
اقتصاد کیش-    رئیس کل دادگســتری استان هرمزگان گفت: در برخورد با فساد با 
احدی تعارف نداریم و با افرادی که بخواهند به اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه 

قضایی آسیب رسانند قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد. 
مجتبی قهرمانی در جریان دیدار با مسئوالن و کارکنان حفاظت و اطالعات دستگاه 
قضایی استان هرمزگان، به سیاست های راهبردی دستگاه قضایی درسال ۱۴۰۱ اشاره 

و بر اجرای دقیق و هوشمندانه آن تاکید کرد.
 وی با بیان اینکه دستگاه قضایی به دنبال صیانت از منابع انسانی است، افزود: صیانت 
و حفظ سرمایه های انسانی یکی از مهمترین وظایف حفاظت است و بر این اساس 
حفاظت و اطالعات باید رو به تعالی و همســو با سیاســت ها و برنامه های راهبردی 
ریاست قوه قضاییه گام بردارد و همچون همیشه رصد مستمر و نظارت کاربردی در 

مسیر تحول و تعالی دستگاه قضایی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان همچنین با اشاره به موفقیت های مجموعه 
حفاظت و اطالعات دادگستری استان هرمزگان در مقابله با مظاهر فساد به ویژه شناسایی 
و دستگیری مدعیان دروغین نفوذ در دستگاه قضایی تأکید کرد: در برخورد با فساد با 
احدی تعارف نداریم و با افرادی که بخواهند به اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه 

قضایی آسیب رسانند قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
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استاندار هرمزگان :

پیشرفت هرمزگان در گرو تحقق طرح های 
مصوب سفر رییس جمهور است

مهدی دوســتی در نشست بررسی و پایش پیشرفت 
مصوبه های ســفر رییس جمهور به هرمزگان افزود: 
مطابق برنامه ریزی صورت گرفته بخشی از این مصوبه 
های سفر قرار است در هفته دولت سال جاری و بخش 
دیگر در دهه مبارک فجر به بهره برداری رســیده و به 

مردم استان تقدیم شود.
وی بر تسریع روند اجرای پروژه های رشد هرمزگان 
در حوزه های کشاورزی، شیالت و گازرسانی به شرق 
و غرب اســتان تاکید کرد و این پروژه ها را مهم ترین 

طرح های دولت برای توسعه متوازن استان برشمرد.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: تمام مدیران دستگاه های 
اجرایی مکلفند از تمام ظرفیت خود و مجموعه تحت 
نظرشــان را برای تسریع در تکمیل و به نتیجه رسیدن 

پروژه های مصوب سفر رییس جمهور به کار بگیرند.
وی با تاکید بر اهمیت همه پروژه های مصوب ســفر 
اظهارداشت: یکی از مهم ترین مصوبه ها، گازرسانی 
به شــرق استان است که مبنای توسعه منطقه و سپس 

استقرار صنایع سنگین در شرق خواهد بود.

در این نشست همچنین مدیران ۱۱ دستگاه  اجرایی که 
در سفر رییس جمهور بیشترین و مهم ترین پروژه های 
مصوب را داشتند؛ به ارائه گزارش در خصوص آخرین 
روند اجرای پروژه ها و دریافت اعتبارات و تسهیالت 

پرداختند. گفتنی است؛ در سفر دیماه سال ۱۴۰۰ آیت 
اهلل سید ابراهیم رییسی رییس جمهور به هرمزگان در 
مجموع ۱۶۴ طرح مهم و ۴۹ هزار میلیارد تومان اعتبار و 

تسهیالت برای توسعه استان به تصویب رسید.

        اقتصاد کیش - استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه تحقق و اجرای طرح های مصوب سفر رییس جمهور به هرمزگان سبب پیشرفت 
توام با عدالت استان خواهدشد، گفت: مدیران دستگاه های دولتی تمام توان خود برای به نتیجه رسیدن طرح های رشد استان به کار گیرند.

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 
هرمزگان از رکود خارج شد ه است 

اقتصاد کیش-  مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان با اشاره به خروج 
این منطقه از رکود چندین ساله، گفت: ۲۵۰ نیروی بومی این شهرستان از شهریورماه 
ســال گذشــته تاکنون در این منطقه ویژه به کارگیری شده اند و به زودی نیروهای 

بیشتری از بومیان منطقه جذب خواهند شد. 
سید علی اصغر عالمه افزود: این نیروهای بومی از هفته دولت ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱  جذب 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان شده اند؛ یکی از بندها و شروط عقد قرارداد 

با سرمایه گذار و پیمانکاران نیز اختصاص سهمیه جذب به نیروهای بومی است.
وی به خروج منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارســیان از رکود اشاره و عنوان کرد: 
امروز منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارســیان از رکود خارج شــده و  برای ایجاد 

پروژه ها از سوی دولت با مخالفت مواجه نمی شویم.
وی ادامه داد: طی ۲۰ ماه گذشته افزون بر ۱۸ پروژه در این منطقه شروع شده که ۱۳ 

پروژه مربوط به دولت سیزدهم بوده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارســیان اظهار داشــت: همه ۱۳ پروژه 
عمرانی و زیرساختی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان از پیشرفت فیزیکی 

مناسبی برخوردار بوده و درحال فعالیت هستند.
عالمه ادامه داد: ســال گذشته پروژه انبارهای سالکو  در این منطقه ویژه مورد بهره 
برداری قرار گرفت و در حال حاضر نیز ۲ پست اسکله آماده بهره برداری در هفته 

دولت است.
وی یادآورشد: همچنین مجوز نیروگاه یکهزار مگاواتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی 

بر پارسیان نیز گرفته شده که در حال آماده کردن اسناد مناقصه آن هستیم.
عالمه ابزارداشــت: در هفته دولت پیش رو، یک واحد پتروشــیمی و پنج پروژه 

زیرساختی جدید هم با حضور مقام های کشوری و استانی کلنگ زنی می شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان به مساله محیط زیست نیز اشاره 
کرد و گفت: موضوعات محیط زیست منطقه را به طور کامل رصد کرده و صنایعی 
که مستقر می شوند نیز مجوزهای الزم زیست محیطی را دریافت می کنند، همچنین 
برای مشکالت زیست محیطی در حوزه دریا نیز به طور کامل طبق دستورالعمل ها و 

استانداردها پیش می رویم تا به مشکلی بر نخوریم.
عالمه، با اشــاره به واردات و صادرات محصوالت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان 
تصریح کرد: حدود ۷۰۰ هزار تن محصول به کشورهای آفریقا، کشورهای حوزه 
خلیج فارس و هند صادر شده و همچنین ۱۳۰ هزار تن محصول نیز که شامل آلومینا 

هستند، از کشور چین وارد شده است.
تحریم ها تاثیر چندانی بر مجموعه منطقه ویژه اقتصادی پارسیان نداشته است

مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارســیان ادامه داد: هر چند تحریم ها 
سختی های خاص خود را دارد اما تحریم در مجموعه ما چندان اثرگذار نبوده بلکه 
آنچه که بر روند توسعه منطقه ما تاثیر می گذارد؛ کم کاری است، عده ای با کار نکردن 

پشت تحریم ها خود را پنهان می کنند.
عالمه، با گریزی به موضوع تحریم ها و اثرگذاری آن بر مجموعه اقتصادی انرژی بر 
پارسیان، تصریح کرد: تحریم ها قاعدتا بر روند پیشرفت فعالیت ها بی تاثیر نیست، 
اما در شرایطی نیستیم که تحریم ها مانع از پیشرفت کار و فعالیت این مجموعه شود.

وی یادآورشد: پروژه پارسیان در سال ۸۶  آغاز شده و آن زمانی که تحریم  چندانی 
وجود نداشته،فعالیت ها کند بود، ولی در یک سال گذشته که بیشترین تحریم ها 

اعمال شده، ۲ برابر گذشته پیشرفت داشته ایم.
آب شیرین کن منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، آب غرب هرمزگان را تامین 

می کند
عالمه یادآورشد: آب شیرین کن منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان، پیشرفت 
فیزیکی خوبی دارد که با راه اندازی آن، تضمینی برای تامین آب آشــامیدنی غرب 

هرمزگان و بویژه شهرستان پارسیان خواهد بود.
وی، با بیان اینکه در حوزه مسوولیت های اجتماعی نیز فعالیت های گسترده ای را 
شروع کرده ایم، اظهار  داشت: سد بردول یکی از معضالت شهر پارسیان است که 
در مواقع بارندگی خســارت هایی را به شهروندان وارد می کند، از این رو در حال 
ایجاد و ساخت کانال هدایت آب هستیم تا بتوانیم این دغدغه مردم را  برطرف کنیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارســیان، ادامــه داد: در حوزه ورزش، 
آموزش و پرورش، بهداشــت در سطح شهرســتان نیز قدم هایی را برداشته ایم اما 
منطقه ویژه، هنوز به بهره برداری کامل نرسیده و کاستی هایی را در این زمینه داریم.

