزم بــه منظــور تصفیــه ثانویــه 200
لیتــر بــر ثانیــه از محــل پســاب فاضــاب بندرعبــاس
ایجــاد خواهــد شــد کــه ایــن امــر حــدود  300میلیــارد
ريــال اعتبــار نیــاز دارد.
امین ـیزاده بــا بیــان اینکــه بــرای رفــع معضــل بافــت
فرســوده نیازمنــد تخصیــص اعتبــارات ویــژه هســتیم،
افــزود :مــا از وزارت کشــور اســتمداد اختصــاص
اعتبــارات و کمــک بــه شــهرداری بــرای رفــع معضــات
و مشــکالت بافتهــای فرســوده را داریــم.
شــهردار بندرعبــاس تصریــح کــرد :ایــن شــهر دارای
بیــش از  500هــزار نفــر جمعیــت اســت امــا اعتبــارات
شــهرداری بــرای ایــن وســعت از شــهر و بــا ایــن
جمعیــت محــدود اســت.
وی بــا اشــاره بــه خدمــات شــهرداری در طــول ســه
ســال اخیــر ،خاطرنشــان کــرد :احــداث  21تقاطــع
غیرهمســطح در شــهر بندرعبــاس مــورد مطالعــه قــرار
گرفتــه کــه یــک تقاطــع در ســالهای قبــل احــداث
شــده و اکنــون شــش تقاطــع غیرهمســطح در حــال
ســاخت اســت.
امین ـیزاده بــا بیــان اینکــه بندرعبــاس بــه ســرعت در

حــال توســعه اســت ،گفــت :یکــی از پروژههــای در
دســت اجــرا در ایــن شــهر ایجــاد خطــوط اتوبــوس
تنــدروی شــهری اســت کــه تــا پایــان امســال بــه
بهرهبــرداری میرســد و تحولــی بــزرگ در زمینــه
توســعه حمــل و نقــل عمومــی در بندرعبــاس ایجــاد
میکنــد.
شــهردار بندرعبــاس ســاخت زمینهــای ورزشــی
در محــات ،ســاخت پارکهــای محلــهای،
فرهنگســراهای مختلــف و تــاش بــرای ترمیــم
بافــت فرســوده در شــهر بندرعبــاس را از اولویتهــای
شــهرداری بندرعبــاس در ســالهای اخیــر عنــوان کــرد.
وی همچنیــن بــه نمایندگــی از ســایر شــهرداران
هرمــزگان ،از وزیــر کشــور خواســت تــا تکلیــف
موضــوع حریــم  60متــر دریــا را روشــن کــرده و از
ایــن طریــق بســیاری از مشــکالت شــهرهای ســاحلی
را رفــع کنــد.
امینــیزاده ادامــه داد :تخفیفاتــی کــه شــهرداری
بندرعبــاس در بخــش بافــت فرســوده پرداخــت
میکنــد ،بایــد بــر اســاس قانــون ،از ســوی دولــت
پرداخــت شــود و مــا نیــز خواســتار پرداخــت ایــن
بخــش از مطالبــات شــهرداری بندرعبــاس هســتیم.

مدیر کل کمیته امداد استان مطرح کرد :

بیمه 53هزارمسکنمددجویانکمیتهامداد
یکــی از مــوارد زندگــی امــروز بیمــه اســت کــه در همــه
ابعــاد زندگــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه حــوادث (
آتــش ســوزی  ،زلزلــه  ،صاعقــه و ســیل ) و مشــکالت
زندگــی را بیمــه مــی کنــد و جبــران خســارت مــی
نماید.مددجویــان تحــت پوشــش ایــن نهــاد از اقشــار
ضعیــف و نیازمنــد هســتند کــه تــوان مالــی بــرای
جبــران خســارت هــای زندگــی ندارنــد و اگــر دچــار
حادثــه و اتفاقــی شــوند زیــان زیــادی مــی بیننــد و
پشــتیبانی مالــی نیــز ندارنــد .
مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام (ره) اســتان هرمــزگان
گفــت  :در همیــن راســتا طــرح بیمــه حــوادث منــازل
و لــوازم زندگــی مددجویــان هرمــزگان بــه تعــداد 53

