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Hormuz – the
rainbow island of iran

مستند خلیل
 اکـران شد
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تجارت جنوب با ختم طغیان مرگ و میر ناشی از مصرف مشروبات الکلی  آگاهی بخشی  می کند؛
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مهرماه رشوعی تلخ برای جامعه رسانه ای استان بود . ایوب دبیری نژاد« پیشکسوت عرصه ی رسانه در هرمزگان بر اثر سکته ی مغزی نیمه 
شب شنبه )7 مهرماه( دعوت حق را لبیک گفت.وی مدیر مسئول روزنامه ی دریا و رسپرستی خربگزاری فارس در هرمزگان بود.

این فعال رسانه ای چهره ای تاثیرگذار در معادالت رسانه ای و سیاسی استان هرمزگان ،بی شک جای خالی  برای دوستان  وهمکاران به 
خوبی احساس می شود. تجارت جنوب این ضایعه را به جامعه رسانه ای هرمزگان و جنوب کشور تسلیت می گوید.  

 سوژه ماه
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تلخوشیرینهایمهرماههرمزگان

سخن مدیرمسئول

 

جناب سرهنگ حاج اباذر ساالری 
انتصاب شايسته جناب عالی به عنوان فرمانده 
تبريك  را  استان هرمزگان  امام سجاد  سپاه 
عرض مي نماييم و رجای واثق داريم حضور 
شما در اين مسئوليت به عنوان خادمي صديق 
و واليتمدار با کوله بار گرانی از تجربه، نويد 
گرديد.  پيش  از  بيش  و تحرک  نشاط  بخش 
دوام توفيقات و مزيد عزت و سالمت جناب 
عالی را از جهاندار جان آفرين مسالت داريم.
سرپرست بسيج صيادان استان هرمزگان-  
انجمن روزنامه نگاران هرمزگان-
مجله تجارت جنوب

جناب آقای حسن ساالری
انتصاب به جا و شايسته جنابعالی رابه عنوان 
استانداری  حراست  کل  اداره  سرپرست 
هرمزگان که بيانگر تعهد ،کارآمدی ،لياقت و 
شايستگی  های بر جسته شما در صحنه های 
خدمت صادقانه به نظام و ميهن اسالمی  است 
تبريك عرض نموده ، موفقيت و سربلندی 
شما را از درگاه خداوند منان مسالت داريم.
انجمن روزنامه نگاران هرمزگان -
تجارت جنوب

جناب آقای حجت االسالم حسن موسايی
انتصاب شايسته ی حضرتعالی را به عنوان 
مشاور استانـــدار هرمزگـان  در امــور 
هماهنـگی روحانيــت،  ائمــه جمعـه و 
جمـاعـات  تبـريـك و تـهنيـت  عرض 
می نماييم.   ازدر گاه ايــزد منان مــزيد 
از شور و  برای خدمتی سرشار  توفيقـات  
نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد 
داريم. مسالت  اسالمی  ايران  شکوفايی  و 
تجارت جنوب

جناب آقای محمد مهدی جهانبخش
انتصاب شايسته  حضرت عالی به عنوان مشاور 
استاندار هرمزگان در امـور ورزشی،  تبــريك 
عرض نموده  و بـرای شما موفقيـت روزافـزون 
و توفيق خدمتگذاری مستمـر را از درگاه ايـزد 

منان مسالت داريم.
هيئت سوارکاری استان هرمزگان

جناب آقای محمودرضا امياری
جنابعالی  انتصاب  افتخار  و  مسرت  کمال  با 
را به  عنوان مديرکل ورزش وجوانان استان 
های  توانايی  از  بارزی  نماد  که  را  هرمزگان  
عرض  تبريك  است  جنابعالی  ارزشمند 
مينمائيم .اميد است در سايه الطاف الهی در 
نظام مقدس جمهوری  اهداف عالی  پيشبرد 
باشيد. سربلند  و  موفق  ايران  اسالمی 
هيئت سوارکاری استان هرمزگان 

جناب آقای رضا برومند 
انتصاب جنابعالي را در سمت مدير کل ميراث 
استان  فرهنگي صنايع دستي و گردشگري 
توانمندي  و  لياقت  از  نشان  که  هرمزگان 
حضرتعالي است را تبريك عرض نموده و اميد 
است با سوابق ، دانش و تجربيات حضرتعالي  
شاهد توفيقات هر چه بيشتر صنعت گردشگري 
در استان هرمزگان باشيم و از خداوند منان 
دوام توفيقات براي حضرتعالي را مسالت داريم.
تندرو رئيس هيت مديره اتحاديه صيـادان 
کـل کشور- مديرعامل اتحاديه صيـادان 
هـرمزگان و تجارت جنوب

