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        اقتصاد کيش -  دیدار مردمی سعيد محمد، مشاور ریيس جمهور و دبير شورایعالی مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ویژه اقتصادی کشور با حضور 
پرشور مردم و جمعی از ساکنان جزیره قشم در محل مسجد النبی شهر قشم برگزار شد. 

   اقتصــاد کيش-  وزیر امور اقتصــادی و دارایی باتوجه به اینکه بندرگاه قدیم 
شهرستان بندرلنگه قابلیت تجارت ندارد و رونق خود را از دست داده است، گفت: 

بندرلنگه برای انجام فعالیت های تجاری نیاز به بندرگاه جدید دارد.
سید احســان خاندوزی در نشست شورای اداری هرمزگان که با حضور رییس 
جمهور برگزار شد، افزود: بندرگاه قدیم آبخور آن پایین است  که اگر وزارت راه و 

شهرسازی مجوز دهد، بندر جدید با آبخور باال راه اندازی می شود.
وی که به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور به شهرستان بندرلنگه سفر کرده بود، 
بیان داشت: بندرلنگه باید از مبدا ترانزیت خودرو به محلی برای تولید ثروت تبدیل 
شود البته در این شهرستان مشکالت دیگری ازجمله در بخش آب نیز وجود دارد 

که باید دولت سیزدهم به آن ها رسیدگی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین ضمن گالیه از بانک های استان هرمزگان 
اظهارداشت: بحث گردش مالی صنایع هم نیاز به دستور رییس جمهور دارد  چرا 
که بانک هایی در استان داریم که از مجموع سپرده های مردم ۹۵ درصد را در خارج 

استان هرمزگان سرمایه گذاری می کنند و این اصال پذیرفته نیست.
سید خاندوزی همچنین باتوجه به حجم باالی صادرات و واردات و ترانزیت کاال 
در بندرشهید رجایی گفت: در این بندر کاالهای قاچاق نیز کشف می شود که البته 

اقدام های زیادی برای کنترل و کاهش حجم قاچاق صورت گرفته است.
وی که از نزدیک وضعیت بزرگترین بندر تجاری ایران را مورد ارزیابی قرار داده بود، 
ابرازداشت: مساله ظرفیت ایکس ری ها در بندرشهید رجایی پاسخگوی این حجم 
از تجارت نیســت و دستور الزم در این زمینه صادر شد که در سال آینده ظرفیت 

ایکس ری ها رسیدگی شود و این ظرفیت بهبود یابد.

وزیر اقتصاد و دارایی:

شهرستان بندرلنگه نیاز به بندرگاه 
جدید دارد

اقتصاد کيش -  وزیر نیرو گفت: اعتبار مناسبی برای طرح انتقال آب از آب شیرین 
کن بندرلنگه به بستک استان هرمزگان تامین شده است.

علی اکبر محرابیان در بازدید از خط انتقال آب شــیرین کن از بندرلنگه به بستک، 
اظهارداشت: بخش قابل توجهی از اعتبار  این طرح امسال تامین شده و بقیه نیز سال 

آینده تامین خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: طرح انتقال آب از آب شــیرین کن بندرلنگه به بستک جزو 

مصوبات سفر رییس جمهور به هرمزگان پیش بینی شده است.
وزیر نیرو در این سفر از جاده خور جناح و خط انتقال آبشیرین کن چارک به بستک 

نیز بازدید کرد.
وی به عنوان نماینده دولت در چهاردهمین سفر استانی رییس جمهور به هرمزگان، 

به شهرستان های غربی این استان شامل بستک و پارسیان سفر کرد
وزیر نیرو هم چنین  گفت: ساماندهی رودخانه بردول منشعب از سد )بردول( یکی 
از تصمیم های مهم سفر استانی به شهرستان پارسیان استان هرمزگان است که مقرر 

شد در مدت زمان یک سال این کار انجام شود.
علی اکبر محرابیان که به عنوان نماینده دولت در چهاردهمین سفر استانی رییس 
جمهور به هرمزگان ســفر کرده در حاشــیه بازدید از سد بردول پارسیان در جمع 
خبرنــگاران اظهارداشــت: رودخانه بردول باید در محدوده شــهر به طور کامل 
ساماندهی شود و در مراحل بعد در مناطق روستایی نیز این اقدام انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: طرح انتقال آب دریا به پارسیان در استان هرمزگان آغاز شده و اعتبارات 
تکمیلی آن نیز تامین خواهد شد تا با تکمیل خط و احداث آب شیرین کن شاهد 

آبرسانی به این شهرستان از طریق دریا باشیم.
نماینده ویژه رییس جمهور در غرب هرمزگان گفت: در این سفر دغدغه هایی از 
سوی مردم پارسیان بیان شد که بیشتر این موارد در راستای مهار آب های سطحی 
بود چرا که در اثر سیالب  سال های اخیر خسارات زیادی به مردم وارد شده است.

وی همچنین در دیدار با مردم پارســیان، ضمن بررسی مسائل و مشکالت، میزان 
خسارات ناشی از سیل اخیر در این شهرستان را بررسی کرد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان نیز گفت: در پی بارندگی های 
اخیر، سد خاکی بردول با ظرفیت سه میلیون مترمکعب سرریز شده و هیچ آسیبی 

به آن وارد نشده است.
حسن ساالری افزود: سد بردول توسط وزارت جهاد کشاورزی و با هدف تغذیه 

آبخوان و تقویت سفره های زیرزمینی احداث شده است.
وی با اشاره به اینکه سد بردول در ۵۰۰ متری شمال شهرستان پارسیان واقع شده 
اظهارداشت: همچنین این سد سه میلیون مترمکعب از حجم سیالبی که وارد شهر 

پارسیان می شود را مهار می کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان نیز اظهارداشت: براساس بارندگی و 
سیالب هفته گذشته ۲۵ نقطه از خطوط انتقال و شبکه توزیع شهرستان پارسیان دچار 

حادثه و  آبرسانی به ۱۶ روستا و مرکز این شهر نیز دچار اختالل شد.
امین قصمی با اشــاره به اینکه پارســیان یکی از شهرستان های پربارش استان در 
بارندگی اخیر بوده و خسارات زیادی به زیر ساخت های تامین، انتقال و توزیع آب 
وارد شده افزود: میزان خسارت وارد شده به تاسیسات آب و فاضالب این شهرستان 

افزون بر ۵۰ میلیارد ریال بوده است.
وزیر نیرو همزمان با چهاردهمین سفر استانی رییس جمهور به نمایندگی از هیات 

دولت در شهرستان پارسیان حضور یافت.

وزیر نیرو: 

اعتبار مناسبی برای طرح انتقال آب از 
بندرچارک به بستک تامین شده است

اقتصاد کيش -   گاز طبیعی با اجرای پروژه »میناب - سیریک« به صنایع منطقه و 
شهرهای میناب، )دومین شهر بزرگ هرمزگان(، سیریک و روستاهای این مناطق 

می رسد.
»رضا نوشادی«  مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و هیئت همراه   از 

مرحله نخست خط لوله ۴۲ اینچ »میناب - سیریک - جاسک« بازدید کردند.
حسین سلیمی، مجری طرح خط ششم سراسری گاز در جریان این بازدید هدف 
از اجرای پروژه »میناب - سیریک« را گازرسانی به صنایع منطقه و شهرهای میناب، 

)دومین شهر بزرگ هرمزگان(، سیریک و روستاهای این مناطق اعالم کرد.
وی با بیان اینکه مرحله نخست پروژه احداث خط لوله »میناب - سیریک - جاسک« 
از کیلومتر ۴۷۵ خط لوله هفتم سراســری گاز منشــعب شده است، گازرسانی به 
کارخانه فوالد آنامیس میناب، منطقه ویژه اقتصادی جاســک، شرکت پتروشیمی 
هامون و نیروگاه کوهســتک را از دستاوردهای اجرای این پروژه توصیف کرد و 
افزود: با تأمین خوراک پایدار برای صنایع منطقه، تولید واحدهای صنعتی افزایش 
می یابد و نیروهای متخصص و بومی در این صنایع مشغول به کار می شوند که از 
این منظر، بهره برداری از این پروژه، دستاوردهای امیدبخش و فرخنده ای را برای 

ساکنان این دیار به ارمغان می آورد.
مجری طرح خط ششم سراسری گاز تأکید کرد: احداث خط انتقال گاز ۴۲ اینچ، 
گامی موثر در تحقق سیاست های توسعه ای و محرومیت زدایی از این  منطقه  کشور 

است.
سلیمی، طول گستره »میناب- سیریک« را ۱۲۰ کیلومتر و گستره »سیریک - جاسک« 
را ۸۰ کیلومتر اعالم کرد و ادامه داد: در این پروژه چهار ایستگاه شیر بین راهی، دو 

النچر و ریسیور، دو ایستگاه حفاظت کاتدیک استفاده می شود.
مجری طرح خط ششم سراسری گاز تعهد کارفرما برای تهیه اقالم اصلی را یکی از 
عوامل موثر در پیشرفت قابل قبول پروژه دانست و گفت: استفاده از توان مشاوران، 
پیمانکاران، سازندگان و تولیدکنندگان توانمند داخلی در این پروژه سبب اشتغال زایی 
برای جوانان و مهندسان مستعد داخلی شده و گردش چرخ های صنعت را در حین 

اجرای پروژه به همراه داشته است.

