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رئیس کل بانک مرکزی:

عرضه ارز در نیما دو برابر تقاضا
 است

گــروه اقتصادی - رییس کل بانک مرکزی گفــت: عالوه بر تامین ارز 
واکسن های مورد نیاز وارداتی از کشورهای اعالم شده قبلی، امروز ارز مورد 

نیاز خرید واکسن از هند نیز تخصیص یافت.
عبدالناصر همتی گفت: به اتفاق وزرای ذی ربط در دومین جلسه مشترک 
کمیســیون های مجمع تشــخیص مصلحت درباره مباحث FATF شرکت 
کردیم، در پاســخ به سواالتی که مطرح شد مطالب مهمی از طرف نمایندگان 
دولت در جلســه درباره ضرورت و اهمیت پیوستن به کنوانسیون های مرتبط 

ارائه شد.
وی بــا بیان اینکه معامالت حواله های ارزی در ســامانه نیما در یک ماه 
گذشــته، روان و با ثبات قابل توجهی در جریان بوده اســت گفت: در یک ماه 
منتهی به ســوم اســفند معادل ۱.۹ میلیارد دالر با میانگین نرخ ۲۳ هزار و ۵۰۰ 

تومان به ازای هر دالر معامله شده است.
همتی افزود: این رقم عالوه بر ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی و نیز 
واردات در مقابل صادرات در این مدت بوده اســت، نکته جالب توجه اینکه 

همواره عرضه بیش از دو برابر معامالت انجام شده در این بازار است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: میزان تســهیالت پرداخت شــده توسط 
سیستم بانکی در ۱۰ ماه امسال به رقم حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و 
همچنین حجم مجموعه سپرده ها نیز با ۴۴ درصد رشد نسبت به ابتدای سال 

در پایان دی ماه به حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.

گــروه اقتصادی- شهرســتان 
جاســک ســالیان متمادی بــا فقر و 
محرومیت های بسیاری دست و پنجه 
نرم می کــرد اما این منطقه بواســطه 
دسترسی مســتقیم به دریای عمان و 
آب های آزاد، امروز به کانون توســعه  
مکران و به عنوان یکی از بهترین نقاط 
شرق کشــور برای انجام فعالیت های 
مختلف اقتصادی و توســعه ای تبدیل 
شــده اســت. هم اکنون توســعه در 
شهرستان جاســک با انجام اقدام ها و 
طرح های بــزرگ ملی همچون ایجاد  
پاالیشگاه نفت سنگین و یک مجموعه 
پتروپاالیش و همچنین پایانه صادرات 
نفتی ســرعت و شتاب باالیی به خود 
گرفته است و با تکمیل و بهره برداری 
از این طرح های مهم، جاسک به نمادی 

از توسعه و آبادانی تبدیل خواهدشد.
همچنین دولــت دوازدهم برای 
پرهیز از ایجاد حاشیه نشینی و مناطق 
مسکونی نامناسب در جاسک و باتوجه 
به ایجاد پاالیشــگاه های نفتی، پایانه 
صادرات نفت و شــهرک های صنعتی 
و کشــاورزی در این منطقه، ضرورت 
طراحی و احداث شــهر جدید مکران 
را بــا درنظر گرفتن و پیش  بینی تمامی 
نیازها و الزامات آینده مدنظر قرارداده 
و برنامه ریزی های الزم جهت احداث 
این شهر به وســعت پنج هزار هکتار 
در۳۰ کیلومتری غرب جاسک را انجام 
داده اســت.باید این را هم اضافه کرد 
که در راســتای انجام مسوولیت های 
اجتماعــی و کمک به توســعه ملی و 
منطقه ای و فقرزدایی از مناطق محروم 
کشور، از سوی وزارت نفت و شرکت 
ملی نفت ایــران تصمیم یر این گرفته 
شــد تا در شهرستان جاســک با دارا 
بودن بندرچند منظوره استراتژیک در 
نوار ســاحلی دریای عمان و نزدیکی 
به آب هــای آزاد که امکان پهلوگیری 
کشــتی های پهن پیکر و عظیم را دارد، 
پروژه خط لوله نفتی گوره به جاسک را 
اجــرا کرد و این منطقه به یکی از مراکز 
مهم انرژی و صنعتی ایران تبدیل شود.