انتصاباتتبریک

حــال و هــوای  مهــر هرمــزگان پاییــزی اســت. خزانــی بــا رگبــار الکلــی مــرگ، عــرق شــرم 
ــان  ــار متوفی ــر آم ــر روز ب ــی نشــاند و ه ــای هرمزگان ــواده ه ــدادی خان ــر پیشــانی  تع را ب

مســمومین الکــی اضافــه مــی شــد.
ــر روز  ــر ه ــه اول مه ــزگان نیم ــی مســموم در هرم ــگان مشــروبات الکل ــان باخت ــمار ج ش
ــادی برگشــت. ــت ع ــه حال ــا ب ــر تقریب ــا اینکــه 14مه ــود ت ــش ب ــان در حــال افزای همچن

ــر  ــداد 268 نف ــی تع ــمومیت الکل ــت از مس ــر حکای ــا14 مه ــده ت ــار منتشرش ــن آم آخری
ــت. ــص داش ــر ترخی ــی و 240 نف ــاس ، 22 فوت دربندرعب

تعــداد مراجعــه کننــدگان بــه مراکــز درمانــی در اثــر مســمومیت ناشــی از مصرف مشــروبات 
الکلــی در حــال حاضــر بــه 268 نفــر رســید کــه 10 نفــر از ایــن تعــداد بانــوان بودنــد.

ــه  ــده ک ــه ش ــخن گفت ــراد س ــن اف ــی از ای ــال برخ ــت ح ــزارش از وخام ــن گ ــاس ای براس
متأســفانه 22 نفــر از ایــن تعــداد جــان خــود را از دســت داده انــد و 2 نفــر بدحــال هســتند.

ــد و 6 نفــر نیــز در  ــراد دیالیــز شــده اند و 240 نفــر ترخیــص شــده ان 132 نفــر از ایــن اف
بســتری بــه ســر مــی برنــد.

بــر ایــن  مبنــا گــروه ســنی افــراد مســموم شــده 17 تــا 61 ســال گــزارش شــده کــه بیشــتر 
متوفیــان مســمومیت الکلــی در رده ســنی جوانــان بودنــد کــه بصــورت تفننــی از ایــن مــواد 
اســتفاده کــرده انــد و در میــان متوفیــان تنهاحــدود 20 درصــد اعتیــاد بــه الــکل داشــته اند. 
طبــق اعــالم مســووالن بــا توجــه بــه زمــان مصــرف آن کــه  در روز هــای اخــر هفتــه بــوده 

نشــان از اســتفاده تفننــی و بیــکاری و اوقــات فراغــت در جمع هــای محلــه ای بــوده اســت.
آنهــا معتقــد بودنــد: کمتــر از نیــم درصــد از مصــرف کننــدگان از بیــن زنــان و نوجوانــان 

هســتند کــه رقــم بســیار پایینــی اســت و هنــوز بــه عنــوان آســیب مطــرح نیســت.
مســوولی کــه خــود متولــی حــوزه آســیب هــای اجتماعــی اســت اســتفاده از ایــن مشــروبات 
در مــاه محــرم و چنــد روز پــس از عاشــورا را نشــان از کمرنــگ شــدن ارزش هــای اجتماعــی 
دانســته و گفتــه بــه نظــر مــی رســد نقــش خانــواده هــا بایــد در نظــارت بیشــتر باشــد. کمــا 
اینکــه هــر ســال در ماه هــای محــرم و صفــر میــزان آســیب های اجتماعــی بســیار کاهــش 

ــد. می یاب
و اســتفاده جوانــان از ایــن مــواد بخشــی بــه گرایــش هــای اعتقــادی و ارزشــی خانــواده هــا 
وابســته اســت از ســویی نشــاط اجتماعــی  و ســرزندگی در بیــن جوانــان نیســت کــه توســعه 
فضا هــای نشــاط اجتماعــی و ســرزندگی، طبیعــت گــردی باعــث کاهــش مصــرف مشــروبات 

الکلــی در جامعــه می شــود.
ایــن مســوول تدویــن ســند مقابلــه و کاهــش الــکل در کشــور و راه انــدازی مراکــز تــرک 
اعتیاد هــای نوظهــور و الــکل از برنامه هــای عملــی بــرای مقابلــه بــا مصــرف و شــیوع الــکل 

