
هرمزگان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

3

ویــژه

آیندهاینزدیکصورتمیگیرد؛ در

ین مخزن  احداث بزرگتر
 ذخیره سازی  فرآورده های 

نفتی  در بندرعباس

 نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: بزرگترین مخزن ذخیره سازی فرآورده های نفتی 

جنوب کشور در بندرعباس احداث می شود.
به گزارش جام جم، احمد مرادی در حاشیه مراسم امضای تفاهم 
ح احداث مخزنگاه شهید نادر مهدوی  نامه تامین مالی طر
ح  بندرعباس، در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که در این طر
قرار است ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر در روز احداث 
شود، افزود: ۸ مخزن ۴۰۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین، ۲ 
مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین، ۴ مخزن ۴۰ میلیون 
لیتری سقف ثابت نفت گاز و ۴ مخزن ۲۰ میلیون لتری سقف 

ثابت نفت گاز این مخازن را تشکیل می دهد.
وی با بیان این که مخزنگاه شهید نادر مهدوی قرار است جنب 
پاالیشگاه نفت بندرعباس احداث شود و ارزش آن ۸۰ میلیون 
یورو است، عنوان کرد: تأمین مالی این پروژه به صورت BOT از 

طریق بانک ملی ایران صورت خواهد گرفت و ...
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موفقیت شرکت پاالیش 
کسب  نفت بندرعباس  در 

عنوان واحد نمونه ملی

بازدید مشترک مدیران 
یستی  کمیته امداد و بهز

 با مددجویان

فرهنگوارشاداسالمی: وزیر

تالقی  خلیج فارس نقطه 
ملت ایران است
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نشست  پرسش و پاسخ 
فعاالن اقتصادی با استاندار 

هرمزگان

بانمایندهولیفقیههرمزگانخبرداد؛ دیدار خلجطهرانیدر
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هرمــزگان رتبه دوم تولید فوالد کشور 
بخوانید بیشتر

یک س    ر فا خلیج  یک  س    ر فا خلیج  شت  ا سد شت پا ا سد  پا
ست ا یخی  ر ستتا ا یخی  ر تا و  هنگی  فر تکلیف  و    هنگی  فر تکلیف    
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی2
ح مفتاح الجنه، مدیران بهزیستی و کمیته امداد استان  در راستای اجرای طر
هرمزگان با حضور در منازل مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ضمن 

، از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت آنان قرارگرفتند. دیدار
به گزارش جام جم، در آستانه شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، ایام 

ح  سوگواری شهادت امیرالمومنین حضرت علی )ع( و در راستای اجرای طر
جلیل  و  هرمزگان  بهزیستی  سرپرست  جهانشاهی،  سامیه  الجنه،  مفتاح 
تراهی، مدیر کل کمیته امداد استان هرمزگان با حضور در منازل مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد ضمن دیدار، به بررسی مسائل و مشکالت آنان 

به ویژه در بحث اقتصادی و معیشتی زنان سرپرست خانوار پرداختند.
صدور  و  راهکار  ارائه  مشکالت،  بررسی  ضمن  صمیمانه  دیدار  این  در 
دستورات الزم جهت رفع بخشی از مشکالت، بسته های معیشتی از سوی 

کمیته امداد و بهزیستی به مددجویان اهدا گردید.

بازدیدمشترکمدیرانکمیتهامدادوبهزیستیبامددجویان

استانهرمزگان استانهرمزگانضمیمهرایگانروزنامهدر ضمیمهرایگانروزنامهدر

همراه سرای سبز  بندرعباس به همت 
خیرین با هدف اسکان  موقت  بیماران 
ــان بـــزرگـــســـاالن،   ــرطـ ــاص و انــــــواع سـ ــ خ

راه اندازی شده است.
بیماران خاص، انواع سرطان و همچنین 
ذهــنــی  مـــعـــلـــول  ــاران  ــمــ ــ ــی ــ ب از  بــعــضــی 
ــزی کـــه جــهــت مـــداوا  ــغ وســکــتــه هــای م
به  شهرستان ها  دیــگــر  از  کــاردرمــانــی  و 
جهت  مرکز  ایــن  در  می ایند  بندرعباس 
ــان بنا به  اســکــان مــوقــت تــا پــایــان درمــ
تشخیص پزشک پذیرش  واسکان داده 

می شوند.
خدیجه هاشمی یکی از خیرینی است که 
همکاری مستمری با این همراه سرا دارد.

گفت:این  جام جم  با  گفتگو  در  هاشمی 
مرکز بطور کامل با حمایت خیرین اداره 
جمله  از  خدماتی  بیماران  به  و  می شود 
وعده  یک  وروزانـــه  رایگان  کامال  اسکان 

غذای گرم ارائه می شود.
با بیان این که ساختمان این مرکز  وی  
استیجاری است وفاقد اسانسور افزود:با 
توجه به شرایط خاص بیماران که به این 
که  برای پذیرش می ایند می طلبد  مکان 
مسئوالن و خیران محترم توجه ویژه ای 

برای حمایت از این مرکز داشته باشند.
قدیمی  دلــیــل  گــفــت:بــه  همچنین  وی 
ان  بــرق  کشی  ،ســیــم  ساختمان  بـــودن 

برق،  نوسانات  با  و  شــده  مشکل  دچــار 
خساراتی از جمله سوختن کولر اتاق ها را 
به همراه دارد که اگر مسئوالن و خیران 
مرکز  ایــن  بــا  همراهی  نیز  مـــورد  ایــن  در 
داشته باشن جای تشکر و قدردانی دارد.
وی بــا بــیــان ایــن کــه  عـــالوه بــر پذیرش  
ایــن مرکز،  بــیــمــاران  در  اســکــان موقت 
درمــان  مــدت  بیماری،  از  اطالعاتی  بانک 
،شرایط زندگی آنان نیز تشکیل می شود و 
در صورت نیاز بیشتر به خدمات درمانی 

و...به ان نیز توجه می شود.
خدیجه هاشمی  با اعالم این که بعضی از 

بیماران حتی هزینه تهیه داروهــای خود 
رانـــدارنـــد ومــجــبــور بــه قطع درمـــان خود 
نیز  ارتــبــاط  ایــن  در  اظــهــارکــرد:  می شوند 
همراه سرا شرایط این بیماران خاص را به 
داروخانه  بیمارستان،  مددکاری  خیران، 
این بیمارستان  ونهادهای دیگر حمایتی 
دارو  تهیه  ــا  ی بــیــمــه ای  پــوشــش  جــهــت 

،اعالم  وهماهنگی الزم را انجام می دهد.
ایــن شهر  از پزشکان خیر  ادامــه  در  وی 
خود  اشتغال  موقعیت  به  بنا  خواست 
جهت ویزیت، آزمایشگا ه ها، سونوگرافی 
بـــرای  ســهــمــیــه ای  ــاه  مــ یـــا  ســــال  و...در 

این  از  کــه  بیمارانی  وپــدیــرش  خــدمــات 
مرکز معرفی می شوند داشته باشند و به 
همراه  به  کمک هایی  نقدی  غیر  صــورت 

سرای سبز داشته باشند.
نیز  تــغــذیــه  پــزشــکــان  از  همچنین  وی 
آمــوزش به بیماران سرطانی و کار  جهت 
درمانی و...این مرکز در خواست همکاری 
این  هاشمی   خدیجه   دارد.  همراهی  و 
آنان  همراهان  و  بیماران  خواه  خیر  خیر 
در ادامه سخنان خود با بیان این که اگر 
بیمارستان های شهر  به محوطه  نگاهی 
می شویم  متوجه  بیندازیم  بندرعباس 

که همراهان بیماران روزها و هفته ها در 
این محوطه ها منتطر درمان بیمار خود 
و  شب  بیمار  همراهان  افــزود:  می مانند 
روزهای خود را در محوطه بیمارستان ها 
سر می کنند و حتی پخت و پز خود را آنجا 
انجام می دهند که عالوه بر سختی برای 
مراکز  ایــن  به  زیبایی  نا  ظاهر  خــودشــان 
مسئوالن  دارد  جــا  کــه  انــد  داده  درمــانــی 
ارتباط انجام  دولتی اقداماتی بجا در این 

دهند.
قطعه  مــی تــوانــد  دولـــت  گــفــت:  هاشمی 
با  ساختمانی  و  گرفته  نطر  در  را  زمینی 
اســتــانــدارد هــای نــیــاز بــیــمــاران خـــاص  و 

همراهان آنان، احداث کند.
ســازمــان هــای  کــرد:  اعــالم  همچنین  وی 
مرکز  این  به  نیز  زمینی  قطعه  اگر  دولتی 
اختصاص دهد از محل  کمک های خود 

خیران اقدام به ساخت ان می شود.
وی بیان کرد ۳ سال است که مسئوالن 
ایــن مرکز  بــه  زمینی  اهـــدای قطعه  قــول 
زیاد  با پیگیری های  کنون  تا  اما  داده انــد 
قطعه  آن  دریافت  جهت  مجموعه   این 
ــر نداشته  ب نــتــیــجــه ای در  ،هــیــج   زمــیــن 

است.
مسئوالن  و  اســتــانــدار  از  پــایــان  در  وی 
مربوطه خواستار توجه ویژه به اختصاص 

قطعه زمینی به این مرکز شد.
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پاسداشتخلیجفارسیکتکلیففرهنگیوتاریخیاست

فرهنگی  بین المللی  جشنواره  دوازدهمین  اختتامیه  مراسم 
هنری خلیج فارس در تاالر شهید آوینی بندرعباس برگزارشد.

استاندار هرمزگان در همایش اختتامیه  دوازدهمین  جشنواره  
و  صلح  دریای  را  خلیج فارس  گفت:  فارس   خلیج  المللی   بین 
با  هستیم  آماده  آن  مزایای  همه  مبنای  بر  و  می دانیم  دوستی 

همسایه های خلیح فارس راه صلح و دوستی را پی بگیریم.
خلیج  پاسبان  ترین  اصلی  هرمزگان  افزود:  هرمزگان   استاندار 
این  و  داشته  ما  هویت  در  ای  ویژه  نقش  هرمز  تنگه  و  فارس 

نقش ویژه ای به استان هرمزگان داده است.
خاک  وجب  به  وجب  افزود:  دوستی  مهدی  جام جم،  گزارش  به 
روز  و  تاریخ  و  ایم  آورده  بدست  فرزندانمان  خون  با  را  سرزمین 

خلیج فارس با حماسه اجداد ما پیوند خورده است.
وی گفت: خلیج فارس را نباید در نقشه ها و جغرافیا بلکه باید 
آن  برای  که  جایی  کرد  جستجو  ایرانیان  ما  هویت  و  دل ها  در 

مبارزه کرده ایم و هویت ما در ان تبلور یافته است.
و  داده  افزایش  را  زیبایی  این  که  افتاده  اتفاقاتی  تاریخ  طول  در 
با  مقابله  برای  هرمزگان  استان  و  ایران  فرزندان  ای  جانانه  نبرد 
ایرانی که در  متجاوزان و خون به ناحق ریخته ۲9۰ مسافر پرواز 

این منطقه به زمین ریخته و نباید هرگز فراموش شود.
صلح  دریای  را  فارس  خلیچ  ما  گرچه  افزود:  هرمزگان  استاندار 
آنچه  ولی  داریم  برمی  گام  مسیر  این  در  و  می دانیم  دوستی  و 
مهم است این موضوعات باید برای همیشه در تاریخ بماند که 
شهادت ۶۰ کودک در حادثه سرنگونی هواپیمای ایرانی جزء تاریخ 

خلیج فارس است که باید ماندگار باشد.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جزایر 
زیبای خلیج فارس بستر مناسب برای پیشرفت کشور مناسب 

است.
نزدیک  افزود:  منطقه  این  اقتصادی  نقش  به  اشاره  با  دوستی 
تامین  فارس  خلیج  کریدور  طریق  از  دنیا  نفت  از  درصد   ۶۰ به 
کریدور  ترانزیت  بحث  در  و  گردشگری  ویژه  موقیعت  می شود، 
را به جمهوری اسالمی داده همچون تنگه  حساس دست برتر 
هرمز و ترانزیت نفت از این منطقه، نقش راهبردی به این منطقه 

داده است که به بعد حماسی خلیج فارس اضافه می کند.
هویت  انکار  برای  موضوعی  اخیر  سال های  کرد:در  اضافه  وی 

فارس  خلیح  نام  که  حالی  در  گرفته  شکل  فارس  خلیج  واقعی 
تاریخ  طول  در  ما  داخلی  دریای  از  بخشی  و  دارد  تاریخ  در  ریشه 
بوده است و در این خصوص موضوع هویت خلیج فارس چنان 
باقی  کشوری  با  بحثی  هیچگونه  جای  که  است  آشکار  و  واضح 
هنرهای  و  زیایی ها  هم  فرهنگی  بعد  گفت:در  وی  گذارد.  نمی 
زیبا  موسیقی  و  لباس  رسوم  و  آداب  همچون  زیبایی  بسیار 
این  از  ترکیبی  فارس  خلیج  و  است  منطقه  این  به  متعلق 

زیبایی هاست.
پاسداشت خلیج فارس یک تکلیف فرهنگی و تاریخی است

پاسداشت  گفت:  هرمزگان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  مدیرکل   
خلیج فارس را یک تکلیف و ِدین فرهنگی می دانیم و به همین 
۲ساله)به  وقفه  یک  از  پس  امسال  وهنر  فرهنگ  اهالی  دلیل 

دلیل کرونا(با تمام توان به میدان آمدند.
دوره  دوازدهمین  پایانی  مراسم  در  جهانگیری  اسماعیل   
دوره ها  برگزاری  افزود:  فارس  خلیج  هنری  فرهنگی  جشنواره 
گاهی مردم درباره خلیج فارس  وکارگاه های علمی برای افزایش آ

از ویژگی های متفاوت این دوره از جشنواره بود.
تنها  فارس  خلیج  کرد: درباره  اظهار  فارس  خلیج  جشنواره  دبیر 
ح موضوع در مقیاس های داخلی بسنده کرد چرا که  نباید به طر
تالش ها  تمام  باید  و  ندارند  اختالفی  هیچ  باره  این  در  ایرانیان 
برای  تاریخی اصالت خلیج فارس  ارائه اسناد علمی و  به سمت 

مخاطبان بین المللی باشد.
وی با  قدردانی از همکاری استانداری هرمزگان، سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی هرمزگان، نمایندگان مردم در مجلس، هنرمندان 
و تشکل ها و انجمن های مردم نهاد فرهنگی و هنری  در اجرای 
همیشه  از  بیش  فارس  خلیج   : داشت  اظهار  جشنواره  این 
زمینه ساز همگرایی های دولتی و مردمی شده است و می توان 
و فرهنگی  اجتماعی، سیاسی  وحدت  مهم  نقاط  از  یکی  را  آن 

دانست.
نماینده مردم شرق استان در مجلس شورای اسالمی نیز در این 
مراسم گفت: نام خلیج فارس یا دریای پارس بر اساس اسناد از 
۶ قرن پیش از میالد این اسم در این منطقه استفاده می شده 
این  ساسانیان  و  هخامنشان  دوره  در  هم  گذشته  ادوار  در  و 

منطقه با همین اسم ناگذاری شده است.

هیچ  فارس  خلیج  نام  سر  بر  هم  امروز  افزود:  رئیسی  حسین 
و  موجود  اندازه ای  به  موجود  ادله  و  اسناد  و  نداریم  تردیدی 

مستند است که جای هیچگونه جدل و مناقشه وجود ندارد.
وی گفت: همه سازمان های بین المللی هم نام خلیج فارس را 

برای این منطقه پذیرفته اند و در اسنادشان ذکر شده است.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  شرق  مردم  نماینده 
جهان  و  منطقه  برای  هم  و  ایران  برای  هم  فارس  خلیج  این که 
حائز اهمیت است؛ افزود: دنیا برای تامین دستکم ۶۲ درصد از 

نفت خود به خلیح فارس متکی است.
گاز جهان در این منطقه  از منابع ذخایر  رئیسی گفت:۳۰ درصد 
است  روز  در  بشکه  میلیون   ۸۲ دنیا  فعلی  نفت  تولید  و  است 
تولید  منطقه  این  در  آن  درصد   ۲۵ یعنی  بشکه  میلیون   ۲۰ که 

می شود.
آن  مهمترین  فارس  خلیج  دنیا،  مهم  تنگه  یازده  از  گفت:  وی 
است که آب های سرزمینی ما را به دریای عمان و اقیانوس هند 

شرق  مردم  نماینده  می کند.  متصل  آزاد  آب های  به  جا  آن  از  و 
این  در  امنیت  و  آرامش  اسالمی،  شورای  مجلس  در  استان 

منطقه را برای اقتصاد جهانی و تامین انرژی بسیار مهم و حیاتی 
دانست و افزود: دنیا هم اهمیت آن را می داند و به واسطه این 
ارزش، همه کشور های مهم دنیا بویژه کشور های غربی و آمریکا 

از دیرباز به این منطقه چشم طمع داشته اند.
رئیسی گفت: فرزندان غیور این مرز و بوم، رشادت های ستودنی 
فراوانی برای حفظ این منطقه انجام دادند و شهدای واالمقام چه 
قبل از پیروزی انقالب اسالمی و چه در دوران جمهوری اسالمی 
شهدای  این  برجستگان  از  رئیسی  و  دارا  شهیدان  همچون 

عزیزند.
به خلیج فارس وابسته  ما  از تجارت  ۸۰ درصد  باالی  افزود:  وی 

است و خلیج فارس برای ما بسیار دارای اهمیت است.
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان  شرق  مردم  نماینده 
جزایر ارزشمند و سواحل بکر و راهبری خلیج فارس برای جهان، 
منطقه ما و جهان دارای اهمیت است.رئیسی با بیان این که باید 
از خود بپرسیم چقدر برای توسعه این منطقه مهم تالش شده 
و چقدر از فرصت های اقتصادی این منطقه تواسته ایم استفاده 
منطقه  در  نباید  ظرفیت  این  با  منطقه ای  وجود  با  گفت:  کنیم؛ 
طریق  از  و  باشیم  داشته  فقر  و  بیکاری  دغدغه  فارس  خلیج 

توریسم در این منطقه میتوان اشتغالزایی و تولید ثروت کرد.
توجه  موضوع  این  به  داریم  انتظار  جدید  دولت  در  گفت:  وی 
از همه ظرفیت های این منطقه همچون  جدی شود و چنانچه 
می توان  شود  استفاده  گردشگری  و  تجارت  و  انرژی  مهم  منابع 

کل ایران را به بهترین شکل تامین کرد.
این  در  اسنانی  توانمند  و  خوب  داد:ظرفیت های  ادامه  وی 
هرمزگان  استان  توانمند  و  بومی  جوانان  و  دارد  وجود  منطقه 
که هم در سطح استانی و هم ملی خوش  را دارند  این ظرفیت 

بدرخشند و خدمات ماندگاری ارائه کنند.
، رئیسی  ؛ دارا  از خانواده شهیدان  گفتنی است ،در این مراسم 
با  پژوهشگران  و  هنرمندان  از  شماری  همچنین  و  رنجبری  و 
کتاب های سال  موضوع خلیج فارس تجلیل شد. همچنین  از 

خلیج فارس و عکس خلیج فارس رونمایی شد.
مراسم  برنامه های  دیگر  از  نیز  التیدان  پل  مستند  از  رونمایی 
اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری خلیج 

فارس بود.

دوازدهمینجشنوارهبین المللیفرهنگیهنریخلیجفارس:



خبر
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اقتصادی اجتماعیاجتماعی3
فرهنگوارشاداسالمی:خلیجفارسنقطهتالقیملتایراناست وزیر

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: خلیج فارس نقطه تالقی تعلق همه 
ملت ایران و جشنواره فرهنگی هنری خلیج فارس شاهد این حمیت است.

جشنواره  دوازدهمین  پایانی  برای  خود  پیام  در  اسماعیلی  محمدمهدی 
هنرمندان،  محققان،  همواره  که  باوریم  این  بر  کرد:  اعالم   فارس  خلیج 

کشور  اعتبار  و  حمایت  مظهر  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  اهالی  و  نویسندگان 
هستند  و حضور گرانسنگ آنان  در اعتالی این جشنواره اعتباری مضاعف 

بر این رویداد می بخشد و بر  درخشش آن می افزاید.
ح است:  متن کامل  پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به این شر

منت خدای بخشنده و مهرگستر را که فرصت زیستن در دیاری به ما عنایت 
کرد که مزین به نام خلیج فارس، آبراه صلح، عدالت، عشق و از خود گذشتن 
و  شوکت  درخشان،  ای  ستاره  همچون  که  تاریخ  عمر  به  ای  است.  خطه 

عزت مشرق زمین بوده و امواج پر خروش…
استانهرمزگان استانهرمزگانضمیمهرایگانروزنامهدر ضمیمهرایگانروزنامهدر

باپیگیریوهمتشیالتهرمزگان
وسازمانصمتهرمزگان:

تامینابزارصیدازطریقواردات
کاالیملوانیمحققشد

مدیر کل شیالت هرمزگان از امکان  تامین ابزار 
و ادوات صید از طریق واردات ملوانی با پیگیری 
صنعت،  سازمان  و  هرمزگان  شیالت  همت  و 

معدن، تجارت هرمزگان خبر داد.
با بیان  گزارش جام جم، عبدالرسول دریایی  به 
کاالی  قلم  جز 9۷  صیادی  ادوات  و  ابزار  این که 
مجاز واردات کاالی ملوانی است گفت: صیادان 
با  می توانند  صیادان  تعاونی  شرکت های  و 
لنج  تعاونی  اتحادیه  با  هماهنگی  و  مراجعه 
داران شهرستان های ساحلی نسبت به واردات 

اقالم و ادوات صیادی اقدام نمایند.
ابزار  و  ادوات  نقش  و  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
از  اصولی  صیادی  و  صید  توسعه  در  صیادی 
صیادان خواست تا از فرصت به وجود آمده در 
جهت تامین نیاز خود و همچنین توسعه حرفه 

خود نهایت استفاده را ببرند.
هرمزگان  استان  در  این که  بیان  با  دریایی 
تعاونی   ۷۵ قالب  در  صیاد  نفر  هزار   ۳۵ حدود 
و  مردمی  موج شکن  و  صیادی  بندر   ۴۶ در 
همچنین ۳۸ مرکز تخلیه صید فعالیت دارند که 
توانسته اند با صید حدود ۳۱۵ هزار تن رتبه اول 
صید را با حدود چهار هزار و ۵۰۰ شناور صیادی 
حاضر  حال  در  گفت:  دهند  اختصاص  خود  به 
صید غیرمجاز و غیراصولی به عنوان بزرگ ترین 
استان  روی  پیش  صیادی  و  صید  معضل 
و  غیرمجاز  صید  افزایش  است.وی  هرمزگان 
صید گونه های آبزیان نابالغ و کوچک به  وسیله 
روش های  و  غیراستاندارد  صید  ادوات  و  ابزار 
فصول  در  صید  و  مخرب  و  ممنوعه  صید 
صیادی  شناورهای  ساخت  آبزیان،  تخم ریزی 
کارگاه  توسط  شیالت  اصولی  موافقت  بدون 
شناورسازی  کارگاه های  وجود  و  شناورسازی 
روی  پیش  مشکالت  از  بخشی  را  غیرمجازو... 

توسعه فعالیت های شیالت استان خواند.

تولید رکوردهای کسب از پس
صورتگرفت:

فوالد مدیرعامل تبریک پیام
هرمزگانبهکارکنانوذینفعان

اینشرکت

از کسب دو رکورد ماهیانه تولید تختال و  پس 
عطاهلل  دکتر  هرمزگان،  فوالد  در  اسفنجی  آهن 
معروفخانی این موفقیت ارزشمند را به کارکنان و 

کلیه ذینفعان این شرکت تبریک گفت .
در این پیام آمده است :

قرآن،  بهار  با  همزمان  و  متعال  خداوند  یاری  با 
هرمزگان  فوالد  آسمان  بر  الهی  رحمت  نزول 
آهن  و  تختال  تولید  افزایش  با  و  شد  کامل 
ماه  اولین  در  نظیری  کم  رکوردهای  اسفنجی 
آن  در  تولید  بر  رهبری  معظم  مقام  که  سالی  از 
تاکید داشته اند به ثبت رسید. این مهم نشان 
از انگیزه و مسئولیت پذیری و تبلور همکاری و 
کارتیمی کارکنان است که در کنار بلوغ تصمیمات 
مدیریتی منجر به ثبت موفقیت های تاریخ ساز 

برای شرکت گردیده است.
اطمینان قلبی اینجانب از شما کارکنان گرامی این 
است که با این انسجام و یکپارچگی و خودباوری 
همچنان   ، تولید  موانع  رفع  کنار  در  موجود، 
آبادانی  به  کمک  و  صنعت  حوزه  در  درخشش 
میهن اسالمی خود را هدف واالی خود دانسته 
و با صالبت و قدرت برای رسیدن به این هدف 
و عمل بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری 
تالش خواهید کرد.آرزوی قبولی طاعات و عبادات 

شما را از خداوند متعال خواستارم.
التماس دعا - عطااهلل معروفخانی

شرکت پاالیش نفت بندرعباس عنوان واحد نمونه 
ملی در سال ۱۴۰۰ را کسب و از سوی ریاست محترم 

جمهور تجلیل شد.
شرکت  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
پاالیش نفت بندرعباس؛ در سی و سومین جشنواره 
ملی تقدیر از کارگران، گروه های کار و واحد های نمونه 
شرکت  شد،  برگزار  تهران  در  کارگر  هفته  آغاز  در  که 
پاالیش نفت بندرعباس به عنوان واحد نمونه ملی 
جشنواره  این  تندیس  و  لوح  و  معرفی   ۱۴۰۰ سال  در 
ریاست  رئیسی،  سیدابراهیم  دکتر  آیت اهلل  سوی  از 
پاالیش  شرکت  مدیرعامل  نامور  به  هاشم  جمهور 
نفت بندرعباس اهدا شد.  بر اساس این گزارش این 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  سوی  از  جشنواره 
بنیاد  رئیس  جمهوری،  محترم  ریاست  حضور  با  و 
و  کار  تعاون،  وزرای  اسالمی،  انقالب  مستضعفان 
رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و مسئوالن 
منظور  به  کارگران  صنفی  تشکل های  و  انجمن ها 
شایسته  اقدامات  که  مولد  و  کار  نیروهای  تشویق 
اند  داده  انجام  انسانی  نیروی  و  تولید  حوزه  در 
از بین یک هزار و 9۴۳ واحد صنعتی و  برگزار شد که 
خدماتی حاضر در این جشنواره شرکت پاالیش نفت 

بندرعباس عنوان واحد نمونه ملی را کسب کرد.
راندمان،  افزایش  بهره وری،  افزایش  است  گفتنی   
رعایت اصول بهداشتی و ایمنی، اشتغال آفرینی، توجه 
به نیروی انسانی و عدالت شغلی، جانشین پروری و 
توجه به بهبود مهارت نیروی انسانی با دانش افزایی از 
جمله دالیل انتخاب شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
شرکت  عامل  مدیر  است.   ملی  جشنواره  این  در 
مراسم  این  حاشیه  در  بندرعباس  نفت  پاالیش 
گفت: یکی از مهم ترین اقدامات این شرکت در حوزه 

نیروهای  تبدیل وضعیت  اجرای طرح  انسانی  نیروی 
ح ۲ هزار و ۱۵۰ نفر نیروی  پیمانکاری بود که در این طر
تحت پوشش پیمانکاران در این شرکت به نیروهای 
هاشم  شدند.  وضعیت  تبدیل  مستقیم  قرارداد 
ح طبقه بندی مشاغل کارکنان  نامور افزود: اجرای طر
قرارداد مدت موقت شرکت پاالیش نفت بندرعباس 
نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته برای بهبود و ارتقاء 
به  با نگاه ویژه  و  انسانی  زیرساخت های حوزه منابع 
نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی شرکت بود 
که به عنوان نخستین شرکت در سطح وزارت نفت در 

شرکت پاالیش نفت بندرعباس با موفقیت اجرا شد.
عدالت،  و  برابری  انسانی،  کرامت  ارتقای  و  حفظ  وی   
علمی کردن مدیریت منابع انسانی، افزایش بهره وری 
توسعه  در  انسانی  منابع  نقش  افزایش  کارکنان، 
جوانان  جذب  و  اشتغال  به  منجر  خود  که  شرکت 
رفاه  ایجاد  و  سازی  بومی  شد،  خواهد  استان  بومی 
اصلی  اولویت های  جمله  از  را  مقررات  چارچوب  در 
سیاست های کلیدی شرکت پاالیش نفت بندرعباس 

در حوزه توسعه منابع انسانی عنوان کرد. 
یکی  عنوان  به  بندرعباس  نفت  پاالیش  شرکت   
تامین  با  کشور  پاالیشی  شرکت های  مهم ترین  از 
نقش  کشور  نیاز  مورد  انرژی  از  درصد   ۱۵ از  بیش 
کشور  توسعه  و  اقتصاد  چرخش  در  توجهی  قابل 
ایفای  این شرکت در   تاثیرگذاری  آن  بر  دارد و عالوه 
و  ترین  درخشان  از  نیز  اجتماعی  مسئولیت های 
که  است  شرکت  این  دستاوردهای  افتخارآمیزترین 
از ۴ هزار نیروی انسانی  ایجاد اشتغال برای بیش  با 
با اکثریت بومی و به ویژه تاکید بر استفاده حداکثری 
ایفای  هرمزگان  استان  محلی  جامعه  قابلیت های  از 

نقش می نماید.

 نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: بزرگترین مخزن 
ذخیره سازی فرآورده های نفتی جنوب کشور در بندرعباس احداث می شود.

به گزارش جام جم، احمد مرادی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه تامین 
ح احداث مخزنگاه شهید نادر مهدوی بندرعباس،  با بیان این که در  مالی طر

ح قرار است ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر در روز احداث شود،  این طر
۲۰ میلیون  بنزین، ۲ مخزن  لیتری سقف شناور  ۴۰۰ میلیون  افزود: ۸ مخزن 
نفت  ثابت  سقف  لیتری  میلیون   ۴۰ مخزن   ۴ بنزین،  شناور  سقف  لیتری 
را تشکیل  گاز این مخازن   گاز و ۴ مخزن ۲۰ میلیون لتری سقف ثابت نفت 

می دهد.
با بیان این که مخزنگاه شهید نادر مهدوی قرار است جنب پاالیشگاه  وی 
نفت بندرعباس احداث شود و ارزش آن ۸۰ میلیون یورو است، عنوان کرد: 
تأمین مالی این پروژه به صورت BOT از طریق بانک ملی ایران صورت خواهد 

ح مدت سه سال به طول می انجامد. گرفت و اجرای این طر
نماینده هرمزگان در مجلس با اشاره به این که توسعه انبارهای ذخیره سازی 
فرآورده های نفتی با توجه به برنامه احداث پترو پاالیشگاه شهید سلیمانی 
مهمترین  از  موجود  پاالیشگاه های  بر  عالوه  فارس  خلیج  مهر  پاالیشگاه  و 
ح است، تصریح کرد: افزایش ظرفیت ذخیره سازی راهبردی  اهداف این طر
سواحل  در  نفتی  فرآورده های  سازی  ذخیره  مرکز  بزرگترین  ایجاد   ، کشور
، تکمیل زنجیره صادرات دریایی و زمینی فرآورده نفتی و استمرار تولید  کشور
ح ذکر شده  و امنیت عرضه فرآورده های نفتی کشور از دیگر اهداف این طر

است.

آینده اینزدیکصورتمیگیرد؛ در

احداثبزرگترینمخزنذخیره سازی
بندرعباس فرآوردههاینفتیدر

مدیـر عامـل  منطقـه ویـژه  اقتصـادی 
امـام  بـا  دیـدار  در   ، فـارس  خلیـج 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا  بندرعبـاس،  جمعـه 
سـرمایه گذاری  متقاضـی  کـه  نکتـه 
و  فلـزی  و  معدنـی  صنایـع  بخـش  در 
پتروشـیمی وجـود دارد، اظهارداشـت: 
شـرایط اسـتان هرمـزگان بـه خصـوص 
بندرعبـاس برای سـرمایه گذاری بسـیار 
مطلـوب اسـت چراکـه از نظـر امکانـات 
متخصـص،  نیـروی  وجـود  شـهری، 
دریـا، فـرودگاه، اتصـال بـه خطـوط ریلـی 
گـزارش  دارد.بـه  را  خوبـی  شـرایط   … و 
روابـط عمومـی منطقـه ویـژه اقتصـادی 
خلج طهرانـی،  فارس،حسـن  خلیـج 

توسـعه  دروازه  را  بندرعبـاس 
دانسـت  میانـه  آسـیای  کشـورهای 
آسـیای  کشـورهای  کـرد:  تصریـح  و 
بندرعبـاس  بـه  ویـژه ای  نـگاه  میانـه 
از  شهرسـتان  ایـن  چراکـه  دارنـد؛ 

خوبـی  و  بی بدیـل  ظرفیت هـای 
برخـوردار  سـرمایه گذاری  حـوزه  در 
را  بندرعبـاس   ، امـر همیـن  و  اسـت 
بـرای  کشـور  نقـاط  بهتریـن  از  یکـی  بـه 
اسـت. کـرده  تبدیـل  سـرمایه گذاری 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل 
هرمـزگان  اسـتان  گفـت:  خلیج فـارس 
بـا ظرفیـت تولیـد بیـش از ۴.۵ میلیون 
دارد  را  کشـور  در  دوم  رتبـه  فـوالد  تـن 
از  پـس  کـه  می دهیـم  را  قـول  ایـن  و 
در  کـه  فـوالدی  ح هـای  طر راه انـدازی 
رتبـه  بـه  بندرعبـاس  اجـرا اسـت،  حـال 
اول تولیـد فـوالد کشـور تبدیـل شـود.
وسـعت  بـه  اشـاره  بـا  خلج طهرانـی 
ویـژه  منطقـه  هکتـار  هـزار  پنـج 
سـال  کـرد:  خاطرنشـان  خلیج فـارس، 
گذشـته بـا وجـود تمـام محدودیت هـا 
میلیـارد  یـک  از  بیـش  چالش هـا،  و 
انجـام  ویـژه  منطقـه  از  صـادرات  دالر 

شـده اسـت کـه شـاخص قابـل قبولـی 
در شـرایط تحریـم محسـوب می شـود.
هـزار   ۱۲ کـه  نکتـه  ایـن  بیـان  بـا  وی، 
منطقـه  در  مسـتقیم  صـورت  بـه  نفـر 
فعالیـت  حـال  در  فـارس  خلیـج  ویـژه 
هسـتند، افـزود: بـا هدف گـذاری انجـام 
 ۱۰۰ از  بیـش  ارتـزاق  می تـوان  شـده 
بـه  را  هرمـزگان  اسـتان  در  نفـر  هـزار 
صورت هـای مسـتقیم و غیـر مسـتقیم 
ویـژه  منطقـه  مدیرعامـل  کـرد.  تامیـن 
اشـاره  بـا  فـارس  خلیـج  اقتصـادی 
در  فقیـه  ولـی  نماینـده  دغدغـه  بـه 
ایجـاد  خصـوص  در  هرمـزگان  اسـتان 
نیروگاه هـای اختصاصـی صنایع، گفت: 
در راسـتای مدیریـت تولیـد و مصـرف 
بـرق در اسـتان هرمـزگان شـرکت های 
جنـوب  کاوه  فـوالد  و  هرمـزگان  فـوالد 
نیروگاه هـای  احـداث  حـال  در  کیـش 

هسـتند. مگاواتـی   ۱۰۰۰ و   ۵۰۰

بانمایندهولیفقیههرمزگان؛ دیدار خلجطهرانیدر

هرمــزگانرتبهدومتولیدفوالدکشور

موفقیتشرکتپاالیشنفتبندرعباس
کسبعنوانواحدنمونهملی در

تامینمالی برنامهافزایشسهمایمیدرودر
طرحساماندهیفاضالببندرعباس

فاضالب  ساماندهی  ح  طر مالی  تامین  منظور  به  فارس،  خلیج  ویژه  منطقه  سهم  افزایش  درصدد  کرد:  اعالم  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
فاضالب  ساماندهی  ح  طر مالی  تامین  نحوه  بررسی  ویدئوکنفرانس  نشست  در  جعفری  ا…  وجیه  جام جم،  گزارش  به  هستیم.  بندرعباس 
، هزینه پایه  ح ضمن بیان این مطلب، گفت: طبق برآورد مشاور بندرعباس و انتقال پساب به صنایع غرب هرمزگان با حضور سهامداران طر
ح، ۲9۰۰ میلیارد تومان است که با تورم احتمالی، این رقم طی ۳۰ ماه دوران ساخت، ۴۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی می شود. وی  احداث این طر
، ۲۰ درصد این هزینه از طریق سرمایه گذاران و سهامداران، ۵۷ درصد از طریق فروش آب و مابقی هزینه ها از طریق دریافت  افزود: در حال حاضر
تسهیالت بانکی، در نظر گرفته شده است. رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: در تالشیم با افزایش سهم منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی 
ح مذکور فراهم  خلیج فارس به عنوان یکی از شرکت های تابعه ایمیدرو، امکان اعطای تسهیالت از طریق این شرکت را برای تامین مالی طر
ح، ایمیدرو حدود ۱۶ درصد، شرکت های ملی صنایع مس، فوالد هرمزگان، صبا فوالد خلیج فارس، پاالیش نفت  کنیم.  وی ادامه داد: در این طر
بندرعباس، صنایع معدنی و فلزی ستاره سیمین هرمز و گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش هر کدام ۱۴ درصد و نیز شرکت های 

ملی فوالد و منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی خلیج فارس هر کدام ۵ صدم درصد سهم دارند.
ع تامین مالی تا یک ماه آینده * نهایی شدن موضو

ح ساماندهی فاضالب بندرعباس، تصریح کرد: پیگیری  رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به راهکارهای قابل پیگیری برای تامین مالی طر
ح تام، مشارکت دادن شرکت های تامین کننده مالی و نیز انتشار اوراق مشارکت،  این سازمان برای دریافت تسهیالت از طریق بانک ها، طر
توسط  نهایی  تایید  از  پس  و  بررسی  مالی،  کمیته  توسط  آینده  ماه  یک  تا  حداکثر  موضوع  این  داد:  ادامه  برنامه هاست.وی  این  جمله  از 

سهامداران، وارد مرحله اجرا می شود.
* استاندار هرمزگان: در کنار سهامداران هستیم

ح ساماندهی فاضالب بندرعباس در حوزه اجتماعی،  مهدی دوستی، استاندار هرمزگان به صورت ویدیو کنفرانسی ضمن اشاره به اهمیت طر
ح کنیم تا تامین مالی  ح برای تکمیل زودتر این پروژه هستیم و آمادگی داریم صنایع بیشتری را وارد طر گفت: در کنار سهامداران و مجریان طر
ح، این آمادگی وجود دارد تا آن را در راستای سیاست های زیست  آن راحت تر انجام شود. وی افزود: با توجه به موضوع زیست محیطی طر
ح و اعالم شد که این  ح از سوی سهامداران مطر ، موضوع زیست محیطی بودن طر محیطی دنبال کنیم. بنا به این گزارش، در نشست مذکور
خ تسهیالت بانکی آن متناسب با سیاست های بانکی زیست محیطی و در قالب تسهیالت  ح های بزرگ ملی دیده شود و نر ح همچون طر طر

ارزان قیمت اعطا شود.
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حافظ

نشست پرسش و پاسخ فعاالن اقتصادی باحضور 
هرمزگان،  بازرگانی  اتاق  ریاست  صفا  رضا  محمد 
مهدی  ایران،  بازرگانی  اتاق  رئیس  نائب  امیرزاده 
دوستی استاندار هرمزگان،  قاسمی ریاست سازمان 
گسترده  حضور  و  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
فعالین اقتصادی هرمزگان به میزبانی اتاق بازرگانی 
برگزار  بندرعباس  همای  هتل  سالن  در  هرمزگان  

شد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی 
بندرعباس در این نشست  گفت: استان هرمزگان، 
از استان های تجاری کشور است که ۷۰ درصد  یکی 
با  متاسفانه  اما  می کشد  دوش  به  را  کشور  تجارت 
این نقش مهم در توسعه کشور دارای ضعیف ترین 

زیر ساخت ها است.
بیان  با  تازیانی  روحانی  حسن  جام جم،  گزارش  به 
از دولتمردان بسیار باالست  این که سطح توقعات 
فعاالن  بین  که  خوبی  تعامل  به  توجه  با  افزود: 
اقتصادی و دولتمردان وجود دارد باید به هرمزگان 

نگاه ویژه داشته باشند. 
مضاعفی  فشار  تحریم ها  این که  به  اشاره  با  وی 
گفت:  است  کرده  وارد  کشور  خارجه  تجارت  بر 
:هزینه های تجارت به دلیل تحریم ها بسیار افزایش 
شکسته  کشور  خارجی  تجارت  کمر  است،  یافته 
را به گوش  شده است.  که امیدواریم این مشکل 

رئیس جمهور برسانید.
نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی 
بندرعباس با اشاره به معطلی طوالنی مدت کامیون 
دارند  بار  اعالم  کاال  صاحبان  گفت:  استان  در  داران 
اما بخش حمل و نقل به دلیل پایین بودن تعرفه 
از طرفی  از تحویل و حمل کاال خودداری می نمایند، 
و معطلی  گمرک  به دلیل عدم فعالیت شبانه روزی 
مشکل  دچار  کامیون ها  جذب  بخش  در  رانندگان 
گیری   تصمیم  تصویب  عدم  به  روحانی  هستیم.  
داد:    ادامه  و  کرد  اشاره  نیز  تجارت  هزینه ها  لوایح  
هزینه های  نقش  که  شود   تصویب  لوایح  بود  قرار 
اما هنوز  تاجر و هم مردم  مشخص شود  برای  هم 
در این مورد تصمیم گیری نشده و این  مورد باعث 

تورم نیز شده است. 
تعرفه  خ  نر دریافت  مشکل  به  اشاره  با  روحانی 
بیان  جدید  سال  در   bts تعهد  اساس  بر  گمرکی 
اما  نیامده  هنوز  بودجه  ابالغیه  جدید  سال  کرد:در 
کاالی  و  وارداتی  کاالهای  برای   bts تعهد  اساس  بر 
درحالی  می شود  اعمال  جدید  خ  نر وارداتی  اساسی 
که سازمان تعزیرات و حمایت از مصرف کننده اجازه 
خ را به صاحبان کاال داده نمی شود که اگر  افزایش نر
مشکل  با  بازار  نشود  تکمیل  تامین  عدم  زنجیره 

مواجه خواهد شد. 
وی اظهار کرد: هر ساله از محل صندوق توسعه ملی 

کنندگان  صادر  به  صادراتی  قیمت  ارزان  تسهیالت 
کاال پرداخت می شود اما در هرمزگان اطالعات دقیق 
نیست که صادر کنندگان کاال تا چه میزان توانسته 

اند این تسهیالت کم بهره را جذب نمایند. 
دادو  خبر  استان  در  انباری  مجتمع  نبود  از  روحانی 
وجود  منظمی  انباری  مجتمع  استان  در   : گفت 
انبار  تهران  یا  همجوار  استانهای  در  باید  ندارد،کاال 
راستای  در  گرددکه  ارسال  استان  به  سپس  شود 
این  در  است  نیاز  هزینه ها  کاهش  از  جلوگیری 

خصوص اقدام شود.  
در  ساختمانی  مصالح  استاندارد  و  کیفیت  عدم   *

هرمزگان
صنعت  بخش  در  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیات  عضو 
هرمزگان  گفت:  نشست  این  در  نیز  ساختمان 
ندارد   مناسبی  ساخت های  زیر  صنعت  بخش  در 
استان  در  ساخت  صنعت  زمینه  در  که  طوری  به 
اما ساختمان ها کیفیت  هزینه ها پرداخت می شود 
غیر  شده  کارگرفته  به  مصالح  زیرا  ندارند  را  الزم 

استاندارد است. 
رابطه  این  در  داد:  ادامه  بنی هاشمی  محسن  سید 
را  کار  که عمل می کند  کسی  یا  نداریم  را  یا علم الزم 
درست انجام نداده که در این صورت اگر مهندس 
او باطل  کرده باشد جریمه می شود و پروانه  اغفال 
می شود اما آیا ساختمان غیراستانداردی که ساخته 

شده نیز تخریب می شود؟
وی ادامه داد: در جامعه ما ا کثر بخشنامه ها بدون 
به  همه  برای  مشکالتی  و  می شود  مصوب  تفکر 

وجود می آورند. 
توسعه  از  حمایت  صندوق  تأسیس  لزوم   *

گردشگری
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی هرمزگان و رئیس کمیسیون گردشگری  
و از فعاالن اقتصادی نیز به تصمیمات کارشناسی و 
و  بخشی  فرا  نمایندگان  مجمع  ترکیب  در  هدفمند 
ملی اشاره کرد گفت: مجمع نمایندگان از نزدیک وارد 
میدان شوند و ببیند که بخش خصوصی گردشگری 
با چه مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند و خیلی از 
بخش های گردشگری و صنایع دستی قبل از کرونا 

زمین گیر شدند. 
دکتر براهیمی قلعه قاضی به لزوم تأسیس صندوق 
افزود  و  کرد  اشاره  گردشگری  توسعه  از  حمایت 
در  را  اول  اولویت   ۱۰ باید  حاکمیتی  :دستگاه های 
ارائه  حوزه گردشگری به سرمایه گذاران این بخش 

نمایند.
تعطیالت  تصویب  خواست  در  همچنین  وی 
زمستانی را برای استان نمود و گفت: با این مصوبه 
یک تنفس اقتصادی به استان داده می شود زیرا با 
توجه ب آب و هوای استان، زمستان بهترین فصل 

گردشگری هرمزگان است که می توان از آن بهترین 
بهره اقتصادی را برد . 

جامع  بانک  تشکیل  خواستار  همچنین  وی 
بخش  در  گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  فرصتهای 
و  واحد  پنجره  ایجاد  استان،  گردشگری  صنعت 

صدور الکترونیکی مجوز ها شد. 
* قوانین دست وپا گیر درراه تولیدکنندگان

فعال  و  استان  بازرگانی  اتاق  ،عضو  تهمتن  وحید 
این که  بیان  با  نشست  این  نیزدر  اقتصادی 
دستگاههای خدمات رسان دولتی از سرمایه گذاران 
برای  فرصت  و  طعمه  عنوان  به  خصوصی  بخش 
خود استفاده می کنند به مشکالت و قوانین دست 
خواستار  و  پرداخت  تولیدکنندگان  راه  در  پاگیر  و 
اشتغال  توسعه  زمینه  در  پایش  کمیته  تشکیل 
توسط نهاد های مختلف شد که تا به امروز عملکرد 

آنها در این زمینه چگونه بوده است. 
وی گفت: عده ای از مسئولین با سنگ اندازی و مانع 
تراشی  منجر به تعطیلی واحدها می شوند که مایع 

فالکت برای جامعه هستند و باید رد شوند.
و  الزم  بارزارها  روز  خانگی و  برای مشاغل  جانمایی   *

ضروری است 
رئیس کانون  زنان بازرگان استان هرمزگان نیز گفت 
تشکیل  فرهیخته ای  زنان  از  بازرگان  زنان  کانون   :
شده که درزمینه های مختلف اشتغالزایی نموده اند 
اختیار  در  را  تا تجربیات خود  اند  اینجا جمع شده  و 

دیگران قرار دهند. 
فرحناز علوی با بیان این که در ایران هنوز نمایشگاه 
گرفته  اشتباه  یکدیگر  با  دستی  صنایع  فروشگاه  و 
باید  دستی  صنایع  و  :محصوالت  افزود  می شود 
آن  توسعه  برای  و  شوند  شناخته  تا  شوند  معرفی 

سرمایه گذار پیدا شود .
وی ادامه داد : بارها تقاضای جانمایی برای مشاغل 
خانگی و روز بارزارها ارایه داده ایم حتی اگر در حد یک 

کانکس باشد. 
رئیس کانون  زنان بازرگان استان هرمزگان با اشاره 
به بازیهای جام جهانی در قطر بیان کرد: قبل از جام 
جهانی باید سرمایه گذار پیدا کنیم که به واسطه وی 
نمایشگاههای مختلف عرصه محصوالت با کیفیت 

صنایع دستی در کیش و قشم برپا شود. 
ین قشر جامعه هستند  * کسبه آسیب پذیر تر

سپهرتاج عضو اتاق بازرگانی هرمزگان ازپیشکسوتان  
قطب  هرمزگان  این که  بیان  با  نیز  هرمزگان  بازار 
اقتصادی کشور است که اقتصاد آن برای خواص و 
آن برای هرمزگانی هاست  تهران است و تنها قطب 
دالر  روزه  هر  باالرفتن  و  ارز  بازار  نوسانات  گفت: 
و  ورشکستگی  سبب  ریال  ارزش  آمدن  پایین  و 
مشکالت تقتصادی فراوانی برای بازاریان شده است 
جامعه  قشر  ترین  پذیر  آسیب  کسبه   : افزود  وی   .

هستند که دولت باید آنها را حمایت کند. 
یم  یان کانتینر یخچال دار ندار * برای صادرات آبز

با  آبزیان  اتحادیه صادرکنندگان  مرادی نایب رئیس 
اشاره به اختصاص یک هزار میلیارد تومان در سفر 
با  گفت:  آبزیان  بخش  به  جمهوری  ریاست  اخیر 
اختصاص این مبلغ به بخش آبزی پروری می توان ۸۰ 

هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.
یک  به  مزرعه  هکتار  هر  ایجاد  برای   : داد  ادامه  وی 
عمده  البته  که  است   نیاز  هزینه  تومان  میلیارد 

مشکل در این زمینه تأمین برق است . 
مرادی ادامه داد: و این ۱۵ هزار هکتار ظرف ۲ سال 
آینده با ایجاد ۵۰ هزار شغل به بهره برداری می رسد 
که بخش خصوصی هزینه آن را پرداخت کرده است. 
وی یکی از مشکالت صادرات آبزیان را زیرساختهای 
حمل ونقل عنوان کرد و افزود: کشتیرانی کشتی دارد 
ولی کانتینر یخچال دار از خود ندارد که صادرکننده 

باید آن را تهیه کند.

توسط  محصوالت  نکردن  بیمه  همچنین  وی 
کانتینر های خارجی و عدم حضور در پنجره واحد را از 

دیگر مشکالت این بخش نام برد.
توجیه  دارای  واحدهای  با  نخلستان ها  احیا   *

اقتصادی 
با  نشست  این  در  نیز  استان  خرما  انجمن  رئیس 
هکتار  هزار   ۲ گفت:  داران  نخل  مشکالت  به  اشاره 
در  است  نیاز  که  دارد  وجود  استان  در  نخلستان 
احیا  نخلستانها  این  کم  وری  بهره  با  شهرستانها 

شوند.  
حسن قناعتیان همچنین به بروز مشکالت از طرف 
سوسک های خرطومی و حنایی اشاره کرد و گفت : 
آفات  این  با  مبارزه  هزینه  پرداخت  توان  خرماداران 
را ندارند که از دولت در این زمینه درخواست کمک 

داریم. 
نوسازی  عدم  و  گارز  قیمت  برابری   ۵ افزایش  وی 

صنعت نخل داری به دستگاههای مدرن را از دیگر 
مشکالت این بخش بر شمرد. 

بخش  در  غیرمجاز  و  غیرمتخصص  افراد  ورود   *
ع  صادرات و واردات ممنو

گمرکی  کارگزاران  اتحادیه  رئیس   ، پور شکر  عارف 
بندرعباس نیز در این نشست در خواست برگزاری 
جلسه و کارگروه تخصصی برای بررسی تبعات قاچاق 
مسئولین  حضور  با  گمرکی  کاالهای  قاچاق  و   کاال 
نهادهای  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اداره  گمرک، 

خصوصی شد
و  غیرمتخصص  افراد  ورود  از  داد:باید  ادامه  وی 
که  واردات  و  صادرات  بحث  در  گمرک  در  غیرمجاز 
نهادی  هیچ  جوابگو  و  خود  اعمال  برای  تعهدی 

نیستند جلوگیری شود. 
مهندس  نشست،  این  در  است  ذکر  به  الزم 
مقیمی ،رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ،حاج 
پخش  صنعت  انجمن  رئیس  حزنی  عبدالمحمد 
تولیدکنندگان  نایب رئیس  جوادی  محمد  استان، 
و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی، دکتر پورعلی 
سرکار  آزمایشگاه ها،  انجمن  رئیس  نایب  مردان 
بین  داران  رستوران  اتحادیه  رئیس  رو  نیک  خانم 
حوزه  مشکالت  بیان  به  جداگانه  کدام  هر  نیز  راهی 

خود پرداختند.
یایی و ته لنجی آماده  * پیش نویس قانون تجارت در

شده و به زودی اجرایی می شود
اقتصادی  فعاالن  جمع  در  نیز   هرمزگان  استاندار 
اعتبارات  تخصیص  در  داشت:  اظهار  هرمزگان 
بلکه  نیستم  مردم  با  سیاسی  تجارت  دنبال  به 
پروژه های رشد در  انجام  با  که  این است  رویکرد ما 
و  کنیم  ایجاد اشتغال  برای جوانان  بتوانیم  استان، 

زیرساخت های اصلی را تامین کنیم.
و  ورزشی  سالن  احداث  افزود:  دوستی  مهدی 
اما این موارد به  راه روستایی خوب است  آسفالت 
ماندن  و  اشتغال  ایجاد  سبب  نمی تواند  تنهایی 
جوانان در روستاها شود، در حال حاضر در استان 
که  دارد  وجود  سکنه  از  خالی  روستای   ۵۰۰ بر  بالغ 
این  و  داشته اند  دسترسی  راه  روستا  از ۴۳۳  بیش 
یعنی با راه نمی توان مانع از مهاجرت افراد جویای کار 

از روستا به شهرها شد.
و  زیرساخت ها  ایجاد  دنبال  به  ما  گفت:  وی 
اختصاص  هستیم،  رشد  حوزه  با  مرتبط  پروژه های 
برق  تامین  برای  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار  از  بیش 
ع پرورش میگو در استان امر بسیار خوبی بود  مزار

که می تواند ضریب اشتغال در استان را باال ببرد.
پروری  آبزی  حوزه  در  داد:  ادامه  هرمزگان  استاندار 
وعده دادیم ۳ مرکز برای تقویت ذخایر داده بودیم 
مشخص  مکان  و  شده  انجام  زمین  تخصیص  که 
شده و یک مرکز دیگر نیز به این ۳ مرکز اضافه شده 

است.
که  تجارت  حوزه  در  گفت:  دوستی  مهندس 
است  مساله  همین  ما  همه  گرفتاری  اصلی ترین 
پیش  و  شد  تشکیل  وزیر  سه  حضور  با  کارگروهی 
نویس یک قانون برای تجارت و ته لنجی نوشته شد 
که در این قانون بیمه ملوانان تا ساماندهی ته لنجی 
گرفته  نظر  در  قانون  این  در  مختلف  تخفیفات  و 
شده است این قانون در پروسه است و امیدوارم 

به سرعت اجرایی شود.
آبرسانی به دشت ها و  وی اظهار داشت: در مساله 
انجام  تکمیل زیرساخت ها، معادل ۱۰ درصد هزینه 
شده برای سد جگین برای آب رسانی به دشت ها و 
اراضی پایین دست این سد کردیم تا سرمایه گذاری 
ایجاد  اولیه فایده ای داشته باشد و بتواند به  بزرگ 

شغل برای مردم منطقه کمک کند.
زنجیره  تکمیل  برای  گفت:  هرمزگان  استاندار 
پتاسیم و ایجاد شهر پتاس ۷۰ هکتار در نظر گرفته 
در  سیلیس  شهر  روی  بر  دیگر  سوی  از  و  شده 
استان نیز مطالعاتی انجام شده و با توجه به ضعف 
منابع سیلیس در هند به دنبال بازار هند و سرمایه 

گذاری در این زمینه هستیم.
ما  نیز  دریایی  گردشگری  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
برآورده  را  استان  دیرینه  آرزوهای  از  یکی  توانستیم 
برای  یارانه ای  سوخت  سهمیه  توانستیم  و  کنیم 

کشتی های کروز را مجوز بگیریم.
گذاری  اولیه دفترچه سرمایه  گفت: نسخه  دوستی 
اقتصادی  معاونت  تالش  با  اسفندماه  در  استان 
این  با  است،  بزرگی  کار  که  شده  آماده  استانداری 
و  کرد  جلب  را  گذاران  سرمایه  نظر  می توان  دفترچه 
در آن ۶۸ مشوق طالیی برای سرمایه گذاران در نظر 

گرفته شده است.
 ۱۱۰۰ بر  بالغ  استان  باغات  نوسازی  برای  افزود:  وی 
متاسفانه  که  شد  گرفته  تسهیالت  تومان  میلیارد 
ما  است  نشده  ح  طر این  از  مناسبی  استقبال 
میلیارد   ۴۰۰ و  هزار   ۱۴ جمهوری  ریاست  سفر  در 
تسهیالت سفر گرفتیم که باید ماهانه ۱۲۵۰ میلیارد 
تومان جذب شود که هنوز استقبالی نشده است و 

در صورت عدم جذب، بازگشت خواهد خورد. 
کردن  دار  سند  بحث  در  گفت:  هرمزگان  استاندار 
از  استان  مختلف  مناطق  در  مسکونی  زمین های 
خوب  میناب  و  هرمز  جزیره  بندرعباس،  در  جمله 
عمل شد اما در حوزه سند دار کردن اراضی کشاورزی 

همچنان مشکل وجود دارد.
ح های گردشگری بر  وی تصریح کرد: تمرکز عمده طر
معلول سفر و احداث هتل و مسافرخانه است در 
حالی که باید به سمتی برویم که در حوزه گردشگری 
استان  به  سفر  عامل  که  شود  اجرایی  ح هایی  طر

شوند.

نشست  پرسش و پاسخ فعاالن اقتصادی با استاندار هرمزگان

نائب رئیس اتاق بازرگانی 
صنایع معادن و کشاورزی 

بندرعباس در این نشست  
گفت: استان هرمزگان، یکی از 

استان های تجاری کشور است 
که ۷۰ درصد تجارت کشور را به 
دوش می کشد اما متاسفانه 
با این نقش مهم در توسعه 
کشور دارای ضعیف ترین زیر 

ساخت ها است.