در آینده ای نزدیک بندرجاسک 
با اجرای طرح های عظیم نفتی، امکان 
انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام 
سنگین از مناطق نفت خیز، ذخیره سازی 
۱۰ میلیون بشکه نفت خام و پهلوگیری 
کشتی  های پهن پیکر با ظرفیت ۲ میلیون 
تــن را پیدا خواهد کرد و این اقدام های 
توسعه ای در راستای رفع محرومیت از 
چهره مناطق شرقی هرمزگان هست.
البته عــالوه برطرح های توســعه ای 
و ملی یاد شــده، به لحاظ عمرانی نیز 
دولت توجــه خاصی به ارائه خدمات 
و توســعه مناطق محروم و روستایی 
کشــور از جمله شهرســتان جاسک 
داشــته و در بخش هــای مختلف از 
جمله زیرساخت ها، عمران روستایی، 
آمــوزش، راه و آب و بــرق و درحال 
حاضر اینترنت نیر گام های ارزشمندی 
برداشته است. این نشان می دهد هرچند 
اقدام  دولت های مختلف در این منطقه 
محروم از کشور انکارناپذیر بوده اما عزم 
و اراده دولــت تدبیــر و امید به اجرای 
طرح های عمرانی، خدماتی، راه سازی 
و بویژه توسعه جاسک چشمگیر بوده 

است.
انتقــال گوره به جاســک 
مهم تریــن طرح ملی در شــرق 

هرمزگان
خط انتقــال گوره به جاســک 
یکــی از مهم تریــن طرح های ملی در 
دســت اجرا می باشد که معاون رییس 
جمهوری و رییس ســازمان برنامه و 
بودجه در ســفر اخیر خود )دیماه ۹۹( 
به هرمــزگان در بازدیدی از این طرح 
آن را یک طرح مهم ملی و راهبردی در 

کشور عنوان کرد.

ایــن طرح با حمایــت دولت و 
راهبری شــرکت ملی نفت ایران و با 
هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون 
بشکه نفت خام در روز، ذخیره سازی 
و صــادرات آن از طریق پایانه جدید 
جاسک، تضمین اســتمرار صادرات 
نفت خــام، تمرکززدایی از پایانه های 
صادراتی و متنوع ســازی آن و توسعه 
پایدار و اشتغال زایی درسواحل مکران 
اجرا می شود. تامین و احداث یک هزار 
کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ ســازگار با 
نفت ترش، احداث پنج تلمبه خانه و سه 
ایستگاه بین  راهی خط لوله و برق رسانی 
به آن ها، احداث ایستگاه های دریافت 
و ارســال توپــک و ترمینــال پایانی، 
احداث مخازن ذخیره سازی به ظرفیت 
۱۰ میلیون بشــکه در منطقه جاسک 
و احداث تاسیســات دریایی شــامل 
سه گوی شــناور، حوضچه آرامش و 
تاسیسات جانبی آن در سواحل مکران، 
از مهم تریــن پروژه های این طرح ملی 
است. همچنین قراردادهای ساخت ۵۰ 
دستگاه پمپ مورد نیاز طرح راهبردی 
انتقــال نفت خام گوره - جاســک با 
ارزش تقریبی ۴۸ میلیون یورو، مهرماه 
پارسال بین شرکت مهندسی و توسعه 
نفت و شرکت های پمپ های صنعتی 
ایران، پمپیران و پتکو امضا شــده بود 
که درهمیــن باره، طبــق گفته »علی 
جعفرزاده« قائم مقام طرح انتقال نفت 
خام گوره به جاســک در ۲۵بهمن ماه 
امســال نخستین پمپ دســتگاه ۳.۲ 
مگاواتی ســاخت ایــران به این طرح 

