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معاون رئیس جمهور بر لزوم پیشرفت هرمزگان 
با محوریت نخبگان بومی تاکید کرد

میثم لطیفی در کارگروه بررســی ظرفیت های بنادر 
هرمــزگان در تامین نیروی متخصص و بومی اظهار 
داشت: باید از ظرفیت دانشجویان و فارغ التحصیالن 
نخبه بومی در مشــاغل اقتصادِی هرمزگان استفاده و 

اقتصاد این منطقه را تقویت کرد.
وی با تاکید بر اینکه مردم هرمزگان باید در اقتصاد منطقه 
خود سهم داشته باشند، تصریح کرد: قطعاً با پیگیری و 

کار و تالش، این مهم محقق خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به لزوم 
ارتباط بنادر استان ها و دانشگاه ها با رویکرد همفکری در 
طراحی و تدوین طرح هایی دانش بنیان و کامال علمی با 
افق ۱۰ و ۲۰ ساله گفت: باید پیگیری شود تا دانشگاه ها 
در حوزه های دریانوردی و شیالت همکاری مثبت و 

سازنده  داشته باشند.
لطیفــی گفت: در حوزه دریا و دریانوردی و مدیریت 
یکپارچه دریا، کرانه و پسکرانه نیاز به تحول داریم، لذا 
در راستای بهره وری بهتر از دریا و بندر باید به سمت 

مردمی سازی مدیریت دریا پیش برویم.
وی با بیان اینکه به تاثیر نخبگان در عرصه های مختلف 
اعتقاد داریم، بر حمایت از جوانان و نخبگان این استان 
تاکید کرد و ادامه داد: اگر می خواهیم دعای مردم پشت 
سرمان باشد باید به دنبال استعدادشناسی و استفاده  از 

ظرفیت جوانان بومی باشیم.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت: حتما به دانشگاه ها 
سفارش رشــته های مرتبط با دریا داده شود تا بتوانیم 
روند پیشرفت را به طور علمی و دانش بنیان طی کنیم.

میثم لطیفی  هم چنین  در بازدید از بندر شهید رجایی 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دستگاه های متعددی 
برای کمک به ســوی ما می آیند، اما گاهی اوقات این 
باعث می شود که کار برای تولید کننده و صادر کننده 

سخت شود.

وی گفت: جهت گیری در حوزه بنادر بایســتی بجای 
واردات محور به سمت صادرات محور برود، ظرفیت 
داخلی ما رو به رشد است و این امکان وجود دارد که 
ساختار بنادرمان را به این سمت حرکت دهیم که البته 
بخشی از بنادر باید نگاهشان به سمت واردات محور 

باشد چون اقتصاد، دوطرفه است.
معاون رئیس جمهور افزود: امیدواریم بتوانیم در کنار 
هم یک هــم افزایی ایجاد کنیم، خالءها را برطرف و 
نیروی انســانی را جبران و بهره وری این مجموعه را 
افزایش دهیم، به این دلیل که ۶۵ درصد اقتصاد صادرات 

و واردات در حوزه دریا اتفاق می افتد.
رئیس ســازمان اداری و اســتخدامی کشور ادامه داد: 
هرچه بندر شهید رجایی توسعه پیدا کند منافع آن هم 

برای مردم این منطقه و هم برای کل کشور است.
وی اضافــه کــرد: گاهی اوقات توقــف بیش از حد 
کشتی ها، هم برای خودشان و هم برای صادرکننده یا 
وارد کننده هزینه هایی دارد و در تالش هستیم که این 
هزینه ها را کاهش دهیم و اگر نیاز است با اصالح فرآیند 
ها و سامانه ها، اتصال سامانه های بین دستگاهی بین 
گمرک، شیالت، سازمان بنادر و مجموعه های دیگر 
بتوانیم کاری کنیم که این فرآیند آسان شود تا به درستی 

خدمت کنیم.
لطیفی در پاسخ به این ســوال که سازمان امور اداری 
استخدامی کشور برای تقویت نیرو های متخصص چه 

