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انتقاد استاندار هرمزگان از بکار نگرفتن 
نیرو های بومی در جزایر سه گانه

به گزارش اقتصاد کیش ، مهدی دوســتی در جلسه 
فوق العاده شورای اداری استان هرمزگان با حضور 
میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور، هرمزگان را استانی 
با کارکرد ملی خواند و با اشاره به نقش بنادر استان در 
توسعه تجارت کشور گفت: حد فاصل بندر شهید 
رجایی تا بنــدر چابهار حدود هزار کیلومتر فاصله 
است، اما بندرکارآمدی در این حوزه وجود نداشت 
که با چندین ماه تالش توانستیم رویه های گمرکی 

را در بندر سیریک فعال کنیم.
وی نبود نیروی انسانی را عامل اصلی افزایش زمان 
موافقت با استقرار رویه های گمرکی دانست و افزود: 
این امر باعث شده است که تاکید مقام معظم رهبری 
مبنی بر توســعه سواحل مکران با وجود اینکه همه 
دولت ها به دنبال توســعه در این منطقه بودند روی 

زمین بماند.
اســتاندار هرمزگان با بیان اینکه بندر شهید رجایی 
دارای ۵ الی ۶ میلیارد دالر ارزش اســت و به عنوان 
یک دارایی ارزنده برای کشــور محسوب می شود، 
افزود: اینکه نتوانیم از ظرفیت دارایی های کشور به 
صورت کامل اســتفاده کنیم و بندر شهید رجایی به 
علت نبود نیروی انســانی ۱۲ ساعت فعالیت داشته 

باشد به نفع کشور نیست.
وی گفت: با فشار هایی که آوردیم توانستیم فعالیت 
بندر شــهید رجایی را در حوزه کاال های اساسی ۲۴ 
ساعته کنیم، اما محدودیت هایی وجود دارد که مانع 
این امر است به عنوان مثال برای اضافه کاری مدیران 
سقف تعیین شده است و یک مدیر اگر از یک سقفی 
به بعد اضافه کاری داشــته باشد، اضافه کاری به او 

تعلق نمی گیرد.
دوســتی با تاکید بر لزوم توجه ویــژه به بنادر در 
حوزه نیروی انسانی با اشاره به رویکرد استانداری 
هرمــزگان در اعطای ســند به خانه هــای مردم با 
مشــارکت بخش خصوصی، گفت: پیشنهاد داریم 
بدون اضافه کردن نیروی انســانی جدید با افزایش 
انعطاف پذیــری در برون ســپاری ها، کارکرد ها را 
ارتقــا دهیم و برای این مهم می تــوان از ظرفیت 
بخش خصوصی، دفاتر پیشــخوان دولت و دفاتر 

پلیس +۱۰ استفاده کرد.
نماینده عالی دولت در اســتان هرمزگان با اشــاره 
به تمرکز دولت بر افزایش تعامالت با کشــور های 
همســایه، تاکید کــرد: در حال حاضــر ۴ مرز در 

اســتان تعریف و مصوب شده اســت، اما به علت 
اینکــه نیروی انســانی الزم را نداریم نمی توانیم از 
این ظرفیت ها اســتفاده کنیم و عمال زحمات آقای 

رئیس جمهور به هدر رفته است.
وی گفــت: ما نگــران به کارگیــری نیروی بومی 
نیستیم بلکه نگرانی ما این است که به نام هرمزگان 
نیرو هایی جذب می شــود، اما عایدی برای استان 
ندارند از ســهمیه های مناطق محروم مانند بشاگرد 
استفاده می شود و نیرو هایی جذب می شود در حالی 
که این نیرو ها در بشــاگرد ماندگار نمی شوند و به 
مناطق دیگر منتقل می شوند و عمال این نیرو ها به نام 

هرمزگان، اما به کام استان های دیگر هستند.
مهدی دوســتی با اشاره به فرمان رهبر انقالب برای 
توسعه و مسکونی سازی جزایر گفت: در شهرستان 
بوموسی و جزایر سه گانه شاهد اتفاق عجیبی هستیم 
که ظلم آشکار به ساکنین این جزایر است، در جزیره 
سیری شــرکت فالت قاره ۲ هزار نفر نیرو دارد، اما 
شاید یک نفر از آن ها بومی بوموسی است، بهانه شان 
نیز این اســت که نیرو های بومی مشکل رفت و آمد 
دارند در حالی که ما حاضر هســتیم برای نیرو های 

بومی شناور اختصاص دهیم.
وی افــزود: در حال حاضر حدود ۱۲ نفر از جزیره 
بوموســی هستند که در رشــته های مهندسی نفت 
تحصیــل کرده اند و اگــر ما نتوانیــم این ها را در 
شرکت های نفتی مشغول به کار کنیم جزیره ظرفیت 

دیگری جز صیادی برای اشتغال ندارد.
اســتاندار هرمزگان ادامه داد: حقــوق فوق العاده 
کارمنــدان و معلمان در جزیره بوموســی با وجود 
اینکه ســهم ناچیزی بود نیــز در دولت قبل حذف 
شــده است و این امر ماندگاری کارمندان را در این 
جزیره پایین آورده است که الزم است در این حوزه 

نیز توجه ویژه ای شود.
نماینــده عالی دولت در اســتان هرمــزگان افزود: 

هرمزگان کلکســیون تداخالت ساختاری است، 
مناطــق آزاد، مناطق ویــژه اقتصــادی نمونه این 
تداخالت بودند و امروزه این موضوع در ســواحل 
مکــران نیز در حال وقوع اســت کــه یک بحران 
حکمرانــی را در این منطقه به وجود می آورد و این 

تداخالت قطعا به استان ضربه خواهد زد.
مهدی دوســتی گفت: فاصله شــرقی ترین نقطه 
اســتان تا غربی ترین نقطه آن به اندازه فاصله بندر 
امام خمینی )ره( تا تهران است و درخواست ما این 
است که در اولین گام دو قطب در شرق به مرکزیت 
میناب و غرب به مرکزیت بندرلنگه تعریف شود تا 
خدمات در شرق و غرب استان تقسیم شود و مردم 
الزم نباشــد برای دریافت خدمات به مرکز اســتان 

مراجعه کنند.
اســتاندار هرمزگان، با اشاره به عزم حاکمیت برای 
انتقــال دفاتر مرکزی بنگاه هــای اقتصادی به محل 
فعالیتشان، افزود: وجود مدیر و استاندار پروازی به 
هیچ عنوان توجیه منطقی ندارد، حاضر هستیم برای 
تسهیل در انتقال دفاتر مرکزی بنگاه ها زمین رایگان 
در هر جای شهر که بخواهند اختصاص دهیم تا این 

مسئله محقق شود.
دوســتی تاکید کرد: بحــث بنگاه های اقتصادی که 
می گویند ما خصوصی هســتیم، اما بخش عمده ای 
از سهامدارانشــان دولتــی هســتند نیــز از دیگر 
مشــکالت استان اســت چرا که هیچ قانونی را در 
اســتخدام رعایت نمی کنند به عنوان نمونه یکی از 
پاالیشگاه های نفتی استان ۵۰ نفر نیرو استخدام کرده 
اســت که آن ها اهل یک شهرستان کوچک هستند 
فقط به این علت که یکی از مدیران این پاالیشــگاه 

اهل آن شهرستان است.
وی گفــت: در توســعه منابــع انســانی برخی ها 
گلوگاه های اقتصادی را در دست گرفته اند و با این 

قبیل کار ها ایجاد نارضایتی در جامعه می کنند.

        اقتصاد کیش -   استاندار هرمزگان 
با ابراز نگرانی از جذب نیرو به نام هرمزگان و 
استفاده در استان های دیگر، استفاده نکردن از 
نیرو های بومی در جزایر سه گانه را ظلم آشکار 

دانست.

غفلت از اقدامات فرهنگی   پیامدهای 
جدی  بهمراه دارد

اقتصاد کیش-     معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان گفت: غفلت از اقدامات 
فرهنگی حوزه نوجوانان و جوانان پیامد های جدی به دنبال دارد.

احسان کامرانی در جلسه ستاد ساماندهی متکدیان هرمزگان، با اشاره به اثار مخرب 
پدیده تکدی گری، عنوان کرد: گســترش پدیده تکدی گری پیامدهای اجتماعی و 
فرهنگی بسیاری دارد که ضروری است با اتخاذ تدابیر مناسب از گسترش آن پیشگیری 
کرد. گسترش پدیده تکدی گری زمینه افزایش انواع آسیب های اجتماعی همچون 

سرقت، اعتیاد و... را در پی دارد.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با اشاره به اهمیت توجه به 
اقدامات فرهنگی برای کاهش آسیب های اجتماعی تصریح کرد: دستیابی به اهداف 
تعیین شده در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند اهتمام دستگاه های اجرایی در 
عمل به مأموریت های خود در این بخش به ویژه مسائل فرهنگی مرتبط با نوجوانان و 
جوانان است. کامرانی افزود: غفلت از مقوله مهم فرهنگی نوجوانان و جوانان در سالهای 
اخیر به ویژه دوران کرونا و عدم مدیریت مسائل مرتبط با این قشر تأثیر گذار هدر رفت 

بسیاری از ظرفیت ها در این بخش را به دنبال داشته است.
وی افزود: توانمند سازی افراد متکدی برای جلوگیری از بازگشت دوباره آنها به این 
آسیب مهم اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است و تاکنون اقداماتی که در راستای 

توانمند سازی آنها صورت پذیرفته به اهداف مورد نظر دست نیافته است.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: در حوزه 
آسیب های اجتماعی همچون پدیده تکدی گری، طالق، اعتیاد و سرقت نیازمند آسیب 
شناسی جدی، بهره گیری از طرفیت دانشگاهیان، بازنگری در برنامه ریزی ها و بهره 

گیری از شیوه های نو هستیم تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.
کامرانی گفت: گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی ویژه متکدیان برای یافتن 
شغل مناسب از اهمیت بسزایی برخوردار است و ضروری است دستگاه های اجرایی 

ذیربط نسبت به تحقق این مهم گام بردارند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان:

بیمه ملوانان و صیادان در مجلس 
پیگیری می شود

اقتصاد کیش-        رئیس فراکســیون محیط زیســت مجلس شورای اسالمی گفت: 
طرحی در مجلس مطرح است تا مشکل بیمه ملوانان و صیادان حل شود و این مسئله 

در حال حاضر در معاونت نظارت مجلس در حال پیگیری است.
ســمیه رفیعی در نشســت با مدیران بخش کشاورزی اســتان هرمزگان، با اشاره به 
دغدغه های صیادان در حوزه بیمه ای اظهار داشــت: طرحی در مجلس مطرح است 
که مشــکل بیمه ملوانان و صیادان حل شود و این مسئله در حال حاضر در معاونت 
نظارت مجلس در حال پیگیری است. سازمان تأمین اجتماعی کشور بدقلقلی هایی را 
در می آورد و نمی خواهد زیربار پذیرش بیمه صیادان برود اما مجلس مصمم اســت 

که این اتفاق بیافتد.
عضو کمیســیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، تاکیدکرد: 
هیچ کسی نمی تواند بهتر از صیاد بگوید اوضاع دریا چگونه است و آنچه که از پایش ها 
به نظر می آید گواه است که وضعیت ذخایر آبزیان به هیچ عنوان خوب نیست و اگر 

قرار است وضعیت صید ما ادامه دار باشد باید تمهیداتی اندیشیده شود.
رفیعی خاطرنشان کرد: اوضاع آبزیان در منطقه واقعاً بحرانی است و صیادان باید دلشان 
برای منطقه و زیستگاه های آبزیان بسوزد و الزم است برای حل این مشکل از نظرات 

صیادان بومی نیز استفاده شود.
وی ابرازداشت: اظهارات در مورد وجود صید غیر مجاز و عدم ساماندهی شناورهای 
صیادی کامالً درست است، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی درحال بازنگری 

است و خیلی از مسائل همچون جرم انگاری صید غیرمجاز درحال بررسی است.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی تاکیدکرد: با این حال می شود 
با خالقیت و گرفتن نظر ذی نفعان، مردم و محیط زیستی ها بسیاری از آئین نامه ها و 
بخشــنامه ها را تا بازبینی کامل قانون اصالح کرد چرا که بسیاری از آئین نامه ها واقعًا 

نخ نما شده اند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس   در بندر عباس 
اعالم کرد؛

ثبت ۳۵ مورد آتش سوزی منازل 
مسکونی بندرعباس در آبان ماه

اقتصاد کیش-    مدیرعامل سازمان آتش نشانی بندرعباس گفت: آتش سوزی منازل 
مسکونی در آبان ماه گذشته ۳۵ فقره به ثبت رسید و  در این رابطه ۴ نفر مجروح شدند 

و یک نفر نجات یافت.  
محمد امین لیاقت با بیان اینکه تیم نجات وامداد آتش نشانی بندرعباس، ماه گذشته ۲۰۲ 
نفر را نجات دادند، افزود: ۱۲۹ از این افراد در آسانسور گیر افتاده ، ۳۶ نفر در خودرو 

و منزل محبوس شده  و ۲۱ نفر در سانحه خودرویی بودند.
وی اظهار کرد: در مهرماه امسال، تیم نجات وامداد در ۱۸۶ مأموریت با میانگین ۳ دقیقه 

و ۳۷ ثانیه حضور در محل ، ۲۰۲ نفر از شهروندان را نجات دادند.
وی با اشاره به اینکه ۷۱ مأموریت مربوط به نقص فنی آسانسور و گیر افتادن افراد، ۳۹ 
مورد نیز در رابطه با محبوس شدگان در خودرو و منزل ، ۱۹ مورد واژگونی، برخورد 
و ســقوط خودرویی و... بود، عنوان کرد: ۳ مورد تهدید خودکشــی، یک مورد غرق 
شدگی در دریا،۲ مورد انفجار آبگرمکن و گاز نیز ثبت و ضبط شد و در این مدت  ۳۳ 

نفر مجروح و ۷ نفر فوت شدند. 
لیاقت تصریح کرد: در یک ماه گذشته ۱۴۳ فقره آتش سوزی در بندرعباس امحا شد و از  
۱۴۳ فقره حریق ، ۳۵ فقره آن مربوط به منازل مسکونی، ۲۲ فقره خودرو و...بوده است.

این مقام سمدول از مجروح شدن ۸ نفر و مرگ یک نفر در این آتش سوزی ها خبر داد 
و افزود: ۲۹ حریق مربوط به اتصالی برق ،  ۱۴ مورد حریق گاز، ۱۴ مورد مواد نفتی  و... 
بوده است.وی عامل ۷۶ آتش سوزی عمدی ، ۶۱ مورد غیرعمدی  و ۶ مورد نامعلوم 
ذکر کرد و نقص فنی در این اتفاق ها ۳۰مورد، سهل انگاری  ۲۹ مورد ، عدم ایمنی ۸ 

مورد و سایر ۷۶ مورد خواند. 
لیاقت با اشاره به اینکه زیان مالی در این یک ماهه ناشی از آتش سوزی  ۲۷ میلیارد و ۶۷۰ 
میلیون ریال  به ثبت رسیده است، اظهار کرد: آتش سوزی منازل مسکونی در آبان ماه 
گذشته ۳۵ فقره به ثبت رسید و  در این رابطه ۴ نفر مجروح شدند  و یک نفر نجات یافت. 
وی ۱۴ مورد حریق منازل را ناشی از اتصالی برق ،۱۲ مورد ناشی از  گاز، ۲ مورد مواد 
نفتی و ۷ مورد سایر  دانست و ادامه داد: بیشترین علت آتش سوزی در منازل نقص فنی با 
۱۵ مورد و سهل انگاری با ۱۰ مورد بوده است. لیاقت از حریق ۲۲ دستگاه خودرو سخن 
گفت که ۴ نفر مصدوم و یک نفر کشته شد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی بندرعباس 
در پایان به صدور ۴۴ فقره  پروانه ساختمان،صدور ۳۰ فقره  پایان کار ساختمان، نصب  
 CO۲ در ساختمان های مرتفع، نصب ۱۸۳ خاموش کننده پودر و گاز و F ۱۴۵ جعبه

در ساختمان ها، بازدید ایمنی از ۸ اماکن پرخطر  اشاره ای داشت.

جابجایی ۸۰ هزار کانتینر یخچالیمدیرعامل سازمان آتش نشانی بندرعباس خبرداد:
 از ابتدای سال در بندرلنگه

اقتصاد کیش-    مدیربنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: از ابتدای سال تا کنون 
۸۰ هزار کانتینر یخچالی به وزن ۹۰۰ هزار تن در بندرگاه بندرلنگه تخلیه و بارگیری شد.

به گزارش  اقتصاد کیش ، مرتضی ســاالری افزود: این شــمار نسبت به مدت مشابه 
پارسال ۷۸ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: میوه و تره بار، خشکبارو گوشت از مهم ترین کاال هایی است که با کانتینر 
یخچالی از کشور های آسیای میانه و ایران به کشور های حاشیه جنوبی خلیج فارس 

ترانزیت و صادر می شود.
مدیربنادر و دریانوردی غرب استان افزود: به طور میانگین روزانه ۴۵۰۰ کانتینر یخچالی 

در پرترددترین بندرتجاری کشور تخلیه و بارگیری می شود.
ساالری گفت: کانتینر های یخچالی در ابعاد ۲۰ و ۴۰ فوت که در آن کاال با سه درجه 

خنک، سرد و فریز نگهداری می شود.
هر کانتینر یخچالی تا ۲۰ تن می تواند کاال حمل کند.

پارسال هم ۸ هزارو ۴۲۲ هزار تن کاال در کانتینر یخچالی در بندرلنگه تخلیه و بارگیری 
شد که رتبه نخست را درکشور کسب کرد.

بیش از ۲۷ هزار شناور سنتی و صنعتی در بندرلنگه رفت و آمد می کند.

برگزاری اختتامیه جشنواره 
پژوهش سرا های کشور در بندرعباس

اقتصاد کیش-    در مراسمی با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش مراسم اختتامیه 
سومین جشــنواره علمی و پژوهشی پژوهش سرا های سراسرکشور در بندرعباس 

برگزار شد.
به گزارش  اقتصاد  کیش  مدیرکل دفتر آموزش متوســطه نظری وزارت آموزش و 
پرورش در این مراسم گفت: در این دوره از جشنواره، بیش از یک میلیون و هفتصد هزار 
دانش آموز از مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم از سی دو اداره کل آموزش پرورش 
سراسر کشور، با هم رقابت کردند که نسبت به پارسال رشد ۵۱ درصدی داشته است.

عباس سلطانیان افزود: پس از برگزاری مرحله منطقه ای و استانی بیش از هشت هزار 
دانش آموز با پنج هزار و ۵۵۲ اثر به مرحله کشوری راه یافتند که در نهایت استان های 

اصفهان، فارس و خراسان رضوی به رتبه های اول تا سوم این جشنواره رسیدند.
وی گفت: هدف از برگزاری این جشنواره که در رشته های مختلف علمی، ادبی و هنری 

برگزار شد، قرار گرفتن دانش آموزان در موقعیت بهتر یادگیری است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز گفت: تقویت پژوهش سرا ها از 
سیاسیت های دولت سیزدهم است و در یک سال گذشته بیست و یک پژوهش سرای 

جدید راه اندازی شده است.
مهدی کاظمی افزود: تقویت روحیه پژوهش از اهداف سند بنیادین تحول آموزش و 
پرورش اســت و پژوهش سرا ها زمینه ساز تقویت روحیه پژوهش در دانش آموزان 
است. مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: دانش آموزان هرمزگانی امسال ۴۵۰ 
اثر به این جشنواره ارائه کردند که از این شمار ۲۷ دانش آموز برگزیده کشوری شدند.

محمد قویدل افزود: امسال هرمزگان رتبه ششم این رقابت ها را به دست آورد و نسبت 
به پارسال یک رتبه ارتقاء یافت.

در این مراســم از مسئوالن و دبیران پژوهش سرا های برگزیده هر استان، ۱۴۰ دانش 
آموز هرمزگانی برگزیده مرحله استانی و ۲۷ دانش آموز هرمزگانی دارای رتبه کشوری 

قدردانی شد.
این دانش آموزان موفق به ارائه آثار علمی و ادبی و هنری در رشــته هایی مانند؛ نانو، 
انرژی های نوین، روایتگری دفاع مقدس، مقاله های علمی و پژوهشی موفق به کسب 

رتبه کشوری شده بودند.

آغاز به کار نخستین هنرستان بهیاری 
هرمزگان

اقتصاد کیش-     مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: دانش آموزان می توانند 
از کالس دهم وارد این هنرستان شوند و سه سال آموزش بهیاری فرا گیرند.

به گزارش  اقتصاد کیش  محمد قویدل افزود: این هنرستان با هزینه ده میلیارد ریال و با 
مشارکت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تجهیز و راه اندازی شده است.

وی گفت: ابتدا دانش آموزان در آزمونی شــرکت کردند و پس از دو مرحله آزمون 
کتبی و شفاهی ۱۵ دانش آموز برای تحصیل در این رشته انتخاب شدند که البته برای 

سال های آینده ظرفیت پذیرش و شمار مراکز دارای این رشته افزایش خواهد یافت.
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش نیز در مراسم آغاز به کار این هنرستان 
گفت: توسعه آموزش های فنی و حرفه ای با هدف تربیت نیرو های مورد نیاز بازار کار، 
یکی از سیاست های دولت سیزدهم است.  مهدی کاظمی افزود: توسعه هنرستان ها و 
رشته های هنرستانی با رویکرد تامین نیروی بازارکار و مشارکت بخش های مختلف و 
دستگاه های مرتبط است. وی گفت: رشته بهیاری نیز از رشته هایی است که با مشارکت 
وزارت بهداشت راه اندازی شده و دانش آموزان پس از سه سال آموزش می توانند در 

مراکز بهداشتی و درمانی مشغول به کار شوند.