راهبردی تحویل شده است.
معاون رییس جمهوری و رییس 
ســازمان برنامه وبودجه در نیمه دوم 
سالجاری در جریان بازدید از این طرح 
گفت: همه طرح هــای درحال اجرای 
کشور مهم هستند اما طرح خط انتقال 
گوره به جاسک را می توان از مهم ترین 
طرح ها ذکر کــرد. محمدباقر نوبخت 
اظهارداشــت: گزارش داده شــده از 
روند اجرای طرح هزار کیلومتری خط 
لوله گوره به جاسک امیدبخش بوده و 
اقدام های خوبی انجام شــده است و با 
تکمیل آن می توان تنگه هرمز را دور زد 
و از ظرفیت ملی دریای عمان به خوبی 
استفاده کرد. وی اظهارداشت: مخازنی 
که در جاسک با ظرفیت ذخیره سازی 
۱۰ میلیون بشکه نفت درحال احداث 
اســت، طرح راهبــردی بزرگی برای 
کشــور بوده، بویژه اینکه االن از خلیج 
فــارس هــم فاصله گرفتــه و ذخیره 
سازی را درساحل دریای عمان انجام 
می دهیم.رییس سازمان برنامه و بودجه 
اضافه کرد: آینده با همه سختی هایی که 
اکنــون وجود دارد متعلق به ملت ایران 
اســت و اجرای این طــرح باتوجه به 
فرصت فراروی کشور بسیار با اهمیت 
خواهدشــد. معاون رییس جمهوری 
خاطرنشــان کرد: کار با قوت درحال 
نزدیک شدن به مراحل پایانی خود بوده 
و این ســفر و گزارش اقدام های انجام 
شده در اینجا خستگی مرکز را برطرف 
کرد. وی گفــت: طرح راهبردی پایانه 
نفتی جاسک با پیشرفت فیزیکی خوب 
درحال نزدیک شدن به پایان کار و اتمام 
خود قرار دارد. معاون رییس جمهوری 
و رییس ســازمان برنامه و بودجه بیان 
داشــت: امیــد می رود تا ســال آینده 
شــاهد بهره برداری از این طرح بزرگ 
که مخازن عظیمی برای شــرکت نفت 
و صادرات نفت ایجاد می کند. معاون 
رییس جمهوری بیان داشــت: ضمن 
اهمیتــی که خلیج فارس و تنگه هرمز 
برای کشــور، جهان و بازار نفت دارد 
داشــتن پایگاه دیگری برای صادرات 
آینده کمک کننده است.نوبخت خاطر 
نشــان کرد: این اقــدام بزرگ با وجود 
تحریم ها درحال انجام است و  این طرح 

به عنوان یک ظرفیت ملی درعرصه های 
جهانی قابل رقابت است.

تکمیل لوله گــذاری دومین 
خــط زیردریایــی پایانه نفتی 

جاسک
طرح توسعه پایانه نفتی جاسک 
به عنوان آخرین حلقه از زنجیره طرح 
ملی و راهبردی انتقال نفت خام از گوره 
به جاسک، شامل سه مجموعه خطوط 
لوله ۴۸ اینچ خشــکی و سیستم های 
اندازه گیری، ۶ رشته خط لوله ۳۶ اینچ 
زیردریایی، ســه مجموعه چند راهه 
دریایی و ســه مجموعه گوی شناور 
بــه همراه تجهیزات جانبی اســت که 
مرحله نخســت آن تا پایان سالجاری 
آماده راه اندازی می شــود. سرپرست 
طرح پایانه نفتی جاسک دوم اسفندماه 
جاری از تکمیل شدن عملیات احداث 
دومین رشته خط لوله دریایی ۳۶ اینچ 
انتقال نفت خام پایانه صادراتی جاسک 
خبر داد و گفت: پس از تکمیل عملیات 
لوله گذاری نخســتین خط دریایی این 
طرح در هفته های پیشــین، به منظور 
تکمیل مسیر دریایی مرحله زودهنگام 
پایانه نفتی جاســک، شناور لوله گذار 
بالفاصلــه در موقعیت احداث دومین 
رشــته خط لوله ۳۶ اینــچ زیردریایی 
منتهی به مســیر گوی شناور صادراتی 
قرار گرفت. »وحیــد مالکی« با اعالم 
تکمیل دومین خط لولــه زیردریایی 
این طرح افزود: متناسب با زمان بندی 
از پیش تعیین شــده، لوله گذاری این 
رشــته خط لوله در۲ مرحله توســط 
شناور تحت مالکیت شرکت مهندسی 
و ساخت تاسیســات دریایی ایران به 
عنــوان پیمانکار طــرح انجام )و یکم 

اسفند ۹۹( با موفقیت به پایان رسید.
وی پیشرفت کلی طرح پایانه نفتی 
جاسک را در مرحله زودهنگام و پس 
از تکمیل دومین رشته خط لوله دریایی، 
۸۲ درصد اعالم کرد و گفت: با تکمیل 
این ۲ رشته خط لوله دریایی انتقال نفت 
خام، در روزهای آینده امکان نصب و 
راه انــدازی گوی شــناور صادراتی و 
تجهیزات جانبــی آن که هم اکنون در 
یارد صنعتی خرمشهر بارگیری شده، 

