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        اقتصاد کیش -  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: مدیران بویژه فرمانداران در پیشبرد امور شهرستان ها سعه صدر را 
سرلوحه کار خود قرار دهند تا بتوانند با بهره گیری از تمام ظرفیت ها امور را به خوبی به پیش ببرند.

   اقتصاد کیش-   رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: طرح جامع ساختار 
و سازمان فرماندهی انتظامی و ارتقاء ناجا به »فرماندهی کل« را بسیار مهم ارزیابی 
کرد و گفت: حجم باالی ارتباط بین نیروی انتظامی و دستگاه قضایی موید این است 

که پلیس و دستگاه قضا در اجرای قانون، مکمل یکدیگر هستند.
مجتبی قهرمانی در دیدار با سردار غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی هرمزگان بر 
لزوم اجرای دقیق وظایف ضابطان و نهادهای اجرایی متولی جهت برخورد جدی 
با فساد ایجاد شده در حوزه قاچاق سوخت تأکید کرد و گفت: همکاری نیروی 

انتظامی و دستگاه قضایی زمینه ساز ارتقای امنیت و آرامش جامعه است.
وی در این دیدار با اشاره به اینکه همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضائی زمینه ساز 
ارتقای امنیت و آرامش اســت گفت: این مهم به عنوان یک اعتقاد درونی نهادینه 
شده و نتیجه آن خدمت گذاری مطلوب به مردم و برقراری نظم و امنیت پایدار در 

سطح جامعه می باشد.
رییس شورای قضایی هرمزگان در ادامه کاهش خطاها و حفظ سالمت دستگاه 
انتظامی را حائز اهمیت دانســت و افزود: اقتدار نیروی انتظامی به واسطه اجراي 
مأموریت های حساس و متنوع بوده که نتایج مثبت و موفقیت های کوتاه مدت و 

بلند مدت حاصل شده قابل تحسین است.
قهرمانی با اشاره به راه اندازی دبیرخانه پرونده های مهم در دادگستری کل استان 
هرمزگان پیشنهاد کرد: به منظور رصد و پایش وضعیت پرونده های مهم که توسط 
نیروی انتظامی به دستگاه قضایی ارسال می شود و همچنین مدیریت حواشی این 
گونه پرونده ها، واحد اداری مشابهی در نیروی انتظامی استان تشکیل و ضمن تعامل 

مشترک، وضعیت پرونده ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گفته رییس کل دادگستری استان هرمزگان، تشکیل قرارگاه عملیاتی و مقابله با 
قاچاق سوخت در هرمزگان باعث شده است مصرف سوخت روزانه استان، ۱۱ 

درصد کاهش یابد.
ســردار جعفری فرمانده انتظامی هرمزگان نیز در این دیدار تعامالت بین دستگاه 
قضایی و نیروی انتظامی را مثبت ارزیابی و وفاق ایجاد شده در استان را فرصتی 

مناسب برای برقراری بیشتر امنیت اجتماعی دانست.
وی ابراز امیدواری کرد، با همگرایی و هم افزایی نقاط ضعف کاهش پیدا کند.

استفاده از ایده های خالقانه، نوآور و فناوری پایه در راستای حل مسائل و مشکالت 
دستگاه قضایی و لزوم اجرای دقیق وظایف ضابطان و دستگاه های اجرایی جهت 
برخورد جدی با فســاد ایجاد شــده در حوزه قاچاق سوخت، از دیگران سخنان 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار با مسئوالن ارشد انتظامی استان بود.

رییس کل دادگستری هرمزگان:

پلیس و دستگاه قضا در اجرای 
قانون مکمل یکدیگر هستند

اقتصــاد کیش -    مدیرکل امور کتابخانه های عمومی هرمزگان گفت: کتابخانه 
مرکزی بندرعباس دارای ۵۴ درصد پیشرفت فیزیک است که به هزینه ای برابر با 

۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
امینه دریانورد اظهارداشت:با پی گیری استاندار پیشین و مساعدت سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به این امر اختصاص داده شد و پیمانکار درحال 

انجام کار است و ۸۰ میلیارد ریال دیگر نیز به زودی تخصیص می یابد.
وی ادامه داد: اگر تخصیص اعتبارات تکمیل این زیرســاخت فرهنگی به همین 
منوال ادامه داشته با تفاهمی که با راه وشهرسازی به عمل آمده تا ۲ سال آینده قابل 

بهره برداری است.
مدیرکل امور کتابخانه های عمومی هرمزگان یاد آور شد: در شهرهای بزرگی مانند 
بندرعباس در بسیاری از مناطق کتابخانه عمومی وجود ندارد و ساخت کتابخانه 
مرکزی بندرعباس نیز در یک روال فرسایشی قرار گرفته درحالی که سال ها پیش 

می توانست با مبلغی معادل ۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری برساند.
دریانورد امیدواری کرد با حمایت های استانی و ملی و با تخصیص اعتبارات مورد 
نیاز این طرح پس از سال ها چشم انتظاری اساتید و پژوهشگران استان هرچه زودتر 

به بهره برداری برسد

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان هرمزگان :

۴۰۰میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل 
کتابخانه مرکزی بندرعباس نیاز است

اقتصاد کیش -    شــهردار بندرعباس در همایش ترویج ورزش همگانی گفت: 
گسترش، تبلیغ وترویج ورزش همگانی سالمت و شور و نشاط جامعه را به همراه 

دارد. 
به گزارش اقتصاد کیش ،جشنواره بزرگ ترویج ورزشهای همگانی با حضور منصور 
آرامی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی، محمد رضا امیاری مدیر 
کل ورزش وجوانان اســتان هرمزگان، اســماعیل بواشه رئیس هیات ورزشهای 
همگانی اســتان و عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس، عیسی عباسی و فریده 
عامری سیاهویی اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس، مهدی نوبانی شهردار 

بندرعباس و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی برگزار شد.
شــهردار بندرعباس در این مراســم بیان داشت: سالمت جامعه در عصر جدید و 
زندگی ماشینی امری مهم و واجب است زیرا در شهرها با توجه به شرایط زندگی و 

مشغله کاری انسانها دچار کم تحرکی می شوند.
نوبانی گفت: ورزش همگانی یک عامل اساسی در تأمین سالمتی و کیفیت زندگی 
افراد می باشــد، و مردم براســاس فرهنگ و نگرش، باورها و همچنین با توجه به 

ویژگی های فردی و وضعیت مادی خود در ورزش همگانی شرکت می کنند.
وی افزود: برای گسترش ورزش همگانی میتوانیم هر هفته برای یک منطقه یا محله 
برنامه ریزی ورزش همگانی داشــته باشــیم و با این روش همه اقشار مردم از این 

برنامه استقبال خواهند کرد.
شهردار بندرعباس اضافه کرد: گرد همایی و همایش برای تشویق و ترغیب جوانان، 
نوجوانان و بزرگساالن در جهت توسعه ورزش همگانی گام نخست است و گام 
بعدی فرهنگ سازی است که باید این حرکتها مداوم و پی در پی در شهر تکرار شود 

تا اثرات مثبت آن برای شهر و مردم مفید باشد.

مهدی نوبانی،شهردار بندرعباس: 

کمک به ترویج ورزش همگانی
 در دستور کار شهرداری قرار دارد 

اقتصاد کیش -  مدیرعامل کشتیرانی والفجر از برقراری خط منظم کانتینری این 
شرکت در مسیر بندرعباس به هندوستان خبر داد. 

کاپیتان سید محمد رضا احمدی زاده ، با اشاره به برقراری خط منظم کانتینری شرکت 
کشتیرانی والفجر در مسیر بندرعباس به هندوستان گفت: این خط از یک ماه پیش 
کاالهای صادراتی را با کشتی های کانتینری از بندرعباس به بنادر ناواشیوا، کاندال 
و جبل علی در امارات حمل می کند و آماده توسعه آن به سایر بنادر هندوستان در 

صورت وجود درخواست است.
وی اضافه کرد: با راه اندازی این خط صاحبان کاالهای صادراتی می توانند به راحتی 
کاالهای خود را از طریق کشتی های کانتینری کشتیرانی والفجر به بنادر هند صادر 

کنند.

برقراری خط منظم کانتینری 
بندرعباس به هند

اقتصاد کیش - مدیر نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم گفت:نخستین کشتی 
حامل نفت سنگین در اسکله نفتی حرا در قشم پهلو گرفت. 

مهدی نصیری افزود: این کشتی ظرفیت ۲۴۰ هزار بشکه نفت سنگین دارد که از 
میدان های سروش و نوروز در خلیج فارس بارگیری شده است.

وی اضافه کرد: محموله این کشتی مستقیم با خط لوله انتقال به پاالیشگاه نفت 
سنگین قشم منتقل و تبدیل به قیر، نفت سبک و نفتا می شود و محصول فراوری 

شده پس از دو ماه ازهمین اسکله راهی بازارهای جهانی می شود.
به گزارش ایسنا، اسکله نفتی حرای قشم ظرفیت تخلیه و بارگیری ۱۴ میلیون و 
۵۰۰ هزار تُن فرآورده های نفتی را داراست و با اجرای فاز دوم آن امکان پهلوگیری 

کشتی های نفتی ۸۰ هزار تنی در این اسکله نیز مهیا خواهد شد

پهلوگیری نخستین کشتی حامل نفت 
سنگین در اسکله حرای قشم

اقتصاد کیش - رییس کل دادگستری هرمزگان گفت:این استان در حوزه های 
اموال منقول و غیرمنقول در سطح کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده 

است.
مجتبی قهرمانی در خصوص لزوم تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: با توجه به آمار عملکرد سازمان 
اموال تملیکی در خصوص تعیین تکلیف اموال بیت المال در ۹ ماهه سال جاری، 
این استان در جمع بندی شاخص های هجده گانه عملکردی در حوزه های اموال 
منقول و غیرمنقول در سطح کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی  ادامه داد: به محض صدور دستورها رییس قوه قضاییه در این خصوص، با 
تشکیل کارگروه ویژه و اتخاذ تمهیدات الزم، اقداماتی چون استقرار تعدادی از 
قضات دادســرا در سازمان اموال تملیکی، ارزیابی فنی سامانه های این سازمان، 
تفکیک و دسته بندی پرونده های جاری و مختومه، ترخیص فوری کاالهای سریع 
الفســاد، تأمین امکانات و تجهیــزات الزم جهت تخلیه و بارگیری با همکاری 
دســتگاه های متولی، امحاء و معدوم ســازی کاالهای تاریخ مصرف گذشته و 
برگزاری مزایده در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت که به 
موفقیت های قابل توجهی در تعیین تکلیف اقالم موجود در انبارهای این سازمان 
منجر شد و در نتیجه، بر اساس بررسی های انجام شده، استان هرمزگان در تمامی 

شاخص ها عنوان برتر کشور را به دست آورد. 
رییس کل دادگســتری هرمزگان با بیان اینکه یکی از مهم ترین وظایف دستگاه 
قضایی صیانت از اموال عمومی است بر ضرورت تعیین تکلیف فوری کاالهای 

باقی مانده در انبارهای سازمان اموال تملیکی نیز تأکید کرد.
قهرمانی افزود: در شــرایط موجود با تعیین تکلیــف این اقالم، عالوه بر حفظ 
حقــوق بیت المال، عواید آن برای مصارف عمومی و عمران و آبادانی کشــور 

هزینه خواهد شد

هرمزگان رتبه اول کشور در تعیین 
تکلیف اموال تملیکی را کسب کرد

اقتصاد کیش -  معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب گفت: بنا به اعالم ستاد بحران 
و به دلیل بارندگی و آب گرفتگی معابر تمامی مدرسه های شیفت صبح و عصر 

دیروز  یکشنبه در شهرها و روستاهای این شهرستان تعطیل شد.
مجید سلحشور افزود: بارندگی هایی که از شنبه شب آغاز شده است، باعث آب 

گرفتگی معابر و ایجاد مشکل برای تردد دانش آموزان  گردید.. 
وی در ادامه از شهروندان خواست از رفت و آمدهای غیر ضرور در شهر خودداری 

نمایند.
بنا به گزارش کارشــناس اداره کل هواشناسی هرمزگان؛ با ورود یک موج بارشی 
جدید، بارش های گسترده در سراسر استان آغاز شده است که احتمال سیالب و 

آبگرفتگی معابر عمومی خواهد شد.
 این سامانه بارشی تا ظهر روز سه شنبه در مناطق شرقی استان تاثیرگذار خواهد بود 

و به تدریج از استان خارج خواهد شد.

بارندگی تمام مدارس شیفت صبح 
و عصر میناب را تعطیل کرد

فرمانداران از ظرفیت همه سرمایه ها استفاده کنند

علی رئوفی در آیین معارفه و تکریم فرماندار شهرستان 
رودان افزود: رمز موفقیت فرمانداران در پیشــبرد امور 
شهرســتان ها در گروی همراهی، همدلی و بهره گیری 

از مشارکت همگانی است.

وی همچنین با اشاره به تغییر مدیریتی در دولت ها بیان 
داشت: تغییرات مدیریتی با روی کار آمدن دولت های 
جدید، امری معمول با هدف سرعت بخشیدن در پیشبرد 

و اجرای برنامه های دولت است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان 
اظهارداشــت: رودان به عنوان یکی از قطب های مهم 
کشاورزی استان هرمزگان، ظرفیت های بسیاری برای 

سرمایه گذاری در این بخش دارد.
رئوفی ادامه داد: رودان شهرســتانی عالم پرور در استان 
هرمزگان است و عالمان بسیاری در این شهرستان تربیت 

و در ترویج معارف دین مبین اسالم، کوشا بوده اند.
وی ابرازداشت: مردم شهرستان رودان، مردمی متدین، 
انقالبــی و حامی ارزش هــای نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران هستند.
رئوفی در پایان با اشاره به آغاز فعالیت سامانه بارشی در 
هرمزگان خاطرنشان کرد: فرمانداران تمامی شهرستان 
های تابعه استان باتوجه به احتمال بارش شدید باران و 
سیالبی شدن رودخانه ها با فعالیت سامانه جدید بارشی، 

با بسیج کامل امکانات در آماده باش کامل بسر ببرند.
شایان ذکر اســت، در این آیین »عبدالرضا ساالری« به 
عنوان سرپرســت جدید فرمانداری رودان معرفی و از 
زحمات مصطفی غالمپور فرماندار سابق این شهرستان، 

با اهدای لوح سپاس قدردانی شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دالر کاال از بندرلنگه
 به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شد

مدیرکل گمرکات غرب هرمزگان:

اقتصــاد کیش -   مدیرکل گمرکات غرب هرمزگان 
گفت: از ابتدای ســالجاری تاکنون افزون بر ۲ میلیون 
و ۴۹ هــزار تن کاال بــه ارزش۲ میلیارد و ۷۵۵ میلیون 
دالر از گمرک بندرلنگه به کشــورهای حاشیه خلیج 

فارس صادر شد.
ناصر نوروزی افزود: این کاالها بیشتر شامل میوه و تره 
بار ، خشکبار ، ظروف و مصنوعات پالستیکی و فلزی 
و نمک صنعتی  و مصالح ساختمانی و قیر و محصوالت 
نفتی و پتروشیمی و انواع مصالح ساختمانی بوده است.

وی بیــان داشــت: این میزان صــادرات که به مقصد 
کشورهای  امارات، قطر و حاشیه خلیج فارس بارگیری 
شده، نسبت به مدت مشابه از لحاظ دالری ۱۴۵ درصد 

افزایش داشته است. 
مدیرکل گمرکات بندرلنگه اظهارداشت: همچنین در 
ایــن مدت ۶۶ هزار تن کاال بــه ارزش افزون بر ۱۵۷ 
میلیون دالر وارد گمرک بندرلنگه شــده اســت که در 
مقایســه با سال گذشته افزایش ۸۵ درصدی  از لحاظ 

دالری دارد.
وی از بندرلنگه به عنوان قطب ترانزیت جنوب بویژه 
ترانزیــت خودروهای خارجی یــاد کرد و افزود در ۹ 
ماهه ســالجاری خدمات ترانزیت کاال افزون بر ۱۴۹ 
هزار تن از گمرک بندرلنگه به کشورهای هدف انجام 
شده است که به علت همین خدمات مناسب و حضور 

شــبانه روزی کارکنان، نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ 
حدود ۵۰ درصد افزایش نشان می دهد. 

نــوروزی درآمــد اداره کل گمرک بندر لنگه را در این 
مدت یکهزار و ۴۷۰ میلیارد ریال ذکر کرد که نسبت به 

مدت مشابه ۵۷ درصد افزایش نشان می دهد.
وی در پایان با قدردانی از تالش همکاران خود به علت 
حضــور با تعداد کم اما تمام وقــت و انجام وظیفه به 
منظور جلوگیری از ایجاد تعلل و ایستایی در امر خدمت 

رسانی به مردم و کشور در برهه حساس کنونی، جنگ 
اقتصادی تحمیلی و با وجود کرونا، سازمان گمرک را به 
عنوان پیشگام در خدمات با همکاری دیگر سازمان های 

مرتبط با امر تجارت معرفی کرد.
گمــرکات غرب هرمزگان شــامل گمرک بندرلنگه، 
گمرک کنــگ، گمرک چارک، گمرک آفتاب، گمرک 
شــیو، گمرک منطقه ویژه انرژی بر پارسیان، گمرک 
سیری، گمرک الوان و همچنین گمرک مسافری است.


