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رئیس جمهور:

سواحل مکران به مرکز اقتصادی کشور 
تبدیل شود

حجت االســام سید ابراهیم رئیسی ظهر یکشنبه در 
اجتماع مردم شهرستان جاسک بیان داشت: فرمایشات 
مقام معظم رهبری در اجتماع بســیجیان کافی بود که 
مشخص شــود جایگاه بسیج جایگاهی ارزنده برای 

امنیت، منطقه و مردم است.
وی با اشاره به اینکه بسیج در سختی ها کنار مردم است 
گفت: همه شاهد حضور مؤثر بسیج در دفاع مقدس، 

سیل، زلزله و سایر مشکات در کنار مردم هستیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه از ســپاه پاسداران و بسیج 
بابت خدمات ارزنده شــأن باید تقدیر و تشکر کنیم، 
اظهارداشت: باید از دالور مردان نیروی دریایی ارتش 
هم در دفاع از مرزها تقدیر و تشکر کرد، شما مردان و 
زنان نشــان داده اید در دوران دفاع مقدس و این زمان 

مرزداران سرافراز جمهوری اسامی ایران هستید.
رئیس جمهور با اشاره به مشکات جاسک گفت: در 
حال حاضر مهم ترین مسئله اشتغال و کار است، صیادی 
یکی از کارهای جدی در اقتصاد منطقه و ایجاد درآمد 
در جاسک محســوب می شود که بایستی با جدیت 

مشکات در این بخش پیگیری و رفع شود.
وی ادامه داد: اقتصاد دریا مســئله بسیار مهمی است و 
می توان کارهایی انجام داد که اقتصاد دریا فعال شود، 
امــروز یکی از برنامه های مهــم دولت تبدیل کردن 
سواحل مکران به مرکز اقتصادی، رونق تولید و داد و 

ستد برای کشور است.
حل مشکالت مردم وظیفه مسئوالن است

رئیسی با تاکید بر اینکه آنقدر استعداد در سواحل مکران 
وجود دارد که می تواند این نقطه را به نقطه مهم راهبردی 
اقتصادی توریســتی و تجاری تبدیل کند، با دعوت از 
سرمایه گذاران برای حضور در منطقه جاسک گفت: 
امنیت سرمایه گذاری را در این منطقه تضمین می کنیم .

حجت االسام رئیســی گفت: من به عنوان طلبه ای 
خدمتگزار به این منطقه ســفر کرده ام که در کنار مردم 
مشــکات منطقه را حل کنیم به نحوی که روستایی 

وجود نداشته باشد که آب آشامیدن نداشته باشد.
وی با تاکید بر حمایت از صیادان در چارچوب قانون 
گفت: من از اســتاندار، فرماندار، عزیزان در ارتش و 
سپاه و بسیج و کارآفرینان و سرمایه گذاران می خواهم 

فعالیت اقتصادی در منطقه را جدی بگیرند.
سرمایه گذاران در منطقه جاسک حمایت می شوند

وی با تاکید بر اینکه امروز ســرمایه گذاری در منطقه 
جاسک هم ســرمایه را تضمین می کند و هم سود را 
تضمین می کند گفت: منطقه مکران از جمله مناطقی 
اســت که جلوه انســجام ملی را به خوبی می توان در 
آن مشاهده کرد و شیعه و سنی در کنار هم به صورت 

زیبایی در حال زندگی هستند.
رئیس جمهور با اشــاره لزوم انجام مســئولیت های 

اجتماعی از ســوی شــرکت های حاضر در منطقه 
گفت: شرکت نفت اینجا استقرار دارد اما حتماً انجام 
مسئولیت های اجتماعی این شرکت و مجموعه هایی 
که از این منطقه نفت را به بازار روانه می کنند مورد تأکید 

و جزو اولویت های ما است.
راه حل مشکالت در دستان جوانان متخصص است

وی ادامه داد: رهبر معظم انقاب اســامی فرمودند ما 
مشکل حل ناشدنی نداریم و همه مشکات قابل حل 
است و راه حل مشکات در دست جوانان متخصص 
اســت، ما نباید حل مشــکات را در آن سوی مرزها 
جســتجو کنیم، کشورهای ســلطه گر تاکنون هیچ 
گشایشی را ایجاد نکرده اند و تنها به دنبال منافع خود 
هستند. وی با بیان اینکه  در سفر بعدی به این منطقه، 
نباید شاهد نداشتن آب و جاده باشیم، گفت: مسئوالن 
باید با کار مضاعف در منطقه مشکات مردم جاسک 
را رفع کنند. وی خاطرنشان کرد: راه حل رفع مشکات 
در دســتان دولت های خارجی نیست بلکه در دستان 
متخصصان ایرانی و مردم بومی منطقه است. دولت های 
بیگانه تا کنون برای هیچ ملت و امتی گشــایش ایجاد 
نکرده انــد. با اتکاء به خدا، اعتماد به نفس و اعتماد به 

مردم و جوانمان مشکات را حل می کنیم.
مشکالت بشاگرد پیگیری می شود

رئیســی ابراز امیدواری کرد: به صورت جدی با کار 
بسیجی وار و خستگی ناپذیر در جهت رفع مشکات 
مردم اقدام شود و دولت با همه وجود در خدمت مردم 
عزیز است. رئیس جمهور با اشاره به مشکات منطقه 
بشاگرد نیز، گفت: منطقه بشاگرد از اولویت های سفر 
دولت است و تا وقتی مشکات شما وجود داشته باشد 
به این منطقه سفر می کنم تا به عنوان خدمتگزار بتوانم 
گره گشای مشکات باشم.گفتنی است؛ رئیس جمهور 
همچنین در این سفر در مراسم رژه نیروی دریایی ارتش 

شرکت کرد.

        اقتصــاد کیش -   رئیس جمهور با 
تاکید بر رونق اقتصاد دریا در کشــور گفت: 
امروز یکــی از برنامه های مهم دولت تبدیل 
کردن سواحل مکران به مرکز اقتصادی، رونق 

تولید و داد و ستد برای کشور است.

تسهیل صدور مجوزهای صیادی و تجارت 
پیله وری مطالبه مردم شرق هرمزگان

اقتصاد کیش-    استاندار هرمزگان گفت: تسهیل صدور مجوزهای صیادی و تجارت 
پیله وری و تسریع در احداث کریدور جنوب کشور مطالبه جدی مردم شرق هرمزگان 

است.
مهدی دوستی در آئین دیدار رئیس جمهور با اقشار مختلف مردم در جاسک با تبیین 
عملکرد دولت سیزدهم در استان هرمزگان گفت: احداث ۵ سد بزرگ، تسهیل صدور 
مجوزهای صیادی و تجارت پیله وری و تســریع در احداث کریدور جنوب کشور 

مهم ترین مطالبات مردم شرق هرمزگان است.
استاندار هرمزگان ضمن خیر مقدم حضور آیت اهلل رئیسی در استان هرمزگان، جاسک 
را مروارید دریای عمان و کانون وحدت و برادری خواند و هفته بسیج و روز نیروی 

دریایی ارتش را تبریک گفت.
وی اظهارداشت: آغاز دولت سیزدهم و دستور رئیس جمهور مبنی بر توجه به مناطق 
کمتر توسعه یافته و تذکرات مکرر مبنی بر توجه به محرومین، اقتصاد دریاپایه و سواحل 

مکران، نور امیدی را در دل مردم شریف ایران و هرمزگان روشن کرده است.
اســتاندار هرمزگان تاکیدکرد: حجم باالی اعتبارات و تسهیات تخصیص یافته به 
استان هرمزگان در سفر پیشین ریاست جمهوری، تشکیل ستاد ویژه توسعه بشاگرد، 
تمرکز بر توسعه شهرستان های سواحل مکران، آغاز پروژه های راهبردی نظیر فوالد، 
پتروپاالیشــگاه ها، مراکز تقویت ذخایر صیادی و شــهر نساجی از نقاط امیدبخش 

عملکرد دولت در شهرستان جاسک و منطقه شرق استان است.
دوســتی تصریح کرد: مهم ترین مسئله این منطقه آبرسانی است که با دستور رئیس 
جمهور بخشی از پروژه های این حوزه در هفته دولت افتتاح و بخش دیگری نیز در 

دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید.
وی با تاکید بر ضرورت مهار آب های مرزی گفت: طرح احداث ۵ سد بزرگ در شرق 
هرمزگان، تســریع و تسهیل صدور مجوزهای صیادی، تجارت پیله وری و سرعت 
بخشیدن به عملیات اجرایی کریدور ساحلی جنوب کشور با هدف اتصال خرمشهر 

به بندرچابهار جزو خواسته های اصلی مردم منطقه است.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: اقدامات درخشان رئیس جمهور 
محترم در ایستادگی در برابر زیاده خواهان و زورگویان بین المللی و اصاحات اقتصادی 
به نفع مردم، توجه به محرومین و گسترش چند برابری ترانزیت، توسعه و پیشرفت 

مطلوبی را برای مردم به همراه داشته است.

استاندار هرمزگان مطرح کرد؛
بدهی 300 میلیارد تومانی دستگاه های 

اجرایی هرمزگان  به آبفا

اقتصاد کیش-    مدیرعامل شرکت آب و فاضاب هرمزگان از تیرماه امسال بارها در 
نشست های خبری و حتی جلسه با مدیران استان، طلب بیش از ۲۹۸ میلیارد تومانی 
آبفا را از دستگاه های اجرایی استان فریاد می زند، اما چرا این مشترکان هیچ اقدامی برای 

پرداخت بدهی خود نمی کنند.
عبدالحمید حمزه پور روز  گذشته  در نشست با مدیران دستگاه های اجرایی هرمزگان 
افزود: شرکت آب و فاضاب هرمزگان ۳۴۳ میلیارد تومان بابت آب بها از مشترکان 
خود در شهرســتان بندرعباس طلب دارد که از این میزان بیش از ۲۹۸ میلیارد تومان 

مربوط به دستگاه های اجرایی و بقیه در بخش مسکونی شهری و روستایی است.
وی تصریح کرد: آب و فاضاب هرمزگان تنها در بخش زیرساختی اعتبارات خود را 
از دولت دریافت می کند و برای نگهداری، بازسازی، اصاح شبکه و پرداخت حقوق 
کارکنان از منابع درآمدی خود هزینه می کند که اگر قبض های صادره به موقع پرداخت 

نشود؛ در خدمات رسانی خلل ایجاد می شود.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضاب هرمزگان، هزینه نگهداری و پایداری آب 
بسیار باالست و در شرایط تورمی فعلی اگر دستگاه های اجرایی که مصرف کننده بزرگ 
ما هستند، نسبت به پرداخت آب بهای خود اقدام نکنند، آبفا در خدمات رسانی به مردم 
با مشکل مواجه می شود. حمزه پور با اشاره به کمبود منابع زیرزمینی گفت: برای تامین 
نیاز آبی مردم ناگزیر به استفاده از ظرفیت آب شیرین کن ها هستیم که آب تولیدی آن ها 

هم با کیفیت و هم گران است.
وی ادامه داد: با توجه به گران بودن آب تولیدی آب شیرین کن ها ضروری است، ضمن 

صرفه جویی در مصرف آب در پرداخت قبض ها نیز توجه بیشتری شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب هرمزگان همچنین به میزان برخورداری جمعیت 
شهرستان بندرعباس از آب آشامیدنی پایدار اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ درصد از جمعیت 
شــهری و ۹۰ درصد جمعیت روستایی شهرستان بندرعباس تحت پوشش شبکه 
آبرســانی قرار دارند که آب مورد نیاز این تعداد مشــترک از سد استقال میناب، پنج 

سایت آب شیرین کن، ۹۸ حلقه چاه و سه چشمه تامین می شود.
حمزه پور همچنین به طرح های فعال در شهرستان بندرعباس اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر ۸۷ طرح با اعتبار مصوب ۹۱۱ میلیارد ریال روند احداث آن آغاز شده که 

۱۰۸ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.
فرماندار بندرعباس نیز در این نشســت با تاکید بر پرداخت مطالبات شــرکت آب و 
فاضاب از ســوی دستگاه های اجرایی خاطرنشــان کرد: ادارات باید در سرفصل 
اعتبارات خود به هزینه های آب نیز توجه کرده و بدهی های خود را به آبفا پرداخت کنند.

محمد مرودی با قدردانی از تاش شبانه روزی مجموعه آب و فاضاب هرمزگان، 
پایداری آب این شهرستان را نتیجه این تاش ها دانست که ادارات نیز باید با پرداخت 
مطالبات خود در روند خدمات رسانی این مجموعه همکاری کنند. آب و فاضاب 
استان هرمزگان بیش از ۴۸۱ هزار و ۲۶۶ مشترک دارد که مشترکان خانگی با ۴۴۳ هزار 

و ۹۴۶ مورد بیشترین و خوش حساب ترین مشترکان را شامل می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان  اعالم کرد:

اعطای مجوز بهره برداری از سه پست 
اسکله در منطقه ویژه پارسیان

اقتصاد کیش-     مجوز بهره برداری از ســه پســت اسکله بندر انرژی بر پارسیان به 
نمایندگی از سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران)ایمیدرو( اعطا شد. 
مرتضی ساالری در نشستی با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان، مجوز 
بهره برداری اسکله های شماره ۵، ۷ و ۸ بندر انرژی بر پارسیان به نمایندگی از سازمان 
بنادر و دریانوردی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( 

را به وی اعطا کرد.
مدیــر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر 
پارسیان نزدیک ترین منطقه به پایتخت انرژی ایران، پارس جنوبی به منظور قرار گرفتن 
صنایع انرژی بر اعم از فوالد و پتروشیمی است، بیان کرد: اعطای مجوز بهره برداری 
از این سه اسکله توسط سازمان بنادر و دریانوردی در راستای کمک به توسعه بنادر 
خصوصی در ایجاد اشتغال و توسعه صادرات و رونق بیشتر منطقه صورت گرفت که 
با توجه به اتمام الزامات فنی و ایمنی ساخت و بهره برداری توسط متقاضی می تواند 

نقش مهمی در منطقه غرب استان ایفا کند.
وی در بیان دیگر مزیت های این مجوز گفت: منطقه ویژه  انرژی بر پارسیان با وسعت 
۱۰ هزار هکتار با اعطای این مجوز می تواند میزبان شرکت های دانش بنیان در حوزه ی 
پتروشیمی و فوالد و صنایع پایین دست در جهت جلوگیری از خام فروشی و تحقق 

اهداف مدنظر اقتصاد دریا محور باشد.
ســاالری با اشــاره به افزایش صادرات در این منطقه اقتصادی ابراز امیدواری کرد: با 
بهره برداری از این سه پست اسکله و افزایش صادرات در این مجتمع اقتصادی، بحث 
آمایش سرزمینی و توزیع متناسب بنگاه های اقتصادی در این نوار ساحلی در هرمزگان 

رونق پیدا کند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان نیز در این نشست با اشاره به کسب 
مجوز بهره برداری از این سه پست اسکله، گفت: این بندر می تواند بر روند صادرات 
یا واردات تجهیزات پتروشیمی موثر و می تواند به صادرات غیر نفتی نیز در شرایط 

کنونی کمک شایانی کند.
سیدعلی اصغر عامه اضافه کرد: اسکله شماره ۳ منطقه ویژه اقتصادی انرژی بر پارسیان 
در سال آینده پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزات الزم به بهره برداری می رسد که 
با ظرفیت ۳ میلیون تن زمینه اشتغال زایی مستقیم بیش از ۱۰۰ نفر را نیز فراهم می کند.

تاکید بر تسریع در اجرای طرح 
اسکله صیادی گروگ در سیریک 

اقتصاد کیش-   رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با تاکید بر تسریع در اجرای طرح 
اسکله صیادی گروگ در سیریک، گفت: تا یک ماه آینده طرح مطالعاتی اسکله صیادی 

بندر گروگ به طور دقیق انجام شود.
محمد جواد عسکری در مورد طرح اسکله صیادی گروگ در شهرستان سیریک گفت: 
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان و مدیرکل شیات هرمزگان تا یک ماه آینده 
طرح مطالعاتی اسکله صیادی بندر گروگ را به طور دقیق انجام دهد، تا در بودجه ۱۴۰۲ 

بتوانیم تأمین اعتبار آن را انجام دهیم.
عسکری اظهار کرد: در راستای مطالبه مردم یک طرح درست و عاقانه ای صورت 

بگیرد، به طوری که نظر مردم بومی منطقه در آن طرح دیده شود.
وی افزود: مدل پیشنهادی طرح مطالعاتی اسکله صیادی بندر گروگ طوری باشد که 

نظر مردم بومی منطقه در اولویت باشد و اشتغال صورت بگیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد؛

بازگشت ۱۵ واحد راکد صنعتی 
هرمزگان به چرخه تولید

اقتصاد کیش-     معاون امور صنایع سازمان صمت هرمزگان گفت: ۱۵ واحد صنعتی 
با سرمایه بیش از ۳۴۶میلیارد ریال از ابتدای سال تاکنون به چرخه تولید بازگشتند. 

ایوب رحیمی افزود: یکی از مهم ترین برنامه های سازمان صمت استان، احیاء واحدهای 
راکد و غیرفعال است که تاش می شود با استفاده از ظرفیت های موجود، این واحدهای 

راکد احیا و به چرخه تولید بازگردند.
وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی مذکور ســالیان گذشــته به دلیل مشکاتی نظیر 
فرســودگی ماشــین آالت، نبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی و ســرمایه در گردش و 

مشکات فنی تولید و مدیریتی از چرخه تولید کنار رفته بودند.
معاون امور صنایع سازمان صمت استان ادامه داد: با شناسایی این واحدها و عارضه یابی 
مشکات آنها حمایت های الزم در این خصوص انجام و این واحدهای تولیدی به 
چرخه تولید بازگشتند که در این راستا ۳۷۳ فرصت شغلی در استان هرمزگان احیا شد.

رحیمی بیان کرد: کمک به تامین مواد اولیه و تامین سرمایه در گردش با ارائه تسهیات 
بانکی و جذب سرمایه گذاران جدید از جمله فعالیت هایی بوده که موجب بازگشت 

این واحدها به چرخه تولید شده است.
معاون امور صنایع سازمان صمت استان هرمزگان یادآوری کرد: بانک ها،اداره کل امور 
مالیاتی؛ تامین اجتماعی، دادگســتری استان و سایر دستگاه های خدمات رسان نقش 

مهمی در احیاء واحدهای تعطیل و راکد استان داشتند.

معاون امور صنایع سازمان صمت هرمزگان خبرداد:

تخفیف  ۵0 درصدی سفر به قطر و تماشای دیدار 
ایران و آمریکا برای فعاالن اقتصادی قشم

اقتصاد کیش-     مدیرمیراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد 
قشم از ارائه تخفیف های ۵۰ درصدی سفر به قطر برای بازی ایران و آمریکا خبر داد. 

ایوب زارعی در تشــریح این خبر، اظهار کرد: به همین مناســبت سازمان منطقه آزاد 
قشم شرایط تخفیفی برای تسهیل حضور عاقه مندان و فعاالن جزیره قشم در بازی 

کشورمان در مقابل آمریکا فراهم کرده است.
وی ادامه داد: فعاالن اقتصادی جزیره می توانند از تخفیف ۵۰ درصدی بلیت پرواز قشم 
به دوحه و تخفیف ۲۹ درصدی تهیه بلیت بازی بهره مند شوند. مدیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم ضمن دعوت از عاقه مندان عنوان 
کرد: حضور پرشمار هواداران ایرانی در قطر برای حمایت از تیم ملی در جام جهانی 
۲۰۲۲ در مقابــل آمریکا و نمایش همبســتگی ملی،  به تقویت روحیه جنگنده تیم 

کشورمان کمک شایانی خواهد کرد تا پیروزی غرورآمیز دیگری را رقم زنند.

ارائه خدمات غیرحضوری ثبت احوال با »سامانه سهیم« به  مردم هرمزگان 
اقتصاد کیش-     سرپرست اداره کل ثبت احوال هرمزگان گفت: سامانه هویت یکتای 
ملی ایرانیان »سهیم« جهت تسهیل ارائه خدمات غیرحضوری سازمان ثبت احوال به 

مردم این استان راه اندازی شده است.
ابراهیم هویدا افزود: در این سامانه »اطاعات خانوار«، »اطاعات سببی و نسبی«، »ثبت 
نام کارت هوشمند ملی«، »تغییر نشانی«، »انتخاب نام«، »مدارک پیدا شده«، »گواهی 

تجرد«، »ثبت شکایت« و »قوانین و مقررات« بارگذاری شده است.

سرپرست اداره کل ثبت احوال هرمزگان همچنین با اشاره به اینکه افراد می توانند با 
مراجعه به آدرس الکترونیکیsahim.sabteahval.ir  از خدمات این سامانه 
سهیم استفاده کنند، بیان داشت: نخستین نخسه موبایلی این سازمان در دسترس 
مردم قرار گرفته اســت و شــهروندان هرمزگانی می توانند از طریق اسکن 
) QR CODE( با دوربین موبایل خود مســتقیم به این ســامانه وصل شده و از 

خدمات آن بهره مند شود.


