
به گزارش اقتصاد کیش سید ابراهیم رییسی 
پنجشنبه شب در نشست شورای اداری هرمزگان 
افــزود: معاون اجرایــی گزارش هایی که در این 
نشســت داده شــد را دنبال کنند تا اجرایی شود، 
هرمزگان ظرفیت های بســیاری عالوه بر نیروی 
انسانی کارآمد دارد که باید درست شناخت و در 

مسیر رفع مشکل های مردم استفاده کرد.
وی ادامــه داد: تاکنــون گام هایی برای رفع 
مشکل های این استان برداشته شده اما کامل نیست 
و مشکل ها هم کم نیست که گفت به مرور زمان 
حل می شود، مسووالن، دانشگاه ها و پژوهشگران 
بررســی کنند چرا با وجود این میزان از ذخایر در 

هرمزگان، مردم با فقر و مشکل زندگی می کنند.
رییس جمهور خطاب به مدیران و مسووالن 
هرمزگان گفت: این ها باید حل شود و منتظر تهران 
نباشید که برای شما فکری کرده و مشکل را حل 
کند، این مسایل باید به دست خود مدیران استان 
انجام شود و آنچه هم وزرا بیان کردند هم باید به 

دست مدیران استانی اجرایی شود.
رییس جمهور پرسید: چرا توسعه یافتگی در 
حوزه صنایع و معادن و کشاورزی منجر به رفع فقر 

و بیکاری از هرمزگان نشده است.
وی اشاره کرد: مانند اینکه بسیاری از امکانات 
در روســتا وجود دارد اما روستایی در آن روستا 
باقی نمی ماند، روســتایی نمی داند محصولش را 
می خرند یا نه و کشــاورزی برای کشاورز صرفه 

اقتصادی ندارد، ماندگاری روســتایی در روستا 
مستلزم فعال شدن اقتصاد روستاست.

نیروهای هرمزگان در صنایع بکار گرفته 
شوند

رییس جمهور افــزود: یکی از نکات مورد 
اشــاره این بود که این میــزان صنایع و این میزان 
از کاری کــه در حــوزه نفت، گاز، کشــاورزی 
و گردشــگری انجام شــده از نیروهای کارآمد 
هرمزگان در آنها استفاده شود که به مدیران توصیه 

می کنم این کار را انجام دهید.
وی ابراز کرد: این نه به عنوان امر مســتحبی 
بلکه می خواهم تاکید کنم، اولویت در جذب را به 
نیروهای کارآمد هرمزگان بدهید و به هیچ عنوان 
خالف آن عمل نشــود، حتما این کار بشود و در 

استان تاکید می کنم استاندار آن را دنبال کند.
حجه االسالم رییسی اظهار داشت: کارآمدی 
مهم اســت اما این نیست که هر نیروی صاحب 
فکری در تهران و شیراز و اصفهان باشد، اگر زمینه 
برای نیروهای ساکن در روستاها و شهرها فراهم 

شود کارآمد خواهند بود.
وظیفــه ما اجــرای عدالــت در همه 

حوزه هاست
رییس جمهــور گفت: وظیفــه ما اجرای 
عدالت در همه حوزه هاست و ممکن است عده 
ای ناراحت و ناراضی شوند که هیچ اشکالی ندارد، 
برای ما در این دولت بعد از رضای حضرت حق، 
رضایت عموم مردم است، سرمایه اجتماعی نظام 
اعتماد عموم مردم است که نباید ناراضی شوند و 
آسیب ببیند، این با بخشنامه نیست و مردم باید در 

عمل ببینند که عدالت اجرا می شود.
وی ادامــه داد: حتمــا در مدیریت ها و بدنه 
اداری سازمان ها و اداره ها از نیروهای کارآمد بومی 
اســتفاده شود تا احساس کنند به مجموعه  تعلق 

دارند و مجموعه هم متعلق به آنهاست.
کاالی ملوانی باید ساماندهی شود

وی اضافه کرد: مســأله بعــدی واردات و 
صادرات است و یکی از ظرفیت ها ملوانان هستند، 
کاالی ملوانی باید ساماندهی شود، مشخص شود 
چه کســی، چه کاالیی، چه میــزان و چند بار در 
ســال کاال وارد می کند، ملوانان می توانند بخشی 
از واردات و صادرات کشــور را انجام دهند، آنان 
نمی خواهد تخلف کننــد، مردم زحمت کش و 

قانون مندی هستند.

رییسی ابراز کرد: برخی می خواهند در پشت 
صحنه سواستفاده کنند که نباید به آنها اجازه داد، 
مقررات کاالی ملوانی به نحوی بروزرسانی شود 
که ملوانان بتوانند نقش ایفا کرده و کار انجام دهند، 
یکی از راه های مشــارکت مردم در کارها همین 
است، ملوانان نظری دارند که باید شنید، در ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال گفتم با ملوانان صحبت کرده 
و حرف شان را بشنوید، در خصوص صیادان هم 

همین حرف را می زنم.
ظرفیــت صیادی اینجا بایــد در اختیار 

صیادان منطقه و استان باشد
رییس جمهور گفت: صیــادان می گویند 
صید ترال برای صیادی ســنتی مشــکل ایجاد 
می کند، حتماً صید ترال آســیب دارد که جلوی 
آن گرفته شــد، صید ترال به صیدگاه ها آســیب 
می زند و مردم نمی توانند صیادی ســنتی شان را 

انجام دهند.
وی افزود: هزار ســال اســت مــردم اینجا 
صیادی می کنند و به مقررات هم اشــراف دارند 

و می دانند زمان صید چه زمانی است.
وی ادامه داد: وزیر جهاد کشــاورزی این ها 
را ساماندهی کنند تا کسانی که به صیدگاه آسیب 
می زننــد و تخریب می کنند و بــه آبزیان ضرر 

می رسانند نتوانند چنین کاری انجام دهند.
رییس جمهور گفت: بنا نیست تنها برای یک 
ماه صیادی کنیم، صید تولید مثل دارد، صیاد، مردم 

و مرزنشینان باید تامین شوند و ساماندهی هم با 
خود صیادان باشد که می دانند مشکل چیست.

رییســی بیان کرد: مســاله صید ترال را در 
هرمزگان، بوشهر و سایر استان ها به من گفته اند، 

بگذارید صیاد به روش خود کار کند.
وی ابراز کرد: ظرفیــت صیادی اینجا باید 
در اختیار صیادان منطقه و اســتان باشد تا از این 
طریق ارتزاق کنند، این را خدای متعال برای مردم 
قــرار داده و ما تنها به عنوان دولت باید انضباطی 
برقرار کنیم که افراد از این ظرفیت بهترین استفاده 

را بکنند.
بومی گزینی در تربیت پزشک مورد

 توجه باشد
رییس جمهور افزود: مســأله بعدی بومی 
گزینی برای تربیت پزشک عمومی و متخصص 
اســت که مورد توجه وزیر بهداشت قرار داشته 
باشد، متخصصی که از سایر استان ها آورده شود 
ماندگاری ندارد اما وقتی پزشــک بومی باشــد 

ماندگار است.
وی عنــوان کرد: مســاله بعدی فعال کردن 
ظرفیت ها برای تجهیز بیمارستان هاســت، این 
مساله را هم نمایندگان اقشار مختلف مردم گفتند 

و هم اینجا طرح شد.
رییســی ابراز کرد: مسأله بعدی فعال کردن 
صنایع پایین دستی و صنایع تبدیلی است که اشاره 

شد و دنبال می کنم.
خام فروشی بدون ارزش افزوده 

اتفاق می افتد
رییس جمهور گفت: امروز از بندر شــهید 
رجایی بازدید کردم و به نظر می رسد خام فروشی 
بــدون ارزش افزوده اتفاق می افتد، صنایع به هر 
شکل ممکن تالش کنند بتوان جلوی خام فروشی 
را گرفت و کاالی خام تبدیل به ارزش افزوده برای 
مردم و کشور شود.رییسی عنوان کرد: مسوولیت 
اجتماعی نسبت به مردم انجام و اعالم شود تا مردم 
بدانند اگر صنعتی وجود دارد این میزان درآمد دارد 
و این میزان در اینجا هزینه شــده است، شفافیت 
بســیار خوب اســت و مردم بدانند این میزان به 
عنوان مسوولیت اجتماعی توسط صنایع هزینه 

شده است.
تشکیل صندوق توسعه استان ها در الیحه 

بودجه سال آینده گنجانده شده است
رییس جمهور ابراز کرد: صندوق توســعه 

استان در الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده که در 
مجلس درحال بررسی است پیش بینی شده است 
که می توان بســیار از درآمدها را به آن واریز کرد 
کــه می تواند هم برای طرح های نیمه تمام، ایجاد 

اشتغال و تولید بسیار موثر باشد.
رییسی ابراز کرد: درآمد مازاد مالیات، مازاد 
درآمد حاصل از فروش اموال دولت و حق مالکانه 

معادن به این صندوق واریز می شــود و شورای 
برنامه ریزی هر اســتان می تواند برای هزینه کرد 
آن برنامه ریزی کند، بدین ترتیب دست استان ها 
برای حل مشکل ها باز می شود و می تواند برخی 
هزینه ها را خود بدون اجازه گرفتن از تهران انجام 

دهد.
وی ادامــه داد: یکــی از حوزه هایی که باید 
فعال شود گردشگری است که در هرمزگان وجود 
دارد و به میزان کنونی گردشــگری در این استان 
نباید راضی شــد، اینجا جاذبه های بسیاری دارد، 
زیرساخت های بسیاری هم ایجاد شده و می توان 

بیشتر آنها را توسعه داد.
وی افزود: این می تواند هم ایجاد اشــتغال 
کــرده و هم برای هرمــزگان درآمدهای خوبی 

داشته باشد.
وی  در خصــوص مناطــق آزاد هم عنوا ن 
کرد: دبیر شورای مناطق آزاد مباحثی مطرح کردن 
که نیاز دارد در شورای مناطق آزاد طرح شود و یا 
در اولین نشســت هیات دولت بررسی و تصمیم 
گیری کنیم و بتوان مشــکل کیش، قشم و ارتباط 

بین بندرعباس و قشم را برقرار کرد.
وی اضافه کرد: در خصوص مناطق محروم، 
روســتاها یا منطقه بشــاگرد که اشاره شد نیاز به 
چندکاره بسیار سریع دارد، مساله راهداری  خانه 

و مدارس طرح شد باید سریع انجام شود.
رییس جمهور تاکید کرد: کمیته ای سریع با 
حضور معاون اول تشکیل شود و مساله ظرف یک 

هفته تا ۱۰ روز حل شود.
روند واردات و صادرات تسهیل شود

وی در خصــوص اموال تملیکی هم گفت: 
نباید اجازه داد به سرعت اموالی که توسط مردم، 
تولید کنندگان و بازرگانان وارد شده سریع تبدیل 
به اموال تملیکی و یا قاچاق کاال شــود، این اموال 
اســنادی کم دارند که در زمان مقرر تحویل نشده 

است.
رییسی یادآور شد: در بودجه ها و اعتبارهای 
کشــور منابعی به عنوان قاچــاق کاال پیش بینی 
می شــود گویی قرار است در کشور قاچاق انجام 
شــود و منبعی ایجاد شود و دولت هرسال از این 

منابع استفاده کند.
وی ابراز کرد: باید تالش کنیم قاچاق کاال 
به حداقل ممکن برســد یا انجام نشود و اجازه 
ندهیم اموالی که مردم با زحمت فراوان آورده اند 