عالمه، با انتقاد از عقب افتادگی منطقه ویژه پارسیان، تصریح کرد: پروژه ای ۱۴ ساله 
نباید اینگونه باشد و عقب افتادگی داشته باشد، به طور قطع در زمینه های مختلف 
کم کاری شده اما امروز با سرعتی که برای بهره برداری صنایع پیش بینی می شود، 
امیدواریم فعالیت های گسترده تری را انجام دهیم تا بتوانیم محرومیت را از غرب 

هرمزگان  برچینیم.
عالمه  خاطرنشــان کرد: روزانه منطقه ویژه را رصد کرده و باالی ســر پروژه ها و 

پیمانکاران حضور داریم و اجازه نخواهیم داد هیچ پروژه ای معطل بماند.
منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارســیان یکی از قطب های توســعه صنعتی کشور با 
وسعت ۹ هزار و ۸۰۰  هکتار با امتیازاتی از جمله استقرار در کنار مخازن گازی پارس 
جنوبی به عنوان بزرگ ترین مخزن گازی جهان، نزدیکی به ذخایر گازی ایران و قطر، 
نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی پارس )عسلویه(، مجاورت با خط لوله سراسری 
هفتم گاز طبیعی، دسترسی به آب های آزاد و خطوط حمل و نقل دریایی، فاصله ۲۰ 

کیلومتری تا فرودگاه بین المللی خلیج فارس )عسلویه( است.
فرصت  های ســرمایه  گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان شامل تولید صنایع 
انرژی بر )پتروشیمی، فوالد، آلومینیوم و آلومینا(، پروژه های پشتیبان )شامل نیروگاه، 
پروژه  های بندری، آب شیرین کن( و پروژه  های پایین دستی )شامل شهرک صنعتی 
صنایع پایین دســتی صنایع انرژی بر و احداث شــهرک صنعتی صنایع کوچک( 

می شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان: 

در برخورد با فساد با احدی
 تعارف نداریم

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان:

 پویش های کتابخوانی در قشم
 راه  اندازی شود

اقتصاد کیش-  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه ترویج کتابخوانی از 
سنین پایین به ویژه در مدارس ضروری است، گفت: نهادهای فرهنگی شهرستان با 
محوریت اداره کل کتابخانه  ها باید پویش  های کتابخوانی را در مدارس راه  اندازی 

کنند. 
این مطلب را افشار فتح الهی در بازدید از کتابخانه اندیشه شهر قشم عنوان و اظهار 
داشت: قشم از پیشینه تمدنی، تاریخی و فرهنگی چند هزارساله برخوردار است و 

می تواند به عنوان یک الگوی موفق فرهنگ و هنری ایرانی - اسالمی معرفی شود.
وی توسعه فضای کتابخانه ای قشم را یکی از عوامل موثر توسعه فرهنگی برشمرد 
و اضافه کرد: شــهر قشــم از نظر زیرساخت و فضای فیزیکی در حوزه کتابخانه در 
وضعیت مناسبی به سر می برد اما تعداد نسخ کتاب های موجود در کتابخانه ها باید 

افزایش پیدا کند.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر ضرورت ترویج 
فرهنگ کتابخوانی از سنین پایین گفت: با وجود گسترش فضای مجازی در عصر 
دیجیتــال هنوز هم هیچ عامل فرهنگی جایگزینی فرهنگ کتابخوانی نشــده و در 
صورت فراهم شــدن بستر مناسب، کتابخوانی مورد استقبال افراد زیادی از جامعه 

قرار خواهد گرفت.
فتح الهی ادامه داد: اکنون سه شهر طبل، درگهان و الفت از فضای کتابخانه بهره مند 
هستند و با همکاری شهرداری های سوزا و رمکان باید در این شهرها نیز کتابخانه 

راه اندازی شود.
وی با تاکید بر ضرورت راه اندازی کتابخانه در جزیره هنگام، افزود: سختی دسترسی 
هنگام نشــینان به کتابخانه های قشم، ضرورت راه اندازی کتابخانه در این جزیره را 

دوچندان کرده است.
مدیر کل کتابخانه  های اســتان هرمزگان نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از 
وضعیت کتابخانه های شهرســتان، گفت: هم اکنون پنج کتابخانه شهری و هشت 

کتابخانه روستایی در این شهرستان فعال است.
امینه دریانورد توضیح داد: بیش از ۱۱۶ هزار نسخه کتاب در کتابخانه های شهرستان 
موجود است که امیدواریم با هم افزایی بین نهادهای فرهنگی هم تعداد کتابخانه ها و 

هم تعداد نسخ موجود را افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: راه اندازی کتابخانه در روستاهای جزیره موجب دمیدن روح تازه و 

آگاهی بین روستانشینان می شود و اثرات مثبت آن کامال مشهود و ملموس است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم : 

کیفیت خدمات ارتباطی در بشاگرد 
هرمزگان بهبود می یابد

اقتصاد کیش-   مدیر مخابرات منطقه هرمزگان گفت: کیفیت خدمات ارتباطی و به 
خصوص اینترنت شهرستان بشاگرد با برنامه ریزی انجام شده، بزودی بهبود می یابد. 
مهدی حیدری اظهار داشت: این شهرستان در خصوص شبکه های ارتباطی با مسائلی 
روبه رو بوده که برای حل آنها با مسووالن محلی هم اندیشی شد و براین اساس بنا 
شده اداره های دولتی در شهرهای سردشت و گوهران با استفاده از بستر فیبرنوری 

به شبکه دولت متصل شوند.
وی ادامه داد: البته اداره های دولتی بشــاگرد بیشتر در شهر سردشت استقرار دارند، 
همچنین بنا شده زیرساخت شبکه تلفن ثابت در شهرستان بشاگرد و شهرهای یاد 
شده توسعه یابد و از سوی دیگر اپراتورهای ارائه کننده خدمات ارتباطی هم وضعیت 

شبکه خود را براساس تصمیم اتخاذ شده مورد بررسی و پایش قرار می دهند.
مدیر مخابرات منطقه هرمزگان اضافه کرد: موضوع ارتقای فناوری پوشــش تلفن 
همراه هم مورد تاکید قرار گرفته است و بنا شده با رسیدن تجهیزات آنتن های نسل ۲ 

تلفن همراه شبکه همراه اول در این شهرستان به نسل سه و چهار ارتقا یابد.
شهرستان بشاگرد با ۴۵ هزار نفر جمعیت در ۳۳۰ کیلومتری شرق  بندرعباس مرکز 
اســتان هرمزگان واقع شده اســت و از جمله مناطق کم برخوردار بوده که البته در 
ســال های اخیر گام های خوبی در راستای توسعه و عمران این منطقه برداشته شده 

است.

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان: 

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان؛

تعداد مدارس غیراستاندارد هرمزگان تا مهرماه امسال 
کاهش پیدا می کند

اقتصاد کیش-   مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز 
مدارس هرمزگان با بیان اینکه برای استانداردســازی 
مدارس۲۰ هزار میلیارد ریال نیاز گفت: در حال حاضر 
۳۵۳ مدرسه غیراســتاندارد و ناایمن در قالب ۲ هزار 
کالس درس در اســتان وجــود دارد که بخش قابل 
توجهی از این مدارس تا مهرماه امسال به کمتر از ۳۰۰ 

فضا کاهش پیدا خواهد کرد. 
ســید فخرالدین هاشمی با اشــاره به اینکه مدارس 
غیراستاندارد شــامل مدارس تخریبی و نیازمند مقام 
سازی است، افزود: مدرسه های غیراستاندارد هرمزگان 
بیشــتر مربوط به شهرهای میناب، بندرعباس، قشم و 

رودان است.
وی بیان داشــت: طبق اعالم رسمی وزارت آموزش و 
پرورش ۱۹ و نیم درصد مدرسه های کشور را مدارس 
غیراســتاندارد تشکیل می دهند؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ 
مدرسه به طور میانگین ۱۹ مدرسه غیراستاندارد است 
که خوشــبختانه مدرسه های غیراستاندارد هرمزگان 
حدود ۱۰ درصد کل مدرسه های ما را نشان می دهد که 
از این جهت نسبت به میانگین کشوری شرایط بسیار 

بهتری داریم.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان 
اظهار داشت: در واقع شرایط ما نسبت به کشور خوب 
است ولی تا آخرین کالس درس غیراستاندارد در استان 
برچیده نشده؛ دست از تالش برنمی داریم و برنامه ریزی 

می کنیم تا این مدرسه ها زودتر برچیده شوند.
هاشمی با اشــاره به اینکه مجمع خیران هرمزگان در 
بحث مدرســه سازی و اســتاندارد سازی فضاهای 
آموزشی در استان کمک فراوانی کردند، ابراز داشت: هم 
اکنون ساخت بیش از ۷۰ درصد پروژه های آموزشی در 
اســتان با مشارکت ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی خیران مدرسه 

ساز است.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به سیاست گذاری انجام 
شده از سوی سازمان نوسازی مدارس کشور، تمامی 
خیران را به ســمت ساخت و مقام سازی مدرسه های 

غیراستاندارد در استان هدایت می کنیم.
مدیرکل نوســازی مدارس هرمــزگان تصریح کرد: 
مدرســه های اســتاندارد جدید دراســتان باتوجه به 
رشــد جمعیتی دانش آموزان ساخته می شود و عمده 
مدارسی که نگران خطر ریزش سقف داشته را تخریب 
و بازسازی کرده ایم و تنها تعداد اندکی از این ها فضاها 

باقی مانده که در اولویت ساخت است.
وی یادآورشــد: در سال ۹۶ تعداد مدرسه ها تخریبی 

غیراستاندارد در هرمزگان ۸۸۲ مدرسه بوده که باتوجه 
به ســاخت و سازهای بسیار خوبی که در این سال ها 
صورت گرفته تا قبل از مهرماه امسال به ۳۵۳ مدرسه می 
رسد و بیش از ۵۰۰ مدرسه استاندارد سازی شده است.
هاشــمی گفت: امیدواریم که تا پایان دولت سیزدهم 
بحث استانداردسازی فضاهای آموزشی هرمزگان به 
سرانجام برسد و دیگر شاهد مدرسه های غیراستاندارد 
در اســتان نباشیم و یا تعداد آن ها حداقل ۲ رقمی و به 

زیر ۱۰۰ مدرسه برسد.
وی ادامه داد: این امر مســتلزم مشارکت مردم و خیران 
مدرسه ساز و هم ابالغ اعتبارات خوب دولتی است که با 
کمک یکدیگر بتوانیم پرونده مدرسه های غیراستاندارد 

در هرمزگان را ببندیم.
۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای استانداردسازی 

مدرسه های هرمزگان نیاز است
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان 
گفت: برای استاندارد سازی فضاهای آموزشی ناایمن 

در استان نیازمند ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هستیم.
هاشمی یادآورشــد: هرمزگان دارای ۱۵ هزار کالس 
درس اســت کــه حــدود ۲ هــزار کالس درس آن 
غیراســتاندارد بوده که باتوجه به ساخت و سازهای 
انجام شــده از مهرماه امسال این کالس های درس به 

یکهزار و ۵۰۰ کالس برسد.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته با افزایش اعتبار در 
بحث مشارکت خیران و اعتبارات دولتی مواجه شده 
ایم، ابرازداشــت: سال گذشته بیش از سه هزار میلیارد 
ریال مشارکت خیران مدرسه ساز و چهار هزار میلیارد 

ریال اعتبارات دولتی بوده اســت کــه اگر روند ابالغ 
اعتبارات و مشارکت خیران به همین صورت ادامه داشته 
باشد امیدواریم تا پایان دولت بتوانیم بحث مدرسه های 

غیراستاندارد را جمع کنیم.
این مسوول حضور و مشارکت خیران مدرسه ساز 
در امر مدرسه سازی را بسیار ویژه دانست و ضمن 
قدردانی از این قشــر گفت: امیدواریم با استمرار 
این میزان مشــارکت بتوانیم هرچه سریع تر شاهد 
احداث مدرســه های ایمن و اســتاندارد در سطح 

استان باشیم.
هاشمی همچنین به زلزله تیرماه امسال در منطقه سایه 
خوش بندرلنگه اشــاره کرد و گفت: مدرسه قدیمی 
۱۵ خرداد این منطقه که در ســال ۱۳۴۸ ســاخته شده 
بود، تخریب شــد که با رایزنی انجام شــده چهار روز 
بعد از وقوع زلزله؛ کانون کارشناسان دادگستری استان 
هرمزگان هزینه ۱۰۰ درصدی احداث مدرسه جدید 

را تقبل کردند.
وی ابرازداشــت: این مدرسه ۶ کالسه با زیربنای ۵۰۰ 
مترمربع درحال ســاخت است و تالش داریم تا پایان 
مهرماه امسال این فضای آموزشی به بهره برداری برسد 

و ۲۴۰ دانش آموز در مدرسه ایمن تحصیل کنند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان 
یادآورشــد: در سیل اخیر نیز هیچ مدرسه ای تخریب 
نشــد و عمده خســارت وارده بیشتر در بخش دیوار 
محوطه و یا مدرسه ای که نیاز به تعمیرات داشته، بوده 
است که بخشی از این تعمیرات هم اکنون انجام شده 

است.