فراهم می شود.
ساخت شهر جدید مکران در 

جاسک
بنابر تصمیم گیــری اخیر برنامه 
ریزان و رایزنی با مسووالن استانداری 
هرمزگان، شهر جدید مکران به وسعت 
پنج هزار هکتار در۳۰ کیلومتری غرب 
جاسک ایجاد می شود. معاون هماهنگی 
امــور عمرانی اســتاندار هرمزگان به 
ایرنا گفت: کلیات ســاختاری، مکان، 
جمعیت پذیری و مساحت شهر جدید 
»َمکــران« به تصویب شــورای عالی 
معماری و شهرسازی رسیده و پیمانکار 
آن هم مشخص شده است. رضا مدرس 
اظهارداشــت: پیوست ها و مالحظات 
زیست محیطی و گردشگری هم برای 
این شهر مورد توجه قرار می گیرد تا هم با 
محیط زیست مکران انطباق داشته باشد 
و هم اقتصاد آن از طریق گردشــگری 
رونق یابد. وی ادامــه داد: هنوز طرح 
تفصیلی شهر جدید »مکران« مصوب 
نشده اســت اما برای سرعت بخشی 
در رونــد احداث این شــهر، بزودی 
عملیات آماده ســازی اولیــه آن آغاز 
می شود. معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتاندار هرمزگان اظهارداشت: شهر 
جدید »َمکران« در زمینی به وسعت سه 
هزار هکتار احداث می شود که ظرفیت 
اسکان ۱۰۰ هزار نفر را خواهدداشت.

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری هرمزگان نیز برای 
اجرای امکانات گردشگری ساحلی و 
دریایی در این شــهر برنامه ریزی های 
الزم را انجــام داده و در جهــت رفاه 

حال جامعه محلی و جذب گردشــگر 
در شرق اســتان، امکانات گردشگری 
دریایی و ساحلی در شهر جدید مکران 
ایجاد می شود و براساس تصمیم گرفته 
شــده درافق ۱۴۲۰، اسکان ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت در این شهر پیش بینی شده 
است.برهمین اســاس نیز اختصاص 
۱۰۰ هکتــار از فضای ســاحلی برای 
فعالیت های مرتبط با گردشــگری در 
ساحل شهر جدید مکران برنامه ریزی 
شــده که در آن انــواع امکانات مرتبط  
با گردشگری ساحلی و دریایی ایجاد 
خواهدشد. ایجاد امکانات گردشگری 
در شــهر جدید مکران عالوه بر فراهم 
کردن شــرایط  جهت افزایش حضور 
گردشــگران به نوار ســاحلی مکران، 
توسعه اشتغالزایی در این منطقه را نیز 

فراهم خواهدکرد.
ساخت بندر جدید در سواحل 

مکران
ســازمان بنادر و دریانوردی نیز 
همچون سایر برنامه ریزان و اقتصادانان 
نظــام، توجه ویژه ای به توســعه همه 
جانبه منطقه جاســک و بهره مندی از 
ظرفیت های ویژه این شهرســتان دارد 
و از آنجایی که پیشــرفت این منطقه به 
عنوان کانون توسعه ای سواحل مکران 
بســیار مهم و راهبردی است، لذا این 
ســازمان به این نتیجــه و جمع بندی 
رسیده است تا بزرگترین بندرتجاری 
کشور را در شــرق هرمزگان احداث 

کند.
ایــن بندر در اســتان هرمزگان با 
محوریت جذب کشتی های کانتینری 
با اندازه بزرگ ساخته می شود و دومین 
بندر اقیانوسی در سواحل مکران بوده 
که جانمایی آن انجام شــده اســت؛ 
برای ســاخت بندر جدید در سواحل 
مکــران به ظرفیت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون 
تن برنامه ریزی شده است. معاون وزیر 
راه و شهرســازی و مدیرعامل سازمان 
بنــادر و دریانوردی گفت: در تعامل با 
وزارت نفت، جانمایی نهایی این بندر 
مشــخص و مطالعات اجرایی سازمان 
بنادر و دریانــوردی دراین رابطه آغاز 
خواهدشد.محمد راستاد اوایل بهمن 
ماه امســال در بازدیدی از ۲ بندر کوه 
مبارک و جاســک از جمله بنادر شرق 
هرمزگان با اشاره به اینکه حمل ونقل 
و تجارت دریایی در شرق تنگه هرمز؛ 

