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شهردار بندرعباس :

روابط عمومی همزمان آینه افکار و مطالبات 
شهروندان است

به گــزارش اقتصاد کیش  مهدی نوبانی در مراســم 
بزرگداشــت روز ارتباطــات و روابط عمومی که با 
حضور مدیر آموزش شهرداری مرکزی بندرعباس، 
روابط عمومی های مناطق، ســازمان ها و مدیریتهای 
شــهرداری بندرعباس برگزار شد، ضمن تبریک فرا 
رسیدن به خانواده بزرگ روابط عمومی بیان کرد: دنیای 
امروز، دنیای ارتباطات اســت و نقش همه شماها در 
روابط عمومی به عنوان مشعل داران مهارت، تدبیر و 
دانش و ایجاد فضایی سالم برای اطالع رسانی شفاف و 
ارتباطات اثربخش بین شهروندان و سازمان ها را فراهم 

می کند، که قابل تقدیر است.
نوبانی گفت: روابط عمومی به عنوان بازوانی پرقدرت 
می تواند در راستای اهداف متعالی سازمان گام بردارد و 

موفقیت هر دستگاه و سازمانی و دوام شان در عرصه ها 
و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی های 
آن ها وابســته است. شهردار بندرعباس تصریح کرد: 
روابط عمومی همواره خدمات و وظایف مجموعه را 
به مردم اطالع  رســانی کرده و همزمان هم آینه افکار 
و مطالبات شــهروندان است تا با شناسایی و انعکاس 
انتقادات و مشکالت موجود، مطالبه  گری را در مسیر 

صحیح خدمت قراردهد.
در این مراسم کارگاه آموزشی روابط عمومی حرفهای و 
ارزشمندی با حضور مدرس مرضیه رستمی برگزار شد 
و همچنین در پایان مراسم از روابط عمومی های برتر 
شــهرداری بندرعباس در حوزه های مختلف تجلیل 

شد.

        اقتصاد کیش - شهردار بندرعباس گفت: روابط عمومی ها به عنوان یکی از رکن های مهم و تأثیرگذار در امر اطالع رسانی و امیدآفرینی، 
با همیاری و همکاری گسترده درون و برون سازمانی می توانند در راستای اهداف سازمانی ایفای نقش کنند.

بازدید هیات راه آهن قزاقستان
 از بندر شهید رجایی 

اقتصاد کیش-    رییس شــرکت ملی بندر دریایی تجاری آکتائو کشــور قزاقستان از 
بخش های مختلف کانتینری، ترانزیت، تجهیزات و طرح های توسعه بندر شهید رجایی 

بازدید کرد.
هیاتی چهار نفره متشکل از "آ.تور کپنبایف" رییس شرکت ملی بندر دریایی تجاری 
آکتائو وارد منطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی شــدند و  از نزدیک ظرفیت ها، 

امکانات و پیشرفت های این بندر مهم تجاری ایران را مورد رصد قرار دادند.
در این بازدید که "علی رضا محمدی کرجی ران" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
و "منصور خرمشــکوه"، معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان این هیات چهارنفره قزاقستانی را همراهی کردند، امکانات بندر شهید رجایی 

برای ترانزیت گندم قزاقستان مورد بررسی قرار گرفت.
گفت و گو در راستای توسعه های همکاری مشترک سرمایه گذاری و تدوین راهبردی 
حمل  و نقل و ترانزیت کاال بخش دیگری از برنامه های دوساعته بازدید هیات راه آهن 

قزاقستان در بندر شهید رجایی به عنوان دروازه طالیی اقتصاد ایران  بود.
این هیات بازدید کننده قزاقستانی سپس به مقصد بازدید از بندر چابهار، بندرعباس 

را ترک کردند. 
بازدید از بنادر چابهار، آمیرآباد، نکا و انزلی بخش دیگری از سفر این هیات چهارنفره 

به ایران است.
فروردین ماه ســال ۹۸ نیز یک هیأت دیپلماتیک از جمهوری قزاقستان به سرپرستی 
سفیر این کشور در تهران از بخش های مختلف منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 

دیدن کردند.
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ نیز "عسکر مامین"رییس شرکت راه آهن قزاقستان به همراه 
"امریف بغداد کولتائویچ"سفیر این کشور  در ایران از بخش های مختلف بندر شهید 

رجایی بازدید کردند.
گفتنی است،"آق تاو در زبان قزاقی )Ақтау( یا آکتاو": بندری در استان مین قشالق 
کشور قزاقستان می باشد. آق تاو )آق داغ( واژه ای به زبان قزاقی و در زبان پارسی به معنی 
"کوه سفید یا کوه بزرگ یا سپیدکوه" است. این منطقه در دوران مختلف تاریخی باستان 

سکونت گاه ایرانیان "سکا، سرمتی و داهان" بود.
"بندر آکتائو در غرب کشــور قزاقســتان و در مرکزیت استان مانگستاو و در سواحل 
شــرقی دریای خزر به عنوان مهم ترین بندر قزاقستان مناسب ترین وضعیت را برای 
حمل ونقل محموله های گوناگون کاالهای خشک، نفت خام و محصوالت پتروشیمی 

را داراست".
بندر آکتائو متصل به ریل های راه آهن سراسری از کنار کشتی می باشد که از مزیت های 

این بندر به شمار می رود.
در قلمرو قزاقستان سه بندر دریایی »آکتائو«، »بائوتینا« و »کوریک« به کشتی های با تناژ 

مختلف خدمات ارائه می دهند.
کشور قزاقستان به عنوان یکی از کشورهای آسیای میانه با کشورهای چین، روسیه، 
قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان همسایه بوده که از طریق دریای خزر به کشورهای 
روسیه، آذربایجان و ایران متصل می باشد که این مزیت، قزاقستان را به مثابه پلی در میان 

آسیا و اروپا )اورسیا( قرار داده است.

" انوشیروان پیشدار" معاون امور هنری 
و سینمایی فرهنگ و ارشاد هرمزگان شد

اقتصاد کیش-  با حکم  مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی هرمزگان، "انوشیروان 
پیشدار" به عنوان سرپرست معاونت امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری این اداره 

کل منصوب شد. 
در متن حکم اسمعیل جهانگیری خطاب به انوشیروان پیشدار آمده است:

"توانمندیهای متعهدانه و مدیریت مسئوالنه جنابعالی ، سوابقی را رقم زده است که 
گویای شایستگی های الزم برای تصدص امور هنری و سینمایی است. از این رو با 
عنایت به تجارب ارزنده و تخصص جنابعالی به موجب این ابالغ به سمت " سرپرست 
معاونت امور هنری ، سینمایی و سمعی و بصری " منصوب می شوید.امید است با اتکال 
به ایزد منان و تعامل سازنده با هنرمندان، انجمن های هنری، مسئوالن و مدیران هنری 
و سینمایی و ارتباط نزدیک با همکاران، در جهت رشد فضایل اخالقی و شکوفایی و 

اعتالی فرهنگ و هنر اسالمی " ایرانی موفق و موید باشید."
پیشدار سابقه ریاست حوزه هنری استان هرمزگان و معاونت اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی هرمزگان را در کارنامه دارد.

 با حکم  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان:

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان :

طرح اطفا حریق بنادر مسافری شهید حقانی 
و هرمز تابستان امسال پایان می یابد

اقتصاد کیش- مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: عملیات اجرایی طرح اطفا 
حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز تا پایان فصل تابستان ۱۴۰۱ به اتمام می رسد.

علی رضا محمدی کرجی ران روز سه شنبه با اشاره به اتمام عملیات اجرایی طرح اطفاء 
حریق بنادر مسافری شهید حقانی و هرمز تا پایان فصل تابستان امسال، اظهار داشت: 
این طرح در راســتای سیاست های ســازمان بنادر و دریانوردی در جهت تامین ایمنی 
محوطه های عملیاتی در بنادر مختلف و رونق صنعت گردشگری استان در سال ۱۴۰۰ 

کلید خورد.
وی پیش بینی کرد با اتمام ساخت و به آب اندازی ۲ پانتون شناور برای نصب پمپ های 
آتش نشانی و اجرای ۲ هزارو ۴۰۰ متر لوله شبکه اطفا حریق و همچنین ۵۴ عدد تجهیزات 
مربوطه شامل هیدرانت، برج مانیتور، هوز باکس و هوز ریل، این طرح تا پایان تابستان 

امسال در هر دو بندر شهید حقانی و هرمز به بهره برداری کامل برسد.
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، پانتون های شناور با طول و عرض ۵.۵ در 
۹.۵ متر، ارتفاع ۱.۵ متر و وزن تقریبی ۲۳ تن با استفاده از یک پل دسترسی به طول ۲۱.۵ 
متر ساحل متصل و عملیات به آب اندازی این پانتون های شناور با استفاده از دو جرثقیل ۲۵ 
تن انجام شده است.   محمدی کرجی ران خاطرنشان کرد: با بهره برداری از سیستم های یاد 
شده در بنادر شهید حقانی بعنوان بزرگترین پایانه مسافری کشور و هرمز، سطح ایمنی این 
بنادر مطابق با استانداردهای ایمنی و آتش نشانی ارتقا یافته و گام بزرگی در راستای تامین 

ایمنی الزم در این دو بندر مسافری مهم استان هرمزگان برداشته خواهد شد.

ساختمان مرکز فرهنگی هنری 
شهرستان خمیر گشایش یافت

اقتصاد کیش-  ساختمان مرکز فرهنگی هنری شهرستان خمیر با حضور مهدی علی 
اکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه اندازی شد.

، ســاختمان مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری هرمزگان در خمیر به عنوان 
نخستین شهر تاالبی ایران، افتتاح و از این پس تمامی برنامه های کانون پرورش فکری 
استان هرمزگان در این مرکز نیز اجرا می شود. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان هرمزگان در مراسم افتتاح ساختمان کانون بندرخمیر گفت: این مکان با 
مشارکت شهرداری و خیران در زمینی با ۴۰۰ متر مربع مساحت از امروز به مدت پنج 
سال در اختیار کودکان و جوانان قرار می گیرد. پروین پشتکوهی افزود: این ساختمان 
یک طبقه کامال به انواع کتاب های انتشــاراتی کانون و امکانات مورد نیاز کودکان و 
نوجوانان مجهز شده و به مروز زمان نیز امکانات بیشتری به این مکان افزوده می شود. 
وی ادامه داد: طی این مدت پنج ســال نیز زمینی دیگری که از ســوی شهرداری برای 
احداث مکان اصلی مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری خمیر درنظر گرفته 

شده، ساخته و در اختیار کودکان و نوجوانان این شهرستان قرار می گیرد

عرضه محصوالت در بورس کاال 
افزایش شفافیت را به دنبال دارد

اقتصاد کیش-   مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان گفت: قطعا کاالیی که در بورس 
پذیرفته می شود، در یک بازار رقابتی با حجم قابل قبولی از عرضه و تقاضا، کشف 

قیمت می شود و توان برنامه ریزی  فعاالن اقتصادی را افزایش خواهد داد. 
عطااهلل معروفخانی در حاشیه مراسم تجلیل از برترین های بورس با اشاره به فواید 
عرضه محوالت و کشــف قیمت در بورس کاال گفت: بورس کاال نهادی رسمی و 
ساختار یافته ای است که به منظور ساماندهی و ارتقای تجارت کاالیی و تخصیص 
بهینه منابع و سرمایه ها در اقتصاد، کارکردهایی را مورد هدف قرار می دهد و مجموعه 
کارکردها و خدمات بورس کاالی ایران، ایجاد ابزاری برای پوشش ریسک، ایجاد 
قیمت مبنا، نظارت بر تحویل کاال، ســرمایه گذاری، تســهیل تأمین مالی، توسعه و 

تنظیم بازار است.
مدیرعامل شرکت  فوالد هرمزگان خاطرنشان کرد: فوالد هرمزگان  همواره خود را 
متعهد دانسته است محصول اسلب  تولیدی خود را در راستای اجرای ابالغیه های 
وزارت صمت در بورس کاال ی ایران به بهترین شکل ممکن عرضه نموده و صنایع 
نورد کار کشــور را به عنوان شــرکای تجاری و ذینفعان مهم خود به شمار آورد و از 
مسیر شفاف سازی مکانیزم عرضه وتقاضا در بورس کاال  ایجاد ارزش آفرینی برای 

مشتریان خود داشته باشد.
وی یکی از کارکرد های مهم  بورس را کشف قیمت دانست و تصریح کرد: کشف 
قیمت  فرآیندی است  که از طریق آن قیمت های صحیح و عادالنه کاالها از برآیند 
عرضه و تقاضا تعیین می شود و یکی دیگر از رسالت های مهم بورس کاالی ایران 
به شمار می رود و قطعا کاالیی که در بورس پذیرفته می شود، در یک بازار رقابتی با 
حجم قابل قبولی از عرضه و تقاضا، کشف قیمت می شود و توان برنامه ریزی  فعاالن 

اقتصادی را افزایش خواهد داد.
دکتر معروفخانی با اشــاره به تاثیر عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال گفت: 
توسعه بازار محصوالت فوالدی و حضور بیشتر فعاالن بخش فوالد در بورس کاال 
به کشف نرخ منصفانه تر، افزایش شفافیت، ایجاد بازار منسجم و مرجع قیمت گذاری، 
تضمین تعهدات طرفین و بهره مندی از ابزارهای تأمین مالی و پوشش ریسک خواهد 
شد. از این رو کمک به توسعه بازار محصوالت زنجیره فوالد از طریق بورس کاال 
موجب خواهد شد تا ارزش افزوده و بهره وری این بخش افزایش یابد، تخصیص 
منابع در این بخش اصالح شــود و عدم تــوازن ظرفیت ها در بخش های مختلف 

زنجیره فوالد مرتفع شود.

مدیرعامل فوالد هرمزگان:

تحویل ۳۵۰ هکتار زمین در بندرعباس 
برای مسکن ملی در حال پیگیری است

اقتصاد کیش-   مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان گفت: فرآیندهای اداری برای 
تحویل ۳۵۰هکتار زمین در بندرعباس به سرعت در حال پیگیری است. 

عباس کمالی اظهار کرد: از زمان حضور در این مسئولیت دو رویکرد مهم سامان بخشی 
حوزه مسکن و توسعه راه های استان را دنبال کرده ایم.

وی افزود: فرآیندهای اداری برای تحویل ۳۵۰هکتار زمین در بندرعباس به سرعت 
پیگیری می شود و انشااهلل پس از ابالغ وزارت راه ،ثبت نام از متقاضیان نهضت ملی 

مسکن صورت خواهد گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به ضرورت سامان دهی بافت فرسوده، افزود: 
یکی از مهمترین دغدغه ها، ساماندهی بافت فرسوده است و در این راستا برنامه های 
خوبی را در دستور کار قرار داده ایم چرا که معتقدم اگر با برنامه نباشیم امکان حذف 

بافت فرسوده وجود نخواهد داشت.
کمالی همچنین ضمن اشاره به اهمیت کار رسانه تصریح کرد: رسانه ها نقش اساسی 
و غیر قابل انکاری در توسعه فرهنگی، آموزشی و ارتقای آگاهی جامعه دارند فلذا همه 

باید با هم افزایی حوزه رسانه را در تحقق رسالت هایش یاری دهند.
وی در پایان با اشاره نقش مدیران در نظام جمهوری اسالمی گفت: مطابق مبانی دین 
مبین اسالم، خدمت به مردم عبادت است و هیچ نقشی برای مدیران باالتر از خدمت به 
مردم وجود ندارد لذا توصیه موکد به مجموعه همکارانم در اداره کل راه و شهرسازی 

استان همین مسئله است و نباید در امور مردم قصوری داشته باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان:

مدیر شهرداری منطقه چهار بندرعباس عنوان کرد:

سرمایه گذاری بر روی دانش و آگاهی با شعار
 از مردم برای مردم 

اقتصاد کیش-    مدیر شهرداری منطقه 
چهار بندرعباس گفت: در راستای احیاء 
محالت و پارکهای محدوده، از ســال 
گذشــته به صورت آزمایشی در چهار 
محله برای افزایش آگاهی و عزت نفس 
کودکان و نوجوانان و به دنبال آن فرهنگ 
سازی برای حفاظت و نگهداری از اموال 
عمومی گام برداشتیم که همچنان نیز به 

طور ویژه در این مسیر پیشتاز هستیم.
علی پاســالرزاده با بیــان اینکه برای 
اولیــن بار در شــهرداری ها این اتفاق 
را رقــم زده ایم و با آموزش کودکان و 
نوجوانان، همچنین همراهی خانواده ها 
فرهنگ ســازی را با شعار از مردم برای 
مردم به دل محالت تزریق کنیم، افزود: 
طی گفتگوها و جلســاتی که با کانون 
پرورش فکری، هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی بندرعباس و نمایندگانی از 
چهار محله انجام گرفت این طرح را از 
سال گذشته آغاز نمودیم و با دعوت از 
تریلی شادی کانون پرورش فکری برای 

نخستین بار در شهر بندرعباس و اجرای 
آنها در محله دوهزار، شمیلی ها، اسالم 
آباد و سورو با استقبال باالی مخاطبین 
مواجه شــدیم که در همان روز تمامی 
کودکان و نوجوانان برای عضویت در 

کانون نام نویسی شدند.
پاســالرزاده بیان داشت: هدف اجرای 
ایــن طرح جلوگیری از تخریب اموال 
عمومــی با آمــوزش و تغییر نگرش 
کــودکان و نوجوانان در نگهداشــت 

فضای سبز و مبلمان شهری است.
وی ادامه داد: پس از حضور تریلی شادی 
در محله های ذکر شده، اکنون کودکان 
و نوجوانان یکشنبه ی هر هفته تحت 
آموزش کانون پرورش فکری هستند 
و این طرح با همکاری اساتید و هیئت 
علمی دانشگاه آزاد پژوهشی شده است 
که با عنوان تأثیر آموزش بر تنظیم هیجان 
و بهبود عزت نفس بر کاهش تخریب 

گری بافت محالت انجام می گیرد.
این مقام مســئول اظهار کرد: هر بار که 

در محله ها به فضای ســبز رسیدگی 
صورت می گرفت و در پارکها مبلمان 
نصب می شــد ما به ســرعت شاهد 
تخریب آنها بودیم و این بار به طور ویژه 
تصمیم داریم از پایه فرهنگ ســازی را 
پیــش ببریم و هزینــه ای را که صرف 
بازســازی و مرمت اموال می شود را بر 
روی مخاطبین سرمایه گذاری کنیم تا 

شاهد رشد تفکر و همگام شدن مردم 
با شهرداری باشیم.

الزم به ذکر اســت علی پاسالرزاده با 
دعوت از مسئول کانون پرورش فکری 
مرکز یک بندرعباس و نمایندگان محله 
دوهزار، سورو، شمیلیها و اسالم آباد از 
آنها به پاس همکاری با شهرداری منطقه 

چهار تقدیر به عمل آورد.


