
اقتصاد کیش-    مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: از دستگاه های 
دولتی خواهشمندم با صنایعی که به استان آسیب می رسانند و به تعهدات خود عمل 

نمی کنند برخورد جدی و از ارائه خدمات به آنها خودداری شود. 
مجتبی معین وزیری در اولین جلســه کارگروه ارزیابی و نظارت بر اشتغال نیروهای 
بومی در صنایع استان که در استانداری هرمزگان برگزار شد، با اشاره به سخن ریاست 
جمهور در سفر سال گذشته به هرمزگان در جلسه شورای اداری که در مدیریت ها و 
بدنه ادارات از نیروهای کارآمد بومی استفاده شود،اظهار کرد: صنایع در جذب نیروهای 
بومی تعلل دارند، در مواردی که قانون گذار تکلیف مشخص کرده نیز صنایع استان به 

درستی عمل نمی کنند.
معین وزیری با تاکید بر اینکه، صنایع در جذب ایثارگران و یا در جذب معلولین در 
سنوات گذشته با وجود پیگیری های استاندار محترم مناسب عمل نمی کنند، افزود: 
برای معلولین جذب شده شرایط به نحوی نامساعد بوده که عالوه بر اینکه نسبت به 
تعهد جذب نفرات درست عمل نشده بلکه در انتخاب جایگاه شغل، مسیر به سمتی 

می رود که آنها به زودی مجبور به ترک کار می شوند.
وی ادامه داد: من از دســتگاه های دولتی خواهشــمندم با صنایعی که به استان آسیب 
می رسانند و به تعهدات خود عمل نمی کنند برخورد جدی و از ارائه خدمات به آنها 
خودداری شــود، چرا که این مجموعه ها از ظرفیت های مالی و پشتیبانی دستگاه ها 
استفاده می کنند اما خدمات مناسبی را ارائه نمی دهند و به تعهدات خود نیز در زمینه 

اشتغال عمل نمی کنند.
مدیرکل کار هرمزگان با اشاره به اینکه باید کار عملیاتی کنیم وگرنه در آمارگرایی راه به 
جایی نخواهیم برد، تصریح کرد: نکته قابل تامل دیگر مبلغ حقوق کارکنان در صنایع 
استان که بعضا مشاهده می شود، حقوق افرادی را که مدیران صنایع از خارج استان به 
کارگیری می کنند نسبت به افرادی که درون استان در این سمت ها مشغول هستند 
ارقام متفاوتی را دریافت می کنند و در حق نیروهایی که در اســتان هســتند تبعیض 

صورت می گیرد.
معین وزیری عنوان کرد: عالوه بر حقوق باالتر، خدماتی چون هتل ، تغذیه و هزینه های 
رفت و آمد پروازی نیز شامل این نیروها می شود، این مطالب برگرفته از گزارش دریافتی 

مستند از صنایع استان است.
وی با اشاره به اینکه جذب نیروهای بازنشسته با حقوق های نجومی در برخی از صنایع 
در استان نیز به عنوان یک مشکل است، اضافه کرد: برخی از دستگاه ها که ابزار نظارتی 
دارند، توان برخورد با این مشــکل را دارند اما اگر قرار باشــد این کار برای هرمزگان 
صورت پذیرد، باید مدیران پای هزینه های کار بایستند، این کار فقط رسانه ای نیست، 
باید اقدام و عمل صورت پذیرد و بنده برای حل این مشکل پای تمام هزینه های آن 

ایستاده ام.
مدیرکل کار هرمزگان اظهار کرد: اگر لیست هیات مدیره صنایع را بررسی کنیم، می توان 
به راحتی نیروهای توانمند زیادی را در همین استان جایگزین این نفرات کرد که اگر 

قوی تر نباشند، حداقل از نیروهای فعلی کم توان تر نیستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه صنایع در موضوعات مختلف که به استان آسیب 
می رسانند پاسخگو نیستند، در آالیندگی ، مشارکت اجتماعی و اشتغال رویه مناسبی 
را طی نمی کنند اما در همجواری استان هرمزگان در استان کرمان به دلیل بومی بودن 