به سهولت تبدیل به اموال تملیکی شود، باید دید 
مشکل چیســت، آیا در صدور مجوزها مشکل 
اســت یا موسسه اســتاندارد یا در دستگاه های 

دیگری مشکل وجود دارد.
رییس جمهــور ادامــه داد: وزیر اقتصاد و 
دارایی به سرعت نشستی با دستگاه های مربوطه 
برگزار کننــد و حداکثر ظرف مدت یک هفته تا 
۱۰ روز موضوع بررسی شود، به سهولت می توان 
گفت یک هزار کانتینر تبدیل به اموال تملیکی شده 
اســت درحالی که آخرین راهکار اموال تملیکی 

است.
رییسی تاکید کرد: وارد کننده با اسنادی این 
کاال را آورده اســت و اکنون باید دید چه مشکلی 
برای ترخیص دارد و آن را برطرف کرد و اگر بتوان 
در مقدمه های کار راهکارهایی گذاشت که مساله 
حل شــود اینکار انجام شود تا برای مردم مساله 
ایجاد نشــود، قانون برای این است که بن بست 

نداشته باشیم.
افزایش ۴۰ درصدی صاردات غیر نفتی

رییس جمهوری گفت: براســاس آماری 
که داده شــده در این مدت کوتــاه ۴۰ درصد در 
صادرات کاالهای غیر نفتی رشــد داشته ایم و در 
صادرات کاالهای نفتی درحال رسیدن میزان قابل 
توجه هســتیم و  اکنون مشکل های گذشته را در 
صادرات نداریم، بازار در منطقه خوب اســت و 
هم در جهان نسبت به کاالی ایرانی اعالم آمادگی 

می کنند.
رییسی افزود: مشکل هایی که در خصوص 
برخی کاالها اعالم می شــود که به ســرعت رفع 
می شود و صادرات در این دوره با موفقیت دنبال 

می شود.
وی عنــوان کرد: بندر شــهید رجایی نباید 
تبدیل به مشــکل شــود بلکه روند سهل و آسان 
شود، روند برای همه سهل و آسان شود، بایستی 
مروری بر اخذ مجوزها داشته باشیم و ببینیم کجا 

مشکل وجود دارد و به سرعت رفع کنیم.
رییس جمهور افــزود: قانونی که مجلس 
مصــوب کرد برای این اســت که مشــکل ها به 
سرعت رفع شــود، کار برای صادر کننده و وارد 
کننده سهل شود، کشورهایی که توانستند سرمایه 
گذار جذب و  فعال اقتصادی خود را تشویق کنند 
با عملکردی بوده که توانسته کار سرمایه گذاری 
را برای سرمایه گذار سهل و آسان کند و این هم با 

صحبت نمی شود.
وی ادامه داد: وزیر مربوطه کار را به سرعت 
پیگیری کند و نشستی با دست اندرکاران برگزار 
کند و ببیند گیر کار کجاست، آنچه مربوط به دولت 
و صدور مجوز است سهل و کار به سرعت انجام 

شود.
وی یادآور شــد: اکنون وضعیت نســبت 
به روزی که به بندر بوشــهر رفتــه و از انبارهای 
اموال تملیکی بازدید کردیم به قبل متفاوت شده 
و گام های خوبی برداشــته شده است و این کار با 

قوت ادامه یابد.
وزیر جهاد کشاورزی مساله بالتکلیفی 

مالکیت کشاورزی را دنبال کند
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان 
خود گفــت: وزیر جهاد کشــاورزی مســاله 
بالتکلیفی مالکیت زمین کشاورزان را دنبال کند 
چرا که استاندار هرمزگان اعالم کرد کشاورزان 
به دلیل مشــخص نبودن وضعیت مالکیت شان 
رغبتی برای سرمایه گذاری در زمین کشاورزی 