هــزار خانــوار تحــت پوشــش از مزایــای ایــن طــرح
بهــره منــد شــدند .علــی الهیــاری افــزود  :بــرای هــر
خانــوار روســتایی تــا ســقف  200میلیــون ریــال بــرای
مســکن و  100میلیــون ریــال بــرای لــوازم منــزل ،
بــرای هــر خانــوار شــهری تــا ســقف  350میلیــون
ریــال بــرای مســکن و  150میلیــون ریــال بــرای
لــوازم منــزل جبــران خســارت مــی شــود .همچنیــن
هزینــه بیمــه هــر خانــوار  32هــزار ریــال بــه مــدت
یــک ســال بــه بیمــه دانــا پرداخــت شــده اســت
.مدیــر کل کمیتــه امــداد هرمــزگان تصریــح کــرد :
بــرای خانوارهــای آســیب دیــده در حــوادث طبیعــی
( زلزلــه  ،ســیل  ،آتــش ســوزی و صاعقــه ) هزینــه

اجــاره و اســکان موقــت تــا ســقف  50میلیــون ریــال
نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بیمــه پرداخــت
مــی نمایــد .الهیــاری ادامــه داد  :همچنیــن بیمــه عمــر
یــا نقــص عضــو بــرای مددجویــان متعلــق بــه بیمــه
گــزار تــا ســقف  150میلیــون ریــال در قالــب ایــن
قــرارداد توســط بیمــه دانــا پرداخــت مــی شــود .

مدیرعامل آبفای هرمزگان خبر داد:

بهره برداری از فاز نخست پروژه آب شیرین کن تا شهریور 96
بــا توجــه بــه اهمیــت و حساســیت کاهــش
بحــران کــم آبــی در شــهر بندرعبــاس ،فــاز
نخســت ایــن پــروژه بــا ظرفیــت  20هــزار
مترمکعــب در شــبانه روز تــا شــهریور مــاه
 96وارد مــدار بهــره بــرداری مــی شــود.
مدیرعامــل آبفــای هرمــزگان  ،بــا اشــاره به
اســتمرار خشکســالی  17ســاله و تهدیــد
جــدی منابــع آبــی اســتان ،گفــت :ایــن
شــرکت اجــرای پــروژه هــای آب شــیرین
کــن را بــا سیاســت و اســتراتژی تولیــد
منابــع آبــی غیرمتعــارف ،مقابلــه بــا بحــران
کــم آبــی در شــهر هــا و جزایــر اســتان و
نجــات ســفره هــای آب زیرزمینــی آغــاز
نمــود.
امیــن قصمــی بــا اشــاره بــه پــروژه آب
شــیرین کــن یکصــد هــزار مترمکعبــی
بندرعبــاس بــه عنــوان اولويــت اول
شــرکت آب و فاضــاب هرمــزگان ،افــزود:
بــا توجــه بــه اهمیــت و حساســیت کاهــش
بحــران کــم آبــی در شــهر بندرعبــاس ،فــاز
نخســت ایــن پــروژه بــا ظرفیــت  20هــزار
مترمکعــب در شــبانه روز تــا شــهریور مــاه
 96وارد مــدار بهــره بــرداری مــی شــود و
طــی بــازه زمانــی  36ماهــه نیــز کل پــروژه
بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید کــه بــا
اتمــام ایــن پــروژه  50درصــد منابــع آبــی
شــهر بندرعبــاس از طریق شــیرین ســازی

آب دریــا تامیــن خواهــد شــد.
قصمــی گفــت :در حــال حاضــر خریــد
تجهیــزات ســامانه آب شــیرین کــن از
کشــور اتریــش انجــام شــده اســت کــه
تــا اســفند مــاه امســال در اســکله شــهید
رجایــی تحویــل و تــا خــرداد مــاه ســال 96
تمامــی ســازه هــای ســاختمانی ایــن پــروژه
نصــب و شــهریور مــاه نیــز فــاز نخســت آن
راه انــدازی مــی شــود.
وی اظهــار داشــت :در حــال حاضــر ايــن
پــروژه  ۲۵درصــد پيشــرفت فيزيکــي
دارد و مجمــوع ســرمايه گــذاري آن ۲۴۰
ميليــون دالر اســت کــه بــا تاميــن ۱۵۰
ميليــون دالر آن (مبلــغ مصــوب) از طريــق
صنــدوق توســعه ملــي 70 ،درصــد ايــن
پــروژه تاميــن مالــي خواهــد شــد .
مدیرعامــل آبفــای اســتان همچنیــن از
پیشــنهاد احــداث آب شــیرین کــن 50
هــزار متــر مکعبــی شــهر بندرعبــاس بــه
وزارت نیــرو خبــر داد و گفــت  :در ایــن
رابطــه رایزنــی هایــی صــورت گرفتــه
اســت کــه امیــد داریــم بــا قــرار گرفتــن
در دســتور کار وزارتخانــه بتوانیــم ایــن
پــروژه را طــی بــازه زمانــی دو ســاله
عملیاتــی نمــوده و وارد مــدار بهــره
بــرداری شــود کــه در ایــن صــورت ســهم
منابــع آبــی بندرعبــاس از آب شــیرین کن

