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کلنگ زنی و افتتاح  ۳۶۴ هزار میلیارد تومان 
طرح  عمرانی در هرمزگان 

مهدی دوســتی  ضمن تشریح برنامه های دهه فجر 
افزود: بندرعباس بــا ۲۰۰ پروژه، میناب ۱۴۴ پروژه 
و بندرلنگــه با ۱۰۴ پروژه حائز بیشــترین تعداد و 
بندرعباس، جاسک و پارسیان نیز حائز باالترین اعتبار 

در پروژه های قابل افتتاح دهه فجر هستند.
وی بیان کرد: بخش صنعت و معدن، کشــاورزی و 
منابع طبیعی، حمل و نقل و مسکن و عمران شهری 
به لحاظ اعتباری و بخش مســکن و عمراه شهری و 
روستایی، ورزش و جوانان، کشاورزی و منابع طبیعی 
نیز به لحاظ تعداد بیشترین پروژه های دهه فجر امسال 

را به خود اختصاص داده اند.
نماینده عالی دولت در اســتان هرمــزگان، احداث 
بزرگ ترین پارک متانول جهان در پارســیان و ایجاد 
قطب جدید پتروشیمی در شهرستان های سیریک، 
میناب و جاســک در شــرق هرمزگان را از شاخص 
ترین و مهم ترین پروژه های دهه فجر امسال برشمرد.
کاهش معطلی بار ترانزیتی از ۴۸ ساعت به سه ساعت

اســتاندار هرمزگان همچنین با اشــاره به نقش شهر 
ســاحلی بندرعباس در عرصه ترانزیت گفت: باید 
ســهم ایران را از ترانزیت بین المللی افزایش دهیم 
وتــاش کنیم جغرافیا و اقتصاد خود را در این حوزه 
رقابتی کنیم. دوستی ابراز کرد: مسیر قرمز را در حمل 
بار از هرمزگان حذف کرده ایم و مسیرها همگی زرد 
و سبز شده و باید مدت زمان معطلی به حداقل ترین 
زمان ممکن برسد و اکنون از ۴۸ ساعت به سه ساعت 
رســیده است که این اتفاق بزرگ موجب شده سهم 

ایران را از کرویدروها پس بگیریم.
وی گفت: بنا داریم یک جایگاه بزرگ سوخت در بندر 
شهید رجایی جانمایی کنیم که درگیر مجوزها هستیم 
که این امر، زمان سوخت گیری خودروهای ترانزیتی 
را به حداقل رســانده و معطلی در ایستگاه بازرسی 
کاهش یابد تا بتوانیم از این مسیر نقش بندرعباس را 

در جایگاه بین المللی حفظ کنیم.

دوستی ادامه داد: یکی از ضعف های ما در بندر شهید 
رجایــی تجهیزات تخلیه و بارگیری کاال بوده که در 
همین راستا تجهیزات جدیدی را در این بندر مستقر 
کرده ایم. وی با اشاره به اینکه معان گچ قابل توجهی 
در هرمزگان داریم عنوان  کرد: که در حال اصاحاتی 
هستیم تا بندر تخصصی گچ هرمزگان را در بندرخمیر 

ایجاد کنیم.
بندر خمیر یکی از مطالبات بود که زیرســاخت های 
بندری آن در دهه فجر به بهره برداری خواهد رســید 
معادن گچ قابل توجهی در استان داریم که این معادن 

را به دلیل اقتصادِ حمل از دست می دهیم و الزم بود
وی ادامــه داد: در عرصه بین المللی اتفاقاتی افتاده و 
جنگ اوکراین می تواند یک فرصت باشد و باید از این 
طریق منافع مردم خود را تامین کنیم که در این راستا 
چند محموله ریلی به استان هرمزگان منتقل شده است 
که یکــی از آن ها خطوط انتقال نفت و فرآورده های 
نفتی اســت تا از این طریق ســهم استان را عاوه بر 
ترانزیــت در حوزه نفت و فــرآورده های نفتی هم 

افزایش دهیم.
عملیات آماده سازی ۱۹ شهر در نهضت ملی مسکن
نماینده عالی دولت در اســتان هرمزگان همچنین به 
طرح ملی نهضت مسکن در استان اشاره کرد و گفت: 
در دهه فجر عملیات آماده سازی ۱۹ شهر در نهضت 
ملی مســکن آغاز می شــود و در بین ۳۰ هزار واحد 

مسکونی ویایی احداث خواهد شد.
دوستی ادامه داد: استان هرمزگان در زمینه طرح ملی 
نهضت مســکن رتبه دوم در کشور دارد و در بخش 
مسکن ۱۱۲ درصد زمین مورد نیاز مسکن چهارساله 

تخصیص داده شده است. 
وی گفت: بزودی میزبان رییس جمهور در هرمزگان 
خواهیم بود و برخی از این ابرپروژه ها با حضور آیت 

اهلل رئیسی به بهره برداری می رسد.
افتتاح یکهزار و ۲۲۲ کالس درس

استاندار هرمزگان گفت: در بحث آموزش نیز در این 
دولت مردمی تاکنون ۲۶۷ پروژه مدرســه سازی در 
قالب یکهزار و ۲۲۲ کاس درس در اســتان به پایان 
رسیده و آماده افتتاح است؛ همچنین عملیات احداث 

۹۸۰ کاس درس جدید نیز شروع شده است.
ساخت چهار طرح بزرگ بیمارستانی

اســتاندار هرمزگان همچنین به ساخت چهار طرح 
بزرگ بیمارســتانی در استان اشاره کرد و گفت: این 
طرح ها شامل بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس، 
بیمارســتان ۲۶۴ تختخوابی نفت ستاره در محوطه 

بیمارستان شــهید مجمدی بندرعباس، بیمارستان 
کودکان و مادر و بیمارســتان ۱۶۰ تختخوابی میناب 

است.
دوســتی با اشــاره به اینکه بیمارستان مادر و کودک 
بندرعبــاس در دهــه مبارک فجر امســال به همت 
پاالیشــگاه نفت بندرعبــاس به پایان می رســد، 
خاطرنشان کرد: بیمارستان میناب و ۵۳۱ تختخوابی 
بندرعبــاس منابع قابل توجهی دریافت کرده اند و تا 

هفته دولت آینده به بهره برداری می رسد.
وی یادآور شد: بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی پاالیشگاه 
نفت ســتاره خلیج فارس نیز با بودجه تزریقی ۸۰۰ 
میلیارد تومانی با دســتور رییــس جمهور در حال 
ساخت است. اســتاندار هرمزگان اظهار امیدواری 
کرد: با احداث و تکمیل یکهزار تخت بیمارستانی تا 
هفته دولت سال آینده به یک رضایت مندی درحوزه 

درمان استان برای مردم دست یابیم.
آبرسانی به ۱۴۵ هزار نفر درهرمزگان

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: درحوزه 
آب شــیرین کن ها نیز در دولت سیزدهم ۴۱ درصد 
رشد داشتیم و در این مدت به ۱۴۵ هزار نفر جمعیت 
در استان آبرسانی شده است و امیدواریم بتوانیم مساله 

آب را حل کنیم.
وی یادآور شد: در دهه مبارک فجر همچنین عملیات 
ساماندهی مرحله چهارم فاضاب بندرعباس با اعتبار 

یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی کلنگ زنی می شود.
پرونده مناطق زلزله زده هرمزگان بسته می شود

دوســتی در خصوص ســاماندهی مناطق زلزله زده 
فین بندرعباس و سایه خوش بندرلنگه، عنوان کرد: 
منابع مورد نیاز اختصاص یافته و روند بازســازی و 
ساماندهی ســرعت گرفته و روزانه این موضوع را 
پیگیــری می کنیم که تا ماه های آینده نیز پرونده این 

مناطق بسته می شود.
توسعه سواحل مکران

استاندار هرمزگان در خصوص طرح توسعه سواحل 
مکران در اســتان نیز گفت: ۲۹۱ پروژه در شهرستان 
های میناب، جاسک، ســیریک و بشاگرد در دست 
افتتاح و کلنگ زنی اســت که این پروژه ها در واقع 
مربوط به توســعه منطقه مکران هستند و بیشترین 

پروژه ها در این مناطق داریم.
دوســتی ادامه داد: دبیرخانه توسعه مکران در تهران 
متمرکــز اســت که هماهنگــی بین دســتگاه ها و 
ورزارتخانه ها را در این راستا انجام می دهد و از مرکز 

کارهای مکران را پیش می برد.

        اقتصاد کیش -   استاندار هرمزگان گفت: همزمان با دهه مبارک فجر یکهزار و ۸۰ 
پروژه با اعتبار بیش از ۳۶۴ هزار میلیارد تومان در استان هرمزگان کلنگ زنی و افتتاح می شود.

۵۳۸ میلیارد تومان طرح راه و 
شهرسازی به بهره برداری می رسد

اقتصاد کیش-       مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: ۱۳ طرح به ارزش ۵۳۸ 
میلیارد تومان در حوزه اداره کل راه و شهرسازی این استان در دهه فجر امسال آماده 
بهره برداری است که از این تعداد ۶ طرح در حوزه راه و هفت طرح در حوزه مسکن 

قرار دارد.
عباس کمالی  در یک نشست خبری به مناسبت آغاز دهه فجر با اشاره به سه هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان طرح آماده شده در حوزه وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: در 
اســتان هرمزگان بنا داریم تا پایان ســالجاری، هشت طرح اداره راه و شهرسازی  را به 

پایان برسانیم.
وی ادامه داد: به همین منظور حدود ۶ پروژه را در حوزه راه سازی به رقم ۲۳۲ میلیارد 

تومان و ۲ پروژه دیگر در حوزه ساختمان به رقم ۱۱ میلیارد تومان است.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان؛ هم چنین تعداد ۹۰۰ واحد مسکن مهر با 

هزینه ای افزون بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در این دهه به بهره برداری می رسد.
کمالی اضافه کرد: یک طرح احداث تونل در غرب بندرعباس وجود دارد که مسافت 

بین بندرعباس و شهر علوی را از ۴۰ کیلومتر به ۲۲ کیلومتر کاهش خواهد داد.
وی در بخش دیگری با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر بندرعباس 
گفت: به دلیل نبود زمین در پی الحاق نشدن زمین به محدوده شهری در طول سال های 

گذشته، اجرای این طرح در شهرک علوی بندرعباس پیگیری می شد.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با اشاره به اینکه مردم از شهر علوی به لحاظ مسافتی 
که از بندرعباس دارد، اســتقبال نکردند و به همین دلیل هم از زمان برعهده گرفتن 
مسوولیت الحاق زمین به محدوده شهری بندرعباس را پیگیری کردیم، افزود: این کار 
مهم برای اینکه نسل های بعدی و در سال های آینده مسووالن با مشکلی که اکنون مردم 

بندرعباس روبرو هستند مواجه نشوند باید انجام شود.
آمادگی واگذاری زمین های ویالیی در شهرک علوی

کمالی اضافه کرد: بنابراین الحاق زمین ۳۵۰ هکتاری و الحاق ۱۵۰ هکتار در شمال بلوار 
امام حســین )ع( را پیگیری کردیم و فرآیند الحاق یک هزار هکتار در شمال شهرک 

توحید به شهر بندرعباس درحال انجام است.
وی خاطر نشان کرد: کارهای افزوده شدن زمین در منطقه پنجه علی به شهر بندرعباس 
نیز پیگیری و این موضوع حتی در شورای برنامه ریزی هم مطرح شده که امیدواریم 

هفته آینده نشست نهایی آن برگزار شود.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: کارهای بزرگی در این زمینه انجام شده که در 
مراحل کمیسیون ها و رفع موانع فنی قرار دارد و بعد از برگزاری نشست های کمیسیون 
ماده پنج و کمیسیون های فنی،  الحاق های باالی ۱۰۰ هکتار باید به شورای عالی معماری 

و شهرسازی ارسال شود تا تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ شود.
کمالی افزود: انجام این فرآیندها زمان بر بوده و امیدواریم تا اواســط سال آینده عمده 

زمین های مدنظر به شهر بندرعباس و سایر شهرهای هرمزگان الحاق شود.
وی ادامه داد: در شهر علوی آمادگی واگذاری زمین های ویایی برای متقاضیان وجود 
دارد و تونلی هم در شمال پاالیشگاه ستاره خلیج فارس درحال احداث بوده که مسیر 

دسترسی آن به بندرعباس را کوتاه تر خواهد کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان  عنوان کرد:

تالش برای تبدیل قشم  بعنوان الگوی مناطق آزاد 
کشور در اجرای مسئولیت های دانشگاهی و علمی

اقتصاد کیش-     با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و رییس دانشگاه تهران، 
تفاهم نامه بلندمدت همکاری میان این دو مجموعه به امضا رسید. 

افشار فتح الهی در این جلسه اظهار داشت: آغاز به کار پردیس بین الملل دانشگاه تهران 
در جزیره قشم، زمینه ساز توسعه و پیشرفت ظرفیت های متعدد این منطقه خواهد بود.

فتح الهی ادامه داد: حضور دانشــگاه تهران به عنوان قطب اصلی تولید علم کشور در 
منطقه آزاد قشم می تواند به الگویی عملیاتی برای گسترش فعالیت های دانشگاهی در 

جزیره تبدیل شود.
وی افزود: جزیره قشم ظرفیت خوبی برای جذب دانشجویان خارجی از کشورهای 
منطقه را داراست و امیدواریم با آغاز به کار پردیس بین الملل دانشگاه تهران زمینه برای 

حضور دانشجویانی از سایر کشورها در این دانشگاه فراهم شود.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم در پایان خاطرنشــان کرد: مذاکراتی با سایر 
دانشــگاه های کشور نیز برای افزایش ظرفیت های دانشگاهی و پذیرش دانشجو در 
جزیره قشم انجام شده که آغاز فعالیت پردیس بین الملل دانشگاه تهران، اولین گام در 

راستای اجرای این برنامه است.
رییس دانشگاه تهران نیز در این جلسه گفت: استفاده از ظرفیت های موجود در جزیره 
قشم در حوزه های مختلف به ویژه فرصت های گردشگری یکی از مهم ترین برنامه های 

پردیس بین الملل دانشگاه تهران خواهد بود.
سیدمحمد مقیمی ادامه داد: با اجرای این تفاهم نامه قشم می تواند به الگوی مناطق آزاد 
کشور برای اجرای مسئولیت اجتماعی در حوزه های دانشگاهی و علمی تبدیل شود.

مقیمی ادامه داد: نگاه اثرگذاری در حوزه های اجتماعی توســط دانشگاه تهران برای 
ایجاد اشتغال و همچنین آغاز فعالیت های دانش بنیان در تعامل با جامعه محلی بخشی 

از برنامه های پیش بینی شده جهت اجرا در این منطقه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم  عنوان کرد:

استاندار هر مزگان اعالم کرد :
عملیات اجرایی ناحیه صنعتی 

بندرلنگه آغاز شد

اقتصاد کیش-    عملیات اجرایی ناحیه صنعتی شهرستان بندرلنگه که قرار است هفته 
دولت سال آینده به بهره برداری برسد روز جمعه در سومین روز از دهه فجر با حضور 

استاندار آغاز شد.
مهدی دوستی در آیین آغاز عملیات اجرایی ناحیه صنعتی بندرلنگه از این طرح به عنوان 
یکی از مطالبات مردم این شهرستان نام برد و افزود: با همت شرکت شهرک های صنعتی 
استان هرمزگان و پیگیری های فرماندار شهرستان بندرلنگه این مطالبه مردمی به مرحله 

کلنگ زنی رسیده است.
وی ادامه داد: این ناحیه صنعتی در زمینی به مساحت ۱۸ هکتار با سرمایه گذاری ۱۰۱۰ 

میلیارد ریال و قابلیت اشتغالزایی برای ۱۲۰۰ نفر عملیات اجرایی شده است.
استاندار هرمزگان ابراز امیدواری کرد: این طرح مهم تا هفته دولت به اتمام برسد، البته کار 
سختی است اما قول مساعد برای اتمام طرح طی زمان بندی هفت ماهه داده شده است.

دوستی با تاکید بر ترکیب ظرفیت ترانزیتی-دریایی بندرلنگه و استفاده از زیرساخت های 
صنعتی گفت: گام بعدی ایجاد شهرک های صنعتی لجستیکی با اتکا به ظرفیت های 

ترانزیتی منطقه است.
وی تاکید کرد: فرماندار بندرلنگه و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کار 
مطالعاتی را از هم اکنون آغاز کنند تا بستری برای جذب سرمایه ها در استان و بندرلنگه 

فراهم شود.
براساس این گزارش، استاندار هرمزگان پیش از افتتاح های امروز، از روستای سایه خوش 
که تیرماه سال جاری در اثر وقوع چندین زمین لرزه مهیب دچار خسارات زیادی شده 

است، بازدید و از نزدیک روند بازسازی منازل مسکونی را بررسی کرد.
بهره برداری از مرحله نخســت مزرعه پرورش میگوی سایه خوش، به مساحت ۶۰ 
هکتار با سرمایه گذاری ۶۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی از دیگر برنامه های دوستی 

در سومین روز از دهه فجر بود.
این مزرعه پرورش میگو ساالنه ۱۸۰ تن میگو تولید و روانه بازار مصرف خواهد کرد 

و ۲۲ نفر نیز به صورت مستقیم در آن مشغول به کار خواهند شد.

با حضور استاندار هرمزگان؛

زمینه اشتغالزایی حدود ۹ هزار نفر در 
بخش کشاورزی هرمزگان فراهم شده است 

اقتصاد کیش-     رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: با کلنگ زنی و بهره 
برداری از طرح های بخش کشاورزی در دهه فجر زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم  

هشت هزار و ۹۰۰ نفر فراهم شده است.
عباس مویدی  ضمن تشریح برنامه های دهه فجر افزود: همزمان با ایام دهه فجر، ۹۰ 
طرح تولیدی در زیربخش های مختلف کشاورزی با اعتبار ۵۴ هزار و ۹۵۵ میلیارد ریال 

افتتاح و کلنگ زنی می شود.
وی بیان کرد: این طرح ها شامل کلنگ زنی ۲۸ واحد تولیدی با اعتباری افزون بر ۴۹ 
هــزار و ۲۱۹ میلیــارد ریال و افتتاح ۶۲ واحد تولیدی با هزینه ای افزون بر ۵۵ هزار و 

۷۳۵ میلیارد ریال است.
رییس ســازمان جهادکشاورزی هرمزگان اظهارکرد: ۳۰۶ میلیارد ریال از این طرح ها 
در حوزه آب و خاک، ۳۴ هزار و ۱۳۲ میلیارد ریال در حوزه صنایع تبدیلی، سه هزار 
و ۸۵۶ میلیارد ریال در حوزه گلخانه، ۳۲۶ امور دام ومرغداری گوشتی و پروار بندی 
در حوزه امور دام و مرغداری گوشتی و چهار و چهاردهم میلیاررد ریال عشایر است.

مویدی ادامه داد: دشت پُل پولک در شرق هرمزگان یکی از طرح های شاخص بخش 
جهادکشاورزی هرمزگان با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که تحول خوبی 
را در منطقه محروم جاســک و بشــاگرد ایجاد خواهد کرد و موجب توسعه سواحل 

مکران می شود.
وی با تاکید بر لزوم توسعه کشت نخیات در هرمزگان اظهارکرد: یکهزار و ۸۰۰ هکتار 
از اراضی دشت پُل پولک زیرکشت نخیات می رود که این طرح با ساختار گردشگری 

و کشاورزی بوده و سبب اشتغال بیش از سه هزار نفر در مرحله اولیه خواهد شد.
رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با اشاره به ایجاد شهر نساجی در استان عنوان 
کرد: امسال با توجه به الگوی کشت پنبه در جاسک، سعی داریم با سرمایه گذاری و 
اشتغال زایی در صنعت نساجی، کشت پنبه در بخش های مختلف استان را توسعه دهیم 

و از خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم.
مویدی ابرازکرد: اگر سدهای گابریک، شریفی و سدیج در شهرستان جاسک احداث 
شود؛ می توانیم تولید محصوالت استراتژیک در استان هرمزگان را افزایش داده و بخش 

زیادهای از نیازهای استان را برطرف کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه ۱۰۹ واحد تولیدی در اســتان هرمزگان به دلیل مشکات 
مختلف جز واحدهای راکد و غیرفعال است، ادامه داد: از این تعداد ۳۵ واحد تولیدی 

با تاش ها و پیگیری های انجام شده به چرخه تولید بازگشت.
رییس سازمان جهاد کشاورزی مجموع تولیدات باغی و زارعی استان را سه میلیون و 
۸۰۰ هزار تن عنوان کرد و یادآورشد: یک پایانه صادراتی نیز در هرمزگان در نزدیکی 
گمرک شهید رجایی بندرعباس با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی درحال احداث 
است که با بهره برداری کامل از آن می توان شاهد تحولی در عرصه صادرات کشاورزی 

بود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان:

جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش و منطقه
 به نشانی زیر مراجعه نمایید
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