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رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان :

بیش از یکهزار واحد تولیدی صنعتی 
و معدنی در هرمزگان فعال است

 آزادی 543 نفر از زندانیان 
استان هرمزگان با کمک صلح 

یاران و خیران 

خلیل قاسمی در نشست با خبرنگاران افزود: این رقم 
نشــان می دهد شــرایط تولید در هرمزگان با وجود 
محدودیــت هایی که در حوزه برق و زیرســاختی 
داریم، خوشبختانه خوب است و واحدهای صنعتی و 
معدنی ما فعالیت خودشان را به خوبی انجام می دهند.
وی با اشــاره به اینکه واحدهــای صنعتی بزرگ و 
متوســط هرمزگان در واقع چالــش خاصی ندارد، 
اظهارداشت: در این راستا می توان به واحد نیمه فعال 
روی بندرعباس به دلیل مشکالت مختلف از جمله 
تامین مواداولیه اشاره کرد که در سفر رییس جمهور 
به استان مشکل آن حل شد و به چرخه تولید برگشت؛ 

این واحد برای بیش از ۲۶۰ نفر اشتغال ایجاد کرد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
یادآورشد: یکهزار جواز واحد تاسیس صنعتی و معدنی 
)از ابتدای اجرای این طرح تاکنون( در استان صادر شده 
است که با خدمات مورد نیاز از سوی سازمان صمت در 
حوزه زیرساختی و تامین نقدینگی با کمک بانک ها و یا 

سایر دستگاه ها، به بهره برداری می رسند.

قاســمی یادآورشد: در ۲ هفته گذشته ۵۲ فقره جواز 
تاســیس واحدهای صنعتی در نقاط مختلف استان 
صادر شد که بیشتر شامل محصوالت کانی غیرفلزی 

و شیمیایی است.
وی گفت: این میزان جواز تاسیس صادر شده شامل ۵۱ 
جواز تاسیس ایجادی و یک فقره جواز توسعه ای است 

که از سرمایه گذاری ۱۱۲ درصدی برخوردار است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
گفت: از ابتدای ســال تا پایان اردیبهشــت ماه بیش 
از۵۹۵ هزار و ۴۹۸ تن شــمش فوالد در استان تولید 
شده است که از رشد پنج درصدی برخوردار است.

قاسمی ابرازداشت: در ۲ ماهه ابتدایی امسال همچنین 
۳۱۰ هزار و ۶۶۲ تن گندله با رشــد ۹ درصدی، ۴۷۸ 
هزار و ۵۰۶ تن صنایع شیمیایی و نساجی با رشد ۱۷ 
درصــدی، یک میلیون و ۴۶۶ هزار و ۳۴۵ تن صنایع 
معدنی با رشــد ۲ درصدی در استان هرمزگان تولید 

شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در دولت ســیزدهم استان 

هرمزگان در حوزه ســرمایه گذاری جواز تاســیس 
صادر شده رتبه دوم کشور و در زمینه سرمایه گذاری 
پروانه بهره برداری نیز رتبه ســوم کشوری را داشته 
اســت که پیش از این به ترتیب رتبه پنجم و هشــتم 

را داشتیم.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
ادامه داد: مجموع ذخیره ســنگ آهن استان نیز که تا 
قبل از این نزدیک به ۳۰ میلیون تن بود اکنون به بیش 
از ۱۰۰ میلیون تن رســیده است که در این زمینه نیز 

رشد شش درصدی را شاهد بودیم.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
در خصوص نظارت و بازرسی بر بازار و واحدهای 
صنفی اســتان نیز گفت: بزودی نصب کد دوبعدی 
)QR Code( و یک شماره شناسه صنفی در مغازه ها 
برای گزارش مســتقیم تخلفات از سوی مردم آغاز 

می شود.
قاسمی ادامه داد:  با این کد تمام مشخصات واحدصنفی 
مشــخص می شود و اگر واحدی تخلفی کرده است 

مردم می توانند با سامانه ۱۲۴ ارتباط بگیرند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ هزار واحد صنفی در 
استان هرمزگان فعال است، ادامه داد: هدف ما اینست 
که در این شرایط بد اقتصادی، مردم به کمک ما بیایند، 
چــرا که نمی توان با هر تعداد نیروی بازرس و ناظر 

پاسخگوی نیاز مردم بود.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
اضافه کرد: همچنین یک برنامه )اپلیکشــن صمت 
مــن( تلفن همراه نیز در روزهای آینده آماده خواهد 
شــد تا مردم بتوانند تخلفات انجام شده را به صورت 

مستقیم گزارش دهند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در 
خصوص خاک سرخ جزیره هرمز که برخی معتقدند 
قاچاق می شــود، گفت: معدن خاک سرخ با حکم 
دادگاه تعطیل است و این حرف غیرکارشناسی است 

چرا که انتقال خاک جزیره هرمز ممکن نیست.

اقتصاد کیش-    طی مراسمی با حضور مسئوالن قضایی استان هرمزگان از ۳۷ نفر 
از فعاالن مردمی صلح و سازش در این استان تقدیر شد.

-اولین همایش تقدیر از فعاالن صلح و ســازش به مناســبت هفته قوه قضاییه در 
بندرعباس برگزار شد.

مظفر حمزه ئی در این همایش بیان کرد: استان هرمزگان در موضوع نهادینه کردن 

فرهنگ صلح و سازش در سطح کشور پیشتاز است و پس از انتصاب رئیس جدید 
دادگستری استان هرمزگان این روند شتاب بیشتری گرفته و بر این اساس، شوراهای 
حل اختالف اســتان موفق شده اســت از تعداد ۵۶ هزار فقره پرونده دارای قابلیت 
صلح و ســازش، تعداد ۲۴ هزار مورد از آن یعنی چیزی در حدود ۴۱ درصد را به 

مصالحه ختم کند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختالف استان هرمزگان 
توسعه حل اختالف استان هرمزگان گفت: در این مدت تعداد ۲۹ فقره پرونده قصاص 
را با میانجیگری به صلح و  سازش منجر کرده و با جلب رضایت اولیای دم موجبات 

بازگشت به زندگی محکومان این پرونده ها را فراهم ساخته است.
وی یکی دیگر از اقدامات شوراهای حل اختالف استان هرمزگان را ایجاد مصالحه 
در پرونــده هــای کالن مالی عنوان کرد و از ایجاد صلح و ســازش در پرونده ۱۷۰ 
میلیارد تومانی به عنوان یکی از موفقیت های مرکز توســعه حل اختالف استان در 

این خصوص نام برد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختالف استان هرمزگان با کمک اعضا، 

صلح یاران، معتمدان محلی و خیران موفق به آزادی ۵۴۳ نفر زندانی شده است.

        اقتصاد کیش - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: بیش از یکهزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی در این استان فعال 
است که در سه ماهه نخست امسال بیش از ۴.۷ میلیون تن محصوالت صنعتی با رشد پنج درصدی دراین واحدها تولید شده است.

همه مدیران در قبال آینده جوانان 
استان مسئولیت دارند

اقتصاد کیش-  معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: همه 
مدیران در قبال آینده جوانان مسئولیت دارند. 

احسان کامرانی در ستاد ساماندهی امور جوانان استان، با گرامیداشت سالروز شهادت 
مظلومانه دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران با وقای ایشان و هفته قویه قضائیه ، با اشاره به 
اهمیت جوانان در امر توسعه کشور، عنوان کرد: چرخه های توسعه و پیشرفت کشور 
مرهون تالش های نیروهای جوان متخصص ، کاردان و متعهد در بخش های مختلف 

است.
وی افزود: جوانی جمعیت برای کشــور یک ظرفیت بزرگ برای طی کردن مســیر 

پیشرفت در بخش های مختلف است.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: مدیران 
دستگاه های اجرایی مسائل مرتبط با جوانان را با حساسیت ویژه دنبال کنند و در جلسات 

تصمیم ساز مربوط به جوانان شخصا حضور یابند.
کامرانی تصریح کرد: فرمانداران شهرستان های تابعه استان مسائل مرتبط با جوانان را با 

حساسیت ویژه دنبال و پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی در زمینه اوقات فراغت نوجوانان و جوانان از وضعیت 

مناسبی برخوردار نیست و نیازمند بازنگری و تحول جدی است.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری هرمزگان،  گفت: تدارک برنامه های 
مناســب برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان جهت جلوگیری از گرایش آنها به 

تفریحات ناسالم نیازمند اهتمام و پیگیری از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط است.
کامرانی، در همین خصوص افزود: دســتگاه های اجرایی ظرفیت های خود شــامل 
سالن های ورزشی و سایر امکانات را در اختیار دستگاه های متولی حوزه جوانان قرار 

دهند تا نسبت به برنامه ریزی اوقات فراغت سالم آنها اقدام کنند.
وی، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی کلیه دوره های آموزشی مرتبط با جوانان را اطالع 

رسانی کنند تا خانواده ها در جریان این دوره ها قرار گیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اظهار کرد: غفلت از جوانان 
و عدم برنامه ریزی مناســب برای اوقات فراغت ســالم آنها بستر گرایش آنها به انواع 
بزهکاری ها و آسیب های اجتماعی مهیا می کنند که ضروری است با برنامه ریزی های 

عملیاتی پیشگیری کرد.
کامرانی، خاطرنشان کرد: همه مدیران در قبال آینده جوانان استان مسئولیت دارند.

وی، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی ذیربط نظیر اداره کل ورزش و جوانان، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هالل احمر، کانون فرهنگی و هنری مســاجد و 
ورزش و جوانان با توجه به تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها پر کردن اوقات فراغت 

نوجوانان و جوانان با تدارک برنامه آموزشی و تفریحی اقدام کنند.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری هرمزگان، اظهار داشت: بسیاری از 
آسیب های که نوجوانان و جوانان با آن مواجه هستند به دلیل خال برنامه ریزی جهت 

پر کردن اوقات فراغت سالم آنها می باشد.
کامرانی با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت، تصریح کرد: پنجره جمعیتی به ویژه نیروی 
جوان و فعال ان برای کشور از اهمیت راهبردی برخوردار است و این مهم مورد تاکید 

ویژه مقام معظم رهبری است.
وی در همین خصوص، خاطرنشان کرد: حفظ ظرفیت جوانی جمعیت منوط به رفع 
مشکالت مربوط به جوانان به ویژه مسکن، اشتغال و ازدواج آنها است و دستگاه های 

اجرایی ملزم به اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان،  گفت: بسته شدن پنجره جوانی 
زنگ خطری برای کشور است و ضروری است با اتخاذ تدابیر مناسب از پیری جمعیت 

جلوگیری کرد.
در پایان این نشست از دستگاه های اجرایی فعال در حوزه اوقات فراغت نوجوانان و 

جوانان با اهدا لوح سپاس تقدیر بعمل آمد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان :
بنادر  شرق هرمزگان نقش راهبردی 

درتوسعه دارند

اقتصاد کیش-  مدیر بنادر ودریانوردی بندر باهنر و شرق هرمزگان گفت:هرچند این 
بندر ها بواسطه نوپا بودن، درآمدزایی ناچیزی دارند اما هریک از این بندرهای کوچک 
با ایجاد سرمایه گذاری های بهینه به سهم خود می توانند نقش مهم و راهبردی در توسعه 

استان و ایران داشته باشند. 
حمید رضا محمد حسینی افزود:درحال حاضر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر با 
بهره گیری از ۲ بندر تجاری و مسافری در مرکز و پنج بندر تابعه در شرق هرمزگان در 
حوزه های مسافری، تجارت، صادرات و گردشگری دریایی فعالیت می کند؛ کاپوتاژ 
موادمعدنی، بانکرینگ سوخت، واگذاری پورت اپراتوری بندر تیاب، ارائه خدمات 
فنی مهندسی و توسعه گردشگری از مهم ترین فرصت های سرمایه گذاری در بندرهای 

شرق هرمزگان به حساب می آید.
 وی ادامه داد: معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری، شناسایی و معرفی عوامل 
موثر بر سرمایه گذاری درحوزه گردشگری در بنادر مسافری زیرمجموعه از جمله بندر 
شهید حقانی و هرمز که نقش تعیین کننده ای در این حوزه دارد، تامین منابع مالی توسعه 
صنعت گردشگری، تبادل دانش تخصصی و بررسی راهکارهای نوین جذب صنعت 
توریســم با توجه جابجایی بیش از ۳ میلیون مسافر و گردشگر در این بنادر از عمده 

فعالیت های کلیدی در این بخش ها محسوب می شود.
مدیر بنادر ودریانوردی بندر باهنر و شرق هرمزگان با بیان اینکه سواحل مکران به لحاظ 
موقعیت جغرافیایی و راهبردی در اتخاد و جذب بازارهای بین المللی به عنوان توسعه 
و رشد اقتصاد مبتنی بر دریا به عنوان نقش کلیدی و تعیین کننده ای دارد، بیان کرد: بندر 
جاســک از نظر احداث پایانه نفتی کوه مبارک و نیاز به عملیات راهبری کشتی های 
نفتکش و پشتیبانی و ارائه خدمات فنی به شناورهای سبک و سنگین از جایگاه ممتازی 
در قلب سواحل مکران برخوردار بوده و مشارکت بخش های دولتی و خصوصی در 
این زمینه می تواند نقش مهمی بر ارتقای جایگاه این بندر به عنوان توسعه بندرهای 

کوچک و اقتصادی پویا ایفا کند.
محمد حسینی در خصوص ظرفیت های سرمایه گذاری در بندرتیاب نیز گفت: این بندر 
از جمله بنادر کوچک با بازدهی باالست که عملیات وی در خصوص ظرفیت های 
سرمایه گذاری در بندرتیاب نیز گفت: این بندر از جمله بنادر کوچک با بازدهی باالست 
که عملیات احداث و تعمیرات اســکله های آن از سال گذشته آغاز و درحال  حاضر 

مراحل تکمیلی خود را سپری می کند.
مدیر بنادر و دریانوردی شــرق هرمزگان اظهارداشــت: با توجه به دســترس بودن 
زیرساخت ها برای احداث انبارهای کاال و جهش در طرح های توسعه ای، زمینه های 
مناسبی برای واگذاری این بندر با قراردادهایی مانند)BOT ( به سرمایه گذار را داراست.

محمدحسینی یادآورشد: بندر سیریک که عملیات احداث اسکله چند منظوره شمع 
و عرشــه آن در حال اتمام و بهره برداری اســت با عملکردی افزون بر ۲۲ هزار تن در 
سال ۱۴۰۰ از فرصت مناسبی برای کاپوتاژ مواد معدنی به سایر جزایر برخوردار است.

به گفته وی، خور آذینی در شهرستان سیریک و خور تیاب میناب نیز از دیگر مناطق 
گردشگری بکر در سواحل مکران هستند که با توجه به اکوسیستم موجود در آن ها، 
تدوین و اجرای طرح های مطالعاتی ویژه ای را از ســوی بخش دولتی و خصوصی 

می طلبد.

مدیر بنادر و دریانوردی بندر باهنر و شرق هرمزگان:

نصب سامانه هوشمند پیمایش بر روی 
خودروهای دیزلی بندرعباس الزامی شد

اقتصاد کیش-  رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس 
گفت: نصب ســامانه هوشــمند پیمایش بر روی خودروهای دیزلی درون شهری 

بندرعباس الزامی شد. 
عمار زاهدی در این خصوص افزود: از این پس ســهمیه سوخت پایه ناوگان بار و 
مســافر دیزل براساس دریافت پروانه فعالیت و اشتغال و تخصیص سهمیه بیشتر 
براساس پیمایش توسط ثبت باربرگ الکترونیکی و همچنین نصب دستگاه سیپاد 

خواهد بود.
وی با اشــاره به ضرورت هوشمندســازی پیمایش ناوگان دیزلی درون شــهری 
بندرعبــاس، اظهار کرد: مالکان ناوگان دیزلی دارای پروانه فعالیت درون شــهری 
برای دریافت ســهمیه سوخت مبتنی بر پیمایش می توانند از طریق آدرس اینترنتی 

Sipaad.IR اقدام کنند.
زاهدی با اشــاره به اینکه ســامانه سیپاد از جمله طرح های ملی با هدف تخصیص 
سوخت به ناوگان دیزل درون شهری بر مبنای پیمایش است، عنوان کرد: با استفاده 
از تجهیزاتی که به روی خودروها نصب می شــود، امکان راهبری و هوشمندسازی 

خودرو و نظارت هوشمند بر فعالیت های ناوگان حمل ونقل فراهم می شود.
رئیس ســازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس اضافه کرد: 
طرح ملی ســیپاد عامل رعایت عدالت اجتماعی در حوزه تخصیص ســوخت به 
ناوگان حمل ونقل درون شهری و در نتیجه جلوگیری از هدررفت و عرضه خارج 

از شبکه است.
زاهدی درباره ســهمیه سوخت ناوگان دیزلی افزود: سهمیه سوخت خودروها بر 
اســاس ثبت اطالعات پیمایش توسط دستگاه ســیپاد است و در غیر این صورت 

مالکین ناوگان دیزلی با کاهش سهمیه سوخت مواجه می شوند.

کالهبرداری رایانه ای در صدر جرایم 
سایبری پلیس فتا استان هرمزگان

اقتصاد کیش-   رئیس پلیس فتا استان هرمزگان از کشف ۹۷ درصدی جرایم سایبری 
در سه ماهه اول سال جاری در پلیس فتا این استان خبر داد.

به گزارش  اقتصاد کیش ســرهنگ احسان بهمنی گفت: با بررسی آمار وقوع جرایم 
سایبرِی سه ماهه اول استان هرمزگان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، آمار به دست 
آمده گویای افزایش ۷۷ درصدی وقوع جرایم بوده و در همین رابطه شاهد افزایش ۷۷ 

درصدی کشف جرایم در سطح استان هستیم.
رئیس پلیس اســتان هرمزگان گفت: کالهبرداری اینترنتی، برداشت غیرمجاز، هتک 
حیثیت، نشر اکاذیب و مزاحمت اینترنتی به ترتیب بیشترین جرایم سایبری استان در 

سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ بوده است.
این مقام مسئول گفت: پلیس فتا در راستای پیشگیری از جرایم سایبری، برنامه های 
متعددی از قبیل تولید محتوای آموزشی و پیشگیرانه، حضور در برنامه های رادیویی 
و تلوزیونی، ارائه مشاوره در خصوص موضوعات سایبری به افراد و ... را دنبال کرده 

است.
سرهنگ بهمنی سهل انگاری و عدم توجه کاربران به هشدار های پلیس فتا را مهمترین 
عامل ایجاد جرم ســایبری دانســت و گفت: غفلت، ســهل انگاری، عدم توجه به 
هشــدار های پلیس فتا و عدم رعایت نکات امنیتی توسط کاربران در فضای مجازی 
به خصوص شبکه های اجتماعی می تواند زمینه ساز دسترسی غیرمجاز به حساب های 
کاربری شهروندان گردد که زمینه سوءاستفاده را برای افراد سودجو و مجرمان سایبری 

فراهم می کند.

نرخ نامه حق کمیسیون انواع معامالت 
مسکن در شهرستان قشم ابالغ شد

اقتصاد کیش-  مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم از ابالغ نرخ نامه 
حق کمیسیون انواع معامالت خرید و فروش، رهن و اجاره در بازار مسکن خبر داد. 
هرمز امیری اظهار داشــت: پیرو برگزاری جلســه ساماندهی وضعیت اجاره بهای 
مســکن و تاکید مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشم، این نرخ نامه تهیه و به تمامی 

واحدهای صنفی مشاوران امالک در شهرستان قشم ابالغ شد.
وی ادامه داد: براساس تصمیم اتخاذ شده سقف مجاز برای افزایش اجاره بها برای 
واحدهای مسکونی ۲۰ درصد و برای واحدهای تجاری ۳۰ درصد نسبت به سال 

گذشته در نظر گرفته شده است.
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: نرخ تعیین شده برای 
کمیسیون حق معامله قرار دادهای مربوط به خرید و فروش امالک و رهن و اجاره 

معادل یک درصد )نیم درصد از طرفین( می باشد.
به گفته امیری؛ همچنین حق معامله برای قرار داد اجاره مسکن معادل پنجاه درصد 

اجاره یک ماه )۲۵ درصد از طرفین( در نظر گرفته شده است.
وی توضیح داد: کمیســیون تمدید قراردادهای اجاره نامه نیز معادل ۶۵ درصد حق 

الزحمه تنظیم قرارداد با نرخ جدید از طرفین پیش بینی شده است.
مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: گشت های ویژه نظارت 
بر مشاورین امالک همزمان با ابالغ نرخ نامه ها و با هدف رصد وضعیت اجاره نامه 

ها تشکیل شده و به برخورد با متخلفان خواهند پرداخت.
امیری اعالم کرد: قشــموندان در صورت مشاهده موارد تخلف می توانند از طریق 
تماس با شــماره تلفن گویا ۰۷۶۳۵۲۵۲۰۱۰ و ۰۷۶۳۵۲۵۲۵۲۱ واحد بازرســی و 
نظارت مدیریت بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم و یا با شماره تلفن ۱۲۴ 

سازمان تعزیرات حکومتی تماس حاصل کنند.