برای نخستین بار مدنظر قرارمی  گیرد، 
عنوان کــرد: قصد داریم تا به جز بندر 
چابهــار بتوانیم پذیرش کشــتی های 
اقیانوس پیما را در شرق تنگه هرمز نیز 
داشته باشیم که این مساله در محدوده 
شهرستان جاسک مدنظر قرار خواهد 
گرفت.راستاد افزود: در رابطه با فعالیت 
ناوگان سنتی و مشکالت به وجود آمده 
برای بومیان شهرستان جاسک، هرگز 
نگاه ســازمان این نیســت که ناوگان 
سنتی فعالیت نکنند بلکه سازمان بنادر 
و دریانوری نمی تواند به واسطه جایگاه 
حاکمیتــی خود بــرای صاحبان کاال 
تکلیف تعیین کند که از چه طریقی بار 
خود را حمل کنند و بنابراین ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی از طریق اعطای 
تسهیالت با حداقل ۲۰ درصد آورده و 

ارائه بیشترین میزان یارانه، کمک خواهد 
کرد تا مشــکل لنــج داران؛ حل و در 
راستای برطرف کردن معضل بیکاری 

و اشتغال بومیان منطقه گام برداریم.
به گفته مدیرعامل ســازمان بنادر 
و دریانــوردی، همچنیــن ٧۵ درصد 
تخفیف در رابطه با حقوق و عوارض 
بندری لنج ها از ســوی سازمان بنادر و 
دریانوردی به تصویب رسیده است تا 
بتوانیم به فعالیت لنج داران کمک کنیم.

راســتاد افزود: ســازمان بنادر؛ 
نهایت تالش خــود را انجام می دهد 
تا در راســتای رفع دغدغــه لنج داران 
شهرســتان جاســک؛ گام های عملی 
بردارد و در بلندمدت نیز آمادگی دارد 
تا از محل وجوه اداره شــده تسهیالت 

الزم را ارائه کند.
بهره برداری از ســاختمان 
مرجع دریایی جاســک تا پایان 

امسال
مدیــرکل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان نیز پس از بازدیدهای میدانی 
از روند احــداث طرح های دریایی و 
بنــدری و دیدار با مســووالن، تجار و 
بازرگانان جاسک ظهارداشت: عالوه بر 
طرح های توسعه ای که در طرح جامع 
بندر جاسک پیش بینی شده است که در 
آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز 
می شود، سه طرح مهم بندری نیز در این 
منطقه براساس برنامه زمان بندی شده تا 
پایان سالجاری به بهره برداری می رسد.

علی رضا محمــدی کرجی ران 
افــزود: یکی از ایــن طرح ها احداث 

ســاختمان مرجع دریایی بــا بیش از 
۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی اســت 
کــه با هــدف ارائه خدمــات بهتر در 
حوزه های جســتجو و نجات و کنترل 
ترافیک دریایی با ۲۴ متر ارتفاع و هزینه 
۶۵ میلیارد ریال تا پایان امســال مورد 
بهــره برداری قــرار می گیرد. وی بیان 
داشت: بازســازی و نوسازی ۵۰۰ متر 
اسکله بندر جاسک با هزینه کرد ۱۶۰ 
میلیارد ریال که در ســه مرحله کاری 
تعریف شــده و هم اکنون مرحله سوم 
آن درحال انجام اســت و اجرای طرح 
اطفای حریق بندر در بندرجاســک از 
دیگر طرح های بندری است که تا پایان 
سال جاری افتتاح می شود.مدیرکل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان اظهارداشــت: 
بنادر سیریک و جاسک  در شرق استان 

در سال های اخیر، صادرات محصوالت 
را از طریــق کانتینرهای یخچالی مورد 
توجه قرارداده که این امر ضمن تضمین 
ماندگاری باال، اقبال تجار و بازرگانان 
را بــرای صادرات محصوالت خود به 
بازارهای هــدف از طریق این ۲ بندر 

