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مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان خبــر داد؛
ســاخت شــناور مســافری در کارگاه شناورســازی هرمزگان
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جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس خبر داد؛

ح کرد؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطر مدیرعامل بیمه ایران معین :مدیر عامل جامعه معلوالن استان:

زمان تشخیص کرونا 
 در  کمتر از نیم ساعت  

دانشگاه جامع علمی کاربردی 
معلوالن راه اندازی می شود

  جای خالی کرسی مناطق آزاد
 در هیات دولت 

کرونا؛ ضرورت تغییر در مبانی 
نظری حاکم بر صنعت بیمه

   رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان گفــت:  بــا 
تجهیــز اســتان به تســت های تشــخیص ســریع کرونا، 

زمان تشخیص این بیماری به کمتر از نیم ساعت کاهش می یابد.
به گزارش جام جم دکتر فرشیدی وی با بیان این که شمار تست ها 
نیز به 2500 تست در روز افزایش می یابد، تصریح کرد: اکنون ۱۹۱ نفر 
با تشــخیص کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند 
که از این شــمار ۶5 نفر در بخــش مراقبت های ویژه )آی. ســی. یو( 

بستری هستند و حال ۱۸ نفر از آنها وخیم است.

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد؛رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: 

کشف ۱۰ تن روغن خوراکی احتکار 
شده در بندرعباس

صدور مجوز کارگزاری 
تاق بازرگانی برای ا
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بندرعباس صاحب کارگاه  صنایع دستی می شود
مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان:

3

مدیـرکل بیمـه ایـران اسـتان هرمـزگان بـا اشـاره بـه پرداخـت حـق بیمـه چهـار 
هـزار میلیـارد تومانـی صنایـع و بنگاه هـای تولیـدی اسـتان، گفـت: نزدیـک بـه 
چهـار هـزار میلیـارد تومـان حـق بیمـه تولیـدی اسـتان اسـت کـه تنهـا ۲۰ درصـد 
بـزرگ در سـایر اسـتان ها  گـردش مالـی  ایـن  آن در اسـتان جـذب و 80درصـد 

می شـود. جـذب 
بـه گـزارش جـام جـم، بـه مناسـبت روز بیمـه بـا حیدرشـعبانی مدیـرکل بیمـه 
توجهـی  جالـب  نـکات  بـه  کـه  داشـتیم  گفت وگویـی  هرمـزگان  اسـتان  ایـران 

بخوانیـد: ادامـه  در  می توانیـد  را  گفت وگـو  ایـن  مشـروح  شـد.  اشـاره 
بیمـه  صنعـت  هسـتند،  فعـال  هرمـزگان  در  بزرگـی  بنگاه هـای  و  صنایـع   *
کـرده  عمـل  موفـق  ای  بیمـه  منابـع  جـذب  زمینـه  در  میـزان  چـه  بـه  هرمـزگان 

اسـت؟
در حـوزه نفـت، گاز و پتروشـیمی در بیمـه ایـران بـا توجـه بـه این کـه ایـن بیمـه 
مجتمعی به نام بیمه انرژی دارد، تمام صنایع انرژی بر از جمله پتروشـیمی ها، 
پاالیشـگاه ها، صنایـع نفـت و گاز و دیگـر صنایـع وابسـته بـه آن در تهـران بیمه 
می شـود و قـرار اسـت بخشـی از ایـن صنعـت بیمـه در اسـتان فعـال شـود؛ چرا 
کـه باعـث افزایـش درآمدهـای مالیاتـی و سـهم بیمـه سـامت درمـان و برخـی 
منافـع دیگـر می شـود کـه اگـر بـه صـورت درسـت از طـرف مسـئوالن عالـی رتبـه 
درآمـد  افزایـش  در  خوبـی  خیلـی  سـهم  می توانـد  شـود،  توجـه  آن  بـه  اسـتان 

مالیاتـی اسـتان داشـته باشـد. 
ضمـن این کـه هـر شـرکت بیمـه گـری بـر اسـاس مـاده 2 آییـن نامـه 95 شـورای 
عالـی بیمـه مرکـزی، شـرکت بیمـه گـر بایـد حداقل معـادل ۱۵ درصـد مبلغ بیمه 
شـده یا حد تعهد بیمه نامه پس از کسـر سـهم اتکایی اجباری، ظرفیت مجاز 
نگهـداری ریسـک را داشـته باشـد و صنایـع بـزرگ و ملـی تنهـا بـه شـرکت های 
بیمـه گـری مجـاز هسـتند مراجعـه کنند کـه توانایـی نگهداری 15درصد ریسـک 
را داشـته باشـند که بر این اسـاس هیچ شـرکتی جز بیمه ایران چنین ظرفیتی 

را دارا نیسـت.
از سـویی دیگـر بـا توجـه بـه این کـه دفاتـر مرکـزی صنایـع بـزرگ و مـادر هرمزگان 
در سـایر اسـتان های کشـور مسـتقر هسـتند؛ دفاتـر مرکـزی تصمیـم می گیرنـد 

کـه بـا کـدام شـرکت بیمـه قـرارداد منعقـد کنند.
کـه  بـه چهـار هـزار میلیـارد تومـان حـق بیمـه تولیـدی اسـتان اسـت   نزدیـک 
تنهـا۲۰ درصـد آن در اسـتان و 80درصـد آن در سـایر اسـتان ها جـذب می شـود 

کـه ایـن مایـه تاسـف و تاثـر بـرای مـا فعـاالن صنعـت بیمـه در اسـتان اسـت.
 اگـر مـا بتوانیـم حداقـل ۵۰درصـد ایـن حـق بیمـه را جـذب کنیـم، در توسـعه 
بانک هـا،  مالـی  گـردش  اسـتان،  بیمـه  نمایندگی هـای  بـرای  اشـتغال  ایجـاد  و 
افزایـش درآمدهـای مالیاتـی و توسـعه بخـش سـامت و درمـان اسـتان مؤثـر 

خواهـد بـود. 
چـرا بایـد تمـام آلودگی هـای صنایـع و پیامدهـای زیسـت محیطـی و امراضـی کـه 
نیـروی انسـانی شـاغل در اسـتان را تهدیـد می کنـد بـه هرمزگان تحمیل  شـود، 
ولـی منافـع و سـود حاصـل از حـق بیمه هـا به سـایر اسـتان ها برسـد و عـاوه بر 
آن مـا مجبـور هسـتیم بـه صنایـع بـزرگ و مـادر اسـتان کـه در سـایر اسـتان ها 
حـق بیمـه خـود را پرداخـت می کننـد، هرمـزگان بایـد آن را از منابـع اسـتانی خود 

پرداخـت کند.
* راهـکار شـما بـرای حـل ایـن مشـکل چیسـت و از چـه ابـزاری بایـد بـرای اقنـاع 
شـرکت های  از  اسـتفاده  بـرای  اقتصـادی  بـزرگ  بنگاه هـای  و  صنایـع  مدیـران 

بیمـه گـر اسـتان بهـره بـرد؟
هـم  بـا  اگرچـه  بیمـه  گـر  شـرکت های  سـرویس  و  خدمـات  کـه  بدانیـم  وقتـی 
ارائـه  کشـور  کل  در  یکسـانی  خدمـات  شـرکت  هـر  امـا  دارد  تفـاوت  کمـی 

و  کـرد  پیـدا  کوتـاه  جملـه  همیـن  در  را  پاسـخ  از  بخشـی  می تـوان  کـه  می کنـد 
تنهـا راهـی کـه بتـوان صنایـع و شـرکت های مـادر اسـتان را مجـاب بـه اسـتفاده 
اسـت  اسـتان  در  قانونـی  تصویـب  کـرد،  اسـتان  گـر  بیمـه  شـرکت های  از 
از  اسـتفاده  بـه  موظـف  را  اسـتان  فعـال  اقتصـادی  بنگاه هـای  و  صنایـع  کـه 
شـرکت های بیمـه گـر اسـتان کنـد. اگـر ایـن اقدام عملی شـود نه تنهـا پرداخت 
بلکـه  کـرد،  پیـدا خواهـد  افزایـش   ... و  آالیندگـی، درآمدهـای مالیاتـی  عـوارض 
ایجـاد  جدیـد  شـغل  34هـزار  از  بیـش  مهـم،  امـا  سـاده  قانـون  ایـن   تصویـب 

خواهد کرد.
*  چـه اقداماتـی در راسـتای افزایـش رضایتمنـدی بیمه گـذاران صـورت گرفتـه 

است؟
از  می تواننـد  اسـتان  سراسـر  گـذاران  بیمـه  بهداشـت،  و  سـامت  بخـش  در   
بـدون مراجعـه  ایـام تعطیـل  برنامـه صـدا به صـورت۲۴ سـاعته و حتـی  طریـق 
بـه شـعب و نمایندگی هـا، در مراجـع طـرف قـراداد بیمـه ایـران بـدون پرداخـت 
هزینـه ای پذیـرش و از سـقف تعهداتـی کـه از مـا خریـداری کرده انـد بهـره منـد 
می شـوند.  پرداخـت الکترونیـک یکـی دیگـر از خدماتـی اسـت کـه بیمـه ایـران 
الکترونیـک  درگاه  طریـق  از  بیمـه،  شـرکت  بـه  مراجعـه  بـدون  و  می کنـد  ارائـه 

بیمـه ایـران، وجـه بـه حسـاب زیـان واریـز می شـود.
گـذاران  بیمـه  خاطـر  آرامـش  و  امنیـت  بـرای  »سـپاس«  نـام  بـه  طرحـی   

ً
اخیـرا  

مقابـل  در  عالـی  شـرایط  و  مناسـب  پرداخـت  بـا  کـه  شـده  طراحـی  محتـرم  
سـونامی سـرطان ها و امـراض صعـب العـاج می تواننـد خـود را بیمـه کننـد کـه 
شـهروندان هرمزگانـی می تواننـد از طریـق مراجعـه بـه نمایندگی هـای گسـترده 
مـا در سراسـر اسـتان یـا مراجعـه بـه سـایت iraneman.ir  اطاعـات را دریافـت 

کننـد. 
اقـدام دیگـری کـه به صـورت پایلـوت در اسـتان خوزسـتان در حـال اجراسـت و 
بـه احتمـال قریـب بـه یقیـن بـزودی در سراسـر کشـور اجرایـی می شـود، بیمـه 
گـذار می توانـد بـرای دریافـت هزینـه خسـارت تـا سـقف سـه میلیـون تومـان، از 
طریـق ارسـال عکـس و مـدارک، پرونـده الکترونیـک تشـکیل دهـد و خسـارت 

را دریافـت کنـد. 
همچنیـن انـواع بیمـه نامـه بدون مراجعه به شـرکت های بیمـه و نمایندگی ها، 
از طریـق سـایت »ایـران مـن« قابـل انجـام اسـت و شـهروندان می تواننـد نـوع 

بیمـه و نمایندگـی مـورد نظـر خـود را انتخـاب و بیمـه خـود را خریـداری کننـد.
 مـا بـه جـای کاهـش حـق بیمـه، تـاش داریم مـردم را با خدمات پـس از فروش 

بـه سـمت بیمه ایران سـوق دهیم. 
برخـی از بیمه هـا بـا کاهـش حق بیمه، کیفیت بیمه هـای خود را پایین می آورند 
کـه ایـن یـک کار غیراخاقـی اسـت و مـا فـروش بیمـه را آغاز مسـئولیت خود به 
مشـتری می دانیـم و در همیـن راسـتا دور تسلسـل هایی کـه باعـث می شـود 

بررسـی یـک پرونـده را طوالنـی کنـد، حـذف یـا تـا حد ممکـن کوتاه کـرده ایم.
*  شهروندان هرمزگانی چرا باید بیمه ایران را انتخاب کنند؟

بـه  توجـه  بـا  ایـران  بیمـه ای  تیـم  توسـط  اسـتان  مـردم  نیـاز  از  متقابـل  درک   
مختلـف  بافت هـای  و  مـردم  نیازهـای  نـوع  بـه  نسـبت  کـه  عمیقـی  شـناخت 

اسـت. اهمیـت  حائـز  بسـیار  دارنـد  اسـتان  در    ... و  فرهنگـی 
 تیـم فنـی و کارشناسـی بیمـه ایـران، تیمـی هسـتند کـه در واقـع خـود را جدای از 
مـردم نمـی داننـد و بـا مـردم اسـتان زبـان مشـترک دارنـد کـه ایـن زبان مشـترک 

باعـث محبوبیـت بیمـه ایـران نـزد بیمـه گذاران اسـتان شـده اسـت.
دریـا و لنـج بـا زندگـی مـردم هرمـزگان آمیختـه اسـت و جـزو کسـب و کارهایـی 
اسـت کـه از سـال های دور بـا زندگـی مـردم اسـتان گـره خـورده اسـت؛ زمانـی 
پوشـش بیمـه ای لنج هـا مـورد قبـول هیـچ شـرکت بیمـه ای نبـود و در بیمـه 

ایـران اسـتان هرمـزگان بـه دنبـال آن بودیـم کـه ایـن کار را انجـام دهیـم.
فایبـرگاس  و  چوبـی  لنج هـای  کـه   اسـتدالل  ایـن  بـا  گـر  بیمـه  شـرکت های   
بـاز  سـر  آن  ای  بیمـه  پوشـش  از  ندارنـد  را  الزم  ایمنـی  و  اطمینـان  قابلیـت 
می زدنـد امـا مـا بـا اسـتناد بـه این کـه ایـن کشـتی های چوبـی حتی در سـال های 
دور بـدون تجهیـزات دریانـوردی بـه کشـورهای آفریقایـی می رفتنـد  و برخـی از 
بـا توجـه بـه این کـه ایـن شـناورها بـه  ایـن سـفرها پنج مـاه طـول می کشـید و 
سیسـتم ناوبـری، کمـک ناوبـری، دریافـت اطاعـات  آب و هـوا، عمـق یـاب و ... 
تجهیـز شـده اند، میـزان اطمینـان بـه ایـن شـناورها را افزایـش داده اسـت و از 
طریـق ایـن دفاعیـه و ارائـه مسـتندات الزم توانسـتیم پوشـش بیمـه بدنـه و 
مسـئولیت شـناورهای صیـادی در اسـتان را فعـال کنیـم و دیـن خـود را در این 

بخـش بـه مـردم اسـتان ادا کنیـم.
 ،  هـم توافقـی بـا اتحادیـه تعاونـی صیـادان ایـران انجام دادیـم و بیمه عمر

ً
 اخیـرا

حـوادث، مسـئولیت، درمـان، بدنـه و ادوات شـناورها را بر عهـده گرفتیم.
* در سال 98 چه میزان خسارت به بیمه گذاران پرداخت شده است؟

تومـان  میلیـارد   ۱۶۷ و  خسـارت  پرداخـت  میـزان  تومـان  میلیـارد   ۹۸ حـدود   
اسـت. بـوده  مـا  حق بیمـه  دریافتـی 

آمـوزش نیـروی انسـانی یـک ضـرورت بـه شـمار مـی رود. در ایـن زمینـه چـه   *
اسـت؟ گرفتـه  صـورت  اقداماتـی 

 بـرای تقویـت کارشناسـان شـبکه فـروش بیمـه اسـتان، دوره هـای الکترونیک 
و برخـط برگـزار و پـس از قبولـی در امتحانـات مربـوط بـه هـر دوره آموزشـی بـرای 

آن هـا گواهـی صـادر می شـود.
 این آموزش ها با ارائه خدمات جدید به روزرسانی می شود.

حـال  در  شـعبه  و  نمایندگـی  تعـداد  چـه  بـا  حاضـر  حـال  در  ایـران   *بیمـه 
خدمات رسانی است؟ آیا این خدمات در سراسر استان فعال است؟

بیمـه ایـران 12هـزار نمایندگـی  و بیـش از ۲۵۰ شـعبه در سراسـر کشـور دارد کـه 
از ایـن تعـداد،۸۵  نمایندگـی و سـه شـعبه در اسـتان هرمـزگان فعـال اسـت 
امـا در حـال افزایـش سـهمیه اسـتان و  گسـترش شـبکه فـروش هسـتیم و از 
طرفـی راه انـدازی شـعب بیمـه ایـران در حاجی آباد، پارسـیان و جاسـک از جمله 
برنامه هـای مـا بـرای توسـعه خدمـات بـه مناطـق مختلـف اسـتان اسـت کـه بـه 

دنبـال تحقـق آن طـی یـک سـال آینـده هسـتیم.
* عامل اصلی موفقیت یک بیمه گر چیست؟

بـا مـردم  برخـورد  بیمـه، شـیوه و روش  بـه حرفـه تخصصـی  اشـراف  بـر  عـاوه 
اسـت.  مهـم  بسـیار 

یک بیمه گر ابتدا باید روانشـناس خوبی باشـد که بتواند شـرایط بیمه گذار را 
درک کند؛ احترام به بیمه گذار و صداقت مهم ترین شـرط موفقیت اوسـت.

مهین حیدری

مدیرکل بیمه ایران استان عنوان کرد؛

سهم ناچیز صنعت بیمه هرمزگان از حق بیمه 
4۰۰۰ میلیارد تومانی صنایع استان



خبر

رئیس اداره منابع طبیعی بندرعباس:
توقف تخریب و تصرف اراضی ملی 

در منطقه تخت  

شهرستان  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
بندرعباس از توقف عملیات تصرف اراضی ملی در 

منطقه تخت خبر داد.
رسانی  اطاع  پایگاه  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
هرمزگان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل   اداره 
روح اهلل وفاکیش گفت: در حدود 1600  مترمربع  از 
نظر  در  بدون  افرادی  که  تخت  منطقه  ملی  اراضی 
1و2  مواد  رعایت  و  اساسی  قانون   45 اصل  گرفتن 
و آبخیزداری  ،مراتع  جنگل ها  شدن  ملی  قانون 
ملی  اراضی  خاکبرداری  و  تخریب  به  اقدام  کشور 
می نمودند به استناد تبصره ذیل ماده 55 قانون 
و  جنگل ها، مراتع  از  برداری  بهره  و  حفاظت 
آبخیزداری کشور توسط پاسگاه حفاظت این اداره 
عمل  به  جلوگیری  آنها  تصرفی  فعالیت  ادامه  از 

آمد.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  ادامه  در 
در  زنی  گشت  کرد:  اعام  بندرعباس  شهرستان 
مستمر  صورت  به  ملی  اراضی  از  حفاظت  راستای 
جدیت  با  تصرفات  کمترین  و  می شود  انجام 
دنبال و با متخلفان در چارچوب قوانین و مقررات 
این  حفاظت  یگان  و  شد  خواهد  برخورد  قاطعانه 
آماده  تعطیل  ایام  و  روزی  شبانه  صورت  به  اداره 
دریافت و بررسی هرگونه اخبار در خصوص تخریب 
و تصرف اراضی ملی، قطع درخت و آتش سوزی از 

طریق سامانه 1504 یگان حفاظت می باشد.

ح کرد؛ مدیرکل تعاون هرمزگان مطر
حـوزه  در  سـرمایه ها  هدایـت 
تقویـت  عامـل  خـرد،  مشـاغل 

تولیـد  و  اشـتغال 

از  هرمزگان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
مشاغل خرد و خانگی به عنوان بستری مناسب 
گفت:  و  برد  نام  تولید  و  اشتغال  ایجاد  برای 

سرمایه های خرد را باید به این سمت سوق داد.
ابراهیمی در نشست  گزارش  جام جم  هادی  به 
درون  مقاومتی  اقتصاد  گروه  کار  رئیسه  هیات  با 
سازمانی سپاه امام سجاد )ع( که با هدف همکاری 
و  موجود  اشتغال  حفظ  زمینه  در  افزایی  هم  و 
راستای  در  کارآفرینی  همچنین  و  اشتغالزایی 
راه های  از  یکی  افزود:  شد،  برگزار  تولید  جهش 
توسعه  مقاومتی«  »اقتصاد  سیاست های  تحقق 
و  ساماندهی  که  است  خانگی  و  کوچک  مشاغل 
توسعه این کسب و کارها باید متناسب با زیست 
بوم استان به منظور حفظ و ایجاد اشتغال باشد.

رسته های  باید  زمینه  این  در  داشت:  اظهار  وی 
از  استفاده  با  تولید  زنجیره  نگاه  با  اشتغال  پر 
ظرفیت های استان نیز شناسایی و معرفی شوند 
جایگاه  توسعه  راستای  در  و  خصوص  این  در  که 
توسعه  ملی  ح  طر اقتصاد،  در  خانگی  مشاغل 
جهاد  همکاری  با  استان  در  خانگی  مشاغل 

دانشگاهی در حال اجراست.
بندی  اولویت  ح  طر این  در  کرد:  اضافه  ابراهیمی 
مزیت ها و ظرفیت های اشتغال در حوزه مشاغل 
توانمندسازی  راستای  در  استان  در  خانگی 
متقاضیان و اتصال به شبکه های فروش بازار به 
آن طراحی شده که این  طور کلی زنجیره تولید در 

امر در تولید و فروش محصوالت مهم است.
هرمزگان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل   
رشمون  تعاونی  شرکت  پوشاک،  رسته  در  گفت: 
انجام  خوبی  اقدامات  تولید  و  اشتغال  زمینه  در 
با  می تواند  سپاه  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  و  داده 
این رسته ها  در  دارد  که  از ظرفیت هایی  استفاده 

ورود کند. 
وی با بیان این که نداشتن بازار فروش مهم ترین 
مانع رشد اشتغال در بخش مشاغل خرد و خانگی 
مقاومتی  اقتصاد  کارگروه  طریق  از  افزود:  است، 
تولیدی  محصوالت  بازار  رشد  به  می توان  سپاه 
مشاغل خانگی و بسته بندی و برند سازی  کمک 

کرد.
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اقتصادی2
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر هرمزگان

از کشف ۱۰ تن روغن خوراکی، ۲۵۵ حلقه  انتظامی هرمزگان  فرمانده 
الستیک و ۴۴ قطعه لوازم یدکی خودرو احتکار شده در شهرستان 

بندرعباس خبر داد.
دریافت  از  پس  افزود:  جعفری   غامرضا  سردار  جم  جام  گزارش  به   

در  اساسی  کاالهای  زیادی  مقادیر  احتکار  بر  مبنی  مردمی  گزارش های 
این  انتظامی  ماموران  کار  دستور  در  موضوع  بررسی  بندرعباس  شهر 

شهرستان قرار گرفت.
انبار موفق به کشف ۱۰ تن روغن  از سه  وی افزود: ماموران در بازرسی 

خوراکی، ۲۵۵ حلقه الستیک و ۴۴ قطعه لوازم یدکی خودرو احتکار شده 
به ارزش ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال شدند.

متهم   ۲ رابطه  این  در  کرد:  تصریح  پایان  در  هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
دستگیر شدند و تاش برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی هرمزگان خبر داد؛
کشف ۱۰ تن روغن خوراکی احتکار شده در بندرعباس

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان هرمزگان

 مدیرکل شیات هرمزگان تقویت بخش خصوصی را راهکاری موثر برای هموارسازی توسعه 
شیاتی خواند و عنوان کرد: خوشبختانه شرایط برای تقویت بخش خصوصی و اتحادیه ها فراهم 

شده است که امید داریم از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.
به گزارش جام جم، عبدالرسول دریایی در  دیدار با با اعضای هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادر کنندگان آبزیان استان هرمزگان، با بیان این که تاش برای الکترونیکی کردن خدمات 
دهی در شیات هرمزگان و همچنین تسریع در امور مراجعان و بهره برداران همواره در دستور 
کار شیات هرمزگان قرار گرفته است، گفت: بدون شک بهره برداران شیات تمام الکترونیک را در 

آینده ای نزدیک شاهد خواهند بود.
مدیرکل شیات هرمزگان با اشاره به  اهمیت و نقش اتحادیه ها بویژه در حوزه تولید و صادرات 
آبزیان، افزود: امید است با پیگیری های صورت گرفته و همچنین عزم دیده شده در اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان هرمزگان شاهد رخداد های خوبی در فعالیت های شیاتی 
باشیم. وی تقویت بخش خصوصی را راهکاری موثر برای هموارسازی توسعه شیاتی خواند و 
عنوان کرد: خوشبختانه شرایط برای تقویت بخش خصوصی و اتحادیه ها فراهم شده است که 

امید داریم از این فرصت به نحو احسن استفاده شود.
دریایی رتبه بندی واحدهای شیاتی، ایجاد امکان پیگیری محصوالت از محل تولید تا مصرف، 
ارتقای نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی شیاتی، الکترونیکی کردن خدمات، افزایش اختیارات 
اتحادیه ها، برپایی بیشتر جلسات مشورتی و هم اندیشی با بخش خصوصی، مشارکت بیشتر 

بخش خصوصی و اتحادیه ها در تصمیم گیری ها و ... را از اهم برنامه های شیات هرمزگان برای 
فعالیت های شیاتی با محوریت اتحادیه ها خواند.

مدیرکل شیات هرمزگان با تاکید بر اهمیت کار اتحادیه ها خواهان پویایی بیشتر اتحادیه ها شد 
و بیان کرد: اتحادیه ها در نظارت و ارزیابی فعالیت های واحدهای شیاتی ورود کنند و این بدون 

شک نقش مهمی در توسعه کیفی فعالیت های شیاتی دارد.
در این نشست همچنین رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان استان هرمزگان با 
اشاره به این که وزن سنگینی از اشتغال و اقتصاد به ویژه در نوار ساحلی مشمول فعالیت های 
شیاتی است گفت: خوشبختانه فعالیت های شیات هرمزگان بویژه در سال های اخیر زمینه 

ساز رشد، رونق و جهش در تولید و اشتغال بوده است.
مهرداد بازرگان با بیان این که شیوه فعالیت اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان آبزیان استان 
در دور جدید فعالیت این اتحادیه شامل تغییراتی از جمله افزوده شدن دو نفر به اعضای هیات 
مدیره در راستای دربرگیری بیشتر شده است گفت: بدون شک این اتحادیه می تواند در صورت 
حمایت و تقویت از طریق سازو کارهای قانونی بسیاری از مشکات درون صنایع و فعالیت های 

اعضای خود را حل کند.
وی ضمن ارائه پیشنهادات و راهکارهای این اتحادیه در  راستای تقویت بیش از پیش اتحادیه، 
تحقق ظرفیت های تولیدی و اشتغالزایی شیاتی استان از جمله تکثیر و پرورش میگو، ماهی، 

صدف و جلبک در گرو حمایت از فعالیت های شیاتی و در راس آنها شیات خواند.
گفتنی است در این نشست همچنین به چگونگی و سازکار تقویت اتحادیه ها و ایجاد بستر 

تقویت بخش خصوصی پرداخته شد.

مدیرکل شیالت هرمزگان:

اتحادیه ها در نظارت و ارزیابی فعالیت  واحدهای شیالتی ورود کنند

گفت:  هرمزگان   استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
نیاز  مورد  غ  مر گوشت  تولید  جهت  الزم  ریزی  برنامه 
تخصیص  به  توجه  با  و  شده  انجام  سال  پایانی  ماه های 
غ در  خ مصوب تنظیم بازار گوشت مر سهمیه نهاده ها،  نر

حال پیگیری می باشد.
سازمان  عمومی  روابط  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
پیرامون  جلسه ای  هرمزگان،  استان  جهادکشاورزی 
بازارگاه  سامانه  مشکات  و  مسائل  غ،   مر گوشت  تولید 
غ  مر گوشت  مصوب  خ  نر رعایت  و  کشاورزی  نهاده های 
و  وزارت  عالی  مقام  حضور  با  ویدئوکنفرانسی  صورت  به 
همائی  باقرزاده  علی  کشاورزی،   جهاد  وزارت  مسئوالن 
زارعی  هرمزگان،   استان  کشاورزی  جهاد  سامان  رئیس 
سرپرست معاونت بهبود دامی جهادکشاورزی برگزار شد.

این  در  هرمزگان  استان  جهادکشاورزی  سامان  رئیس 
جلسه اظهار کرد: در استان هرمزگان ظرفیت سازی بسیار 
غ گوشتی استان صورت گرفته و با  مناسبی در صنعت مر
توجه به عملکرد واحدهای تولیدی خوشبختانه مشکلی 

غ این استان وجود نخواهد داشت. در تامین گوشت مر
در  جاری  سال  ماهه   8 ریزی  جوجه  خصوص  در  باقرزاده 
این استان اظهار کرد: در 8 ماهه سال جاری 12/5 میلیون 
گوشت  تن  هزار   25 از  بیش  تولید  با  ریزی  جوجه  قطعه 
به  نسبت  که  داده  خ  ر استان  مرغداری  صنعت  در  غ  مر
برخوردار  از رشد یک درصدی  گذشته  مدت مشابه سال 

می باشد.
وی کاهش جوجه ریزی نیمه اول مهر سال جاری را ناشی از 
عدم تولید و عرضه جوجه یکروزه توسط کارخانجات جوجه 

آمده در سیستم  از یک طرف و اختاالت به وجود  کشی 
بازارگاه نهاده های کشاورزی در خصوص تامین و تخصیص 
بموقع و متناسب با جوجه ریزی نهاده ها از طرف دیگر را 
از علل عمده کاهش درصد رشد عملکرد نسبت به سال 
گذشته بیان کرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان 
از  بر 2 میلیون قطعه جوجه  بالغ  کرد: در حال حاضر  ابراز 
سن یک الی 40 روزه در واحدهای مرغداری استان در حال 
پرورش بوده که تا 40 روز آینده وارد چرخه کشتار خواهند 
ماهه   8 ریزی  جوجه  به  توجه  با  داد:  ادامه  باقرزاده  شد. 
بالغ بر 40 هزار تن ذرت و بیش از 20 هزار تن کنجاله سویا 
نیاز نهاده ای استان بوده که تا این تاریخ به طور متوسط 
56 درصد ذرت و 54 درصد کنجاله سویا تخصیص و توسط 
مرغداران استان خریداری شده است. باقرزاده با اشاره به 

این که در 10 روز نخست آذر سال جاری بیش از 571 
هزار قطعه در 25 واحد مرغداری این استان جوجه 
ریزی انجام شده است، افزود: جوجه ریزی نسبت 
آبان سال جاری رشد 42 درصدی  به 10 روز نخست 

داشته است. وی در پایان خاطرنشان 
جهت  الزم  ریزی  برنامه  ساخت: 

نیاز  مورد  غ  مر گوشت  تولید 
انجام  سال  پایانی  ماه های 

شده و با توجه به تخصیص 
خ  سهمیه نهاده ها،  نر
بازار  تنظیم  مصوب 
حال  در  غ  مر گوشت 

پیگیری می باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان: 

غ وجود ندارد مشکلی در تامین مر

رفع  و  تسهیل  کارگروه  جلسات  گفت:  هرمزگان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مشکات  بررسی  فوریت های  روزی  شبانه  مرکز  در  روز  هر  منظم  صورت  به  استان  تولید  موانع 
برگزار  کشاورزی  و  تولیدی  صنعتی،  واحدهای  مشکات  تسهیل  و  بررسی  برای  تولیدی   واحدهای 

می شود.
به گزارش جام جم خلیل قاسمی  در چهارصد و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
استان هرمزگان، افزود: جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بصورت منظم هر روز در 
مرکز شبانه روزی فوریت های برسی مشکات واحدهای تولیدی جهت بررسی و تسهیل مشکات 

واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی برگزار می شود.
مسئوالن  فعال  حضور  کارگروه  جلسات  قوت  نقاط  از 
دستگاه های اجرایی و خدماتی استان و شهرستان و 
تعهد در اجرای مصوبات می باشد و بر اساس مواد 
۶۳، ۶۲، ۶۱ قانون رفع موانع تولید مصوبات کارگروه 
الزم االجرا بوده و تاش می کنیم با همکاری و همفکری 
موانع را به حداقل ممکن برسانیم و در صورتی که 
امکان رفع مشکل نباشد موارد به ستاد ملی 
جهت تصمیم گیری ارجاع می شود.  
در پایان بر اساس دستور جلسه 
واحدهای  مشکات  و  مسائل 
صنعتی مستقردر جزیره قشم 
و تصمیمات در مورد  مطرح 
این  رو  پیش  مشکات 

واحدها اتخاذ شد.

شرکت های گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات   رئیس 
دانش بنیان در شرایط فعلی شتاب دهنده توسعه و ستون های اقتصاد کشور در آینده 

کشور  نیازهای  تامین  و  ارزی  با هدف صرفه جویی  این شرکت ها  از  هستند و حمایت 
دارای اهمیت باالیی است.

به گزارش جام جم به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، 
توسط  کرونا  ویروس  با  مبارزه  تجهیزات  از  رونمایی  آیین  حاشیه  در  مومنی  حمیدرضا 
یکی از شرکت های دانش بنیان پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم، اظهار کرد: یکی 
آزاد، تحقق اقتصاد مقاومتی، انتقال دانش فنی و حمایت از کسب و  از اهداف مناطق 

کارهای دانش بنیان و فناور است.
با بیان این که خوشبختانه در پارک زیست فناوری خلیج  آزاد قشم  مدیرعامل منطقه 
محصوالت  افزود:  است،  انجام  حال  در  زمینه  این  در  خوبی  اقدامات  قشم  فارس 
تولید شده توسط واحدهای دانش بنیان مستقر در این مجموعه موفق شده اند که 

محصوالت خود را با توجه به نیاز روز جامعه آماده عرضه به بازارهای مختلف کنند.
وی ادامه داد: امروز و در مراسم رونمایی که برگزار شد شاهد به نتیجه رسیدن تاش یکی 
از واحدهای دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی بودیم که با توجه به شیوع ویروس 
کرونا محصوالتی از قبیل تجهیزات ضدعفونی کننده با امواج الکترومغناطیس رونمایی 

گردید.
به گفته مومنی؛ مطالعات ساخت این تجهیزات پیش از این انجام شده و نمونه های 

آینده  در  و  گردیده  مربوطه  دستگاه های  از  مجوز  کسب  به  موفق  نیز  آن  آزمایشی 
نزدیک شاهد تولید انبوه این محصوالت خواهیم بود و این نشان دهنده ورود جدی 

شرکت های دانش بنیان قشم به میدان مبارزه با ویروس منحوس کروناست.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم در پایان با اشاره به فعالیت 12 شرکت دانش بنیان و فناور 
بنیان  دانش  شرکت های  کرد:  خاطرنشان  قشم،  فارس  خلیج  فناوری  زیست  پارک  در 
در  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  تحقق  راستای  در  باید  قشم  آزاد  منطقه  در  فعال 
ماموریت های مختلف با انتقال فناوری به سرزمین اصلی نقش خود را بدرستی ایفا کنند.
بر اساس این گزارش، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
نیز در این مراسم، گفت: استفاده و حمایت از فناوری های نو و ظرفیت های واحدهای 
آزاد قشم است که می تواند به موجب حرکت  دانش بنیان یکی از اولویت های منطقه 

پرشتاب واحدهای تولیدی و رسیدن به اهداف جهش تولید شود.
پارک  از مجموعه  آزاد قشم  به حمایت های سازمان منطقه  با اشاره  زاده  مرتضی شیخ 
زیست فناوری خلیج فارس قشم، افزود: محصوالت تولید شده توسط مجموعه های 
دانش بنیان مستقر در قشم و رونمایی از آنها نشان می دهد که قابلیت تبدیل تهدید 
کرونا به یک فرصت فراهم است و برای این مهم باید فعالیت شرکت های دانش بنیان و 

فناور در جزیره مورد حمایت ویژه قرار گیرد.

مدیرعامل منطقه آزاد قشـم:

شرکت های دانش بنیان ،  طالیه دار مبارزه با کرونا

رئیس سازمان صمت استان:

رفع موانع واحدهای تولیدی، روزانه رصد می شود

رئیس اتاق بازرگانی بندرعباس خبر داد؛

صدور مجوز کارگزاری برای اتاق بازرگانی
بازرگانی  اتاق  درخواست  پی  در  گفت:  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  رئیس 
مجوز  واگذاری  برای  ایران  صادرات  ضمانت  توسعه  صندوق  به  بندرعباس 
از  واردات  و  صادرات  از  درصد   60 این که  به  توجه  با  صندوق  این  کارگزاری، 
بازرگانی  اتاق  به  با واگذاری مجوز مذکور  استان هرمزگان صورت می پذیرد، 

بندرعباس موافقت کرد.
بندرعباس،  بازرگانی  اتاق  عمومی  روابط  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
محمدرضا صفا در این رابطه اظهار داشت: با توجه به افزایش ریسک های 
سیاسی و تجاری در مراودات بین المللی که می تواند منافع صادرکنندگان 
به  نظر  و  دهد  قرار  خطر  معرض  در  صادراتی  هدف  بازارهای  در  را  ایرانی 
و  صادرکنندگان  با  تعامل  در  بازرگانی  اتاق های  بی بدیل  و  موثر  نقش 
تنها  به عنوان  ایران  اقتصادی، صندوق توسعه ضمانت صادرات  فعاالن 
موسسه بیمه اعتبار صادراتی ایران، در نظر دارد با ارائه پوشش های بیمه 
ای و ضمانتی مسیر امنی را برای توسعه و گسترش صادرات کاال و خدمات 

ایرانی فراهم نماید.
و  خصوصی  بخش  پارلمان  عنوان  به  بازرگانی  اتاق های  داشت:  بیان  وی 
متولی مطالبات صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی می توانند در این حوزه به 
عنوان یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره تکمیل خدمات صادراتی نقش 
با  و  زیرساخت مناسب  و  الکترونیکی  ایجاد یک بستر  با  و  نمایند  آفرینی 
ضمن  اتاق  صادرکننده  اعضای  تا  نمایند  فراهم  محیطی  دوسویه،  تعامل 
بتوانند  ایران،  با خدمات و محصوالت صندوق ضمانت صادرات  آشنایی 
مورد  اسناد  و  درخواست  ارسال  به  نسبت  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در 
 نیاز خود به صندوق اقدام نموده و از حمایت های ویژه صادرات بهره مند

و  صادراتی  مشکات  رفع  و  چالش ها  بررسی  داشت:  بیان  صفا  شوند.   
مزایای  دیگر  از  صندوق  سوی  از  صادرکنندگان  نیاز  مورد  خدمات  طراحی 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  آن  بر  مضاف  بود،  خواهد  دوسویه  تعامل  این 
معادن و کشاورزی بندرعباس به عنوان کارگزار صندوق ضمانت صادرات 
ارائه خدمات حمایتی به جامعه  را در  ایران نقش محوری و کارکردی خود 

صادرکنندگان تقویت خواهد نمود.
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 

کشاورزی بندرعباس  معادن و 
از  حمایت  داشت:  بیان 

از  بازرگانان  و  صادرکنندگان 
بازرگانی  اتاق  اصلی  وظایف 

و  است  بندرعباس 
برای  رویه  ایجاد 
صادرات  شتابدهی 

نخست  اولویت 
ماست.



: استاندار
بندرعباس سال آینده کامال تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار می گیرد

استاندار هرمزگان گفت: تا پایان سال جاری فازهای ۶ و ۷ گازرسانی به 
شهر بندرعباس تکمیل و افتتاح خواهد شد.

به گزارش جام جم فریدون همتی در نشست بررسی آخرین وضعیت 
تمامی  هماهنگی  بر  تاکید  با  بندرعباس  شهر  در  گازرسانی  ح های  طر

این پروژه ها، عنوان  به  برای سرعت بخشیدن  دستگاه های مسئول 
کرد: در هر کدام از محات باید پروژه گازرسانی در زمان بندی مشخص، 
مسئولیت  با  کارگروهی  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی  شود.  انجام 
شهرداری،  فرمانداری،  حضور  با  و  استانداری  شهری  امور  مدیرکل 

تشکیل  مسئول  دستگاه های  سایر  و  انتظامی  نیروی   ، گاز شرکت 
خواهد شد تا این کار طبق برنامه زمان بندی، مدیریت و اجرایی شود. 
استاندار هرمزگان افزود: تا پایان سال جاری فازهای ۶ و ۷ گازرسانی به 

شهر بندرعباس تکمیل و افتتاح خواهد شد.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  راستان هرمزگان

اجتماعی
اقتصادی

خبر

فروشان  ماهی  قدیمی  بازار 
بازارچه صنایع دستی می شود

گفت:  بندرعباس  سه  منطقه  شهرداری  مدیر 
صنایع  بازارچه  بندرعباس،  شهردار  دستور  با 
بویژه  تولیدکنندگان  بازاریابی  هدف  با  دستی 
حمایت از مشاغل خانگی بانوان احداث و راه 

اندازی می شود.
اشاره  با  پاسارزاده  علی  جام جم   گزارش  به 
نشانگر  بومی  و  سنتی  نمادهای  این که  به 
باید  و  است  مردم  و  شهر  هویت  و  فرهنگ 
ویژه  جایگاه  به  توجه  با  افزود:  شود،  حفظ 
صنایع دستی بندرعباس به عنوان شهر خاق 
صنایع  مختلف  انواع  بودن  دارا  و  یونسکو 
دست  هنر  با  پرتاش  و  خاق  بانوان  دستی، 
را نمایان  خود فرهنگ و هنر استان هرمزگان 
فروش  برای  مکانی  است  وظیفه  که  می کنند 
راستای  در  همشهریان  محصوالت  عرضه  و 
گسترش شهر خاق و بازاریابی تولید کنندکان 

راه اندازی شود.
پاسارزاده ادامه داد: امروزه بانوان یک بازوی 
توانمند اقتصادی برای خانه و خانواده هستند 
از  حمایت  جهت  در  مناسب  بسترسازی  و 
جامعه  نیاز  مورد  پیش  از  بیش  هنرمندان 

است.
مدیر شهرداری منطقه 3 بندرعباس همچنین 
سالن  شده  انجام  بررسی های  با  کرد:  اظهار 
قدیمی بازار ماهی فروشان بهسازی و با ایجاد 
دستی  صنایع  بازارچه  به  متعدد  غرفه های 
است  شده  گرفته  نظر  در  و  می شود  تبدیل 
مکان  همان  در  عرضه،  و  فروش  بر  عاوه  که 
آموزشی صنایع دستی برای عاقمندان  کارگاه 

راه اندازی شود.
به  کرد:  عنوان  خبر  این  ادامه  در  زاده  پاسار 
مشتریان،  و  بازدیدکنندگان  حال  رفاه  منظور 
با معماری  پارکی  بازارچه، ساخت  جنب سالن 
سنتی همچون خانه قدیمی در زمینی به متراژ 
۳۰۰۰ متر مربع و کاشت درختان نخل و انبه در 

دستور کار قرار دارد.
و  گسترش  موجب  اقدام  این  گفت:  وی 
امیدواریم  و  شده  دستی  صنایع  هنر  توسعه 
در  بندرعباس  پرتاش  بانوان  طریق  این  از 
اشتغالزایی و کارآفرینی گام های مؤثری بردارند.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان:
بندرعباس صاحب کارگاه صنایع 

دستی می شود

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
به  توجه  با  گفت:  هرمزگان  گردشگری  و 
صنایع  کارگاه  شهروندان  نیاز  و  عاقمندی 
دستی به زیربنای ۱۸۰ متر مربع در بندرعباس 

احداث می شود.
داشت:  اظهار  برومند  رضا  جام جم  گزارش  به 
برای  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  یک  کنون  تا 
ساخت این کارگاه از محل اعتبارهای اداره کل 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
وزارت  می رود  امید  و  شده  هزینه  هرمزگان 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
هرمزگان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  و 

نیزاعتبار الزم را تامین کنند.
وی افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده و 
وزارت میراث فرهنگی  آمده  به عمل  موافقت 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  و  ریال  میلیارد   8
برای  ریال  میلیارد   7 مبلغ  هم  هرمزگان  ریزی 
احداث این فضای کارگاهی فروشگاهی صنایع 

دستی هزینه می کنند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
امید  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان  گردشگری 
می رود تا پایان سال جاری و حداکثر سه ماهه 
برداری  بهره  مورد  مکان  این  آینده  سال  اول 

فعاالن صنایع دستی هرمزگان قرار گیرد.

برای  داخلی  بنیان  دانش  شرکت های  موفقیت  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ح پایانه مسافری فرودگاه بین المللی  تامین بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز طر

کیش خبر داد.
کیش،  آزاد  الملل سازمان منطقه  بین  امور  و  روابط عمومی  از  نقل  به  گزارش جام جم  به 
غامحسین مظفری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به همراه 
آذر در  نعمت اهلل ترکی معاون توسعه، مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی 6 
بازدید از پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش بر اهمیت نقش موثر شرکت های دانش 
بنیان مستقر در مرکز نوآوری کیش برای تامین تجهیزات مورد نیاز این مجموعه تاکید کرد.

ح های این منطقه  مظفری پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش را یکی از مهم ترین طر
ح بر اساس برنامه زمان بندی شده  در سطح کشور برشمرد و افزود: بهره برداری از این طر
پیمانکار مربوطه تا پایان امسال پیش بینی شده بود و تاش می شود با سرعت بخشیدن 

به روند اجرایی و ارتقای کیفیت، ساخت این مجموعه تا پایان امسال تکمیل شود.
وی در خصوص تامین بخشی از تجهیزات مورد نیاز این مجموعه از کشورهای خارجی اظهار 
از نظر تامین مالی هیچ  با تنظیم قرارداد و پیش پرداخت هزینه ها، خوشبختانه  داشت: 

مشکلی وجود ندارد و تمام پیش بینی های مورد نیاز در این زمینه انجام شده است.

حضور  با  جلسه ای  برگزاری  به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ح افزود: طبق قرارداد و برنامه زمان بندی شده تاش می کنیم  مشاوران و پیمانکاران این طر

مجموعه تا پایان امسال به بهره برداری برسد.
ح خاص است و برای  مظفری با بیان این که پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش یک طر
پذیرش 6 میلیون مسافر در سال پیش بینی شده است اظهار داشت: با توجه به این که 
فرودگاه بین المللی کیش سومین فرودگاه پر تردد در کشور است ساخت و تکمیل این 

مجموعه در اولویت کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد.
مظفری خاطرنشان کرد: به دلیل ایجاد یک وقفه کوتاه برای تکمیل تجهیزات این مجموعه 
ح شد که در حاضر خوشبختانه با  و راه اندازی آن در دوران رکود مسائل حقوقی زیادی مطر
ح  سرعت بخشیدن به فعالیت ها در این مجموعه و حمایت وزارت راه و شهرسازی این طر

با کیفیت مناسب وسرعت باال درحال ساخت و تجهیز است.
ریاست،  حوزه  مدیرکل  و  مشاور  مداح،  سیدمحمدرضا  بازدید  این  در  است  ذکر  شایان 
ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت و سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، 
علی مقدس زاده معاون عمرانی و زیر بنایی و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش 

حضور داشتند.

شرکت های دانش بنیان ،  تامین کننده تجهیزات پایانه   فرودگاه کیش

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، از ساخت یک فروند شناور 
مسافری در یکی از کارگاه های شناور سازی جزیره قشم خبر داد و 
گفت: هم اکنون کارگاه های شناورسازی استان هرمزگان 700 پروژه 

ساخت شناور صنعتی و فلزی را در حال ساخت دارند.
عنوان  به  هرمزگان  استان  اهمیت  بر  عاوه  جم   جام  گزارش  به 
صیادی  تجاری،  نظامی،  ابعاد  در  کشور  ساحلی  استان  مهم ترین 
تعمیر  و  ساخت  صنعت  قطب  عنوان  به  استان  این  مسافری  و 
با  شناور  زیادی  تعداد  ساالنه  و  است  شهره  نیز  کشور  شناورها 
کاربری های  مختلف در مجتمع کشتی سازی و کارگاه های فعال این 

استان ساخته یا تعمیر می شود.

الماس  این که شناور  بابیان  و دریانوردی هرمزگان  بنادر  مدیرکل 
توان و  به  اتکا  با  که  از نسل شناورهای مسافری است   )2( قشم 
شناور  این  اظهارداشت:  شده  ساخته  داخلی  متخصصان  دانش 
مسافری از بدنه کاتاماران آلومینیومی با طول 25 متر و عرض 7/7 و 
آبخور 1.2 متر بوده که قادر است با سرعت 22.8  نات دریاروی نماید.
عرشه  دو  با  نفر   158 را  شناور  این  ظرفیت  ران  کرجی  محمدی 
مسافری اعام کرد و گفت: این سومین فروند از این نوع بوده که 
انجام  درحال  نیز  فروند  چهارمین  ساخت  مراحل  و  شده  تحویل 

است .
تست های  انجام  و  اندازی  آب  به  از  پس  شناور  این  وی  گفته  به 

جنوب  آب های  در  و  ملحق  کشور  مسافری  ناوگان  به  نهایی 
دریاروی می کند .

فروند   700 ساخت  سفارش  به  همچنین  ران،  کرجی  محمدی 
استان  سازی  شناور  کارگاه های  در  فلزی  و  شناورصنعتی 

هرمزگان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: عاوه بر سفارش 
ساخت از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال 

تجار  از  شناور  متقاضیان  از  درصد   60 حدود  گذشته 
سفارش  که  بوده  کشور  جنوبی  استان های  دیگر 

استان  کارخانجات  به  را  خود  شناور  ساخت 
هرمزگان سپرده اند .

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خبر داد؛

ساخت شناور مسافری در کارگاه شناورسازی هرمزگان

با حضور فرماندار خمیر آیین معارفه رئیس اداره گاز شهرستان 
خمیر برگزار و مرتضی یونسی فرد به عنوان سرپرست اداره گاز 

شهرستان خمیر معرفی شد.
،ضمن  آیین  این  در  خواستار  میرهاشم  جم،  جام  گزارش  به 
تقدیر از خدمات مجید رضوی رئیس سابق اداره گاز شهرستان 
رئیس  خدمات  و  تجربه  به  توجه  با  کرد  امیدواری  ابراز   ، خمیر 
ارتقای  جدید اداره گاز شهرستان در دیگر نقاط استان ، شاهد 

روزافزون جایگاه این اداره و خدمات بیشتر به مردم باشیم.
از  ای  ماحظه  قابل  اعتبارات  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
گازرسانی  نعمت  به  شهروندان  مندی  بهره  برای  دولت  سوی 

اختصاص داده شده است.
شهر  در  گاز  شدن  فراهم  به  توجه  :با  داد  ادامه  خمیر  فرماندار 
بندرخمیر ، شهروندان می توانند از این فرصت استفاده کرده و 

نسبت به اخذ انشعاب گاز اقدام کنند.
خواست  شهرستان  گاز  اداره  رئیس  از  همچنین  مسئول  این 
گاز  از  استفاده  مزایای  جزئیات   از  را  مردم  دقیق  رسانی  اطاع  با 

گاه کند. شهری آ
در  گاز  انتقال  خط  قرارگرفتن  به  ادامه  در  خواستار  میرهاشم 
همجواری شهر بندرپل اشاره و تصریح کرد: با این وجود هنوز 
مردم بندرپل از نعمت گاز بی بهره هستند بنابراین انتظار است 

شرکت گاز نسبت به گازرسانی به این شهر اقدام کند.
شهرداری  ظرفیت  از  می توان  راستا  این  گفت:در  همچنین  وی 

بندرپل جهت جذب متقاضی برای اشتراک گاز استفاده کرد.
فرماندارخمیر در بخشی از سخنان خود تعامل و همکاری بین 
بخشی دستگاه ها و نهادهای خدمات رسان با یکدیگر بویژه در 

انجام پروژه های عمران شهری و زیربنایی را خواستار شد.
گاز  شرکت  برداری  بهره  امور  رئیس  زاده  علی  محمد  ادامه  در 
فعالیت های  از  عملکردی  گزارش  بیان  به  نیز  هرمزگان  استان 
حاضر  حال  در  گفت:  و  پرداخت  شهرستان  در  گاز  شرکت 
عملیات گازرسانی در تمامی محات شهر بندرخمیر انجام شده 

است.
بندرخمیر  شهر  در  نصب شده  انشعابات  تعداد  ادامه  در  وی 
اظهار  و  کرد  عنوان  کم  خیلی  را  شهر  این  جمعیت  به  نسبت 
نمود: گرچه اخذ انشعاب و لوله کشی گاز ساختمان هزینه هایی 
را در بر دارد اما با توجه به ارزان بودن قیمت این انرژی ، هزینه 

مصرف ماهانه خانوارها قطعا برای هر دوره ناچیز خواهد بود.
 ، گاز صنعت  بودن  پرخطر  به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  وی 
شهر  در  عمرانی  و  حفاری  عملیات  هرگونه  داریم  درخواست 
قرار  تاثیر  تحت  را  گاز  شرکت  ساخت های  زیر  که  بندرخمیر 

می دهد با هماهنگی اداره گاز شهرستان صورت گیرد.

سرپرست اداره گاز شهرستان خمیر معرفی شد 
؛ با حکم فرماندار

طی دو ماهه مهر و آبان ۲ هزار و ۶۵۴ تاکسی درون شهری مورد بررسی بازرسان این سازمان 
قرار گرفته است.

مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  از   نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
شهرداری بندرعباس، حسین اخاقی با اشاره به تداوم حضور اکیپ های بازرسی در خطوط 
تاکسی خاطرنشان کرد: طی دو ماه گذشته اکیپ های بازرسی سازمان به صورت مستمر کار 
بازرسی و نظارت بر نحوه فعالیت و رعایت نکات بهداشتی توسط رانندگان را مورد بررسی قرار 

دادند که در این بازدید ها ۷۵ راننده متخلف شناسایی و برخورد الزم با آنها صورت گرفت.
وی ادامه داد: همزمان با شروع فصل پاییز، بازگشایی مدارس و افزایش ترددها در مسیرهای 
اصلی سطح شهر نظارت و بازرسی بر نحوه عملکرد تاکسیداران و اتوبوس های عمومی در 

دستور کار جدی قرار گرفت.
اخاقی افزود: در این راستا ۳ اکیپ بازرسی بر نحوه فعالیت تاکسی های خطوط شرق، غرب و 

بخش مرکزی شهر به صورت روزانه و دقیق کار نظارت و کنترل را انجام  می دهند.
این مسئول با اشاره به این که بازرسان سازمان که همواره مستقر در خطوط و ایستگاه های 

تاکسی و اتوبوس هستند، وظایف متعددی را برعهده دارند اظهار کرد: کنترل و نظارت بر 
نحوه سرویس دهی رانندگان، نظارت بر نرخ کرایه، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط 
فعال،  رانندگان  خودروی  عائم  و  آرم  کنترل  خودرو،  در  سرنشین  تعداد  کنترل  رانندگان، 
وضعیت پوشش و آراستگی رانندگان، نظارت بر مجوز و مدارک فعالیت رانندگان، نظارت بر 

رعایت نرخ مصوب کرایه را عهده دار هستند.
رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری تصریح کرد: به دلیل گسترش بیماری کرونا نظارت بر 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی، داشتن ماسک، رعایت ۳ مسافر در هر خودرو و ضدعفونی 
و بهداشت بدنه درونی در ناوگان حمل و نقل عمومی توسط اکیپ های بازرسی صورت گرفته 

و رانندگان موظف به رعایت شیوه نامه های اباغی از سوی مرکز بهداشت هستند.
اخاقی یادآور شد: همشهریان گرامی در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی توسط رانندگان 
یا  ارتباطات مردمی ۱۳۷  را با شماره  در ناوگان حمل و نقل درون شهری، می توانند موارد 
میان  در   ۳۰۰۰۷۶۱۷۶۱ شماره  به  شهرداری  نقل  و  حمل  سازمان  مردمی  ارتباطات  سامانه 

بگذارند.

مدیر حمل ونقل شهرداری خبر داد؛
2 هزار و ۶54 تاکسی درون شهری، زیر ذره بین بازرسان

بیمه دی در سال های اخیر توانسته با ارائه خدمات 
شرکت  سایر  بین  را  ممتازی  جایگاه  ای،  بیمه  نوین 
های بیمه ای به خود اختصاص دهد و در این مدت 

کوتاه به شرکتی  پیشرو تبدیل شود.
 در بیمه دی همواره سعی شده است تا نیاز و خواسته 
مشتری در اولویت باشد و در راستای هدف سازمان 
محصوالت  و  خدمات  مشتریان«  محبوب  »پدیده 
متنوعی ارائه شود که ضمن تامین نیاز مشتری، تمایز 
تاش  عبارتی  به  نماید،  ایجاد  وی  برای  نیز  برتری  و 
به  بیرون  از  نگاه  براساس  را  محصول  طراحی  کردیم 

درون شرکت منتقل کنیم و خواسته و نیازهای جدید 
جامعه و مشتریان بر اساس تغییرات و ریسک های 

نوظهور مبنای طراحی محصول در شرکت قرار گیرد. 
بر این اساس در حال حاضر بالغ بر 15 محصول متنوع 
بیمه ای در سبد محصوالت بیمه دی وجود دارد که 
متناسب با نیاز افراد و سازمان ها قابل ارائه می باشند 
نامه »مستمری پیشامد«  به بیمه  از جمله می توان 
و»عمر با برگشت حق بیمه« اشاره نمود که مشابه آن 

در شرکت های دیگر بیمه ای وجود ندارد. 
بیمه دی به عنوان اولین شرکت بیمه ای در صنعت 

بیمه کشور اقدام به طراحی و ارائه بیمه نامه مستمری 
تحت عنوان »مستمری مانا« نموده است و در دو نوع 
به  خدمت  ارائه  حال  در  معین  مدت  و  العمر  مادام 
جدید  محصول  همچنین  باشد.  می  عزیز  هموطنان 
دیگر بیمه دی تحت عنوان »بیمه کرونا« طی یک ماه 

گذشته به بازارعرضه شد.
با توجه به سن بیمه  این بیمه نامه سعی شده   در 
از  صحیحی  ارزیابی  شغلی،  محیط  ریسک  و  شده 

ریسک صورت پذیرد.
خود،  اجتماعی  مسئولیت  به  توجه  با  دی  بیمه   

نامه  »بیمه  عنوان  تحت  نیز  دیگری  جدید  محصول 
جان بخش« جهت دارندگان کارت اهدای عضو طراحی 
شد.  خواهد  عرضه  بازار  به  بزودی  که  است  نموده 
است  ارائه  قابل  که  دیگری  های  نامه  بیمه  جمله  از 
درمان  انفرادی،  مسئولیت  نامه  بیمه  به  می توان 

انفرادی و درمان خانواده اشاره نمود. 
همچنین چندین محصول جدید و بسیار متمایز نیز 
با توجه به مطالعات انجام شده و جهت پوشش نیاز 
جامعه در حال طراحی است که اطاعات آن به محض 

اخذ مجوزهای مربوطه عمومی خواهد شد.

محمدرضا کشاورز

مدیرعامل شرکت 
بیمه دی

محمد رضا کشاورز خبر داد؛

 بیمه دی، پیشرو در ارائه خدمات جدید بیمه ای
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امام خمینی )ره(آزار دلم، دچــار شرمش نکند

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

دوشنبه    ۱7  آذر  ۱399

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

خبر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خبرداد: 
زمان تشخیص کرونا  در کمتر 

از نیم ساعت

با  گفت:    رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
تجهیز استان به تست های تشخیص سریع کرونا، 
زمان تشخیص این بیماری به کمتر از نیم ساعت 

کاهش می یابد.
به گزارش جام جم دکتر فرشیدی وی با بیان این که 
افزایش  روز  در  تست   2500 به  نیز  تست ها  شمار 
تشخیص  با  نفر   ۱۹۱ کرد: اکنون  تصریح  می یابد، 
کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند 
که از این شمار ۶۵ نفر در بخش مراقبت های ویژه 
)آی. سی. یو( بستری هستند و حال ۱۸ نفر از آنها 

وخیم است.
نفر   ۳۰۰ و  هزار  دو  اکنون  این که  به  اشاره  با  وی 
اظهار  خانگی هستند،  در قرنطینه  استان  در 
قرمز  وضعیت  از  بندرعباس  کرد: شهرستان 
بر این  نارنجی تبدیل شده است و عاوه  کرونا به 
وضعیت  در  نیز  آباد  حاجی  و  شهرستان، بستک 
نارنجی و دیگر شهرستان های استان در وضعیت 

زرد کرونا قرار دارند.
در  طرح های موثر  از  سلیمانی را  شهید  وی طرح 
طرح،  این  کرد:  عنوان  و  کرونا دانست  با  مقابله 
با آموزش شیوه نامه های بهداشتی به مردم، نظارت 
بر قرنطینه افراد مبتا به کرونا و تشخیص زودهنگام 
بیماران دارای عائم خفیف، به کنترل کرونا کمک 
شایانی کرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
نباید  شهرها  در  محدودیت ها  کرد: کاهش  اظهار 
منجر به شکل گیری تجمعات شود چرا که عمده 
سرایت ها از تجمعات کوچک نظیر مراسم عروسی  و 

ختم ناشی می شود.

پیدایش  از  سال  یک  حدود   
و  می گذرد  کووید19  ویروس 
در این مدت همه کشورها در 
اقتصادی،  عرصه های  تمامی 
اجتماعی، سیاسی و ... از این 
و  پذیرفته اند  تأثیر  ویروس 
نمی توان  را  عرصه ای   

ً
تقریبا

یافت که از تأثیر این ویروس 
در امان مانده باشد.

اقتصادی  تأثیرات  متعاقب 
بیمه  صنعت  ویروس،  این 
نیز که از صنایع تأثیرپذیر از متغیرهای اقتصادی می باشد 
دچار تغییر شده است. به طور مشخص در اقتصاد ایران، 
سایر  از  زمانی  تأخیر  با  یا  همزمان  طور  به  بیمه  صنعت 
بخش های اقتصادی تأثیر می پذیرد. تحقیقات سندیکای 
بیشترین  ما،  اقتصاد  در  می دهد  نشان  ایران  گران  بیمه 
و  صنعتی  خدماتی،  بخش های  با  بیمه  صنعت  ارتباط 
بخش  سه  هر  می شود  پیش بینی  که  است  ساختمانی 
از کرونا، رکود تورمی  خ بیکاری ناشی  به واسطه افزایش نر
کم سابقه ای را رقم زده و در نتیجه تأثیر عمیقی بر صنعت 

بیمه داشته اند. همچنین پیش بینی می شود تعداد بیمه 
خ رشد مجموع  نامه های صادره با کاهش همراه باشد و نر
سال های  در  خود  مقدار  کمترین  به  صنعت  بیمه  حق 

گذشته برسد.
چه باید کرد و سوال اساسی تر این که وظیفه صنعت بیمه 
صنعت  بر  کووید19  منحوس  ویروس  تأثیر  کاهش  در 

چیست؟
به نظر نگارنده تاثیر ویروس آنچنان عمیق است که نیازمند 
است.  بیمه  و کار  کسب  بر  حاکم  نظری  مبانی  در  تغییر 
نظری  مبانی  در  راهبردی  و  بنیادین  تغییری  ایجاد  بدون 
و چارچوب فکری حاکم بر صنعت بیمه، هر گونه بازنگری یا 
تغییر رویکرد، مقطعی و فاقد تاثیرات استراتژیک و بنیادین 
از تدوین و پیشنهاد هر  خواهد بود. به نظر می رسد قبل 
نوع استراتژی در حوزه های مختلف اعم از فروش، مدیریت 
ریسک و کنترل خسارت ها، منابع انسانی، سرمایه گذاری، 
بازنگری در مفروضات و مؤلفه های   ،... فناوری اطاعات و 
از ضروریات  کرونا  از پیدایش  کار پیش  و  کسب  بر  حاکم 
است. چارچوب فکری مدیران، محققان و حتی سهامداران 
و مالکان شرکت  های بیمه در دوران پساکرونا باید تغییری 
اساسی نسبت به قبل از آن داشته باشد و باید بپذیریم که 

مؤلفه های جدیدی بر کسب و کار بیمه حاکم شود. در این 
صورت است که می توان به نتایج تغییرات امیدوار بود. 

همچنین قوانین و آیین نامه های حاکم و ناظر بر صنعت 
تغییرات  پساکرونایی  فضای  با  متناسب  باید  نیز  بیمه 
بنیادین و اساسی داشته باشند. هرچند این مهم در ابتدا 
سخت و شاید امکان ناپذیر به نظر می رسد، ولی عدم توجه 
را  ناپذیری  جبران  تبعات  راهبردی  و  اساسی  اصل  این  به 
و  یکسان  نظری  چارچوب  تدوین  با  داشت.  خواهد  بر  در 
مورد توافق همه دست اندرکاران، مجموعه ای منسجم از 
مولفه ها، استانداردها، ضوابط و قوانین ایجاد می شود که 
به طور جامعی با شرایط و نیازهای کسب و  کار متاثر از کرونا 
سازگار خواهد بود. به همین منظور پیشنهاد می شود در 
قدم اول کارگروهی در سندیکای بیمه گران ایران تشکیل و 
نتایج آن به منظور ِاعمال تغییرات و تدوین استراتژی های 

پساکرونایی برای تصمیم گیران و ذی نفعان منتشر شود.
اندرکاران  دست  تمامی  همراهی  و  همکاری  است  امید 
رویکرد  ایران،  گران  بیمه  سندیکای  محوریت  با  صنعت 
به دنبال داشته  برای تمامی ذینفعان  را  و مثبتی  اساسی 
برای  راهبردی  فرصتی  به  تبدیل  ویروس  تهدید  و  باشد 

صنعت بیمه کشورمان شود.

کرونا؛ ضرورت تغییر در مبانی نظری حاکم بر صنعت بیمه

داریوش محمدی 

مدیرعامل بیمه ایران 
معین

مدیرعامل جامعه معلوالن هرمزگان از مراحل نهایی 
برای دریافت مجوز تاسیس مرکز علمی کاربردی ویژه 

معلوالن استان خبر داد.
محمدحسن استاد در گفت و گو با جام جم، با بیان 
دغدغه  بزرگ ترین  از  یکی  معلوالن  اشتغال  این که 
های سازمان مردم نهاد جامعه معلوالن استان است، 
گفت: پدیده بیکاری، زندگی و معیشت مردم را تحت 
تاثیر خود قرار داده و این مشکل برای معلوالن بیشتر 

از سایر اقشار دردآور و رنج آور است.

وی افزود: در همین راستا، مرکز حرفه آموزی، کارآفرینی 
و مهارت آموزی به صورت کاما رایگان برای مهیا کردن 
شرایطی که  همه معلوالن و افراد آسیب دیده بتوانند 

از این ظرفیت استفاده کنند فراهم شده است.
مدیرعامل جامعه معلوالن استان هرمزگان، همچنین 
ویژه  کاربردی  علمی  دانشکده  اندازی  راه  ح  طر ارائه  از 
معلوالن استان خبر داد و گفت: این مرکز برای ارتقای 
آکادمیک  افزایی  مهارت  و  دانشگاهی  تحصیات 

جامعه معلوالن بزودی ثبت نهایی می شود.

دانشگاه جامع علمی کاربردی معلوالن راه اندازی می شود
مدیرعامل جامعه معلوالن استان:

ح کرد؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطر

 جای خالی کرسی مناطق آزاد 
در هیات دولت 

و  مدیره  هیات  رئیس 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
یک  اختصاص  لزوم  از  قشم 
کرسی به مناطق آزاد در هیات 
سازی  شفاف  هدف  با  دولت 
عملکرد و دفاع از قابلیت های 

این مناطق سخن گفت.
از  به گزارش جام جم  به نقل 
الملل  وبین  عمومی  روابط 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
با  دیدار  در  مومنی  حمیدرضا 
کمیسیون  عضو  نمایندگان 
شورای  مجلس  اقتصادی 
از  بازدید  برای  که  اسامی 

طرح های مختلف صنعتی به این جزیره سفر کرده بودند، اظهار داشت: معافیت های 
مالیاتی، قوانین خاص گمرکی، اخذ ویزا و قوانین کار اتباع خارجی از موضوعاتی است که  
می تواند بخش قابل توجهی از نیاز اقتصاد کشور به واردات محصوالت خارجی را مرتفع 

کند.
وی افزود: در تعریف، از مناطق آزاد به عنوان مناطقی با ویژگی ها و محدودیت های مکانی 
خاص یاد شده که باید به اقتصاد کشور کمک کنند، اما باوجود داشتن هفت منطقه آزاد 
و بیش از 34 منطقه ویژه که نقش بسیار پررنگی در ارزآوری، تولید، اشتغالزایی و توسعه 
مناطق محروم  کشور داشته اند، هنوز هیچ جایگاهی در دولت برای آن ها در نظر گرفته 
نشده و به رسمیت شناخته نمی شوند.  به گفته مومنی، صدور بخشنامه ها و قوانین 
و مقررات ضد و نقیضی در مورد مناطق آزاد توسط مجلس و دولت بدون این که حتی 
نماینده ای برای دفاع وجود داشته باشد، منطقی به نظر نمی رسد. مومنی بر توان این 
مناطق در جذب سرمایه گذار و تبدیل شدن به قطب تولید محصوالت صادرات محور 
تاکید کرد و گفت: تنها نمایندگانی از بدنه مناطق آزاد می توانند درصد تاثیرگذاری مثبت 
و منفی وضع قوانین بر عملکرد این مناطق و سرمایه گذاران و ساکنان آن ها را تشریح 

کرده و در مورد باید یا نباید وضع مصوبات نظر دهند.  
این مقام عالی با اشاره به تغییرات بسیار در بخش قوانین و مقررات مربوط به مناطق 
آزاد ادامه داد: عدم ثبات مدیریتی و یک بام و دو هوایی قوانین مربوطه، اجازه ترسیم 

برنامه های جامع و  بلندمدت را در مناطق مذکور نمی دهد.

مدیرعامل بیمه ایران معین:


