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زیرساخت های ساحلی در هرمزگان تقویت شود

احسان کامرانی در ســتاد ساماندهی سواحل استان 
با اشــاره به اهمیت تقویت زیرساخت ها در مناطق 
ساحلی گردشگر پذیر استان، عنوان کرد: با توجه به 
تعطیالت پیش رو و ایام پایانی سال استان هرمزگان 
به واســطه برخورداری از سواحل گسترده، جزایر و 
شــرایط آب و هوایی مناسب یکی از مقاصد اصلی 

مسافران و گردشگران اقصی نقاط کشور است.
وی افزود: ورود گســترده مســافران و گردشگران 
ضرورت تقویت زیرســاخت ها در مناطق ساحلی 

گردشگر پذیر استان را دو چندان کرده است.
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
هرمزگان، تصریح کرد: زیباسازی پارک ها و تفرجگاه 

های ساحلی، تعیین محل های امن برای شنا، نصب 
عالئم هشدار دهنده در مناطق نا ایمن برای شنا، نصب 
تابلوهای راهنما و تقویت زیرساخت های رفاهی و 
خدماتی در مناطق ساحلی گردشگر پذیر به صورت 

ویژه توسط فرمانداران و شهرداران دنبال شود.
وی گفت: تقویت روشنایی پارک ها و تفرجگاه های 
ســاحلی نقش مهمی در زیبایی این مناطق و آرامش 
خاطر مردم دارد که ضروری اســت به صورت ویژه 

پیگیری و دنبال شود.
کامرانی با تقدیر از اقدامات شهرداری بندرعباس در 
ساماندهی ساحل این شهر، اظهار داشت: شهرداری 
بندرعباس با اختصاص اعتبارات مناسب طرح های 

گسترده ای به منظور ساماندهی و زیباسازی ساحل 
شهر بندرعباس با بهسازی پارک ها، ایجاد پارک های 
جدید، تقویت روشنایی مناطق ساحلی شهر، نصب 
المان در پارک ها و توســعه فضای ســبز در مناطق 
ساحلی در دستور کار قرار داده است که قابل تحسین 
اســت. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
هرمزگان، با تاکیــد بر تقویت تیم های امداد نجات 
در مناطق ساحلی گردشگر پذیر استان، تصریح کرد: 
در نه ماه اخیر با اقدامات صورت پذیرفته آمار غرقی 
منتج به فوت در مناطق ســاحلی هرمزگان با کاهش 
چشــمگیری همراه بوده است که ضروری است با 

برنامه ریزی مناسب این دستاورد حفظ شود.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به وقوع غرقی منتج به 
فوت در مناطق ســاحلی مناطق آزاد کیش و قشم در 
نــوروز ۱۴۰۱ تقویت تیم های امداد و نجات هالل 
ســاحلی و ناجیان غریق در ایــن مناطق از اهمیت 
بسزایی برخوردار اســت که ضروری است توسط 
مدیران این مناطق آزاد به منظور پیشگیری از هرگونه 
وقوع غرقی های احتمالی ایام پایانی ســال و نوروز 

۱۴۰۲ پیگیری و دنبال شود.

        اقتصاد کیش -    معاون سیاســی و 
امنیتی اســتاندار هرمــزگان گفت: تقویت 
زیرساخت های ســاحلی به منظور میزبانی 
شایســته از گردشگران به صورت ویژه دنبال 

شود.

اجرای جشنواره های بین المللی
 در  بوموسی در حال افزایش است

اقتصاد کیش-      فرماندار بوموسی گفت: برگزاری جشنواره های بین المللی با حضور 
مهمانان خارجی در این شهرستان را در دستورکار داریم و بر تعداد این جشنواره ها 

افزوده می شود.
ادریس قریشــی در محفل بین المللی شعرخوانی خلیج فارس در حاشیه جشنواره 
بین المللی شعر فجر افزود: این محفل اولین برنامه با حضور مهمانان خارجی است که 

در این شهرستان دریایی درحال برگزاری است.
وی ادامه داد: شعر و ادب فارسی جایگاه ویژه ای در نزد ایرانیان دارد و امشب شاعران 

کشورهای مختلف برای شعر خوانی به این شهرستان آمده اند.
وی اضافه کرد: شهرستان دریایی ابوموسی که لقب آکواریوم طبیعی خلیج فارس را 

دارد متشکل از ۶ جزیره است.
شهرســتان بوموسی شامل جزیره های بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری، 

فارور بزرگ و فارور کوچک است.
جزیره بوموسی با ۱۲ کیلومتر مربع وسعت به عنوان مرکز این شهرستان در آب های 
خلیج فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری بندرلنگه و ۵۷ کیلومتری شرق جزیره سیری 

واقع شده است.

فرمانداربوموسی :

فرماندار شهرستان بشاگرد 
منصوب شد

اقتصاد کیش-      با حکم وزیر کشور، یعقوب دادعلی زاده به عنوان فرماندار شهرستان 
بشاگرد منصوب شد. 

احمد وحیدی وزیر کشــور طی حکمی، یعقوب دادعلی زاده را به عنوان فرماندار 
شهرستان بشاگرد منصوب کرد.

در حکم احمد وحیدی خطاب به دادعلی زاده آمده است: به پیشنهاد استاندار محترم 
هرمزگان و نظر به مراتب شایستگی تجارب علمی و عملی جنابعالی، به موجب این 
حکم شما را به مدت چهار سال به سمت فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان بشاگرد 

منصوب می نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال رعایت تقوای الهی و موازین شرعی در چارچوب 
قوانین مقررات و تدابیر ابالغی ضمن تعامالت الزم با مسئولین سایر سازمانها و نهادها 
با اندیشه و مدیریت انقالبی جهادی در اجرای سیاست های دولت مردمی و برنامه های 
وزارت کشور در خدمت به مردم پیشرفت و تعالی مادی و معنوی حوزه محل خدمت 
و انجام وظایف محوله با سرلوحه قرار دادن محورهای زیر در ظل توجهات حضرت 
ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه و تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل 

العظمی امام خامنه ای مد ظله العالی موفق و سرافراز باشید.
گفتنی اســت پیش از این حکم، دادی علی زاده به عنوان سرپرســت فرمانداری این 
شهرســتان فعالیت می کرد، در ســوابق کاری یعقوب دادعلی زاده سه دوره ریاست 
شورای اسالمی شهرستان بشــاگرد، سه دوره عضو شورای بخش مرکزی بشاگرد 
و حدود پنج سال معاونت آموزشی و نوآوری آموزش وپرورش بشاگرد و ۲۱ سال 

سابقه کار دیده می شود.
سرپرست فرمانداری بشاگرد همچنین تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد بشاگرد، 
سابقه مدیریت در مدارس شبانه روزی، کارشناس مسئول آموزش آموزش و پرورش 

بشاگرد، را در کارنامه دارد.

با حکم وزیر کشور ؛

سرپرست فرمانداری پارسیان 
منصوب شد

اقتصاد کیش-       استاندار هرمزگان، اصغر هاشمی را به عنوان سرپرست فرمانداری 
پارسیان منصوب کرد. 

مهدی دوســتی با صدور حکمی اصغر هاشــمی را به عنوان سرپرست فرمانداری 
شهرستان پارسیان منصوب کرد.

اصغر هاشمی سوابقی چون، ریاست بخشداری میناب، بخشداری قلعه قاضی و فعالیت 
به عنوان کارشناس در حراست و بازرسی استانداری هرمزگان را در کارنامه دارد

فرهنگ سالمی از بهمن ماه سال گذشته تصدی فرمانداری پارسیان را بر عهده داشت که 
با این حکم هاشمی جایگزین وی در فرماندارِی غربی ترین شهرستان هرمزگان شد.

 با حکم استاندار هرمزگان ؛

تشدید طرح بازرسی از مراکز تهیه  و 
توزیع فروش مواد غذایی بندرعباس

اقتصاد کیش-     رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس از تشدید طرح بازرسی 
از مراکز تهیه  و توزیع فروش مواد غذایی و اماکن عمومی در بندرعباس خبر داد. 

دکتر فریده فخار افزود: با توجه به فرارسیدن تعطیالت نوروز و مساعد بودن آب و 
هوای شهرستان بندرعباس نسبت به سایر نقاط کشور و با وجود جاذبه های گردشگری 
الخصوص وجود جزایر هفتگانه خلیج فارس، شاهد گسیل گردشگران و مسافران به 

سمت شهرستان هستیم.
رییس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس تصریح کرد: به همین منظور الزم است 
جهت تامین و حفظ سالمت شهروندان و مسافران و گردشگران طرح تشدید بازرسی 
از مراکز تهیه و توزیع فروش مواد غذایی و اماکن عمومی از یکم الی ۲۰ بهمن ماه در 
دو شیفت صبح و عصر در شهرستان بندرعباس و جزیره هرمز همزمان اجرا می شود.

دکتر فخار بیان کرد: این طرح در قالب ۲۵ تیم دونفره از ۸ صبح الی ۱۰ شب برگزار 
می شود و تا ۸ صبح به صورت انکال با شماره تلفن ۳۱۱۸ پاسخگو شکایات بهداشتی 

شهروندان، گردشگران و مسافران گرامی هستیم

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان:
آغاز ترانزیت فرآورده های نفتی از 

طریق شبکه ریلی شمال - جنوب کشور 

اقتصاد کیش-    نماینده مردم بندرعباس، قشــم، ابوموســی، حاجی آباد و خمیر در 
مجلس، گفت: ترانزیت فرآورده های نفتی با اســتفاده از ظرفیت های ذخیره سازی و 
لجستیکی شرکت ملی گاز، سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی از مبدأ آسیای 
میانه از طریق شبکه ریلی شمال - جنوب کشور )سرخس خراسان- بندر نفتی شهید 

رجایی بندرعباس ( کلید خورد. 
 در دیدار مهدی دوستی استاندار هرمزگان و احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی با چگینی مدیرعامل شرکت ملی گاز، ترانزیت فرآورده های نفتی با 
اســتفاده از ظرفیت  های ذخیره سازی و لجستیکی شرکت ملی گاز، سازمان بنادر و 
دریانوردی و بخش خصوصی از مبدأ آسیای میانه از طریق شبکه ریلی شمال - جنوب 

کشور )سرخس خراسان- بندر نفتی شهید رجایی بندرعباس ( کلید خورد.
احمد مرادی در  این باره، توضیح داد: ترانزیت نفتای آسیای میانه از طریق شبکه ریلی 

برای نخستین بار با ظرفیت اولیه ۳۰۰ هزار متریک تن در سال عملیاتی شده است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسالمی 
افزود: همچنین این عملیات با بیش از  ۶۰۰ واگن آسیای میانه از مرز ورودی سرخس 

و از طریق شبکه ریلی کشور صورت می پذیرد.
به گفته وی این تصمیم عالوه  بر گشایش مسیر جدید ترانزیتی ارزآوری قابل توجهی 

برای کشور بدنبال خواهد داشت.
مرادی ادامه داد: سایت تخلیه ریلی و مخازن ذخیره خونسرخ که ۷ سال بالاستفاده بوده 
است با این اقدام در مدار بهره برداری قرار گرفته و با عملیاتی شدن این مسیر ترانزیتی 

ضریب اشغال بندر نفتی خلیج فارس بندر شهید رجایی مضاعف می شود.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس  اعالم کرد :

برپایی موزه بازار دمستان  قشم
 به منظور ارائه دست ساخته های بومی

اقتصاد کیش-   مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم از برپایی موزه بازار دمستان به منظور ارائه صنایع دستی و دست ساخته های بومی 

جزیره خبر داد. 
ایوب زارعی با اعالم این خبر گفت: این موزه بازار به منظور حمایت از فعاالن حوزه 

صنایع دستی، توسعه کارآفرینی و پاسداشت میراث هنری راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: این بازارچه جنب قلعه تاریخی قشم ) قلعه پرتغالی ها( در قالب ۳۰ غرفه 
طراحی و ســاخته شده است و همزمان با چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی شروع به کار می کند.
به گفته زارعی، قبل از راه اندازی موزه بازار فراخوان شرکت در این رویداد بین فعالن 

و بانوان صنایع دستی داده شد و مورد استقبال گسترده فعاالن این حوزه قرار گرفت.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در آغاز کار 
بنا بود، مدت زمان برپایی موزه بازار دمستان از ۱۲ بهمن تا ۱۲ اسفند باشد، اما با توجه 
به استقبال بانوان قشمی برای ارائه دست ساخته های بومی در این مکان پیش بینی می 

شود مدت زمان برگزاری آن تا بعد از تعطیالت نوروز تمدید شود.
موزه بازار دمستان به همت مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان 

منطقه آزاد قشم و با مشارکت شهرداری قشم برپا شده است.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم  خبر داد:

واگذاری مجوز اکتشاف و بهره برداری از 
محدوده های اکتشافی و معدنی هرمزگان

اقتصاد کیش-    معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان از واگذاری مجوز اکتشاف و بهره برداری از محدوده های اکتشافی و معدنی 

در پنج بسته سرمایه گذاری با مزایده عمومی خبرداد. 
ابراهیم سعدینی ظهر ، افزود: مواد معدنی این بسته های سرمایه گذاری شامل سنگ آهک، 
سنگ گچ، مارن، سیلیس و سنگ آهن است که در سامانه www.setadiran.ir قرار 

دارد.
وی تصریح کرد: بسته های سرمایه گذاری شامل یک معدن با پروانه بهره برداری، یک 
فقره گواهی کشــف، ۲۳ محدوده پروانه اکتشاف، دو فقره درخواست صدور پروانه 

اکتشاف و سه فقره معدن متروکه به متقاضیان واجد شرایط واگذار می شود.
سعدینی با اشاره به اینکه این معادن در شهرستان های بندرعباس، بندرلنگه، بندرخمیر و 
بستک قرار دارند، خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات، دریافت 
اسناد و لیست موضوع مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه و پس از دریافت اسناد مزایده، حداکثر تا تاریخ 

۱۸ بهمن ماه قیمت پیشنهادی خود را اعالم کنند.

موافقت های اولیه راه اندازی خط مسافری و تجاری 
دریایی میان قشم و خصب عمان

اقتصاد کیش-       سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
قشم از موافقت های اولیه برای راه اندازی خط مسافری و تجاری دریایی میان این 

جزیره و خصب عمان خبر داد.
مختار گرشاسبی اظهار داشت: در پی سفر هیات اقتصادی استان مسندم عمان به جزیره 
قشم مذاکرات متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی انجام شد و موافقت های اولیه 

برای توسعه همکاری ها میان دو طرف حاصل شد.
وی ادامــه داد: پــس از بازدید هیات عمانی از بندر بهمن و با توجه به ظرفیت ها و 
امکانات موجود، مذاکرات خوبی با هدف راه اندازی خط مسافری و تجاری دریایی 
میان جزیره قشم و خصب صورت گرفت و توافق دو طرف قرار شد در آینده نزدیک 

با امضای تفاهم نامه مشترک این مهم اجرایی شود.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: 
همچنین در نشست با این هیات اقتصادی، دو طرف برای راه اندازی اتاق بازرگانی 

مشترک میان منطقه آزاد قشم و استان مسندم عمان اعالم آمادگی کردند.
به گفته گرشاسبی؛ اعالم آمادگی برای راه اندازی خط هوایی میان قشم و فرودگاه در 
حال احداث استان مسندم پس از پایان مراحل ساخت و راه اندازی این فرودگاه از 

دیگر موضوعاتی بود که در این مذاکرات مطرح شد.
وی پیشنهاد استفاده از خدمات انبارداری موجود در بندرهای بهمن و کاوه جزیره قشم 
برای تجار و بازرگانان کشور عمان و امکان تردد مستقیم شناورهای باری از خصب 

به بندر بهمن قشم را از دیگر موضوعات مطرح شده در این مذاکرات عنوان کرد.
سرپرســت معاونت اقتصادی و ســرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: 
همکاری مشترک میان قشم و استان مسندم با توجه به نزدیکی این دو منطقه در تنگه 
هرمز، در حوزه بانکرینگ نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در مذاکرات با هیات 
اقتصادی عمانی بود. گرشاسبی در ادامه توسعه همکاری ها، انتقال تجریبات و فناوری 

ها در حوزه گردشــگری، صنایع شــیالتی و نفت و انرژی نیز از دیگر موضوعات 
اقتصادی مطرح شده در مذاکره با هیات اقتصادی استان مسندم عمان دانست.

وی خاطرنشان کرد: موافقت های اولیه در برخی از حوزه های مطرح شده از سوی دو 
طرف حاصل شده و قرار است در آینده نزدیک تفاهم نامه ای در بخش های مختلف 

میان دو طرف به امضا برسد.
براساس این گزارش، در پی سفر هیات اقتصادی استان مسندم عمان به منطقه آزاد 
قشم، ضمن معرفی ظرفیت های اقتصادی و گردشگری جزیره، بر توسعه روابط و 

همکاری های میان دو منطقه در حوزه های اقتصادی و گردشگری تاکید شد.
عمان در ۶۰ کیلومتری جنوب جزیره قشم قرار دارد.

استان ُمَسنَدم )به عربی: محافظة ُمَسنَدم( نام شبه جزیره ای در بخش شمالی کشور 
عمان است.

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد خبر داد؛

مهلت هفت روزه دستگاه قضا برای ساماندهی 
سامانه های گمرک شهید رجایی

اقتصاد کیش-     رییس کل دادگستری هرمزگان با تاکید 
بر اینکه هرمزگان باید به الگویی برای تسهیل تجارت در 
کشور تبدیل شود، گفت: گمرک شهید رجایی مکلف 
است در مدت زمان هفت روز نسبت به اتصال سامانه 

EPL به سامانه جامع انبارها اقدام کند.
مجتبی قهرمانی  در دوازدهمین جلســه ستاد استانی 
اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با محوریت 
طرح انبارگردانی در بندر شهید رجایی اظهار کرد: تحول 
در قوه قضاییه باعث تحول در بخشی از مسوولیت های 
بنادر و گمرکات می شود و تمامی این اقدامات مبنای 

صریح قانونی دارد.
وی با اشاره به سفر سرزده اسفندماه سال گذشته رییس 
دستگاه قضا به استان و بازدید از بندر شهید رجایی بیان 
کرد: در این ســفر ۶۳ دستور صادر شد که ۲۸ دستور 

مرتبط با گمرکات و اموال تملیکی است.
رییس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: برای نخستین 
بار و در تاریخ بنادر کشــور، طرح انبارگردانی در بندر 
شــهید رجایی انجام شد که به دنبال این طرح بیش از 
۱۲۲ هزار کانتینر شــمارش و مشخصات آن ها وارد 

سامانه شد.
قهرمانی از منافع و مزیت های طرح انبارگردانی به ثبت 
بارنامه های مبدا انبار و مشــخص کردن مقصد کاال و 
اطالعات مهم آن، مشــخص کردن عملیات انبارش 
براســاس ورود و خروج کاال به منظور جلوگیری از 

احتکار و معطلی زیاد اشاره کرد.
وی کاهش رســوب و تراکم کاالها، امکان اســتفاده 
مدیریتی در تصمیم گیری ها برای صادرات و واردات 

به ویژه کاالهای اساســی، امــکان موثرتر تعزیرات و 
نهادهای نظارتی به خصوص ســازمان بازرسی را از 

دیگر مزیت های طرح انبارگردانی عنوان کرد.
»سامانه EPL به منظور ترخیص کاال ایجاد شده و هدف 
از آن تسریع فرایند ترخیص و امور گمرکی در مقوله 

تجارت کاال است«
از اواخر فروردین ماه ۱۴۰۱ که طرح انبارگردانی آغاز 
شده تا کنون ۱۳۰ کاال معدوم و حدود ۸۰۰ قبضه انبار 
نیز فرآیند مزایده آن ها در حال انجام است که مجموع 
کانتینرهای معدومی از ابتدای امسال تا کنون به حدود 

TEU ۲۵۰ )واحد شمارش کانتینر( می رسد.
قهرمانی اضافه کــرد: طبق مقررات باید حدود ۶۱۳ 
قلم کاال در سامانه جامع انبارها ثبت شود که ۱۰ قلم 

آن شامل برنج، شکر، چای، کنجاله سویا، جو، ذرت 
دامی، الستیک، کاغذ، گندم و روغن موتور در اولویت 

است.
وی در چهــل و نهمین بازدیــد از گمرک و انبارهای 
شرکت های مستقر در بندر شهید رجایی با بیان اینکه 
برای ثبت انبارها و محل نگهداری کاال در سامانه جامع 
انبارهــا و همچنین وورد و خروج دقیق و قانونی کاال 
در انبارها ضمانت اجراهای بسیار محکمی پیش بینی 
شــده است، اظهار کرد: ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز تا یک چهارم ارزش کاال، جزای نقدی 
برای انبارداری پیش بینی کرده که فرآیند انبارداری به 
خصوص در بخش ثبت کاال و وورد و خروج کاالها را 

به درستی انجام ندهد.
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