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قشم منطقه ای پیشرو د   ر توسعه اقتصاد    پاید   ار کشور است؛

قابلیت های جهانی جزیره ای به نام قشم

مد   یرعامل صبافوالد    خلیج فارس:
صاد   رات اقتصاد   ی تر است، اما 

تأمین نیاز د   اخل اولویت د   ارد   

مد   یر تعاونی گالبتون قشم:
انتظار حمایت مالی ند   اریم، ما را 

د   رگیر پروسه اد   اری نکنند   

تالش برای ثبت بند   رعباس به 
عنوان شهر د   وستد   ار کود   ک

بستک، نخستین »تعاون شهر« هرمزگان شد   
 د   ر تفاهم نامه همکاری مشترک بین امور تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و استاند   اری هرمزگان که با حضور 
محمد    جعفر کبیری، معاون تعاون مقام عالی وزارت و فرید   ون همتی استاند   ار هرمزگان به امضاء رسید   ، شهرستان بستک 

به عنوان نخستین تعاون شهر استان هرمزگان انتخاب شد   . 
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی د   ر حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت: با توجه به تحریم هایی که به 
ملت ایران وارد    شد   ه، تعاونی ها با توجه به ظرفیتهایی که د   ارند   ، توانستند    با توسعه خد   مات خود    به تاب آوری جامعه کمک 
کنند   . محمد    کبیری افزود   : تاکنون 5 تعاون شهر د   ر کشور انتخاب شد   ه و  این موضوع را برای 31 استان نیز د   ر نظر گرفتیم.

استاند   ار هرمزگان گفت: تعاونی های موفقی د   ر این استان فعالیت د   ارند  ...

رئیس ستاد    انتخابات هرمزگان:

هیئت های اجرایی و  
نظارت مبتنی بر قانون گام 
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د   ر تفاهــم نامه همکاری مشــترک 
بین امور تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه 
اجتماعی و اســتاند   اری هرمزگان که با 
حضور محمــد    جعفر کبیــری، معاون 
تعاون مقــام عالــی وزارت و فرید   ون 
همتی اســتاند   ار هرمــزگان به امضاء 
رسید   ، شهرســتان بســتک به عنوان 
نخســتین تعاون شهر استان هرمزگان 

انتخاب شد   . 
معاون تعــاون وزارت تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی د   ر حاشــیه امضای این 
تفاهــم نامه گفت: با توجــه به تحریم 
هایــی که به ملــت ایران وارد    شــد   ه، 
تعاونــی ها با توجه بــه ظرفیتهایی که 
د   ارند   ، توانســتند    با توسعه خد   مات خود    
به تاب آوری جامعه کمک کنند   . محمد    
کبیری افزود   : تاکنون 5 تعاون شــهر د   ر 
کشــور انتخاب شــد   ه و  این موضوع را 

برای 31 استان نیز د   ر نظر گرفتیم.
استاند   ار هرمزگان گفت: تعاونی های 
موفقــی د   ر این اســتان فعالیت د   ارند    و 
بیــش از د   و هزار تعاونــی د   ر هرمزگان 
فعال هســتند   . فریــد   ون همتی افزود   : 
تعاون از جایگاه مهمی د   ر قانون اساسی 
کشــورمان برخورد   ار است و ۲5 د   رصد    
اقتصاد    کشــور باید    بر محور تعاونی ها 

باشد   .
وی تصریــح کرد   : میــزان موفقیت 
تعاونی ها د   ر هرمزگان بســیار خوب و 
گســترد   ه است و این اســتان می  تواند    
به عنوان یک الگــو د   ر زمینه تعاون د   ر 

کشور مطرح باشد   .
مد   یرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هرمــزگان ضمن تقد   یــر از حمایتها و 
توجــه اســتاند   ار هرمــزگان به بخش 
تعاون افزود   : با توجــه به منویات مقام 
معظم رهبری د   رخصوص سیاست های 

ابالغــی اصل 44 قانون اساســی و به 
منظــور اجرایــی نمود   ن مفــاد    برنامه 
ششــم توســعه اقتصــاد   ی، اجتماعی 
کشور و همچنین د   ر چارچوب سیاست 
های اقتصــاد    مقاومتی بارویکرد    ایجاد    
رشد    و توســعه پاید   ار بویژه  د   ر شهرها، 
از طریق مشــارکت وســرمایه گذاری 
وانجام فعالیت هــای الزم، این تفاهم 

نامه منعقد    شد   .
هاد   ی ابراهیمی اظهارد   اشت: کمک 
به رشد    و توســعه اقتصاد   ی و اجتماعی 
شهرستان با بهره گیری از ظرفیت های 
موجود    د   ر قالب بخــش تعاونی، ایجاد    
فضای مناســب برای توســعه کسب 
و کار وکارآفرینــی و جــذب اید   ه ها د   ر 
راســتای توسعه کسب و کارهای جد   ید    
با اســتفاد   ه از ظرفیت طرحهای اشتغال 
فراگیر و اشتغال روســتایی، شناسایی 
مزیت های تعاون شــهر و انعکاس آن 
جهت جذب ســرمایه گذاران جد   ید    د   ر 
شهرســتان بســتک، افزایش فرصت 
های شغلی و توسعه شهرستان از طریق 
توانمند   ســازی، آموزشــهای مهارتی 
و تجمیــع ســرمایه های خــرد    افراد    
شهرســتان و توسعه ســطح مشارکت 
اجتماعــی و اقتصــاد   ی شــهروند   ان 
شهرستان د   ر تمام فعالیت های مرتبط 
با توسعه، از اهد   اف این تفاهم نامه است.

وی گفــت: ارتقــاء حمایــت ها و 
کمک به تشــکیل و توسعه تعاونیهای 

تامیــن نیاز مرتبط با فعالیت های عمد   ه 
اقتصاد   ی شهرســتان، کمک به ارتقای 
ســطح د   انش اعضاء، کارکنان، مد   یران 
و بازرسان تعاونی ها از طریق برگزاری 
د   وره ها و کارگاه های آموزشی، کمک به 
برگزاری نمایشگاه توانمند   یهای بخش 
تعاون شهرســتان و عرضه محصوالت 
آنها، استفاد   ه از ظرفیت های مالی بانک 
توسعه تعاون و صند   وق ضمانت سرمایه 
گذاری بخش تعاون، هد   ایت منابع طرح 
اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی برای 
تشــکیل تعاونیهای د   ارای توجیه فنی و 
اقتصاد   ی با رویکرد    آمایش ســرزمینی 
و مزیت نســبی تعاون شــهِر بستک و 
طراحی و ســاخت نماد   )سنگی( تعاون 
شــهر، کمک بــه افزایــش همکاری 
ذیربــط  د   ســتگاههای  بیــن  الزم 
شهرستانی)د   ستگاههای متولی صد   ور 
مجوز، آموزش فنــی و حرفه ای و..( و 
پیگیری موضوع طرح»تعاون شــهر« 
د   ر شــورای اد   اری شهرســتان بستک 
از تعهــد   ات وزارت تعــاون، کار ورفاه 

اجتماعی و استاند   اری هرمزگان است.
ایــن تفاهم نامه د   ر 6 و یک تبصره و 
به مد   ت 3 ســال بین وزارت تعاون، کار 
ورفاه اجتماعی و اســتاند   اری هرمزگان 

به امضاء رسید   .
قابل ذکر اســت تعاون شهر، شهری 
اســت که شــهروند   ان آن بــا مفهوم 
تعاون آشــنا بود   ه و عمد   ه فعالیت های 
اقتصــاد   ی و اجتماعی و تعامالت آن د   ر 
قالب تعاونی صورت می پذیرد    و ســطح 
مشــارکت های اقتصاد   ی و اجتماعی 
مرد   می د   ر آن شهر باال می باشد   . منظور 
از تعاون شهر، مجموعه کل شهرستان 
هد   ف )شامل شهر، بخش و روستاهای 

تابعه( می باشد   .

  یکصد    و چهل و پنجمین جلســه علنی شورای اسالمی شهر بند   رعباس با د   ستور کار نامه 
شــماره1/96869 مورخ 98/8/۲1شــهرد   اری بند   رعباس د   رخصــوص مصوبه کوی ملت با 

موضوع نرخ نامه مصوبه سال 96 د   رجهت مساعد   ت د   ربازآفرینی شهری برگزار شد   .
به گزارش جام جم هرمزگان، رئیس شــورای اسالمی شهر بند   رعباس د   ر این جلسه بیان 
کرد   : شــهرد   اری بند   رعباس با یک برنامه ریزی مد   ون تکلیف امالک فاقد    ســند    د   ر محالت را 

سریعتر مشخص کند    تا مشکالت مرد   م د   ر این زمینه کمتر شود   .فاطمه جراره گفت: شهرد   اری 
آمار امالکی که از این مصوبه بهره مند    می شوند    و همچنین آمار  امالکی که قباًل برای گرفتن 
ســند    طبق مصوبه های قبلی اقد   ام نمود   ه اند    جهت اطالع عموم ارائه نماید   .وی اظهار کرد   : د   ر 
راستای کمک به شهروند   ان باید    بسته های تشویقی د   ر قالب اقساط بلند    مد   ت د   ر نظر گرفته شود    
تا هر چه زود   تر این امالک تعیین تکلیف شوند   .رئیس شورای اسالمی شهر بند   رعباس خواستار 

تعیین تکلیف امالک فاقد    سند    برای حل هر چه سریعتر مشکالت شهروند   ان شد    و بیان کرد   : 
شهرد   اری با یک کار کارشناسی، کار امالک فاقد    سند    د   ر این محله را انجام د   هد    که بتواند    برای 
محالت د   یگر نیز اقد   ام نماید   .ارجمند    مد   یر بازســازی شهرد   اری بند   رعباس د   راین جلسه گفت: 
د   ر راستای د   ریافت اسناد    مالکیت شهروند   ان ساکن محله کوی ملت شهرد   اری بند   رعباس د    ر 

جهت بازآفرینی شهری نرخ مصوب سال 96 را پیشنهاد    د   اد   ه است.

تعیین تکلیف امالک فاقد    سند    برای تسریع د   ر حل مشکل شهروند   ان

مد   یرعامــل منطقه ویژه پارســیان گفت: این 
منطقه اقتصاد   ی، بهشت ســرمایه گذاران د   اخلی 
و خارجی و بهترین نقطه برای ســرمایه گذاری د   ر 
خاورمیانه است که د   ر تالشیم زیر چرخ های توسعه، 
اســتخوان مرد   م خرد    نشود    و به د   نبال توسعه واقعی 

هستیم. 
به گزارش جام جم هرمزگان مد   یرعامل منطقه 
ویژه اقتصاد   ی پارســیان گفت: قرار اســت بخش 
زیاد   ی از تعریض منطقه عســلویه با ســه پیوست 
فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی به این منطقه 
ویژه اقتصاد   ی آورد   ه شــود    و این مهم، هد   ف کلی 
است که برای پارســیان تعریف شد   ه است.پاکزاد    
افزود   : د   ر تالشــیم زیر چرخ های توسعه، استخوان 
مرد   م منطقه ُخرد    نشــود    و توسعه واقعی و نه توسعه 

القایی را د   ر منطقه پارسیان شاهد    باشیم.
وی یاد   آور شــد   :  توسعه القایی، توسعه ای است 
که د   ر محیطی محصور با امکانات کامل اتفاق می 
افتد    و مرتب نیز توسعه یافتگی منطقه القا می شود   ، 
اما خارج این حصار مشــکالت زیســت محیطی، 

فرهنگی و اجتماعی فراوانی وجود    د   ارد   .
مد   یرعامــل منطقه ویژه اقتصاد   ی پارســیان، 
خاطرنشــان کرد   :  چشــم انــد   از 18 میلیون تنی 
پتروشیمی، چهار میلیون تنی فوالد   ، 6۰۰هزار تنی 
آلومینیــوم و 3 میلیون تن پود   ر آلومینا، تولید    43۰۰ 
مگاوات برق و ۷5۰ هزار متر مکعبی آب شــیرین 
کن برای این منطقه اقتصاد   ی تعریف شد   ه که می 
تواند    د   ر شرایط د   شوار اقتصاد   ی به عنوان یک ُشش 

تنفسی برای کشور عمل کند   .
وی اظهار د   اشــت:  تا ســه ماه آیند   ه یک پست 
اسکله فله خشک و نهایتاً تا پایان سال 99 فاز نخست 
بند   ر پارســیان د   ر منطقه ویژه اقتصاد   ی پارسیان به 
بهره برد   اری می رســد    و این منطقه سوق الجیشی 
از همه امکانات حمل و نقلی هوایی، زمینی، ریلی و 

د   ریایی برخورد   ار خواهد    شد   .
مد   یرعامل منطقه ویژه اقتصاد   ی پارسیان اد   امه 

د   اد   : با بهره برد   اری از اســکله و بند   ر و وجود    ظرفیت 
هــای صاد   راتی، وارد   اتی و تولید    محصوالت انرژی 
بر، منطقه ویژه اقتصاد   ی پارسیان به بهشت سرمایه 
گذاران و مقصد    نهایی ســرمایه گــذاران خارجی 

تبد   یل می شود   .
وی د   ر پاســخ به اینکه چه کشتی هایی و با چه 
ظرفیــت هایی د   ر این منطقه قــاد   ر به پهلوگیری 
خواهند    بود   ، گفت: د   ر مرحله نخســت، کشتی های 
با ظرفیت 3۰ هزار تن پهلو د   هی خواهند    شــد    و د   ر 
آیند   ه این ظرفیت ابتد   ا به کشتی های ۷۰ هزار تنی و 

سپس تا 1۰۰ هزار تنی افزایش خواهد    یافت.
پاکزاد    افزود   :  د   ر اســکله تخصصی که به همین 
منظور تعریف شــد   ه، می توان حمــل، بارگیری و 
تخلیه پود   ر آلومینا، بوکســیت، صاد   رات شــمش 
و صــاد   رات کلینکر را همزمــان آغاز کرد   .این مقام 
مســئول د   رخصوص تحریم هــا نیز گفت:  تحریم 
ها، شــیرازه خالقیت را به کشــور اضافه کرد   ه و د   ر 
شــرایطی هســتیم که حس می کنیم باید    از همه 
ظرفیت های ملــی و منطقه ای برای عقیم کرد   ن 

این فشارها بهره برد   اری کنیم.
وی یاد   آور شد   :  اکنون د   ر حوزه تولید    برق، شرکت 
مپنا به این منطقه ورود    کرد   ه و د   ر حوزه پتروشــیمی 
نیز ســازمان ملی پتروشــیمی ایران با منطقه ویژه 
اقتصاد   ی پارسیان تفاهم نامه همکاری امضا کرد   ه، 
به طوری که برخی از این پتروشــیمی ها زمین خود    
را د   ریافــت کرد   ه اند   .پاکزاد   ، همچنین افزود   : د   ر این 
مرحله هیچ مشــکلی از نظر زیرســاختی ند   اریم، 
زیرســاخت ها د   ر حال تکمیــل و زمین ها د   ر حال 
واگذاری به ســرمایه گذاران است که بخشی از آن 
شروع شد   ه، بخشی د   ر حال واگذاری است و بخشی 
د   یگــر از آنها د   ر مرحله مذاکــره برای صد   ور مجوز 
هستند    و بزود   ی با بسترهای فراهم شد   ه، مجوزهای 
اخذ شــد   ه می توانند    چهره منطقه را متحول کنند   .

وی خاطرنشان کرد   : کلنگ زنی اسکله این منطقه 
د   ر ســال 96 و همزمان با تحریم ها اتفاق افتاد    که 

فاز نخســت آن بهمن امســال به بهره برد   اری می 
رسد    و موفقیتی د   ر د   وره سخت تحریم ها محسوب 
می شود   .مد   یرعامل منطقه ویژه اقتصاد   ی پارسیان 
اد   امه د   اد   :  این اســکله می تواند    بخش زیاد   ی از بناد   ر 
ایران د   ر منطقه ویژه اقتصــاد   ی المرد   ، آلومینیوم 
جنوب، صاد   رات ســیمان و کلینکر المرد    و بخشی 
از صاد   رات و وارد   ات استان هرمزگان را پوشش د   اد   ه 

و پشتیبانی کند   .
وی با اشــاره به تعریف هاب ســوم پتروشیمی 
ایــران د   ر منطقه ویژه اقتصاد   ی پارســیان، گفت: 
مطابق تفاهم نامه ای که با شرکت ملی پتروشیمی 
ایران منعقد    شد   ، مقرر گرد   ید    15 پتروشیمی د   ر این 
منطقه راه اند   ازی شود    که اکنون تعد   اد   ی از آنها زمین 
د   ریافــت کرد   ه، تعد   اد   ی مجوزها را اخذ کرد   ه و حتی 
برخی از آنها مجوزهای خوراک پتروشــیمی را نیز 

اخذ کرد   ه اند   .
پاکزاد    اضافه کرد   : اکنون پتروشــیمی های یاد    
شــد   ه به د   نبال تامین مالی از طریق فاینانســورها، 
صند   وق توســعه ملی یا هلد   ینگ های ســرمایه 
گذاری هســتند    و این مهم یکی از کارهای بزرگی 
اســت که د   ر د   و هزار هکتار از مجموع 9 هزار و 8۰۰ 
هکتار وســعت منطقه ویژه اقتصاد   ی پارسیان د   ر 
حال اتفاق افتاد   ن اســت.وی اظهار کرد   :  بزود   ی و 
همزمان با افتتاح اسکله، عملیات اجرایی آلومینیوم 
آرال د   ر این منطقه برای تولید    پود   ر آلومینا به ظرفیت 
ساالنه 3۰۰ هزار تن د   ر فاز نخست آغاز می شود   .این 
مسئول از واگذاری تعد   اد   ی انبارهای پشتیبان برای 
موضوعات تخلیه، بارگیری و پشتیبانی، همچنین 
انبار شرکت آلومینیوم جنوب و سالکو، واگذاری 8۰ 
هکتار زمین به شرکت مپنا و پیشرفت مناسب پروژه 

آب شیرین کن منطقه خبر د   اد   .
وی با اشــاره به ســایر ظرفیت هــای منطقه، 
خاطرنشــان کرد   :  مجوز مرز رســمی منطقه ویژه 
اقتصاد   ی پارسیان د   ر هیات د   ولت صاد   ر شد   ه، مجوز 
کد    گمرکی اخذ شــد   ه و وارد   ات د   ر حال انجام است 

و بزود   ی مجوز صــاد   رات از این منطقه نیز اخذ می 
شود   .

پاکزاد   ، همچنین از تصویب طرح جامع منطقه د   ر 
هیات د   ولت خبر د   اد    که مجوزهای زیست محیطی 
آن اخذ شد   ه و افزود   :  به شرط فراهم کرد   ن بستر الزم 
برای سرمایه گذاران د   اخلی و خارجی، شرایط برای 
یک جهش بزرگ اقتصاد   ی د   ر منطقه فراهم است.

وی تاکید    کرد   :  به ســرمایه گذاران به چشم سفیران 
اقتصاد   ی و افســران اقتصاد   ی پیشگام د   ر خاکریز 
نخســت اقتصاد    مقاومتی نگاه می کنیم و معتقد   یم 
»رونق تولید   «  مد    نظــر رهبر معظم انقالب زمانی 
اتفاق می افتد    که بتوانیم حضور ســرمایه گذاران را 
د   ر منطقه تسهیل کرد   ه و زمین، مجوز و کمک برای 
تامین مالی پروژه هایشان را فراهم کنیم.مد   یرعامل 
منطقه ویژه اقتصاد   ی پارســیان با اشاره به اشتغال 
کنونــی د   و هزار نفری د   ر منطقــه، پیش بینی کرد    
بــا اجرای طرح ها و پروژه ها د   ســتکم ۷۰ هزار نفر 

اشتغال مستقیم د   ر آن ایجاد    شود   .
به گفته وی، د   ر حالی که ایجاد    شــغل از ســوی 
د   ولت به طور متوســط نیازمند    صرف 4۰۰ تا ۷۰۰ 
میلیون تومان اســت، اما بخش خصوصی با ۲۰۰ 
تــا 3۰۰ میلیون تومان می تواند    بد   ون تحمیل هیچ 
هزینه ای به د   ولت، شغل پاید   ار ایجاد    کرد   ه و بازوی 
توانمند    د   ولت باشد   .پاکزاد   ، سه فعالیت عمد   ه و اصلی 
د   ولت ها د   ر سرتاســر جهان را تامین امنیت، احد   اث 
زیرساخت ها و تنظیم روابط بین الملل عنوان و تاکید    
کرد   :  هر فعالیتی خارج از این سه حوزه باید    به بخش 
خصوصی اهلیت د   ار و توانمند    واگذار شــود   .وی د   ر 
پایان گفت:  این مهم باید    استراتژی ما باشد    تا بتوانیم 
به چشــم اند   از و افق مطلوب تعریف شد   ه که اکنون 

فاصله زیاد   ی با آن د   اریم، برسیم.

مد   یرعامل منطقه ویژه پارسیان:

 به د   نبال توسعه واقعی هستیم، نه توسعه القایی

ضمیمه رایگان 2
روزنامه د  ر استان 

هرمزگان

مد   یرعامل شــرکت صبافوالد    خلیج 
فارس با بیان اینکــه به د   لیل نزد   یکی به 
آب های آزاد   ، صاد   رات اقتصاد   ی تر خواهد    
بود   ، گفت: این موضوع بد   ان معنا نیســت 
که حتما باید    صاد   رات شود    بلکه تامین نیاز 

د   اخل از اولویت های این شرکت است.
به گزارش جام جم هرمزگان، مرتضی 
یزد   خواستی مد   یرعامل شرکت صبافوالد    
خلیج فارس د   ر حاشیه نمایشگاه بین المللی 
ایران متافو تهران با اشاره به مساله تحریم 
ها، گفت: همه شــرکت ها، بویژه شرکت 
های فوالد   ی باید    د   ر حوزه بومی ســازی 

فعالیت بیشتری د   اشته باشند    که شرکت 
صبافوالد    خلیج فارس نیــز د   ر این حوزه 
ورود    مؤثری د   اشــته و تا پایان سال جاری 
نتایج فعالیت های بومی ســازی را اعالم 

می کنیم.
وی  بیان د   اشت: 95د   رصد    محصوالت 
شرکت به کشــورهای آسیا، اروپا و آفریقا 
صــاد   ر می شــود    که باتوجه به شــرایط 
تحریمی مشــکالتی از قبیل بازگشــت 
پول و حمل کشتی ها پیش آمد   ه است، لذا 
به د   لیل نزد   یکی به آب های آزاد   ، صاد   رات 
اقتصاد   ی تر خواهد    بود   ، البته این موضوع 
بد   ان معنا نیست که حتما باید    صاد   رات شود    
بلکه تامین نیــاز د   اخل نیز از اولویت های 

این شرکت است. 
مد   یرعامل شــرکت صبا فوالد    خلیج 
فارس، تفکر جهانــی و ورود    به بازار های 
جهانی را از الزامات امروزی فعالیت های 
اقتصاد   ی برشمرد    و اظهار د   اشت: شرکت 

هایی که فعالیت خود    را به سمت بازارهای 
جهانی گسترش نمی د   هند   ، افق روشنی 
ند   ارند   . لذا اجرای کارخانه صبافوالد    خلیج 
فارس د   ر مجــاورت د   ریاهای آزاد   ، امکان 
تامیــن زیربناها و ســهولت د   ر تجارت و 
صــاد   رات محصول، ورود    بــه بازارهای 
جهانی را برای این شــرکت هموار نمود   ه 
است که امید   واریم با استفاد   ه از مزیت های 
موجود    بتوانیم نماد   ی موفق از صنعت آهن 

و فوالد    کشور به نمایش بگذاریم. 
یزد   خواســتی با اشاره به اینکه بریکت 
گــرم، محصول اســتراتژیک د   ر تولید    و 
صاد   رات فوالد    اســت و محصول نســبتا 
جد   ید   ی با خواص آهن اســفنجی و بد   ون 
معایب آهن اسفنجی محسوب می شود   ، 
اد   امه د   اد   : آهن اســفنجی بریکت شــد   ه 
تمایلی به آتش گیری ند   ارد    و به هر صورت 
و با هر روشــی آن را می تــوان به محل 
مصرف انتقال د   اد    و نیازی به اســتفاد   ه از 

گاز خنثی نیست و ماند   گاری باال، مقاومت 
د   ر برابر اکسید    شــد   ن و زنگ زد   گی نیز از 
مهمترین ویژگی های آن محســوب می 
شــود   ، همچنین واحد    بریکت گرم د   ر صبا 
فوالد    خلیــج فارس، زمینه اشــتغالزایی 
5۲5نفر به صورت مستقیم و  پنج هزار نفر را 
به صورت غیر مستقیم فراهم کرد   ه است.

وی، چشم اند   از طرح توسعه ای را تولید    
1۰میلیون تن فــوالد    اعالم کرد    و افزود   : 
این چشم اند   از را با مشارکت فوالد   مبارکه، 
فوالد    هرمزگان، گل گهر و گند   له ســازی 
ماد   کوش د   ر منطقه ویژه صنایع معد   نی و 

فلزی خلیج فارس اجرایی خواهیم کرد   .
کارخانه صبا فوالد    خلیج فارس اولین 
تولید    کنند   ه بریکت گرم ایران، ســومین 
تولید   کنند   ه خاورمیانه، نهمین کشــور و 
هفد   همین کارخانــه د   ر جهان د   ر منطقه 
ویــژه اقتصاد   ی صنایــع معد   نی و فلزی 

خلیج فارس واقع شد   ه است.

مد   یرعامل صبافوالد    خلیج فارس:

صاد   رات اقتصاد   ی تر است، اما تأمین نیاز د   اخل اولویت د   ارد   

بستک، نخستین »تعاون شهر« هرمزگان شد   

فائقــه عســکری مد   یــر تعاونی 
گالبتون قشــم و خانه صنایع د   ســتی 
روســتای »بلند   و« د   ر بند   رعباس است 
که از ســال 64 فعالیت خود    را به صورت 
حرفه ای د   ر حوزه صنایع د   ســتی آغاز 
کــرد   ه و  د   ر چند    د   وره موفق به کســب 
عنوان تعاونی برتر اســتان شد   ه است؛ 
همچنین ســه اثر برقع قشــم، شلوار 
گالبتونــی لنگه و حصیر میناب را ثبت 
ملی کرد   ه و محصول »ارنی« ) شــال 
بند   ری( محصــول تولید   ی این تعاونی 
توانسته است مهر اصالت بین المللی را 

د   ریافت کند   .
اسماعیل خاشعی -خبرنگار 

جام جم هرمزگان: عســکری می 
گوید    د   ر زمینه رو د   وزی ســنتی شروع 
به فعالیت کــرد   ه و االن ۲۰۰ صنعتگر 
د   ر تعاونی وی مشــغول بــه کارند    که 
11 نفر آن ها به صــورت ثابت و مد   اوم 
مشــغول تولید    صنایع د   ستی هستند   .

مد   یر خانه صنایع د   ستی روستای »بلند   و 
« ضمن ابــراز رضایت از فروش خوب 
محصوالت تولید   ی صنعتگران حوزه 
صنایع د   ســتی د   ر این مرکز، گفت: د   ر 
حال حاضر نمایشــگاه بهترین جایی 
اســت که می توانیم بازاریابی کنیم؛ د   ر 
گذشــته محصول را تولید    می کرد   یم 
و بعد    بــرای بازاریابی و فــروش اقد   ام 
می کرد   یم اما به د   لیل اختالف ســلیقه 
مشــتریان، محصوالت را مد   تی است 
که صرفا بر اســاس نیاز مشتری تولید    
مــی کنیم و از قبل بــازار فروش را پید   ا 
کرد   ه ایم.عسکری بیشترین مشتریان 
محصــوالت تولیــد   ی خــود    را به جز 

هرمزگان، د   و اســتان اصفهان و تهران 
معرفی می کند    و می گوید   : به خاطر تورم، 
مواد    اولیه را گران می خریم  و صنعتگران 
هم به تبع آن د   ســتمزد    خود    را افزایش 
می د   هند    که این عامل باعث شد   ه کمی 
د   چار مشکل شویم و خرید   ار چند   انی د   ر 
زمان فعلی ند   اریم.وی با اشاره به حضور 
خود    د   ر چند    نمایشگاه خارجی، گفت: د   ر 
نمایشگاه شارجه و سوئد    شرکت کرد   م 
و نمایشــگاه عمان را با هزینه شخصی 
شــرکت کرد   م که هیچ کمکی از سوی 
د   ولت و متولیان انجام نشد   ؛ اگر یارانه یا 
حمایت خاصی وجود    د   اشت براحتی می 
توانستیم با شــرکت د   ر نمایشگاه های 
خارجی بویژه د   ر کشورهای همسایه با 
توجه به اینکه محصوالتمان مورد    پسند    
مرد   م مناطق حاشیه خلیج فارس است، 
راه صــاد   رات محصوالت خود    را هموار 
کنیم و برای تأمین معیشت بیش از ۲۰۰ 
صنعتگر عضو تعاونــی نیز قد   م خوبی 

برد   اشته می شد   .مد   یرتعاونی گالبتون 
قشــم با بیان اینکه از حمایت سازمان 
صنعت و معد   ن د   ر نمایشگاه ها رضایت 
نسبی د   ارد   ، تأکید   کرد   : کمک هایی شد   ه 
اما ظرفیت های موجود   ، بیشتر مرهون 
تالش خود    مــا و صنعتگــران بود   ه و 
حمایت ها به اند   ازه تالش ما نبود   ه است.

وی افــزود   : خیلی حمایت خاصی نمی 
شود   ؛ د   ر گذشته هزینه غرفه و نمایشگاه 
ها را پرد   اخت می کرد   ند    اما د   ر زمان فعلی 
توانایی حضور د   ر نمایشگاه ها را ند   اریم.

مد   یرتعاونی گالبتون قشم، تصریح کرد   : 
با روند    فعلــی ما از متولیان اصال انتظار 
حمایت مالــی ند   اریم، کاش الاقل ما را 
د   رگیر پروسه های اد   اری و خسته کنند   ه 
نکنند   ؛ بهترین کاری که د   ولت می تواند    
بــرای ما انجام د   هــد    راه بازار را برای ما 
باز کنــد    و د   ر معرفــی محصوالتمان 
به کشــورهای د   یگر نظیر کشورهای 

خارجی همسایه همکاری کند   .

مد   یر تعاونی گالبتون قشم:
انتظار حمایت مالی ند   اریم، ما را د   رگیر پروسه اد   اری نکنند   
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رئیس ستاد    انتخابات استان هرمزگان با 
توصیه به رعایت انصاف و عد   الت از سوی 
هیئت های اجرایــی و نظارت انتخابات، 
گفــت: همه متولیان و د   ســت اند   رکاران 
برگزاری انتخابات باید    مبتنی بر قانون گام 
بر د   ارند    و تابع توصیه ها و سفارشــات افراد    

خاص نباشند   .
به گزارش جام جم هرمزگان، ســعید    
ناجــی د   ر همایش توجیهی، آموزشــی 
هیئت های نظارت بر انتخابات یازد   همین  
د   وره مجلس شورای اسالمی، افزود   : یکی 
از خواسته های مهم مرد   م د   ر کنار نگاه د   ینی 
و مکتبــی حاکم د   ر فرآیند    انقالب، حضور 
اراد   ه مرد   م د   ر تعیین سرنوشت خود    بود    که 

این خواســته د   ر برگزاری انتخابات متبلور 
شد   ه است.وی انتخابات را به عنوان نقطه 
امید    و امید   واری مــرد   م برای ایجاد    تغییر 
د   ر جامعه د   انســت و عنوان کرد   : انتخابات 
از ویژگی های برجســته نظام سیاســی 
جمهوری اسالمی ایران است که د   ر قانون 
اساسی به شکل ویژه به آن توجه شد   ه است.

ناجی تاکید    کرد   : اگر انتخابات از نظام مرد   م 
ساالر گرفته شود    ماهیت آن تغییر خواهد    
کرد    زیرا انتخابات عرصه مشارکت عمومی 
جامعه د   ر تعیین سرنوشت خود    است.وی 
انتخابات را عرصه عد   الت و انصاف د   انست 
و گفت: همه د   ســت اند   رکاران و متولیان 
برگزاری انتخابــات بویژه اعضای هیئت 

های اجرایی و نظارت باید    د   ر مسیر عد   الت، 
انصاف و مبتنی بر قانون گام بر د   ارند    و تابع 
توصیه ها و سفارشات افراد    خاص نباشند   .

رئیس ستاد    انتخابات اســتان هرمزگان 
خاطرنشــان کرد   : ایجاد    شک و شبهه د   ر 
برگزاری انتخابات بزرگترین آفت است که 
می تواند    اساس انتخابات را زیر سوال ببرد    و 

آن را با چالش و مشکل مواجه کند   .

مد   یر مرکز خالقیت و فناوری های نوین شهرد   اری بند   رعباس، راه اند   ازی پارک زند   گی محلی، 
حمایت از پژوهشگران حوزه صنایع د   ستی و راه اند   ازی بازار مجازی فروش صنایع د   ستی را مهمترین 
برنامه های پیش روی این مرکز د   ر راستای ماند   گاری بند   رعباس د   ر شبکه شهرهای خالق عنوان 
کرد   .احمــد    پاید   ار د   ر گفت وگو با مهین حید  ری، خبرنگار جام جم هرمزگان، با بیان اینکه 
شبکه شهرهای خالق یونسکو د   ر سال ۲۰۰4 راه اند   ازی شد    و هم اکنون 18۰ شهر جهان عضو این 

شبکه هستند   ، هد   ف اصلی آن را پیوند    فرهنگی بین شهرهای عضو این شبکه عنوان کرد    و گفت: با 
بهره گیری از کمک پژوهشگران، طرح جامعی از توانمند   ی ها و ظرفیت های حوزه صنایع د   ستی و 
برنامه های آتی برای گسترش این صنعت بومی تد   وین و ترجمه شد    که خوشبختانه بر همین اساس 
و د   فاعیات انجام شد   ه از طرح، بند   رعباس به عنوان شهر خالق شناخته شد   .وی تقویت شبکه تولید    
و توزیع صنایع د   ستی را د   ر زمینه کمک به تحقق اهد   اف شبکه شهرهای خالق مهم ارزیابی کرد    و 

افزود   : ایجاد    اشتغال و فراهم سازی زمینه برای توسعه اقتصاد   ی و معیشتی خانوارهایی که د   ر حوزه 
صنایع د   ستی کار می کنند   ، یکی د   یگر از اهد   اف ایجاد    شبکه شهرهای خالق است که د   ر همین راستا، 
بازار مجازی صنایع د   ستی با کمک بخش د   ولتی و خصوصی راه اند   اری می شود    و به همین منظور 
پنج میلیارد   تومان اعتبار د   ر صورت تصویب شورای شهر بند   رعباس که مقد   مات آن فراهم شد   ه است، 

برای فروش و بازاریابی محصوالت صنایع د   ستی د   ر نظر گرفته شد   ه است.

د   انشجویان د   کتری و پژوهشگران صنایع د   ستی حمایت می شوند    

ایران بر د   و پهنه بزرگ نفت و انرژی د   ر خاورمیانه گسترد   ه شد   ه است. این د   و 
پهنه نزد   یک به ۷۰ د   رصد    از کل انرژی فسیلی د   نیا را د   ر خود    جا د   اد   ه و جزیره قشم 

د   ر مرکز این منبع د   ر د   ل آب های خلیج فارس جای گرفته است.
د   اشــتن 1۷ مخزن نفتی و گازی د   ر خشکی و د   ریا برای انتخاب این جزیره 
زیبا به عنوان هاب انرژی منطقه کافی است، هرچند    که برخورد   اری منبع تولید    
انرژی تجد   ید   پذیری همچون خورشید    را نباید    ناد   ید   ه گرفت. منبعی که امروزه 

د   ر تولید    برق و انرژی پاک پرچمد   ار است.
د   ر سال های اخیر و منطبق با سیاست های حمید   رضا مومنی، رئیس هیات 
مد   یره و مد   یرعامل ســازمان منطقه آزاد    قشــم د   ر راستای بهره برد   اری بهینه 
از ظرفیت های موجود    جزیره و توســعه متوازن اقتصاد   ی بین جوامع محلی، 
شاهد    گسترش صنایع شیالتی همچون پرورش میگو، ماهی د   ر قفس، جلبک، 
فرآوری ماهی خشک و ... با اولویت سرمایه گذاری توسط جامعه محلی بود   ه ایم.

*نفت و گاز، موتور محرک توسعه د   ر قشم
با پیش بینی های صورت گرفته د   ر منطقه آزاد    قشم برای ایجاد    زیرساخت 
و ســرمایه گذاری بیش از 1۰ میلیارد    د   الر د   ر پنج حوزه پاالیشگاه، پتروشیمی، 
نیروگاه، ذخیره سازی و سوخت رسانی بزود   ی شاهد    رشد   ی فزایند   ه د   ر اقتصاد    

نفتی این منطقه خواهیم بود   .
موافقت وزارت نفت برای ایجاد    چهار پاالیشــگاه با خوراک نفت سنگین 
و فوق ســنگین د   ر قشم با رقم سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد    ریال، نشان از 
آیند   ه توسعه ای جزیره با تمرکز بر این صنعت استراتژیک د   ارد   .  نخستین واحد    
پاالیشــگاهی د   ر این حوزه که د   ر ســال 1395 عملیات احد   اث برای تولید    ۷۰ 
هزار بشکه قیر د   ر د   و فاز 35 هزار بشکه ای آغاز کرد   ه که فاز نخست با سرمایه 
گذاری 19 هزار میلیارد    ریالی و پیشرفت فیزیکی ۷۰ د   رصد   ی بزود   ی به بهره 

برد   اری می رسد   .
رایزنی سازمان منطقه آزاد    قشم با وزارت نفت  جهت تامین ۲6 میلیون متر 
مکعب گاز  برای خوراک پنج  واحد    پتروشیمی و احد   اث واحد   های جانبی آن د   ر 

جزیره نیز بخشی از زیرساخت های د   ر د   ست اقد   ام این منطقه است.
با راه اند   ازی این پنج واحد   ، جزیره خواهد    توانســت ساالنه 1۰ میلیون ُتن 
محصوالتی مانند    گاز متان، پروپیلن، متانول و محصوالت پایین د   ستی تولید    
کند   .فاز نخست واحد    ذخیره سازی نفت خام و فرآورد   ه های نفتی با ظرفیت 3.۲ 
میلیون بشکه نفت خام با ظرفیت سرمایه گذاری ۲1۷ میلیون د   الر، آماد   ه بهره 
برد   اری می باشد   . فاز د   وم این طرح با 6.4 میلیون بشکه د   ر مرحله اجراست.این 
سایت ذخیره سازی نفت خام و فرآورد   ه های نفتی از طریق خط انتقال به شبکه 

نفت سراسری کشور متصل می باشد   .

اقد   امات انجام شــد   ه برای ایجاد    یک واحد    سوخت رسانی به کشتی های 
عبــوری د   ر خلیــج فارس با ظرفیت 5۰ هزار تن و ســرمایه گــذاری بالغ بر 
485 میلیــارد    ریال که د   ر مرحله بهره برد   اری قــرار د   ارد    نیز بخش د   یگری از 
زیرساخت های آماد   ه شــد   ه د   ر این منطقه می باشد   .زیرساخت د   یگر د   ر د   ست 
احد   اث این منطقه، ســاخت یک اســکله نفتی با ظرفیت 14.5 میلیون ُتن د   ر 
ســال و 53 میلیون یورو سرمایه گذاری د   ر سایت پاالیشگاهی کاوه است که 
به منظور تامین وارد   ات خوراک پاالیشگاه های قشم و بارگیری فرآورد   ه های 

نفتی صاد   راتی د   ر حال اجراست.
همچنین منطقه آزاد    قشم د   ر حال بررسی امکان احد   اث یک سایت سوخت 

رسانی با ظرفیت 5۰۰ هزار ُتن به همراه تمامی طرح های جانبی است.
* تولید    انرژی پاک برای د   اشتن جزیره ای پاک

طرح ایجاد    د   و نیروگاه ســیکل ترکیبی با توان تولید    هر کد   ام 5۰۰ مگاوات 
برق و 1۰۰ هزار متر مکعب آب شــیرین د   ر روز، بخش د   یگری از تالش های 
ســازمان منطقه آزاد    قشم د   ر راستای خود   کفایی جزیره د   ر بخش تامین انرژی 
اســت که به بهره برد   اری رسید   ه است.به منظور عمل به تعهد   ات و مسوولیت 
های اجتماعی د   ر برابر جامعه و نسل های آیند   ه نیز، سازمان منطقه آزاد    قشم د   ر 
حوزه تولید    انرژی پاک از منبع پایان ناپذیر خورشید   ی ، ضمن راه اند   ازی واحد   ی 
با توان تولید    1۰ مگاوات برق از انرژی خورشــید   ی د   ر ســال 1396،  سه طرح 
نیروگاه خورشید   ی د   یگر با توان 1۰، ۲۰ و 4۰ مگاوات را د   ر د   ست اقد   ام د   ارد    که 
اجرای آن ها  بیانگر تحقق سیاســت های سازمان منطقه آزاد    قشم د   ر راستای 

توسعه جزیره برمد   ار نفت و انرژی است.
*تولید   ات صنایع شیالتی قشم، بر سفره مرد   م جهان

د   ر سال های اخیر قشم به عنوان یک منطقه آزاد    پیشرو د   ر حوزه فعالیت های 
شیالتی بین سرمایه گذاران شناخته شد   ه و متقاضیان زیاد   ی آماد   ه ورود    به عرصه 
تولید   ات صاد   رات محور د   ر این منطقه هستند   .سیاست های حمید   رضا مومنی، 
رئیس هیات مد   یره و مد   یرعامل سازمان منطقه آزاد    قشم د   ر راستای بهره برد   اری 
بهینه از ظرفیت های موجود    جزیره و توسعه متوازن اقتصاد   ی بین جوامع محلی 
با جهت د   هی به رونق صنایــع فعال، آغازگر رویکرد   ی جد   ید    د   ر فعالیت های 
صنعتی مرتبط با د   ریا و آبزیان شد   ه است.صنعت شیالت یک ظرفیت مهم برای 
توسعه جزیره و ارز آوری است و با توجه به موقعیت استراتژیک قشم، توانسته 
شــرایط مناسبی برای کسب د   رآمد    ارزی تولید   کنند   گان محصوالت با قابلیت 
صاد   رات، فراهم کرد   ه وفرصتی حیاتی برای ســرمایه گذاران و تولید   کنند   گان 
این صنعت فراهم آورد   . یکی از زیرســاخت های اصلی سرمایه گذاری د   ر یک 
منطقه، ارتقاء همه جانبه سطوح کمی و کیفی برای به وجود    آورد   ن زمینه های 

صاد   رات و تولید    محصول است که با توجه به ظرفیت قشم د   ر برخورد   اری از بناد   ر 
کشتیرانی که ارزان ترین نوع حمل و نقل د   ر عرصه صاد   رات و وارد   ات محصول 
به شمار می آید   ، د   اشتن خطوط حمل و نقل زمینی و هوایی که الزمه صاد   رات 
می باشــند   ، همچنین تمهید   اتی که منطقه آزاد    قشم برای راه اند   ازی شهرک 
شیالتی و انجام اقد   امات پژوهشی د   ر خصوص پرورش بهتر آبزیان بویژه میگو 
د   ارد   ، می توان آیند   ه صنعت شیالت جزیره را د   ر بخش پرورش میگو بسیار حائز 
اهمیت تلقی کرد   .د   ر حال حاضر یک هزار و 454  هکتار از اراضی جزیره به 11 
پروژه پرورش میگو اختصاص یافته که از این تعد   اد   ، 4 مزرعه با یک هزار و 958 
میلیارد    ریال سرمایه گذاری به بهره برد   اری رسید   ه است.849 نیروی بومی د   ر 
این مزارع مشغول به کار هستند    و پیش بینی می شود    تا پایان سال 1398، یک 
هزار و 5۰۰ ُتن محصول از جزیره وارد    چرخه صاد   رات کشور گرد   د   .همچنین با 
به بهره برد   اری رسید   ن ۷ پروژه د   ر د   ست ساخت، قشم توان تولید    1۲ هزار ُتن 
میگو را به صورت ساالنه خواهد    د   اشت که برای صنعت صاد   رات محصوالت 

د   ریامحور کشور، ارزآوری باالیی به همراه د   ارد   .
*تکمیل زنجیره ارزش افزود   ه میگو د   ر قشم، پلی به سوی 

بی نیازی
یکی از فعالیت های اصلی مرد   م جزیره قشم از د   یرباز تا کنون صید    و صیاد   ی 
بود   ه و به نظر می رسد    با توجه به سیاست های کالن کشور د   ر صنعت شیالت 
و نگاه ویژه سرمایه گذاران د   اخلی و خارجی به این مقوله د   ر منطقه آزاد    قشم، تا 
چند    سال آیند   ه شاهد    تحولی اساسی د   ر حوزه شیالتی این جزیره باشیم.د   ر حالی 
که میزان تولید    میگو د   ر واحد    سطح و میانگین کشوری د   ر حد   ود    سه ُتن د   ر هکتار 
است، جزیره قشم با ظرفیت برد   اشت ۷ ُتن میگو د   ر سال به شیوه سنتی، رکورد   د   ار 
این صنعت د   ر کشور بود   ه و با پیشرفت فزایند   ه اش د   ر استفاد   ه از روش پرورش 
میگو به شیوه متراکم و اخیرا به شیوه فوق متراکم، می تواند    رکورد    برد   اشت میگو 
به شــیوه صنعتی را نیز به نام خود    به ثبت برساند   .قشم امسال شاهد    رشد    445 
د   رصد   ی ســرمایه گذاری د   ر بخش پرورش میگوی جزیره بود    ه و با گسترش 
پرورش میگو به روش متراکم، بزود   ی د   رصد    رشد    بیشتری را تجربه خواهد    کرد   .

به نظر می رسد    جذب سرمایه گذار د   ر بخش تکمیل زنجیره ارزش افزود   ه 
شامل تولید    الرو، پرورش، فرآوری، بسته بند   ی و صاد   رات میگو، می تواند    پلی 
جهت د   ســتیابی به خود   کفایی این جزیره د   ر مهم ترین بخش صنایع شیالتی 

خود    باشد   .

قشم منطقه ای پیشرو د   ر توسعه اقتصاد    پاید   ار کشور است؛

قابلیت های جهانی جزیره ای به نام قشم

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه د  ر استان 

هرمزگان

رئیس ستاد    انتخابات هرمزگان:

هیئت های اجرایی و  نظارت مبتنی بر قانون 
گام برد   ارند   

عباس امینی زاد   ه د   ر نشســتی با مد   یر و 
کارکنان کانــون پرورش فکری کود   کان و 
نوجوانان استان اظهار کرد   : د   ر حوزه مد   یریت 
و برنامه ریزی شــهری، یکی از موضوعاتی 
کــه د   ر د   نیا به عنوان شــاخص قابل توجه 
شــناخته می شود   ، شهر د   وســتد   ار کود   ک 

است.
بــه گزارش جام جم هرمــزگان، وی با 
اشاره به اینکه بر اساس د   ستورالعمل سازمان 
همیاری شهرد   اری ها و د   هیاری های وزارت 
کشــور، ما نیز کسب این عنوان را د   ر د   ستور 
کار قرار د   اد    ه ایم، افزود   : د   ستیابی به این برند   ، 
با هد   ف تالش د   ر راســتای توجه بیشتر به 
نیازهای اجتماعی  کود   کان و نوجوانان است.

شهرد   ار بند   رعباس با بیان اینکه این موضوع 

د   ر حــوزه معاونت شهرســازی و معماری 
شــهرد   اری د   نبال می شود   ، اد   امه د   اد   : انتظار 
د   اریــم همان گونه که همگرایی و همراهی 
د   ســتگاه های اجرایی مختلف باعث ثبت 
بند   رعباس به عنوان عضو شــبکه جهانی 
شهرهای خالق د   نیا شد   ، د   ر مسیر کسب برند    
شهر د   وســتد   ار کود   ک و اجرای برنامه های 
مختلف فرهنگی، هنری، زیرساختی و غیره 

نیز شاهد    این همکاری باشیم.
ناهید    سلیمانی احمد   ی، مد   یرکل کانون 
پرورش فکری کود   کان و نوجوانان اســتان 
هرمــزگان نیز د   ر اد   امه این نشســت اظهار 
کرد   : توجهات و همکاری های شهرد   اری با 
مجموعه کانون پرورشی فکری کود   کان و 
نوجوانان قابل تقد   یر اســت.وی با اشاره به 

اینکه عالقه ویژه ای برای رشد    و توسعه شهر 
بند   رعباس وجود    د   ارد   ، افزود   : هر مجموعه ای 
مانند    شهر، یک سیستم به هم پیوسته است 
کــه باید    به همــه بخش هــای آن توجه 
کنیم.این مقام مســئول با تبریک پیوستن 
بند   رعباس به شــبکه جهانی شــهرهای 
خالق، اد   امه د   اد   : احد   اث چند    فرهنگســرا د   ر 
بند   رعباس طی این د   وره مد   یریتی، اقد   امی 
قابــل توجه برای حوزه کــود   ک و نوجوان 
است.ســلیمانی بیان کرد   : باید    با همکاری، 
به نیازمند   ی ها و عالقمند   ی های کود   کان 

بیش از پیش توجه کنیم.

تالش برای ثبت بند   رعباس به 
عنوان شهر د   وستد   ار کود   ک
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یکشنبه 17 آذر 1398   شماره 5544
ضمیمه رایگان روزنامه د   ر استان هرمزگان

چون شوم خاک رهش د  امن بیفشاند   ز من
ور بگویم د  ل بگرد  ان رو بگرد  اند   ز من

روی رنگین را به هر کس می نماید   همچو گل
حافظور بگویم باز پوشان باز پوشاند   ز من

مد  یرکل بیمه ایران استان هرمزگان:

پوشش سراسری بیمه نامه زند  گی اولویت اصلی بیمه ایران است 
مد  یرکل بیمه ایران اســتان هرمزگان با بیان اینکه 
حفظ جان و اموال یکایک شــهروند  ان د  ارای ارزش 
و اهمیت فراوانی است، پوشش سراسری بیمه نامه 
زند  گی د  ر اســتان را اولویت این شــرکت بیمه ای 

عنوان کرد  .
حید  ر شــعبانی د  ر گفت وگــو با خبرنــگار جام جم 
بند  رعباس، با اشــاره به اینکه شــمول صنعت بیمه 
د  ر تمام الیه های زند  گی مشــهود   است، گفت: حق 
بیمه پرد  اختی د  ر کشور د  ر سال 9۷، 454 هزار و 431 
میلیارد   تومان بود  ه که این رقم جهش قابل توجهی 

نسبت به سال 96 د  اشته است.
وی افزود  : ضریب نفود   بیمه د  ر سال 96، ۲.3 د  رصد    
بود  ه که این رقم د  ر سال 9۷ به ۲.3۷ د  رصد   رسید   که 
این آمار ضریب نفوذ بیمــه د  ر مقیاس جهانی د  ارای 
ارزش فراوانی است و گویای عملکرد   خوب صنعت 

بیمه کشور د  ر این زمینه است.
شــعبانی پوشــش بیمه زند  گی را به عنوان یکی از 
د  غد  غه های مهم مقام معظــم رهبری که د  ر برنامه 
ششم توسعه نیز بر آن تأکید   شد  ه است به عنوان یکی 
از اولویت های بیمه ایران مطرح کرد   و گفت: سهم 
بیمه زند  گی از 13.6د  رصد   به 14.5د  رصد   د  ر سال 9۷ 
افزایش پید  ا کرد  ه است اما مقام معظم رهبری د  ر این 
زمینه شرکت های بیمه گر را مکلّف کرد  ه است که تا 
سال 14۰۰، سهم بیمه زند  گی از سبد   بیمه ای کشور 

را به میزان 5۰د  رصد   ارتقاء د  هند  .
مد  یرکل بیمه ایران اســتان هرمزگان با بیان اینکه 
هر چه میزان ســالمت جامعه افزایــش پید  ا کند  ، 
راند  مان بهــره وری د  ر زمینه هــای مختلف ارتقاء 
پید  ا خواهد   کرد  ، گفت: بیمه زند  گی با پوشــش بیمه 
عمر، بیماری های صعب العالج، پرد  اخت وام بد  ون 
ضامن، حواد  ث و د  رمان یکــی از بیمه های به صرفه 
برای خانوارهاست که می توانند   با هر میزان سرمایه 
گذاری از مزایای تمامی این موارد   و پوشــش های 

بیمه ای بهره مند   شوند  .
وی بیان د  اشــت: مرد  م ما نگران د  ارایــی و اموال 
خود   هســتند  ، ولی معموال به مرکز ثقل تصمیمات 
خانواد  گی خود   توجــه نمی کنند  ، چرا کــه تا زمانی 
که آرامش روانی د  ر زمینه موارد  ی که ذکر شــد   د  ر 
خانواد  ه حکمفرما نباشــد  ، نمی توانیــم تمرکز الزم 

را برای تصمیم گیری های آتی د  اشــته باشیم و به 
تبع آن به د  لیل عد  م وجود   پوشــش بیمه ای مناسب، 
زمینه را برای کاهش بهره وری د  ر سایر موارد   فراهم 

خواهد   کرد  . 
شــعبانی اضافه کرد  : اگر امنیت خاطر د  ر خانواد  ه ای 
حکمفرما باشد  ، ســراغ بقیه هزینه کرد  های خانواد  ه 
می رود   و د  غد  غه خانواد  ه ها خوش رنگ تر می شود  ؛ 
مانند   اینکه امســال چه وســیله نقلیه ای تهیه کند  ، 
محل آموزش فرزند   خانواد  ه کد  ام آموزشــگاه باشد  ؟ 
از کد  ام مرکز آمورشی بهره مند   شود  ؟ چه تعد  اد   کتاب 

مطالعه کند  ؟ 
مد  یرکل بیمه ایران اســتان هرمزگان با بیان اینکه 
ضریب نفود   بیمــه زند  گی د  ر کشــورهند   پنج برابر 
کشوری مانند   ایران اســت و مرد  م آن کشور از بیمه 
نامــه زند  گی بهره مند   هســتند  ، تصریــح کرد  : اگر 
این شــرایط مهیا شــود   امنیت خاطر بهتری برای 
شهروند  ان فراهم خواهد   شد  ، د  ر این بیمه نامه فوت، 
حاد  ثه، پرد  اخت وام بد  ون ضامــن و بیماری صعب 
العالج طراحی شــد  ه و اگر بیمه شد  ه د  ر صورتی که 
به هر د  لیلی به بیمه گران تجاری یا عمومی کشــور 
د  سترسی ند  اشته باشد  ، بخشی از تأمین مالی فرآیند   
خســارت وارد  ه از محل این بیمه نامــه قابل جبران 

است.
شــعبانی اضافه کرد  : اجبار و الزام د  ر زمینه بیمه نامه 
شــخص ثالث یکی از ضروریات بود   که به وســیله 
قانون ضمانت اجرایی پید  ا کرد  ، اگر بیمه نامه زند  گی 
نیز به همین منوال بر اســاس مشاغل و حرفه های 
مختلف و با توجه به د  رآمد   افراد   د  ر مرحله اول برای 
کارگران به عنوان قشــر آســیب پذیر جامعه توسط 
قانون اجرایی شود  ، بخش اعظمی از مشکالت این 

قشر مرتفع می شود  .
وی گفت: با پرد  اخت سالیانه 6۰۰هزار تومان ما می 
توانیم این خد  مات را به کارگران به عنوان یک قشر 
کمتر برخورد  ار ارائه کنیم که ایــن رقم معاد  ل یک 
ســوم حقوق یک ماه کارگر طبق قانون کار است و 

براحتی می تواند   اجرایی شود  .  
مد  یرکل بیمه ایران هرمزگان تصریــح کرد  : مرد  م 
از بیمه گریزان هســتند   و به طور غالب با ورود   یک 
تکنولوژی جد  ید   ابتــد  ا از آن گریزان هســتیم و د  ر 

فهم آن د  چار مشکل می شویم لذا باید   مجموعه ای 
تسهیل کنند  ه مانند   مطبوعات و رسانه ملی بخشی از 
این وظیفه خود   را انجام د  هند   چرا که وظیفه نخست 
ما وظیفه اجتماعی اســت که باید   همه د  ر این زمینه 

کمک کنند  .
شــعبانی بهترین تبلیغ بــرای بیمه ایــران را انجام 
تعهد  ات به موقع و پرد  اخت خسارت به زیان د  ید  گان 
عنوان کرد   و بیان د  اشــت: د  ر سال 139۲ یک زلزله 
د  ر بستک حوالی ساعت چهارصبح رخ د  اد  ، مجموعه 
مد  یران بیمه ایران با همراهی تیم کارشناسی ساعت 
11 صبح د  ر بستک مســتقر بود  ند   د  ر حالی که هنوز 
زلزله ها تمام نشد  ه بود  . نقش ما یک نقش تشریفاتی 
نبود   بلکه چهار روز آنجا بود  یم برای اینکه محاسبه ها 

و میزان خسارت را د  قیق انجام د  هیم.
وی افزود  : ما تنها شــرکت د  ولتی هســتیم که مقید   
به تعطیلی پنجشنبه ها د  ر هرمزگان نیستیم و برای 
خد  مات رســانی به مرد  م با فروش خد  مات بیشــتر، 
منافعی برای مد  یران حاصل نمی شــود   بلکه تعهد   
ما نسبت به مرد  م و این اســتان ایجاب می کند   که 
تمامی تالش خود   را برای خد  مت رســانی به مرد  م 
هرمزگان و آحاد   شهروند  ان این کشور به کار بگیریم.

مد  یرکل »بیمه ایران« استان هرمزگان، اخذ گواهی 
قد  مت و خوشنامی از یونسکو را د  لیلی بر پایبند  ی به 
خد  مات و تعهد  ات این شرکت بیمه گر عنوان کرد   و 
گفت: ماد  ه 9 قانون تسهیل بیمه مرکزی به صراحت 
بیان می کند   که اگر هر شرکت بیمه ای ورشکست 
شود  ، شــرکت بیمه ایران جایگزین آن می شود   و با 
د  ریافت اموال آن شرکت، خسارت مرد  م را پرد  اخت 
کند  .شــعبانی خاطرنشــان کرد  : ما فقط بیمه ایران 
نیستیم بلکه مورد   وثوق و امین بیمه مرکزی، د  ولت 
و مقام معظم رهبری هســتیم و این اطمینان را به 
مرد  م می د  هیم که امکان ورشکســتگی بیمه ایران 
به ســاد  گی وجود   ند  ارد  ، د  وم اینکه بیمه ایران د  ارای 
هزار سهم است که کلیه ســهام آن متعلق به د  ولت 
است، پس بهتر این است که مرد  م بیمه خود   را از ما 

به عنوان یک بیمه معتبر د  ریافت کنند  .
وی با اشاره به افزایش 64د  رصد  ی د  ریافت حق بیمه 
د  ر شش ماهه نخست ســال جاری نسبت به مد  ت  
مشابه ســال 9۷، گفت: این خود   نشان می د  هد   که 

مرد  م از خد  مات ما رضایتمند  ی الزم را د  اشــته اند   و 
تمایل د  ارند   از ما خد  مات بگیرند  .

شــعبانی همچنین به رتبــه ممتاز هرمــزگان بین 
شرکت های بیمه ایران د  ر کشور اشاره کرد   و با بیان 
اینکه خسارت وارد  ه طبق بیمه نامه و د  ر اسرع وقت 
به بیمه شــد  ه ها پرد  اخت می شود  ، خواستار پرهیز از 
بیمه هراسی شد   و تصریح کرد  : شرکت های بیمه ای 
جد  ید  ی که وارد   بازار شد  ه اند   د  ر پرد  اخت خسارت یا 

ارائه بیمه نامه ها باید   د  قیق تر و فنی تر عمل کنند  .
وی ضمن تأکید   بر خرید  اری بیمه نامه زند  گی گفت: 
مهم نیســت که بیمه نامه را »بیمه ایران« بخرید  ، 
خرید   این بیمه نامه برای شــما احســاس امنیت و 
آرامش را به ارمغان خواهد   آورد  ، بسیاری از محالت 
قد  یمی بند  رعباس د  ر صورت وقوع سیل و زلزله د  چار 
مشکل می شــود   و با کمک های بالعوض محد  ود   
د  ولت کاری از پیش نمی رود  ، وقتی بیمه نامه زند  گی 
را تهیه کنیــد   د  یگر جایگاه شــما به عنوان متقاضی 
خد  مات نیست بلکه شما یک مطالبه گر هستید   و ما 

موظف به انجام خد  مات هستیم.
مد  یر کل بیمه ایران اســتان هرمزگان با اشــاره به 
نشســت های مختلف با شورای شــهر بند  رعباس، 
اســتاند  اری، نظام مهند  ســی، فرماند  اری، مسکن و 
شهرسازی و د  یگر د  ستگاه های اثرگذار برای رایزنی 
د  ر زمینه بهره مند  ی مرد  م بند  رعباس از پوشش بیمه 
ای گفت: ما د  ر شورای شهر این مورد   را طرح کرد  یم 
و عنوان کرد  یم که اگر شــورای شــهر بتواند   بیمه 
مناسبی را برای مرد  م طراحی کند   ما تخفیفات الزم 
را به مرد  م می د  هیم؛ چرا که وظیفه اجتماعی ایجاب 

می کند   بعضی از خد  مات را ارائه د  هیم.
شعبانی، احد  اث شعبه د  ر جاســک، پارسیان، حاجی 
آباد   و اعطای نمایند  گی به شهرســتان بشاگرد   را از 
اقد  امات آتی این شرکت بیمه  ای د  ر راستای خد  مات 
رسانی به مرد  م اســتان عنوان و تصریح کرد  : اگرچه 
د  ولت میل به کوچک کرد  ن بد  نه خود   د  ارد   ولی این 
پروژه ها را برای رفاه حال مــرد  م عملیاتی خواهیم 

کرد   و به طور قطع به نتیجه خواهیم رساند  .
وی همفکری مد  یران این مجموعه د  ر کنار افزایش 
د  انش حرفه ای و کاربــرد  ی را یکی از د  الیل برتری 
هرمزگان نسبت به سایر شرکت های بیمه ایران د  ر 

اســتان های د  یگر عنوان کرد   و گفت: کلینیک ویژه 
ریسک برای پیشگیری از خطرات احتمالی د  ر بیمه 
ایران راه اند  ازی شــد  ه و د  ر پروژه های مهم ملی از 
آن استفاد  ه می شود  .شعبانی همچنین ضمن گالیه از 
برخی از صنایع بزرگ و مهم استان د  ر زمینه پرد  اخت 
حق بیمه د  ر سایر اســتان ها، گفت: عمد  ه حق بیمه 
پروژه های اســتان د  ر خارج از اســتان پرد  اخت می 
شود   و مالیات به همان نسبت د  ر شهر مبد  أ پرد  اخت 
می شود  ، این د  ر حالی است که تبعات ناشی از اجرای 

پروژه ها مربوط به هرمزگان است.
وی افزود  : بیش از 5۰ د  رصد   بیمه نامه ها از اســتان 
های د  یگر صاد  ر می شــود   د  ر حالی که به لحاظ نرخ 
بیمه و شــرایط قرارد  اد  ها، هیچ تفاوتی با هرمزگان 
ند  ارند  .مد  یر کل بیمه ایران اســتان هرمزگان، بیان 
د  اشــت: ما به عنوان بیمه گر تنهــا د  ر صد  ور بیمه و 
پرد  اخت خســارت نقش ند  اریم بلکه یکی از د  غد  غه 
های ما، کاهش اتفاقــات و حواد  ث بِویژه ســوانح 

ترافیکی است.
وی با اشــاره به اقد  امات انجام شــد  ه بیمه ایران د  ر 
زمینه افزایــش ضریب نفوذ بیمه با بهــره گیری از 
فناوری هــای نوین، گفــت: پرد  اخــت الکترونیک 
خســارت از مرحله اولیه تا مرحله پرد  اخت به تازگی 
رونمایی شــد   و  پذیرش بیمــاران نیازمند   به د  رمان 
تمکیلی نیز به صورت الکترونیکی انجام می شــود   

که سامانه ثد  ا به همین منظور راه اند  ازی شد  ه است.

شــعبانی اضافه کرد  : پرد  اخت حق بیمــه زند  گی با 
موبایل بانک، راه اند  ازی ســامانه بیمــه ایران من، 
پرد  اخت حق بیمه ثالث و بد  نه اتومبیل نیز به صورت 

الکترونیک قابلیت پرد  اخت د  ارد  .
مد  یرکل بیمه ایران اســتان هرمزگان با اشــاره به 
توافقنامه بیمه ایران با وزارت علوم برای بهره مند  ی 
از »مد  یریت د  انــش« بین مد  یرعامــل بیمه ایران 
و وزارت علوم، گفــت: اســتفاد  ه از د  انش حرفه ای 
اســاتید  ، هیئت علمی و د  انشجویان و همچنین ارائه 
متقابل خد  مات بیمه ایران به اقشار مختلف د  انشگاه 
د  ر راستای ایجاد   آرامش ذهنی این قشر فرهیخته د  ر 
این توافقنامه گنجاند  ه شــد  ه است.وی با بیان اینکه 
امکان ارائه پوشش بیمه ای به شناورد  اران استان با 
نرخ و شــرایط متعارف وجود   د  ارد  ، گفت: این اختیار 
به صورت مستقیم توسط هیئت مد  یره بیمه ایران به 
استان تفویض شد  ه که شناورهای صیاد  ی و باری و 
مال التجاره آن ها زیر پوشــش بیمه ای قرار بگیرد  .

مد  یرکل بیمه ایران اســتان هرمــزگان همچنین با 
بیان اینکه نیازســنجی آموزشی کارکنان بیمه ایران 
د  ر ابتد  ای هر ســال انجام می شود  ، گفت: ساالنه به 
طور متوسط 9 د  وره آموزشی د  ر زمینه بازاریابی، فنی 
و مد  یریت رفتار سازمانی به پرسنل شرکت و شبکه 

فروش ارائه سمی شود  .
بیمه ایران بیش از ۷۰ شــعبه و نمایند  گی د  ر سراسر 

هرمزگان د  ارد  .

خبر

علــی آران از فعاالن حوزه صنایع د   ســتی 
هرمزگان اســت که از انواع صــد   ف ، حلزون و 
بقایای آبزیان د   ریایی د   ر ســاخت تابلوها و انواع 
مجســمه های صد   فی بهره می برد    و بنیانگذار 

رشــته ای جد   ید    به نام صنایع د   ستی د   ریایی د   ر 
هرمزگان و ایران است.

د ر گفتگو با خبرنگار جام جم د ر بند رعباس: 
وی عــالوه بر اینکه خود    اســتاد   کاری ماهر د   ر 
این حوزه اســت با برخی ارگان ها و مراکز نظیر 
کمیته امد   اد   ، معاونت صنایع د   ســتی، مرکز ملی 
اقیانوس شناســی و انجمــن ضایعات نخاعی 
استان نیز همکاری د   ارد    و حرفه خود    را به عالقه 
منــد   ان آموزش می د   هد   .آران که فعالیت خود    را 
د   ر سال 1363 آغاز کرد   ه و کارگاهش د   ر ایسین 
بند   رعباس مستقر است، می گوید    پس از اینکه 
آموزش های ارائه شد   ه مورد    استقبال قرار گرفت، 
برای اینکه آموزش ها با استاند   ارد   های الزم ارائه 
شود   ، ســه سرفصل آموزشــی را د   ر قالب د   وره 
مقد   ماتی، پیشــرفته و به آموزی برای آن تد   وین 

کرد   ه اســت.آثار این هنرمند    هم اکنون د   ر یک 
گالری د   ر نیاوران تهران به نمایش گذاشته شد   ه 
و د   ر آیند   ه نزد   یک و با گسترش د   امنه فعالیت این 
هنرمند   ، گویا د   و گالری د   ر آلمان و ایتالیا آثار وی را 
به نمایش خواهند    گذاشت.علی آران د   ر گفت وگو 
با خبرنگار جــام جم هرمزگان از عد   م همکاری 
ســازمان صنعت، معد   ن و  تجارت و همچنین 
میراث فرهنگی، صنایع د   ســتی و گرد   شگری 
هرمزگان ابراز نارضایتی کرد    و گفت: جای تأسف 
اســت که استان هایی مانند    بوشهر و سیستان و 
بلوچســتان با امکاناتی محد   ود   ، از ما استقبال و 
حمایتی د   ر خور شــأن یک هنرمند    می کنند    اما 
د   ر هرمزگان چنین حمایت هایی وجود    ند   ارد   . وی 
افزود   : یاد   م می آید    د   ر جلسه ای به د   عوت متولیان 
بخش صنایع د   ستی سیستان و بلوچستان حضور 

پید   ا کرد   م و همانجا از بند   ه تقاضا شد    د   ر همایشی 
د   ر مالزی به عنوان ســخنران و کارشناس این 
حوزه و به نمایند   گی از سیســتان و بلوچســتان 
حضــور پید   ا کنم اما د   ر هرمزگان هنوز باید    برای 
برپایی یک غرفه و حضور د   ر نمایشگاه و هزینه 
ایاب و ذهاب با مشقت های فراوانی روبرو باشیم 
که زیبند   ه این اســتان با این همه ثروت و منابع 

اقتصاد   ی نیست.
این هنرمند    و فعال حوزه صنایع د   ستی با بیان 
اینکه د   ر گذشته با حمایت د   ولت د   ر نمایشگاه های 
خارج کشور حضور پید   ا می کرد   یم اما اکنون این 
حمایت ها وجود    ند   ارد    و با وضعیت اقتصاد   ی فعلی 
امکان حضور د   ر نمایشگاه ها را ند   اریم، اگرچه با 
ســختی فراوان و از  روی عشق و عالقه خود    د   ر 
نمایشگاه ها شرکت می کنیم.به نظر می رسد    با 

توجه به مشکالتی که بر اثر تحریم های ظالمانه 
بر کشــور تحمیل شد   ه، صنایع د   ستی به عنوان 
بخشی از چرخه تأمین معیشت ساکنان حاشیه 
خلیح فارس که از د   یرباز و به عنوان یک ســنت 
و آیین چند   هزار ساله با گوشت و خون این مرد   م 
آمیخته است، نیازمند    حمایت است، حمایت هایی 
که به صورت عملی برای صنعتگران قابل لمس 
باشــد    نه حمایت هایی که د   ر قالب شعار و برای 
اقناع مخاطبــان عام مطرح می شــود   ؛ د   ر هر 
صورت امید   واریم انتخاب بند   رعباس به عنوان 
شهر خالق، زمینه توجه متولیان بخش صنایع 
د   ستی و مســووالن تصمیم گیر د   ر این حوزه را 
برای رفع مشــکالت  آنان فراهم کند    و بار د   یگر 
بارقــه امید    را د   ر د   ل صنعتگران صنایع د   ســتی 

هرمزگان زند   ه کند   .

هنرمند    هرمزگانی:

صنایع د   ستی هرمزگان نیازمند    حمایت واقعی د   ولت است
آغــاز بهســازي محور 

سیاهو به احمد  ي

معــاون راهــد  اری اد  اره کل راهد  اری و 
حمل و نقــل جاد  ه ای هرمــزگان، گفت: 
محور ســیاهو به احمد  ی تا ســقف اعتبار 
45 میلیارد   ریال بهســازی، روکش آسفالت 

و ایمن سازی می شود  .
بــه گزارش جام جم هرمــزگان، میرد  اد   
میــرد  اد  ی، افــزود   : بــا توجه بــه اهمیت 
راههای اصلی ، فرعی و روستایی د  ر سطح 
اســتان و با رعایت مقررات و بخشــنامه و 
د  ســتورالعمل ها مربوطه از سوی سازمان 
راهــد  اری و حمل و نقل جــاد  ه ای جهت 
نگهــد  اری راهها و ابنیه فنــی و همچنین 
ایمنــی جاد  ه ها د  ر تالشــیم ترد  د  ی ایمن و 
ترافیکی روان را د  ر تمامی راههای اســتان 

ایجاد   کنیم .
وی ضمــن تشــریح مجوز اخذ شــد  ه 
برای بهســازی محور ســیاهو افزود  : یکی 
از د  غد  غه های مهم این اد  اره کل با توجه به 
ترد  د   باال د  ر محور سیاهو - احمد  ی عملیات 
ایمن سازی و نگهد  اری رویه راه و ابنیه فنی 
بود   که خوشــبختانه با مذاکرات انجام شد  ه 
با ســازمان متبوع و ایجاد   حساسیت د  ر این 
خصوص موفق به گرفتن مجوز 45 میلیارد   

ریالی برای طرح مذکور شد  یم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد  : محور 
ســیاهو به احمد  ی حد  ود   6۰ کیلومتر است 
که با پیگیری های انجام شــد  ه د  ر تالشیم 
بتوانیم بخشــی از این مســیر که از لحاظ 
ایمنــی، شــرایط نامناســبی بــرای ترد  د   
شــهروند  ان د  ارد  ، ایمن ســازی و بهسازی 

شود  .

د  ر بازد  ید   اعضای شــورای شهر از تصفیه خانه 
فاضالب بند  رعباس بر ضرورت نقش آفریني شورا 
به عنوان پارلمان محلي د  ر متقاعد   ســازي صنایع 
غرب د  ر خرید   پســاب و تامیــن منابع مالي قرارد  اد   
فروش پساب به شــهرد  اري به منظور جلوگیري از 
ورود   این ســرمایه ملي به د  ریا، بــه عنوان یکي از 

مهمترین مطالبات مرد  مي تاکید   شد  .
به گزارش جام جم هرمزگان، مد  یرعامل آبفاي 
هرمزگان د  ر بازد  ید   اعضای شورای شهر بند  رعباس 
از  تصفیه خانه فاضالب ،  بر ایجاد   زیر ســاخت الزم 

د  ر راســتای استفاد  ه از پساب به عنوان ظرفیت آبي 
جد  ید   تاکید   کرد  .

امیــن قصمي گفت: با توجه به شــرایط اقلیمي 
خاص شهر بند  رعباس، تا محل مصرفي براي پساب 
تعریف نشود   ناگزیر این ظرفیت عظیم بایستي وارد   
د  ریا شود  . وي افزود  : استفاد  ه از این ظرفیت نیازمند   
یک برنامه ملي و اراد  ه جمعي است که د  ر این رابطه 
به مد  ت د  و ســال د  ر حال مذاکــره با صنایع غرب 
براي متقاعد   نمود  ن آنها جهت خرید   پساب هستیم.

وي بــا تاکید   بر ضرورت الزام صنایع نســبت به 
خرید   پســاب، گفت: ایجاد   کمربند   ســبز د  ر غرب 
بند  رعباس از جمله الزامات زیست محیطي صنایع 
اســت که آب مورد   نیاز آن را مــي توانند   از طریق 

پساب تامین کنند  .
قصمي همچنین با اشاره به امضاء قرارد  اد   فروش 
پســاب از ســوي بخش خصوصي به شــهرد  اري 
بند  رعباس، اظهار د  اشــت: اســتفاد  ه از پســاب د  ر 

آبیاري فضاي سبز شهري به منظور کاهش میزان 
مصرف آب شــرب از د  یگر زیرســاخت هاي الزم 
جهت استفاد  ه از ظرفیت پساب به عنوان منابع آبي 

جد  ید   است.
وي گفت: بر اســاس این قرارد  اد   به میزان ۲۰۰ 
لیتر بر ثانیه از ظرفیت پســاب د  ر اختیار شهرد  اري 
بند  رعباس قرار مي گیرد   که به د  لیل شــرایط خاص 
اقلیمي و لب شــور بود  ن پســاب باید   براي آبیاري 
فضاي سبز تصفیه تکمیلي بر روي آن صورت گیرد  .

وي اضافه کرد  : د  ر حال حاضر این قرارد  اد   باید   د  ر 
جلسه شوراي شهر بررسي و  تصویب شود   و سپس 

از سوي شهرد  اري جهت اجرا ابالغ گرد  د  .
مد  یرعامل آبفاي اســتان افــزود  : د  ر خصوص 
تامیــن مالي این قرارد  اد   آبفا د  ر راســتاي کمک به 
شهرد  اري، ۲5 د  رصد   از قیمت خرید   پساب را تامین 
خواهد   کرد   که این موضوع نیاز به مصوبه شــوراي 
شهر د  ارد   . قصمي با تاکید   بر ضرورت نقش آفریني 

شــوراي شــهر به عنوان پارلمان محلي د  ر تحقق 
مطالبات مرد  مي، خواستار حمایت و پیگیري جد  ي 
اعضاء این پارلمان د  ر متقاعد   ســازي صنایع غرب 
د  ر خرید   پســاب و تامین منابع مالي قرارد  اد   فروش 
پساب به شهرد  اري به منظور جلوگیري از ورود   این 
سرمایه ملي به د  ریا شد  .د  ر اد  امه، اعضاء شوراي شهر 
بند  رعباس از روند   عملیات مقاوم سازي مخزن 3۰ 
هزار مترمکعبي ذخیره آب د  اماهي، عملیات اجرایي 
شــبکه جمع آوري فاضالب محالت د  رخت سبز، 

تپه اهلل اکبر و شمال بلوار جمهوري بازد  ید   کرد  ند  .

د  ر بازد  ید   اعضای شورای شهر از تاسیسات آبفای بند  رعباس مطرح شد  ؛

ساماند  هي پساب نیازمند   اراد  ه جمعي است

اهد  اف  از  ایجاد   اشتغال، 
شــبکه شــهرهای خالق 

است

مد  یــر مرکز خالقیــت و فناوری های نوین 
شــهرد  اری بند  رعباس، گفت: ایجاد   اشــتغال 
و کارآفرینــی د  ر زمینه صنایع د  ســتی، از جمله 
اهد  اف و برنامه های شــبکه شــهرهای خالق 
است و د  ر راستای رونق تولید   و افزایش صاد  رات 

غیر نفتی، نقش مهمی را ایفا می کند  . 
به گزارش جام جم هرمزگان، احمد   پاید  ار د  ر 
بازد  ید   از مجتمع آموزش فنی و حرفه ای طوفان، 
با اشاره به فرصت فراهم شد  ه از طریق پیوستن 
شــهر بند  رعباس به شــبکه جهانی شهرهای 
خالق یونسکو گفت: شهر بند  رعباس د  ر بخش 
صنایع د  ســتی و آیین های محلی، موفق شد   به 
این شــبکه بپیوند  د   که فرصتی طالیی  را برای 
معرفی بیشــتر ظرفیت هــای فرهنگی، هنری، 
اجتماعــی و اقتصاد  ی بزرگتریــن بند  ر تجاری 

و بازرگانی کشور فراهم کرد  ه است.
وی اضافــه کــرد  : د  ر این بخــش، اد  ارات، 
ســازمانها، نهاد  ها، اصنــاف و بخش خصوصی 
می توانند   با نقــش آفرینی و حضور مؤثر، زمینه 
گســترش صنایع د  ســتی شــهر بند  رعباس را 
فراهم کنند   و با جهانی شد  ن این صنایع خالق و 
منحصــر به فرد  ، اقتصاد   خانواد  ه ها و کارآفرینان 

را نیز رونق بخشند  .
به گفته مد  یــر مرکزخالقیت و فناوری های 
نوین شــهرد  اری بند  رعباس، توانمند  ســازی 
کسب و کار حوزه صنایع د  ستی، از د  یگر اهد  اف 
راهبرد  ی ایــن مرکز اســت و به همین منظور 
کارآفرینــی، بازاریابی و فروش این محصوالت 

د  ر د  ستورکار قرار گرفته است.

خبر


