
اقتصاد کیش-    نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: از وضعیت رویکردی توسعه 
سواحل مکران راضی نیستم.

حجت االسالم محمد عبادی زاده در دیدار با مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، اظهار داشت: بیشترین 
امید من در بخش توسعه، فقرزدایی و اشتغال آفرینی در استان هرمزگان، صنایع کوچک 

و متوسط است.
وی، با ذکر این نکته که بیش از ۲۰ هزار بیکار در ســامانه کاریابی ثبت نام کرده اند و 
این یعنی بیش از ۵۰ هزار نفر بیکار در هرمزگان وجود دارد، عنوان کرد: صنایع بزرگ 
ظرفیت پوشش این حجم از بیکاری را ندارند به همین جهت باید به سمت توسعه 

صنایع و مشاغل کوچک و متوسط باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به ورود سر ریز مازاد نیروی کار جنوب 
استان کرمان به هرمزگان، تصریح کرد: هرمزگان به لحاظ اشتغال، مراکز درمانی و … 
به مهاجران اســتان های مختلف خدمات ارائه می کند که باید این موضوع را با تدبیر 

مدیریت کرد.
حجت االسالم عبادی زاده، بیان کرد: اگر صنایع بزرگ هرمزگان ۱۰۰ درصد نیروهای 
خود را از بومی های هرمزگان جذب کنند باز هم چالش اشتغال استان را حل نمی کند؛ 
چراکه حدود ۹۰ درصد از اشتغال کشور توسط صنایع کوچک و متوسط تأمین می شود.

وی، با ذکر این نکته که ظرفیت های معدنی هرمزگان به نام برخی افراد ثبت شده اما 
فعالیت خوبی انجام نمی شــود، خاطرنشان کرد: نهادهای متولی قول پیگیری و ارائه 
گزارش در پایان سال در خصوص تعیین تکلیف واحدهای معدنی غیر فعال را داده اند. 

باید علل عدم فعالیت این معادن بررسی شود.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن مشوق های 
مختلف برای جذب سرمایه گذاری در شهرستان بشاگرد، تشریح کرد: بشاگرد شهر 
پر آب تشنه است که باید برای تحقق توسعه احداث سدها و توسعه و احیا معادن در 

دستور کار قرار گیرد.
حجت االسالم عبادی زاده، با اشاره به ظرفیت بشاگرد در حوزه معادن، گفت: به دلیل 
چالش حوزه راه در شهرستان بشاگرد باید معافیت های مالیاتی و بیمه ای مختلفی برای 
ســرمایه گذادان حوزه معدن در نظر گرفته شــود. چراکه به بحث رفع محرومیت در 

شهرستان بشاگرد بسیار مؤثر است.
وی، با بیان اینکه باید بررسی شود که چه مقدار از محصوالت مصرفی استان هرمزگان 
از استان های همجوار تأمین می شود، افزود: عالوه بر آن باید بررسی شود که چه میزان 
از این محصوالت را می توان در خود استان هرمزگان تولید کرد؛ چراکه تحقق این امر 

باعث کاهش قیمت تمام شده محصوالت و ایجاد اشتغال پایدار در استان می شود.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، تکمیل زنجیره تولید محصوالت مختلف را بسیار 
مهم برشــمرد و تصریح کرد: وقتی برای یک محصول چرخه ای تعریف می شــود و 
به عرضه ختم می شــود، ارزش افزوده بیشتری عاید سرمایه گذار و استان هرمزگان 

خواهد شد.
حجت االسالم عبادی زاده، بیان کرد: تعاونی هایی برای تکمیل زنجیره تولید تشکیل 

شود تا این زنجیره تولید در محصوالت مختلف درون خود هرمزگان تشکیل شود.
وی، کمبود صنایع تبدیلی در هرمزگان را یک چالش دانست و خاطرنشان کرد: هر 
سال با چالش کمبود صنایع تبدیلی مواجه هستیم اما هنوز سرمایه گذاری مناسبی در 
این حوزه انجام نشده است و همین امر نیز کشاورزان و تولید کننده گان را با چالش 

جدی روبرو کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، افزود: توسعه صنایع تبدیلی در سراسر هرمزگان 
متناسب با ظرفیت های منطقه ای، باعث می شود محصوالت تولیدی و زحمات مردم 

هدر نرود.
حجت االســالم عبادی زاده، گفت: علی رغم توصیه اکید رهبر معظم انقالب اسالمی 
)مدظله العالی( من هنوز از وضعیت رویکردی توسعه سواحل مکران راضی نیستم؛ 
چراکه اقداماتی هم که در این منطقه انجام شده است در حوزه صنایع بزرگ خالصه 
می شــود. وی، ضمن تاکید بر تمرکز زدایی در حوزه توســعه و احداث شهرک های 
صنعتی، عنوان کرد: توسعه شهرک های صنعتی در شرق و غرب استان هرمزگان در 