مدیران خدمات ارزنده ای را ارائه می کنند.
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استاندار هرمزگان :

طرح های سرمایه گذاری سازمان بنادر نقش 
کلیدی در توسعه اقتصاد ملی دارد

مهدی دوستی در جمع مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان ومعاونان وی اظهارداشت: سازمان بنادر و 
دریانوردی در حل مسائل دریایی و بندری پیشگام 
اســت و این مهم در بندر شــهید رجایی به عنوان 
کانون مهم توســعه تجارت دریایــی منطقه کامال 

مشهود است.
وی گفت: در راستای بهره برداری حداکثری از ظرفیت 
دریا برای کمک به معیشــت مردم ساحل نشین اداره 
کل بنادر و دریانوردی با هم افزایی و مشــارکت سایر 
نهادهای دریامحور می توانند به این هدف مهم کمک 
کنند، زیرا هر قدم مثبتی که باعث پیشرفت اقتصاد کشور 
و توسعه معیشت مردم  و جامعه دریایی استان برداشته 

شود، قابل تقدیر است.
اســتاندار هرمزگان با اشــاره به ضرورت توســعه 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی به موضوع ترانزیت 
و کریدورهای جدید در بندر شهید رجایی اشاره کرد و 
افزود: از آنجاییکه محور ترانزیت در بندر شهید رجایی 
متصل به ریل اســت، این بندر می تواند عنوان پایگاه 
اصلی ترانزیت کشــور در کنار سایر کشورها مطرح 
و ســرعت رونق سرمایه گذاری خارجی را نیز  بهبود 

ببخشد.
دوستی خاطرنشــان کرد: در راســتای بهره برداری 
حداکثــری از ظرفیت دریا برای کمک به معیشــت 
مردم ساحل نشــین ،اداره کل بنادر و دریانوردی با هم 
افزایی و مشــارکت سایر نهادهای برنامه ای خود را بر 
اساس طرح های جامع تدوین شده دنبال و مجموعه 
اســتانداری نیز در مسیر تحقق طرح ها و برنامه هایی 

که باعث پیشرفت و توسعه فعالیت های دریامحور و 
اقتصادپایه باشد، همراه خواهد کرد.

توسعه بنادر منطبق با طرح های جامع مصوب به ویژه 
در بنادر کوچک دنبال می شود

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز به ارائه گزارشی 
از وضعیت طرح های عمرانی و سرمایه گذاری در بنادر 
استان از شرق تا غرب و مجتمع بندری شهید رجایی، 
فاز ســوم طرح توسعه این بندر تجاری و کانتینری و 
همچنین آخرین وضعیت ترخیص و روند بارگیری 

کاالهای اساسی پرداخت.
حســین عباس نژاد افزود: با وجود تمامی کاستی ها، 
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع ملی دریایی 
و بندری کشــور، در سال های اخیر به خصوص همه 
تالش خود را به کار گرفته که نقش حاکمیتی خود را 

در حوزه قانونی و نظارتی به نحو احسن انجام دهد.
وی در ادامه تقویت دیپلماســی دریایی و همگرایی 
حداکثری با جامعه محلی را در شکوفایی اقتصاد دریا 
محور اثرگذار دانست و افزود: یکی از طرح های جدی 
در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توسعه 

بنادر منطبق با طرح های جامع و اهتمام در جهت توسعه 
بنادر کوچک با هدف ایجاد اشــتغال مولد و گسترش 
سفره معیشت ساحل نشینان است که با جدیت دنبال 

خواهد شد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با اشاره 
بــه برنامه ریــزی های صورت گرفته برای توســعه 
طرح های عمرانی و ســرمایه  گذاری در بندر شــهید 
رجایی به ضرورت تکمیل فاز سوم طرح توسعه بندر 
شهید رجایی و توسعه اسکله های نفتی مجتمع بندری 
شهیدرجایی اشــاره کرد و ابرازداشت: این طرح ها با 
روند خوبی در حال اجرا است و در هفته دولت امسال 
نیز شاهد بهره برداری از چندین پروژه بزرگ دریایی و 

بندری خواهیم بود.
عباس نژاد در پایان با بیان اینکه؛ استان هرمزگان به دلیل 
برخورداری از بیش ترین سواحل و بنادر، مسائل زیست 
محیطی، توسعه اقتصادی و بنادر آن برای سازمان بنادر و 
دریانوردی بسیار مهم اهمیت است، خواستار همراهی 
و مشارکت مدیران ارگان ها و نهادهای مرتبط در تمامی 

بخش های دریایی و بندری استان شد.

        اقتصاد کیش - اســتاندار هرمزگان 
گفت: طرح های سرمایه گذاری سازمان بنادر و 
دریانوردی به ویژه در اســتان هرمزگان نقش 
کلیدی در توســعه اقتصاد ملی، تامین رفاه و 

معیشت ساحل نشینان این منطقه دارد.

 صنایع غرب بندرعباس به سمت 
خودکفایی در حوزه برق گام بردارند  

اقتصاد کیش-   نماینده ولی فقیه در هرمزگان با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف 
برق در بخش صنایع گفت: برخی صنایع به تنهایی نزدیک به مصرف کالن  شــهر 
بندرعباس برق مصرف می کنند، به همین جهت صنایع استان باید به سمت استقالل 

و خودکفایی در حوزه برق گام بردارند. 
حجت االســالم محمد عبادی زاده در دیدار مدیرعامل نیروگاه برق بندرعباس با 
وی افزود: نیروهای داخل استان هرمزگان ظرفیت بسیار خوبی برای پیشبرد امور 
محسوب می شوند و اقدامات بسیار بزرگی را رقم می زنند که مثال آن نیز صنعت 

برق استان است.
وی، با ذکر این نکته که ایران توانایی صادرات برق به کشــورهای همسایه را دارد، 
عنوان کرد: صادرات برق به کشورهایی که صادرات محصوالت استراتژیک دارند؛ 

امری بسیار مهم محسوب می شود که باید مورد توجه قرار دهد.
امام جمعه بندرعباس اظهارداشت: اگر ایران بتواند نقش فعال خود در صنعت برق 

را حفظ کند، اتفاقات بسیار بزرگی رقم خواهد خورد.
حجت االســالم عبادی زاده با اشــاره به اهمیت مدیریت مصرف برق گفت: برای 
مدیریت صحیح مصرف نیازمند قانون گذاری و سیاست گذاری هستیم؛ چراکه تنها 

با پند و موعظه نمی توان این مهم را محقق کرد.
وی حجت االســالم عبادی زاده، تشریح کرد: استان هرمزگان ظرفیت خوبی برای 

استفاده از پنل های خورشیدی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در هرمزگان ادامه داد: می توان اقتصاد برخی از خانوارها را به تولید 

برق از طریق پنل های خورشیدی تامین کرد.
وی، ضمن تاکید بر افزایش ظرفیت  و توان تولید برق  هرمزگان، عنوان کرد: مطالعات و 
برنامه ریزی الزم برای افزایش توان تولید برق به خصوص در شرق هرمزگان و سواحل 
مکران در دستورکار قرار گیرد تا پاسخگوی توسعه در نظر گرفته شده در آینده باشد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

با صنایعی که در حوزه اشتغال نیروهای 
بومی کوتاهی کنند برخورد می کنیم 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان:

لزوم شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز 
در معابر درون شهری و برون شهری

اقتصاد کیش-    رضا مدرس در جلســه شــورای هماهنگی ترافیک استان گفت: 
شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز در معابر درون شهری و راههای مواصالتی استان 

بسیار مهم است و باید دستگاه های ذیربط برای حل این مشکالت اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان از فرمانداران و شهرداران خواست 
با هماهنگی پلیس راهور و پلیس راه آخرین وضعیت نقاط حادثه خیز درون و برون 

شهری را مشخص کنند.
وی با تاکید بر اینکه رفع نقاط حادثه خیز در استان در کاهش تصادفات بسیار مؤثر 
است، تصریح کرد: بعد از شناسایی این نقاط بایستی با انجام اقدامات زودبازده، میان 