سیاســت و رویکردی را دنبال می کند گفت: دانشگاه 
هایی وجود دارد که در حوزه تربیت نیرو که در رشته 
های مروبط به مهندســی در حوزه های ساحل و فرا 
ساحل فعالیت می کنند و در تالشیم بتوانیم از هم اکنون 
پیش بینی های الزم در سند آمایش آموزش عالی ببینیم 

و نسبت به تقویت نیرو برای میان مدت اقدام کنیم.
وی ادامه داد: نیرو هایی که اکنون در رشته های مرتبط 
متخصص هستند جذابیتی برایشان ایجاد می کنیم که از 
ظرفیتشان استفاده شود، تعاملی با نخبگان داریم و در 
حال جذب چنین نیروی هایی هستیم که تا پایان سال، 
یکهزار نفر از نخبگان شناســایی شود و بخشی از این 

سهمیه برای سازمان بنادر است.
معاون رییس جمهور گفت: اگر کار به دســت ما باشد 
هر هزار نخبه را در دستگاه های اجرایی قبول می کنیم 
اما تنوع رشته داریم و ابتدا باید بدانیم ورودی نخبگان 

چقدر است تا حرکتی در این مجموعه ایجاد شود.
لطیفی در بحث مشاغل اختصاصی ادارات نیز از آمادگی 
صدور ۱۰۰ مجوز استخدام برای استان هرمزگان خبر 
داد و افزود: برای دستگاه هایی همچون گمرک و بنادر، 

این موضوع باید جداگانه بررسی شود.
معــاون رییس جمهور در دومین روز ســفر خود به 
هرمزگان از طرح های مختلف دریایی و بندری بنادر 
حقانی، شهید باهنر و بندر چندمنظوره خمیر بازدید 

کرد.

        اقتصاد کیش -  معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با 
تاکید بر لزوم استفاده از نیروهای نخبه بومی 
در مشاغل تخصصی گفت: اقتصاد هرمزگان 
برای پیشــرفت باید با محوریت مردم منطقه 

تقویت شود.

قشم دارای ظرفیت ارائه الگوی موفق 
توسعه است

اقتصاد کیش-    رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به 
فرهنگ اصیل مردم این جزیره گفت: قشم می تواند الگوی موفق توسعه ایران اسالمی 

در جهان باشد. 
افشار فتح الهی در دیدار با اعضای شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: چیزی که 
قشم را به الگویی نمونه تبدیل می کند حفظ اصالت فرهنگی در عین توسعه اقتصادی 

واقع شده در این منطقه است.
وی ضمن برشمردن بخشی از ظرفیت های جغرافیایی و منطقه ای جزیره، عنوان کرد: 
تنوع ادیان و فرهنگ ها در قشم به همراه پیشرفت های اقتصادی اخیر، نیاز به مدیریت 

مباحث فرهنگی را بیش از پیش محرز می کند.
فتح الهی به ظرفیت گردشــگرِی خانوادگی در این جزیره اشاره کرد و افزود: حوزه 
فرهنگ، غالب ترین حوزه مورد توجه و دســت نخورده این منطقه اســت که باعث 

گسترش گردشگری خانوادگی در قشم شده است.
وی همچنین از جشنواره »شهریما« به عنوان ظرفیتی برای معرفی دستاوردهای جامعه 
محلی قشم یاد کرد و گفت: این رویداد محلی برای ارائه تولیدات مردم و مکانی برای 
جلب و حضور خانواده ها به عنوان بازدیدکننده است و توسعه این فرهنگ مردمی 

برای ما بسیار اهمیت دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از اعضای شورای فرهنگ عمومی خواست ضمن 
بازدید از ظرفیت های موجود جزیره و جامعه محلی، در تدوین یک سند فرهنگی بر 

اساس سنت های بومی و تلفیق با دانش روز با مجموعه سازمان همراهی کنند.
قشم کانون تمدن خلیج فارس

عادل پیغامی، عضو هیأت مدیره ســازمان منطقه آزاد قشــم نیز در این جلسه ضمن 
قدردانی از حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی و نخبگان کسب و کارهای استارت 
آپی کشور، بیان داشت: تجربه ایده ها به شکل های صنایع خالق یا صنایع قابل تعمیم 

به حوزه بین الملل یکی از عالیق فعاالن حوزه استارت آپ است.
وی ادامه داد: قشم می تواند به کانون تمدن خلیج فارس تبدیل شود و برای رسیدن به 
این هدف، ایجاد روابط تعاملی بین سازمان منطقه آزاد قشم، وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در ادامه این جلسه، اعضای شورای فرهنگ عمومی باتوجه به بازدیدهایی که با همراهی 
مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم از سایت 
گردشگری جزایر ناز و جزیره هنگام داشتند، در مورد نقطه نظرات خود به گفت و گو 
پرداختند و خواستار اطالعات منطبق بر ساختار جامعه محلی به همراه اولویت بندی 

های سازمانی به منظور طراحی ایده های نو در حوزه فرهنگ شدند.
توجه به حوزه کودک و نوجوان به عنوان یک سرمایه استراتژیک، استفاده از ظرفیت 
رویدادها برای تولید یک جریان اقتصادی و ظرفیت سنجی قشم برای رسیدن به یک 
طرح طبقه بندی شده از موضوعات دیگری بود که از سوی اعضای شورای فرهنگ 

عمومی به بحث گذاشته شد.

تولید سیمان هرمزگان ۱۷۰ هزار تُن مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
افزایش یافت

اقتصاد کیش-       مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان گفت:  این شرکت یک میلیون 
و ۸۰۰ هزار تُن ظرفیت اسمی دارد که با تغییرهای انجام شده در یک خط تولید ۱۷۰ 

هزار تُن به ظرفیت تولید آن افزوده شد. 
مهدی آقا بیگی در پایان نشست اعضای انجمن صنفی کارفرمایان سیمان کشور، در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: افزایش ۲۰۰ هزار تُنی در سال جاری را هم 

در برنامه داریم که امیدواریم تا پایان سال محقق شود.
وی ادامه داد: نیاز هرمزگان به سیمان باال بوده و به همین سبب عمده تولید در درون 
این استان استفاده می شود و به طور طبیعی نیاز داخلی را تأمین می کنیم که ۱۰۰ درصد 
محصول براســاس دستورکارهای ابالغ شــده در ۲ سال اخیر در بورس کاال عرضه 

می شود.
وی اضافه کرد: برخی شرکت ها در بازار غرب هرمزگان حضور دارند مانند سیمان های 

المرد و داراب که در فصل فعالیت های عمرانی کمک کننده اند.
سرانه مصرف سیمان در هرمزگان ۶۰۰ کیلوگرم است

مدیرعامل شــرکت سیمان هرمزگان ابراز داشــت: سرانه مصرف سیمان به نسبت 
جمعیت این استان ۶۰۰ کیلوگرم است و طرح های عمرانی بسیاری هم در این استان 
وجود دارد که برخی دولتی بوده و نیاز این طرح ها هم بسیار باال بوده و در فصل هایی 

که آغاز کار بوده به خصوص در ابتدای مهر ماه فشار مضاعفی ایجاد می شود.
آقا بیگی توضیح داد:  طرح های عمرانی به طول معمول در تابستان تعطیل و متوقف 
است و در ۲ ماه ابتدای پاییز که آغاز کارهای عمرانی است فشار مضاعفی به شرکت 

وارد می شود.
وی افزود: مجریان طرح های عمرانی از بابت قطعی برق و گاز نگرانی دارند و احتمال 
می دهند ممکن است در زمستان برق کارخانه قطع و تولید متوقف شود، به همین سبب 

فشار مضاعفی وارد می کنند تا بتوانند سیمان مورد نیاز خود را ذخیره کنند.
واسطه ها عامل شکل گیری رقابت منفی قیمتی هستند

وی با بیان اینکه میزبان حدود ۶۰ درصد شرکت های تولید سیمان کشور بودیم، اشاره 
کرد: عمده ســیمان هایی که در جنوب کشــور مانند استان های خوزستان، بوشهر و 
هرمزگان فعالیت دارند در این نشست حضور داشتند تا در خصوص شفاف تر شدن 
قیمت گذاری سیمان، وارد نشدن به رقابت منفی قیمتی تصمیم هایی اتخاذ شود که هم 

منافع ملی و هم منطقه ای و هم منافع شرکت ها را حفظ کند.
مدیرعامل شــرکت سیمان هرمزگان گفت:  شــرکت های واسطه متعددی در زمینه 
صادرات کلینکر )سیمان نیمه فرآوری شده( در بندر شهید رجایی فعالیت می کنند 
که این شــرکت ها سیمان هایی تولیدی در مرکز کشور و به خصوص سیمانی که در 
جنوب کشــور تولید می شود را صادر می کنند و یک رقابت منفی در نرخ گذاری ها 

شکل می گیرد.
آقا بیگی اظهار داشــت:  دالالن با هم رقابت نمی کنند و به صورت هماهنگ شــده به 
شرکت ها مراجعه می کنند و زمانی که به صورت تک تک با شرکت ها مذاکره می کنند 
قیمت ها شکســته می شود.آقا بیگی اظهار داشت:  دالالن با هم رقابت نمی کنند و به 
صورت هماهنگ شده به شرکت ها مراجعه می کنند و زمانی که به صورت تک تک با 

شرکت ها مذاکره می کنند قیمت ها شکسته می شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال واسطه زمانی که می خواهد با سیمان هرمزگان مذاکره کند 
می گوید از سیمان بوشهر ۲۵ دالر خرید کردم و قیمت ۳۰ دالرِ شما گران است، در 
نتیجه رقابت منفی قیمتی شکل گرفته و شرکت مجبور می شود نرخ خود را کاهش دهد، 

شکل گیری این رقابت منفی منجر به شکستن نرخ همه شرکت ها می شود.
امکان صادرات مســتقیم وجود ندارد/عمده شــرکت های سیمان دولتی محسوب 

می شوند
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان گفت: امکان صادرات مستقیم سیمان و کیلنکر به 
دلیل قرار داشتن کشور در تحریم ها وجود ندارد، به عبارتی دیگر تأمین کشتی سخت 
شده و انتقال ارز از مشکل های اصلی است و به همین دلیل هم به شرکت واسطه ای 

نیاز هست که این کار را انجام دهد.
آقا بیگی خاطر نشــان کرد: عمده شرکت های سیمان دولتی محسوب می شوند، ۳۰ 
درصد صنعت سیمان کشور توسط تأمین اجتماعی تأمین می شود و به طور طبیعی در 

لیست تحریمی قرار دارد.
دولت برای تشکیل رینگ صادراتی کمک کننده است

وی تاکید کرد: دولت در زمینه صادرات می تواند کمک کننده باشد، اکنون پیشنهاد ایجاد 
رینگ صادراتی توسط شرکت های سیمانی مطرح شده که شبیه به بورس کاال بوده اما 

نسخه خارجی آن است.
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان افزود: دولت می تواند این اختیار را به انجمن صنفی 
کافرمایان سیمان کشور بدهد که بتواند اساسنامه رینگ صادراتی را تهیه کرده و آن را 
تشــکیل دهد و این می تواند از رفتن شرکت های تولید کننده به رقابت منفی قیمتی 

جلوگیری کرده و تعیین قیمت از حالت مذاکره ای خارج شود.
وی ابراز داشت: البته گاهی بازار داخلی در زمینه سیمان دچار مشکل و چالش می شود 
که دولت بایستی مراقبت کند اما گاهی از صادرات جلوگیری می کند درحالی که این ها 
ارتباطی با هم ندارند، به عنوان مثال بار صادراتی چند ماه در اسکله مانده است و ارتباطی 

به فروش داخلی ندارد.
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان بیان کرد: امکان بازگرداندن کاال به دلیل هزینه های 

بسیار باالی حمل و نقل کاال از بندرگاه هم وجود ندارد.
هزینه های حمل و نقل سیمان بسیار باالست

آقا بیگی گفت: هزینه های حمل و نقل بسیار باالست و دولت می تواند در این بخش 
یاری دهنده باشد البته خود ما هم برنامه ریزی برای این موضوع انجام داده ایم تا حمل 

و نقل شکل بهتری داشته باشد.
وی افزود: برای مثال، باری که از کارخانه واقع در بندر خمیر به بندرعباس در فاصله 
۸۰ تا ۹۰ کیلومتری ارسال می شود، در خوش بینانه ترین  حالت ۲۰ میلیون تومان قیمت 
دارد اما پنج میلیون تومان کرایه حمل آن است، یعنی راننده و کامیون ۲۵ درصد از مبلغ 

سیمان را برای حمل دریافت می کند.
وی هزینه حمل ریلی را هم گران دانســت و گفت:  شــرکت سیمان سپاهان ریل و 
لوکوموتیو دارد اما به اندازه ای هزینه های ریلی گران است که کاالی خود را با کامیون 

و تریلر و به اصطالح جاده ای حمل می کند.
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان تاکید کرد: درحالی که هزینه های حمل ریلی در 
سایر کشورها ارزان تر است در ایران گران تر است، ریل از نظر سرعت و میزان حمل 
و ایمنی به صرفه تر اســت چونکه تناژ باالتری را می توان حمل کرد و مخاطره های 

جاده ای و ترافیکی را هم ندارد.
وی گفت: شــبکه ریلی در کشــور ضعیف است و ریل به بسیاری از مناطق نرسیده 
است و اگر قرار باشد ریل از بندرعباس تا خمیر کشیده شود این کار جزو اختیارات 

دولت است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس عمده مقاصد صادرات سیمان هستند

آقا بیگی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۱۰۰ هزار تن صادرات در چند ماهه 
اخیر سال جاری انجام شد و در ماه های آینده هم ۱۰۰ هزار تن سیمان از بندر شهید 
رجایی صادر خواهد شد اما برنامه ریزی برای یکسال مالی آینده ۴۰۰ هزار تن پیش بینی 

صادرات شده تا ارز آوری داشته باشیم.
وی افزود: کشورهای هدف صادرات بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند عمان، 
قطر، امارات بوده و درحال رایزنی با کشورهای دیگر مانند هندوستان و چین هستیم که 

بار صادراتی خود را در آن کشورها عرضه کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین رایزنی هایی با کشورهای دیگر در آفریقا هم درحال انجام 

است که هنوز به نتیجه ای منجر نشده است.
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان گفت: اکنون سیمان را ارزان ترین کاال می دانیم و اگر 
هر تن را ۷۰۰ هزار تا ۷۳۰ هزار تومان را در بورس کاال عرضه کنیم نهایت قیمت آن ۳۵ 

تا ۴۰ هزار تومان است که افزون بر چهار هزار تومان هزینه پاکت است.
وی تاکید کرد: قیمت کیسه ۵۰ کیلویی سیمان ۶۰۰ تومان می شود، آیا کارگر حاضر 
اســت کیســه ای را با قیمت ۳۰ هزار تومان از خاک معمولی پر کند اما ســیمانی که 
فرآیندهای مختلفی برای تبدیل شدن به محصول نهایی پشت سر می گذارد قیمت 

بسیار نازل و پایینی دارد.

کتاب مبانی و اصول مدیریت سبز
 در قشم منتشر شد

اقتصاد کیش-   کتاب »مبانی و اصول مدیریت سبز« اثر »مرتضی فاخری« با موضوع 
مدیریت محیط زیست از سوی انتشارات راز نهان چاپ و منتشر شد. 

مرتضی فاخری اظهار داشــت: مدیریت سبز یک مفهوم دانشگاهی )آکادمیک( به 
شــمار می آید که در همین راستا کارهای پژوهشی و علمی زیادی برای تبیین این 

مفهوم تازه مدیریتی انجام شده است.
وی ادامه داد: اگر چه هنوز تردیدهای برای عملیاتی شدن این نوع مدیریت وجود 

دارد، اما دستاوردهای خوبی هم داشته است.
این نویســنده توضیح داد: باید توجه داشــت که این مدیریت یک ســبک تازه در 
مدیریت کســب و کار نیست بلکه یک ســاختار یا به عبارت دقیق تر یک فرآیند 
ساختاری کسب و کار است. به سخن دیگر، مدیریت سبز، روش های ایجاد سود 

و منفعت را تولید می کند.
فاخری اضافه کرد: مدیریت ســبز، بکارگیری موثــر و کار آمد تمامی منابع مادی 
و انســانی برای هدایت و کنترل ســازمان برای نیل به اهداف زیســت محیطی با 

سازماندهی و برنامه ریزی است.
وی گفت: همانگونه که صاحب نظران علم مدیریت بدان اشاره می کنند مدیر باید در 
تمام زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظایر آن حضور داشته باشد و سازمان 
ها با بهره مندی از مفاهیم و شاخص های مدیریت سبز، برای نیل به وضعیت سبز که 

یکی از مصادیق آن مصرف بهینه انرژی است، اهتمام داشته باشند.
این پژوهشگر و نویسنده جوان در حوزه دریا و مدیریت افزود: بدون شک، شناخت 
مدیریت سبز و تاثیر آن در کارآمدتر بودن هر چه بیشتر رفتارهای مدیریتی، می تواند 
در بهبود و ارتقا آن ســازمان و همچنین منابع انســانی و ثبت سرمایه در گردش آن 

سازمان، یاری رسان باشد.
کتاب »مبانی و اصول مدیریت سبز« در ۶ فصل مدیریت استراتژیک، مدیریت سبز، 
مدیریت سازمان سبز، بازاریابی سبز، کسب و کار سبز و راه اندازی کسب و کار سبز 

از کجا آمد، منتشر شده است.
پیش از انتشار کتاب »مبانی و اصول مدیریت سبز« نیز مرتضی فاخری چهار جلد 
کتاب با ســرنویس های »مدیریت اســتعداد کارکنان؛ کلید نوآوری در سازمان«، 
»بازاریابی سبز؛ مولفه ها و موانع تحقق«، »نقش منابع انسانی در توسعه دریا محور« 

و »روانشناسی سازمانی« را به نگارش و زیور طبع رسانده بود.

تولید بیش از ۴ میلیارد کیلووات ساعت 
انرژی در نیروگاه بندرعباس

اقتصاد کیش-  مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از تولید ۴ میلیارد و ۶۶ میلیون و ۷۴۳ هزار 
کیلووات ساعت انرژی طی هشت ماه گذشته در این نیروگاه خبر داد. 

داریوش محمودی در تشریح این خبر، اظهار کرد: از این میزان انرژی تولیدی ۴ میلیارد 
و ۸ میلیون و ۸۱۰ هزار کیلووات ســاعت ســهم واحدهای بخار و ۵۷ میلیون و ۹۳۳ 

هزارکیلووات ساعت سهم واحدهای گازی بوده است.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خاطرنشان کرد: این در حالی است که این نیروگاه در آبان 

امسال نیز افزون بر ۳۸۵ میلیون و ۶۸۲ هزار کیلووات ساعت انرژی تولید کرده است.
محمودی در پایان بیان کرد: نیروگاه بندرعباس با چهار واحد بخاری و دو واحد گازی 
با ظرفیت ۱۳۲۰ مگاوات به عنوان بزرگترین نیروگاه جنوب شرق کشور، نقش بسزایی 

در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان هرمزگان دارد.

رشد ۸ درصدی صادرات محصوالت کشاورزی هرمزگان
 به خارج از کشور

اقتصاد کیش-  رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از رشد ۸ درصدی صادرات 
محصوالت کشاورزی استان به خارج از کشور خبر داد. 

عباس مویدی در تشــریح این خبر افزود: از ابتدای امســال تاکنون ۵۱۱ هزار تن 
محصوالت کشاوری استان به خارج از کشور صادر شده که ۸ درصد بیشتر از مدت 

مشابه سال گذشته است.

وی اظهار کرد: ۲.۷ درصد از محصوالت زراعی و ۳.۷ از محصوالت باغی کشور در 
استان هرمزگان تولید می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان بیان کرد: در حوزه صنایع تبدیلی نیز استان 
هرمزگان اکنون ۱۹۲ واحد صنعتی فعال دارد که برای ۵ هزار و ۱۳۵ نفر به صورت 

مستقیم و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد شده است


