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شهردار بندرعباس :

تکمیل پروژه های ناتمام از اولویت های 
شهرداری بندرعباس است

به گزارش اقتصاد کیش ، شهردار بندرعباس به همراه 
جمعی از اعضای شــورای اســامی شهر و مدیران 
شــهرداری با هدف بررسی وضعیت و ارزیابی روند 
پیشرفت پروژه های عمرانی در حال اجرا، از تعدادی 

پروژه عمرانی بازدید به عمل آوردند.
شــهردار بندرعباس در حاشــیه این بازدید در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به اینکــه پروژه های عمرانی و 
زیرساختی، نقش اساسی در توسعه و گسترش شهر 
دارند،اظهار کرد: ۲۰۶ میلیارد تومان، ارزش پروژه هایی 
بوده که در یکسال اخیر افتتاح و به بهره  برداری رسیده  
و هــم اکنون نیز قریب بــه ۸۴۵ میلیارد تومان ارزش 

پروژه های دردست احداث است.
مهدی نوبانی با بیان اینکه پروژه ها با هدف عمرانی و 
طبق مصوبه شــورای شهر اجرایی شده تصریح کرد: 
تکمیل پروژه های ناتمام از اولویت های شــهرداری 
بندرعباس است و نباید پروژه های عمرانی نیمه کاره 

رها شود.
وی ، با اشــاره به این موضوع که شورای اسامی شهر 
بندرعباس پشتیبان و همکار شهرداری است، مطرح 
کرد: پروژه بلوار ســاحلی بزرگترین پروژه شهرداری 
است که ۱۱۰ متر عرض، ۲ بلوار ۱۴ متری، ۶ متر پیاده 
روی و دوچرخه ســواری دارد. این پروژه در سه فاز 
طراحی شــده که در فاز اول ۴.۲ کیلومتر اســت و با 
تزریق منابع مالی امیدواریم تا شش ماه یا یکسال آینده 

به بهره برداری برسانیم.
شــهردار بندرعباس اضافه کرد: در فاز دوم این پروژه 
باید یک پل احداث شــود که به بیش از ۳۵۰ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد.
نوبانی در ادامه سخنانش به ورودی شهر- جاده میناب 
اشاره کرد و گفت: بنده به نوبه خودم از استاندار هرمزگان 
و اداره کل راه و شهرســازی تقاضا دارم که در راستای 
به ســرانجام رســیدن این پروژه های عظیم عمرانی، 
شهرداری بندرعباس را همراهی کنند و اگر این اتفاق 
بزرگ رخ دهد، مسیر جاده بندرعباس - میناب کوتاه 
تر می شود و این پروژه با توجه به اینکه دارای ۱۱۰ متر 
عرض اســت و انشااهلل با سرانجام رسیدن این پروژه، 

تسهیل در مسیر تردد شهروندان ایجاد می  شود.
وی با اشاره به پروژه پل پیامبر اعظم)ص( گفت: پروژه 
پل پیامبر اعظم )ص(بندرعباس با ۱۲۰ متر طول، بلوار 
شهید رجایی را به آزاد راه شهید رجایی متصل می کند، 
و حدود یکسال و نیم دیگر به بهره برداری می رسد،که با 
بهره برداری از این پل، از درب ورودی هدیش تا میدان 
سایت باعث کاهش ترافیک و در راستای مسیر تردد 

کارکنان صنایع غرب تسهیل ایجاد می شود.