دوچندان کرده است.
وی گفــت: آنچــه در راســتای 
افزایش مبادالت تجاری با کشورهای 
هدف از طریق بنادر کوچک تر محقق 
شــده، ترسیم چشــم انداز صحیح و 
بهره گیری از ظرفیت های جغرافیایی، 
دریایی و بندری این بنادر اســت.مدیر 
بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق 
هرمــزگان نیز اظهارداشــت: باتوجه 
بــه ظرفیت توانمندی بندرجاســک، 
ابن منطقــه به عنوان کانون توســعه 
فعالیت های دریایی و بندری در شرق 
هرمزگان تبدیل می شــود. حمید رضا 
محمد حســینی در گفت وگو با ایرنا 
بیان داشت: بندرچند منظوره جاسک 
دارای حوضچــه ای به وســعت ۲۶ 
هکتــار و اراضــی پســکرانه ای ۱۱ 
هکتاری اســت و اسکله های این بندر 
از قابلیت پهلودهی شــناورهای فلزی 
و لنج های تجاری و صیادی برخوردار 
می باشد.محمدحسینی گفت: مولفه ها 
و قابلیت های متمایز بندر جاســک در 
مقایسه با دیگر نقاط باعث شده صادر 
کننــدگان هزینه کمتری را از مزرعه تا 
بندر پرداخت کننــد و این عامل اقبال 
ســرمایه گذاران را جهــت صادارات 
محصوالت خود از جاســک به بنادر 

هدف دوچندان کرده است.
مدیــر بنــدر شــهید باهنــر و 
بنادرشــرق هرمــزگان، توجه ویژه به 
فعالیت های دریایی و بندری با هدف 
توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد 
برای بومیان منطقــه را راهبردی مهم 
در توسعه بندر جاســک و بنادر واقع 
در ســواحل مکران عنوان کرد.محمد 
حســینی یادآورشد: تقویت و سرعت 
بخشی در امور توسعه ای بندر جاسک 
یکی از رویکردهای مهم ســالجاری 
اســت که ایجاد ظرفیت های جدید و 
گسترش فعالیت های تجاری باتوجه به 
مزیت های مورد اشاره می تواند سرعت 
بخشی در روند صادرات محصوالت 
کشاورزی منطقه و استان های همجوار 
را درپی داشــته باشد.وی تصریح کرد: 
ســال گذشــته ۱۰۰ هزار تــن کاالی 
غیرنفتی توسط لنج های باری و لندینگ 
کرافــت از بندرجاســک بــه مقصد 
کشــورهای حوزه خلیج فارس صادر 
شد که درهمسنجی با سال قبل تر از آن 

۹۶ درصد افزایش داشته است.
جاسک نباید لقب محرومیت 

منطقه کشور را به یدک بکشد
معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم ریاست جمهوری نیز که آذرماه 
امســال بازدید ۲ روزه ای  از مناطق کم 
برخوردار شــرق هرمــزگان از جمله 
جاسک داشت، چند طرح مهم را برای 
رفع محرومیت هــای منطقه نوگین، 
گیشــدان و جانوری این شهرســتان 
تصویب کرد و گفت: این منطقه از شرق 
هرمزگان با توجه به استعدادهای خوبی 
که دارد، نباید لقب محروم ترین منطقه 
کشــور را به یدک کشــد. محمد امید 
همچنین از برگزاری نشســت ویژه با 
حضور استاندار و معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری هرمزگان و نماینده 
مردم شرق اســتان در مجلس شورای 
اســالمی به منظور پیگیری مشکالت 
۱۸ روستای منطقه نوگین، گیشدان و 
جانوری شــرق جاسک در تهران خبر 
داد. امیــد ادامه داد: مشــکالت منطقه 
جاســک به عنوان یکی از رســالت ها 
و مســوولیت های معاونت توســعه 
روســتایی مورد پیگیری قرارمی گیرد 
و جمعیــت نزدیک بــه ۲ هزارنفری 
این منطقه از جاســک مورد حمایت 
ویــژه قــرار خواهنــد گرفت.معاون 
رییس جمهوری تاکید کرد: مشــکل 
راه ارتباطی به عنوان یکی از مشکالت 
اساســی ۱۸ روســتای منطقه شــرق 
جاســک مطرح است که برای تصمیم 
گیری در خصوص مساله راه نمی توان 
پشت تریبون برای آن تصمیم گرفت.
معاون رییس جمهوری با اشاره به لزوم 
توسعه ارتباطات سیار و دسترسی مردم 
منطقه محروم در شــرق به جاسک به 
اینترنت، عنوان کرد: توسعه ارتباطات 
روستایی که آموزش هم در مقطع فعلی 
با آن گره خورده، بســیار حائز اهمیت 
است.امید ابرازداشت: معاونت توسعه 
روستایی ریاســت جمهوری در این 
زمینه، پیگیری های الزم را به عنوان یک 
مســاله دارای ضرورت انجام خواهد 
داد.وی همچنین، ایجاد اشــتغال برای 
جوانان این منطقه را با اعطای تسهیالت 
ارزان قیمــت مورد تاکید قــرارداد و 
گفت: اعتبــارات مربوط به طرح های 
مهم بخــش کشــاورزی، دامداری و 
آبخیــزداری در این منطقــه، خارج از 
منابعی که تاکنون به استان تعلق گرفته، 
تخصیص داده می شود.معاون توسعه 
روستایی ریاســت جمهوری گفت: 
دولت اهتمام ویژه ای به حل مشکالت 
روستایی دارد و درهمین راستا یکهزار 
خانه بهداشت و مرکز سالمت روستایی 
به همت استانداری ها و خیران تا پایان 
دولت بهره برداری می شــود که ازاین 

میزان ۱۸ خانه بهداشت در شهرستان 
جاســک  پیش بینی شده که هزینه آن 
عــالوه بر کمک خیران بخشــی از آن 
نیز از طریق منابع مالی معاونت توسعه 

روستایی تامین می شود.
توسعه جاسک با اعتبارات 
منطقه مکران و معاونت توسعه 

روستایی
 توســعه مناطق شــرق جاسک 
هرمــزگان با رویکرد بهــره گیری از 
اعتبــارات منطقه مکــران و معاونت 
توسعه روســتایی ریاست جمهوری 
در حال پیگیری و تحقق است.معاون 
هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
هرمزگان با بیان اینکه روســتاییان این 
منطقه تمایل زیــادی برای ماندگاری 
دارند، گفت: طرح استانی محرومیت 
زدایی منطقه شــرق جاسک به مانند 
طرح محرومیت زدایی بشاگرد و کوشا 
احمدی با جدیت در دستورکار قرارداد 
و سفر اخیر معاونت توسعه روستایی 
و مشــاور معاون اول رییس جمهوری 
در همین راســتا انجام شده است.رضا 
مدرس بیان داشت: طرح ها و برنامه ی 
اجرایی مکران با شدت و قدرت درحال 
اجرا بوده و ضمن امید آفرینی بایستی 
ظرفیت های آن برای توســعه جامعه 
محلی استفاده شــود.  معاون استاندار 
هرمــزگان پــس از بازدیــد از منطقه 
کوهستانی نوگین، گیشدان و جانوری 
جاسک با اشاره به روند تصویب سند 
توسعه سواحل مکران و توجه ویژه به 
توســعه مبتنی برتقویت جامعه محلی 
در مصوبه شــورای عالی توسعه این 
منطقه، اظهارداشــت: توسعه متوازن 
روستاهای کوهستانی این منطقه باید 
با اســتفاده از ظرفیت توسعه سواحل 
مکران و برمبنای توسعه جامعه محور 
شکل بگیرد.وی ادامه داد: در این سند، 
مشارکت جامعه محلی در حوزه استان 
هرمــزگان مورد تاکید قرار گرفته و در 
کوتاه مدت برنامه هایی در دست اقدام 
است اما در بازه بلندمدت ضرورت دارد 
نقش جامعه محلی که تاکنون همراهی 
بســیار خوبی در توســعه فیزیکی و 
عمرانی منطقه داشــته اســت، بسیار 
پررنگ تر دیده شــود.مدرس، با اشاره 
به طرح محرومیت زدایی منطقه شرق 
جاسک، بیان داشت: طرح محرومیت 
زدایی ایــن منطقه شــامل پهنه ای به 
وســعت ۳۶ روستا است که درمرحله 
نخســت محرومیت زدایی ۱۸ روستا 
در دستورکار قرار دارد که ظرفیت های 
توسعه ای را جدای از دستورالعمل هایی 
که ممکن است در گام اول مانعی برای 
اجرای پیشنهادات باشند، دریک برنامه 
مدون تدوین شد. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری هرمزگان یادآورشد: 
مسیر ۲۰ کیلومتر از فاصله ۹۹ کیلومتری 
منطقه نوگین و گیشدان تا مرکز بخش 
لیردف جاسک در مرحله نخست ایجاد 
خواهدشد و  بازگشایی اولیه مبتنی بر 

برنامه زمانبندی پیش خواهد رفت.
آنچه بیــش ازهمه بــرای مردم 
اســتان هرمزگان بویژه مناطق شــرق 
حائز اهمیت اســت، ایجاد شــغل و 
توانمند سازی افراد بویژه جوانان بوده 
که اشتغال می تواند جلوی بسیاری از 
معضالت اجتماعی بویژه روی آوردن 
به مشاغل کاذب و خطرآفرین را بگیرد 
و جامعــه از این بابت مصون می ماند.
مردم از طریق رســانه ها بارها و بارها 
متوجــه ایجاد مشــاغل و واحدهای 
بزرگ در منطقه شرق هرمزگان هستند 
و شاهداند که برای ایجاد اشتغال در این 
واحدها از سایر نقاط کشور نیرو آورده 
می شــود ولی این افراد کمتر به اشتغال 
گرفته می شوند لذا هرگونه توسعه در 
گروی بکارگیــری و جذب نیروهای 

ماندگار و ساکن در همان محل است.

هرچند شهرستان های شرق هرمزگان از جمله جاسک را به عنوان نماد محرومیت در کشور می دانند اما 
این منطقه قدم در راه توسعه گذاشته و دیگر به مانند چند دهه قبل محروم نیست.

جاسک؛ از محرومیت تا 
نقش آفرینی در توسعه مکران

مهم ترین طرح ملی در شرق هرمزگان؛

شرکت خانه )سهامی خاص(در نظر دارد؛ عملیات خرید ، تامین و حمل 
 V.R.Fمصالح و اجرای سیســتم سرمایش اسپیلت ، داکت اسپیلت و 
) کاستی ( به انضمام متعلقات و لوله کشی های مربوطه از محصول و برند 
شرکت GREE جهت بلوکD  پروژه مجتمع مسکونی رومای کیش به 
نشــانی: جزیره کیش- روبروی هتل سیمرغ را به صورت 100% تهاتر با 
امالک و اراضی متعلق به شــرکت خانه، به اشخاص حقوقی دارای توان 
فنی، مالی، تشکیالتی و سوابق اجرایی مرتبط واگذار نماید. لذا از کلیه 
واجدین شرایط دعوت می شود، از تاریخ 1399/12/06 حداکثر تا ساعت 
14 مورخ 1399/12/16 ضمن در دســت داشتن معرفی نامه به نشانی: 
تهران – خیابان ولیعصر – خیابان دمشق – پالک 8 – شرکت خانه– دفتر 
امور قراردادها مراجعه نموده و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند 
و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 88909101 داخلی210 
تماس حاصل نمایید. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی 
که با شــرایط مندرج در آگهی اختالف داشــته باشد و یا بعد از مهلت 
مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است، این 
شرکت، در رّد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها، بدون آنکه نیاز به ذکر 
دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است. هزینه درج آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد. 
شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاد 
دهندگان می بایست یک نسخه از شرایط مناقصه را دریافت و پس از 
امضاء و ممهور نمودن آن، به پیشنهاد خود ضمیمه 

نمایند. 

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

نوبت دوم

بدینوســیله به اطالع عموم کیشــوندان محترم میرساند در 
محدوده شهرک سبز، مجتمع مسکونی رز و نرگس، دهکده ساحلی 
در جاده جهان، برج مســکونی مینارزیدنس، مجتمع مســکونی 
شاراکس، مجتمع مســکونی پرشین مارینا، هتل پاالس و مجتمع 
مســکونی فرهیختگان مورخ 99/۱۲/09 روز شــنبه از ساعت ۵ تا 
۷ صبح به منظور انجام مانور در ســویچگیر نیروگاه، تعمیرات 

پیشگیرانه و ضروری؛ با قطعی برق همراه خواهد بود.
روابط عمومی شرکت آب و نیروی ماهتاب کیش

اطالعیه قطعی برق