هــا بــه  70درصــد خواهــد رســید .
*بازديــد وزيــر نيــرو از پــروژه هــاي آب
شــيرين كــن بندرعبــاس
وزيــر نيــرو در اوليــن روز ســفر بــه
اســتان هرمــزگان ،بــا بازديــد از پــروژه
هــاي آب شــيرين كــن يكصــد هــزار متــر
مكعبــي و يــك ميليــون متــر مكعبــي شــهر
بندرعبــاس  ،رونــد اجــراي ايــن پروژههــا
را بررســي کرد.بــه گــزارش روابــط
عمومــي آب و فاضــاب اســتان ،در ايــن

بازديــد مهنــدس "حميــد چيتچيــان"
بــا همراهــي مهنــدس "علــی اصغــر
قانــع" ،معــاون برنامــه ریــزی و توســعه
شــرکت مهندســي آب و فاضــاب کشــور
بــا ســفر بــه بندرعبــاس ،از پــروژه هــاي
شــيرين ســازي آب دريــا بـ ه ويــژه پــروژه
آبشــيرين كــن يكصــد هــزار متــر مكعبــي
ايــن شــهر کــه بــا ســرمايه گــذاري بخــش
خصوصــي در حــال انجــام اســت ،بازديد و
در جريــان آخريــن وضعيــت اجــراي طــرح

مذکــور و مســائل و مشــکالت آن قــرار
گرفــت.
همچنیــن چیــت چیــان از پــروژه انتقــال
آب خلیــج فــارس بــه صنایــع و معــادن
جنــوب شــرق کشــور تحــت عنــوان
"ســاقی کوثــر" و تاسیســات آن شــامل
آب شــیرین کــن یــک میلیــون متــر مکعبی
بندرعبــاس نیــز بازدیــد کرد.شــایان ذکــر
اســت،در صــورت راه انــدازی کامــل
ســایت و رســیدن بــه ظرفیــت نهایــی
براســاس مصوبــه شــرکت مهندســی آب
و فاضــاب کشــور  50میلیــون مترمکعــب
در ســال بــه شــهر بندرعبــاس و شــهرها و
روســتاهای مســیر خــط انتقــال اختصــاص
خواهــد یافــت.
*تاسيســات جديــد آب شــيرين كــن 50
هــزار مترمكعبــي در بندرعبــاس احــداث مي
شــود
وزیــر نیــرو در نشســت مشــترک بــا
اســتاندار ،نماینــدگان مجلــس و مدیــران
صنعــت آب و بــرق اســتان هرمــزگان بــر
ضــرورت تامیــن آب شــهرهای ســاحلی از
طریــق تاسیســات نمــک زدایــی تاکیــد کرد
و گفــت :در همیــن رابطــه مصوبــه مجلــس
در خصــوص تامیــن بخــش عمــده آب
شــرب شــهرهای ســاحلی از طریق شــیرین
ســازی در دســتور کار برنامــه هــای وزارت

نیــرو قــرار گرفــت.
حمیــد چیــت چیــان افــزود :بــا تحقــق
ایــن مهــم در اســتان هرمــزگان فشــار از
روی دشــت هــا برداشــته شــود و در ایــن
راســتا تاسیســات خوبــی در اســتان ایجــاد
شــده و نیــاز اســت اجــرای طــرح هــای
احــداث آب شــیرین کــن بــه طور جــدی در
هرمــزگان پیگیــری شــود.
مقــام عالــی وزارت نیــرو همچنیــن از
احــداث تاسیســات جدیــد آب شــیرین
کــن  50هــزار مترمکعبــی در شــهر
بندرعبــاس خبــر داد و گفــت :شــهر
بندرعبــاس بایــد بــی نیــاز از انتقــال آب
از مینــاب شــود و مــا تــاش داریــم بــا
اجــرای هــر چــه ســریعتر ایــن پــروژه در
دو واحــد  ۲۵هــزار مترمکعبــی بــه ایــن
هــدف نزدیــک تــر شــویم.وی تصریــح
کــرد :یکــی از مســائل مهــم اســتان
هرمــزگان بــه ویــژه در شــرق اســتان
کمبــود جــدی منابــع آب اســت کــه بایــد
اقــدام موثــری بــرای مدیریــت آن انجــام
داد همچنیــن شــیرین کــردن آب هــای
شــور ســطحی کار بســیار مهمــی اســت
کــه اگــر از ایــن آب بــه صــورت صنعتــی
یــا گلخانــه ای اســتفاده شــود ،مــی تــوان
از ایــن ظرفیــت بــرای توســعه اقتصــادی
منطقــه اســتفاده کــرد.

