
اقتصاد کیش - رییس کل دادگســتری 
هرمزگان گفت: با اجرای طرح صدور 
گواهی عدم سوء پیشینه الکترونیک که از 
این استان پایه گذاری و پس از آن در تمام 
کشور اجرایی شــده در ۱۷ ماه گذشته 
بیش از ۲ میلیون گواهی صادر شــده و 

نزدیک به ۴ میلیون تردد به دادگســتری 
ها و مراجع قضایی کاهش یافته است.

مجتبی قهرمانی در دیدار با نماینده ولی 
فقیه در هرمزگان اظهارداشــت: کاهش 
ورودی پرونــده هــا و افزایش کیفیت 
رســیدگی ها از برنامه ریزی های دقیق 

به منظور ارائه طرح ها و ایده های نو در 
دادگستری استان است.

وی افــزود: کاهــش مراجعه موجب 
خواهد شد که دستگاه قضایی با آزادی 
عمل بیشتری به امور مهم تر و حساس 
تر رسیدگی نماید که به همین منظور به 
دنبال این هستیم تا طرح صدور گواهی 
عدم ســوء پیشــینه الکترونیک را در 
پرونده های حصر وراثت و پرونده های 
جبران خسارت حوادث بیمه ای نیز اجرا 

کنیم.
رییــس کل دادگســتری هرمــزگل 
خاطرنشان کرد: با به کارگیری سیستم 
های هوشمند الکترونیکی، در وقت و 
هزینه مردم صرفه جویی شده و موجبات 

رفاه مردم نیز فراهم خواهد شد.
قهرمانــی در بخش دیگــری، اجرای 
عدالت را وظیفه ای همگانی دانست و 

بیان کرد: در دستگاه قضایی استان همه 
راهکارهای الزم را برای تحقق عدالت 
و احقــاق حقوق مردم مورد بررســی 
و ارزیابــی دقیق قرار خواهیــم داد تا 

خدمتگزار شایسته ای برای مردم باشیم.
وی در این رابطه بیان داشت: باید شرایط 
الزم برای بهره مندی مردم استان از مزیت 
هــای صنایع بــزرگ فراهم و به همین 
منظور دستگاه قضایی، اقدامات متعددی 
را  در این خصوص اجرایی نموده است.

حجت االسالم عبادی زاده نماینده ولی 
فقیه در اســتان هرمزگان و امام جمعه 
بندرعباس نیز در این دیدار گفت: مطمئن 
هستم با تجربه، درایت و نیروی فکری 
جنابعالی شرایط استان هرمزگان از قبل 
هم بهتر خواهد شــد و در آینده شاهد 
دســتاورد های جدید دستگاه قضایی 

استان خواهیم بود
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   اقتصاد کیش- حجت االسالم رستاخیز، امام جمعه بندرچارک در خطبه های ا نماز 
جمعه چارک خواستار تبدیل بخش شیبکوه به شهرستان به مرکزیت بندر چارک 
شد. وی گفت : با توجه به اینکه شهرستان بندرلنگه دارای وسعت عظیمی است 

قادر به رسیدگی به مشکالت و درخواست های مردم بخش شیبکوه نمی باشد..
وی گفت: شهرستان بندرلنگه نتوانسته است مشکالت بخش شیبکوه را برطرف 

نماید.
حجت االسالم رستاخیز بیان داشت: جهت برطرف کردن مشکالت این بخش، 
فرماندار محترم و نماینده مردم غرب اســتان از ظرفیت منطقه آزاد کیش و جزیره 

الوان در حوزه خدمات اجتماعی استفاده نمایند.
از لحاظ تقسیمات کشوری، بخش شیبکوه با توجه به مساحت سرزمینی، موقعیت 

شهرستان بودن را دارا می باشد.
وی افزود: با الحاق جزیره کیش به بخش شیبکوه، مشکل جمعیتی این بخش نیز 
حل خواهد شد و ظرفیت های این بخش با تبدیل به شهرستان در خدمت  کشور 

و ملت  قرار خواهد گرفت.

امام جمعه بندرچارک خواستارشد :

بخش شیبکوه به مرکزیت بندر چارک  
به شهرستان ارتقاء یابد

اقتصاد کیش- اســتاندار هرمزگان با اشــاره به توانمندی های بخش گردشگری 
در جزیره هرمز، گفت: در زمینه ایجاد زیرســاخت های گردشگری در این منطقه 
اقدام های خوبی در دســت انجام اســت و در جذب ســرمایه گذاری نیز با ارایه 

تضمین های دولتی، تالش می کنیم کمک بزرگی داشته باشیم.
مهدی دوســتی در آیین افتتاح بازارچه ملوانی جزیره هرمز اظهار داشت: بهترین 
امکانات باید در این جزیره ایجاد شود اما مردم باید در این پیشرفت نقش محوری 

