
اقتصاد کیش-   سخن گفتن از تنش آبی در روستاهای جزیره قشم برای مسئولین و 
رسانه ها به یک موضوع روزمره تبدیل شده است. مردم مطالبه می کنند، رسانه ها می 

نویسند و مسئوالن وعده می دهند، اما هزار وعده خوبان یکی وفا نشود. 
فروردین ماه امسال بود که کمبود آب در روستاهای غرب جزیره به تیتر یک رسانه ها 
تبدیل شد و مردم گله مند بودند که نوبت آبرسانی به روستاهای غرب جزیره  بیش از 
دوماه طول می کشد و آبی که در این نوبت می توانند در مخازن و آب انبارها ذخیره کنند 
در بهترین حالت تنها کفاف یک ماه را می دهد و مجبور هستند مابقی آب را با هزینه 

سنگین آب خریداری کنند. 
در پی انتشار این اخبار مدیر وقت آبفای شهرستان در جلسه ای با حضور خبرنگاران 
با برشمردن معضالت پیش روی آبرسانی در سطح جزیره قشم قول داد با بهره گیری 
از نظرات شــوراهای اســالمی روستاها و شفاف سازی نوبت آبرسانی بخشی از این 
مشکالت را حل کند، اما حاال مدیریت آبفا تغییر کرده و مردم بازهم گله دارند که نوبت 

آبرسانی بیش ازدو ماه طول می کشد.
رییس شورای اسالمی روستای تمگز در همین رابطه بیان کرد: روستای تمگز ۲۳۰ نفر 
جمعیت و ۷۰ خانوار دارد و مواجهه با مشکل کمبود آب برای این مردم به یک پدیده 

دایمی تبدیل شده است.
محمد ختو ادامه داد: عالوه بر این روستاهای اطراف از جمله چاهوی شرقی، چاهوی 
غربی، عایشه آباد، سرریگ، دوالب، کنارسیاه، درکو، گوری، مرادی، باسعیدو، کانی و 

دوستکو هم با جمعیتی بیش از ۱۵ هزار نفر درگیر همین مشکل هستند.
وی افزود: مدت زمان وصل آب در این روستاها تقریبا هر دوماه یکبار است و میزان 
آبی که در مخازن ذخیره می شود کفاف ۲۰ روز مردم را می دهد و مردمی که توان مالی 

دارند مجبور هستند برای مابقی آب را خریداری کنند.
به گفته ختو خرید ۴ مترمکعب آب برای روستاییان بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه 
دارد و آبی هم که از آب شیرینکن باسعیدو خریداری می شود بسیار بی کیفیت است اما 

چاره ای برای روستانشینان باقی نمانده است.
رییس شورای اسالمی روستای تمگز افزود: بسیار دیگر از روستانشینان که توان مالی 
کمتری دارند مجبورند برای تامین آب با پای پیاده توسط گاری و ظرف های کوچک 

آب را از برکه های اطراف روستا تامین کنند.
به گفته ختو در سال ها قبل مدت زمان وصل آب در روستاها به زیر یک ماه رسیده بود 
اما با تغییر روش توزیع آب هم اکنون روستاهای غرب جزیره هر دوماه تنها یک روز 
به آب دسترسی دارند. وی تصریح کرد: تعداد انشعابات و لوله کشی تغییری نکرده و 
دالیل این محدودیت دسترسی به آب شرب پایدار هم اکنون سواالت زیادی را در ذهن 
مردم ایجاد کرده است. ختو تاکید کرد: همه مردم می دانند که برای حل مشکل ریشه ای 
آب باید در انتظار راه اندازی آب شیرینکن باسعیدو بمانند اما حداقل انتظار این است 
که نظارت و شفاف سازی در خصوص نحوه نوبت دهی و توزیع آب در روستاهای 
جزیره بیشتر شود و همچنین میزان آبی که توسط آبفا از آب شیریکن ها خریداری می 

شود افزایش پیدا کند تا حداقل فشار کمتری به مردم وارد شود. 
رییس شورای اسالمی تمگز اضافه کرد: حتی اگر میزان اب خریداری شده افزایش پیدا 

