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   اقتصاد کیش-  نماینده ولی فقیه درهرمزگان و امام جمعه بندرعباس با اشاره به 
دومین سالگرد شهید سلیمانی گفت: سردار حاج قاسم سلیمانی برای ما یک مکتب 
و فرهنگ اســت که همواره بدنبال کنار زدن تکفیری ها و احیا و رفع موانع تمدن 

نوین اسالمی در جهان بود.
حجت االسالم محمد عبادی زاده درخطبه های نماز جمعه بندرعباس افزود: یک 
فرد هیچ گاه ماندگار نمی شود بلکه مکتب برخواسته از دل شخصیت های مجاهد 
است که او را ماندگار می کند که شهید سلیمانی نیز چنین شخصیتی راهبردی در 

جهان و دنیای اسالم داشتند.
وی بیان داشت: رهبرمعظم انقالب نیز از شهید سلیمانی به عنوان یک مکتب یاد 
کرد؛ برای این که می خواســت این شــهید بزرگوار برای همیشه تاریخ ماندگار و 

جاودانه بماند.
امام جمعه بندرعباس اظهارداشت: این احمق های نظام سلطه آمریکا و تروریست های 
آمریکایی نمی دانستند که با کشتن شهید سلیمانی کار تمام نمی شود و امروز دیدند 
و فهمیدند که سردار سلیمانی در مقایسه با شهید سلیمانی خطرناک تر است؛ چرا 
که این مجاهد خستگی ناپذیر نبرد نظامی را در کنار نبرد سیاسی درهم آمیخت و 

مکتبش نیز بر پایه ایثار، مقاومت، شجاعت و تدبیر بود.
۹ دی یک حماسه ماندگار بود

نماینده ولی فقیه درهرمزگان همچنین با اشــاره به نهم دی ماه که روز بصیرت و 
بیداری ملت ایران در برابر فتنه گران اســت، گفت: ۹ دی یک حماسه ماندگار در 
مقابل جریان فتنه بود که با فتنه ای بزرگ در آســتانه ضربه زدن به انقالب و آرمان 

هایش بودند.
حجت االسالم عبادی زاده ادامه داد: فتنه ۸۸ تنها مطلعق به آدم های زبون که در دوران 
فتنه خودشان هم فریب خورده بودند، نیست بلکه یک فتنه بزرگی بود که طراحانش 
با الهام از کودتای مخلمی و رنگین با رمز انتخابات در همه کشورها مداخله کردند 
اما نمی دانستند که به فرموده رهبرمعظم انقالب، ایران مثال دیگر کشورها نبوده و در 

برابر فتنه گران خواهد ایستاد.
برنامه دولت سیزدهم رفع مشکل فروش محصوالت کشاورزان باشد

امام جمعه بندرعباس همچنین با اشاره به مساله امنیت غذایی که برای کشورها یک 
اصل اســت و هیچ کشــوری حاضر نیست در این زمینه خود را وابسته به دیگران 
بداند، گفت: یکی از برنامه هایی که از دولت سیزدهم انتظار می رود این است که 
نسبت به مشکل کشاورزان هرمزگانی و کشور بویژه در فروش محصوالتشان، اقدام 
موثری کند و با قطع کردن دست دالالن و واسطه ها تالش کنند که یک آرامشی به 

کشاورزان بدهند.
عبادی زاده مساله صنعت و کشاورزی را یکی از مهم ترین بخش ها برای سیر تکاملی 
و پیشرفت کشورمان دانست و افزود: استان هرمزگان دارای ظرفیت های خدادادی 
همچون نعمت دریا، کشاورزی و صنعت است که متاسفانه نتوانسته ایم آن طور که 

باید از این ظرفیت ها به نحو مطلوب و شایسته استفاده کنیم.
وی با توجه به اینکه ما باید در امنیت غذایی مستقل باشیم، چرا که با جان مردم سروکار 
دارد، تصریح کرد: گسترش و تنوع کشاورزی در استان هرمزگان خود یک ظرفیت 
است که باید برای آن برنامه ریزی کرد و از مرکز تحقیات جهاد کشاورزی استان 
خواستاریم که به جد مشکالت این بخش را رصد کرده و برای آن راه حل پیدا کند.

عبادی زاده گفت: باید الگوهای جدید در بخش کشت ارائه شود تا مردم از کاشت 
محصول های مختلف اســتفاده کنند و امیدواریم که اســتان هرمزگان در بخش 
کشــاورزی و صادرات هم با توجه به همســایگی که با کشورهای حاشیه خلیج 

فارس دارد، بیشتر بدرخشد.
وزیر نیرو جلوی انتقال نیروگاه بندرعباس به تهران را بگیرد

نماینده ولی فقیه درهرمزگان همچنین با اشــاره به اینکه عده ای با نامه نگاری و 
استدالل های واهی بدنبال انتقال نیروگاه بندرعباس به تهران هستند، گفت: وزیر 
نیرو باید به این موضوع ورود کنند و جلوی انتقال این نیروگاه که نزدیک به یک قرن 

است در بندرعباس مستقر شده، را بگیرند.
عبادی زاده یادآورشد: این اقدام ها )انتقال نیروگاه بندرعباس به تهران( از دولت قبل 
شــروع بود و با توجه به وقفه ای که بین دولت دوازدهم و ســیزدهم ایجاد شد لذا 

فرصت طلبان با فرصت پیش آمده این کار را بی سرو صدا دنبال می کردند.
وی بیان داشت: از آنجایی که سیاست دولت سیزدهم مبنی بر تمرکز زدایی و دادن 
استقالل به استان ها است لذا وزیر نیرو دستور دهند این موضع را بررسی کنند و 
اجازه ندهند این نیروگاه که بیش از ۴۰ سال در استان هرمزگان بوده را جابه جا کنند.

امام جمعه بندرعباس همچنین از نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شــورای 
اسالمی و رسانه های استان خواست که نسبت به این قضیه حساس باشند.
والیت و نبوت به وجود مقدس فاطمه )س( گره خورده است

نماینده ولی فقیه درهرمزگان همچنین ضمن تســلیت ایام ســوگواری شهادت 
حضرت فاطمه زهرا)س( گفت: فاطمه )س( شــخصیتی دارد که والیت و نبوت 
به وجود مقدس او گره خورده است و نبوت کمالش در سایه و گروی فاطمه بوده 
که امام صادق)ع( نیز در این زمینه فرمودند کمال همه انبیا مادرمان زهرا)س( است.

عبادی زاده یادآورشــد: امیدواریم بتوانیم ریزه خوار سفره فاطمه )س( باشیم و در 
خانه او نوکری کنیم و خدای متعال از مسیر زهرا )س( رزق الهی و معنوی خود را 

به ما تفضل کند.
تمام ادیان الهی مساله خودکشی را نهی کرده اند

امام جمعه بندرعباس همچنین در خطبه نخست به مساله خودکشی در جامعه اشاره 
کرد و گفت: خودکشی از گناهان کبیره است که خداوند در قران کریم وعده عذاب 

الهی داده است.
عبادی زاده ادامه داد: تمام شریعت و ادیان الهی نیز مساله خودکشی را نهی و مذمت 
کرده اند و آن کسی که دست به چنین کار زشتی می زند از رحمت خدا به دور است.

وی بیان داشت: تنها سپر محکمی که انسان می تواند در برابر فتنه ها و وسوسه های 
شیطانی مقابله کند، تقوای الهی است.

امام جمعه بندرعباس:

شهید سلیمانی بدنبال کنار زدن موانع 
تمدن اسالمی در جهان بود

اقتصاد کیش-   اعضای کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی به همراه استاندار هرمزگان در سفر به جزیره های بوموسی و تنب بزرگ، 

مسائل و مشکالت این مناطق را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.
به گزارش  اقتصاد کیش  اعضای کمسیون امنیت ملی که شامگاه چهارشنبه به منظور 
بازدید از جزیره های خلیج فارس به استان هرمزگان سفر کرده اند، امروز پنجشنبه 
به همراه مهدی دوستی در بدو ورود به جزیره بوموسی و تنب بزرگ ابتدا با حضور 
در گلزار شــهدای این مناطق با قرائت فاتحه و نثار شــاخه گل به مقام شامخ شهدا 

ادای احترام کردند.
دیدار صمیمی و چهره به چهره اســتاندار هرمزگان با مردم بوموســی در مسجد 
جامع این شــهر که اعضای کمیســیون امنیت ملی وی را همراهی می کردند، از 
دیگر برنامه های این روز بود که در این مراسم مشکالت و درخواست های مردمی 

بوموسی و تنب بزرگ مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این روز از مراکز مختلف در بوموسی بازدید شد و مشکالت یک واحد 
تولیدی نیز مورد بررسی قرار گرفت که استاندار هرمزگان دستورهای الزم جهت 

کمک به توسعه آن با اعطای تسهیالت را صادر کرد.
 این اقدام در راستای توسعه اشتغال و حمایت از تولید در جزیره  بوموسی صورت 

می گیرد.
جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
چهارشــنبه شــب وارد بندرعباس شدند و مورد استقبال معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری، مدیران کل دفتر استاندار و امنیتی و انتظامی استان قرار گرفتند.

بازدید از مناطق مختلف مکران و جزیره های راهبردی هرمزگان درروز پنجشنبه نهم 
دیماه از جمله برنامه های اعضای این کمیسیون به هرمزگان است.

ابراهیم عزیزی نائب رببس کمیسیون امنیت ملی و سارا فالحی عضو این کمیسیون 
نیز در این بازدیدها حضور دارند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی مشکالت 
جزیره های بوموسی و تنب بزرگ 

را بررسی کردند

برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم 
تا سال ۱۴۰۸ رونمایی شد

افشار فتح الهی در آیین رونمایی از برنامه های راهبردی 
سازمان منطقه آزاد قشم تا افق ۱۴۰۴ افزود: این برنامه ها 
که با کمک قشرهای دانشگاهی و تیم های تخصصی تهیه 
شــده است پس از بررسی های میدانی از جزیره قشم و 

شناخت چالش های موجود تدوین گردید.
وی با بیان اینکه با تغییر مدیریت در هر سازمان، فعالیت آن 
نیز تغییر می کند، ادامه داد: برنامه ها با شرایط اقتصادی و 
همه محدودیت های فعلی پیش بینی شده است تا مسیر 

آینده قشم تا سال ۱۴۰۴ مشخص و روشن شود.
سرپرســت ســازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: این 
برنامه ها راه جزیره را روشــن کرده و فارغ از اینکه چه 
کسی در سصح مدیریت آن باشد، منطقه آزاد قشم را به 

چشم انداز ۱۴۰۸ می رساند.
وی اظهــار کرد: این برنامه کامل نبــوده و در روند اجرا 
نیازمند تکمیل اســت و بر این اســاس از همه نقدها، 
پیشنهادات نخبگان و منتقدان استقبال کرده و به سمت 

اصالح برنامه حرکت می کنیم.
فتح الهــی تاکید کرد: خط و مشــی اصلی ســازمان در 
۱۷ محور ایجاد شــده اســت که اولویت اول آن اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: جذب ســرمایه و حمایت از سرمایه گذاران، 
توسعه دیپلماسی اقتصادی، بهره برداری صیانتی از منابع 
طبیعی قشم، جذب و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز 
از بومیان جزیره، توسعه اقتصاد و گردشگری دریامحور، 
تسهیل و تسریع در صادرات و صادرات مجدد و حمایت 
از حضور شرکت های دانش بنیان و نوآور از دیگر خط 

مشی های این سازمان است.
سرپرســت سازمان منطقه آزاد قشــم ادامه داد: توسعه 
فعالیت های گردشگری با اتکا به ظرفیت های بکر جزیره، 
توسعه فضاهای فرهنگی، هنری و احیای سنت های بومی 
و قومیتی، مقابله با تجارت غیررسمی و مقابله با پدیده 
قاچاق، تسهیل و تسریع در فرآیند مجوزها، مبارزه با فساد 
و حذف گلوگاه ها و شفاف سازی فرآیندها از سایر این 

برنامه های این سند به شمار می رود.
وی تصریح کرد: استفاده موثر از فرصت ها برای توسعه 
فعالیت های دریامحور، ارتقای پاسخگویی و حل مساله 
در سازمان منطقه آزاد قشم، تحول در فرهنگ سازمانی و 
حرکت به سمت استقرار سازمان یادگیرنده و هوشمند 

نیز ادامه این خط مشی هفده گانه است.
فتح الهی هدفگذاری های این خط مشی را در سه بخش 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اعالم کرد و گفت: 
برنامه های کوتاه مدت سازمان تا سال ۱۴۰۱، برنامه های 
میان مدت به مدت چهار سال و برنامه های بلند مدت تا 

سال ۱۴۰۸ به ثمر می نشیند.
وی بااعالم ۲۷ برنامه عملیاتی کوتاه مدت تا سال ۱۴۰۱ 
افزود: این برنامه ها شــامل بهبود محیط کسب و کار و 
توسعه نهادهای زیرساختی، توسعه حمل و نقل کاال و 
مسافر، توسعه کسب و کارهای دریامحور، توسعه مزارع 
پرورش آبزیان، کشــت هیدروپونیک، تقویت ایمنی و 

امنیت دریانوردی هستند.
سرپرســت سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: راه اندازی 
و حمایت از بازاریابی تخصصی، تشــکیل کنسرسیوم 
صادرات، تسریع فرآیند صدور مجوز، خدمات رایگان 
مشاوره ای، حمایت از کارآفرینان بومی و ساکنان جزیره، 
توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک را از سایر عناوین 

برنامه های کوتاه مدت اعالم کرد.
وی اجــرای حداقل ۵۰ اقامتگاه بومگردی را برای رونق 
گردشگری الزم دانست و تصریح کرد: برگزاری جشنواره 
و نمایشگاه فصلی، مناسبتی و تفریحی، جشنواره اقوام، 
فیلم، تیاتر، موسیقی و ملل نیز در این راستا تا سال ۱۴۰۱ 

قابل اجرا است.
فتح الهــی اظهار کرد: ایجاد ســمینارهای تخصصی و 
بین المللی، برند سازی و ترویج پوشش و گویش محلی 
قشم، برگزاری کارگاه های فنی و ارتقای سطح مهارت، 
رصد و پایش مســتمر آلودگی های دریایی و زیســت 
محیطی، بازمهندسی ساختار تشکیالتی سازمان و شفاف 
سازی فرآیندها و تعامالت نیز از سایر اقدامات سازمان 

در سال پیش رو است.
وی تاکید کرد: همچنین در این مدت برای اولین بار یگان 

پهبادی پزشکی و درمانی کشور تشکیل می شود.
قشم جزیره هوشمند می شود

سرپرســت سازمان منطقه آزاد قشــم گفت: با اجرای 

برنامه های بلندمدت و میان مدت تدوین شــده، تا پایان 
سال ۱۴۰۸ جزیره قشم به جزیره هوشمند تبدیل می شود.

 فتح الهی پنج عامل را از الزامات اجرای این برنامه برشمرد 
و افزود: اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه 
توسعه کشور، هماهنگی و همکاری سایر دستگاه های 
اجرایی، ثبات نســبی متغیرهای کالن اقتصادی کشور، 
تخصیص اعتبارات الزم از منابع ملی و بودجه و اجرای 
کامل معافیت ها و مشــوق های مناطق آزاد الزمه اجرای 

این برنامه ها است.
وی برنامه های راهبردی تدوینی تا ســال ۱۴۰۴ را میان 
مدت و بلندمدت برشــمرد و ادامه داد: کســب جایگاه 
نخست صادرات، افزایش قدرت جذب سرمایه داخلی و 
خارجی، تبدیل شدن به مرکز انتقال تکنولوژی در منطقه، 
ایجاد پایگاه اصلی ورزش های آبی، ساحلی و هیجانی و 
پیوند اقتصاد ملی به جهانی را می توان از اهم این برنامه ها 

نام برد.
وی تصریح کــرد: انتقال فرهنگ ملی و بومی به بیرون 
مرزهــا، ایجاد قطب گردشــگری داخلی و خارجی و 
ارتقای کیفیت زندگی مردم نیز سایر برنامه های راهبردی 

تا سال ۱۴۰۴ است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:رفع موانع 
توسعه و تکمیل زیرســاخت ها، نقش فعال در اقتصاد 
انرژی و نفت خلیج فــارس، افزایش صادرات و تولید 
ناخالص داخلی، ایجاد هاب شــرکت های دانش بنیان 
در جزیره، توسعه اقتصاد گردشگری و اشتغال، توانمند 
ســازی ساکنان و بومیان، ارتقای سطح رفاه، بهداشت و 
معیشــت آنان و مدرن سازی و توسعه فعالیت های دریا 
محور از سایر برنامه های میان مدت و ملند مدت سازمان 

منطقه آزاد است

        اقتصاد کیش - سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان منطقه آزاد قشم تهیه و تدوین 
شده است و امروز در اختیار رسانه ها و مردم قرار می گیرد.

اقتصـاد کیـش
سازمان آگهی ها 44424999

جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش و منطقه 

EGHTESAD-KISH.IR

اقتصاد کیش -    رییس انجمن خوشنویسان هرمزگان گفت: ۹ اثر از هنرمندان 
هنرجویان شکسته نویس این استان در نمایشگاه شکسته نویسان معاصر پنج استان 

همجوار در سیرجان به نمایش درآمد.
موسی دهقانی اعالم کرد: در این نمایشگاه ۹ اثر هنرجویان شکسته نویس به سبک 
محمد حیدری اســتاد برجسته خوشنویسی ایران پس از ارزیابی و پاالیش اولیه 

توسط اساتید به نمایش گذاشته شد.
وی ادامه داد: محمد زینی زاده، میرزا کریمی، حمزه کریمی، محمد کرمی، هاجر 
کهندلی، پریسا قاسمی، مینا عزیزی خواه و قدرت شب نما از هنرجویانی هستند 
که در آموزشگاه خوشنویسی نقش نی بندرعباس آموزش های خوشنویسی را 

دریافت و پس از تمرین های فراوان موفق به حضور در این نمایشگاه شدند.
رییس انجمن خوشنویسان هرمزگان گفت: در این نمایشگاه ۶۰ اثر از هنرمندان 
شکسته نویس هنر خوشنویسی استان های هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، 
یزد و فارس در مجتمع گل گهر شهر سیرجان به مدت ۲ روز دایر گردید و روز 

گذشته با تجلیل از استاد حیدری و خوشنویسان برترین پایان یافت.
موسی دهقانی رییس انجمن خوشنویسان هرمزگان و استاد آموزشگاه خوشنویسی 
نقش نی بندرعباس می باشد و اثر وی نیز در نمایشگاه خوشنویسی  استان های 

همجوار نیز به نمایش درآمد. 
اســتاد محمد حیدری در سال ۱۳۵۷ تحصیالت خود را با سیدحسین میرخانی 
در زمینه خوشنویســی آغاز نمود و از محضر استادان  مختلفی هنر خوشنوسی 

را کسب کرد.
وی مدرک استادی خود را درسال ۱۳۷۸ دریافت و هم اکنون دبیر شورای ارزشیابی 

هنری انجمن خوشنویسان ایران می باشد

آثار خوشنویسان هرمزگان در استان های 
همجوار به نمایش درآمد

اقتصاد کیش -  معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان با 
اشاره به آغاز ثبت نام هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در استان، گفت: 

مهلت ثبت نام در این جشنواره تا ۳۰ بهمن ماه است.
محمد قویل در نشستی در همین رابطه اظهار داشت: این جشنواره در ۹ محور شامل 
دســت سازه، فعالیت های آزمایشگاهی، زبان و ادبیات فارسی، پژوهش، دست 
سازه، زبان خارجه، ریاضی، برنامه نویسی، مطالعات اجتماعی )مناظره علمی( و 

بازارچه های کسب و کار دانش آموزی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه جشنواره نوجوان خوارزمی در چهار مرحله مدرسه ای، منطقه ای، 
استانی و کشوری برگزار می شود، افزود: این جشنواره ویژه دانش آموزان دوره اول 
متوسطه و در راستای اهداف حوزه های تربیت و یادگیری برنامه درس ملی است.

معاون آموزش متوســطه آمــوزش و پرورش هرمزگان گفت: این جشــنواره 
بزرگ ترین عرصه برای مهارت آموزی دانش آموزان با رویکرد پژوهش محوری 
و دســت ورزی است که توسعه فعالیت های عملی و پژوهشی دانش آموزان را 
دنبال می کند و عالقمندان تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ می توانند با مراجعه به ســایت 

hamgam.medu.ir ثبت نام کنند.

مهلت ثبت نام در جشنواره نوجوان 
خوارزمی در هرمزگان تا ۳۰ بهمن ماه است

اقتصاد کیش -   مدیر طرح مسکن جوانان جزیره قشم گفت: با موافقت سرپرست 
منطقه آزاد قشم، زمان ثبت نام طرح مسکن جوانان جزیره قشم از تاریخ ۱۱ تا ۱۸ 

دی ماه به مدت یک هفته تمدید شد.
شریف شریفی نژاد افزود: با توجه به استقبال از طرح ثبت نام مسکن جوانان و نظر 
به درخواست های مردمی و معتمدان محلی مبنی بر تمدید مجدد زمان ثبت نام، 

این طرح برای بار دوم تمدید شد.
وی ادامه داد: این تصمیم با هدف ثبت نام حداکثری متقاضیان مسکن و خانه دار 
کردن جوانان و بومیان جزیره برای تامین مســکن جوانان شهری و روستایی در 
 citizen.qeshm.ir قشم طراحی شده و ثبت نام متقاضیان در سامانه اینترنتی

انجام می شود

تمدید مهلت ثبت نام طرح مسکن 
جوانان قشم 


