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مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیجفارس:

بومی سازی منطقه ويژه اقتصادی خلیجفارس کلید خورد

کمک  4میلیارد ریالی اتاق
بازرگانی به مناطق سیل زده
میناب و رودان
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همزمان با دهه فجر صورت گرفت:

بهرهمندی ۴روستای قشم
از طرح توسعه آبرسانی

با حضور استاندار:

مسیر جرون از جزیره هرمز
آغاز شد

2

4

سرپرست مرکز خالقیت و فناوریهای نوین
شهرداری بندرعباس:

اجرای طرح ساماندهی صید
و صیادی در هرمزگان

استان هرمزگان مهد صنایع
دستی و هنرهای بومی است

در نشست اســتــانــدار هــرمــزگــان بــا مــدیــرکــل و
مــســئــوالن اداره کــل شــیــات اســتــان هرمزگان
اســتــانــدار هــرمــزگــان ضــمــن رونــمــایــی از اط ـلــس شیالت
هرمزگان ،برنامههای توسعهای و عمکرد شیالت هرمزگان
بررسی شد که با ستقبال استاندار هرمزگان همراه شد.
به گزارش جامجم ،در این نشست بررسی جایگاه استان
هرمزگان در تولیدات شیالتی ،آبزی پروری و صید و صیادی،
بررسی عملکرد شیالت هرمزگان،بررسی برنامه توسعه
شیالت هرمزگان در افق  ،1404طرح ساماندهی صید و صیادی
در راستای ساماندهی  12هزار قایق صیادی در هرمزگان و
ایجاد و راه اندازی چهار مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان
در هرمزگان،رونمایی از اطلس شیالتی استان و...
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به مناسبت دهه مبارک فجر
و به همت مجموعه شیالت استان هرمزگان صورت گرفت:
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استاندار هرمزگان:

بر سر منافع مردم با کسی معامله نخواهم کرد
استاندار هرمزگان با اشاره به ملموس
بودن تغییرات و قابل توجه بودن
میزان اعتبارات جذب شده منطقه
ویژه اقتصادی پارسیان گفت :رویکرد
مدیریت فعلی به واقعی سازی
فعالیتها،افتتاحیهها و پیشرفت
واقعی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان
منتهیمیشود.
به گزارش جامجم ،مهدی دوستی
در مراسم افتتاح و کلنگ زنی چند
پروژه بزرگ زیربنایی در منطقه ویژه
اقتصادی پارسیان ،با اشاره به اتحاد
و همدلی موجود بین ارکان مختلف
دولت ،نمایندگان مردم و نماینده ولی
فقیه در استان هرمزگان ،اظهار کرد:
این اتحاد و وحدت ،نوید دهنده آینده
روشنی برای استان هرمزگان و مردم
شریف این منطقه است .به گزارش
جامجم ،دوستی با اشاره به اینکه
نزدیک به یک دهه از تأسیس منطقه
ویژه پارسیان میگذرد اما متاسفانه

عباس مویدی رئیس سازمان
جهاد کشاورزی هرمزگان شد
|4

افتتاح فاز اول پروژه بندر صیادی رمچاه قشم

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

پیشرفت آن ملموس نیست ،گفت:
در سه ماهه گذشته تغییرات ملموسی
در منطقه ویژه پارسیان رخ داده و
اعتباراتی که در سال جاری تزریق شده
قابل توجه است وی ،کلنگزنیهای
نمایشی را آفت پیشرفت در منطقه
ویژه پارسیان عنوان و اظهار داشت:
رویکرد فعلی مدیریت این مجموعه در
واقعی سازی فعالیتها و افتتاحها به
پیشرفت واقعی منطقه ویژه پارسیان
منتهی میشود .استاندار هرمزگان
همچنین ضمن هشدار به افرادی که با

استفاده از رانت اطالعاتی در خصوص
توسعه مناطق در قالب پروژههای
سرمایهگذاری در مناطق مختلف
استان پروانه فعالیت دریافت کردهاند
اما اقدام عملی برای اجرای پروژهها
انجام ندادهاند ،گفت :هر جای این
استان قصد داریم توسعه ایجاد کنیم،
متوجه میشویم که این زمین مربوط
به اشخاصی است که در سالهای
گذشته این زمینها را خریداری
کردهاند .وی افزود :به نمایندگی از
دولت اعالم میکنم به هیچ عنوان این

مساله را قبول نمیکنم و به عنوان
فرزند کوچک این سرزمین کنار مردم
منطقه هستم و از منافع آنها حمایت
خواهم کرد .وی با بیان اینکه سرمایه
اصلی جمهوری اسالمی ایران مردم
هستند و ما موظف هستیم هر آنچه
شما میخواهید و هر آنچه سبب
زندگی بهتر شما میشود را فراهم کنیم
تاکید کرد :بر سر منافع مردم با کسی
معامله نخواهم کرد حتی اگر به قیمت
رفتن من از هرمزگان تمام شود.
دوستی خاطرنشان کرد :دولت آیت
اهلل رئیسی دولت مردم است و مردم
به این دولت رای دادند که این گونه
ناعدالتیها پایان پیدا کند و دستور
رئیس جمهور هم این است که بساط
بنبستهای خودساخته در عرصه
اقتصادی و توسعه استان باید جمع
شود .وی تصریح کرد :به طور مشخص
به کسانی که اینجا زمین گرفته اند
و مهلت آنها تمام شده و میگویند
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اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

همزمان با دهه فجر صورت گرفت :بهرهمندی ۴روستای قشم از طرح توسعه آبرسانی
همزمان با دهه فجر و با حضور فرماندار قشم و مسئوالن محلی
پروژههای آبرسانی شهرستان قشم به بهره برداری رسید.
به گزارش جامجم ،عبدالکریم ترابیزاده معاون بهرهبرداری و توسعه
آب شرکت آب و فاضالب هرمزگان در این مراسم با بیان اینکه بهبود
وضعیت آب قشم نیازمند اجرای طر حهای توسعهای است ،افزود:

به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی توسعه و بازسازی شبکه آب
روستاهای قشم به طول  ۲۰کیلومتر اجرا و مورد بهره برداری قرار
گرفت.
به گفته وی ،چهار روستای گیاهدان تورگان پی پشت و خالدین با
جمعیتی بالغ بر  ۸هزار و  ۸۸نفر از اجرای طرح توسعه و بازسازی شبکه

آب روستایی همزمان با دهه فجر بهره مند شدند.
معاون بهرهبرداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب هرمزگان ،اعتبار
هزینه شده برای این پروژهها را  ۱۰۰میلیارد ریال عنوان و ابراز امیدواری کرد
با تکمیل سایر پروژههای در دست اقدام میزان برخورداری مردم قشم از
آب شرب پایدار افزایش یابد.

خبر

سرپرستمرکز خالقیتوفناوریهای
نوینشهرداریبندرعباس:

اسـتــان هــرمــزگــان مهد صنایع
دستی و هنرهای بومی است

به گزارش روابط عمومی مرکز خالقیت و
فن آوریهای نوین شهرداری بندرعباس،
مسلم عاشوری در جلسه با کارکنان این
مرکز اظهار کرد :شهر خالق بندرعباس دارای
آیینها ،سنتها ،هنرهای بومی و صنایع
دستی است که باید این قابلیتها را بیشتر
به گردشگران ایرانی و خارجی معرفی کنیم.
وی افزود :راهاندازی نمایشگاه و بازارچههای
سیار صنایع دستی در نقاط مختلف شهر
بندرعباس از جمله مواردی است که با جدیت
هر چه بیشتر دنبال و انجام خواهیم داد.
سرپرست مرکز خالقیت و فناوریهای نوین
شهرداری بندرعباس گفت :با مطلوب شدن
وضعیت بیماری کرونا و امیکرون برنامههای
این مرکز گسترده و پر تنوع خواهد بود.وی
بیان کرد :راهاندازی نمایشگاه و عرضه صنایع
دستی سبب درآمدزایی برای تولیدکنندگان
صنایع دستی خصوصا سرپرستان خانوار
خواهد شد و ب ه وضعیت معیشت آنها کمک
فراوانی خواهد کرد.عاشوری در پایان اعالم
کرد :موسیقی هرمزگان در کل کشور و حتی
جهان مطرح است و در رونق گردشگری تاثیر
بسزایی دارد و نگاه ما نیز به موسیقی سنتی
و محلی استان ویژه است .بنابراین برگزاری
جشنوارههای موسیقی بومی و محلی در
دستور کار این مرکز قرار دارد.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی خلیجفارس:

بومی سازی منطقه ويژه اقتصادی خلیجفارس کلید خورد
م ــدی ــر ع ــام ــل م ـن ـط ـقــه ویـ ـ ــژه اقــتــص ــادی
خلیجفارس گـفــت :ایــن منطقه بــا اعتماد
بر دانش و توان متخصصین داخلی اقدام
به ساخت ،تعمیر و بهسازی قطعات کرده
اســت تا ایــن منطقه در حــوز ههــای مختلف
ضمن کاهش ارزبری ،به خودکفایی برسد.
دکتر خلج طهرانی در راستای اقدامات انجام
شده در منطقه ويژه اقتصادی خلیجفارس
برای بومی سازی و توسعه تکنولوژی داخل
اعــام کرد :سال گذشته نوارهای  epتولید
داخل کشور ،جایگزین نوارهای steel cord
موردنیاز شد که پیشازاین میبایست از
خارج کشور خریداری میگردید.
مدیرعامل منطقه ویژه خلیجفارس گفت:
یکی دیگر از پــروژ ههــای انجام شده طراحی
و ســاخــت صـفـحــه پــرشــرپـلـیــت مــربــوط به
اسـپــایــس گ ــرم (پـخــت مـحــل ات ـصــال) نــوار
نقاله بــود که جایگزینی بهتر و ایمنتر به
جای پرشربگ ساخت آلمان شده است.
با توجه به پارگیهای متعدد پرشربگ که
سطح ایمنی را بهشدت کاهش داده بود و
با توجه به اینکه این تجهیز تولید داخلی
نداشته و تأمین آن از خارج در شرایط کنونی
بسیار دش ــوار بــود هـمـکــاران متخصص و
فنی ما که سابقه و تجربهی خوبی در زمینه
اس ـپــایــس نـ ــوار نـقــالــه داش ـت ـنــد اقـ ــدام به
طراحی و ساخت صفحه پرشر پلیت کردند
که ایــن صفحه با صــرف کمترین هزینه با
بــاالتــریــن سطح کیفیت ممکن ،طـراحی
شهــای
و تولید گــردیــد و پــس از آزمــایـ 
الزم مورداستفاده قرار گرفت و تاکنون
چندین سر اسپالیس گرم (پخت محل

اتـصــال) نــوار نقاله انجام و مــورد تائید قرار
گرفته است.
پرشر پلیت ساخته شده در این مجموعه از
ایمنی باالیی برخوردار است و از نظر هزینه
تأمین پرشر پلیت نزدیک به هشت الی ده
هــزار یــورو ارزب ــری داشــت در حالی که پرشر
پلیت را با هزینهای بسیار ارزانتــر با مبلغی
در حدود  ۲۰الی  ۲۵میلیون تومان از مواد و
متریال موجود در بازار داخلی میتوان تولید
کــرد .در حــال حاضر ایــن آمــادگــی را داریــم تا
پرشر پلیت را برای سایر شرکتهای که نیاز
به این تجهیز جهت اسپالیس گرم نوار نقاله
دارند تولید کنیم.
دکتر خلج طهرانی ادامه داد :پروژه بعدی که
در منطقه ویــژه به خودکفایی
رسـ ـ ـی ـ ــدی ـ ــم سـ ـ ــاخـ ـ ــت ۶
دستگاه فیدر ویبراتوری
ب ــا ظــرف ـیــت  ۵۰۰ت ــن بر
ساعت بود که هرچند
ساخت آن در بعضی
از ش ـهــرهــای کــشــور
امکانپذیر میباشد
ام ـ ــا تــوان ـس ـت ـیــم بــا
تخصص و

عملیات اجرایی طرح  ۱۰میلیون تنی فوالد شرکت سیمین هرمز ،در
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و
فلزی خلیج فارس ۲۷۰ ،هکتار زمین صنعتی مورد نیاز برای اجرای
این طرح از سوی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج
فارس تامین و با محوریت ایمیدرو و این منطقه امروز به مرحله
کلنگزنی رسید.
بر اساس این گزارش ،ایمیدرو ،گروه بینالمللی سرمایهگذاری
ارزش ،صبا فوالد ،گلگهر ،توسعه فوالد قشم و فوالد هرمزگان
سهامداران اصلی این پروژه هستند.
با اجرای این طرح در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی
خلیج فارس ظرفیت تولید انواع فوالد در این منطقه به  ۱۵میلیون
تن در سال خواهد رسید.
در حال حاضر شرکتهای صبا فوالد ،فوالد هرمزگان و فوالد کاوه
جنوب کیش در این منطقه ساالنه  ۴.۵میلیون تن فوالد به تولید
میرسانند.
گروه بینالمللی سرمایهگذاری ارزش نیز که از سوی بخش خصوصی
مدیریت میشود با تاسیس شرکت گندلهسازی مادکوش توانسته
زنجیره تولید فوالد در این منطقه را تکمیل کند.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با اجرای
این طر حها به قطب اصلی تولید زنجیره فوالد از گندلهسازی تا
محصول نهایی در کشور تبدیل خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

بـ ــرگـ ــزاری چ ـهــارم ـیــن نشست
س ـتــاد اج ــرای ــی خ ــدم ــات سفر
جزیره قشم

به ریاست سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم
و با حضور فرماندار شهرستان قشم و اعضای
این ستاد با بررسی مصوبات نشست قبلی در
مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد.
به گزارش جامجم ،فتح الهی سرپرست سازمان
منطقه آزاد قشم در این نشست گفت :هر
چقدر از عمر انقالب میگذرد مردم با انرژیتر و
با انگیزهتر وارد صحنه میشوند و این موضوع،
مسئولیت ما مسئوالن را سنگینتر میکند.وی
افزود :بحرانهای مانند بارندگی را قبل از وقوع
باید پیشبینی کنیم و برای گزینههای مختلف
از همین االن آمادگی داشته باشیم.وی اظهار
کرد :ظرفیت بسیج در قشم بسیار باالست و در
بحث آمادگیها برای تعطیالت عید حتما باید از
این نیرو با اولویت استفاده شود.

دانــش همکارانمان آن را بــرای اولین بار در
خود منطقه ویژه تولید و نصب و راهاندازی
کنیم که خوشبختانه شاهد کارایی خوبی از
ایــن فیدرها هستیم .ایــن دستگاه بیشتر
ب ــرای هــدایــت م ــواد معدنی از هــوپــرهــای بر
روی نوار نقاله است و خرید آن برای شرکت
منطقه ویژه  ۵۰۰تا  ۶۰۰میلیون تومان هزینه
به همراه داشت که متخصصین ما توانستد
با مبلغی حدود  ۲۰۰میلیون تومان آن را تولید
کنند که از نظر کیفیت نیز میتواند با نمونه
خارجی برابری کند .همچنین این آمادگی را
داریــم که فیدر مــورد نیاز سایر شرکتها را
نیز تولید کنیم.
م ــدی ــرع ــام ــل م ـن ـط ـقــه وی ـ ـ ــژه اقـ ـتـ ـص ــادی
خلیجفارس در ادامه بر اهمیت حمایت از
تولید و ساخت داخــل کشور تأکید و
بیان کرد :با توجه به اینکه طراحی و
ساخت اولیه سازههای نوار نقالهها
جهت استفاده از نــوارهــای استیل
کــورد بــوده و ایــن نــوارهــا در داخل
کــشــور تــولـیــد نـمـیشــونــد ،یـکــی از
اق ــدام ــات ــی ک ــه در ج ـهــت حـمــایــت
از تــول ـیــد داخ ـ ــل در ایـ ــن مـجــمــوعــه
انـجــام شــد ایــن بــود کــه پرسنل
ت ـ ـع ـ ـم ـ ـیـ ــرات واحـ ـ ــد
ب ـ ـ ـهـ ـ ــرهبـ ـ ــرداری
بـ ــا طـ ــراحـ ــی و
تـ ــغـ ــیـ ــیـ ــر و

بهسازیهایی که در سازههای خطوط انتقال
اعـمــال کــردنــد ایــن امـکــان را فــراهــم آوردنــد
که بتوانیم از نــوارهــایای پی (منجیت دار )
تولید داخ ــل اسـتـفــاده نماییم کــه تاکنون
ایــن تغییرات بــر روی حــدود  ۳۰درصــد نــوار
نقالههای پرکاربرد اعمال و تعویض شده
است.
دکتر خلج طهرانی برنامههای بومیسازی در
منطقه ويــژه خلیجفارس در ســال  ۱۴۰۰را با
تکیه بیشتر بر بومی سازی اعالم کرد و گفت:
در ســال  ۱۴۰۰نــوســازی و بــازســازی اساسی
سیستم محرک لوکوموتیوهای شانتینگ
یارد (تغییر سیستم محرک آنها) ،جایگزینی
و یا حذف سیستم ایندکسر ایستگاههای
تخلیه واگن (سیستم حمل واگن به دامپر )،
طراحی و اجــرای سیستم توزین دینامیکی
م ـنــاســب ب ــا وض ـع ـیــت و ش ــرای ــط مــحــوطــه
شانتینگ یــارد منطقه ویــژه (بــا دقــت ۰/۲۵
درصـ ــد) ،نــوســازی و بــازســازی ان ــواع تیغه و
ریل پهلویی مربوط به خطوط ریلی ،ساخت
سیلندرهای هیدرولیکی بوم به همراه بلوک
کنترل شتاب و جریان روغن درون آن مربوط
به دستگاه ریکالیمر و ساخت ویبراتورهای
مناسب بــا ابـعــاد و دیمانسیون فیدرهای
تخلیه واگ ــن و م ــوارد دی ـگــری را در برنامه
گنجاندیم.
وی تاکید ک ــرد :در منطقه وي ــژه اقتصادی
صنایع معدنی و فلزی خلیج فــارس سعی
بر آن بوده است تا با تکیه بر دانش و توان
متخصصین داخلی اقدام به ساخت ،تعمیر
و بهسازی قطعات کنیم تا ایــن منطقه در
حوزه…

آغاز عملیاتاجراییطرح ۱۰میلیون
تنیفوالدشرکتسیمینهرمز

عباس مویدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان شد

در مراسمی با حضور معاون وزارت جهاد کشاورزی ،عباس مویدی
به عنوان رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان معرفی شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم با قدردانی از خدمات
علی باقرزاده ،رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان به
محورهای برنامه تحولی وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم
برای دستیابی به اقتدار غذایی اشاره کرد و کفت :محصوالت ما
هرگز دچار مشکلی نبوده است و تنها اطالعاتی با تاخیر در اختیار
کشورهای هدف صادراتی قرار گرفته و موجب بروز اتفاقات بعدی
شد به همین منظور باید دقت شود تا محصول کشاورزی به
مشکل برنخورد.
به گزارش جامجم ،حسین دماوندینژاد افزود :هرمزگان جزو
اولین استانهایی است که از تکنولوژی در آبیاری استفاده
میکند.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان هم گفت:
جهاد کشاورزی نیاز به تغییر سبک دارد ،چرا که نوع کاشت و

کمک  4میلیارد ریالی اتاق بازرگانی

به مناطق سیل زده میناب و رودان

برداشت تغییر یافته و باید در این زمینه دانش محور باشیم.
علی رئوفی افزود :جهاد کشاورزی باید تالش کند تسهیالت ارزان
قیمت بیشتری در اختیار کشاورزان قرار بدهد.
مسئول حوزه نمایندگی ،ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان هم در این مراسم گفت :وقتی نگاهی به زندگی
امیرالمؤمنین علی (ع) نگاه کنیم خواهیم دید ایشان یک کشاورز
تمام عیار است بنابراین کشاورزی جایگاه بسیار واالیی در دین
اسالم دارد و آیات فراوانی در قرآن نیز به کشاورزی اشاره دارد.
حجتاالسالم شرفی افزود :هر دولتی که بخواهد اقتصاد قوی
داشته باشد باید به کشاورزی با دید بهتری نگاه کند چرا که
کشاورزان مامور استخراج مواهب زمین هستند و کار آنها نشاط
برای جامعه ایجاد میکند.
رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان هم از

انتصاب معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منطقهای استانداری هرمزگان

مجموعه کارکنان جهاد کشاورزی استان قدردانی کرد و گفت:
کار در جهاد کشاورزی کار سنگینی است و یک رشته از کل
فعالیتهایی که در استان توسط سایر دستگاهها انجام میشود
در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد.
رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز گفت :استان
هرمزگان به عنوان پایتخت اقتصادی کشور و جایگاه برتر در حوزه
آبزیان و محصوالت کشاورزی خارج فصل میتواند نقش بسزایی
در رونق اقتصادی ،صادرات غیرنفتی و افزایش امنیت غذایی
کشور ایفا کند.
عباس مویدی معاون وزیر جهاد کشاورزی از مدیران بومی
هرمزگان است و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای
بستک ،رودان و میناب و مدیر بودجه سازمان جهاد کشاورزی
استان هرمزگان را در کارنامه دارد.

نشست هم اندیشی
حسابداری فروش شرکتهای
گاز استانی برگزار شد

راه اندازی  ۵دستگاه رادیولوژی
در بیمارستانهای هرمزگان

پنج دستگاه رادیولوژی دیجیتال پرتابل در
بیمارستانهای هرمزگان راه اندازی شد.
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه
علوم پزشکی هرمزگان گفت :این دستگاهها
برای مقابله با بیماری کرونا در بخشهای ویژه
بیمارستانهای شهید محمدی بندرعباس،
رستمانی پارسیان ،فارابی بستک و الزهرا حاجی
اباد راه اندازی شده است .پژمان شاهرخی
افزود :برای خریداری و نصب این تجهیزات ۱۲
میلیارد تومان هزینه شده است.

دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان گفت :در ادامه کمکها و خدمات عام المنفعه اتاق بازرگانی هرمزگان به
مناطق آسیب دیده استان این بار اتاق بازرگانی هرمزگان به کمک مردم مناطق سیل زده میناب و رودان
شتافت.
به گزارش جامجم ،دبیر کل اتاق بازرگانی هرمزگان در این رابطه اظهار داشت :محموله کمکهای غیر نقدی
اتاق بازرگانی هرمزگان به زودی روانه مناطق سیل زده میناب و رودان میشود .پیام رضایی اظهار داشت:
این کمکها شامل  2هزار تخته پتو است که با اعتباری بالغ بر  4میلیارد ریال به مناطق سیل زده رودان
و میناب ارسال میگردد .وی بیان داشت :هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان در دور نهم حساسیت
ویژهای در مباحث اجتماعی و خدمات عام المنفعه دارند و همیشه در کنار مردم هستند .رضایی ادامه داد:
کمک بیش از  30میلیارد تومانی اتاق بازرگانی هرمزگان به مراکز درمانی استان در مبحث کرونا ،ساخت 15
مدرسه در مناطق مختلف استان هرمزگان و کمک به مناطق سیل زده رودان و میناب از جمله خدماتی
بوده که توسط اتاق بازرگانی هرمزگان و فعاالن اقتصادی به مردم استان ارائه شده است .وی بیان داشت:
بدون شک فعاالن اقتصادی در وقت بروز مشکالت و حوادث در کنار مردم هستند و خدمات عام المنفعه
اتاق بازرگانی هرمزگان در دور نهم هیات نمایندگان در نوع خود مثال زدنی است.

حکم انتصاب علی فیروزی به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منطقهای استانداری هرمزگان از سوی دکتر احمد وحیدی وزیر کشور
ابالغ شد.
به گزارش جام جم ،وزیر کشور در حکمی علی فیروزی را به عنوان معاون
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری هرمزگان منصوب
و حکم وی را ابالغ کرد .به موجب این حکم علی فیروزی به مدت  3سال
عهدهدار این مسئولیت در استان هرمزگان خواهد بود.
در بخشی از این حکم آمده است :با اتکال به خداوند سبحان و با توجه به
موازین شر ع مقدس اسالم و پیروی از منویات و تدابیر ولی امر مسلمین
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنهای عزیز (مدظله العالی) و با بهره گیری
از آموزههای ارزشمند انقالب اسالمی مدیریت جهادی و عمل انقالبی طبق
وظایف محوله به نحو شایسته انجام و در همه امور رعایت امانت و تقوا را
نمایید.

نشست هم اندیشی حسابداری فروش شرکتهای گاز
استانی کشور به مدت دو روز و از تاریخ ۲۰الی۲۱بهمن در
بندرعباس ،برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان،نشست
هم اندیشی حسابداری فروش شرکتهای گاز استانی کشور
جهت انتقال تجربیات و رفع موانع موجود با حضور همکاران
ستادی (مدیریت مالی و گازرسانی) در شرکت ملی گاز ایران،
شرکتهای گاز استانی و از جمله شرکت گاز استان هرمزگان
برگزار شد.
گفتنی است در مراسم افتتاحیه این نشست ،مدیر عامل
و رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان نیز حضور
داشتند.
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آزادسازی  ۱۰۰درصدی حریم سواحل دستگاههای دولتی در هرمزگان
استاندار هرمزگان از آزادسازی  ۱۰۰درصدی حریم سواحل در اختیار دستگاههای دولتی در این
استان خبر داد.
به گــزارش جامجم ،مهدی دوستی با اشــاره تحقق ۱۰۰درصــدی دستور رئیسجمهور مبنی بر
آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰متری دریا ،اظهار کرد :با آزادسازی ۵۴هزار مترمربع از اراضی

ساحلی در مـحــدوده منطقه ویــژه اقتصادی خلیج فــارس ،حریم  ۶۰متری ساحل در اختیار
دستگاههای دولتی هرمزگان بهطور کامل رفع تصرف و آزادسازی شد .وی با اشاره به تدوین
استراتژی منسجم بهمنظور آزادسازی ساحل ،گفت :سه ماه پیش از ابالغ دستور رئیسجمهور،
دستگاههای ذیربط در هرمزگان مکلف به تعیین محدوده حریم ۶۰متری دریا در استان شدند و

با اطالعات متقنی که در اختیار داشتیم خوشبختانه پیشرفت خوبی در آزادسازی اراضی ساحلی
حاصل شد .دوستی بیان کرد :طی اطالعات موجود ،پنج کیلومتر از اراضی ساحلی در تصرف
دستگاههای دولتی استان بود که با آزادسازی ۹۰۰متر از اراضی ساحلی واقع در حریم قانونی دریا
در منطقه ویژه خلیج فارس ،تمامی زمینهای تحت تصرف دستگاههای دولتی آزادسازی شد.

اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان هرمزگان

مرکز توانبخش ونگهداری شبانه روزی سالمندان لقمان حکیم نیازمند یاری مسئوالن و خیران عزیز است
رپرتاژ

مرکز توانبخشی و نگهداری شبانهروزی ،سالمندان لقمان حکیم
در سال 1366با اعزام تعداد 10نفر از سالمندان
مجهول الهویه از تهران شروع به کار کرده و تا
سال 1373به وسیله سازمان بهزیستی اداره و
از مهر  73به بخش غیردولتی (هیات امنایی )
واگذار شده است.
به علت نداشتن راهکارهای قانونی کماکان
مــدیــریــت مــرکــز تــا س ـ ــال 1388از طــریــق خــود
سازمان انجام میشده و در پایان سال 1388به
هیات امنای جدید واگــذار وپس از طی مراحل
قانونی و ایجاد بسترهای الزم ،پروانه فعالیت
آن اخذ گردید.
مدیر مرکز توانبخشی و نگهداری شبانهروزی
لــقــمــان حــکــیــم گــفــت :ایـ ــن مــرکــز در ح ــوزه
توانبخشی ،نگهداری شبانهروزی سالمندان
دارای خانوده مجهولالهویه و فاقد سرپرست،
بازتوانی و شناسایی سالمندان رهــا شــده در
بیمارستانها و نگهداری از آنان ،ارائه مشاوره
ب ــه خ ــان ــوادهه ــای دارای ســالــمــنــد در جهت
نگهداری سالمند در منزل و کمک به ارتقاء
فرهنگ سالمندی فعالیت میکند.
واح ــدی اظــهــار کرد:کلیه تــوانــخــواهــان بــرابــر با
دستور العملهای قانونی و آیین نامه اجرایی
ماده  26دارای پروندههای مددکاری و پزشکی
بــوده و آزمــایــشــات ومعاینات بــدو پــذیــرش را
انجام میدهند.افزایش نشاط و امید به زندگی

با استفاده از تمام امکانات موجود و ارتباط
توانخواهان با محیط خارج از مرکز و همچنین
رعــایــت بــرنــامــه تــغــذیـهای منطبق بــا وضعیت
خــاص تــوانــخــواهــان و برنامه واکسیناسیون
دورهای آنان از کارهایی است که در مرکز انجام
میشود درمان بیما ری در مرکز و در صورت نیاز
به ادامه درمان ارجاع به مراکز تخصصی سطح
شهر ارائ ــه خــدمــات دنــداپــزشــکــی و همپنین
معاینات تخصصی نیز انجام میپذیرد.
وی ادام ــه داد :کــارکــنــان خــدمــت رس ــان مرکز
نــیــز ب ــراب ــر دس ــت ــور الــعــم ـلهــای اداره کـ ــار و
اموراجتماعی بکارگیری گردیده اند واز ابتدای
دوره هیات امنای فعلی مرکز برابر قراردادهای
قانونی از مــزایــای مــنــدرج در قــانــون کــار ،بیمه
حوادث حین کار و ماموریت و مزایای مشاغل
سخت و زیانآور برخوردار میباشند.
مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان لقمان
حکیم در آستانه سال جدید از مشکالت زیادی
رنــج میبرد کــه مدیر ایــن مرکز به تشریح آن
پرداخت.
 -1در اســتــان هــرمــزگــان هزینههای نگهداری
شــبــانــه روزی هــرنــفــر تــوانــخــواه بــزرگــســال در
یکماه در سال  1400شامل هزینههای مصرفی،
آب ،بـ ــرق ،مـ ــواد غــذایــی ،بــهــداشــت ودرمـ ــان
وهزینههای پرسنلی بیش از 30.000.000ری ـ ــال

بوده که برابر تفاهم نامه اداره کل بهزیستی به
ازاء نگهداری هر نفر سالمند در مراکز نگهداری
مبلغ 18.000.000ری ــال آن از محل یارانه سازمان
پ ــرداخ ــت و مــابــقــی بــایــد از مــحــل مــشــارکــت
خانوادههای سالمندان تآمین گردد .بیشترین
منبع تامین هزینههای مرکز از محل کمکهای
موردی مردمی بوده که با توجه به بعد مسافت
و دوری از شهر این کمکها محدود میباشد
یارانه پرداختی نیز نمیتواند کفاف هزینههای
جاری آنان را بنماید .
-2ظرفیت اسمی مرکز150نفر بوده که در حال
حاضر89نفر سالمند در مرکز سکونت دارنــد
که از این تعدا د حدود  28نفر سالمند مجهول
الهویه 30،نفر سالمند فاقد سرپرست و30نفر
سالمند خانوادهدار که از خانوادههای ضعیف
و بیبضاعت کــه تــوان مشارکت در پرداخت
هزینههای نگهداری سالمند خــود را ندارند،
از ســازمــان بــه مرکز معرفی شــده و فقط  1نفر
سالمند آزاد پذیرش شده است.
با توجه به مطالب فوق الذکر مراکز در پرداخت
بدهی بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی
که با احتساب جرایم متعلقه ،هزینههای برق
مــصــرفــی وهمچنین حــقــوق پــرســنــل خدمت
رس ــان خــود و بیمه ماهیانه کــارکــنــان و سایر
دیون با مشکل عمدهای روبرو میباشند.

-3عدم توان مراکز در پرداخت حقوق وعیدی
کــارکــنــان بــاعــث دل ــس ــردی آن ــان و نــاتــوانــی در
ارائ ـ ــه خــدمــت ب ــه تــوانــخــواهــان مـ ـیگ ــردد لــذا
چارهاندیشی برای این موضوع در اولویت کاری
مرکز میباشد.
-4با توجه به اینکه ساختمان مرکز استیجاری
ب ـ ــوده وم ــرک ــز ب ــه سـ ــازمـ ــان اجـ ـ ــاره پ ــرداخ ــت
مینمایند وایــن ساختمانها بــدون توجه به
شرایط ساخت مراکز نگهداری ساخته شده
واز ساخت آن بیش از سی سال میگذرد و نیاز
به بازسازی و تعمیرات ساختمانی و مناسب
سازی دارد.
-5اع ـ ــزام تــوانــخــواهــان بــیــمــاروبــی بــضــاعــت از
بیمارستانهای شهر یا سالمندان سرگردان
جــمــع آوری ش ــده از خــیــابــان تــوســط ســازمــان
بهزیستی به مرکز بدون انجام آزمایشات قبل
از پــذیــرش کــه در چنذین مــورد اتــفــاق افتاده
باعث تحمیل هزینههای درمانی مضاعف برای
مراکزمی گردد.
-6محاسبه آب و برق مصرفی و گاز برابر تعرفه
بخش عمومی بــوده وهــر مــاه بر میزان بدهی
مرکز بابت هزینههای انرژی اضافه شده است .
-7ق ــول کمک ومــســاعــدت بعضی از مــدیــران
عزیز در هنگام بازدید از مرکز و رسانهای نمودن
بعضی از ایــن قولها و عــدم اجــرای آن باعث

ایجاد سوء تفاهم در تعدادی از خیرین محترم
گردیده و بنابراین این موضوع باعث کاهش
کمکهای خیرین به مرکز میشود.
مدیر مرکز توانبخشی و نگهداری لقمان حکیم
گــفــت:مــوارد فــوق قسمتی از مشکالت مرکز
میباشد که خدمت رسانی به توانخواهان و
معلوالن عزیز را با مشکل جدی مواجه نموده
است.
وی بیان کــرد:ایــن مرکز سایبانی اســت که بر
روی دستان پر برکت خیرین محترم بنا نهاده

شده و این کمکهای هرچند به نظر خوشان
ناچیز هم باشد میتواند مشکلی از مشکالت
مرکز را برطرف نماید.
وی در پایان از خیران و نیکوکاران خواستار
شد در آستانه سال جدید برای رفع مشکالت
این مرکز کمکهای انسان دوستانه ،نذورات
و صدقات خود را در قبال اخذ رسید به محل
مرکز واقــع در تــازیــان پایین تحویل نمایند و
کمکهای نقدی را به شماره حسابهای مرکز
واریز نمایند.

شماره حسابهای مرکز به شرح ذیل میباشد:
بانک ملت شعبه سید مظفر (ع) کد 43455
شماره حساب (جـام) 1687612591
کارت بانکــی  6104 3377 7011 7677به نام مـرکــز
بانک ملی شعبه میدان ابــوذر شماره حساب (سیبـــا)
 0106006738002کارت

مرکز نگهداری سالمندان لقمان حکیم بندرعباس

آماده دریافت نذورات
و کمکهای نقدی و غیرنقدی
شما خیرین محترم میباشد.
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افتتاح فاز اول پروژه بندر صیادی رمچاه – قشم
مدیرکل شیالت هرمزگان از افتتاح و بهرهبرداری از فاز اول پروژه
(احداث بازوی اصلی موج شکن) بندر صیادی رمچاه – قشم
به مناسبت دهه مبارک فجر انقالب اسالمی با حضور معاون
توسعه و پشتیبانی استانداری هرمزگان،رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان ،ائمه جمعه شهرستان قشم،فرماندار
شهرستان،جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی و جمعی از
مردم و صیادان این پروژه خبر داد.
به گزارش جام جم ،در این مراسم معاون توسعه و پشتیبانی
استانداری هرمزگان ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر گفت :با
توجه به بودن این پروژه از جمله پروژههای مصوب سفر رئیس
جمهور ،شاهد بهرهبرداری از فاز دوم این پروژه باشیم.
در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان هرمزگان
ضمن تشکر از تالشهای صورت گرفته توسط شیالت
هرمزگان،پیمانکار و مسئوالن امر در تحویل و بهره برداری به
موقع از این پروژه گفت :این پروژه را میتوان یکی از دستاوردهای
خوب انقالب اسالمی و از اولین بنادر صیادی استان پس از
انقالب خواند.
صالح دریانورد همچنین افزود :امید میرود در آیندهای نزدیک
ضمن تامین اعتبارات الزم شاهد خدمت رسانی این پروژه به
جامعه صیادی باشیم.

وی در ادامه بهسازی بازوی شرقی ،جمع آوری بازوی غربی قدیمی،
احداث دایکها،الیروبی حوضچه،احداث اسکله بتنی و سایت
پشتیبانی با توجه به مصوبات سفر رئیس جمهور از جمله
اقدامات در فاز دوم خواند.
در ادامه مدیرکل شیالت هرمزگان برگزاری یادوارهها و برنامههای

دهه مبارک فجر را باعث تداوم حرکت انقالب اسالمی دانست و
گفت :این ایام برای ملت ایران همواره پر خیر و برکت بوده است.
عبدالرسول دریایی گفت :در چهل و سومین سال پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی،مجموعه شیالت استان هرمزگان پنج پروژه
شیالتی با اعتباری بالغ بر  ۷۲۰میلیارد ریال به افتتاح و بهره برداری
میرساند .وی افتتاح و بهره برداری از فاز اول پروژه (احداث بازوی

مسیر جرون از جزیره هرمز آغاز شد

توسعه پایدار آنها برنامههای متنوعی در دستور
کار است اما مهمترین برنامه توسعه گردشگری
استان و افزایش زمان آن از چند ماه به یک سال
است .
استاندار هرمزگان اظهارکرد  :برای تحقق این
مهم باید جشنوارههای مختلف از جمله
جشنواره تابستانه و انواع جشنوارههای
گردشگری و فرهنگی متناسب با فصلهای
مختلف سال در استان برگزار شود.
دوستی گفت :گردشگری هرمزگان یک
گردشگری معیشت محور است که باید آن را
به گردشگری پایدار و درآمد زا برای مردم جزیره
تبدیل کنیم که تنها کار در این زمینه مدیریت
کردن افزایش دوره گردشگری در استان است.
وی بیان داشت :در جزیره هرمز مدلی از صنایع
دستی منحصر به فردتوسط زنان جزیره در حال
شکل گیری است و آن صنایع دستی با محوریت
خاک است که باید به آن هویت داده شود تا
رشد کرده و گسترده شود.
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی
استاندار هرمزگان و دبیر جشنواره گفت :این
جشنواره یک مانور تمرینی برای رشد اقتصاد
مبتنی بر فرهنگ است که جزیره هرمز،بندرمقام
،بندرکنگ و بندر خمیر مقاصد ابتدایی ما برای
گردشگری در این جشنواره هستند.
علی فیروزی با بیان این که به دنبال احیا
گردشگری واقع گرا در جزیره هرمز هستیم
افزود :هدف این جشنواره توانمند سازی بانوان
همراه با مباحث اقتصاد بازار است و میتواند ما
را به نقطهای برساند که اقتصاد موجود را تبدیل
به یک اقتصاد پویا یی نماید که مقام معظم
رهبری از آن به عنوان توسعه همراه با عدالت
نام برده اند.

وی همچنین ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فقر،
تعامل با دیگر شهرهای مشابه داخل و خارج
کشور با هدف احیای مشارکت جهانی و توسعه
پایدار ،فعال تر شدن خطوط هوایی و دریایی
شهر با هدف حفاظت از دریاها و اقیانوسها،
آموزش و فرهنگ سازی در شهروندان ،حفظ
تاریخ و هویت شهر ،تقویت اقتصاد آبی شهر
و...را از دیگر اهداف برگزا ری این جشنواره اعالم
کرد .فیروزی از برگزاری جشنواره فرش خاکی با
تاکید بر حفظ محیط زیست ،جشنواره فرش
آبی برای نخستین بار در کشور ،جشنواره نقش
حنا ،جشنواره نقاشی دیواری ،جشنواره خاطره
گویی و قصه گویی ،برگزاری مراسم زار ،سوگواره
هشت بهشت مربوط به شهیده فاطمه نیک و
محارم شهید ایشان ،جشنواره غذاهای بومی و
محلی ،بازیهای بومی ،شب بازارها و در نهایت
جشنواره تصویر برداری و عکس نیز خبر داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار
هرمزگان همچنین از راه اندازی پالژ بانوان تا دو
ماه آینده در جزیره هرمز خبر داد.
امام جمعه جزیره هرمز نیز در این مراسم با
بیان اینکه برگزاری چنین جشنوارههایی اثرات
و برکات فراوانی برای مردم دارد گفت :همه باید
برای پیشرفت و آبادانی جزیره هرمز تالش کنند
که در این رابطه به کمک مسئوالن خصوصا
نمایندگان محترم استان در مجلس شورای
اسالمی نیاز داریم.
وی بر ایجاد گردشگری پایدار جزیره هرمز در
تمام فصول و راه اندازی بازارچه دائمی صنایع
دستی تاکید کرد .شهردار بندر کنگ نیز در
این مراسم با بیان اینکه در برگزاری چنین
جشنوارههایی به دنبال کیفیت هستیم گفت
 :هر منطقه فرهنگ مخصوص به خود دارد

اصلی موج شکن) بندر صیادی رمچاه – قشم با اعتباری بالغ بر
 ۳۲۰میلیارد ریال یکی از پروژههای مهم شیالت استان در دهه
فجر سال جاری خواند و تصریح کرد :این پروژه برای  ۳۲۷نفر
اشتغالزایی ایجاد کرده است.
دریایی با بیان اینکه خدمات رسانی و ارتقای شرایط صید و
صیادی یکی از اولویتهای مهم در اجرای این پروژه شیالت
هرمزگان است گفت :در همین راستا فاز اول پروژه بهسازی بندر
صیادی رمچاه قشم با اعتباری بالغ بر  ۳۲۰میلیارد ریال از محل
اعتبارات استانی از تیر  ۱۳۹۹آغاز شده و خوشبختانه طبق برنامه
ریزی در موعد مقرر به بهره برداری رسید.
مدیرکل شیالت استان هرمزگان عنوان کرد :فاز اول پروژه
بهسازی بندر صیادی رمچاه شامل احداث بازوی اصلی موج
شکن به طول  ۶۹۰نفر است.
وی خاطر نشان شد :بندر صیادی رمچاه با توجه به موقعیت
جغرافیایی و اقلیمی خود دارای شرایط ویژهای است و این شرایط
ب ه نوبه خود میتواند وضعیت متفاوتی را درزمینه رونق صیادی،
معیشت مردم و جذب توریسم در این شهرستان فراهم کند .
گفتنی است بندر صیادی رمچاه قشم به بیش از  ۳۳۰نفر صیاد و
حدود  ۱۱۰فروند شناور در قالب یک تعاونی صیادی با بیش از ۲۶
هزار و  ۵۰۰تن صید خدمات دهی میکند.

اجرای طرح ساماندهی صید و صیادی در هرمزگان

با حضور استاندار:

جشنواره بین المللی مسیر جرون باحضور
استاندار هرمزگان ،نماینده مردم در مجلس
شورای اسالمی ،معاون امور اقتصادی استاندار
و جمعی از مسئوالن شهر کنگ ،بندر خمیر و
ساکنان جزیره هرمز آغاز شد.
این جشنواره با محوریت اقتصاد فرهنگی،
اقتصاد گردشگری و اقتصاد صنایع دستی از
جزیره هرمز آغاز و سپس در بندرکنگ ،بندر
مقام و بندرخمیر از بهمن تا اردیبهشت سال
آینده ادامه خواهد داشت.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی ،برگزاری این جشنواره را فرصتی برای
توسعه گردشگری و رونق اقتصادی مردم عنوان
کرد و گفت :استان هرمزگان دارای مزیتهای
فراوانی است باید به شکلی برنامه ریزی شود که
این مزیتها در زندگی مردم قابل لمس باشد.
محمد آشوری افزود :قدمت تاریخی جزیره هرمز
قدمت طوالنی است و اگر بخواهیم توسعه
هرمز را بر مدار یک منطقه صحیح استوار کنیم،
باید به مزیتهای گردشگری وطبیعت گردی
این منطقه توجه اساسی نماییم.
وی اضافه کرد :این حرکت ،تجلی یک گام
اساسی در جهت ایجاد کانون گردشگری،
طبیعت گردی و اکوتوریسم در این جزیره است
که میتواند جزیره هرمز را از بن بست توسعه
نیافتگی با تکیه بر مزیتهای ذاتی منطقه عبور
دهد و یک گام اساسی برای تحولی بزرگ باشد.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به طرح جامع توسعه هرمز که
از سوی استاندار دنبال میشود ،اظهار کرد :این
طرح نیاز به بازنگری دارد،ایجاد مزیت تجاری،
احیای بازارچه مرزی ،احیای گمرگات،احیای صید
و صیادی باید در این طرح مدنظر قرار گیرد.
استاندار هرمزگان نیز در این مراسم با بیان
اینکه  500سال است که برای یکپارچگی
ایران عزیز میجنگیم گفت :جنگ  500ساله
با استعمار بزرگترین افتخار هرمزیها و
هرمزگانیهاست.
مهدی دوستی بیان داشت  :هدف از برگزاری
این جشنواره تعریف مسیرها و قطبهای
جدید گردشگری در استان است و این فرصت و
پتانسیل نه تنها برای هرمز بلکه در اختیار تمام
شهرهای استان قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد  :برای رونق شهرهای استان و

امام خمینی

(ره)

به مناسبت دهه مبارک فجر و به همت مجموعه شیالت استان هرمزگان صورت گرفت:

استاندار هرمزگان:

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه توسعه
مشاغل خرد در بخش کشاورزی موجب افزایش
اشتغالزاییدر استانمیشودگفت:اولویتهای
استان در حوزه کشاورزی احصا شده است.
به گزارش جام جم ،مهندس مهدی دوستی
استاندار هرمزگان بامعاون امور تولیدات دامی
وزارت جهاد کشاورزی دیدار کرد.
در این دیدار مهندس دوستی با اشاره به
برنامههای توسعهای جدید در استان ،بر نقش
سهم کشاورزی در افزایش اشتغال تاکید کرد.
استاندار هرمزگان اعالم کرد که پرورش قرقاول،
ماهی تیالپیال و پرندگان زینتی از اولویتهای
اصلی استانداری در حوزه کشاورزی است.
استاندار هرمزگان با تاکید بر اهمیت سهم
بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال ،همکاری
وزارت جهاد کشاورزی را در این زمینه مهم
دانست و خواستار هماهنگی بیشتر بین این
وزارتخانه با استانداری هرمزگان شد.
معاون وزیر جهاد نیز با حمایت از طر حهای
کشاورزی در استان تاکید کرد که در زمینه دادن
جواز پرورش و صادرات قرقاول تمام همکاری
الزم را با مجموعه استانداری هرمزگان خواهد
داشت.
بنا بر این گزارش همچنین دو طرف توافق کردند
تا زمان آماده شدن طر حها و صدور جوازهای
مورد نیاز ،به صورت هفتگی از طریق وبینار
جلسات منظمی را برقرار و تصمیمات الزم اتخاذ
شود.

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان هرمزگان 076-33675224 :

www.daneshpayam.ir

خبر

ایجاد مشاغل خرد در بخش
کشاورزی بهترین راه توسعه
اشتغال

اى دوست ،به عشق تو دچاريم ،همه
در ياد ُر خ تو داغداريم ،همه
گ ـ ــر دور كنـ ــى ي ـ ـ ــا بپذيرى ما را
در كوى غم تو پايداريم ،همه

که برای احیا و توسعه آن بایداستعدادها و
پتانسیلهای آن منطقه شناسایی شود و از
مردم همان منطقه برای رشد آن کمک گرفت .
ایوب زارعی ادامه داد:در این جشنواره تنها
تمرکز بر گردشگری نیست بلکه صنایع دستی
بومی ،فرهنگ ،آداب و رسوم و آیینها نیز
مد نظر است  .وی با بیان اینکه جزیره هرمز
یک جزیره استراتژیک و به عنوان یک شاهراه
دریایی است بیان کرد  :جزیره هرمز یک جزیره
استثنایی و بکر است که از لحاظ طبیعی و
گردشگری دارای مناظر بی نظیری است .
شهردار بندر کنگ با اشاره به اینکه هرمز یک
جزیره جهانی است افزود  2500 :سال پیش
از جزیره هرمز به عنوان بندرگاه در ابعاد بین
المللی استفاده میشده که این نشان از
موقعیت استثنایی این جزیره و نقش مهم آن
در اقتصاد کشور داشته است .
وی از ارائه بستههای گردشگری به گردشگران
خبر داد و گفت  :برای ایجاد یک گردشگری پایدار
باید ابتدا ظرفیتها شناخته شود ،برای آن
برنامه ریزی و سیاستگزاری شودتا بتوان به یک
درآمد و اقتصاد پایدار دست یافت.
زارعی ادامه داد  :ارایه صنایع دستی استان در
بازارچههای دائمی ،افزایش کیفیت گردشگری،
استفاده از انرژیهای نو ،ریشه کنی فقر و تعامل
فرهنگی بین شهرهای مختلف از جمله اهداف
برگزاری این جشنواره است .
یاد آور میشود،برپایی نمایشگاه صنایع دستی
بومی ،پخت غذاهای محلی ،اجرای موسیقی
بومی و شاد ،اجرای نمایشهای طنز و مسابقه
از دیگر برنامههای جنبی این جشنواره بود .
الزم به ذکر است جزیره هرمز یکی از زیبا ترین
جزایر ایران است که دارای جاذبههای طبیعی و
تاریخی است که برای جلوگیری از آسیب رسیدن
به طبیعت بکر و دست نخورده آن ،یکی از
معدود نقاطی است که گردشگران اجازه ورود
وسیله نقلیه به جزیره را ندارند.
سطح جزیره هرمز از طبقات رسوبی و
آتشفشانی تشکیل شده و طبقات نمکی نیز به
صورت تپه قسمت اعظم جزیره را پوشانده اند
که اغلب از جنس نمک خوراکی است.
استخراج و صدور خاک قرمز جزیره هرمز یکی از
مهمترین مانبع در آمد اهالی است  .نمک آبی
و سنگ الشه از دیگر معادن این جزیره است.

در نشست استاندار هرمزگان با مدیرکل
و مسئوالن اداره کل شیالت استان
هرمزگان استاندار هرمزگان ضمن
رونمایی از اطلس شیالت هرمزگان،
برنامههای توسعهای و عمکرد شیالت
هرمزگان بررسی شد که با ستقبال
استاندار هرمزگان همراه شد.
به گزارش جامجم ،در این نشست بررسی
جایگاه استان هرمزگان در تولیدات
شیالتی ،آبزی پروری و صید و صیادی،
بررسی عملکرد شیالت هرمزگان،بررسی
برنامه توسعه شیالت هرمزگان در افق
 ،1404طرح ساماندهی صید و صیادی در
راستای ساماندهی  12هزار قایق صیادی
در هرمزگان و ایجاد و راه اندازی چهار
مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان در
هرمزگان،رونمایی از اطلس شیالتی
استان و ...مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان ،در
این نشست با اشاره به اهمیت بخش
شیالت در اقتصاد و اشتغال استان
هرمزگان ،تاکید کرد :باید با سیاست
گذاری مناسب به سمت افزایش
بهرهوری شیالتی در هرمزگان حرکت
کنیم .در ادامه مدیرکل شیالت هرمزگان
برنامه توسعه شیالت هرمزگان در افق
 1404تشریح کرد که افزایش دو برابری
تولید محصوالت شیالتی در هرمزگان از
محورهای این برنامه محسوب میشود.
عبدالرسول دریایی همچنین بررسی
وضعیت نیرو انسانی و بودجه شیالت
استان ،آخرین وضعیت توسعه پرورش
ماهی در قفس ،ارائه راهکارها جهت

تسریع در توسعههای شیالتی و اجرایی
شدن برنامهها ،بررسی آخرین وضعیت
توسعه پرورش میگو و بررسی موانع و
مشکالت ،توسعه ،تجهیز و تکمیل بنادر
صیادی و پشتیبان ماهی در قفس و ...
را از دستورات مهم مطروح شده در این
نشست خواند.
اجرای طرح ساماندهی صید و صیادی
در هرمزگان نیز در این نشست مورد
بررسی قرار گرفت که براساس این طرح
ساماندهی  12هزار قایق صیادی با اعطای
مجوز به آنها با هدف ایجاد  36هزار شغل
جدید طی سه سال در هرمزگان ،صورت
میگیرد .همچنین در این نشست،
وضعیت طر حهای پرورش و تکثیر میگو،
تولید و پرورش ماهی و ایجاد مراکز تکثیر
و بازسازی ذخایر آبزیان در هرمزگان،
بررسی شد .طبق هدف گذاری صورت
گرفته ،ایجاد و راه اندازی چهار مرکز
تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان در راستای
رهاسازی ساالنه  315میلیون قطعه آبزی
در هرمزگان ،در دستور کار قرار گرفته
است.
بررسی توسعه زیستگاههای مصنوعی
آبزیان ،بنادر صیادی و تامین برق مزار ع
پرورش میگو در استان هرمزگان ،از دیگر
محورهای این نشست بود.
همچنین در این نشست ،اطلس
شیالت استان هرمزگان با حضور
استاندار هرمزگان ،رونمایی شد.
اطلس شیالت هرمزگان با رصد و
پیمایش کلیه ظرفیتها و پتانسیلها
و همچنین مراکز شیالتی استان ،بعد

از نیازسنجی ،گردآوری اطالعات مکانی
در فرمتهای  kmzو  DWGاز بخشهای
مختلف آبزی پروری ،صید و بنادر
ماهیگیری ،صنایع شیالتی و آمارهای
مربوطه و همچنین درج آنها در سیستم
اطالعات جغرافیایی () ،GISطی  18ماه و با
پنج هزار ساعت نفر توسط کارشناسان
اداره کل شیالت هرمزگان طراحی و چاپ
شده است.
اطلس شیالت استان هرمزگان در
سه بخش آبزی پروری ،صید و بنادر
ماهیگیری و همچنین صنایع شیالتی
تدوین شده و در بخش آبزی پروری کلیه
جداول آماری،نمودار وهمچنیننقشهها
که حاوی اطالعات تکثیر و پرورش میگو،
تکثیر و پرورش ماهی و همچنین
پرورش آبزیان در آبهای داخلی (ماهیان
گرم آبی ،خاویاری ،کروکودیل و جلبک
و )...و در بخش صید و بنادر ماهیگیری
کلیه جداول آماری ،نمودار و همچنین
نقشهها که حاوی اطالعات کلیه بنادر
ماهیگیری ،موج شکنهای مردمی،
مراکز تخلیه صید استان ،زیستگاههای
مصنوعی ،پراکنش روشهای صید
(گوشگیر،گرگور ،پرساین ،قالب و،)...
همچنین پراکنش تعاونیهای صیادی،
اداره شیالت ،دفاتر صید و دفتر یگان
حفاظت منابع شهرستانها و در بخش
صنایع شیالتی استان کلیه جداول آماری
و همچنین نقشهها که حاوی اطالعات
مراکز فرآوری و عمل آوری ،کنسرو سازی،
پودر ماهی و خوراک آبزیان میباشد ،تهیه
و تدوین شده است.