شــهردار بندرعباس بیان داشــت: پــروژه مهرگان 
بندرعباس حدود۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 
هنوز عرشــه آن باقی مانده و برای این پروژه قرارداد 

یکسال و نیم منعقد شده است.
وی  در ادامــه بــا بیان اینکه روشــنایی کامل منطقه 
گردشگری پنجه علی انجام شده است، گفت:روشنایی 
کوهستان پارک پنجه علی تا چهارشنبه ۹ آذر تکمیل 
خواهد شــد، که به رشــد و توســعه گردشگری در 

بندرعباس کمک می کند.
شهردار بندرعباس تصریح کرد: پروژه هایی که به نوعی 
با فرهنگ گردشگری و جذب گردشگر در ارتباط است 
باید هدفگذاری شود و چند طرح خوب برای منطقه 
پنجه علی در نظر داریم؛ اقدامات اولیه برای راه اندازی 
زیپ الین و پل معلق در کوهستان پارک پنجه علی در 
حال انجام است، وامیدواریم این دو طرح در دهه فجربه 
بهره برداری برسد. ایجاد باغ هزار تو نیز در حال بررسی 
است؛ امیدواریم با سرمایه گذار به توافقات الزم برسیم.

نوبانی گفت: تمام فضای منطقه پنجه علی ۱۵۰ هکتار 
است اما طبق بررسی های سازمان فضای سبز تنها ۲۰ 
هکتار زمین این منطقه را می توان به کاشــت درختان 

مثمر و بومی تخصیص داد.
شــهردار بندرعباس ضمن بیــان اینکه حوزه تعمیر 
و نگهــداری از پارک ها را زیر نظر معاونت خدمات 
شهری شهرداری ایجاد می کنیم، درباره ایستگاه های 
اتوبوس شــهر گفت: یک قرارداد سرمایه گذاری ۱۰ 
ساله با یک شرکت پیمانکاری سال های قبل بسته شده 
است که اکنون ســال نهم قرارداد سپری شده و طبق 
قرارداد مذکور این ایستگاه ها در دو بخش شامل یک 
بخش ارائه خدمات به مردم و بخش دوم تجهیز صندلی 
و وسایل سرمایشی باید مورد استفاده قرارمی گرفت، 
امیدواریم بتوانیم به نفع شهروندان بندرعباس به تفاهم 

برسیم  تا مردم از این ایستگاه ها بهره ببرند.
نوبانی  در ادامه به بخش حمل و نقل پرداخت و افزود: 
۱۰ دستگاه اتوبوس اسکانیا و ۱۴ دستگاه اتوبوس ایران 
خودرو دیزل، مجموعا ۲۴ دســتگاه که سال گذشته 
خریداری شــد؛ قول داده شــده تا آخر سال جاری به 

شهرداری واگذار شود.
شــهردار بندرعباس از خرید ۵۰ دســتگاه ون جدید 

خبرداد و اظهار کرد: هفته گذشته ۵۰ دستگاه ون جدید 
با پرداخت مبلغی خریداری کردیم که بالغ بر 7۵ درصد 
سهم یارانه دولتی و ۲۵ درصد معادل ۲۲ میلیارد تومان 
سهم شهرداری بندرعباس است که بدین وسیله از بار 

ترافیکی کاسته می شود.
نوبانی بیان کرد: اســتاندار هرمزگان قول ۶۰۰ دستگاه 
تاکسی را در قالب تسهیات به شهرداری بندرعباس 
داده بودند تا بدین وسیله ۳۰۰ دستگاه نوسازی و ۳۰۰ 

دستگاه خریداری شود.
شهردار بندرعباس با تقدیر و تشکر از تاش و همکاری 
مدیرکل امور مالیاتی اســتان هرمــزگان با مجموعه 
شــهرداری بیان کرد: حوزه مسئولیت های اجتماعی 
صنایع می تواند بیشتر به داد مردم بندرعباس برسد و به 

نفع شهروندان نیز می باشد.
شــهردار بندرعباس به زیبا سازی ساحل بندرعباس 
اشــاره و بیــان کرد: در حوزه زیباســازی ســواحل 
بندرعباس و نصب المان های شــهری برنامه داریم و 
همچنین بزرگترین حوضچه خشک)فواره( برای بازی 

بچه ها در بندرعباس در حال طراحی است.
نوبانی با اشــاره به نمایشگاه صنایع دستی بندرعباس 
افزود: باتوجه به اینکه بندرعباس به عنوان شهرخاق 
از طرف یونسکو نامگذاری شده است، فضایی بزرگ 
و دائمی با احداث ۳۰ غرفه برای کارآفرینان در حوزه 
صنایع دستی درنظر گرفته شده و صنایع دستی و آیین 
های و ســنت های مردم هرمزگان را در معرض دید 
عاقمندانی که از اقصی نقاط کشور به این منطقه سفر 

