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توسعه سبد گردشگری قشم با رویکرد 
توانمندسازی مقاصد سفر

ایــوب زارعی بــا تاکید بر لزوم ایجاد تنوع در ســبد 
گردشگری این منطقه به منظور افزایش جذابیت برای 
جلب گردشگر بیشتر گفت: نگاه خالقانه و نوآورانه 
بــه توان طبیعی جزیره جهانی قشــم و جزایر الرک، 
هرمز و هنــگام، در کنار معرفی ظرفیت های موجود 
و بسترسازی برای بهره برداری شایسته به نفع جامعه 
محلی، می تواند در باز آفرینی برند گردشــگری این 

منطقه تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی با اشاره به اقبال عمومی برای سفر به جنوب کشور 
در نیمه دوم ســال افزود: توسعه گزینه های گردشگر 
پذیر و فراهم سازی زیرساخت های رفاهی، ضمن به 
گردش درآوردن چرخ اقتصادی جامعه محلی، با فراهم 
سازی انتخاب های جدید برای سفر، گردشگر عادی را 

به گردشگر وفادار تبدیل می کند.
مدیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دســتی 
سازمان منطقه آزاد قشم ضمن بازدید میدانی از ظرفیت 

های طبیعی و بومی جزیره الرک یادآور شــد: حضور 
فعاالن گردشــگری در قالب صاحبان دفاتر مسافرتی 
و راهنمایان تور، همکاری سازمان بنادر و کشتیرانی، 
تعاونی شــناورداران و مدیریت میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی سازمان منطقه آزاد قشم در 
کنار جامعه محلی جزیره الرک، برای ساخت فضایی 

کار آفرین و نوآورانه در این جزیره الزم است.
زارعــی ادامه داد: در همین راســتا برنامه هایی برای 

افزایش رفت و آمد شــناورها، ناوگان حمل و نقلی و 
ارتقا خدمات رفاهی و اقامتی در جزیره الرک در دست 

اجرا می باشد.
وی به همراه نمایندگانی از سازمان بنادر و کشتیرانی، 
دفاتر خدمات مســافرتی و تعاونی شــناور داران در 
بازدیدی نیم روزه از ظرفیت های گردشگری طبیعی 
و تاریخی جزیره الرک با هدف وارد کردن به  چرخه 

گردشگری کردن این پتانسیل ها، بازدید کرد.

        اقتصاد کیش -    مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی سازمان منطقه آزاد 
قشم از برنامه ریزی برای توسعه سبد گردشگری قشم با رویکرد توانمند سازی مقاصد سفر در 

این جزیره جهانی و جزایر الرک، هرمز و هنگام خبر داد.

هفته فرهنگی هرمزگان از ۱۷ 
لغایت ۲۲ بهمن برگزار می شود 

اقتصاد کیش-     معاون سیاســی و امنیتی اســتاندار هرمزگان گفت: هفته فرهنگی 
هرمزگان به صورت فراگیر و متنوع از ۱۷ تا ۲۲ بهمن برگزار می شود.

احسان کامرانی در جلسه ستاد برگزاری هفته فرهنگی استان با حضور ویدیو کنفرانسی 
فرمانداران شهرستان های تابعه استان، با اشاره به اهمیت برگزاری این هفته عنوان کرد؛ 
هفته فرهنگی فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیت های فرهنگی، هنری، ورزشــی، 

صنایع دستی، عکس، فیلم، موسیقی و...  استان است.
وی تصریح کرد: برگزاری مســابقات بومی محلی، برگزاری مســابقات پیاده روی 
خانوادگی، مســابقات دوچرخه سواری، جشنواره صنایع دستی، لباس های سنتی و 
سوغات اقوام ایرانی، جشنواره موسیقی، تجلیل از مفاخر و خانواده های معظم شهدا، 
اجرای نمایش آئینی از جمله برنامه های مهم دیگری است که همزمان با برگزاری هفته 

فرهنگی در هرمزگان دنبال خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، در همین خصوص خاطرنشان، 
کرد: معرفی ظرفیت های اقتصادی، سرمایه گذاری، موسیقی، هنر، صنایع دستی، معرفی 
آداب و رسوم سنتی اقوام مختلف ساکن در استان از دیگر اهداف برگزاری این هفته 

است.
کامرانی، تصریح کرد: شهرستان های هرمزگان نیز دارای پتانسیل های فرهنگی بسیاری 
هســتند که در هفته فرهنگی اســتان این ظرفیت های در سطح استانی و ملی معرفی 
خواهند شــد. معرفی خلیج فارس و صیانت از نام آن از دیگر اهداف برگزاری هفته 
فرهنگی استان با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تحت عنوان جشنواره طالیه 

داران خلیج فارس است.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد شور و نشاط در جامعه، اظهار داشت: ایجاد شور و نشاط 
اجتماعی در سطح استان، تقویت سرمایه اجتماعی و هویت بخشی اهداف مهم دیگری 

است که ضروری است همزمان با برگزاری این هفته در دستور کار قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: هفته فرهنگی 
استان با بهره گیری از ابتکارات جدید، نوآوری و متناسب با تحوالت گسترده فرهنگی 

و اجتماعی جهان و کشور دنبال شود.
کامرانی تصریح کرد: هفته فرهنگی هرمزگان که یک پتانسیل مهمی است امسال از 
تاریخ ۱۷ لغایت ۲۲ بهمن برگزار می شود و ضروری است با اطالع رسانی مناسب 

نسبت به برگزاری آن اقدام شود.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با تاکید مشارکت پر رنگ 
دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی در برگزاری هفته فرهنگی استان، گفت: با 
توجه به اینکه هفته فرهنگی به عنوان یک رویداد مهم فرهنگی در دستور کار مدیریت 
عالی استان قرار گرفته است و استاندار استان تاکید ویژه ای در برگزاری پربار آن دارند 
کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط و بنگاه های اقتصادی با بسیج امکانات نسبت برگزاری 
هرچه پرشور هفته مذکور با هماهنگی اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 

و فرمانداران اقدام کنند.
وی تصریح کرد: کلیه دستگاه های اجرایی استان برنامه شاخص فرهنگی خود را در 

چارچوب تقویم هفته فرهنگی استان برنامه ریزی و اجرا کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان:

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منطقه ای استانداری هرمزگان منصوب شد

اقتصاد کیش-      عادل شهرزاد با حکم وزیر کشور به عنوان معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری هرمزگان منصوب شد. 

احمد وحیدی وزیر کشــور با صدور حکمی »عادل شــهرزاد« را به سمت معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری هرمزگان منصوب کرد.

احمد وحیدی در این حکم خطاب به عادل شهرزاد آورده است:
"بنا به پیشــنهاد استاندار هرمزگان و با توجه به تائید معاون محترم هماهنگی امور 
اقتصادی و توســعه منطقه ای وزارت کشــور به موجب این حکم به سمت معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری هرمزگان منصوب می شوید، انتظار می رود با 
استفاده از کلیه ظرفیت های موجود در استان اهداف و برنامه های تعریف شده در 
حوزه اقتصادی را از جمله ایجاد هماهنگی و نظارت بر فرآیند تهیه و توزیع ارزاق 
و مایحتاج عمومی و رســیدگی به امور مرتبط به تنظیم، بازار مدیریت مخاطرات 
اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند فعال، سریع و به هنگام در برابر 
مخاطــرات و اختالل های داخلی، حمایت از بنگاه های اقتصادی اســتان، اجرای 
برنامه های توسعه اشتغال ، بهبود فضای کسب و کار استان و جذب سرمایه گذاری 
و ... را به جدیت دنبال نمایید. امید اســت ضمن تالش در جهت ایجاد هماهنگی 
و تعامل با کلیه نهادها ســازمان ها و دســتگاه های کشوری و لشگری استان و بهره 
گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای ،الیق دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف 
و سیاست های دولت مردمی و وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به 
مردم شریف استان موفق باشید و با اتکال به خداوند سبحان و توجه به موازین شرع 
مقدس اسالم و پیروی از منویات و تدابیر ولی امر مسلمین حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای )مد ظله العالی( عزیز و با بهره گیری از آموزه های ارزشــمند انقالب 
اسالمی مدیریت جهادی و عمل انقالبی، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام و 

در همه امور رعایت امانت و تقوی را بنمائید."
عادل شــهرزاد پیش از این به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منطقه ای استانداری هرمزگان فعالیت می کرد، در سوابق شهرزاد مدیرکلی 
دفتر جذب سرمایه معاونت اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری، معاونت برنامه 
ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، مدیریت امور برنامه 
و بودجه سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئول کارگروه اقتصاد مقاومتی بخش 

کشاورزی استان دیده می شود.

با حکم وزیر کشور :

مدیر میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد  قشم خبر داد:
اشتغال ۸۰۰ نفر از بومیان
 در منطقه ویژه پارسیان

اقتصاد کیش-      مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: با رونق و فعال شدن 
پروژه های زیر ساختی و سرمایه گذاری در منطقه ویژه ۸۰۰ نیروی بومی در این منطقه 

مشغول به کار شده اند. 
سید علی اصغر عالمه بیان کرد: حدود کمتر از ۲ سال است که منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع انرژی بر پارسیان شروع به زدودن غبار غفلت و کم توجهی از تن کرده تا دولت 
سیزدهم برای همیشه در اذهان مردم هرمزگان، یادآور طلوع تالش ها برای توسعه در 

غرب این استان باشد.
عالمه با بیان اینکه فرایند احداث منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان سال 
۱۳۸۶ جانمایی شد افزود: مجوز محیط زیستی این منطقه سال ۱۳۸۸ صادر و دستور 
احداث آن نیز سال ۱۳۹۰ ابالغ شد اما به دالیل مختلف عملیات اجرایی و تحقق چشم 

اندازهای آن تا سال ۱۴۰۰ به کندی پیش رفت.
وی با بیان اینکه تا آبان سال ۱۳۹۹ این منطقه نتوانست به اهداف و چشم اندازهای خود 
در حوزه های تولید، اشتغال و صادرات دست پیدا کند اضافه کرد: سال گذشته با ورود 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( عملیات اجرایی پروژه 
ها شدت گرفت به طوری که هم اکنون در نتیجه حمایت های دولت سیزدهم به یک 

منطقه ویژه اقتصادی فعال و خارج از رکود تبدیل شده است.
عالمه در خصوص تامین زیرساخت های تحقق این رویکرد اظهار کرد: تعداد طرح 
های فعال و در حال احداث این منطقه از یک مورد سال ۱۳۹۹ هم اکنون به ۳۰ طرح 

اجرا شده و یا در حال اجرا رسیده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با اشاره به اینکه احداث بندر از جمله طرح های 
در دســت اقدام این منطقه است اضافه کرد: عملیات اجرایی این طرح از سال ۱۳۹۵ 

شروع شد اما تا سال ۱۴۰۰ تنها ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
وی افزود: در یک سال گذشته با تسریع عملیات اجرایی پیشرفت فیزیکی آن به ۸۵ 
درصد رسیده که سه اسکله آن به بهره برداری رسیده و اسکله چهارم نیز تا پایان امسال 

افتتاح می شود.
مسئولیت اجتماعی و ۸۰۰ نیروی کار بومی

تحقق سند سیاست های کلی نظام در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و انجام 
مســئولیت های اجتماعی از دیگر رویکردهای احداث منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
انرژی بر پارسیان است که عالمه به آن اشاره کرد و گفت: هم اکنون در نتیجه عملیات 
اجرایی طرح های زیرساختی و سرمایه گذاری ۲ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی به صورت 

مستقیم در این منطقه ایجاد شده است.
وی افزود: حدود ۸۰۰ نفر از افراد شاغل در طرح های این منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
انرژی بر پارسیان را بومیان منطقه تشکیل می دهند و تاکید ما در اولویت قرار گرفتن 

فرزندان این خطه در فرصت های شغلی ایجاد شده است.
عالمه یادآور شــد: همچنین با ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار ۲ طرح کنترل ســیالب در 
شهرستان پارسیان در حال انجام بوده که به منظور پاسخ گویی به یکی از مطالبان مردم 
محلی این شهرستان در دستور کار قرار گرفته که بتوانیم به بخشی از مسوولیت های 

اجتماعی خود در این منطقه عمل کنیم.
صادرات یک میلیون تنی مواد معدنی

توسعه همکاری های منطقه ای طریق دریافت مواد اولیه و عرضه تولیدات به خارج از 
کشور از دیگر رویکردهای ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی است که به گفته مدیرعامل 
این منطقه، میزان صادرات کلینکر، ســیمان و گچ از این منطقه از ۲۵۰ هزار تن ســال 
۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۰ به ۳۵۰ هزار تن و در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ به بیش از یک میلیون تن 
رسیده است. وی با بیان اینکه پیش بینی می شود با بهره برداری از اسکله چهارم بندر 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان میزان صادرات تا پایان سال نیز از میزان 

پیش بینی ما فراتر می رود.
افزایش ۶ برابر قراردادهای سرمایه گذاری

به گفته عالمه جذب و جهت دهی سرمایه از دیگر رویکردهای کالن این منطقه ویژه 
است که در این راستا از ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ تنها چهار قرار داد جهت جذب سرمایه گذار 
منعقد شده بود اما در حدود ۲ سال گذشته ۱۸ قرارداد منعقد شده که ۶ مورد از آنها هم 
اکنون فعال است. مجتمع پتروشیمی GTX، تولید لوله های بدون درز، تجهیزات بچینگ 
و بانک ماشین، پایانه صادرات سیمان، احداث پاالیشگاه تولید پودر آلومینا، احداث انبار 
صادرات و واردات، پایانه باربری، مجتمع پتروشیمی، انبار و مخازن از جمله قراردادهای 
سرمایه گذاری منعقد شده در ۲ سال گذشته است که مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 

صنایع انرژی بر پارسیان به آن اشاره کرد.
سرمایه گذاری بیش از چهار میلیارد یورویی

وی گفت: ۶ قرارداد در حال سرمایه گذاری نیز در بخش پتروشیمی عملیات احداث 
خود را طی می کند که سه مورد آن مجتمع پتروشیمی GTX بوده که برای هر کدام یک 

میلیارد یورو اعتبار از سوی سرمایه گذاران تخصیص داده شده است.
عالمه اعتبار هرکدام از سه طرح دیگر را نیز حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو اعالم کرد 
و افزود: این طرح ها نیز به عنوان صنایع پایین دســتی پتروشیمی هستند که با هدف 

جلوگیری از خام فروشی و افزایش توان صادراتی کشور در حال احداث است.
وی اضافه کرد: بقیه طرح ها نیز در حال اخذ مجوزهای الزم، از جمله محیط زیست و 

تامین خوراک بوده که تا پایان سال به چرخه شروع عملیات می پیوندند.
آب و برق مطالبه ای در شرف تحقق

حضور سرمایه گذاران در مناطق نیازمند ایجاد زیرساخت های مختلف به ویژه آب و 
برق به عنوان عنصر اصلی فعالیت هر صنعت که به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع انرژی بر پارسیان، در مذاکرات صورت گرفته پیش شرط تمامی سرمایه گذاران 

تامین این زیرساخت ها است.
وی افزود: به منظور سهولت انجام فرایند سرمایه گذاری براساس اهداف کلی منطقه 
ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان، عملیات احداث آب شیرین کن این منطقه با 

پیشرفت ۲۰ درصدی در حال انجام است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارســیان گفت: این طرح با سرمایه 
گذاری ۲۰ میلیون یورویی در حال احداث بوده که پس از اتمام ساالنه با برداشت بیش از 
۲۵۰ میلیون لیتر اقدام به تولید آب شیرین مورد نیاز مناطق ویژه پارسیان و المرد می کند.

وی با بیان اینکه موافقت اصولی نیروگاه برق صادر شده و در مرحله مناقصه است یادآور 
شد: این طرح نیز با افق تولید روزانه یک هزار مگاوات برق مورد نیاز این منطقه ویژه 

اقتصادی با ۲۵۵ میلیون یورو سرمایه گذاری احداث خواهد شد.
تکمیل زیرساخت ها با ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار

عالمــه با بیان اینکه تاکنون طرح هــای زیربنایی مختلفی از جمله ۵۶ کیلومتر جاده 
پیرامونی، ۲۵ کیلومتر جاده اتصال سایت شمالی و جنوبی، ۲۹ کیلومتر شبه توزیع برق 
در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان اجرا شده است افزود: فرایند تکمیل 
زیرساخت های پیش نیاز سرمایه گذاری با ۱۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری دیگر 
نیز در دست اقدام است. وی افزود: این زیرساخت ها از سوی ۳۱ پیمانکار در حوزه های 
مختلف از جمله راه و ساختمان در حال تکمیل است تا بتوانیم در سریع ترین زمان 

ممکن به افق های پیش روی این منطقه ویژه اقتصادی دست پیدا کنیم.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان افزود: همزمان با ایام اهلل دهه 
فجر نیز ۸ طرح زیرساختی و سرمایه گذاری به بهره برداری می رسد و عملیات اجرایی 

دو طرح دیگر نیز آغاز می شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  عنوان کرد:

طرح افزایش تولید محصول با روش به زراعی
 و رعایت الگوی کشت در هرمزگان اجرایی شد

اقتصــاد کیش-      مدیر امور زراعت ســازمان جهاد 
کشاورزی هرمزگان میزان سطح زیرکشت محصوالت 
زراعی این استان را ۷۸ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: 
در برنامه ســال جدید با اجرای الگوی کشت و روش 
به زراعی، تولید محصوالتمان را در واحد سطح افزایش 

داده و امنیت غذایی استان و کشور را تامین می کنیم.
ســید رضا امیرزاده  افزود: ۲ میلیــون و ۲۰۰ هزار تُن 
از محصوالت تولیدی کشاورزی هرمزگان به بخش 
زراعی اختصاص دارد که در برنامه سال جدید باتوجه 
به افزایش عملکرد در واحد ســطح باید بتوانیم به ۲ 

میلیون و ۴۰۰ هزار تُن تولید برسانیم.
وی بیان کرد: استان هرمزگان دارای ۳۱ نوع محصول 
زراعــی در ۷۸ هزار هکتار اســت که حدود ۴۸ هزار 
هکتار آن به سبزی و صیفی و ۳۰ هکتار نیز به کشت های 

صنعتی، غالت، علوفه و کلزا اختصاص دارد.
مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی هرمزگان 
با اشاره به اینکه باتوجه به شرایط آبی و هوایی استان، 
تقریبا در هر ۱۲ ماه ســال کشت و زرع در این منطقه 
جنوبی انجام می شود، اظهار کرد: الگوی کشت یکی از 
برنامه های مهم زراعی در استان است که باید براساس 
ابالغ وزراتخانه و تعریفی که در استان شده، این الگوی 
کشت را اجرا می کنیم تا هم بتوانیم برنامه تولید کشوری 
را داشــته باشیم و هم کشاورزان ما از لحاظ اقتصادی، 
تولید داشته باشند و امنیت غذایی کشور را تامین کنیم.

امیرزاده یادآور شــد: مســاله بعدی در بخش زراعی 

افزایش عملکرد در واحد سطح است که باید با روش 
به زراعی و آموزش هایی که از سوی عوامل پشتیبانی 
و کارشناســان مرکز جهاد کشاورزی از طریق مراکز 
تحقیقاتی و دانشــگاهی با کمک نظام مهندسی انجام 
می شــود عملکردهایمان را در واحد سطح باال برده و 
این مسیر به زراعی، خدمات کاشت، داشت و برداشت 

در اختیار کشاورزان قرار دهیم.
وی ادامه داد: باتوجه به این ۲ موضوع الگوی کشــت 
و به زراعــی، صرفه جویی در مصرف آب در اســتان 
هرمزگان نیز برای ما مالکی بسیار مهمی است که بیشتر 
کشت در استان به ویژه در کشت های سبزی و صیفی 

به صورت نشایی است که ۲ تا سه برابر آبیاری سنتی، 
کمتر آب مصرف می شود و همچنین با آبیاری تحت 
فشاری که در استان افزون بر ۹۰ درصد محصوالت مان 
به صورت تحت فشار است، صرفه جویی ویژه ای در 

مصرف آب داریم.
وی اضافه کرد: بیشتر محصوالت به ویژه سبزی و صیفی 
که حدود ۴۸ هزار هکتار در ســطح استان هرمزگان را 
دربرمی گیرد، به صورت نشایی بوده و در برآورد انجام 
شده، افزون بر ۲۵ میلیون مترمکعب باتوجه به ۲ تا سه 
آبیاری کمتر در کشت پاییزه انجام می شود، می تواند 

صرفه جویی در مصرف آب داشته باشد.

بهره برداری از ۵۱ طرح ورزشی 
هرمزگان در دهه فجر

اقتصاد کیش-      بمناســبت دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی ۵۱ طرح ورزشی در هرمزگان به بهره برداری 

می رسد. 
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: برای اجرای 
این طرح ها بیش از ۱۱۷ میلیارد تومان هزینه شده است.

مظفرخادمی نسب افزود: این طرح ها با مساحت ۸۳ 
هزار مترمربع، شامل ۵ سالن ورزشی، شش زمین چمن 
مصنوعی فوتبال و ۳۹ چمن مصنوعی محله ای، یک 
سیستم روشنایی و اجرای بیش از ۴۷۳ برنامه فرهنگی 

- ورزشی است.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان  اعالم کرد:


