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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:

فرصت بی نظیر توسعه در قشم با وجود 
نیروگاه های تولید برق فراهم است

این مطلب را افشار فتح الهی در بازدید از نیروگاه سیکل 
ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی غدیر قشم عنوان کرد.

وی گفت: جزیره قشــم هم  اکنــون از لحاظ تولید و 
صادرات برق در وضعیت مناسبی قرار دارد و باید برای 
جلوگیری از خام فروشی برق و تولید ثروت برای مردم 
جزیره به ســمت راه اندازی صنایعی حرکت کنیم که 

ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند.
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: در دنیای 
امروز انرژی مهمترین محور توسعه به حساب می آید 
که خوشبختانه در قشم طرح های بزرگی در این حوزه 
در دست اجرا است و با وجود آب، برق، گاز و ذخایر 
نفتی قشم توان تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را دارد.

به گفتــه فتح الهی تولید و صــادرات برق هم اکنون 
فرصت خوبی برای رشــد اقتصادی و اشتغالزایی در 
اختیار جزیره قرار داده و با توسعه صنایع پایه همچون 
پتروشیمی، نفت، فوالد و جلوگیری از خام فروشی برق 
و استفاده در این صنایع، ارزش افزوده و ثروت بیشتری 

برای جزیره به دست خواهد آمد.

وی با اشــاره به ظرفیت تولید آب توسط نیروگاه های 
جزیره افزود: در بحث تولید آب در جزیره مشــکلی 
وجود ندارد بلکه مســئله اصلی مسئله مدیریت آب 

است.
مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: با هم 
افزایی بین دستگاه های اجرایی، تمام تولید کنندگان 
آب در جزیره باید به سمت حل تنش آبی حرکت کنند.
به گفته وی، اگر آب تولید شده در نیروگاه ها به شبکه 
آبرسانی جزیره متصل شود همه روستاها و شهرهای 

جزیره از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی و در دسترس 
بهره مند خواهند شد.

بنابر این گزارش، افشار فتح الهی رییس هیات مدیره 
و مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد قشم صبح امروز از 
نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی غدیر قشم بازدید 
کرد و طی نشســتی با مصطفی تندرو مدیرعامل این 
مجموعه، طرح های توسعه ای و نیروگاهی در دست 
اقدام را بررسی و دستوراتی برای حل مشکالت پیش 

روی این مجموعه صادر کرد.

        اقتصاد کیش -  مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم وجود نیروگاه های تولید برق 
در ایــن جزیره را ویژگی بی  نظیری به منظور 
دســتیابی به توسعه اقتصادی و صنعتی نگین 

خلیج فارس بر شمرد. 

پرداخت تسهیالت ازدواج جوانان و فرزند 
آوری در هرمزگان  باید سرعت گیرد

اقتصاد کیش-  معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری هرمزگان گفت: 
پرداخت تسهیالت ازدواج جوانان و فرزند آوری در هرمزگان سرعت گیرد.

احسان کامرانی در جلسه ستاد استانی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور 
ویدئو کنفرانسی فرمانداران، با اشاره به اهمیت جوانی جمعیت، عنوان کرد: جوانی 
جمعیت عامل مهم قدرت و اقتدار کشورها در تمام عرصه ها است. جمعیت عامل 

مهم در رونق تولید و شکوفایی اقتصاد در بخش های مختلف است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به تهدیدات بسته شدن 
پنجره جوانی جمعیت خاطر نشان کرد: بسته شدن پنجره جمعیتی تبعات بسیاری در 

زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… در پی خواهد داشت.
کامرانی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای توسعه یافته با پیری جمعیت روبرو شده 
اند با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و برای برون رفت از این وضعیت 
ســرمایه گذاری های بسیاری در دستور کار قرار داده اند. برنامه ریزی ها در حوزه 

جمعیت نیازمند بازنگری جدی و بهره گیری از ایده های نو در این زمینه است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، اظهار داشت: همه دستگاه 
های اجرایی در امر جوانی جمعیت مسئولیت دارند و ضروری است برنامه ریزی 
جامعی برای جلوگیری از بســته شدن پنجره جوانی جمعیت هرمزگان در دستور 

کار قرار گیرد.
وی افزود: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حاوی بســته های تشویقی 
خوبی برای ازدواج جوانان و فرزند آوری اســت و ضروری اســت کلیه بانک ها و 
دســتگاه های اجرایی نســبت به تحقق اهداف این قانون با عملیاتی نمودن موارد 

مرتبط اقدام کنند.
کامرانی خاطرنشان کرد: بانک ها نقش مهمی در تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت 
دارند و ضروری است موانع پرداخت به موقع تسهیالت ازدواج جوانان و تسهیالت 

فرزند آوری در هرمزگان مرتفع شود و به این مهم سرعت داده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: حمایت از 
مادران باردار و خانواده های دارای چند فرزند و رفع مشــکالت مسکن و معیشت 

آنها به صورت ویژه پیگیری و دنبال شود.
وی افزود: عالوه بر مشکالت اقتصادی بخشی از مشکالت مرتبط با ازدواج و فرزند 

آوری مسائل فرهنگی است که نیازمند آسیب شناسی جدی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، تصریح کرد: از طرفیت  ها از 
جمله خبرگزاری ها، صداوسیما و شبکه های اجتماعی در راستای گسترش فرهنگ 
ازدواج و فرزند آوری با آگاهی بخشی و معرفی خانواده های موفق بهره گرفته شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان:

توسعه متوازن شهرها و صنایع 
هرمزگان مورد تاکید است

اقتصاد کیش- استاندار هرمزگان گفت: توسعه شهری همزمان با توسعه صنایع در استان 
به طور متوازن محقق نشده و این موضوع به نفع مردم نیست و شهرداران وظیفه دارند 

برنامه های ویژه ای برای حرکت به سوی توسعه متوازن طراحی و اجرا کنند. 
مهدی دوستی افزود: در همین راستا، شورای اداری استان را با دستورکار بررسی مسائل 
و خدمات شــهری در شهرداری هایی که در بحث عملکرد دارای رتبه خوبی هستند 
برگزار می کنیم و شهرداری ها الزم است خواسته های مشخص قابل تامین، فرصت ها 
و طرح های سرمایه گذاری شهرستان و همچنین گزارش هایی در خصوص میزان نیاز 

شهر به قیر برای آسفالت معابر خاکی را تهیه کرده و آماده داشته باشند.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب در خصوص اهمیت فضای شهر، توسعه 
فضای سبز شهری را اولویت مهمی در برنامه ریزی شهری دانست و اظهار داشت: انتظار 
داریم در مدت زمان کوتاهی برای ایجاد یک پارک جنگلی بزرگ از ۵ تا ۱۵ هکتار با 
هویت سازی درختان بومی یا درختان با میوه خاص اقدام شود و برای بخش زیباسازی 
آن، جذب مشارکت سرمایه گذار در دستور کار مسووالن مربوطه قرار گیرد و یقینا ما 

هم در بخش تامین نهال، از آن ها حمایت خواهیم کرد.
استاندار هرمزگان تمرکز بر افزایش بهره مندی مردم از ثروت های خدادادی سواحل، 
خورها، دشــت ها و طبیعت بکر و بی نظیر اســتان را در دسترس ترین ابزار خالقیت 
شهری عنوان کرد و افزود: شهرداران مناطق باید مشاور سرمایه گذاری داشته باشند و 
مطالعات اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری را آماده کنند تا به کمک مزیت های 

کیف سرمایه گذاری بتوانند مشارکت سرمایه گذاران را هم جلب کنند.
وی، گذر از گردشگری معیشتی و رسیدن به طرح های گردشگری که علت سفر به 
شهرهای مختلف استان باشند را نیازمند تصمیم جدی و فوری دانست و عنوان کرد: 
گردشــگران مقصد تفریح خود را براساس جاذبه ها و جذابیت های شهرها انتخاب 
می کنند نه براساس استراحتگاه ها و بر همین اساس از سرمایه گذاران و ایده های جدید 

و قابل اجرا در حوزه گردشگری شهری حمایت می کنیم.
دوستی تاکید کرد: بر همین مبنا از شهردارانی حمایت می کنیم که به انجام امور شهر 
و مردم سرعت می دهند و برای مردم و توسعه شهر خطر می کنند و در راستای منافع 

مردم، تصمیم های سخت می گیرند.
نماینده عالی دولت با اشاره به نشستی که چندی قبل با شهرداران استان داشت اظهار 
کرد: ظرفیت های موجود استان فرصت مناسبی برای توسعه شهری بوده و الزم است 
شهرداران از تسهیالت اعطایی به شهرداری ها برای بازسازی ناوگان حمل و نقل شهری 
و همچنین از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای بازآفرینی شهری در محالت حاشیه 

شهر استفاده کنند.
 دوســتی، بازآفرینی شهری را یک اولویت برشمرد و تصریح کرد: بازگشایی معابر، 
نوسازی و بهسازی مدارس و  مساجد محله باید جزو اولویت های توسعه شهری باشد.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: انتظار داریم در آستانه بازگشایی مدارس نسبت به اصالح 
معابر شــهری نزدیک مدارس؛ نوسازی تابلوها و خط کشی ها همچنین آماده سازی 
سرویس دانش آموزان همکاری و هماهنگی الزم وجود داشته باشد تا معلمان و دانش 
آموزان بعد از ۲سال دوری از فعالیت های آموزش حضوری در باالترین سطح امنیت 
خاطر و ایمنی، سال تحصیلی جدید را شروع کنند، اینکه در چنین شرایطی یک مدرسه، 
دارای مشکالت بدیهی همچون نبود آب آشامیدنی باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست 

و در این رابطه هیچ توجیهی را نمی پذیریم.

استاندار هرمزگان : 

حضور شرکت ملی حفاری ایران در 
آب های خلیج فارس پررنگ می شود

اقتصاد کیش-        مدیرعامل و رییس هیات مدیره شــرکت ملی حفاری ایران گفت: 
حضور این شرکت در آب های خلیج فارس در آینده نزدیک با تامین سه دکل حفاری 

دریایی پررنگ می شود.  
حمید رضا گلپایگانی در نشستی با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
اهواز، با بیان اینکه این شرکت هم اکنون سه دستگاه حفاری شهید رجایی، شهید مدرس 
و مورب را در خلیج فارس دارد افزود: دکل های شهید رجایی و شهید مدرس به سبب 
فرسودگی تجهیزات ناکارآمد شده و با توجه به مصوبه شرکت ملی نفت ایران سه دکل 

جدید جایگزین این دکل ها می شود.
وی بیان کرد: تغییر ساختار و اصالح فرآیندها، بازسازی و نوسازی دستگاه های حفاری و 
تجهیزات خدمات فنی، تامین به موقع کاال و اقالم کاربردی، اصالح نرخ دکل روز، آموزش 
و پرورش نیروی انسانی و آینده نگری در موضوع منابع انسانی از جمله محورهایی است 
که می تواند در چابک سازی و افزایش توان بهره وری و راندمان کار این شرکت موثر 

واقع شود. 
گلپایگانی گفت: در دولت سیزدهم با عنایت به توجه ویژه مدیر عامل شرکت ملی نفت 
ایران و پشتیبانی صورت گرفته، مدیریت این شرکت با تالش و همت مضاعف مجموعه 
کارکنان سختکوش خود،توانست شمار دستگاه های حفاری فعال خود را از ۵۶ در سال 
۱۴۰۰ به ۶۴ دستگاه در زمان حاضر افزایش دهد که با برنامه ریزی به عمل آمده این تعداد 

تا پایان امسال به ۶۶ دستگاه می رسد. 
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران افزود: شرایط سنی و سنوات خدمتی بخشی از 
کارکنان شــرکت موجب می شود که تا پنج سال آینده تعداد قابل توجهی از همکاران 
به درجه بازنشستگی نایل شوند که ایجاد شرایط برای جذب نیروهای جایگزین اعم از 
رسمی و ارکان ثالث و آموزش آنان می تواند از عواقب این چالش مهم پیشگیری، تا شرکت 

با مشکالت کمبود نیروی متخصص روبه رو نشود. 
وی با قیاس میزان بستانکاری و بدهکاری شرکت ملی حفاری توضیح داد: بخش قابل 
توجهی از بدهکاری این شرکت با دریافت مطالبات به پیمانکاران تسویه می شود و در 
این راستا نیاز به مساعدت و اهتمام ویژه و همراهی شرکت های کارفرمایی است؛ شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب در این ارتباط چه در زمینه افزایش نرخ دکل و چه در پرداخت 

ها، همگامی و همراهی و اهتمام ویژه داشته است. 
گلپایگانی تخصیص اعتبار برای بازسازی ناوگان حفاری را که مورد توجه مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران است موجب تحرک و شتاب بخشیدن به کار حفاری و درنتیجه 
رضایتمندی کارفرماها دانست و گفت: اصالح نرخ دکل ها و نزدیکی آن با استاندارد بین 
المللی و افزایش سرمایه در گردش شرکت، ایجاد تحول در این مجموعه بزرگ صنعتی 
را به دنبال خواهد داشت و با توجه به برنامه های توسعه ای و کالن صنعت نفت ، شرکت 

ملی حفاری می تواند به نحو مطلوب در راستای تحقق برنامه های پیش رو گام بردارد. 
محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه برای 
بررسی طرح ها و پروژه های صنعت نفت در خوزستان و توانمندی شرکت ملی حفاری 
ایران وارد اهواز شــد. وی در بدو ورود با حضور در موقعیت عملیاتی استقرار دستگاه 

حفاری ۵۸ فتح از نزدیک از تالش حفارمردان قدردانی کرد.

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران:

بناهای تاریخی جزیره قشم 
بازسازی می شوند

اقتصاد کیش-        سرپرســت مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم از بازسازی، نوسازی و احیای بناهای تاریخی این جزیره به ویژه 

در غرب آن خبر داد. 
ایوب زارعی گفت: یکی از بناهایی که مرمت آن در دستور کار است، پاسگاه مربوط به 
دوره حضور انگلیسی ها در جزیره است که به اشتباه در برخی اخبار کلیسای انگلیسی  

ها عنوان شده است.
وی ادامه داد: بخشی از این اثر تاریخی حدود ۲ ماه پیش بر اثر زلزله آسیب دید و پس از 
بازدید کارشناسان این مجموعه مراحل اداری، انجام پروژه مرمت و احیا طی و پیمانکار 

نیز انتخاب شده است.
به گفته سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 

قشم، مرمت این اثر تاریخی تا آذر ماه امسال به پایان خواهد رسید.
زارعی یادآور شد: جزیره قشم دارای آثار تاریخی متعددی است که حفاظت از آنها در 
سال های گذشته مغفول مانده است و با برنامه ریزی های انجام شده تالش داریم مرمت و 
احیای آنها را هرچه سریعتر به انجام رسانیم و در نخستین گام ساماندهی قلعه پرتغالی های 

قشم و قلعه نادری الفت در حال انجام است.
وی از ساخت و نصب تابلوهای اطالع رسانی در تمام محوطه تاریخی های جزیره تا پایان 
سال خبر داد و افزود: یکی از چالش هایی که در قشم با آن واجهه هستیم، نبود تابلوهای 
اطالع رسانی مناسب در محوطه های تاریخی است که تا پایان امسال این موضوع رابرطرف 

خواهیم کرد.

سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم :

مدیر بنادر شرق هرمزگان اعالم کرد؛

جابجایی بیش از یک میلیون نفر مسافر و گردشگر
 در بنادر شرق هرمزگان

اقتصــاد کیش-     مدیر بنادر و دریانوردی شــرق 
هرمزگان از جابجایی بیش از یک میلیون نفر مســافر 
و گردشــگر در پایانه های مسافری شرق هرمزگان تا 

نیمه شهریور ماه خبر داد.
حمیدرضا محمد حســینی تختی با بیان اینکه تا نیمه 
شهریور ماه سال جاری، یک میلیون ۱۵۷ هزار و ۹۹۰ 
نفر مسافر و گردشگر در بنادر مسافری شرق هرمزگان 
جابه جا شــده اند، اظهار داشت: مسیرهای سه گانه 
مرکز اســتان )بندرشهید حقانی، بندرشهید ذاکری و 

هرمز( بیشترین تردد را به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: بندر شهید حقانی با جابجایی یک میلیون 
و ۱۴۹ هزار و ۱۳۲ نفر مسافر و گردشگر از میان بنادر 
مسافری در شرق استان، بیشترین میزان را با رشد ۶۷ 
درصدی نســبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه 
نموده و پرتردد ترین پایانه مسافری دریایی کشور و 

استان بوده است.
وی افزود: بندر شهید باهنر که در مسیر مسافری بین 
المللی به بندر شــارجه پــس از وقفه آن هم به دلیل 
شــرایط متأثر از ویروس کرونا از ابتدای سال فعالیت 
خودرا از سر گرفته، طی این مدت با جابجایی ۸ هزار 

و ۸۵۸ نفر مسافر و گردشگر رتبه دوم را در بین بنادر 
مسافری شرق هرمزگان داشته است.

محمد حسینی تختی بر ضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشتی و مراقبتی و استفاده از ماسک در پایانه های 
مسافری دریایی کشور تاکید کرد و گفت: تردد در کلیه 

اماکن و شناورها منوط به استفاده از ماسک و رعایت 
پروتکل های بهداشتی است.

الزم به ذکر است؛ بنادر شرق هرمزگان جز بنادر چند 
منظوره است که در زمینه تجاری و مسافری بین المللی 

و داخلی فعالیت دارند.