کند اما در مورد نحوه توزیع آن نظارت انجام نشود مشکلی از مردم حل نخواهد شد.
ختو در پایان یادآور شــد: شوراها و مردم چون مشکالت آبرسانی را از نزدیک درک 
کرده اند در روزهای آتی طی جلسه ای با مدیریت آبفای شهرستان پیشنهاداتی را برای 
برون رفت از وضعیت اسفناک فعلی مطرح می کنند و امیدواریم همفکری شوراها و 

کارشناسان آبفا موثر واقع شود.
مشکل دسترسی به آب شرب پایدار در روستاهای جزیره به یک کالف سردرگم تبدیل 
شده که حل آن تنها با تزریق اعتبارات ملی امکانپذیر است. این مشکالت در دو حوزه 

تامین اب شیرین و فرسودگی شبکه آبرسانی طبقه بندی می شود.
با حضور وزیر نیرو در قشم و صدور دستوراتی مبنی بر حل مشکل تنش آبی جزیره 
و در صورت تزریق به موقع اعتبارات با راه اندازی آب شیرینکن های جدید و خرید 
تضمینی آب از نیروگاه ها جزیره مشکل تامین آب در یک تا دو سال آینده برطرف می 
شود اما شبکه فرسوده آبرسانی به جزیره که همچون یک بیماری در رگ و پی قشم 
تنیده است باید اصالح و بازسازی شود و طبق برآوردها برای اصالح آن بیش از هزار 
میلیارد ریال اعتبار نیاز است اما برشمردن همه این معضالت دردی از مردم دوا نمی کند. 
مردم اقدام و عمل می خواهند. مردمی که سال ها وعده شنیده اند توقع دارند در کوتاه 
مدت میزان آب خریداری شــده توسط آبفا افزایش پیدا کند چرا که همگان می دانند 
ظرفیت تولید اب در جزیره وجود دارد. پس از این اقدام مردم متوقع هستند که با هم 
افزایی دستگاه های اجرایی شهرستان راه اندازی آب شیرینکن ها اسریع شود و خرید 
تضمینی آب افزایش پیدا کند و شبکه فرسوده آبرسانی جزیره اصالح شود. حق مردم 
قشم نیست که در میان آب های خلیج فارس لب تشنه باشند و انتظار اقدامات جهادی 

برای حل این مشکل دارند.
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استاندار هرمزگان :

سند سرمایه گذاری  هرمزگان  برای تسهیل 
فعالیت های اقتصادی آماده شده است

مهدی دوســتی در نشســت وبیناری احمد وحیدی 
وزیر کشور با سه استاندار هرمزگان، بوشهر و سیستان 
و بلوجســتان در جنوب کشور در راستای الگوهای 
عملکردی اســتانداران در دولت سیزدهم افزود: در 
این ســند سرمایه گذاری ۱۲ رســته اولویت دار با ۲۰ 
پروژه دانش بنیان، ۱۰۰ مشــوق سرمایه گذاری و ۱۳ 
شهر تخصصی گنجانده ایم که می تواند موجب تحول 

استان هرمزگان شود. 
وی بیــان داشــت: برای اســتان هرمــزگان کیف 
سرمایه گذاری طراحی کردیم که در آن سند راهبردی 
توســعه، تمامی مجوزهای الزم بــرای اجرای طرح، 
مطالعات و شاخص های اقتصادی، مشوق ها و تعهدها 
قرار گرفته است و سرمایه گذار با مطالعه این کیف به 
سرعت می تواند با امضای سند، فعالیت اقتصادی خود 

را آغاز کند. 
اســتاندار هرمزگان تصریح کرد: این مساله عالوه بر 
همه مزیت ها سبب می شود فساد اداری به شکل قابل 
توجهی از بین برود و نمی توان هیچ اعمال سلیقه ای در 
آن دخیل کرد، تاکنون برای ۱۰۰ ناحیه کیف ســرمایه 

گذاری تهیه شده است. 
 دوستی همچنین از وزیر کشور خواست در خصوص 
اعتبارات مصوب برای ســیل دی ماه ســال گذشته، 
تجهیزات بنادر، تعیین تکلیف برخی مجوزها و شبانه 
روزی کردن فعالیت گمرکات دستورات الزم را صادر 

کند. 
هرمزگان در تولید مسکن در رده دوم قرار دارد

اســتاندار هرمزگان گفت: این استان در حوزه سامانه 
مدیریت پروژه عمرانی در کشور رتبه نخست، در حوزه 
تولید مسکن با هشت هزار واحد در دست ساخت در 
کشــور، رده دوم و  در حوزه رشد اقتصادی فصلی با 
رشد ۲.۶۸ درصدی از برنامه ابالغی جلوتر بوده و در 
حوزه پروانه های جدید صنعتی و حوزه ایجاد شغل نیز 