را داشته باشند و از این پیشرفت و توسعه بهره مند شوند.
وی تاکید کرد: پیشرفت توأم با عدالت مدنظر و مورد تاکید مقام معظم رهبری باید 
در جزیره هرمز تحقق یابد و مردم هرمز باید در پیشرفت این جزیره نقش محوری 

داشته باشند.
دوستی با اشاره به دستور و تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص توجه 
ویژه به مردم هرمز و تالش در جهت پیشرفت این جزیره، ادامه داد: برای ما تکلیف 

است که در راه تحقق منویات مقام معظم رهبری گام برداریم.
استاندار هرمزگان به برگزاری جلسات ویژه برای پیگیری و بررسی مسائل جزیره 
هرمز اشاره کرد و افزود: حتما مسائل جزیره هرمز را بسیار بیشتر پیگیری خواهیم 
کرد و توسعه تجارت از جمله ته لنجی، صیادی، گردشگری و ایجاد زیرساخت های 

شهری مناسب در این جزیره در دستور کار است.
دوستی با بیان اینکه بانوان جزیره هرمز از نظر هنر و صنایع دستی مخصوص این 
جزیره کارهای بزرگی انجام داده اند، گفت: بخش بسیاری از اقتصاد هرمز بر دوش 
بانوان بزرگوار این جزیره است که نقش ویژه ای در جهت پیشرفت و تحول جزیره 

هرمز دارند و اشتغال بانوان در این جزیره مورد توجه قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: تلفیقی از  گردشــگری و تجارت در قالب بازارچه های تجاری و 

گردشگری مد نظر جدی قرار گیرد تا به رونق اقتصادی و توسعه منطقه بیانجامد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در بخش رفع مشکالت اسناد مالکیت مردم در 
ســطح استان و همچنین جزیره هرمز، اقدام ویژه انجام می دهیم و سریع تر در این 

خصوص تصمیم گیری خواهیم داشت.
بازدید از پروژه های گردشــگری و عمرانی جزیره هرمز، دیدارهای مردمی، ادای 
احترام به مقام شامخ شهدا، افتتاح بازارچه ملوانی، بازدید از محالت قدیمی و بافت 
فرســوده هرمز، شــرکت در نمازجمعه، بازدید از اسکله هرمز ، بررسی وضعیت 

امکانات شهرداری و چند طرح دیگر از اهم برنامه های استاندار در این روز بود

استاندار هرمزگان:

تضمین دولتی برای جذب سرمایه گذاری 
در جزیره هرمز می دهیم  فرمانداران هر شهرستان باید ۱۰ پروژه 

اقتصادی معرفی کنند

،مهدی دوستی در نشست هماهنگی اجرای برنامه های 
دولت در استان هرمزگان که با حضور معاونان استانداری 
و از طریــق ارتبــاط ویدئــو کنفرانس بــا فرمانداران 
شهرستان های سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در 
کنار توجه به رشد اقتصادی، باید پیشرفت توأم با عدالت 
مدنظر مقام معظم رهبری نیز در اجرای هر برنامه و پروژه 

مورد توجه جدی باشد.
وی با اشــاره به برنامه تحولی "پیشــرفت مردم اساس 

هرمرگان" )اکوسیستم پیمان(، خاطرنشان کرد: در قالب 
این برنامه، مسائل و پروژه های شهرستان ها به صورت 
هفتگی با برگزاری نشست با حضور فرمانداران و مدیران 

دستگاه ها، پیگیری خواهد شد.
استاندار هرمزگان ادامه داد: تمرکز این برنامه روی رفع 
مشکالت اصلی شهرستان ها است و اجرای پروژه های 
تعریف شده در این برنامه را رصد می کنیم و فرمانداران 
باید در خصوص پروژه های هر شهرســتان پاسخگو 

باشند.
وی بــا اشــاره به برنامه ریزی جهــت بهبود وضعیت 
محالت حاشــیه ای شهرها و روستاهای کم برخوردار 
در هرمزگان، گفت: در این راســتا ۴۶ محله حاشیه ای و 
۱۳۰ روســتای کمتر برخوردار در استان شناسایی شده 
و برنامه هــای ویژه ای در زمینه های عمرانی، اجتماعی، 
اقتصادی، آموزشــی و بهداشت و درمان در آنها اجرایی 

خواهد شد.
استاندار هرمزگان تاکید کرد: بهبود وضعیت این مناطق 
باید از مسیر رشد اقتصادی و با در نظر گرفتن مشوق هایی 
جهت راه اندازی صنایع پیشران انجام شود و فرمانداران 
در این راســتا، به صورت ویژه جذب سرمایه گذاری را 

پیگیری کنند.
دوستی با اشاره به به لزوم رفع مشکالت اسناد مالکیت 
زمین های مسکونی و کشاورزی در سراسر هرمزگان ، 
گفت: شورای رفع مشکالت اسناد مالکیت به ریاست 
فرمانداران در شهرستان ها تشکیل شود و در سطح استان 

نیز چنین شورایی در استانداری داریم.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه تعیین تکلیف اسناد مالکیت 
زمین های مردم، گام اول رشد هر شهرستان است، اضافه 
کرد: فرمانداران در این خصوص از حق مردم دفاع کنند 
و پشــتوانه حق مردم باشند تا مشکالت اسناد مالکیت 

زمین های مردم رفع شود.