با اجرای پروژه »میناب - سیریک«؛

گاز به زودی به دومین شهر بزرگ 
هرمزگان می رسد

اقتصاد کيش -   معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی گفت: ۷۰۰ میلیــارد ریال اعتبــار برای تقویت 
زیرســاخت های گردشگری بندرعباس که از سوی شهرداری و اداره کل میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان معرفی می شود تصویب شد.
جواد واحدی در دیدار با نمایندگان اقشار مختلف مردم بندرعباس اظهارداشت: 
بافت های فرسوده شهر بندرعباس یکی از مواردی است که به طور قطع در دولت 
انعکاس خواهد یافت و از شهردار درخواست می شود بحث های زیرساختی را با 

جدیت بیشتری به وزارت کشور انتقال دهند.
وی با بیان اینکه قبل از نشست هیات دولت درباره مشکالت استان ها به صورت 
تخصصی بحث و بررســی ها انجام می شود، افزود: پس از بررسی، نتیجه گیری 
و تأمین اعتبار شــده  یعنی مصوبه ها آماده اســت و فقط با حضور در استان این 

مصوبات پاالیش، تصویب و ابالغ می شود.
معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی با اشاره به لزوم حفظ حریم دریا، گفت: برای موضوع ۶۰ متر حریم 
دریا در اســتان های ســاحلی یک کمیته سه نفره تشکیل شده و کد منفی ۲۴.۷ را 
مبنا قرار داده با ۶۰ متر، ضروریات مورد نیاز را در آن مصوب کرده و در شورای 
برنامه ریزی استان تصویب می کنند و وقتی شورا تصویب کرد در حکم مصوبه 

قابل اجراست.
وی بیان کرد: بدین ترتیب خأل قانونی پر شده و می شود مجوزهای حریم دریا 

را صادر کرد. 
واحدی اظهارداشــت: در حوزه کارآفرینی و تســهیالت، در تبصره ۱۸، دولت 
تســهیالتی را برای صنعت کاران اختصاص داده که سایر وزارتخانه ها هم در آن 

دخیل هستند و اعتبار فراوانی را قرار داده که در مجلس در حال پیگیری است.
وی عنوان کرد: در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تقریباً ۱۵۰۰۰ 
میلیارد ریال در تبصره ۱۸ تنها به این وزارتخانه اختصاص یافته و بیشترین اعتبار 

هم به وزارت صنعت داده شده است.
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی در خصوص ایجاد 
بازارچه های صنایع دستی گفت: برای ایجاد بازارچه صنایع دستی آمادگی داریم 
در هر شهرســتان و هر بخشی اگر تصمیم به این کار گرفته شد، شهرداران به ما 
زمین اختصاص دهند، ما ساخت آن را انجام می دهیم و در این مورد مشکلی در 

بحث تأمین اعتبار نداریم.
وی درباره اشــتغال ایثارگران نیــز اظهارداشــت: در وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استخدام خانواده معظم شهدا و ایثارگران را در دستور 

کار قرارداده ایم و قوانین خدمات کشوری را در حوزه خودمان اجرایی کردیم.
واحدی ادامه داد: قطعا در ســایر وزارتخانه ها هم با تأکیدی که رییس جمهور 
در جلسات هیات دولت دارند، یکی از موضوعاتی که مطرح می شود در همین 

حوزه است

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری:

700 میلیارد ریال اعتبار برای زیرساخت های 
گردشگری بندرعباس تصویب شد

اقتصاد کيش -   معاون امور مجلس، حقوقی و استان ها وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی از اختصاص مبلغ ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای پروژه 

پارک آبی بندرعباس خبر داد. 
جــواد واحدی در خصوص بازدیدش از پــروژه پارک آبی بندرعباس گفت: 
پارک آبی بزرگی در مرکز استان بااعتباری بالغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال با مساحت 
۲۶ هزار مترمربع یکی از پروژه های بزرگ گردشگری بندرعباس است که ۹۰ 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت این پروژه زیرساخت ها و راه دسترسی 
بود، افزود: به دســتور مهندس ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای راه دسترسی، گازرسانی، رمپ ورود و 

خروج و مشکالت راه دسترسی اختصاص دادیم.
واحدی بیان کرد: این پروژه به اعتبار بیشتری نیاز دارد اما به سهم خودمان این 
مبلغ را اختصاص دادیم که انشــا اله در اردیبهشــت ماه سال آینده شاهد افتتاح 

یکی از پروژه های بزرگ جنوب کشور باشیم.
به گزارش ایســنا، پارک آبی بندرعباس با مســاحت ۲۶ هزار مترمربع یکی از 
پروژه های بزرگ گردشــگری در بندرعباس اســت که دارای رودخانه آرام، 
دریاچه خروشــان، دریاچه کودکان، انواع سرســره با ارتفاع های از ۲۱ متر تا 

۱۴ متر  است

اختصاص ۲0 میلیارد ریال اعتبار 
برای پروژه پارک آبی بندرعباس

مدیرانی که موجب نارضایتی مردم هستند 
با قید فوریت تغییر کنند

سعید محمد در این دیدار صمیمانه اظهار کرد: مسئوالن و 
مدیران باید با حضور در میان مردم و شنیدن حرف های 
آنها با چالش ها و مسائل اقشار مختلف آشنا شده و برای 

حل مشکالت آنها اقدام کنند.
وي ادامه داد: باید از تمام ظرفیت های موجود در قوانین 
برای رفع موانع و افزایش میزان رضایتمندی مردم استفاده 

کرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: 
رضایت مردم از عملکرد دولت مردمی با دستورات آیت 
اهلل رئیسي طی ماه های گذشته توانسته موجب افزایش 

امید اقشار و گروه های مختلف اجتماعی شود.
به گفته سعید محمد؛ خوشبختانه عملکرد دکتر فتح الهی، 
سرپرست منطقه آزاد قشم به عنوان یکی از مدیران انقالبی 
و جهادی در همین مدت کوتاه مورد تایید ساکنان جزیره 

زیبای قشم بوده و رضایت آنها را به همراه داشته است.
وي با بیان اینکه از پشت درهای بسته و بدون آشنایی 
با مشکالت مردم نمی توان مدیریت درستی داشت؛ 
از سرپرســت منطقه آزاد قشــم خواست تا مبارزه با 
ویژه خواری و تغییر مدیرانی که اکثر مردم از عملکرد 
آنها ناراضی هســتند را با قید فوریت در دســتور کار 

قرار دهد.
سعید محمد با اشاره به مشکل دیرینه تامین آب شرب 
در جزیره قشم، تصریح کرد: آب شیرین کن های متعلق 
به بخش خصوصی در جزیره قادر به تامین آب شــرب 
مورد نیاز جزیره هستند و در صورت تصویب پرداخت 
مابه التفاوت هزینه تولید و تعرفه های دیگر توسط دولت 
می توان آب را از طریق شبکه آبرسانی موجود در جزیره 

قشم به کلیه روستاهای جزیره رساند.
وی در ادامه از در دستور کار قرار گرفتن درخواست رفع 
دوگانگی مدیریت در منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی 
قشم در نخستین جلسه شورای عالی مناطق آزاد کشور 
خبر داد و اظهار داشــت: در صورت تصویب این طرح 
شــاهد تبدیل کل مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتری 
جزیره قشم به منطقه آزاد خواهیم بود که می تواند زمینه 

ساز توسعه متوازن در سراسر جزیره قشم باشد.

دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی افزود: 
موضوعات فرهنگی و مربوط به حوزه های آموزش و 
پرورش باید یکی از اولویت های مناطق آزاد کشور باشد.
سعید محمد همچنین از رایزنی با وزیر آموزش پرورش 
جهت تغییر وضعیت فرهنگیان و معلمان شاغل در مناطق 
آزاد به ذیل حوزه بین الملل این وزارتخانه خبر داد و انجام 
ایــن مهم را عامل ماندگاری و افزایش رضایت معلمان 

شاغل در این مناطق دانست.
وي خاطرنشان کرد: مذاکراتی با سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی جهت اختصاص ۲3۰۰ خودروی 
وارداتی در گمرک مانده به مناطق آزاد و خدمت رسانی 
آنها در ناوگان حمل و نقل این مناطق صورت گرفته است 

که در آینده نزدیک نتایج آن مشخص می شود.
سعید محمد، اشتغال نیروهای بومی مناطق آزاد در پروژه 
های تولیــدی و اقتصادی هر منطقه را یکی از اولویت 
ها برشمرد و افزود: باید تدابیری اندیشیده شود تا تمام 
فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد بکار 

گرفتن نیروهای بومی را در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: تقویت حوزه فنی و حرفه ای در جزیره زیبای 
قشــم با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص جهت 
فعالیــت در پروژه های اقتصادی در این منطقه آزاد می 

تواند به ایجاد اشتغال پایدار در جزیره کمک کند.
ســعید محمد  هم چنین در نشست با علمای شیعه و 
اهل تســنن جزیره قشم اظهار داشت: قشم نمونه بارز 
همزیستی مذاهب اســت و امروز به الگویی در کشور 

تبدیل شده است.
وي ادامه داد: اتحاد بین مذاهب که امام راحل به دنبال آن 
بود به خوبی در قشــم ایجاد شده و در حالی که دشمن 
در حال استفاده از اختالف بین اهل سنت و شیعه است، 

این همزیستی نقشه دشمنان را نقش بر آب کرده است.
مشاور رییس جمهور اضافه کرد: ۲۸۰ میلیون یورو اعتبار 
برای تکمیل پل خلیج فارس قشم استان هرمزگان مورد 
نیاز است که با برنامه ریزی صورت گرفته و از طریق تهاتر 

نفتی توسط پیمانکار ایرانی ساخته می شود.
سعید محمد تصریح کرد: همچنین برای تحقق رویای 

مردم جزیره در اســتفاده از آب شــرب، از ظرفیت آب 
شیرین کن های موجود و پرداخت مابه التفاوت توسط 
دولت اســتفاده شده و اصالح خط لوله و اجرای طرح 
توزیع آب شــیرین نیز توسط سازمان منطقه آزاد قشم 

انجام می شود.
وي، از تقویت و توسعه صنعت بانکرینگ در قشم خبر 
داد و گفــت: این صنعت ارزآور و مهم در حوزه خلیج 
فارس با محدودیت هایی مواجه است که با قول مساعد 

رییس جمهور، مشکالت توسعه آن رفع می شود.
دبیر شــورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: 
ســهامداران طرح بانکرینگ در قشــم شرایط مناسبی 
برای اقدام ندارند و برای توسعه این صنعت، ایجاد زیر 
ساخت های گردشگری و هتلداری در منطقه سلخ نیاز 

است.
ســعید محمد تصریح کرد: با انتقال بخشــی از سهام 
کشتیرانی جمهوری اســالمی به مناطق آزاد و افزایش 
سهام این منطقه به باالی ۵۰ درصد، این بخش ها تکمیل 

شده و این صنعت نیز رونق می گیرد.
وي تاکید کرد: در اولین قدم ۲۸۰ شناور ایران که در فجیره 
سوخت گیری می کنند در ایران سوخت گیری می شوند 
که باعث توســعه همه جانبه غرب قشم به ویژه رونق 

اقتصادی، اشتغال و ارزآوری می شود.
مشــاور رییس جمهور، درخصوص نگرانی های تردد 
خودرو در کیش و قشــم نیز گفت: به دلیل ممنوعیت 
واردات خودرو به کشور، کمبودهایی احساس می شود 
که با تزریق ۲ هزار و 3۰۰ خودروی خارجی این کمبود 
رفع شود و باحمایت و تصمیم دولت این خودروهای 
وارداتی توقیفی  به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در 

این جزایر در دولت مطرح می شود.
ســعید محمد در ادامه خاطرنشان کرد: حذف مالیات 
بر ارزش افزوده، عایدی بر ســرمایه و مالیات حقوق در 
مناطق آزاد در دســتور کار دولت قرار گرفته و به دنبال 

حذف آن هستیم.
وي ادامه داد: به قانونی که درخصوص معافیت ۲۰ ساله 
مالیاتی در مناطق آزاد مصوب شده است باید پایبند باشیم 

تا از فرار سرمایه جلوگیری شود.
دبیر شــورایعالي مناطق آزاد و ویــژه اقتصادي گفت: 
حکمرانــی و مدیریــت باید در مناطــق آزاد زیر نظر 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد باشد و فعالیت غیر از این 

خالف قانون است.
سعید محمد با بیان اینکه رییس جمهور نیز بر این مساله 
تاکید دارند افزود: بحث دوگانگی منطقه آزاد و ویژه در 