دستور کار قرار گیرد.
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استاندار هرمزگان :

هنرستان های تخصصی شیمی و علوم و فنون 
دریایی  در پارسیان راه اندازی می شود

مهدی دوستی در حاشیه سفر به شهرستان پارسیان بیان 
داشت: امروز برنامه های خود در شهرستان پارسیان را 
با کلنگ زنی و اهدای نمادین سند به برخی از متقاضیان 
طرح نهضت ملی مسکن آغاز کردیم و در جلسه ی ۶ 
ساعته شورای اداری هم مسائل و مشکالت شهرستان 

مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پهنه شهرستان پارسیان تاکنون هیچ مطالعاتی 
در حوزه شیالت برای پرورش ماهی در قفس نداشته 
است از این رو مصوب شد که به فوریت مطالعات این 
طرح در شهرستان انجام شود و ظرف سه ماه مطالعات 
جامعی که قابلیت عرضه به سرمایه گذار و مردم محلی 

را داشته باشد آماده شود.
اســتاندار هرمزگان بیان کرد: مسئله ی دیگری که در 
پارسیان وجود داشت بحث کیفیت خدمات درمانی 
بود که مصوب شــود ۳۰ تخــت درمانی به ظرفیت 
بیمارستان رستمانی اضافه شود و برای تحقق این مهم 

بخشی از کار را صنایع انرژی بر پارسیان متقبل شدند 
و بخش دیگری نیز از طریق اعتبارات اســتانی تامین 
خواهد شــد همچنین تامین تجهیزات را نیز از طریق 

وزارت بهداشت انجام خواهیم داد.
دوستی تاکیدکرد: تهیه یک دستگاه سونوگرافی مناسب 
و یک دستگاه MRI در دستور کار قرار خواهد گرفت 
که امیدواریم دستگاه سونوگرافی نهایتاً تا دو ماه آینده و 

دستگاه ام آر آی تا پایان سال تامین شود.
نماینده عالی دولــت در هرمزگان بیان کرد: ۱۵ طرح 
هادی روســتایی مربوط به ۱۵ روستای شهرستان از 
گذشــته باقی مانده بود که مصوب شــد در یک بازه 
زمانی مشخص به اتمام برسد و ۵ هنرستان و مدرسه 
نیز دیده شد که ان شاهلل بتوانیم تا مهر ماه امسال آن ها را به 
بهره برداری برسانیم و در حوزه هنرستان های تخصصی 
نیز قرار شــد هنرستان شیمی و هنرستان علوم و فنون 
دریایــی را در یکی از مجموعه های موجود راه اندازی 

کنیم و رشته آن را ایجاد کنیم تا کار ایجاد زیرساخت و 
ساخت و سازها انجام شود.

وی عنوان کرد: در حوزه برق نیز مشــکالتی در حوزه 
نوســانات، تکمیل شــبکه وجود داشت و با کمک 
مهندس جباری در این حوزه مشــکالت کمتر شده و 

مردم منطقه دسترسی بیشتری به برق پیدا کرده اند.
دوستی اظهارداشت: ۹ طرح ورزشی که شامل سالن، 
زمین چمن مصنوعی و طبیعی نیز در جلســه امروز 
برای پارســیان مصوب شد و در حوزه بازارچه های 
ملوانی ۴ بازارچه در شــیو، بوستانو، مغدان و زیارت 
دیده بودیم تا هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید 
و در حوزه آبشیرین کن هم با توجه به مشکالتی که 
در حوزه کمــی و کیفی آب منطقه وجود دارد مقرر 
شد یک آبشیرین کن با ظرفیت تولید ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
متر مکعب آب در روز برای شهرســتان دیده شــود 
که به زودی کار واگذاری آن به ســرمایه گذار انجام 

خواهد شد.
وی اظهار داشــت: طرح های مناســبی نیز در حوزه 
آبخیزداری، توسعه کشت گلخانه ای، بهسازی راه های 
مواصالتی، ایجاد زیرساخت های گردشگری، احداث 
دیوار حفاظتی در برخی روستاها، برنامه ریزی برای 
احداث پارک جامع پتروشــیمیایی متانول در منطقه 
ویژه و طرح هایی در سایر حوزه ها به تصویب رسید 
که می تواند سبب رشد و توسعه شهرستان پارسیان 

باشد.