استاندارهرمزگان:

        اقتصاد کیش - بندرعباس- ایرنا- استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم تمرکز فرمانداران روی پروژه هایی که رشد اقتصادی را افزایش می دهد، 
گفت: در هر شهرستان باید ۱۰ پروژه بزرگ و پیشران، توسط فرمانداران مشخص و ارائه شود

اقتصـاد کیـش
سازمانآگهیها
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اقتصاد کیش -  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با بیان اینکه این پروژه 
دومین پایانه صادراتی کشور بعد از خارک است، گفت: این طرح ملی گامی بزرگ 

در توسعه سواحل مکران است. 
مهدی دسینه در حاشیه بازدید معاون وزیر اقتصاد که به همراه مدیرکل بودجه، 
مدیرکل دفتر آینده پژوهی و جمعی از مشــاوران و نمایندگان وزارت اقتصاد و 
روسای چند هولدینگ مالی به منظور ترسیم مدل تامین مالی پروژه های توسعه 
سواحل مکران صورت گرفت، افزود: مرحله نخست این طرح در حال انجام است 
که در ادامه شــاهد شــروع مرحله های دوم و سوم آنکه هر کدام دارای ۲۰ مخزن 

است نیز خواهیم بود.
نائب رییس مرکز خدمات ســرمایه گذاری اســتان هرمــزگان در پایان گفت 
ســرمایه گذاری مرحله نخست این طرح ۴۰ هزار میلیارد ریال است که قابلیت 

ذخیره سازی ۱۰ میلیون بشکه در هر مرحله را داراست.
محمد هادی سبحانیان معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی به همراه مدیرکل 
بودجه، مدیرکل دفتر آینده پژوهی و جمعی از مشاوران و نمایندگان وزارت اقتصاد 
و روسای چند هولدینگ مالی به منظور ترسیم مدل تامین مالی طرح های توسعه 

سواحل مکران به هرمزگان سفر کردند.
در این سفر ضمن جمع بندی نیازهای توسعه ای هرمزگان در نشست با استاندار این 
استان، بازدید میدانی از ظرفیت ها، زیرساخت ها و نیازهای آینده توسعه سواحل 
مکران انجام شد.روسای هلدینگ های تامین سرمایه امین و صبا تامین در این سفر 

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد را همراهی نمودند.
بازدید از سواحل مکران، بازدید از شهرهای سیریک و جاسک، بازدید از پروژه 
انتقال نفت از گوره تا جاسک، پروژه های پرورش میگو در سواحل شرقی هرمزگان 
و بازدید از پایانه نفتی کوه مبارک از دیگر برنامه های ســفر ســبحانیان به استان 

هرمزگان بود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان:

مخازن راهبردی نفت  خام جاسک گامی 
بزرگ در توسعه سواحل مکران است

اقتصاد کیش - استاندار هرمزگان از تصویب طرح تفصیلی شهر بندرعباس 
در شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان، خبر داد. 

مهدی دوستی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با اشاره 
به بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهر بندرعباس به عنوان دستور کار اصلی 
این نشست، عنوان کرد: این طرح از موارد معطل مانده از سال ۱۳۷۹ تاکنون 

بود که در این نشست در خصوص آن تصمیم گیری نهایی شد.
وی ادامه داد: در این نشســت شــورای برنامه ریزی و توســعه استان، طرح 

تفصیلی شهر بندرعباس با رای اعضای این شورا به تصویب رسید.
استاندار هرمزگان افزود: تصویب این طرح، اقدام خوبی برای شهر بندرعباس 

محسوب می شود که منشا خیر و توسعه برای این شهر خواهد بود.
در این نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان، عالوه بر تصویب 
طرح تفصیلی شهر بندرعباس، الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تشریح و تبیین شد

طرح تفصیلی شهر بندرعباس
 به تصویب رسید

اقتصاد کیش - اســتاندار هرمزگان، حمایت از تولیدکنندگان کاال و خدمات و 
ایجاد زیر ساخت ها را وظیفه ذاتی بخش دولتی برشمرد و گفت: عالوه بر ایجاد 
زیر ساخت ها، تسهیالت الزم برای راه اندازی پلت فرم های دیجیتال و ایده های 

خالقانه و نوآورانه ارائه می شود. 
مهدی دوستی در نشست شورای مهارت هرمزگان با حضور کارآفرینان حوزه های 
مختلف، با اشــاره به ضرورت آشــنایی تولیدکنندگان کاال و خدمات با »اقتصاد 
پلت فرمی«، اظهار کرد: کســب وکارهای مبتنی بر پلت فرم در واقع نقطه مقابل 
تجارت  سنتی هستند چرا که در تجارت سنتی صرفا محصول تولیدی به صورت 
مستقیم به مصرف کننده ارائه می شود و بستری برای برقراری ارتباط بین تولید 

کننده و مصرف کننده وجود ندارد.
وی نخســتین گام برای حرکت به ســمت روش های نوین و اقتصاد پلت فرم را 
پذیرش این تغییرها عنوان کرد و افزود: برای ورود به این حوزه، ابتدا محصوالت 
تولیدی و خدمات قابل ارائه باید قابلیت عرضه بین المللی داشته باشند و آن ها 

را شناسنامه دار کرد.
استاندار هرمزگان، حمایت از تولیدکنندگان کاال و خدمات را وظیفه ذاتی بخش 
دولتی برشمرد و گفت: برای جبران عقب ماندگی گذشته و همراهی با سیر تحول 
های آتی در اقتصاد دنیا، باید هر چه سریع تر بستر حرکت به سمت پلت فرم های 

دیجیتال فراهم شود.
دوستی ادامه داد: ضمن ایجاد زیر ساخت ها، تسهیالت الزم برای عملیاتی شدن 

ایده های خالقانه و نوآورانه ارائه می شود.
استاندار هرمزگان گفت: استفاده از محصوالت تولیدی و هنرهای تجسمی بومی 
می تواند زمینه معرفی کاال و خدمات قابل انجام در استان را فراهم کند که باید این 
خرده اقدام ها توسط دستگاه های دولتی و یکایک شهروندان استان مورد توجه 

قرار بگیرد.
دوستی با اشاره به ضرورت مذاکره با پلت فرم ها برای فروش محصوالت تولیدی، 
بیان کرد: اقتصاد پلت فرمی نه تنها رقیب تجارت سنتی نیست، بلکه زمینه را برای 

توسعه این کسب و کارها فراهم می کند.
استاندار هرمزگان، تمرکز بر مهارت افزایی را هم با توجه به اقدام های توسعه  ای در 
شرق، غرب و مرکز استان مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به اینکه زنان محور 
کسب و کارهای خرد در استان هستند، اقدام های تسهیل گرانه برای راه اندازی 
مراکز فنی و حرفه ای و آموزشگاه هایی که بتوانند خدمات را به بانوان عالقه مند 
ارائه کنند در حال انجام است و آموزشگاه های دولتی برای مهارت افزایی زنان در 

بندرلنگه، میناب و بندرعباس راه اندازی می شود

ارائه تسهیالت الزم برای راه اندازی 
پلت فرم های دیجیتال در هرمزگان

جهتدریافتآخریناخبار
ورویدادهایکیشومنطقه
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راهکارهای الزم را برای تحقق عدالت و احقاق حقوق 
مردم  هرمزگان مورد بررسی قرار خواهیم داد 

رییس کل دادگستری هرمزگان:

یعقوب دادعلی زاده فرماندار شهرستان بشاگرد شد 
با حکم استاندار هرمزگان؛

اقتصاد کیش -   طی حکمی از ســوی 
مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان، 
یعقوب دادعلی زاده به عنوان سرپرست 
فرمانداری شهرستان بشاگرد منصوب 

شد.
وی از جوانــان انقالبــی و مردمی با ۲۱ 
سال سابقه کار، سه دوره ریاست شورای 
اسالمی شهرستان بشــاگرد، سه دوره 
عضو شــورای بخش مرکزی بشاگرد 
و حدود پنج ســال معاونت آموزشی و 
نوآوری آموزش وپرورش بشاگرد را بر 

عهده داشته است.

همچنین مدرس دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بشاگرد، سابقه مدیریت در مدارس 
شبانه روزی، کارشناس مسئول آموزش 
و پرورش بشاگرد از دیگر سوابق کاری 

دادعلی زاده است.
شهرستان بشــاگرد در ۳۰۰ کیلومتری 
شرق بندرعباس مرکز استان هرمزگان 
واقع شده و از جمله مناطق محروم کشور 
و این استان است که البته در سالهای پس 
از پیــروزی انقالب اســالمی گام های 
بسیار خوبی جهت عمران و آبادانی این 

منطقه برداشته شده است