قشم نیز در جلسه شورای عالی برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادي قشــم به منطقه آزاد 
الحاق می شــود این یکپارچه شــدن باعث حل شدن 
همیشگی مشکل دوگانگی مدیریتی در قشم خواهد شد.
مشــاور رییس جمهور با تاکید بر انتصاب و استفاده از 
مدیران همســو با دولت تاکید کرد: مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم در طول هفته آینده مدیرانی که با تفکرات 

انقالبی همسو نیستند را  تغییر دهد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد مطرح کرد؛

ضرورت تامین اعتباز بازسازی بافت های فرسوده 
شهر بندرعباس 

شهردار بندرعباس مطرح کرد :

اقتصاد کيش -  شــهردار بندرعباس گفت: ضرورت 
بازسازی حدود ۴3 درصد مساحت شهر بندرعباس در 
بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی نیازمند 

اعتبار باالیی است. 
مهدی نوبانی در نشســت با جواد واحدی معاون امور 
مجلس،حقوقی و اســتان ها وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، فرماندار بندرعباس و 
جمعی از ســرمایه گذاران در حوزه ی گردشــگری،با 
اشاره به اینکه ۴3 درصد از مساحت شهر بندرعباس را 
بافت فرسوده تشکیل می دهد، بیان کرد: در سال ۱3۸۸ 
مصوبه ای در جهت احیا ، نوسازی و بهسازی بافت های 
فرسوده شهر بندرعباس تصویب شد و هیأت دولت 3۵۰ 
هکتار زمین در شمال شهر بندرعباس جهت اجرای این 

طرح در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داد تا با 
نظر مسوالن استانی جهت جبران مشکالت و بهسازی 
بافت های فرسوده انجام شود که این مهم محقق نشد تا 
اینکه این زمین ها به شــرکت بازآفرینی شهری واگذار 
شــد و هیچ عایدی از محل اراضی فوق به این منظور 

صورت نگرفته است.
شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه در زمان سیل، زلزله 
و... به این محالت بیشترین آسیب وارد می شود، تصریح 
کرد: پیشــنهاد می شــود جهت جلوگیری از هرگونه 
خسارات مالی و جانی و مخاطره برای شهروندان ساکن 
در بافت های فرسوده و تسریع در بهسازی این بافت، این 

3۵۰ هکتار در اختیار شهرداری قرار گیرد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود عنوان 

کرد: در حال حاضر حدود 3۰ هزار واحد مسکونی در 
شهرک پیامبر اعظم)ص( بدون داشتن زیر ساخت های 
مناسب سکونت دارند و با مشکالت عدیده ای مواجه 

هستند.
نوبانی اضافه کرد: در راستای اصالح، تکمیل و اجرای 
کانالهای دفع آب های سطحی و دیواره سازی و کفسازی 
و هدایت آب خورها، اجرای احداث پل انتهای کنارگذر 
شهید رجایی و اتصال به آزاد راه شهید رجایی، آسفالت 
معابر و پیاده رو سازی، روشنایی معابر، نصب تجهیزات 
ترافیکی و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی و فضای 
سبز  نیاز به بودجه و اعتبار مناسبی است که درخواست 

می شود در این زمینه به شهرداری کمک کنید. 
شــهردار بندرعباس افزود: تجهیزات و امکانات آتش 
نشــانی در شهر بندرعباس بســیار اندک است و برای 
تجهیز ماشین آالت و امکانات آتش نشانی اعتباری بالغ 

بر ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است.
وی اظهار کرد: مکانی برای ایجاد شهرک های صنعتی در 
حاشیه شهر به منظور صنوف آالینده و مزاحم، همچون 
تعمیرگاه ها، مصالح فروشان ساختمانی و... مشخص 
شــده و مجوز الزم نیز اخذ گردیده اســت لذا نیازمند 

واگذاری اراضی و تخصیص اعتبار است.
شهردار بندرعباس گفت : برای احداث و تکمیل بلوار 
ساحل شرقی ، تقاطع های غیر همسطح قدس ، مهرگان 
و پیامبر اعظم ، تکمیل ترمینال مسافربری بندرعباس و 
احداث کانال های دفع آب های ســطحی محدود شهر 
و روان آب های شهری بندرعباس اعتباری معادل ۸۰۰ 
میلیارد تومان نیاز داریم تا مشکالت و معضالت در این 

زمینه کاهش یابد