خود ندارند.
وی ادامه داد: اگر کاری الزم اســت از طریق 
سازمان ثبت انجام شود پیگیری شود که وضعیت 

اینگونه نباشد و برای مردم ایجاد انگیزه شود.
اختصاص زمین به کشورهای عضو اکو 

نیازمند تصمیم کالن و کار حقوقی است
حجه االسالم رییسی در خصوص پیشنهاد 
استاندار هرمزگان برای اختصاص زمین در شهید 

رجایی به کشورهای عضو اکو هم گفت: این قابل 
بررســی است و نیاز به تصمیم گیری کالن و کار 

حقوقی دارد و اکنون نمی توان نظر قطعی داد.
گزارش ها را پیگیری می کنیم

وی خطاب به مــردم هرمزگان هم گفت: 
این ســفر ســریع و دیدار با نمایندگان اقشار و 
شورای اداری بود که دوست داشتم در جمع مردم 
هرمزگان باشم اما شرایط کرونایی چنین چیزی 
اقتضا کرده که از همین تریبون از آنان عذرخواهی 

می کنم.
رییس جمهور اظهار داشت: ضمن عرض 
ســالم به همه مردم هرمــزگان عرض می کنم 
ان شــاءاهلل در فرصت دیگری به این استان سفر 
کنم و دیداری با آنان داشته باشم و نکاتی که در 
گزارش های هیات های اعزامی اعالم کردند یا 

بعد اعالم می کنند را پی گیری می کنیم.
شــوراهای اداری اســتان ها با نگاه رفع 

مشکل تشکیل می شود
رئیس جمهور ادامه داد: شکل شورای اداری 
را به گونه ای قرار دادیم که با همه شوراهای اداری 
۴۰ سال گذشته متفاوت است، در این نشست ها 
نماینده ولی فقیه، هم استاندار و نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسالمی با نگاه رفع مشکل ها 

سخن می گویند.
وی اضافه کرد: وزرا هم پس از بررســی و 
کار کارشناســی کارهایی را که می خواهند انجام 
دهند اعالم می کنند تا مدیران و همه مردم بشنوند 
و در انجام کار شــریک شوند، این بخشنامه ای و 
نامه ای نیســت و همه باید حس کنند این اتفاق 

باید رخ دهد.
رییس جمهور یاد آور شد: چطور می شود که 
استانی در کنار دریا این همه امکانات فقر و بیکاری 
دارد، اکنون دنبال شناسایی مقصر نیستیم و دنبال 

این هستیم که ببینیم چه کاری می توان انجام داد.
رییسی اشاره کرد: بنا نداریم مسایل قبلی را 
دنبــال کنیم اما تردیــد نداریم کوتاهی ها و ترک 
فعل هایی شده است که با این همه زمینه و ظرفیت 

در استان هرمزگان شاهد این میزان فقر هستیم.
وی افــزود: خــود را در این دولت موظف 
مبــارزه با فقر، فســاد و تبعیض می دانیم، به هیچ 
عنوان فقــر زیبنده هرمزگان نیســت، هر اقدام 

تبعیض آمیزی برای مردم و ما قابل قبول نیست.
رییــس جمهور گفت: خــود را موظف به 
مبارزه با تبعیض می دانیم، آنچه تشــخیص داده 
شود براساس موازین شرعی و قانونی است اجرا 
شود اجرای عدالت است، به خاطر این مشکل در 
کشور ایجاد شده که جاهایی قانون اجرا می شود 

و جاهایی قانون اجرا نمی شود.
وی یادآور شد: اگر قانون ضعیف است باید 
برویم قانون قوی تصویب کنیم، اجرا کردن قانون 
ضعیف بهتر از بی قانونی است و باید ضعف قانون 
را ترمیم کرد، هیچ سازمان و دستگاهی اجازه ندارد 

قانون را دور بزند و اجرا نکند.
رییس جمهور گفت: در هرمزگان گردش 
مالــی باالیی انجام می شــود و هرجا این چنین 
باشــد در کنار آن اتفاق هایی رخ می دهد که الزمه 
جلوگیری از بروز فســاد کنترل و نظارت است، 
مسووالن و دستگاه های نظارتی نظارت و کنترل 
داشــته باشند تا هم توسعه یافتگی داشته باشیم و 

هم فساد نداشته باشیم.
رییســی ادامه داد: اصولی کــه رهبری در 
سال های گذشته فرمودند همچنان برای ما اصل 
است، برای انجام این تحول نیازمند اراده جدی از 
ناحیه مســووالن و اثرگذاران هستیم و با گفتن و 
شــنیدن اتفاقی رخ نمی دهد و مردم باید تحول را 

احساس کنند.
وی اضافــه کــرد: دولتی کــه می خواهد 
ســرلوحه کارش تحول و اجرای عدالت باشد با 
دست و تالش مسووالن و مدیران می تواند به این 

موفقیت دست یابد.
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در کنار دریا تشنه بودن  برای استان هرمزگان قابل توجیه نیست

  اقتصاد کیش -  رییس جمهور گفت: با توجه به حجم باالی فعالیت های اقتصادی در کنار دریا تشنه بودن ، وجود فقر ، بیماری و بیکاری در هرمزگان قابل توجیه نیست.

  اقتصــاد کیش -  نماینده مردم 
غــرب هرمــزگان در مجلس گفت: 
موضوع انتزاع پارســیان برای همیشه 
از دســتور کار خارج شود و با روح و 

روان مردم بازی نکنند.
بــه گــزارش اقتصــاد کیش ، 
احمــد جباری پنجشــنبه شــب در 
جلسه شــورای اداری هرمزگان که 
به ریاســت رئیس جمهــور برگزار 
شــد، گفت: دولت سیزدهم بر مبنای 
عدالت محوری، فساد ستیزی و رفع 
تبعیض شــکل گرفته است؛ وجود 

فقــر با ظرفیت های هرمزگان متناقض اســت و نمی دانیــم مردم ما با این 
ظرفیت ها کجا قرار گرفته اند.

وی افزود: شاخص های توسعه ای ما بسیار معنادار است در استان ما را 
با کشــورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه می کنند اما در کشور هرمزگان با 

استان های همجوار مقایسه می شود.
جباری بیان داشــت: در حوزه بهداشــت و درمان ما یک استان هستیم 
و یک دانشــگاه علوم پزشــکی در حالی که یکی از اســتان های همجوار ما 
۲۰ دانشــگاه و دانشکده پزشــکی و در اکثر بیمارستان هایشان همه مسائل 

تخصصی وجود دارد اما ما برای یک ام آر آی باید به یزد و کرمان برویم.
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: 
آنچه که نیاز امروز کشــور است وحدت و همدلی است و خواهش می کنم 
یکبار برای همیشه دستور دهید انتزاع پارسیان از دستور خارج شود و روح 

و روان مردم آزرده نشود.

موضوع انتزاع پارسیان برای همیشه 
از دستور کار خارج شود

حس تبعیض مردم هرمزگان را 
آزرده خاطر کرده است

  اقتصاد کیش -  نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس در مجلس گفت: 
آنچه مردم هرمزگان را آزرده خاطر می کند تبعیض و بی توجهی به خواســته 

آنها است.
به گزارش اقتصاد کیش  محمد آشــوری پنجشنبه شب در جلسه شورای 
اداری استان که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، بیان داشت: در بدو گفتمان 
انقالب اسالمی گفتمان عدالت پیشرفت و خدمت آمده است محور آن مبارزه 
با فقر و فساد و تبعیض است و آیت اهلل رئیسی پرچم دار مبارزه با فساد در قوه 
قضائیه بودند و انتظار این است در حوزه فقر زدایی و رفع تبعیض پرچم را در 

دست بگیرید.
وی افزود: آنچه که در اســتان ما مردم را آزار می دهد القای حس تبعیض 
است و کارنامه جمهوری اسالمی در خدمات رسانی به روستاها و شهرها بوده 
اما کارهای مانده ای که امروز مردم را آزرده کرده است همین حس تبعیض است.
نماینده مردم مرکز اســتان هرمزگان در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
دولت های مختلف نسبت به بکارگیری نیروی استان در مدیریت عالی چراغشان 
چشــمک زن یا قرمز بوده است و در دولت سیزدهم هم این چراغ چشمک زن 
است و خواهش داریم این چراغ را سبز کنید و از نیروهای انسانی هرمزگان و 

مناطق مرزنشین بیشتر در ساختار قدرت استفاده کنید.
وی تصریح کرد: خواهش و تمنای ما این اســت در حدود ۱۰ ســال اخیر 
خیلی هــا مــا را بخاطر عدم بکارگیری نیروهای هرمزگانــی و انتزاع برخی از 
روستاهای استان تحقیر کردند، شما این تحقیر را بر نتابید مردم از مسئله انتزاع 
روستاهای پارسیان آزرده خاطر هستند و خواهش ما این است این پرونده بسته 

شود و به جای آن پرونده توسعه یکپارچه جنوب کشور باز شود.

رییس جمهور در نشست شورای اداری هرمزگان: 

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس:

آمار فالکت و بدبختی هرمزگان
 را بر نمی تابیم

  اقتصــاد کیش -  نماینده مردم 
حــوزه انتخابیه بندرعباس در مجلس 
گفت: در هرمزگان بیش از ۳۰۰ هزار 
نفر یا تحت پوشــش کمیتــه امداد و 
پوششی هســتند و این آمار فالکت و 

بدبختی هرمزگان را بر نمی تابیم.
به گــزارش اقتصاد کیش احمد 
مرادی در جلسه شورای اداری استان 
که به ریاســت حجه االسالم  رئیسی 
رئیــس جمهــور برگزار شــد، بیان 
داشت: بی عدالتی و تبعیض بیشترین 
موضوعی است که مردم هرمزگان را 

رنــج می دهــد یکی در بحث نیروهای انســانی که مــا در چند موضوع در 
وزارتخانه ها جزو رتبه های اول هستیم؛ در گمرکات، بنادر، شیالت و صنایع 
رتبه اول هســتیم اما در این سازمان ها حتی یک هرمزگانی هم نیست؛ توقع 
مردم این اســت که اگر وزیر نمی توانیم باشــیم معاون وزیر حتما می توانیم 

باشیم.
وی افزود: نگاه ما به کشور ملی است اما نگاه کشور به ما استانی است؛ 
در همین استان با وجود درآمدهای کالن در بهداشت و درمان ۵۰ درصد زیر 

استاندارد کشوری هستیم و چندین سال است پیگیر هستیم.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شــورای اســالمی گفت: در حوزه 
درآمدها جزو ۵استان برتر کشور هستیم اما در این استان بیش از ۳۰۰ هزار 
نفر یا تحت پوشــش کمیته یا بهزیستی هستند و این آمار فالکت و بدبختی 

هرمزگان را بر نمی تابیم و خواهش داریم رسیدگی کنید.
وی تصریــح کرد: ۱۷میلیارد دالر از قاچاق ها توســط گردن کلفت ها 
انجام می شــود و فقط ۳میلیارد دالر توسط افراد خرد انجام می شود موضوع 
ملوانی و مرزنشینی خواهش داریم یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شوند.

تاکید رئیس جمهور براولویت  جذب نیروهای بومی هرمزگان  در 
مدیریت ها و بدنه سازمان های دولتی 

نماینده مردم حوزه انتخابیه بندرعباس در مجلس:

نماینده مردم حوزه انتخابیه بندر عباس در مجلس:


