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   اقتصاد کیش-  بیستمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر بندرعباس با دستور کار 
طرح سؤال ۷ نفر از اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس ظهر امروز برگزار شد. 
رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس در این نشست با بیان اینکه جلسه فوق العاده 
امروز با موضوع طرح ســؤال از شهردار بندرعباس برگزارشده است، اظهار کرد: 
سؤاالتی از سوی اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس مطرح شده که شهردار در 

جلسه حاضر و در این جلسه به این سؤاالت پاسخ خواهد داد.
فاطمه جراره با اشاره به اینکه متأسفانه در فضای مجازی و برخی محافل تعبیرات 
مختلف و متفاوتی از این طرح شوال بیان شده است که بنده به عنوان رئیس شورا از 
کیان شورا دفاع خواهم کرد، خاطرنشان کرد: طرح سؤال از شهردار چه به صورت 

شفاهی چه کتبی از اختیارات شورای اسالمی شهر بندرعباس است.
وی ادامه داد: به چالش کشــیدن و به حاشــیه بردن این وظیفه شورا به ضرر مردم 
و شــهرداری بندرعباس خواهد بود و نتیجه ســال های قبل شورای اسالمی شهر 

بندرعباس بار دیگر رخ خواهد داد.
جراره این شورا مزین به انقالبی بودن و جوان گرایی است و بارها از این حق طرح 
سؤال از شهردار استفاده خواهیم کرد، عنوان کرد: سؤال از شهردار مساوی با استیضاح 
و عزل شهردار بندرعباس نیست بلکه اعضای شورا می توانند هر سؤالی مطرح کنند 
و اگر یک سوم از اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس قانع نشدند، آن زمان در 

جلسه دیگری می توان استیضاح کرد.
وی با بیان اینکه تمامی روال طرح سؤال از شهردار قانونی بوده و هست، تصریح کرد: 
بنده در شورای قبلی به همراه آقای بواشه تابوی طرح سؤال از شهردار بندرعباس را 

شکستیم و تاوان آن را هم دادیم و در این دوره هم پای منافع مردم کوتاه نمی آییم.
رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس با اشاره به اینکه فرصت استیضاح ۱۰ روزه 
است و کاش عضو شورا که گفت وگو می کند بتواند اطالعات درستی مطرح کند 
و با مردم در میان بگذارد، اضافه کرد: مهدی نوبانی با رأی باالی ۱۰ نفر به شهرداری 
بندرعباس رسید و تمامی قسمت های شهرداری با وی دیدار و بیعت همکاری و 

حل مشکالت را دادند.
وی ادامه داد: نوبانی از روز ابتدا به ادعای خودش تیمی جهت بررســی عملکرد 
مدیران شهرداری بندرعباس ایجاد کرد که جای تقدیر و تشکر دارد اما انتظار می رفت 

پس ازاین بررسی با توان مضاعف به رفع مشکالت با تیمی جدید بپردازد.
جراره با بیان اینکه بسیاری از موضوعات شهرداری بندرعباس که بار مالی فراوانی 
دارد را معطل برنامه ریزی و تصمیم گیری بلندمدت کرد، خاطرنشان کرد: پرونده های 
حقوقی علیه شهرداری بندرعباس در دستگاه قضایی نیز نمی توان معطل بررسی 
آقای نوبانی ماند و مشاهده کردیم که امروز میلیاردها تومان از حساب شهرداری 

بندرعباس برداشته شده است.
وی با اشاره به اینکه همه از اوضاع نابه سامان شهرداری بندرعباس در هشت سال 
اخیر خبردار هستند و مردم از آن اتفاقات خسته و واکنش داده و این ترکیب جوان 
انقالبی را امروز انتخاب کردند، بیان کرد: شــورای اسالمی شهر بندرعباس وقت 
اضافی ندارد و باگذشت ۵ ماه از عمر شورای اسالمی شهر بندرعباس زمان زیادی 

گذشته است.
رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس با تأکید بر اینکه دخالتی در عزل و نصب 
نداریم اما مردم انتظار از انتصاب مدیران توانمند دارند، اضافه کرد: حتی شــهردار 
بندرعباس خواستار فهرستی از اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس شدند اما 

بنده مخالفت کردم.
وی ادامه داد: شهردار بندرعباس برای هر انتصابی آزاد است اما نمی توان از مسببان 
وضعیت فعلی شهرداری بندرعباس نیز بار دیگر استفاده کرد و حتی زحمت استعالم 

از دستگاه های نظارتی گرفته نشده است.
جراره با بیان اینکه شــورای اســالمی شهر بندرعباس کار خود را به درستی انجام 
می دهد و از اختیارات قانونی خود بهره می برد، افزود: همه از این شورای انقالبی 
تصمیمات صحیح و به دوراز سیاسی کاری انتظار دارند و وقت این جلسه در اختیار 

شهردار بندرعباس است تا به سؤاالت پاسخ دهد

رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس:

انتصاب مسببان وضعیت فعلی شهرداری 
بندرعباس نابخشودنی است

اقتصاد کیش-  بیستمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر بندرعباس با دستور 
کار طرح ســؤال ۷ نفر از اعضای شــورای اسالمی شهر بندرعباس ظهر امروز 

برگزار شد. 
شهردار بندرعباس در این نشست با بیان اینکه پاسخگویی شهردار به شورای شهر 
نیز وظایف بنده هســت و افتخار می کنم که در این جلســه حاضر هستم، اظهار 
کرد: ظرف ۷۵ روز که از انتصابم می گذرد برای سومین بار است که به سواالت 
اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس پاسخ می دهم و ای کاش این موضوع 

مدیریت می شد.
مهدی نوبانی با اشاره به اینکه ای کاش حساسیت فعلی در سنوات گذشته وجود 
داشــت و در سایر دســتگاه های اجرایی هم باشد، خاطرنشان کرد: درب اتاقم 
به روی تمامی اعضای شــورای اسالمی شــهر بندرعباس باز است و می توانم 

پاسخگو باشم.
وی ادامه داد: هفت نفر از اعضای شــورای اسالمی شهر بندرعباس بارها در این 
مدت در رسانه ها مشکالت را بیان کردند و بازهم همان سواالت را مطرح کردند 
و ای کاش این مسائل به بنده رو در رو گفته می شد و اینچنین شهر را وارد تنش 

نمی کردیم.
نوبانی با بیان اینکه بنده هیچگاه از پاسخگویی فرار نکرده و نمی کنم ولی در این 
سه هفته و بیان طرح سوال از شهردار استرس به تمامی همکارانم وارد شده است، 
عنوان کرد: بنده هنوز سه ماه از انتخابم نگذشته است و نمی دانم باید در این مدت 

چه اتفاقاتی رخ می داده که اکنون انجام نشده است.
وی با بیان اینکه ای کاش به دنبال آرامش بودیم و در فضای همدلی و آرامش و 
دوری از تفرقه به دنبال کار و تالش برای خدمت به مردم بودیم، تصریح کرد: به 
احترام اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس در این مدت صحبتی نکردم علی 

رغم آنچه که صحبت داشتم و می توانستم صحبت کنم.
شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه به رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس بیان 
کردم که سه شنبه نیز باید به تهران بروم و در اجالس کالنشهرها حضور پیدا می 
کردم و دوبار هم نامه زدم، اضافه کرد: طوری بیان شــد که جلســه با معاون اول 
رئیس جمهور، وزیر کشور و احالس کالنشهرها مهم نیست در حالی که تمامی 

شهرها برای رایزنی و رفع مشکالت نیز در این جلسات حضور پیدا می کنند.
وی ادامه داد: ای کاش اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس امروز مصوب می 
کردند که شهردار حق ندارد از اتاقش پایش را بیرون بگذارد تا اینچنین شهردار 

را به چالش نکشند.
نوبانی با بیان اینکه سوال نخست از بنده این است که نداشتن توانمندی مدیریت 
و تصمیم گیری به موقع در رفع موانع موجود، خاطرنشان کرد: آیا این موضوع 
سوال است یا خبری؟! اگر بنده مدیر نبودم که چرا منصوب شدم یا اینکه چگونه 
در ۷۵ روز توقع می رود بتوانم تحول ایجاد کنم؛ بنده به دنبال کار زیرســاختی 

هستم و بسیاری از هزینه های اضافی را از بین بردم و حقوق ها را به روز کردم.
وی با اشــاره به اینکه اگر دلسوز مردم هستیم ای کاش اعضای شورای اسالمی 
شــهر بندرعباس به کمکم بیایند نه آنکه مرا به چالش بکشــند، بیان کرد: تمامی 
اقدامات عمرانی نیز در حال انجام است، ساماندهی نیروی انسانی در شهرداری 

بندرعباس را به روز کرده ایم.
شهردار بندرعباس با تأکید بر اینکه از زمان حضورم اجازه بکارگیری هیچ نیروی 
جدیدی را در بدنه شــهرداری بندرعباس نداده ام، اضافه کرد: تمامی پارک های 
ساحلی شهر بندرعباس را از خاموشی درآوردم؛ اگر کسی حکمی گرفته و پولی 
از حساب شهرداری بندرعباس برداشته شده است مربوط به پرونده های گذشته 

بوده و حکمش گرفته شده بود و بنده نقشی در آن نداشته ام.
وی ادامه داد: در سوال دوم تیم حقوقی ام زیر سوال رفته است درحالی که تالش 
تیم حقوقی جای تشکر و قدردانی دارد و هر زمان احساس کردم که فرد حقوقی 
توانمندتری می تواند بار حقوقی را با قدرت بیشــتری را دنبال کند به طور حتم 

این کار انجام می دهم.
نوبانی با اشــاره به اینکه نمی توانم یک شــبه نیز افراد حقوقی را تغییر بدهم زیرا 
روند بررسی پرونده ها طوالنی و مدت دار است، عنوان کرد: در تالشم تا پرونده 
های قبلی را ختم به خیر کنیم و به دنبال رخ دادن اتفاقات خوب هســتیم و ســه 
وکیل توانمند شهر بندرعباس را به عنوان مشاور در اختیار گرفتیم تا مشکالت را 

بررسی و پرونده ها را به نفع شهرداری بندرعباس تغییر دهیم.
شــهردار بندرعباس با بیان اینکه مشکالت ســاختار نیروی انسانی شهرداری 
بندرعباس مربوط به امروز نیست و از گذشته به یادگار مانده است، تصریح کرد: 
بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شهرداری بندرعباس بدهی دارد و امروز 
که وارد گود شدم با آن چیزی که روز نخست به بنده گزارش شد تفاوت بسیاری 

دارد و مشکالت بیشتری وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه به کدامین گناه امروز زیر سوال رفتم و توقع دارید که تمامی 
بدهی ها در مدت ۷۵ روز صفر شود، اظهار کرد: این حواشی بوجود آمده انرژی 

زیادی از مجموعه شهرداری بندرعباس گرفته است.
نوبانی با بیان اینکه انتصاب و عزل هر مدیری برای بنده مالکش تنها عملکردش 
اســت نه وابسته سیاسی بودنش، خاطرنشــان کرد: اگر امروزم عملکرد مدیری 
ضعیف باشد سریعأ آن را تغییر می دهم و در عزل و نصب ها توصیه پذیر نیستم.

شــهردار بندرعباس با اشــاره به اینکه در روز نخست خودم از اعضای شورای 
اسالمی شهر کمک خواستم تا هر فردی که مورد نظرشان هست به صورت لیست 
به بنده داده شود، اضافه کرد: کافی است امروز کسی به عنوان مدیر انتخاب کنم 

برخی از اعضا سریعأ بنده را زیر سوال می برند.
وی با بیان اینکه برای تمامی انتصاباتم اســتعالمات الزم صورت گرفته اســت، 
اظهار کرد: برخی می گویند بنده سهم خواهی نمی کنم و انتظاری ندارم اما فردای 

انتصاب علیه ام مصاحبه می شود، جای تعجب دارد.
نوبانی با اشــاره به اینکه خود آقای کناری نژاد و آقای موسوی خودشان سفر به 
مشهد و رشت را هماهنگ کردند و مرا مجبور کردند که به این سفرها برویم بعد 
می گویند چرا به سفر می روی، اضافه کرد: در یک سفر چهار نفر و در سفر دوم 

چهار نفر حضور داشتند

شهردار بندرعباس:

برای عزل و نصب ها توصیه
 نمی پذیرم

اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس
 در طرح سوال از شهردار چه گفتند؟

نائب رئیس شورای اســالمی شهر بندرعباس در این 
نشست با بیان اینکه انتظار داریم شهردار بندرعباس به 
شعارهایش در زمان انتصابش پایبند باشد و از آن مسیر 
دور نشــود، اظهار کرد: پنج محور اساسی در شعارهای 
آقای نوبانی بود که هیچ کدام رعایت نمی شود و در بحث 
شفاف ســازی و انتصابات نیز کامالً خالف وعده های 

شهردار بندرعباس در حال انجام است.
اسماعیل بواشه با اشاره به اینکه در این خصوص دو بار 
نطق انجام دادم و زمانی که جواب ســؤاالتم گرفته نشد 
مجبور به طرح سؤال شدم، خاطرنشان کرد: در حضور 
مــردم ای کاش اعضای کانون انتصابات شــهرداری 
بندرعباس نیز معرفی می شــد تا شبهه سلیقه ای بودن 

انتصابات نیز برطرف شود.
وی ادامه داد: در خصوص انتصابات شهرداری بندرعباس 
هیچ گونه استعالمی صورت نگرفته و بنده به سالمت و 
صداقت آقای نوبانی رأی دادم ای کاش کاری نکنیم تا این 

دو موضوع را زیر سؤال ببریم.
بواشه با بیان اینکه طرح سؤال از شهردار بندرعباس حق 
قانونی ماست، عنوان کرد: افرادی که پشت پرده در حال 
مدیریت شهرداری بندرعباس هستند و از این اقدام خود 
دست نکشند در آینده به طور حتم اعالم خواهم کرد چه 

کسانی دخیل هستند.
دیگر عضو شــورای اسالمی شــهر بندرعباس در این 
نشست گفت: یکسری از اقدامات شهردار بندرعباس، 
اولویت فرهنگی ندارد و باید از کارهای نمایشــی دور 

کنیم.

احمد عامری با بیان اینکه در حال حاضر در ایام فاطمیه 
حضور داریم و نســبت به آن حساسیم، تصریح کرد: 
نباید بگذاریم ایام فاطمیه کمرنگ شــود و توجه مان را 
از آن کم کنیم و خجالت آور نیســت در ایام فاطمیه از 
اول شهر تا انتهای آن یک پرچم فاطمیه مشهود نیست و 
درب سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  شهرداری 

بندرعباس را تخته کنیم.
وی با اشاره به اینکه شهردار بندرعباس ظاهراً تنها برایش 
میزش مهم است و کاری به اقدامات ارزشی و فرهنگی 
نــدارد، اضافه کرد: در حوزه فرهنگــی و ایام فاطمیه 
بزرگان دین کوتاه نمی آیند و کاهش مالی چرا تنها باید 
در موضوعات مذهبی پر رنگ باشــد اما در سایر موارد 

کاهشی نبینیم.
عامری ادامه داد: برخی شهرداران ارباب رجوع که هیچ، 
کارکنان شهرداری بندرعباس هم اجازه حضور در دفتر 

شهردار مناطق را ندارند.
وی با بیان اینکه وظیفه اعضای شــورای شهر صیانت 
از شــهردار بندرعباس است، خاطرنشان کرد: امیدوارم 
شهردار بندرعباس نیز به این موضوع پایبند بوده و تغییر 

رویه دهد.
دیگر عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس با اشاره به 
اینکه هنر مدیر کارآمد بهره گیری از تمامی ظرفیت هاست، 
بیان کرد: نیروهای شهرداری بندرعباس سرمایه این نهاد 
اســت و کسی که ســال ها مدیر بوده و شهرداری روی 
آن ســرمایه گذاری کرده اما آیا برنامه ای برای استفاده از 
مدیران گذشته داریم و پس از تغییر تکلیف مدیر قبلی 

چه می شود و از سرمایه گذاری شهرداری بندرعباس چه 
بهره ای برده ایم؟!

احمد کناری نژاد با تأکید بر اینکه دلیل اینکه برای تغییرات 
مدیران ۱۰ دقیقه قبل از انتصاب یا عزل اطالع رســانی 
می شود جای تعجب دارد، اضافه کرد: اگر توان دفاعی از 
انتصاب نداریم چرا پس برخی افراد را انتصاب می کنیم 

و اگر شایسته هستند چرا پس از اعالم آن ترس داریم.
وی ادامه داد: دو نیرو در دفتر شــهرداری بندرعباس به 
کار گرفته شده اند که باید ببینیم رابطه استخدامی این دو 
نیرو چیست و چرا برخالف حرف هایمان عمل کرده ایم.
این عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس با اشاره به اینکه 

صرف قدم زدن در یک محل و گفتن تأسیس شهربازی 
در آن محل که اقدامی صورت نگرفته است، عنوان کرد: 
خرد جمعی و صاحب نظران شهرداری بندرعباس چه 

کسانی هستند.
وی با بیان اینکه شــهردار بندرعبــاس از ۲۴۰ پرونده 
در دادگاه صحبت می کنــد درحالی که تنها ۳۰ پرونده 
موجود است، تصریح کرد: حق اعضای شورای اسالمی 
شهر بندرعباس نیز دعوت از شهردار و پاسخگویی به 
ســؤاالت است و سه بار آمدن به شورا و پاسخگویی به 

سؤاالت که جای ناراحتی ندارد.
کناری نژاد با اشاره به اینکه صرفه جویی ۴ میلیارد تومانی 
در تیم فوتبال شــهرداری بندرعبــاس صحت ندارد، 
اظهار کرد: پروژه های عمرانی همچون جاده ســاحلی 
بندرعباس نیز در حالی روند اجرایی خود را طی می کند 
که پیمانکاران نیز ناراضی بوده و پس از دیدار با شهردار 

بندرعباس در حال رها کردن پروژه هستند.
دیگر عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس با بیان اینکه 
بنده در خصوص سفر شهردار بندرعباس هیچ سؤالی 
نکرده و ندارم و در خصوص مأموریت های شــهردار 
بندرعباس نطقی نکردم، خاطرنشان کرد: خوشحالم از 
همان اول انتخاب درســتی انجام دادم و عدم صداقت 
آقای نوبانی برای بنده ثابت شده و بیانات امروز شهردار 

بندرعباس امروز جای تأسف دارد.
سید رضا موسوی با اشاره به اینکه شما در حضور سایر 
اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس بیان کردید که 
اکثر نیروهای شهرداری بندرعباس دارای پرونده سیاه 

هستند چگونه امروز ما را زیر سؤال می برید، اضافه کرد: 
شورای شهر به هیچ وجه دنبال جوسازی و حاشیه نبوده 
و نیست و در این مدت هیچ یک از اعضای شورای شهر 

حرفی نزد.
وی با بیان اینکه بنده در دفتر شــهردار بندرعباس برای 
حل معضل آتش نشانی بندرعباس حاضر شدم و حتی 
نامه هم تایپ کردم، عنوان کرد: بنده و ســایر همکارانم 
هیچ توهینی نکردیم اما در کمال تعجب دوستان شما ما 
را الیق توهین دیدند و هر آنچه خواستند نثارمان کردند.

موسوی با اشــاره به اینکه آقای نوبانی چه کرده اید که 
امروز از ۱۰ رأی شما ۶ رأی بازگشته اند، عنوان کرد: کسی 

که در خصوص مسائل شهری دغدغه دارد و عملکرد را 
نقد می کند، به دنبال بهتر شدن اوضاع است نه مچ گیری 

و اتهام زدن.
وی با بیان اینکه در همین زمان به شــهرداران مناطق و 
معاون شهردار بندرعباس تماس گرفتم که مشکالت را 
برطرف کنند تا چهره شــهرداری بندرعباس مخدوش 
نشود، اظهار کرد: شما خودتان در مورد یکی از انتصاباتتان 
اعالم کردید اشــتباه کردم و شما پیشنهاد بدید که همان 
زمان چون امروز را می دیدیم از معرفی صرف نظر کردیم 

تا دستتان برای انتخاب و انتصاب باز باشد.
دیگر عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس با بیان اینکه 
در این مدت کوتاه مدت و با این مشکالت زیاد و چالش 
فراوان این همه اتهام و حاشیه از سوی برخی افراد شورا 
نیز وجاهت ندارد، اظهار کرد: اگر کوتاهی دیدیم، باید 

مشکالت بیان شود و ما هم حمایت کنیم.
حجت االســالم عبدالرضا حیدری سراجی با اشاره به 
اینکه نباید شهردار به تنهایی را زیر سوال برد پس تکلیف 
سایر مدیران چه می شود، خاطرنشان کرد: باید در زمان 
و مکان مناسب موارد را بیان کنیم و انتقاد هم کنیم نه زمانی 
که شهردار با تمامی توان پای کار بوده و از هیچ تالشی 

فروگذاری نمی کند، بیهوده او را به چالش بکشیم.
وی با بیان اینکه مطمئنم با همین روند تالش شــهردار 
بندرعبــاس نیز نتیجه می دهد و بنده با تمامی توان پای 
دفاع از اقای نوبانی هستم، اضافه کرد: بنده به همراه سه 
عضو دیگر پای حق ایســتادگی می کنیم و هرگز قابل 

معامله نبوده و نیستم.

        اقتصاد کیش - بیستمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر بندرعباس با دستور کار طرح سؤال 7 نفر از اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس 
برگزار شد.

اقتصاد کیش - رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: براساس تفاهمنامه 
سازمان مرکزی تعاون روستایی توزیع هوشمند کاالهای اساسی در سامانه بازرگام 

از هفته آینده در هرمزگان آغاز می شود. 
علی باقرزاده همائی  با اعالم این مطلب افزود: یکی از ارکان اصلی رویکرد امنیت 

غذایی توزیع هوشمند و دسترسی آسان همه مردم به غذا است.
وی خاطرنشان کرد: در مرحله اول چند قلم کاال با قیمت مصوب تنظیم بازار با 
هزینه حمل رایگان تحویل مشتریان گردیده  و هیچ گونه هزینه ای از مشتریان 
بابت حمل کاال دریافت نمی شود و در صورتی که همه پلتفرم ها و استارت آپ ها 
پای کار بیایند و زیرساخت ها فراهم شود، تا پایان سال همه اقالم کاالی اساسی را 

هوشمند توزیع می کنیم.
باقرزاده همائی با بیان اینکه پرداخت وجه به صورت  اینترنتی بوده و هیچگونه 
وجهی نیز در محل از مشتری دریافت نخواهد شد، تصریح کرد: هدف ما از این 
شیوه فروش این است که اقالم اساسی بدون واسطه به دست مصرف کننده واقعی 
برسد و کرامت آنها حذف شود تا آن ها بدون ایستادن در صف های طوالنی نیازهای 

خود را تامین کنند.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی هرمزگان در پایان عنوان کرد: هرمزگانی ها 
می توانند از طریق سایت بازرگام )www.bazargam.com( نسبت به خرید 

کاالهای اساسی همچون برنج، روغن، تخم مرغ ، مرغ منجمد ، و... اقدام کنند.

توزیع هوشمند کاالهای اساسی از 
هفته آینده در هرمزگان آغاز می شود

اقتصاد کیش -  نخستین کارگاه آموزشی وودبال هرمزگان با حضور بیش از ۳۰نفر 
در محل شهرک ملی گاز برگزار شد. 

رئیس هیات گلف استان هرمزگان ضمن قدردانی از عزیزی، رئیس فدراسیون گلف 
جمهوری اســالمی ایران و روابط عمومی شرکت گاز، گفت: این دوره به میزبانی 

انجمن وودبال هرمزگان و حضور بیش از ۳۰ورزش کار برگزار شد.
بیژن شبانکاره با بیان اینکه در دوره مذکور رده های سنی مختلف حضور داشتند، 
اظهار کرد: مربی دوره »مهدی سعیدی« داور بین المللی، نایب رئیس وودبال آسیا و 

مسوول آموزش فدراسیون بود. 
عضو هیات رییسه مینی گلف کشور بیان کرد: این دوره آموزش بصورت تئوری و 
عملی در محل شهرک ملی گاز واقع در بندرعباس برگزار گردید. شبانکاره عنوان کرد: 
در تالش هستیم برای حضوری پرقدرت در مسابقات وودبال کشور ماه اردیبهشت 

ماه سال آینده آماده شویم.
رئیس هیات گلف استان هرمزگان اضافه کرد: از رشته های ذیل هیات گلف بصورت 
عادالنه حمایت می کنیم و همه این ورزش ها بصورت همزمان توسعه خواهند یافت.

کارگاه آموزشی  وودبال در هرمزگان برگزار شد

اقتصاد کیش - رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان گفت: کلیه امتحانات 
پایان ترم دانشگاه آزاداسالمی استان هرمزگان مجازی است. 

احسان کامرانی عنوان کرد: به منظور حفظ سالمتی دانشجویان، پرسنل و اساتید 
دانشــگاه و کمک به جلوگیری از شــیوع سوش جدید ویروس کرونا و جهش 
مجدداین بیماری امتحانات پایانی نیمسال جاری در کلیه رشته ها و مقاطع موجود 

در دانشگاه آزاد استان هرمزگان به صورت مجازی برگزار می شود.
وی در پایان گفت: تنها دروس عملی بیمارســتانی برای رشــته های پزشکی و 

پیراپزشکی به صورت حضوری خواهد بود

برگزاری امتحان دانشگاه های آزاد هرمزگان
 به صورت مجازی

لیست کامل ظرفیت های معطل مانده تولید هرمزگان منتشر می شود
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:

اقتصاد کیش -    سرپرســت معاونت 
هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
هرمزگان گفت: لیست کامل ظرفیت های 
معطل مانده تولید استان به زودی منتشر 
می شود و دستگاه ها باید اقدام های الزم 
را برای فعال سازی آن در دستور کار قرار 

دهند. 
علــی فیــروزی در نشســت کارگروه 
مشترک اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری 
هرمزگان، با اشاره به برنامه ابالغی ایجاد 
۳۱ هزار شــغل در سال جاری در استان 
هرمزگان، اظهار کرد: در سال آینده نیز باید 

نزدیک به ۳۳ هزار فرصت شغلی در بخش 
صنعت، معدن، کشــاورزی، خدمات، 
بازرگانی و ... ایجاد شود که سهم هر یک از 
دستگاه ها و به تفکیک حوزه های مختلف 

به زودی ابالغ می شود.
وی، ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته 
امداد و نهادهای حمایتی و همچنین ارزش 
افزوده باال برای محصوالت تولیدی به ویژه 
در بخش صنایع دستی را مورد تأکید قرار 
داد و افــزود: ارائه آمــوزش صحیح به 
تولیدکنندگان می تواند ارزش افزوده به 

مراتب باالتری را نصیب آن ها کند.
سرپرســت معاونت هماهنگــی امور 
اقتصادی اســتانداری هرمزگان، گفت: 
صرف تولید یک محصول تنها ۱۵ درصد 
ارزش افزوده دارد اما باید به عوامل اثرگذار 
در دو لبه نمودار منحنی لبخند از جمله به 
دست آوردن نهاده ها، فروش و بازاریابی، 
تحقیق و توسعه و ... که ۸۵ ارزش افزوده را 

شامل می شود نیز توجه کرد.
فیروزی ادامه داد: بهره برداری از این عوامل 
نیازمند دانش افزایی است که شرکت های 
دانش بنیان می توانند در این زمینه بســیار 
راهگشا باشند و دستگاه های اجرایی باید 

از ظرفیت های علمی آن ها استفاده کنند.
وی راه اندازی شرکت های توسعه تجارت 
برای فــروش، بازاریابی و بازارســازی 
محصوالت مختلــف را هم مورد تأکید 
قرار داد و با اشاره به اینکه بسیاری از فعاالن 
کسب وکارها نسبت به حقوق اولیه خود 
در زمینه قانون تأمین اجتماعی، تسهیالت 
بانکی، قانون تجارت و ... آشنایی ندارند، 
عنوان کرد: بایــد دوره های آموزش الزم 
برای کسب و کارها برگزار شود؛ چرا که 
آشنایی آن ها با قوانین و حقوق مربوطه، 
عالوه بر تسهیل امور، منجر به طرح دعاوی 

کمتری در محاکم قضایی می شود.
سرپرســت معاونت هماهنگــی امور 
اقتصادی استانداری هرمزگان همچنین در 
خصوص تسریع در پرداخت تسهیالت 
بانکی کارآفرینی و اشتغال زایی، عنوان کرد: 
سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیالت، 
کاهــش زمان و حذف بروکراســی زائد 
اداری یکی از موضوعات جدی است که 

باید بانک ها به آن توجه کنند.
فیروزی، خطاب به مدیران حاضر در این 
نشست، گفت: لیست کامل ظرفیت های 
معطل مانده تولید استان به زودی منتشر 

می شــود و دستگاه ها باید اقدام های الزم 
را برای فعال سازی آن در دستور کار قرار 

دهند.
وی بــا تأکید بر رعایت دقیق مصوبات از 
ســوی بانک های عامل بــرای پرداخت 
تسهیالت به افراد تحت پوشش نهادهای 
حمایتــی، گفت: تمامی بانــک ها باید 
تسهیالت تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال را تنها 
با یک ضامن کارمند و بدون دریافت نامه 

کسر از حقوق پرداخت کنند.
فیروزی افزود: با توجه به ارائه تسهیالت 
یک میلیــارد ریالی از ســوی نهادهای 
حمایتی، پیشــنهاد ارائه تسهیالت با دو 
ضامن شامل یک کارمند بدون دریافت نامه 
کســر از حقوق و یک بازاری با ارائه چک 
صیادی به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک 
ها اعالم شده است که پس از تصویب همه 

بانک ها باید این مصوبه را عملیاتی کنند.
همچنیــن با تأکید سرپرســت معاونت 
هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
هرمزگان، مقرر شد نشستی اختصاصی 
بــرای تعیین مــکان و چگونگی عرضه 
صنایع دســتی و تولیدات خاص استان 

برگزار شود.