در رده دوم کشوری قرار دارد. 
دوســتی افزود: به دنبال یک اکوسیستم که برنامه های 
توســعه در آن تعریف شود، هستیم که الگوی طرح 
پیمان را بر مبنای پیشــرفت مردم اســتاس هرمزگان 
تدوین کردیم که دو رکن اساسی این برنامه پیشرفت 

و مردم بسته شد. 
وی بیان داشــت: به همین منظور هفت حوزه اصلی 
در بخش پیشــرفت و ۶ حوزه در بخش مردم تعریف 
و تمامی برنامه های ما برای توسعه استان هرمزگان در 
متن این حوزه ها تدوین و در دســتورکار اجرایی قرار 

داده شد. 
اســتاندار هرمــزگان ادامه داد: در بخش پیشــرفت 
هرمزگان چند راهبرد کالن هم داریم که مهم ترین آن 
تمرکز بر روی ایجاد صنایع تمام کننده زنجیره موادخام 
خروجی از استان برای جلوگیری از خام فروشی است 
و در بخش مردم نیز کالن راهبرد اساسی ما مولدسازی 

دارایی های دولتی است. 
وی تصریــح کرد: بــر همین مبنا ما بــه دنبال ایجاد 
شــهرک های بزرگ از جمله شــهر نساجی، فوالد و 
شیشــه و شهر صنعتی لجستیکی هستیم که می تواند 
کمک شــایانی در حوزه های اشتغال و اقتصاد استان 
داشته باشد و طرح های آن منتظر تصویب هیات دولت 

است. 
دوســتی با تاکیــد بر توجه ویژه به مــردم در تدوین 
برنامه های استان اظهار داشت: در بخش مردم توانستیم 
از ظرفیت های معطل در حوزه های درمانی، ماشــین 

آالت دولتی و ســالن ها و اماکن ورزشی برای بهبود 
خدمات دهی به مردم هرمزگان استفاده کنیم. 

۲۸ هزار خدمت تخصصی درمانی به مردم هرمزگان 
ارائه شده است

دوســتی ادامه داد: در حــوزه درمانی تاکنون افزون 
بر ۲۸ هزار خدمت تخصصی درمانی با اســتفاده از 
امکانات معطل دولتی و همراهی پزشکان جهادی به 
مردم ارائه شده که شامل بخش های مختلف درمانی 

می شود.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: در حوزه ماشین آالت 
دولتی نیز ظرفیت های معطــل را به کار گرفتیم و در 
الیروبی رودخانه ها اقدامات خوبی انجام شد که نتیجه 
آن را در سیالب اخیر مشاهده کردیم همچنین در حوزه 
اماکن ورزشی نیز ۳۴۲ سالن ورزشی را مردمی سازی 
کرده و به تدریج در اختیار مردم قرار می دهیم تا سرانه 

ورزشی استان افزایش یابد. 
دوستی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش 
گفت: چهار  آزمایشــگاه تخصصی زیست، فیزیک، 
شــیمی و زمین شناسی را تجهیز کردیم و آزمایشگاه 
رشــته نانو را به صورت ویژه دیده ایم و از سوی دیگر 

تمرکز مناسبی بر توسعه مدارس استان وجود دارد. 
در این جلســه همچنین استاندار هرمزگان بخشی از  
راهبردها، دستاوردها، اقدامات، نوآوری ها و برنامه های 
خود در یک سال گذشته را تشریح کرد و اولویت های 
توسعه استان را که می تواند موجب جهش فوق العاده 

در حوزه اشتغال و اقتصاد استان شود را بیان کرد. 

        اقتصاد کیش - اســتاندار هرمزگان 
گفت: سند ســرمایه گذاری هرمزگان برای 
تسهیل فعالیت های اقتصادی تدوین و منتشر 
شــده و در این راســتا تمامی ظرفیت های 
سرمایه گذاری استان احصا و ۴۰ طرح توجیهی 

نیز آماده شده است.

حمایت و سرمایه گذاری الزم
 از ورزش   انجام شود

اقتصاد کیش-    نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: حمایت  و ساماندهی سمن های 
حوزه ورزش و جوانان در دستور کار باشد.

حجت االسالم محمد عبادی در دیدار مدیر کل ورزش و جوانان و تشکل های جوانان 
که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شــد، باذکر این نکته که از دوران کودکی به 
ورزش عالقه مند بودم، اظهارداشت: مهم ترین دغدغه حضرت آقا )مدظله العالی( و 
بنده، نسل جوان و بالندگی آن هاست چراکه اعتقاد دارم هیچ موضوعی پر اهمیت تر از 

جوانان به خصوص در حوزه گام دوم انقالب وجود ندارد.
وی، با ذکر این نکته که امیدوارم در دولت جدید بتوانیم بخشی از خالء استان در حوزه 
زیرســاختی ورزش را پر کنیم، عنوان کرد: بسیاری از استان ها در حوزه زیرساختی 
جلوتر از هرمزگان هستند و هرمزگان نیازمند تالش مضاعف برای جبران این کمبود 
است. بخشی از مسئولیت های اجتماعی باید به حوزه ورزش و جوانان تخصیصی یابد.

حجت االسالم عبادی زاده، با اشاره به اهمیت گسترش سازمان های مردم نهاد در حوزه 
جوانان، ابراز کرد: ظرفیت برای جوانان و کار جوانان بسیار فراوان است که باید نهایت 
اســتفاده را از آن برد که این مهم از طریق گســترش، شناسایی و احصاء سازمان های 

مردم نهاد محقق می شود.
وی، با ذکر این نکته که در حوزه سمن ها نباید تنها به ثبت و آثار بسنده شود، خاطرنشان 
کرد: باید به سمن های ثبت شده نظارت شود و حمایت  و ساماندهی الزم این حوزه در 

دستور کار باشد تا اثر بخشی مورد نظر محقق شود.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: سمن ها باید جریان بالنده و پرنشاط در استان 

هرمزگان را گسترش دهند که امری بسیار ارزشمند است.
حجت االسالم عبادی زاده، با اشاره به ایجاد توازن میان حوزه ورزش و جوانان، تشریح 
کرد: باید در راســتای برقراری توازن میان حوزه ورزش و جوانان خالء های موجود 

را پر کرد.
وی، با بیان اینکه استان های جنوبی مهد ورزش هستند، عنوان کرد: استان هرمزگان باید 

بتواند خود را به سطح استان های جنوبی و همجوار برساند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با ذکر این نکته هرمزگان ظرفیت بالقوه ای در حوزه 
ورزش های رزمی دارد، تصریح کرد: اگر در حوزه ورزش های رزمی سرمایه گذاری 

انجام شود، هرمزگان در سطح بین المللی حرفی برای گفتن خواهد داشت.
حجت االسالم عبادی زاده، با اشاره به اهمیت قدردانی از پیشکسوتان ورزش، ابراز کرد: 

اگر خدای ناکرده پیشکسوتان را فراموش کنیم به حوزه ورزش لطمه وارد می شود.
وی خاطرنشان کرد: همواره اعتقاد دارم که ترکیبی از پیشکسوتان و جوانان می تواند 

آینده ورزش استان را شکل دهند، چراکه معتقدم این ۲ مکمل یکدیگر هستند.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان، ضمن تاکید بر حمایت از ورزش بانوان استان هرمزگان، 
گفت: خوشبختانه ورزش بانوان سیر خوبی به خود گرفته است و اعتقاد دارم بانوان 

هرمزگان نقش خود را در حوزه ورزش کشود ثابت خواهند کرد.
حجت االسالم عبادی زاده، با اشاره به اهمیت ترویج و تقویت ورزش های زورخانه ای، 
تشریح کرد: ورزش های زورخانه ای برای تقویت روحیه جوانمردی و جوانی مورد 

حمایت قرار گیرند.

روستاهای غرب قشم ، تشنه در میان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان: 
آب های خلیج فارس

تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی هرمزگان 
حدود ۲ هزار فرصت شغلی ایجاد می کند

اقتصاد کیش-   رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از شناسایی ۹۶ طرح 
صنعتی نیمه تمام در این استان خبر داد و گفت: در صورت تکمیل این طرح ها برای 

یکهزار و ۹۹۰ نفر در استان شغل ایجاد می شود.  
خلیل قاســمی افزود: میزان پیشرفت فیزیکی این طرح ها، باالی ۶۰ درصد است که 

برای اجرای آن در مجموع سرمایه گذاری ۷۹ هزار میلیارد ریالی  برآورد شده است.
وی بیان داشت: شهرستان بندرعباس با ۲۵ طرح و میزان سرمایه گذاری افزون بر ۷۳ 
هزار میلیارد ریال بیشترین طرح های نیمه تمام صنعتی باالی ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

استان هرمزگان را به خود اختصاص داده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب 
در بحث نامگذاری شــعار سال تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی اظهار داشت: تکمیل 
طرح های نیمه  تمام بویژه طرح های دانش بنیان باالی ۶۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
و همچنین ایجاد فرصت های شغلی جدید در اولویت امور سازمان صنعت، معدن و 

تجارت این استان قرار دارد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان؛

۶۷هزار نفر در پارسیان از آب 
آشامیدنی پایدار بهره مند می شوند

اقتصاد کیش-   مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان گفت: تا پایان امسال ۶۷ 
هزار نفر در شهرستان پارسیان از آب شرب پایدار بهره مند می شوند. 

عبدالحمید حمزه پور با اشاره به مصوبات شورای اداری در شهرستان پارسیان، اظهار 
داشت: شرکت آب و فاضالب هرمزگان برای تکمیل هشت پروژه آبرسانی در بخش 
های مرکزی و کوشکنار پارسیان در مدت یک سال متعهد شده که با تکمیل این پروژه 
ها جمعیتی افزون بر ۶۷ هزار و ۷۰۴ نفر از اجرای آن بهره مند خواهند شــد. از این 
تعداد، هفت پروژه تا پایان امسال و یک پروژه تا شهریور سال آینده تکمیل و مورد بهره 
برداری قرار خواهد گرفت.  حمزه پور در تشریح جزئیات این طرح ها، گفت: چهار 
پروژه مخزن ۳۰۰ متر مکعبی میلکی، آبرسانی به روستاهای برکه دوکاء و عمانی، تعیین 
تکلیف و انتخاب سرمایه گذار پروژه احداث و راهبری سایت نمک زدایی ده هزار و 
۵۰۰ متر مکعبی پارسیان و تکمیل مخزن ۲ هزار متر مکعبی دشتی از جمله تعهدات آبفا 

در بخش مرکزی تا پایان امسال است.
مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان بیان داشت: سه پروژه اجرای خط انتقال از زیارت 
تا مغدان، اجرای ۱۰ کیلومتر توســعه و اصالح شــبکه توزیع آب مجتمع کوشکنار، 
تکمیل مخزن ۲ هزار متر مکعبی مجتمع ساحلی از دیگر تعهدات آبفا تا پایان امسال 
است. احداث مخزن یک هزار متر مکعبی غوره در بخش کوشکنار نیز تا شهریور سال 

آینده تکمیل خواهد شد.
حمزه پور در بخش دیگری با اشــاره به بازدید امروز اســتاندار هرمزگان از محالت 
بندرعباس و درخواســت های مردمی مبنی بر اصالح و بازســازی شبکه های آب و 
فاضالب، گفت: بافت فرســوده شهر بندرعباس عالوه بر اینکه اجرای شبکه آب و 

فاضالب را با مشکل مواجه کرده باعث شده تا مردم نیز با سختی هایی مواجه شوند.
وی بیان داشت: پس از اجرای کامل طرح بازآفرینی شهری، مشکل اجرای شبکه های 

آب و فاضالب بویژه در محله های کوی ملت و دوهزار برطرف خواهد شد.
این مقام مسئول ابراز داشت: با هدف بهره مندی ساکنان این مناطق، طرح های توسعه ای 
و بازسازی شبکه های آب و فاضالب در دستور کار قرار خواهد گرفت و در معابری که 

از لحاظ فنی و اجرایی امکان پذیر باشد، شبکه گذاری انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان:

 هرمزگان در جایگاه دوم اشتغال
و ساخت مسکن قرار گرفت

اقتصاد کیش-    اســتاندار هرمزگان با بیان اینکه این اســتان در جایگاه دوم اشتغال و 
ساخت مسکن کشور قرار گرفته است گفت: این استان در حوزه مدیریت پروژه های 
عمرانی در کشــور رتبه نخست، تولید مسکن با هشت هزار واحد در دست ساخت 
در رده دوم و در حوزه رشــد اقتصادی فصلی با رشــد ۲.۶۸ درصدی از برنامه ابالغی 

جلوتر است.  
مهدی دوستی با اعالم این خبر عنوان کرد: هرمزگان در حوزه پروانه های جدید صنعتی 
و حوزه ایجاد شــغل نیز در رده دوم کشــوری قرار دارد.  وی افزود: به دنبال تعریف 
برنامه های توسعه استان هستیم و در همین راستا الگوی طرح پیمان را بر مبنای پیشرفت 
مردم هرمزگان تدوین کردیم که دو رکن اساسی این برنامه برمبنای پیشرفت و مردم 
بســته شــد.  استاندار هرمزگان ادامه داد: به همین منظور هفت حوزه اصلی در بخش 
پیشرفت و ۶ حوزه در بخش مردم تعریف و تمامی برنامه ها برای توسعه هرمزگان در 
متن این حوزه ها تدوین و در دســتور کار اجرایی قرار داده شــد.  وی تصریح کرد: در 
بخش پیشرفت هرمزگان چند راهبرد کالن داریم که مهم ترین آن تمرکز بر روی ایجاد 
صنایع تمام کننده زنجیره موادخام خروجی از استان برای جلوگیری از خام فروشی 
است و در بخش مردم نیز راهبرد مهم و اساسی ما مولدسازی دارایی های دولتی است. 

آرین رفیعی بندری دبیر اتومبیلرانی کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی هرمزگان شد

اقتصاد کیش-  طی مراســمی بــا حضور مدیر کل 
ورزش و جوانــان هرمزگان، روزبه زابلی پور معاون 
ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان، شهریار ایرجی 
رئیس هیات اتومبیلرانی و موتور ســواری اســتان ، 
سرپرست دبیری حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی 

و اتومبیلرانی استان هرمزگان معرفی شد. 
 با حکم شهریار ایرجی رئیس حوزه اتومبیلرانی کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی استان هرمزگان، آرین رفیعی 
بندری به عنوان سرپرست دبیری حوزه اتومبیلرانی 

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی منصوب شد.
در حکم شــهریار ایرجی رئیس هیات اتومبیلرانی و 
موتور سواری استان و رئیس حوزه اتومبیلرانی کانون 
جهانگــردی و اتومبیلرانی هرمزگان خطاب به آرین 

رفیعی بندری آمده است:
"با توجه به عالقمنــدی جنابعالی به ورزش موتور 
سواری و اتومبیلرانی و ورزش های همگانی به موجب 
این حکم به عنوان سرپرست دبیری حوزه اتومبیلرانی 
کانــون جهانگردی و اتومبیلرانی اســتان هرمزگان 
منصوب می شــوید.  انتطار می رود ضمن هماهنگی 
و تعامــل با زیر مجموعه هــای کانون جهانگردی و 
اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران و اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان و سایر 
نهادهای مرتبط در توســعه فعالیت های فرهنگی و 

گردشگری تحت پوشش این حوزه اهتمام نمائید."

در این مراســم شهریار ایرجی در باره فعالیت های 
کانون جهانگــردی و اتومبیلرانی مطالبی بیان کرد 
و آریــن رفیعی را فــردی توانمند معرفی کرد. وی 
بیان داشــت: امیدوارم با حضور ایشان در این کانون 
جهانگــردی و اتومبیلرانی اســتان هرمزگان جان 

دوباره ای بگیرد.
همچنین مظفر خادمی مدیرکل ورزش وجوانان استان 
هرمزگان این انتخاب را شایسته دانست و گفت: آرین 
رفیعی سابقه خوبی در ورزش دارد و امیدوارم همان 

گونه که هیات اتومبیلرانی و موتور ســواری موفقی 
داریــم ، کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اســتان هم 

بتواند برای رشد این کانون تالش کنند. 
در  ایــن جلســه حکم سرپرســت دبیــری کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی آرین رفیعی بندری توسط 
مدیــرکل ورزش و جوانان اعطا شــد. آرین رفیعی 
بندری متولد ۱۳۶۶ است که در کارنامه ورزشی خود 
مسوولیت  کمیته فوتبال ساحلی شهرستان بندرعباس 

و مدیر اجرایی تیم فوتبال شهرداری را دارد.


