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   اقتصاد کیش-   سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان 
از برنامه ریزی انجام شــده جهت ایجاد حدود ۳۳ هزار شــغل در استان برای سال 
آینده در حوزه های صنعت، معدن ، کشاورزی، خدمات ، بازرگانی و دیگر بخش 
ها خبر داد و گفت: سهم هر یک از دستگاه ها و به تفکیک حوزه های مختلف به 

زودی ابالغ می شود.
علی فیروزی در نشست کارگروه مشترک اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری هرمزگان 
اظهار داشت: لیست کامل ظرفیت های معطل مانده تولید استان نیز به زودی منتشر می 
شود و دستگاه ها باید اقدام های الزم را برای فعال سازی آن در دستور کار قرار دهند.

وی در خصوص تســریع در پرداخت تسهیالت بانکی کارآفرینی و اشتغال زایی، 
افزود: سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیالت، کاهش زمان و حذف بروکراسی 

زائد اداری یکی از موضوعات جدی است که باید بانک ها به آن توجه کنند.
این مقام مسوول با تأکید بر رعایت دقیق مصوبات از سوی بانک های عامل برای 
پرداخت تسهیالت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، گفت: تمامی بانک 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 میلیارد ریالی از سوی نهادهای حمایتی، 
پیشــنهاد ارائه تسهیالت با دو ضامن شــامل یک کارمند بدون دریافت نامه کسر 
ازحقوق 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.
سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان 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 گفت: 
ارائه آموزش صحیح به تولید کنندگان می تواند ارزش افزوده به مراتب باالتری را 

نصیب آن ها کند.
وی ادامه داد: ِ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 توســعه و دیگر عوامل که ۸۵ ارزش افزوده را شامل 

می شود ، نیز توجه کرد.
این مقام مسوول تصریح کرد: بهره برداری از این عوامل نیازمند دانش افزایی است که 
شرکت های دانش بنیان می توانند در این زمینه بسیار راهگشا باشند و دستگاه های 

اجرایی باید از ظرفیت های علمی آن ها استفاده کنند.
فیروزی راه اندازی شرکت های توسعه تجارت برای فروش، بازاریابی و بازارسازی 
محصوالت مختلف را هم مورد تأکید قرار داد و گفت: بســیاری از فعاالن کسب 
وکارها نسبت به حقوق اولیه خود در زمینه قانون تأمین اجتماعی، تسهیالت بانکی، 

قانون تجارت و دیگر مباحث مرتبط آشنایی ندارند.
سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بیان داشت: در 
همین راستا باید دوره های آموزشی الزم برای کسب و کارها برگزار شود زیرا که 
آشنایی آن ها با قوانین و حقوق مربوطه، عالوه بر تسهیل امور، منجر به طرح دعاوی 

کمتری در محاکم قضایی می شود

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:

ایجاد ۳۳ هزار شغل برای سال آینده 
در هرمزگان هدف گذاری شده است

اقتصاد کیش-  امام جمعه اهل ســنت قشم گفت: ما در حوزه گردشگری دچار 
خودتحریمی هســتیم که برای رونق اقتصادی در صنعت توریســم باید برخی 

محدودیت ها و دافعه ها را کنار گذاشت.
شیخ عبدالرحیم خطیبی در نشست روسای جوامع هتلداران کشور افزود: کشور 
ایران امن ترین کشور در منطقه است و نباید به عنوان کشور زرد در جهان معرفی شود.

وی ادامه داد: معرفی ایران به عنوان کشوری دارای خطر نشانه ضعف تعامل هاست 
که باعث می شود گردشگران را از سفر به ایران منصرف کند.

امام جمعه اهل سنت قشم تصریح کرد: باید با رفع خودتحریمی ها و نیز با غلبه کردن 
بر تحریم های ظالمانه  مسیر توسعه و رونق گردشگری هموار کرد.

وی افزود: دنیا به سمت صنعت توریسم و گردشگری در حال حرکت است تا به 
این صورت بر فقر و رکود اقتصادی غلبه کند و برخی کشورها تا هفت برابر درآمد 

ایران را با صنعت توریسم کسب می کنند.
خطیبی ادامه داد: در ایران نیز با رواج گردشگری حالل می توان حداقل به درآمدی 
برابر با ۳۰ درصد درآمد کشورهای دارای صنعت توریسم جهانی دست یافت که 

همین مقدار نیز پاسخگوی مشکالت کشور خواهد بود.
وی اظهار کرد: هر گردشگر خارجی یکهزار و ۵۰۰ دالر ارز آوری دارد که معادل 
فروش ۳۰ بشکه نفت است و کشورهایی مانند ترکیه بدون جاذبه های گردشگری، 

توانسته اند سهم مهمی از درآمد خود را در این حوزه تعریف کنند.
امام جمعه اهل ســنت قشم افزود: کشور ما سرشار از جاذبه های تاریخی، طبیعی 
و فرهنگی است و در همین جزیره قشم می توان این سه مشخصه را مشاهده کرد 
که با این ظرفیت می توان باالترین ســودآوری در حوزه صنعت گردشگری را در 

جهان رقم زد.
وی خاطرنشــان کرد: هتل زیر ســاخت توسعه است که باید ابعاد فرهنگی مانند 

نمازخانه برای هر هتل و یا مسجد مشترک برای چند هتل در نظر گرفت.
نشست روسای جوامع هتلداران کشور روز یکشنبه با حضور علی اصغر شالبافیان، 
معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جمشید 
حمزه ای، رییس جامعه هتل داران ایران و اعضای هیأت مدیره این جامعه، روسای 
جوامع هتلداران استان ها، شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت، افشار فتح 
الهی، سرپرست سازمان منطقه آزاد و سایر مسووالن محلی قشم در سالن اجتماعات 

مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد.

امام جمعه اهل سنت قشم:

باید مسیر رونق و توسعه گردشگری 
در کشور   فراهم شود وجود قوانین سخت از مهمترین موانع

 در حوزه تولید است

حجت االســالم محمد عبادی زاده در 
نشست با مجتبی توانگر عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی و 
شاکری رییس مجمع عالی کارآفرینان 
کشور، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم 
که ظرفیت هــای حوزه های مختلف 
اقتصادی که می تواند منجر به رشــد و 
توسعه و اشتغالزایی شود، به دلیل وجود 

قوانین سخت گیرانه از بین برود.
امام جمعــه بندرعباس تصریح کرد: با 
رشد اقتصادی و فعال شدن هر چه بیشتر 
چرخ های تولید، می توان در جهت بهتر 
شدن وضعیت زندگی مردم و افزایش 
رفاه اقشار مختلف جامعه گام برداشت.

حجت االسالم عبادی زاده بیان داشت: 
ما از نماینــدگان مجلس تقاضا داریم 
که قوانین ســخت گیرانه را که از موانع 
مهم بر مسیر تولید است، مورد بررسی 
قرار داده و با اقدام کارشناسی نسبت به 

اصالح آنها گام بردارند.
وی بــا تاکیــد بر افزایــش نظارت بر 
عملکرد دستگاه های مختلف ، اظهار 
داشــت: به طور یقین با اعمال نظارت 
های دقیق تر، دستگاه ها عملکرد بهتری 
در انجام وظایف خود خواهند داشت 
که تحقق این امر نیازمند سازوکارهای 
ویژه ای اســت که مجلس باید آنها را 

فراهم نماید.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

        اقتصاد کیش - نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس با انتقاد از وجود برخی قوانین سخت گیرانه درحوزه های مختلف اقتصادی 
، گفت: در حال حاضر در بحث صنعت و تولید شاهد وجود قوانین سخت و دست و پاگیری هستیم که باید اصالح شوند.

اقتصـاد کیـش
سازمانآگهیها
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اقتصاد کیش -  - مدیرعامل تعاونی شناورهای تندرو بندر بندرعباس گفت: افزایش 
نرخ بلیت شناورهای مسافری بین بندرعباس و جزیره های قشم و هرمز با مجوز ستاد 

تنظیم بازار و فرمانداری بندرعباس از امروز اعمال شد.
خلیل قاسمی، دبیر ستاد تنظیم بازار هرمزگان و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان در ۲۱ آذر در واکنش به خبر افزایش نرخ کرایه شــناورهای مســافری بین 

بندرعباس و جزیره های استان گفته بود این خبر صحت ندارد.
اسحاق اصالحی اظهار داشت: ستاد تنظیم بازار هرمزگان در ۲ هفته اخیر مصوبه خود 

را تغییر داده است.
وی ادامه داد: براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار هرمزگان مسافران و گردشگران 
غیر قشــموند برای رفتن به این جزیره ۶۷۵ هزار ریال و قشــموندان ۳۲۵ هزار ریال 
می پردازند، همچنین اهالی جزیره هرمز برای سفر بین سرزمین اصلی و جزیره خود 

۱۳۰ هزار ریال به عنوان قیمت بلیت پرداخت می کنند.
وی اضافه کرد: گردشــگران هم برای رفتن به این جزیره ۶۳۰ هزار ریال می پردازند 
و نکته مهم در این زمینه خسارتی است که می تواند این نوع نرخ گذاری بر سفرهای 

دریایی داشته باشد.
مدیرعامل تعاونی شناورهای تندرو بندر بندرعباس افزود: شناورداران با این قیمت 
گذاری در صورتی که شناور دچار مشکل شده و نیاز به تعمیر داشته باشند امکان آن 

را نخواهند داشت.
وی گفت: امید می رود شرایط تورم و نرخ ارز کاهش یابد تا بتوان قطعه های مورد نیاز 

برای تعمیر شناورها را با هزینه ای مناسب از سایر کشورها تامین کرد.
معاون برنامه ریزی فرماندار بندرعباس ۲۰ آذر گفته بود: نرخ کرایه شناورهای مسافری 
بین بندرعباس و قشم و بندرعباس و هرمز در پی تصمیم ستاد تنظیم بازار افزایش یافت.

حسین باباخانی در خصوص افزایش بدون اطالع رسانی نرخ کرایه شناورهای مسافری 
بین بندرعباس به قشم و بندرعباس به هرمز افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت دبیر 

کارگروه ستاد تنظیم بازار بوده و این تصمیم هفته گذشته اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار هرمزگان نرخ کرایه سفر به بندرعباس 
به قشم برای گردشگران ۶۰۰ هزار ریال و برای قشموندان ۴۰۰ هزار ریال تعیین شده 

است.
وی اضافه کرد: همچنین نرخ کرایه سفر بین بندرعباس و جزیره هرمز هم برای ساکنان 

۱۵۰ هزار ریال و برای گردشگران ۶۰۰ هزار ریال تعیین شد.
معاون برنامه ریزی فرماندار بندرعباس گفت: شناورداران فعال در مسیر بین بندرعباس 
و جزایر قشم و هرمز از چهار ماه قبل پیگیر افزایش نرخ کرایه بودند که هفته گذشته این 

افزایش به تصویب ستاد تنظیم بازار هرمزگان رسید.
وی اشــاره کرد: کرایه شناورهای مســافری در گذشته بین بندرعباس و قشم برای 
قشموندان ۲۵۰ هزار ریال و برای سایر گروه ها ۳۵۰ هزار ریال بود و کرایه این شناورهای 
در مسیر بندرعباس و هرمز در گذشته برای ساکنان جزیره ۱۰۰ هزار ریال و برای سایر 

گروه ها ۳۵۰ هزار ریال بود.

مدیرعامل تعاونی شناورهای تندرو بندر بندرعباس:

افزایش نرخ بلیت شناورهای مسافری
 در هرمزگان اعمال شد

اقتصاد کیش -  مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان 
از برگزاری نخســتین مهرواره اســتانی زبان مادری »آوای حرا« از سوی واحد 

آفرینش های ادبی کانون استان خبرداد.
پروین پشــتکوهی  اعالم کرد: مهرواره  »آوای حرا« با هدف پاسداشــت زبان 
مادری و گویش های محلی اســتان هرمزگان ویژه گروه های سنی هفت تا ۲۲ 

سال برگزار می شود.
وی توجه دادن کودکان و نوجوانان به ادبیات شفاهی به عنوان زیربنای ادبیات 
کودک، آشــنایی با چهره های شاخص استان در حوزه ی ادبیات بومی، آشنایی 
با گویش های مختلف اســتان و کمک به حفظ آن از دیگر اهداف این مهرواره 

عنوان کرد.
به گفته مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان، همچنین 
انش آموزان مدارس مقاطع ابتدایی دوره اول و دوم، متوسطه اول و دوم، بخش 
بزرگسال کارشناسان و مربیان فرهنگی هنری ادبی کانون معلمان و اولیای تربیتی 
استادان، دانش آموختگان و دانشجویان رشته  زبان و ادبیات فارسی نویسندگان و 

شاعران والدین می توانند در این مهرواره شرکت کنند.
پشتکوهی محور موضوعی این مهرواره را پاسداشت گویش های بومی متداول 
در جزایر، روســتاها و شهرهای استان هرمزگان اعالم کرد و افزود: بازنویسی 
قصه های پدربزرگ و مادربزرگ ها به گویش مادری خلق اثر در قالب شــعر، 
ترانه، داستان و متن ادبی باگویش های هرمزگان بخش های این مهرواره است.

وی با بیان اینکه هر شــرکت کننده می تواند در هر بخش با ۲ اثر شرکت کند و 
شرکت در تمام بخش های جشنواره بالمانع است، بیان داشت: عالقه مندان به 
 hormozgan.kpf.ir/شرکت در این مهرواره می توانند آثار خود را در آدرس

zabanmadari  بارگذاری کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری هرمزگان اخرین مهلت ارسال آثار را سی ام دی 

ماه و زمان اعالم نتایج و اسامی برندگان را نیز ایام دهه فجر اعالم کرد.
پشــتکوهی در پایان با بیان اینکه زبان مادری قدرتمندترین ابزار بشر در حفظ 
میراث ملموس و ناملموس است، خاطرنشان کرد: با توجه به مهاجرپذیر بودن 
هرمزگان و ترجیح بســیاری از والدین برای گفت وگو با کودک به زبان معیار، 
امروزه از گویش های بومی و محلی کمتر اســتفاده می شود و دیر نیست تا این 
گویش ها به فراموشــی سپرده شوند، از این رو برای حفظ این زبان اصیل باید 

کودکان را به این زبان تشویق کنیم.

با هدف پاسداشت زبان مادری به کودکان؛

مهرواره  »آوای حرا« در هرمزگان 
برگزار می شود

شرکت کامران کیش

آگهی استخدام
بدینوسیلهبهاطالعمیرساند:شرکتکامرانکیشدرنظرداردبهمنظورتامیننیرویانسانی

تعدادینگهبانازطریقمصاحبهجذبنماید.
ازکلیهمتقاضیانواجدشرایطدعوتبهعملمیآیدجهتثبتناموارائهمدارکحداکثرظرفمدت
یکهفتهپسازتاریخانتشارآگهیبهآدرسخیابانسنایی،جنبتامیناجتماعیجدید،برجاداری

درسا،طبقهسومبهاموراداریمراجعهنمایند.
شرایطفراخوان:

1-شرایطسنی)حداکثر40سال(
2-مدرکتحصیلی)دیپلموفوقدیپلم(

3-شرایطفیزیکیوجسمانیمناسبشغلنگهبانی
4-دارابودنبرگهسوءپیشینه

5-دارابودنبرگهعدماعتیادبهموادمخدر
6-داشتنروابطعمومیباال

سرمایه گذاران تاکنون  برای راه اندازی ۳۷۶ مگاوات برق 
خورشیدی اقدامی نکرده اند

استاندار هرمزگان:

اقتصاد کیش -     اســتاندار هرمزگان 
گفت: مجــوز راه اندازی ۳۷۶ مگاوات 
برق از طریق انــرژی های تجدیدپذیر 
خورشــیدی در استان صادر شده است 
اما ســرمایه گذاران برای راه اندازی این 
پروژه هــا به دالیل مختلــف اقدام های 

بعدی را انجام نداده اند.
مهدی دوســتی در پنجاه و هشــتمین 
شــورای گفت وگــوی دولت و بخش 
خصوصی که با حضور معاون هماهنگی 

امور اقتصادی اســتانداری، رییس اتاق 
بازرگانی بندرعبــاس و مدیران حوزه  
تولید، تامین، انتقال و توزیع برق با دستور 
کار بررسی مشکالت و موانع پیش روی 
راه انــدازی نیروگاه هــای انرژی های 
تجدیدپذیر برگزار شد، افزود: از مجموع 
۲۸۷ نیروگاه خورشــیدی در هرمزگان، 
۱۵۴ پروژه مربوط به مددجویان کمیته 
امداد اســت و قرارداد ۱۰۰ پروژه دیگر 
نیز منعقد شــده که بــه زودی تولید این 

نیروگاه ها به شبکه برق تزریق می شود.
وی بیان داشت: تمام مجوزهای الزم در 
۶ پهنه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
دریافت شده و هم اکنون سرمایه گذاران 
این بخش می توانند بدون اتالف وقت 

برای راه اندازی نیروگاه اقدام کنند.
اســتاندار هرمزگان همچنین از تشکیل 
کارگروه استانی برای کاهش زمان صدور 
مجوز و پیشگیری از بروز ناهماهنگی های 
بین دستگاهی برای احداث نیروگاه های 
تجدیدپذیر و DG، تاســیس صندوق 
سرمایه گذاری برای تامین سرمایه بخش 
تولید انرژی، همکاری بانک ها برای ارائه 
تسهیالت کم بهره، توسعه گازرسانی در 
مناطقی که امکان احداث نیروگاه DG و 
یا توجیه اقتصادی الزم برای راه اندازی آن 
وجود ندارد و تسهیل در واگذاری زمین 
بــرای محل احداث نیروگاه انرژی های 

تجدیدپذیر خبر داد.
دوســتی پیشــنهاد داد که افزایش نرخ 
خریــد تضمینی برق برای نیروگاه های 

تجدیدپذیر و DG، تامین تســهیالت 
بانکــی کم بهره برای احــداث نیروگاه 
های تجدیدپذیر و DG، درنظر گرفتن 
ضریب سخت شرایط آب وهوایی برای 
افزایش نرخ خرید برق توســط وزارت 
نیرو، درنظر گرفتن مشوق های سرمایه 
گذاری در بخش تولید از جمله معافیت 
های مالیاتی و هرنوع عوارض مترتب که 
بر نرخ برق تاثیر مستقیم دارد، به طوری که 
بازگشت سرمایه گذاری توجیه اقتصادی 

داشته باشد، در سطح ملی انجام شود.
همچنین با دستور اســتاندار هرمزگان 
مقرر شد کارگروهی با نظارت معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
هرمزگان با حضور شرکت برق منطقه ای، 
شرکت توزیع برق، مدیریت تولید نیروی 
بــرق و اتحادیه آبزیان اتــاق بازرگانی 
تشکیل و در خصوص نحوه تامین منابع 
مالی و مشــارکت مالــکان مزرعه ها و 
بخش دولتی برای تامین برق استخرهای 

پرورش میگو تصمیم گیری شود.

پرونده مالیاتی 4۰ بنگاه اقتصادی به هرمزگان انتقال یافت
 رییس کل دادگستری استان هرمزگان :

اقتصاد کیش -     رییس کل دادگستری 
هرمزگان گفت: با پیگیری دســتگاه 
قضایــی پرونده مالیاتی ۴۰ شــرکت 
و بنگاه بزرگ اقتصادی به این اســتان 

انتقال یافت.
مجتبــی قهرمانی در جریــان دیدار 
با مجمع نمایندگان اســتان با اشــاره 
به اقدامات دســتگاه قضایی اســتان 
هرمزگان به منظور تشویق شرکت ها 

و صنایــع بزرگ اســتان برای عمل به 
مسوولیت های اجتماعی خود، اظهار 
داشت:در نتیجه این اقدام قاطع دستگاه 
قضایــی، پرونده ۴۰ شــرکت و بنگاه 
بزرگ اقتصادی بــه هرمزگان منتقل 
شــد که در نتیجه آن ، سهم مالیات این 
شرکت ها برای عمران و آبادانی استان 

هرمزگان اختصاص داده می شود.
وی ادامــه داد: مســوولیت اجتماعی 
شرکت ها مجموعه وظایف و تعهداتی 
است که بر اساس قانون باید در جهت 
حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که 
در آن فعالیت می کنند، انجام دهند و به 
همین منظور مقرر گردیده با همکاری 
صنایع و شــرکت های فعال در استان 
هرمزگان و از محل اعتبارات مسئولیت 
اجتماعی آنهــا، بودجه مکفی جهت 
محرومیت زدایی و توســعه و تکمیل 
زیرساخت ها در اقصی نقاط استان با 
توجه به برنامه ای هدفمند و کارشناسی 

شده، اختصاص یابد.
رییــس کل دادگســتری هرمــزگان 
همچنیــن اتخاذ تمهیدات الزم جهت 
تأمیــن بودجــه برای رفــع نیازهای 
بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی 
و محرومیت زدایــی، رفع معضالت 
زیســت محیطــی، مبارزه بــا اعتیاد، 
فقــر و بیــکاری، کمک بــه خانواده 
زندانیــان نیازمند، کمــک به کودکان 
کار و کارگران فصلی و ســایر مسائل 
و نیازهای اجتماعی از محل اعتبارات 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه 
هــای اقتصادی را از دیگــر اقدامات 
دستگاه قضایی استان هرمزگان در این 

خصوص برشمرد.
قهرمانی با اشــاره به مــاده ۱۱۰ قانون 
مالیات های مســتقیم، افزود: بر اساس 
مقررات مربوط، اشــخاص حقوقی، 
شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید 
مالیــات خود را در محل فعالیت خود 

پرداخت کنند، در حالی که متأســفانه 
برخــی از شــرکت ها و بنگاه هــای 
اقتصادی اســتان هرمزگان مالیات بر 
ارزش افــزوده خود را در بیرون از این 

استان پرداخت می کردند.
وی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل 
توجه مالیات در هرمــزگان می تواند 
زمینه ســاز دســتاوردهای بزرگی در 
جهــت عمــران و آبادانی و توســعه 
زیرساخت های این استان شود، گفت: 
دستگاه قضایی استان هرمزگان ضمن 
آگاهی به این موضوع با صدور دستور 
ویــژه قضایی خطاب بــه ادارات کل 
امــور مالیاتی در اقصی نقاط کشــور، 
هشــدار داد: در صورت ارسال نشدن 
پرونده های مالیاتی این بنگاه های بزرگ 
اقتصادی به اســتان محل فعالیت شان 
یعنــی هرمزگان، موضــوع به عنوان 
تصرف غیرقانونی محسوب شده و در 

این خصوص اعالم جرم خواهد شد.