مدت و دراز مدت نسبت به رفع آن اقدام کنند.
مدرس همچنین با توجه به نزدیک شــدن فصل بازگشایی مدارس از دستگاه های 
ذیربط خواست نسبت به ایمن سازی، آشکار سازی عالئم راهنمایی و رانندگی در 

جلوی مدارس حاشیه خیابانها و حاشیه جاده های روستایی اقدام کنند.
وی در این جلســه بر ساماندهی ســرویس های ایمن حمل و نقل دانش آموزان و 

معلمان و دانشگاهیان نیز تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان تاکید کرد:

عملیاتی شدن ناو خلیج فارس
 تا دو سال آینده

اقتصاد کیش-  امیر دریادار ایرانی گفت: پیش بینی می شود دستکم ظرف دو سال 
آینده ناو آموزشی خلیج فارس به ناوگان نیروی دریایی ارتش بپیوندد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران در خصوص دستاورد های 
نیروی دریایی ارتش گفت: با توجه به ویژگی ها و ساختار زیردریایی بعثت، مراحل 
طراحی مفهومی و همه بخش های نظری و احصاء فناوری های آن تمام شده و در 
مرحله ســاخت قرار گرفته است که روند و سرعت خوبی دارد؛ با توجه به مسائل 

تکنیکی زمان به آب انداختن این زیردریایی در حال حاضر مشخص نیست.
امیر دریادار ایرانی در خصوص زیردریایی کالس فاتح اظهار داشت: همه توانمندی ها 
از بُعد فنی و تجهیزاتی احصاء شده و فروند دوم و سوم فاتح در حال ساخت است؛ 
تعداد آن بستگی به تدبیر ستادی دارد و با توجه به میزان تهدیدات در نهایت تعدادش 

مشخص می شود، اما مهم ترین نکته این است که محدودیتی برای ساخت نداریم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در مورد ناو آموزشی خلیج فارس خاطرنشان کرد: بنیان 
و بنای ما بر این است که حتما از شرکت های دانش بنیان استفاده شود. بر همین اساس 
عزیزانی را به عرصه آوردیم که هم در این حوزه کسب تجربه و هم به نیروی دریایی 
کمک کنند. یک بلوک این ناو کامل شده است و در شرکت کشتی سازی در خلیج 
فارس مراحل بعدی آن انجام می شــود. پیش بینی ما این است که حداقل ظرف دو 

سال آینده بتوانیم آن را به ناوگان نیروی دریایی ارتش الحاق کنیم.
امیر دریادار ایرانی در خصوص به کارگیری موشک کروز با برد باالی ۱۰۰۰ کیلومتر 
تصریح کرد: در حوزه موشکی قطعا همه به دنبال این هستند که موشک های با برد 

بیشتری داشته باشند، چون حوزه اقیانوسی و دارای شعاع عملیاتی بزرگی است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در خصوص رزمایش دریایی مرکب خاطرنشان کرد: 
به کشــور های ذیل آیونز دعوتنامه ها ارسال شده و اکثر آن ها جهت حضور در این 
رزمایش اعالم آمادگی کرده اند. اولویت ما کشور های حاشیه اقیانوس هند به ویژه 
کشور های دوست و برادر همسایه و در کنار آن کشور های خارج از محدوده اقیانوس 

هند است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

20 میلیارد تومان بدهی شهرداری بندرعباس
 به تامین اجتماعی پرداخت شد 

اقتصاد کیش-   شــهردار بندرعباس از پرداخت2۰ 
میلیارد تومان بدهی شهرداری به تامین اجتماعی در 
راســتای رفع مشکالت بازنشستگی و کسر سوابق 

بیمه جامعه کارگری این شهرداری خبر داد. 
مهدی نوبانی شهردار بندرعباس با تقدیر از همراهی 
مدیــر کل تامین اجتماعی هرمزگان با شــهرداری 
بندرعباس بیان کرد: برای نخستین بار تیم معاونت 
مالی و اقتصادی شهرداری در راستای تسویه بدهی 
بــه  بیمه تامیــن اجتماعی شهرســتان بندرعباس، 
همچنین رفع مشکالت بازنشستگی و کسر سوابق 
بیمه جامعه ی کارگری این شــهرداری که عموما از 
زحمتشکشــان بخش تنظیف و فضای سبز تشکیل 
می شــود، اقــدام به پرداخت 2۰ میلیــارد تومان به 

سازمان تامین اجتماعی بندرعباس کرده است.
شــهردار بندرعباس گفت: پرداختی فوق از محل 
بســتانکاری های ســنواتی و مشــکوک الوصول  
شــهرداری بندرعباس بوده،  که در این دوره وصول 
و در راســتای تسویه بدهی موضوع مطروحه و رفع 
مشــکالت بالغ بر هزار نفر از کارگران ا زحمتکش 

این مجموعه شده است.
نوبانی با اشاره به اینکه  قسمتی از این بدهی مربوط 
به دهه ۸۰ بوده اســت، خاطر نشان کرد: در راستای 
این مهم جا دارد از دادستان عمومی و انقالب استان 
و مدیــران کل اداره کار و رفاه اجتماعی و ســازمان 
امور مالیاتی و ســازمان تامیــن اجتماعی و مدیران 

اســتانداری هرمــزگان که در این راســتای نهایت 
همکاری و مســاعدت را داشــتند کمال تشــکر و 

قدردانی بعمل آید.
بنابــر اعالم تأمین اجتماعی هرمزگان، شــهرداری 
بندرعبــاس بیش از 2۰۰ میلیــارد تومان بدهی به 

تأمین اجتماعی دارد.

تسریع روند ساخت و تکمیل 
بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس

اقتصاد کیش-   در نشســت مشــترک مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس با 
استاندار هرمزگان برنامه  تکمیل فازهای مختلف بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس 

تشریح شد. 
علیرضا جعفرپور در این نشست، اظهار کرد: در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و 
خدمت رسانی به مردم شریف استان هرمزگان، شرکت نفت ستاره خلیج فارس ساخت 
بیمارستان 264 تخت خوابی مدرنی را در مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر 
اعظم اجرایی کرده است. این بیمارستان 2۸۰۰ مترمربع زیربنا دارد و در 7 طبقه به اجرا 

در آمده است.
وی ادامه داد: مصوبات الزم برای ادامه روند ساخت بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس 
که به کندی پیش می رفت به تصویب رسیده و مناقصات آن در شرف برگزاری است 

تا ساخت این مجموعه عظیم درمانی تسریع یابد.
مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان نیز در این نشست با ابراز تأسف از کمبود شدید 
امکانات درمانی در اســتان، بر به بهره برداری رسیدن از فاز نخست این بیمارستان تا 

پایان سال ۱4۰۱ تأکید کرد.
وی افزود: تسریع در ساخت و تکمیل این بیمارستان، بخش اعظمی از مشکالت حوزه 

درمان استان را مرتفع خواهد کرد

بوموسی تنها شهرستان قرمز 
کرونایی هرمزگان

اقتصاد کیش-    ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان گفت: در تازه ترین 
رنگ بندی کرونایی، شهرستان بوموسی تنها شهرستان قرمز هرمزگان است. 

فاطمه نوروزیان بیان د اشــت: بستک، پارسیان، بندرخمیر، بندرعباس، حاجی آباد و 
سیریک در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار دارند. شهرستان های بندرلنگه، قشم، 

میناب، رودان، بشاگرد و جاسک نیز در وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارند.
نوروزیان با اشاره به اینکه کرونا در هرمزگان تاکنون جان دو هزار و 642 نفر را گرفته 
است، اضافه کرد: کرونا، 24 ساعت گذشته در هرمزگان جان یک تن را گرفت تا شمار 

فوتی هایی کرونایی استان به دو هزار و 642 نفر برسد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با بیان اینکه با بستری شدن ۱2 نفر بر اثر 
کرونا در بیمارستان های استان، شمار بستری های این بیماری در استان به ۵2 نفر رسید، 
خاطرنشــان کرد: در بخش مراقبت های ویژه )آی ســی یو( ۱۳ بیمار مبتال به کرونا و 
بدحال بستری هستند و 2 هزار و 22۹ بیمار مبتال به کرونا نیز در قرنطینه خانگی هستند.