        اقتصاد کیش - اســتاندار هرمزگان 
گفت: هنرستان های تخصصی شیمی و علوم و 

فنون دریایی در پارسیان راه اندازی می شود.

۸۲۷ میلیارد ریال اعتبار استانی
 به شهرستان قشم اختصاص یافت

اقتصاد کیش-   فرماندار شهرستان قشم گفت:  ۸۲۷ میلیارد ریال اعتبار استانی و متوازن 
سال جاری برای اجرای طرح های این شهرستان اختصاص یافت. 

 این مطلب را محمد محمدحسینی در جلسه بررسی وضعیت پروژه های عمرانی 
شهرستان قشم عنوان و اظهار داشت: ۴۰ درصد از مجموع اعتبارات استانی و متوازن 
اختصاص یافته سال جاری به این شهرستان بیش از دیگر حوزه ها به آب و فاضالب، 

آموزش و پرورش، عمومی و عمران شهری و روستایی اختصاص یافته است.
وی گفت: عالوه بر موارد یادشده، بهداشت و درمان، انرژی، منابع آب، گردشگری و 
تفریحات از جمله فصل های دارای اعتبار مصوب استانی و متوازن برای این شهرستان 

در سال ۱۴۰۱ هستند.
فرماندار شهرستان قشم مجموع اعتبارات استانی و متوازن سال جاری را هشتصد و 

۲۷ میلیارد ریال ذکر کرد.
محمد حسینی توضیح داد: در مقایسه با سال پیش اعتبارات شهرستان قشم ۲۰ درصد 

افزایش داشته است.
وی بــا یــادآوری تاکید و اهتمام دولت به تکمیل پروژه ها در موعد مقرر از اتمام ۹۰ 
درصد پروژه های ســال پیش و پیشــرفت ۸۰ درصدی پروژه های باقیمانده در این 

شهرستان خبر داد.
فرماندار شهرستان قشم با یادآوری این نکته که این تنها بخشی از اعتبارات پروژه های 
شهرســتان در سال جاری است، اظهار داشت: از دستگاه های متولی می خواهم که 
بــا هماهنگی بــا فرمانداری، ارتباط، رایزنی و پیگیری هــای الزم را با ادارات کل و 

وزارتخانه ها برای جذب سایر منابع و ظرفیت های ممکن دنبال کنند.

فرماندار قشم :

وضعیت رویکردی توسعه سواحل 
مکران مناسب نیست

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

۱۰ درصد مدارس هرمزگان نیازمند 
بازسازی و مقام سازی است

اقتصاد کیش-   مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفت: در حال 
حاضر ۱۰ درصد مدرسه استان نیازمند تخریب و بازسازی و یا مقاوم سازی بوده و بقیه 

از استحکام و استاندارد برخوردار است. 
ســید فخرالدین هاشــمی افزود: در واقع شــرایط ما در حوزه مدارس غیراستاندارد 
نسبت به میانگین کشوری که ۱۹ و نیم است، خوب بوده ولی تا آخرین کالس درس 

غیراستاندارد در استان برچیده نشده؛ دست از تالش برنخواهیم داشت.
وی بیان داشت: هم اکنون ۲۷۸ پروژه مدرسه سازی در قالب یکهزار و ۵۴ کالس درس 

با زیربنای۱۳۷ هزار و ۲۵۸ مترمربع زیربنا در استان هرمزگان در دست اجرا داریم.
مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۸۲ پروژه 
مشارکتی و ۹۶ پروژه غیرمشارکتی است که تکمیل آن ها نیاز به پنج هزار میلیارد ریال 

اعتبار دارد.
وی بیان داشت: پروژه های در دست اجرای نوسازی مدارس هرمزگان شامل احداث، 
تکمیل، توسعه، تخریب و بازسازی و تعمیر مدارس، سرویس بهداشتی، سالن ورزشی 

و خوابگاه است.
هاشمی همچنین با اشاره به اینکه مدرسه های کانکسی شامل کانکس مستقل و وابسته 
به مدارس است، اظهار داشت: در حال حاضر ۴۱ مدرسه کانکسی مستقل در شهرهای 
اســتان وجود دارد که بیشتر این مدارس دارای جمعیت دانش آموزی کمتر از ۱۰ نفر 

هستند.
وی ابزارداشــت: در صورت تخصیص اعتبارات دولتی و استمرار مشارکت خیران 

مدرسه ساز تا مهرماه ۱۴۰۲ کانکس های آموزشی در هرمزگان برچیده می شود.
وی همچنین با بیان اینکه در تالش هســتیم با اجرای طرح ملی »شــهید پناهی« و با 
مشارکت بنیاد برکت، مدارس کانکسی را جمع آوری کنیم، خاطرنشان کرد: این طرح 
به منظور ساماندهی مدارس سنگی و کانکسی باالی ۱۰ دانش  آموز در کشور به همت 
خیران، بسیجیان و جهادگران از ۲۸ تیرماه آغاز شده و در قالب آن ساماندهی یکهزار و 
۱۲۶ مدرسه در دستورکار سازمان توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس قرار گرفته است.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان در پایان اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح شهید 
پناهی بتوانیم بحث مدارس کانکسی مستقلی که جمعیت دانش آموزی پایدار دارند، را 

با ساخت مدارس ایمن به سرانجام برسانیم.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان؛

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:

انعکاس مطلوب و واقعی خدمات دولت اهمیت دارد

اقتصاد کیش-  معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: 
دســتگاه های اجرایی و فرمانداران در 
اولین سالگرد فعالیت دولت سیزدهم با 
بسیج امکانات خدمات و دستاوردهای 
دولت را با بهره گیری از اصحاب رسانه 

به نحو مطلوب منعکس کنند. 
احسان کامرانی در جلسه شورای اطالع 
رسانی استان با تســلیت ایام شهادت 
مظلومانه حضرت امام حســین علیه 
الســالم و یاران باوفایــش و امام زین 
العابدین )ع(عنوان کرد: نهضت عاشورا 
و رشادت های ســاالر شهیدان باعث 

مانــدگاری دین مبین اســالم در طول 
تاریخ شده است.

وی بــا گرامیداشــت روز خبرنگار، 
تصریح کرد: خبرنگاران نقش بسزایی 
در معرفی توانمندی ها و ظرفیت های 
استان در بخش های مختلف در سطح 

کشور دارند.
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: 
خبرنگاران به عنوان یکی از ارکان مردم 
ساالری نقش مهمی در برقراری ارتباط 
بین مردم و مسئوالن به عنوان پل ارتباطی 

دارند.

کامرانی با اشــاره به در پیش بودن هفته 
دولــت، افزود: دولــت مردمی از بدو 
فعالیت تاکنون منشا خدمات بسیاری در 
بخش های مختلف بوده است که نیازمند 

انعکاس در جامعه است.
وی در همین خصــوص افزود: هفته 
دولت فرصت بســیار مناســبی برای 
معرفی خدمات و دستاوردهای دولت 
سیزدهم در بخش های مختلف به مردم 

است.
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری هرمزگان، گفت: انعکاس 
مطلوب و واقعی خدمات دولت در سال 
اول شروع فعالیت آن از اهمیت بسزایی 
برخوردار و دستگاه های اجرایی در این 
زمینه رسالت خطیری دارند و بایستی 

متفاوت با گذشته باشد.
کامرانی در همین خصوص خاطرنشان 
کــرد: با توجه به اهمیت هفته دولت در 
انعکاس پررنگ خدمــات دولت کار 
گــروه های تخصصــی در این رابطه 

تشکیل و شروع به فعالیت کرده اند.
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری هرمزگان، اظهار داشــت: 
رســانه ها جایگاه مهــم و ممتازی در 
انعکاس خدمات و دستاوردهای دولت 

سیزدهم در این زمان دارند.
کامرانــی در همین خصوص، تصریح 
کرد: مدیران دستگاه  از ظرفیت و توان 
رسانه ها در بازتاب دستاورد های دولت 
به نحوه متفاوت با گذشته و از برگزاری 

نشست های خبری بهره گیرند.
وی تصریح کرد: دســتگاه های دولتی  
پــروژه های مهم را با حضور اصحاب 
رســانه افتتاح و مورد بهره برداری قرار 
دهند تا به نحو مناسب خدمات به مردم 

اطالع رسانی شود.
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: 
تالش های اصحاب رسانه در انعکاس 
دســتاورد های دولــت در بخش های 
مختلف قابل تقدیر است و بهره گیری 
مناســب از این استعدادها و توانها می 
تواند نقش مهمــی در موفقیت دولت 
در پیشــبرد اهداف و برنامه های خود 

داشته باشد.
کامرانی تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
هفته دولت فرمانداران شهرستان های  
استان با برنامه ریزی مناسب نسبت به 
بازتاب شایسته خدمات و دستاوردهای 
دولت با بهره گیری از اصحاب رســانه 

اقدام کنند.

لزوم آزاد سازی حریم قلعه 
پرتغالی های جزیره هرمز

اقتصاد کیش-     دادستان مرکز استان هرمزگان بر لزوم مرمت و آزاد سازی حریم قلعه 
پرتغالی های جزیره هرمز به عنوان نماد استعمار ستیزی ملت ایران تأکید کرد.

علیرضا احمدی منش در جلسه کارگروه گردشگری معاونت حقوق عامه دادسرای 
عمومی و انقالب بندرعباس بر لزوم ثبت و صیانت از آثار فرهنگی مادی و معنوی استان 

با هدف پاسداشت هویت ملی و منطقه ای مردم تأکید کرد.
احمدی منش با اشاره به اینکه ابنیه تاریخی جزئی از فرهنگ مردم هرمزگان محسوب 
می شــوند، بیان داشت: صدها اثر تاریخی استان باید به عنوان اثر ملی ثبت شوند و با 
فعال سازی یگان های حفاظت و پشتیبانی نهادهای مردمی و سمن ها، حفظ، مرمت و 
معرفی آنها به جهانیان در دستور کار قرار گیرد.  وی با ابراز تأسف شدید از فرسایش و 
تخریب قلعه پرتغالی ها در جزیره هرمز گفت: باید این اثر مهم تاریخی به عنوان یکی 

از برجسته ترین نمادهای استعمارستیزی ملت ایران هرچه سریع تر بازسازی شود.
احمدی منش همچنین خاطرنشان کرد: ضرورت دارد نسبت به آزاد سازی حریم قلعه 
پرتغالی ها در سریع ترین زمان ممکن اقدام گردد تا از آسیب بیشتر به این بنای تاریخی 
جلوگیری شود. وی تصریح کرد: با شناسایی و معرفی آثار باستانی و مناطق توریستی، 
عالوه بر رونق صنعت گردشــگری در استان هرمزگان، در آمد مردم بومی منطقه نیز 
افزایش می یابد، لذا دستگاه قضائی این مهم را به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه از 

متولیان گردشگری استان پیگیری و مطالبه خواهد کرد.

دادستان هرمزگان تاکید کرد؛

برخی شرکت های هرمزگان کارت بازرگانی 
خود را از استان های دیگر اخذ می کنند

اقتصاد کیــش-  نماینده مردم هرمزگان 
در مجلس شــورای اسالمی گفت: مسیر 
شــرکت های بزرگی نظیر پاالیشگاه ها و 
معادن بــرای اخذ کارت از اتاق بازرگانی 

هرمزگان هموار است. 
 احمــد مــرادی در دیدار بــا رییس اتاق 
بازرگانــی هرمزگان که با حضور رضایی 
دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان و دریانورد 
مشاور عالی ریاســت همراه بود،  اظهار 
داشت: اتاق بازرگانی هرمزگان اکنون در 
بهترین دوران خود قرار دارد و توانســته 

است با بسترسازی های الزم اعتماد فعاالن اقتصادی را جلب نماید.
وی افزود: اتاق بازرگانی هرمزگان با استفاده از تجربیات مشاوران قوی و مدیران باسابقه 

استانی توانسته است جایگاه بخش خصوصی را در استان تقویت نماید.
مرادی با بیان اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات مهم اقتصادی استان تعیین کننده 
است، بیان کرد: براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی )بهبود محیط کسب و کار( در 
تمام تصمیمات کالن اقتصادی در کشور و در استان ها نظر بخش خصوصی به عنوان 
عضو اصلی تعیین کننده است و باید توسط نهادها جویا شود. نماینده مردم هرمزگان در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: در تمام کشورهای توسعه یافته دنیا بخش خصوصی 
نهادی تصمیم گیرنده و ارائه دهنده های تصمیمات نهایی به نهادهای دولتی است و این 

نشان از اهمیت بخش خصوصی در رشد اقتصادی کشورها دارد.
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: شرکت های بزرگی که در استان 
هرمزگان دایر هستند چرا باید کارت بازرگانی خود را از استان های دیگر اخذ کنند 

و سودی که می تواند عاید مردم هرمزگان شود چرا باید به مرکزنشینان تعلق گیرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به موارد قانونی که صراحتا گفته است شرکت 
های بزرگی که در استان ها دایر می باشند باید کارتشان را از همان استان محل استقرار 
کسب نمایند از این رو شرکت های بزرگ باید نسبت به انتقال کارت بازرگانی خود از 

استان های دیگر به استان هرمزگان اقدامات الزم را به عمل آورند.
وی همچنین در پایان از زحمات و تالش های ریاســت اتاق بازرگانی هرمزگان در 
راســتای تقویت بخش خصوصی و تالش برای رشــد اقتصادی استان و شرکت در 

کارهای عام المنفعه و ارائه خدمات به مردم استان قدردانی به عمل آورد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس :


