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 رونق منطقه با توسعه گردشگری
 در هرمزگان

ارتقای خدمات و افزایش رضایت 
شهروندان؛ اولویت مدیریت 

شهری سرگز  

فاز سوم پاالیشگاه نفت 
ستاره خلیج فارس افتتاح شد

افزایش خدمات رسانی با ایجاد 
درآمدهای پایدار در شهرداری

توسعه خدمات و مبلمان شهری؛ 
اولویت نخست شهرداری منطقه 3

 مدیر منطقه سه شهرداری بندرعباس گفت: در بودجه 97 خیلی از بودجه های عمرانی را به مبلمان 
شهری اختصاص دادیم که در سال 98 هم رویکردمان به همین شکل خواهد بود. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه بندرعباس، روح اهلل مرادی زاده، ضمن تبریک پیروزی انقالب 
اسالمی، با تشریح پروژه های در دست اقدام این منطقه بیان داشت: احداث زمین ورزشی همراه فضای سبز، 

پارک کودک شهدای کوی ملت به متراژ 900 متر مربع، سرویس بهداشتی با...

 هرمزگان،  رتبه نخست 
 ترانزیت کاال در کشور
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هرمزگان

سرپرستی شعب استان هرمزگان



دو شنبه 29 بهمن 1۳97   شماره 5۳26

فاز سوم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس با حضور رئیس جمهور، وزیر نفت و فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار جام جم هرمزگان با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، بیژن زنگنه وزیر نفت، 
سعید محمد فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( و دیگر مســئوالن کشوری و استانی در 
بندرعباس، فاز سوم پاالیشــگاه میعانات گازی ســتاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پاالیشگاه 

میعانات گازی جهان افتتاح شد.
با راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، تولید بنزین در این پاالیشگاه به 36میلیون لیتر 

در روز می رسد.
پاالیشگاه میعانات گازی ســتاره خلیج فارس نخستین پاالیشگاه طراحی شــده بر اساس خوراک 
میعانات گازی کشور با ظرفیت پاالیش 360 هزار بشکه در روز در قالب سه فاز 120 هزار بشکه ای 
با هدف تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع و ســوخت جت در 13 کیلومتری غرب بندرعباس در زمینی 

به مساحت 700 هکتار احداث شده است.
تولید روزانه 36 میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو5،  14 میلیون لیتر گازوییل سبک و سنگین، بیش 
از 3 میلیون لیتر ســوخت جت، بیش از 4 میلیون لیتر گاز فشرده مایع )LPG(  ، همچنین 130 تن 

گوگرد جامد و 425 تن هیدروژن از محصوالت نهایی این پاالیشگاه به شمار می رود.
فاز نخست این پاالیشگاه در اردیبهشت سال 96 و فاز دوم آن نیز در تیر سال جاری افتتاح شد.

 فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان از کشــف 30 تن مواد 
محترقه قاچاق از یک دســتگاه کانتینر به ارزش 30 میلیارد 

ریال در استان خبر داد.
 به گزارش خبرنگار جام جم هرمزگان، سردار عزیزاله ملکی 
با اعالم این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی استان 

با انجام کار اطالعاتی از اقدام افرادی سودجو که به صورت 
سازمان یافته در امر قاچاق مواد محترقه از مبادی رسمی به 
مقصد استان های شمالی و مرکزی کشــور فعالیت داشتند، 
مطلع و پیگیری موضــوع را به صورت ویژه در دســتور کار 
خود قرار دادند.وی افزود: مأموران با تالش شــبانه روزی و 

بهره گیری از شیوه های پلیسی یک دستگاه کامیون کشنده 
حامل مواد محترقه همراه شــخصی کــه در امر خروج این 
محموله کانتینری نقش اصلی را ایفا می کرد شناسایی کردند.

این مقام انتظامی اظهار کرد: پــس از تعقیب و مراقبت های 
غیر محسوس مشخص شد کامیون مورد نظر به یک انبار در 
بندرعباس وارد و با فک پلمــب و جابه جایی کانتینرها، قصد 
خروج از استان به سمت استان های مرکزی کشور را دارد که 

با سرعت عمل مأموران کامیون مذکور متوقف شد.
سردار ملکی تصریح کرد: در بازرســی دقیق از خودرو مقدار 
30 تن انواع مواد محترقه خارجی قاچاق و ممنوعه به ارزش 
30 میلیارد ریال کشــف و ضبط و راننده خودرو نیز دستگیر 
شــد.به گفته فرمانده انتظامی هرمزگان 4 متهم تا کنون در 
این زمینه دســتگیر و میزان مواد محترقه بالغ بر 25 میلیون 

عدد است.

3۰ تن مواد محترقه قاچاق کشف شد

رئیس جمهور با اشــاره به وجود جزایر زیبا و آب های شــفاف و ایجاد 
جاذبه های گردشگری در هرمزگان گفت: دولت با توسعه صنعت گردشگری 

به دنبال افزایش اشتغال و رونق منطقه است.
به گزارش خبرنگار جام جم هرمزگان، حجت االســالم حسن روحانی با 
حضور در جمع مردم هرمزگان که برای دیدار با وی به ورزشــگاه تختی 
بندرلنگه آمده بودند، اظهار داشت: در هرمزگان وجود خلیج فارس، دریای 
عمان و اتصال به اقیانوس هند، وجود جزایر 14 گانه و خط ســاحلی 900 
کیلومتری نعمت منطقه است که باید از آن در جهت رفع معضل بیکاری 

بهره برد.
 روحانی بیان داشــت: با وجــود جزایر زیبــا و آب های شــفاف و ایجاد 
جاذبه های گردشگری این امکان را می توان فراهم کرد که بیکاری از بین 

برود و صنعت گردشگری در این منطقه رونق یابد.
 وی از برنامه های ویژه دولت برای غرب استان هرمزگان خبر داد و گفت: 
ایران به لحاظ گازرسانی به نقاط مختلف در شرایط خوبی است اما باید در 
دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان به این موضوع به صورت ویژه 

نگاه شود.
 رئیس جمهور گفت: تا پایان این دولت گاز را به شهرستان های این منطقه 
خواهیم رساند و تالش  خواهیم کرد که لوله کشــی گاز به عنوان یکی از 
نیازمندی های مردم برای آسایش بیشتر و توســعه صنعت هر چه زودتر 

اجرایی شود.
 روحانی، پرورش ماهی و میگو را به عنوان یکی از راهگشاترین فعالیت ها 
در جهت افزایش تولید شغل در استان هرمزگان برشمرد و گفت: به همین 
منظور طرح 13 هزار هکتاری پــرورش میگو را در این اســتان دنبال و 

تکمیل می کنیم.
 وی از تخصیــص 595 میلیارد تومان اعتبــار برای اجــرای برنامه ها و 
طرح های کارشناسی شده در غرب هرمزگان خبر داد و گفت: این بودجه 
مازاد بر بودجه تخصیص یافته برای طرح ها و پروژه هایی است که پیش از 

این دولت وعده آن را داده بود.
 رئیس جمهور، توسعه بندرگاه بندرلنگه را یکی از طرح های مهم برشمرد و 
گفت: این بندرگاه بندر مهمی است و برای تجارت و صیادی نیاز به توسعه 
دارد و به مردم وعده می دهم تا سال 99 و در همین دولت توسعه بندرگاه 

اجرایی شود.
 وی یکی از طرح هــای مهم دولــت را احــداث بزرگراه از پارســیان تا 
بندرعباس و از بندرعباس تا سیســتان و بلوچســتان عنوان کرد و افزود: 
بخش عظیمــی از این طــرح اجرایی شــده و تنهــا 120 کیلومتر از آن 

باقی مانده کــه امیدواریم با تخصیص 300 میلیــارد تومان اعتبار، ضمن 
تکمیل طرح نقش موثری در رونق گردشــگری و اشــتغال آفرینی برای 
اســتان هرمزگان ایفا کند. رئیس جمهور با تاکید بر سیاست امنیت آفرینی 
در منطقه از جانب ایران اســالمی گفت: ایران با همه کشورهای همسایه 

روابطی برادرانه می خواهد و هیچگاه آغازگر تجاوز در منطقه نبوده ایم.
 وی، رشــد و پرورش صدام را نمونه ای از خطای راهبردی کشــورهای 
همسایه برشمرد و گفت: امروز برخی از کشــورهای همسایه، به مراتب 
خطای بیشــتری می کننــد و امنیت را در دوســتی با صهیونیســت ها و 

آمریکایی ها می دانند حال آنکه امنیت منطقه در دستان مسلمانان است.
 روحانی با تاکید بر حفظ وحدت کشورهای همجوار در جهت ایجاد امنیت 
پایدار خاطرنشــان کرد: ایران همــواره روابط صلح آمیــز و برادرانه ای با 
همسایگان خود داشته است اما متاســفانه برخی همسایگان راه را اشتباه 

انتخاب کرده و به سراغ آمریکا و صهیونیسم رفته اند.
 رئیس جمهور ادامه داد: این کشورها گمان می کنند ایران قدرتمند، چشم 
طمع به آنها دارد درحالی که ما به دنبال ایجاد روابط دوســتانه هستیم و 
دشمنی چند کشور حاشــیه خلیج فارس با ایران به ضرر آنها تمام خواهد 

شد.
 وی با بیان ایــن مطلب که انقالب ما اســالمی و مردمی اســت، اظهار 
داشت: در طول 40 سال گذشته از عمر انقالب اسالمی همواره جمهوری 
اســالمی به دنبال تامین امنیت، افزایش معنویت و پیشــرفت برای کل 
منطقه بوده است که گفتار و عمل ما در شــرایط کنونی همین موضوع را 

اثبات می کند.
 روحانی از تالش جبهه اســتکبار برای ایجاد شکاف و اختالف میان اقوام 
و مذاهب در ایران برای ضربه زدن به حاکمیــت دینی خبرداد و گفت: با 
اتحاد و همبستگی ملت دشــمن به این هدف نخواهد رســید و در نقاط 
مختلف کشور از جمله سیستان و بلوچســتان، هرمزگان و بوشهر شاهد 

وحدت مثال زدنی میان شیعه و سنی هستیم.
 رئیس جمهور یکــی از تصمیمات مهم دولت هــای یازدهم و دوازدهم را 
تقویت وحدت میان اقوام و مذاهب برشمرد و گفت: از ابتدای این دولت ها 
تاکنون در سراسر استان ها در مناصب مهم مدیریتی از وجود برادران اهل 
تسنن هم استفاده شده است.وی، شایسته ساالری را مالک انتخاب افراد 
برای تصدی پســت های مهم عنوان و تصریح کرد: برای این دولت تنها 
نکته قابل اهمیت شایسته ساالری اســت و شیعه و سنی و زن و مرد برای 
ما اهمیتی ندارد و از استانداران و فرمانداران می خواهم اساس استخدام ها 
را بر شایسته ســاالری قرار دهند. روحانی تاکید کرد: هر فردی که ایران، 
اسالم و قانون اساسی کشور را قبول دارد در زیر چتر قانون اساسی دارای 

حقوق مساوی است.
 رئیس جمهور گفت: اصل اساســی در انتخاب ها، قانون گرایی است همه 

باید در جهت صیانت از منافع ملی به قانون احترام بگذاریم.
 وی با بیان این مطلب که وجب به وجب ایران اســالمی برای ما گرامی 
است و برای هر وجب آن خون می دهیم، افزود: خون آشامان و کسانی که 
به غلط به پاســداران این میهن حمله کردند باید بدانند چنین اقداماتی بر 
عزم جدی ما برای مبارزه با تروریسم اضافه خواهد کرد و اجازه نخواهیم 

داد این مزدوران بخواهند به منافع ملی ما آسیب بزنند.
روحانی با تاکید بر وجود اراده ملی برای توســعه بیشــتر کشور و پایداری 
انقالب گفت: در راهپیمایی اخیر 22 بهمن ملت اعالم کرد که راه آزادی، 
استقالل و مســیر حاکمیت را ادامه خواهد داد و همچون گذشته در برابر 

ظالمان خواهیم ایستاد و از حقوق مظلومان دفاع خواهیم کرد.
 رئیس جمهور افزود: ملت از اینکه دشــمن ما را در فشــار قرار داده است 
نمی هراسد و بخوبی می دانیم که استکبار از این طریق دنبال فشار بر ملت 
و ایجاد شکاف و اختالف میان حاکمیت، نظام، قوای سه گانه و رهبری با 
مردم است.وی ادامه داد: دشمن می خواهد اعتماد مردم به نظام را سست 
کند اما امروز با وحدت و اتحاد زیر یک پرچــم و رهبری یک رهبر و یک 
دولت و قانون اساســی با منافع ملی مشترک برای عظمت ایران اسالمی 

در این روزهای سخت متحد ایستاده ایم.
مهین حیدری سراحی

رئیس جمهور تاکید کرد؛
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شــهردار گوهــران گفــت: ایجــاد 
درآمدهــای پایدار برای شــهرداری 
موجب افزایش سطح خدمات رسانی 

می شود.
بــه گــزارش خبرنــگار جــام جــم 
هرمــزگان، مجتبــی انصــاری کــه با 
27 ســال ســن به عنوان جوانترین 
شــهردار کشــور ســکان مدیریــت 
در  گوهــران  شــهر  شــهرداری 
شهرســتان بشــاگرد را بــه دســت 
گرفته اســت با تــاش و پشــتکار و 
روحیه خســتگی ناپذیرش توانسته 
اقدامات قابل توجهی را در راســتای 
تحــول مبلمــان شــهری و خدمات به 

شهروندان این شهر انجام دهد.
دوره  تحصیلکــرده  کــه  انصــاری 
دکتــرای تخصصــی علــوم زمیــن 
خبرنــگار  بــا   گفتگــو  در  اســت 
جــام جــم هرمــزگان بــا تشــریح 
عملکــرد یکســاله خــود در تصــدی 
ســمت شــهردار گوهــران اظهــار 
داشــت: اقدامــات ویــژه ای در 
ایــن مــدت آغــاز و بــرای ارتقــای 
خدمــات شــهری و رفاه شــهروندان 
به بهــره برداری رســیده اســت که 

می تــوان به کلنــگ زنی و شــروع به 
کار پــروژه مصلی امــام خمینی )ره( 
 و آرامســتان بهشــت ابوالفضــل 
)ع (  شــهر گوهــران در تیــر 97 و 
بهره بــرداری در اســفند 97 )کمتر 
از یک ســال ( اشــاره کــرد و یادآور 
شــد که آرامســتان با کمک خیرین، 
مجهز به سردخانه جســد و همچنین 
بــا مســاعدتهای دفتــر امورشــهری 
اســتانداری هرمــزگان و ســازمان 
شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور 
خــودروی حمــل متوفــی اختصــاص 

یافته است.
وی احــداث آبنمــا بــر روی رودخانه 
واقع در مرکز شــهر گوهــران را نیز 
یکــی دیگــر از اقدامات شــهرداری 

این شهر در یکسال اخیر برشمرد.
انصاری از تامین اعتبار و احداث دو 
خیابان جدیــد در شــهر گوهران در 
جهت رفاه عمومی و خدمات رســانی 
مطلــوب بــه شــهروندان خبــرداد و 
تصریح کرد: در مدت زمان یادشــده 
بالغ بــر 3600 متر از معابر شــهری 
این شهر از روشنایی معابر بهره مند 

شده است.

در ادامه  شــهردار گوهران افزود: 
جهــت تامیــن بخشــی از هزینه های 
شــهرداری اقــدام بــه راه انــدازی 
کارگاه تولیــد قطعــات بتنــی نموده 
اســت کــه عــاوه بــر درآمدزایی و 
رفــع نیاز عمــده مصالح پــروژه های 
عمرانی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار 

برای 6 نفر را فراهم آورده است.
اجرای دیوارهــای حفاظتی با ســنگ 
مالــون در بخــش هایــی از شــهر 
گوهــران بــا اهــداف زیباســازی و 
جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب 

آسفالت،  امضای تفاهم نامه با اداره 
کل ورزش و جوانــان در خصــوص 
احداث زمین چمــن طبیعی فوتبال و 
شــروع به کار آن در کمتر از یک ماه 
از امضای تفاهم نامــه،  احداث بلوار 
امــام خامنه ای بــه طــول 600 متر،  
کلنگ زنی احداث آشپزخانه عمومی 
شــهر گوهران از دیگر خدمات انجام 
شــده بــرای شــهروندان و همچنین 
ایجاد صندوق رفاه کارکنان، تشکیل 
تعاونی مســکن کارکنــان و برقراری 
بیمــه تکمیلــی درمــان بــه صــورت 

اقســاط و با 50 درصد تخفیف برای 
تمامــی کارکنــان این شــهرداری در 

سال جاری یاد کرد.
انصــاری در ادامــه بــا بیــان اینکه 
خدمــات شــهرداری گوهــران برای 
توســعه شــهر و در جهــت افزایش 
رضایــت شــهروندان، از  کلنگ زنی 
ایســتگاه شــماره )2( آتش نشانی و 
اضافه نمودن یک دســتگاه خودروی 
آتش نشــانی دیگــر جهــت خدمــات 

رسانی مطلوب خبر داد.
شــهردار گوهــران در ادامــه بــه 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقاب 
اسامی اشــاره کرد و گفت: عدد 40 
در نزد مردم ما عدد مقدســی است 
و نشان از رشــد یافتگی، بالندگی و 
کمال دارد بنابراین درحالی امســال 
چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقاب 
را جشــن می گیریــم کــه ازیک طرف 
دشــمنان قســم خورده و سرسختی 
داریم و از ســوی دیگر با مشــکات 

فراوانی دست وپنجه نرم می کنیم.
وی مهم تریــن کار در جشــن انقاب 
را شناســایی موفقیت هــا و عــدم 
موفقیت ها بیان کرد و اظهار داشت: 

باید بــه آنچــه در طول ایــن 4 دهه 
انجام دادیم افتخــار کنیم و در آنچه 
کوتاهی کردیم بــرای جبران مصمم 

شویم.
چهل ســالگی  گوهــران  شــهردار 
انقــاب را فرصــت نقــد برنامه های 
گذشته دانســت و گفت: باید از این 
فرصت برای تأکید بر خوبی ها و رفع 

مشکات نهایت استفاده را برد.
انصــاری با بیــان این مطلــب افزود: 
تمامــی مجموعه شــهرداری گوهران 
در چارچــوب قانــون ســعی در رفع 

مشکات شهروندان دارند.
شــهردار گوهــران  اظهــار داشــت: 
ایجــاد درآمدهــای پایــدار بــرای 
شــهرداری موجــب افزایش ســطح 

خدمات رسانی می شود.
وی اضافه کرد: تکریــم ارباب رجوع 
از هر دو حیــث تعالیم دینی و اصول 
اداری و خدمتگــزاری، حایز اهمیت 
اســت؛ در ایــن راســتا شــهرداری 
و مدیــران بخــش هــای مختلــف، 
بایــد بســترهای ارتبــاط مــداوم با 
شــهروندان و تکریم ارباب رجوع را 

در مجموعه خود تقویت کنند.

شهردار گوهران عنوان کرد؛

افزایش خدمات رسانی با ایجاد درآمدهای پایدار در شهرداری

با حضور رئیس جمهور در بندرعباس؛

فاز سوم پاالیشگاه نفت 
ستاره خلیج فارس افتتاح شد
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شــهردار ســرگز احمدی با تشریح 
عملکرد یک ســاله این مجموعه از 
برنامه ریزی شــهرداری این شــهر 
بــرای ارائــه خدمات شایســته به 

شهروندان خبرداد. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
شــهرداری ســرگز، سجادکرمشاه 
پور به تشریح اقدامات و طرح هاي 
انجام شــده توسط شــهرداري در 
شــهر، طي مــدت اخیــر پرداخت و 
یادآور شــد: بــه رغــم محدودیت 
هاي مالــي و درآمــدي متعددي که 
با آن مواجه بوده ایــم اما با تاش 
شــبانه روزي مجموعــه پرســنل 
توانســته ایم موفقیت هاي مثبتي 
را در زمینــه ارائــه خدمــات بــه 
همشــهریان بــه دســت آوریــم و 
بسیاري از اقدامات الزم در زمینه 

حیات شــهري انجام شــده اســت، 
ضمن اینکــه بــا وجود ســختیهاي 
بســیار موفق شــده ایــم حقوق و 
مزایــاي پرســنل را به طــور کامل 

پرداخت کنیم.
شــهردار ســرگز ضمــن تشــریح 
عملکرد مجموعه شــهرداری سرگز 
احمدی در سال 97 اظهار داشت: 
ایــن مجموعــه در  11 ماهه ســال 
جــاری موفــق به جــذب بیــش از 
15میلیارد ریــال اعتبــار از محل 
درآمدهــای  و  افــزوده  ارزش 

شهرداری شده است.
 وی در ادامــه عملیات قیرپاشــی 
و آســفالت بلوار امام خمینی )ره(

بــه منظــور بهســازی معابــر جهت 
ســهولت در تــردد خودروهــا، فاز 
اول با متــراژ 20 هــزار  متر مربع 

، جلــب رضایــت شــهروندان و 
خدمات رســانی و همچنیــن بهبود 
شرایط شــهر، زیباسازی منظر شهر 
ســرگز و اجــرای نقاشــی دیواری 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 50 میلیون 
ریــال، ســاخت المــان ورزشــی 
زمیــن ورزشــی، ســاخت و نصب 
المــان آســیاب آبــی و واگــذاری 
15هکتار اراضی پشــته کنجی به 
شــهرداری، با هدف انتقال صنوف 
مزاحــم در کارگــروه تخصصــی 
شهرســازی  و  زیربنایــی  امــور 
را از جملــه اقدامــات شــاخص 
زیرســاختی صــورت پذیرفته در 
شــهر ســرگز احمدی در سال 97 
برشــمرد و بیان داشــت: پیگیری 
طرح تفصیلی شــهر ســرگز، پیش 
فروش واحدهــای تجــاری مجتمع 
شــهرداری، احداث شهرک صنفی 
و تجــاری و رفــع مشــکات حوزه 
خدمات شهری، آموزش پیشگیری 
و اطفــاء حریــق و پوشــش حوادث 
در مدارس، نصــب چمن مصنوعی 
زمین ورزشــی شهر ســرگز و آغاز 
عملیات فاز سوم بلوار امام خمینی 
)ره( بــه طــول یــک کیلومتــر از 
مســجد ابوالفضل)ع( نیز از دیگر 
برنامه هــا و پروژه های شــهرداری 
سرگز در ســال 97 بوده است.وی 
خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی های 
الزم نیــز بــرای اجــرای طــرح هــا 
و پروژه ها در ســال آتــي صورت 
گرفته و همچنین سعي داریم تا با 
ایجاد منابع درآمدي جدید، زمینه 
ارائه خدمــات هرچه شایســته تر 
به همشــهریان عزیزمان را فراهم 

آوریم.

شهردار سرگز احمدی خبر داد؛

برنامه ریزی شهرداری سرگز برای ارائه 
خدمات شایسته به شهروندان

رئیس شــورای اســامی شــهر 
و  خدمــات  ارتقــای  ســرگز، 
افزایش رضایت شــهروندان را 
اولویت مدیریت شــهری سرگز 

احمدی عنوان کرد.  
به گــزارش خبرنــگار جــام جم 
هرمزگان، مســعود شهبازی فرا 
رســیدن چهلمین بهــار آزادی و 
پیــروزی انقاب اســامی ایران 
بــه رهبــری بزرگمــرد تاریــخ 
ایران، حضرت امام خمینی )ره( 
را تبریک گفت و اظهار داشــت: 
دســتاوردی که این انقاب برای 
مردم داشت آزادگی و پایداری 
در پناه دین مبین اســام بود و 
امروز که ما وارثــان این انقاب 
هســتیم باید بــرای حفــظ آن و 
آرمان های امــام و انقاب تاش 
کنیم و دســت نااهــان را از آن 

کوتاه نماییم.
به گفتــه وی شــورای اســامی 
شهر ســرگز در طول سال جاری 
با برگــزاری  بالغ بر 18 جلســه 
با موضوعــات مختلــف، عمرانی، 
فرهنگی، خدمات شهری، نظارت 
و مالــی حسابرســی برگــزار و 
مصوبات متعددی را به تصویب 

رسانده است.
رئیس شــورای اســامی شــهر 
ســرگز احمــدی بیــان داشــت: 
این شــورا بیــش از 6جلســه با 
3جلســه  عمرانــی،  موضــوع 
فرهنگــی اجتماعــی، 4جلســه 
خدمات شــهری، 3جلسه نظارت 
و 2 جلســه بــا موضــوع مالی در 

راســتای پیگیری توســعه شهر 
ســرگز و کمــک بــه مدیریــت 
شــهری و همــکاری بــا مجموعه 

شهری برگزار کرده است.
شــهبازی بــا تشــریح مصوبــات 
این  شورا در ســال جاری اظهار 
داشــت: تفکیک واگذاری زمین 
بــه شــهرداری جهــت صنــوف 
مزاحم، ساخت مجتمع تجاری به 
صورت مشــارکت نبش شــهرک 
ولیعصــر، بررســی جهــت انجام 
امــور حسابرســی شــهرداری و 
شورای اســامی با عقد قرارداد 
با موسســه حسابرسی، مشخص 
نمــودن نحــوه صــدور پروانــه 
ساخت در محله خورشــید آباد، 
پرداخت حــق الحســاب 6 ماهه 

اول ســال جاری اعضای شورای 
شــهر، پیشــنهاد خریــد مبلمان 
شــهری، تفویض اعتبار تا سقف 
100 میلیون ریال به شهرداری 
جهت امور شــهری بدون مصوبه 
شــورای اســامی شــهر، تعیین 
وضعیت زمین شــهرک ولیعصر 
جامــع  طــرح  )عج(،مطالعــات 
مدیریت شــهر ســرگز احمدی و 
برگزاری جلســه هم اندیشی با 
معتمدین و بزرگان، شهروندان 
و کســبه شــهر جهت اســتفاده 
از نظــرات و پیشــنهادات در 
راســتای پیشــرفت ســرگز از 
مصوبــات این شــورا در ســال 

جاری بوده است.
     مهین حیدری سراحی

رئیس شورای اسالمی شهر سرگزاحمدی مطرح کرد؛

ارتقای خدمات و افزایش رضایت شهروندان 
اولویت مدیریت شهری سرگز  

معــاون حمــل و نقــل ســازمان راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور گفــت: 
هرمزگان دروازه اصلــی ورود و خروج بار 
کشور اســت و در این زمینه با دارا بودن 
سهم 24 درصدی، رتبه نخست ترانزیت 

کشور را در اختیار دارد.
به گزارش خبرنــگار جام جــم هرمزگان، 
مهــران قربانی در نشســت خبــری اظهار 
داشت: در ســال 96 تعداد کل رانندگان 
باری دارای کارت هوشــمند کشــور 480 
هزار نفر بود کــه از این تعداد 330 هزار 
نفر به صورت فعال مشغول خدمات دهی 
بودند. وی از صدور بیــش از 30 میلیون 
برگ قبض بارنامه در ســال گذشــته خبر 
داد و گفت: در ســال 96 نــاوگان حمل و 
نقل کشور مجموعا 427 میلیون تن کاال را 

در کشور جابه جا کرده است.
 معاون حمل و نقل ســازمان راهــداری و 
حمل و نقــل جاده ای کشــور با بیــان این 
مطلب که 4300 شــرکت و موسسه حمل 
و نقلی در سراسر کشور مشغول خدمات 
رسانی هستند ابراز داشت: 329 تشکل 
صنفی نیز در کشور وجود دارد که در حال 

فعالیت هستند.
 وی بــا تاکیــد بــر نقــش و جایــگاه ویــژه 
هرمــزگان در حوزه ترانزیــت کاال، از نگاه 
ویژه ستاد به اســتان هرمزگان خبر داد و 
گفت: اســتان هرمزگان جزو دروازه های 
اصلی ورود و خروج بار در کشــور است و 
با ســهم 24 درصدی در این حــوزه، رتبه 
نخســت ترانزیت کاال را به خود اختصاص 

داده است.
 قربانی ادامه داد: هرمــزگان جایگاه ویژه 
ای در تبادالت بار کشــور دارد و از همین 

رو نگاه ما به استان هرمزگان ویژه است.
 وی در ادامــه با بیــان این مطلــب که 76 
پایانه دولتــی و خصوصی در حــوزه حمل 
بار در کشــور وجــود دارد افــزود: 573 
پایانه مسافری نیز در کشــور وجود دارد 
که در حــال ارائــه خدمات به مســافران 
هستند و ساخت 12 پایانه مسافری دیگر 
را نیز در دســتور کار داریم. مشاور وزیر 
راه و شهرســازی در خصوص چشم انداز 
ترســیمی برای آینده پایانه هــای حمل و 
نقلی کشور گفت: برای توســعه بیشتر و 
خدمات دهی مناسبت تر در صدد ترسیم 
سیستم آی تی محور در حوزه حمل و نقل 

کشور هستیم.
 وی در تشریح چالش های پیش روی حمل 
بار در کشور گفت: در دهه گذشته برخی 
سیاســت گذاری هــای اشــتباه در حوزه 
حمل و نقل جــاده ای کشــور موجب بروز 
تعارضات و مشکاتی برای این حوزه شده 

است.
 قربانی افــزود: اگــر در تنظیم سیاســت 
گذاری ها دقت بیشتری می شد ما حصل 
آن چیــزی ورای ایــن مشــکات موجــود 
بود. معاون حمل و نقل ســازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کشور وجود ناوگان 
فرســوده و اضافــی را مهم تریــن چالش 
پیــش روی این حــوزه بر شــمرد و گفت: 
حدود 350 هزار ناوگان حمــل و نقلی در 

کشــور وجود دارد که از این میزان 140 
هزار ناوگان فرســوده و اضافی اســت و 
باید بــرای خروج آنها تصمیــم جدی اتخاذ 
شــود. وی ادامــه داد: وجــود 200 هزار 
نــاوگان حمل و نقلــی با توجه بــه ظرفیت 
های اقتصادی موجود، پاسخگوی نیازهای 
کشــور خواهد بود که ســطح رضایتمندی 
ذی نفعــان ایــن حــوزه را نیــز افزایــش 
خواهد داد. مشــاور وزیر راه و شهرسازی 
در خصوص مشــکات به وجــود آمده در 
بحث تامین الســتیک برای حــوزه حمل و 
نقل کشــور گفت: هر چند تهیــه و توزیع 
الســتیک در حوزه اختیــارات وزارت راه 
و شهرســازی نیســت اما با توجه به وجود 
مشکل در 6 ماهه نخست سال جاری سعی 
شــد توزیع الســتیک به صــورت عادالنه 
صورت گیرد. وی افــزود: در مدت 6 ماهه 
نخست سال جاری حدود 600 هزار حلقه 

الستیک در کشور توزیع شــد و با تدابیر 
اندیشیده شــده در مجموعه وزارت راه و 
وزارت صمت امیدواریم این شرایط خوب 

ادامه یابد.
* حمایــت ســازمان راهــداري کشــور از 

توسعه شهرک حمل ونقل دربندرعباس 
معاون حمل و نقل ســازمان راهــداری و 
حمل و نقل جاده ای کشــور گفت: جانمایی 
شهرک حمل و نقل بندرعباس به درستی 
انجام شده و نگاه ما نیز به این شهرک در 

جهت توسعه پایدار آن است.
دکتر مهــران قربانــی معاون حمــل ونقل 
وعضو هیئــت عامــل ســازمان راهداري 
وحمــل ونقل جــاده اي کشــور بــه اتفاق 
فرامرز مداح عضو هیئت عامل ســازمان 
فــوق االشــاره ، داریــوش باقرجــوان 
مدیــرکل راهــداري وحمــل ونقــل جاده 
اي اســتان و ســتار هاشــمي معاون حمل 

ونقل این اداره کل از شهرک حمل ونقلي 
بندرعباس بازدید نمود و گفت: ســازمان 
راهــداري وحمل ونقل جاده اي کشــور از 
توسعه شهرک حمل ونقلي در بندرعباس 

حمایت خواهد کرد
این مقــام مســئول در حاشــیه بازدید از 
شــهرک خصوصی حمل و نقل بندرعباس 
اظهار داشــت: ســازمان راهداری و حمل 
و نقل جــاده ای که بخشــی از وزارت راه و 
شهرسازی اســت به شــهرک های حمل و 

نقل به عنوان سرمایه ملی نگاه می کند.
 وی افــزود: ایــن شــهرک ها می تواننــد 
در اشــتغالزایی، لجســتیک مناســب کاال 
در کشــور، افزایــش کارایــی و افزایش 
بهره وری اقتصــادی و رضایتمندی افراد 
ذی نفــع در حمل و نقــل می تواننــد موثر 
باشند. مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: 
نگاه ما به شــرکت های حمل و نقــل، نگاه 
حمایتی است و می خواهیم از شرکت های 
تخصصی و حرفه ای در زمینه حمل و نقل 
حمایت کنیم. وی ادامه داد: با این حمایت 
کــه در چهارچــوب قانون صــورت خواهد 
گرفت به دنبال افزایش کارایی و ظرفیت 
شــرکت های حمل و نقل در داخل کشور، 
منطقــه و در صــورت امــکان در عرصــه 

بین المللی هستیم.
 قربانــی بــا ابــراز خرســندی از جانمایی 
درســت و  تکمیــل فاز نخســت شــهرک 
خصوصی حمل و نقــل بندرعباس تصریح 
کرد: توســعه پایــدار این شــهرک مدنظر 
سازمان راهداری است و هر چه استفاده 

از این شهرک تقویت شود می توان انتظار 
افزایش کارایــی و رضایتمندی رانندگان 

را داشت.
 وی افــزود: ســعی می کنیم در یــک دوره 
میان مدت، شهرک حمل و نقل بندرعباس 
را بــه جایــگاه واقعــی خــود برســانیم و 
قاعدتــا با ایــن نــگاه بــه دنبال توســعه 
فازهای دو و ســه این شــهرک هستیم و 
در مجموعــه وزارت راه و شهرســازی و 
ســازمان راهــداری حمایت از شــهرک را 
دنبال می کنیم.شــایان ذکراست شهرک 
حمل و نقلــي در زمیني به مســاحت 150 
هکتار که شامل ســه فاز مي باشد که فاز 
اول آن 100 هکتــار مي باشــد بــه اتمام 
رســیده و 55 شــرکت حمل ونقلي در آن 
مشغول فعالیت مي باشند که 48 شرکت 
موفق بــه صــدور بارنامــه هســتند و 7 
شرکت دیگر آماه بهره برداري مي باشد که 
امروز با حضور معاون حمل ونقل سازمان 
راهــداري وحمل ونقــل جاده اي کشــور، 
مدیــرکل ومعاون حمــل ونقــل اداره کل 
راهــداري وحمــل ونقل جاده اي اســتان، 
اعضاء هیئت رئیســه صنوف حمل و نقلي 
ساختمان اعام بار واداري شرکت حمل و 

نقلي پیام صداقت افتتاح گردید.
گفتني اســت فاز اول و دوم شهرک حمل 
و نقلي بندرعبــاس که شــامل 50 هکتار 
باقي مانده است در دســت اجرا مي باشد 
که درصورت اتمام و راه اندازي کامل این 
شــهرک طایي 10 هــزار و 650 فرصت 

طایي اشتغال ایجاد می شود. 

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور:

هرمزگان رتبه نخست ترانزیت کاال در کشور را به خود اختصاص داد
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دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن
از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
حافظاز دوستان جانی مشکل توان بریدن

مدیر منطقه 3 شهرداری بندرعباس مطرح کرد؛

توسعه خدمات و مبلمان شهری؛ اولویت نخست شهرداری منطقه 3

مدیر منطقه سه شهرداری بندرعباس گفت: 
در بودجه 97 خیلــی از بودجه هــای عمرانی 
را به مبلمان شــهری اختصاص دادیم که در 
ســال 98 هم رویکردمــان به همین شــکل 

خواهد بود. 
به گــزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه 
سه بندرعباس، روح اهلل مرادی زاده، ضمن 
تبریک پیروزی انقاب اســامی، با تشــریح 
پروژه های در دســت اقدام این منطقه بیان 
داشــت: احداث زمین ورزشی همراه فضای 
ســبز، پارک کــودک شــهدای کــوی ملت به 
متراژ 900 متر مربع، ســرویس بهداشــتی 
با زیربنــای 50 متر مربع و محوطه ســازی به 
مســاحت 3200 متر مربــع با اعتبــاری بالغ 
بــر 11 میلیــارد ریــال و همچنیــن احــداث 
زمیــن والیبــال و بســکتبال محلــه ســید 
کامل به مســاحت مجمــوع ســوله، رختکن و 
سرویس بهداشتی 450متر مربع و با اعتبار 
21میلیارد و 500 میلیون ریال با مشــارکت 

سپاه امام سجاد )ع( انجام شده است.
مرادی زاده ادامــه داد: پروژه زمین فوتبال 
ساحلی محله ســورو نیز به مســاحت 2250 
متــر مربــع بــه اضافــه 465متــر رختکن و 
سرویس بهداشــتی و احداث 555متر مربع 
ســایبان با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال 

در دست احداث است.
مدیر منطقه 3 شــهرداری بندرعباس با بیان 
اینکه، شهرداری ارگانی درآمد هزینه است 
و بودجه ای از ســمت دولت نــدارد، افزود: 
بودجه ما در ســال جاری 88 میلیارد اســت 
و حدود 43 میلیــارد برای کارهــای عمرانی 
و حــدود 37 میلیون بــرای کارهــای اجرایی 

هزینه شده است. 
وی بیــان داشــت: هیچگاه در ســاخت زمین 
ورزشــی خساســتی به خرج نمی دهیم و اگر 
فضا داشــته باشــیم تا جایی که می توانیم و 
نیاز اســت زمین ورزشی می ســازیم، زمین 

والیبال و بســکتبال در حال ساخت است که 
افتتاح می شود. 

مدیــر منطقــه ســه شــهرداری بندرعباس 
تصریح کرد: سال گذشته 80 میلیارد بودجه 
داشــتیم و بیش از یک میلیارد مــازاد آن را 

محقق کردیم.
مرادی زاده عنــوان کرد: در طــرح تپش، بر 
اســاس نیاز محــات کار تعییــن می کنیم در 
این خصوص در هر ســه ناحیه حــدود 300 

میلیون تومان قرارداد داریم. 
وی خاطرنشــان کــرد: ســاخت و بهســازی 
پارک های محلــه ای نیــز از برنامه های اصلی 
ماســت، پارک محلــه ای امیرآبــاد را در حال 
ســاخت داریــم و دو اصــاح هندســی نیــز 
داشته ایم، در ســال آینده در محله شمیلی 
ها فضای ســبز با 5 میلیــارد و 250 میلیون 

تومان اعتبار ساخته خواهد شد.
مدیــر منطقــه ســه شــهرداری بندرعباس 
افــزود: ســاخت ورودی بــرای دسترســی 
به ســاحل بــرای جلوگیــری از عبــور و مرور 
خودروها به ساحل ســورو را در دست اجرا 
داریم، احداث فــاز دوم پارک ســورو را نیز 
داشــته ایم، بوســتان ســورو دو کیلومتــر 
مســیر دوچرخه ســواری و پیاده روی دارد و 

درحال توسعه آن هستیم. 
مــرادی زاده بیــان کــرد: پیاده روســازی، 
احداث پــارک کــودک، ایجــاد فضای ســبز، 
ادامه ســاخت پارک آکواریــوم بندرعباس، 
ســاخت دو پل به طول 400 متر کــه اجرای 
آن بــه عهــده معاونــت عمرانی شــهرداری 
اســت و ســاخت پل غیر همســطح قدس از 
برنامه های دســت اجرای شــهرداری منطقه 

سه بندرعباس است. 
وی ابراز کــرد: قــرارداد ورودی راه آهن را 
به مزایده گذاشــتیم و امیدواریم امســال 
شــروع بــه کار کنــد و بتوانیم تا ســال 98 
آن را به بهره بــرداری برســانیم، از کارهای 

دیگــری که در دســت اقدام داریم ســاخت 
آالچیق در کنــار چراغ های پیــاده رو در بلوار 

امام سجاد بندرعباس است. 
مدیــر منطقــه ســه شــهرداری بندرعباس 
اضافه کــرد: بــه دنبــال ایــن هســتیم که 
روشنایی بلوار پاسداران و بلوار امام سجاد 
را ســاماندهی کنیــم، در بودجــه 97 خیلی 
از بودجه هــای عمرانــی را به ســمت مبلمان 
شــهری اختصاص دادیم که در سال 98 هم 

رویکردمان به همین شکل خواهد بود. 
مرادی زاده اظهار کرد: طــرح تپش )تفکیک 
پســماند شــهری( را در حال اجرا هســتیم، 
روزانه 40 میلیون تومــان هزینه جمع آوری 
زباله تنهــا در منطقه ســه شــهر بندرعباس 
اســت، در قــرارداد جدید ســال 97 در هر 
منطقه 6 آموزشــگر داریم که محله به محله 
تفکیک پسماند شــهری در مبدأ را به مردم 

آموزش می دهیم. 
وی افزود: قراردادی در خصوص ساماندهی 
سگ های باصاحب به یک سازمان مردم نهاد 
نوشــته شــده و به ازای جمع آوری هر سگ 

حدود 100 هزار تومان هزینه خواهد شد. 
مدیــر منطقــه ســه شــهرداری بندرعباس 
تصریح کــرد: اداره کل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان از 6 میلیارد تومان بدهی که بابت 
پروانه ســاختمان به مــا داشــت دو میلیارد 
تومــان آن را پرداخــت کــرده، دو میلیــارد 
تومــان تخفیــف دادیــم و هنــوز دو میلیارد 
تومــان بدهــی بــه شــهرداری منطقه ســه 
بندرعباس دارند و خواهشــمندیم ادارات 
بدهی های خــود را بــه شــهرداری پرداخت 

کنند. 
مرادی زاده عنوان کرد: بارها اعام کرده ایم 
ساخت زیرســاخت های شــهرک پیامبر اعظم 
به عهده اداره کل راه و شهرسازی است و ما 
باوجوداینکه هنوز پروژه تحویل ما نشده اما 
در حد تــوان خود بودجه ای بــرای جمع آوری 

زباله ها، روشنایی برخی راه ها و ... اختصاص 
داده ایم. 

وی خاطرنشــان کرد: طرح تپش طــرح نوینی 
اســت و ابتدا باید از مجتمع ها آغاز شــود و 
در صورت نتیجه مطلوب به ســایر محات نیز 
انتقال دهیــم، طرح های بوم گــردی همچون 
ساخت هتل ها، سنگفرش کوچه ها و ... برای 
محات قدیمی بندرعباس در نظر گرفتیم که 

آن را از محله سورو آغاز کرده ایم. 
مدیر منطقه سه شــهرداری بندرعباس بیان 
کــرد: در حــال تعمیر ســرویس بهداشــتی 
پارک هــای زیــر نظر شــهرداری منطقه ســه 

هستیم. 
مــرادی زاده ابراز کــرد: تندیســی از ناصر 
عبداللهــی ســاخته شــد کــه بــا اعتــراض 
خانــواده اش مواجه شــد، تندیــس دیگری 
قرار شــد زیــر نظر فرزنــد آقــای عبداللهی 
ســاخته شــود که ســاخته شــده و ما منتظر 
تائید ایشــان هســتیم و زیرســاخت نصب 
آن را نیز آمــاده داریم، به دنبــال احداث و 
بهره بــرداری از زمیــن ورزش های ســاحلی 
بــا اعتبــار 800 میلیــون تومان هســتیم و 
امیــدوارم بندرعباس به قطــب ورزش های 

ساحلی تبدیل شود. 

* دومین سالن ورزشــی در سال جاری توسط 
شهرداری منطقه 3 افتتاح شد

همزمان بــا دهــه فجــر و چهلمین ســالگرد 
پیــروزی انقــاب اســامی  دومیــن ســالن 
ورزشی در منطقه 3 شهری بندرعباس توسط 
شهرداری این منطقه در ســال جاری به بهره 

برداری رسید.  
 روح اهلل مــرادی زاده در ابتــدای مراســم 
افتتــاح ایــن پــروژه اظهارداشــت: نــگاه 
شهرداری بندرعباس در این دوره مدیریتی 
بــه موضوعــات فرهنگــی و اجتماعــی تاکید 
ویــژه ای دارد کــه در همین زمینه، ســاخت 

زمین هــای ورزشــی در محات مختلف شــهر 
مدنظر قرار است.

وی با اشــاره به اینکه از حدود دو سال قبل 
نیز بــا نگاهــی متفاوت، ســاخت ســالن های 
ورزشی در دستور کار شهرداری بندرعباس 
قرار دارد، افزود: نخســتین ســالن ورزشی 
این منطقــه در هفته دولت ســال جــاری به 
بهره بــرداری رســید کــه اکنون نیز شــاهد 
بهره بــرداری از دومیــن ســالن ورزشــی به 

صورت مشارکتی هستیم.
شهردار منطقه ســه بندرعباس از مشارکت 
مجموعــه ســپاه و بســیج اســتان هرمزگان 
در ســاخت این ســالن ورزشــی خبــر داد و 
خاطرنشــان کرد: این ســالن ورزشــی با در 
اختیار گذاشــتن زمیــن مورد نیاز از ســوی 
شهرداری بندرعباس، با مشــارکت مجموعه 
سپاه پاسداران انقاب اسامی استان آماده 

بهره برداری است.
مرادی زاده با اشــاره به اینکــه این مجموعه 
ورزشــی در دو بخش ســالن و زمین ورزشی 
آماده بهره برداری شــده که ســالن آن 405 
متر مربع مساحت دارد، خاطرنشان کرد: این 
بخش از مجموعه مناسب ورزش های سبک و 
خصوصا رشته های ورزشی مناسب استفاده 

بانوان است.
وی بــا اظهــار اینکه ســرویس بهداشــتی و 
رختکن نیــز در این مجموعه ســاخته شــده 
است، گفت: 1100 متر مربع محوطه سازی، 
زمین والیبال و بسکتبال از دیگر بخش های 

این مجموعه ورزشی است.
این مقام مســئول در انتها نیز ارزش ریالی 
کل زمیــن مجموعه ورزشــی را بالــغ بر 15 

میلیارد ریال عنوان کرد.
اضافه می شــود، ایــن پــروژه تنهــا یکی از 
پروژه هــای قابــل بهره بــرداری شــهرداری 
بندرعبــاس در چهلمیــن ســالگرد پیــروزی 

شکوهمند انقاب اسامی ایران است.