می کنند، قرار می گیرد.
شهردار بندرعباس در ادامه با بیان اینکه مرکز معاینه فنی 
یکی از دغدغه های مردم بندرعباس بود، تصریح کرد: 
تجهیز و ساخت مرکز معاینه فنی در محله نخل ناخدا 
با کمک بخش خصوصی با اعتباری بالغ بر ۶۰میلیارد 
تومان در حال ســاخت است و ارائه خدمات بهینه و 
سهولت و رفاه حال مردم بندرعباس از مهمترین اهداف 

احداث این مرکز می باشد.
نوبانی به پروژه کانال جمع آوری دفع آبهای سطحی 
بلوار معلم تا دریا اشاره و تصریح کرد: احداث کانال به 
منظور دفع آبهای سطحی است که با اجرای آن شاهد 
تغییرات چشمگیری از مدیریت بحران در زمان های 

بارش باران خواهیم بود.
وی افزود: بی شــک با اتمام این پروژه  مشــکاتی از 
جمله ورود آب های ســطحی حاصل از بارش باران 
و آبگرفتگی معابر اصلی و فرعی تا حد قابل توجهی 

رفع می شود.
شــهردار بندرعباس در پایان گفت: پروژه پارک آبی 
بندرعباس پیشــرفت خوبی داشته اســت و تا پایان 

سالجاری به بهره برداری  می رسد.
گفتنی است؛از پروژه های عمرانی شهرداری بندرعباس 
شامل تقاطع غیرهم سطح پیامبر اعظم )ص(، نمایشگاه 
صنایع دســتی، مرکز معاینه فنــی روبروی ترمینال، 
نورپردازی پل محمد رسول اهلل )ص(، پروژه اولویت 
پنجم، بلوار ساحلی شرق بندرعباس، ساختمان حوزه 
معاونت ها، ورودی شــهر- جاده میناب، مرکز معاینه 
فنی روبروی ترمینال، کانال دفع آبهای ســطحی بلوار 

معلم بازدید شد.

        اقتصاد کیش -   شهردار بندرعباس 
به همراه جمعی از اعضای شــورای شهر، 
معاونین و مدیران شهرداری و خبرنگاران از 
پروژه های عمرانی ســطح شهر بازدید و از 
نزدیک در جریان مشــکالت پــروژه ها و 

پیشرفت فیزیکی آنها قرار گرفتند.

برگزاری آئین پایانی جشنواره 
استانی تئاتر هرمزگان

اقتصاد کیش-   آئین پایانی سی و چهارمین جشنواره استانی تئاتر هرمزگان با حضور 
معاون سیاســی استانداری هرمزگان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی هرمزگان، 
رئیس انجمن هنرهای نمایشی هرمزگان و سایر مسئولین فرهنگی استان، داوران 

جشنواره و جمعی از هنرمندان استان هرمزگان برگزار شد. 
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری هرمزگان در این مراسم بیان کرد: از همه 
بزرگوارانی که در حوزه هنر استان تاش می کنند از جمله مدیرکل ارشاد هرمزگان، 

هیئت داوران جشنواره، رئیس انجمن تئاتر و همه هنرمندان استان تشکر می کنم.
احسان کامرانی افزود: این سی و چهارمین جشنواره تئاتر است و این عدد قوت کار 
و استمرار هنرمندان استان را نشان می دهد. هنر تئاتر همچون سایر هنرها اقیانوسی 

است که عمق دارد و هرچه بیشتر کار شود نیز عمق بیشتری می یابد.
وی بیان کرد: آروز میکنم روزی بتوانیم در دانشگاه های استان هرمزگان یک دانشکده 
هنر داشــته و در حوزه های هنری مختلف افرادی با تحصیات آکادمیک پرورش 
دهیم. هرمزگان در رشته هایی چون تئاتر، موسیقی و صنایع دستی حرف های بسیاری 

برای گفتن دارد و نیازمند فعالیت های جدی در این زمینه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی هرمزگان در این مراسم اظهار کرد: در سال های 
گذشــته به دلیل شیوع ویروس کرونا این جشنواره با محدودیت هایی روبه رو بود 
اما خدا را شاکریم که امسال توانستیم این جشنواره را با شکوه هرچه تمام تر برگزار 
کنیم و از این پس نیز ان شاءاهلل هر سال با استقبال و شکوه بیشتری این روند را ادامه 

می دهیم.
اســماعیل جهانگیری افزود: از تمامی افرادی که ما را در برگزاری این جشــنواره 

همراهی کردند، مسئولین اجرایی و هنرمندان استانی قدردانی می کنم.

وی تصریح کرد: باید خدا را شاکر باشیم که در ساختار حاکمیتی زندگی می کنیم که 
انسان کامل و وارسته ای در رأس آن هستند که به همه ارکان جامعه توجه دارند و در 
هر مورد و زمینه ای صاحب نظر هستند و امیدواریم سایه این بزرگوار تا حکومت 

امام عصر)عج( بر سر ما مستدام باشد.
در پایان این مراســم برگزیدگان سی و چهارمین جشنواره تئاتر هرمزگان از سوی 

هیئت داوران معرفی شدند.
در بخش بخش پوســتر و بروشور از “یونس دهقانی” برای طراحی پوستر نمایش 

“جنگ های سیاسی برابر در مدت نامعلوم” از بندرعباس تقدیر شد.
در بخش نور از “محمد رحیمی” برای نورپردازی نمایش “اســب های طاعون” از 

میناب تقدیر شد.
در بخش گریم از “زهرا چهره نگار” برای نمایش “جنگ های سیاسی برابر در مدت 

نامعلوم” تقدیر شد.
در بخش طراحی لباس هیئت داوران هیچ انتخابی نداشت.

در بخش طراحی صحنه “کوروش سلمانی” برای نمایش “جنگ های سیاسی برابر 
در مدت نامعلوم” به عنوان نفر برگزیده انتخاب شد.

در بخش موســیقی “محمد دریاوردی” برای نمایش “حزبا” از بندرلنگه موفق به 
دریافت جایزه اول شد. همچنین جایزه دوم این بخش به “سعید محمدی” و گروه 
موسیقی نمایش “اسب های طاعون” تعلق گرفت و هیئت داوران برای جایزه سوم 

این بخش هیچ انتخابی نداشت.
در بخش بازیگری مرد ابتدا از پیشکســوت تئاتر اســتان “محمد پرخو” و بهنام 

حسن پور برای بازی در نمایش “حزبا” تقدیر به عمل آمد.
جایزه اول این بخش به “هادی زارعی” برای بازی در نمایش “جنگ های سیاســی 
برابر در مدت نامعلوم” رسید. جایزه دوم به “خالد رحیمی” برای بازی در نمایش 
“اسب های طاعون” و “عقیل پورعبداهلل” برای بازی در نمایش “جنگ های سیاسی 
برابر در مدت نامعلوم” تعلق گرفت. جایزه سوم نیز به “محمد آماده” برای بازی در 
نمایش “حزبا” و “ابوالقاسم احدیان” برای بازی در نمایش “برنده” از میناب رسید.

در بخش بازیگری زن نیز در ابتدا از “بیتا حیدری” برای بازی در نمایش “جنگ های 
سیاســی برابر در مدت نامعلوم” و “صدیقه راهبر” برای بازی در نمایش “برنده” 

تقدیر شد.
جایزه اول بخش بازیگری زن به “سمیه زارعی” برای بازی در نمایش “جنگ های 
سیاسی برابر در مدت نامعلوم” تعلق گرفت. جایزه دوم به “راهله رهبری” برای بازی 
در نمایش “اســب های طاعون” و “شیما اکبری” برای بازی در نمایش “جنگ های 
سیاسی برابر در مدت نامعلوم” رسید. جایزه سوم نیز به “شیوا قاسمی” برای بازی 

در نمایش “برنده” رسید.
در بخش نویســندگی جایزه اول به “کوروش سلمانی” برای نمایش “جنگ های 
سیاسی برابر در مدت نامعلوم” تعلق گرفت. جایزه دوم نیز به “سیدعارف هاشمی” 
و “ خالد راهبر” برای نمایش “حزبا” رسید. هیئت داوران برای جایزه سوم این بخش 

هیچ انتخابی نداشت.
در بخش کارگردانی جایزه اول به “کوروش ســلمانی” برای نمایش “جنگ های 
سیاســی برابر در مدت نامعلوم” تعلق گرفت. جایزه دوم به “علی رحیمی” برای 
نمایش “اســب های طاعون” رسید. جایزه سوم نیز متعلق به “سیدعارف هاشمی” 

برای نمایش “حزبا” بود.
هیئت داوران نمایش “جنگ های سیاســی برابر در مدت نامعلوم” به نویسندگی و 
کارگردانی “کوروش ســلمانی” را به عنوان نمایش برگزیده اول جهت راهیابی به 

جشنواره منطقه ای معرفی کرد.
همچنین نمایش “اســب های طاعون” به نویسندگی “رضا گشتاب” و کارگردانی 
“علی رحیمی شهسواری” به عنوان نمایش برگزیده دوم انتخاب شد اما هیئت داوران 
راهیابی به جشنواره منطقه ای این نمایش را مشروط به اعمال برخی تغییرات اعام 

کردند.
هیئت داوران سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان شامل “علی اصغر راسخ 

راد”، “محمد قویدل” و “مصیب داوری” بود.

آغاز اجرای آزمایشی طرح 
کاالبرگ الکترونیکی در هرمزگان 

اقتصاد کیش-  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای آزمایشی طرح کاالبرگ 
الکترونیک در اســتان هرمزگان خبر داد تا در صورت موفقیت، در ســایر استانها نیز 

اجرایی شود. 
ســیدصولت مرتضوی در حاشیه جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت:  قانونگذار تکلیف کرده است که دولت به جای پرداخت یارانه نقدی کاالبرگ 

الکترونیکی توزیع کند اما چون تاکنون بستر فراهم  نشده بود، این کار انجام نشد.
وی ادامه داد: اکنون مقرر شده زمینه کاالبرگ الکترونیکی را با انجام نمونه آزمایشی 

دنبال کنیم و به همین منظور به صورت آزمایشی در استان هرمزگان آغاز شده است.
مرتضوی با تاکید بر اینکه ما مکلف هستیم که سازوکار کاالبرگ را تقویت کنیم، افزود:  
همکاران ما در وزارت کار با همکاری وزارتخانه های اقتصاد و صنعت جلساتی داشتند 
و بستر این کار فراهم شده است؛ این طرح در چند شهرستان به صورت موردی اجرا 

شد که بازخورد خوب و مطلوبی گرفتیم.
مرتضوی ادامه داد: به محض اینکه زمینه کاالبرگ الکترونیکی فراهم شود، به صورت 

آزمایشی آن را اجرا می کنیم و امیدواریم هرچه زودتر این طرح اجرا شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: استفاده از کاالبرگ اختیاری است یعنی کسانی 

که بخواهند می توانند از آن استفاده کرده و یا از مبلغ نقدی آن استفاده کنند.
مرتضوی گفت: سازوکار اجرای این طرح این است که کارت الکترونیکی افراد معادل 
مبلغ یارانه شارژ می شود و افراد در یک بازه زمانی مشخص و به اختیار می توانند با 
این کارت، پروتیین خرید کنند یا اینکه زمانی که یارانه به حساب افراد واریز می شود، 

پول آن را برداشت کنند.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

منطقه آزاد قشم نسبت به رعایت قوانین 
اراضی ملی و جنگل  ها حساس باشد 

اقتصاد کیش- استاندار هرمزگان با صدور دستور تسریع در انتقال تولیت اراضی جزیره 
قشم به سازمان منطقه آزاد گفت: این سازمان نسبت به رعایت قوانین اراضی ملی و 

جنگل  ها حساس باشد.   
به گزارش  اقتصاد کیش ، این مطلب را مهدی دوستی در نشست تعیین تکلیف اراضی 
و اسناد جزیره قشم عنوان و با تاکید بر لزوم رعایت حقوق دولتی و قوانین مرتبط با 
اراضی ملی، جنگل  ها و انفال، اظهار داشــت: در رابطه با تولیت اراضی جزیره قشم 
یکی از مهم ترین نگرانی  هایی که داریم ۲ متولی بودن این زمین  ها است که می  تواند 
موجب ایجاد خا قانونی و نظارتی شده و زمینه را برای فعالیت زمین  خواران باز کند. 
وی با بیان اینکه رعایت قانون و مقررات رکن اصلی در تصمیمات و واگذاری  ها است، 
افزود: مناطق آزاد نماینده دولت هستند و قانون تصریح کرده است که اراضی این مناطق 
باید در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار گیرد و این سازمان به نمایندگی از دولت مسایل را 
با حساسیت دنبال کند. استاندار هرمزگان با اشاره به نگرانی سازمان منابع طبیعی نسبت 
نوع بهره  برداری منطقه آزاد از اراضی ملی در قشم تاکید کرد: در اسناد واگذاری اراضی 
از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به منطقه آزاد بایست قید شود که قوانین 
مرتبط با اراضی ملی و سازمان جنگل  ها حتما بایستی توسط بهره  بردار رعایت شود و 
به نوعی منطقه آزاد به عنوان دستگاهی دولتی وظایف و حساسیت منابع طبیعی را در 

پاسداشت از اراضی به جا بیاورد. 
دوستی در این جلسه دستور داد: اسناد اراضی جزیره قشم که در اختیار اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان است برای پیگیری روند صدور اسناد جدید به 
نام منطقه آزاد قشم به نمایندگی از دولت به اداره کل امور اقتصادی و داریی و خزانه 
استان تحویل داده شود و سازمان ثبت اسناد و اماک استان در سریع  ترین زمان ممکن 
نسبت به صدور اسناد جدید و انتقال تولیت اراضی به سازمان منطقه آزاد قشم اقدام کند. 
نشست تعیین تکلیف اراضی و اسناد جزیره قشم، به ریاست مهدی دوستی استاندار 
هرمزگان و با حضور مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان و افشار فتح الهی 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در استانداری هرمزگان برگزار شد.

استاندار هرمزگان: 

چهارشنبه بازار صنایع دستی در معبد 
هندوهای بندرعباس آغاز بکار کرد 

اقتصــاد کیش-     معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی هرمزگان گفت: چهارشنبه بازار صنایع دستی با هدف کمک به فروش 

تولیدهای صنعت کاران این استان در معبد هندوهای بندرعباس آغاز بکار کرد. 
ساناز رمجی افزود: اولویت فروش محصول های تولیدی صنعتگران صنایع دستی در 

این بازار بر محصول های بومی است که ریشه در سنت و تاریخ مردم هرمزگان دارد.
وی ادامه داد: این بازار بعد از ظهر هر چهارشــنبه در مکان یاد شــده برپا می شود که 

تولیدکنندگان می توانند محصول های خود را برای فروش عرضه کنند.
وی اضافه کرد: صنعتگران با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه به حمایت های 
این چنینی نیاز دارند و امید می رود چنین بازارهایی در سایر مناطق این استان برگزار 
شــود. معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هرمزگان گفت: افزون بر ۶۵ صنعتگر در ۴۵ رشته صنایع دستی این استان مشغول به 

فعالیت بوده که اغلب آنان را بانوان تشکیل می دهند.