در جامعــه مــی دانــد.
گفتــه مــی شــودآمار واقعــی و مســتندی بــرای اســتفاده از الــکل بــه علــت مجرمانــه بــودن 
آن در کشــور وجــود نــدارد و وقــوع و طغیــان مســمومیت های الکلــی در برهه هــای از زمــان 

ــه بیــش از همــه  ــی جــدی اســت ک ــرگ ناشــی از بحــران و آســیب اجتماع ــش م و افزای
تلنگــری بــه خانواده هــا و مســوالن اجتماعــی و فرهنگــی کشــوربه حســاب مــی آیــد . ایــن 
فاجعــه دامــن طیــف گســترده ای از طبقــات مختلــف را گرفــت. فرزنــدان برخــی چهــره هــا 

از خانواده هایــی نــام آشــنا و حتــی کارکنــان و ...
بــه نظــر نگارنــده ایــن حادثــه زنــگ خطــری بــزرگ بــود کــه طبیعتــا همــه مســووالن و 
خانــواده هــا را بایــد از خــواب بیــدار کــرده باشــد تــا شــاید بــه نیازهــای جایگزیــن جوانــان 

اهمیــت دهنــد هرچنــد نقــش خانــواده هــا را نبایــد نادیــده گرفــت. 
سال 98 با تحقق وعده های بزرگ

ــم امــا ســتاره ای در  مهرمــاه هرچنــد هــر روز شــاهد بمبــاران خبرهــای ناخوشــایند بودی
ــردم روشــن مــی کــرد. ــد را در دل م ــور امی ــزگان چشــمک  زد و ن غــرب هرم

کمتــراز 6مــاه بــه شــروع ســال 98 مانــده اســت ســالی کــه همــراه بــا وعــده هــای خــوب 
مســووالن دولتــی و بخــش خصوصــی بــرای تحقــق آن هاســت.

ــن  ــزر گتری ــد ب ــای بلن ــت از گام ه ــا حکای ــا در فضــای مجــازی و خبره اطــالع رســانی ه
پاالیشــگاه کشــور در انجــام مســئولیت های اجتماعــی مــی دهــد کاری کــه تاکنــون کمتــر 
صنعتــی طــی ســا ل هــای اســتقرار صنایــع انجــام داده انــد. هــر چنــد صنایعــی مثــل فــوالد 
هرمــزگان بــه طــور پراکنــده در حــوزه مســوولیت های اجتماعــی ورود کــرده اند امــا واقعیت 
ایــن اســت ایــن کمــک هــای متفرقــه چنــدان ملمــوس نبــود و ماننــد مســکنی بــرای ایــن 
شــهر بــه فراموشــی ســپرده شــد. ســاخت بیمارســتان و پایــان دردهــای هرمزگانــی و توقــف 
اعــزام هــای درمانــی بــه خــارج از اســتان مرهــم و امیــدی بــرای روزهــای خــوش در حــوزه 
ســامت اســت کــه بــا رایزنــی هــای دکترهمتــی اســتاندارهرمزگان در دســتور کارمدیرعامــل 

ایــن شــرکت قــرار گرفتــه اســت.
ــه  ــده داده ک ــه وع ــارس در اقدامــی خالقان ــج ف ــل نفــت ســتاره خلی ــا مدیرعام ــن روزه ای
هــر ســاله رتبــه هــای تــک رقمــی رشــته ریاضــی و فیزیــک فرزنــدان هرمــزگان را بورســیه 
خواهــد کــرد و دو دانــش آمــوز افتخارآفریــن هرمزگانــی کــه در آزمــون کنکــور97 رتبــه 7 
و 9 را کســب نمــوده انــد نیــز تــا پایــان مقطــع دکتــرا در رشــته مکانیک،بــرق یــا مهندســی 
نفــت و شــیمی بورســیه و بــه اســتخدام دائمــی پاالیشــگاه نفــت ســتاره خلیــج فــارس در 
آورد. اگــر چــه برخــی معتقدنــد نفــت ســتاره وســایر صنایــع بایــد اقدامــات جــدی تــری 
بــرای دانــش آمــوزان هرمــزگان انجــام دهــد چــرا کــه در تمــام دنیــا بــرای ایــن دو نخبــه 
فــرش قرمــز پهــن مــی کننــد امــا از آنجــا کــه هرمــزگان مردمــی قانــع دارد بــا شــنیدن 
همیــن خبــر بــر ســر ذوق و شــوق آمــده انــد و انگیــزه ای بــرای ســایر دانــش آمــوزان شــده 
اســت. ایــن اقــدام خوشــایند ســتاره امیــد در دل هرمزگانــی را زنــده کــرد و تجــارت جنــوب 

همــگام بــا صنایــع ایــن وعــده هــا را مســتند و تــا تحقــق آن پیگیــری مــی کنــد.
مهنــدس محمــد علــی دادور مدیــر عامــل نفــت ســتاره خلیــج فــارس گفتــه شــرکت نفــت 
ســتاره خلیــج فــارس بــه عنــوان اولیــن بنــگاه تولیــدی واقتصــادی هرمــزگان دفتــر مرکــزی 
شــرکت را بــا تمــام نفــرات و تجهیــزات بــه اســتان هرمــزگان انتقــال داده و از ایــن طریــق 
ســالیانه میلیاردهــا تومــان درآمــد و گــردش نقدینگــی ایــن پاالیشــگاه را جهــت تقویت بنیه 

اقتصــادی اســتان در هرمــزگان متمرکــز نمــوده اســت.
امیــد اســت ایــن وعــده هــای شــیرین ایــن مدیــر پرتــالش محقــق شــود و در اوج بیــکاری 
جوانــان هرمزگانــی افــراد کولــه پشــت بــه دوش و جویــای کار شهرســتان هــای دیگــر جــای 

نیروهــای هرمــزگان را تصاحــب نکننــد.



شماره 39مهر ماه 1397    October  2018سال حمایت از کاالی ایرانی  October  2018 1397 حمایت از کاالی ایرانی شماره 39مهر ماه 67

2018141310

23

12

16

ضرورت استقرار مراکز آموزش در صنایع
اعطای417مجوزصیدبههرمـزگان

راستی آزمایی استخدام بومی در صنایع

مشــاور عالــي و رئیــس گــروه مشــاوران اســتاندار هرمــزگان در یادداشــتي، دالیــل بــروز لجاجت در 
رفتــار و گفتــار افــراد جامعــه را ریشــه یابــي کــرده اســت.

محمدباقر کشفي در این یادداشت چنین آورده است:
امــروزه در بســیاري از رفتارهــا و اظهــار نظرهــاي افــراد در موقعیــت هــاي مختلــف بــه خصــوص 
ــا مســائل مختلــف  قشــر جــوان شــاهد بــروز لجاجــت هســتیم کــه ایــن لجاجــت در برخــورد ب

خــود را نشــان مــي دهــد.
ــا اعتقــادات و باورهــاي ریشــه داري رشــد  ایــن در حالــي اســت کــه عمــده مــردم جامعــه مــا ب
یافتــه انــد امــا برخــي اقدامــات، رفتارهــا و اظهــارات آنهــا را بــا وجــود برخــورداري از اعتقــاد و باور، 

مــي تــوان بــه عنــوان لجاجــت تعبیــر نمــود.
ریشــه بــروز ایــن لجاجــت را مــي تــوان از طریــق بررســي رفتار گــروه هــاي مختلف جامعــه احصاء 
نمــود بــه شــکلي کــه لجاجــت مــي توانــد ناشــي از رفتــار و شــیوه عمــل پــدر و مــادر در خانــواده، 
مربیــان، معلمــان و اســاتید در مــدارس و دانشــگاه هــا، نخبــگان و نیروهــاي مرجــع و همچنیــن 

مســئوالن، مدیــران و متولیــان امــور مختلــف در ســطح جامعــه باشــد.
ــر تحمیــل  ــه ســماجت و اصــرار ب ــوان ب ــروز لجاجــت، مــي ت ــل مهــم ب ــه عوامــل و دالی از جمل
موضوعــات کــم اهمیــت بــه مــردم، دورویــي در رفتــار، قشــري گــري، توجــه بیــش از حــد بــه 

ــدون عمــل متولیــان امــور اشــاره نمــود. ــا مســائل و حــرف ب ظواهــر، برخــورد شــعاري ب
فشــار و برخوردهــاي خشــن، تنــد و نســنجیده، ســوءمدیریت، عــدم حوصلــه و نداشــتن روحیــه 
ــا  ــه و ســطحي از رفتارهــا، نداشــتن ســعه صــدر در برخــورد ب ــا مــردم، قضــاوت عجوالن مــدارا ب
مســائل، فقــدان درک و فهــم مناســب از یکدیگــر، عــدم گفتگــو و وقــت گــذاري بــراي یکدیگــر، 
بــي توجهــي بــه نیازهــاي اولیــه و واقعــي مــردم و عــدم جــذب و تحویــل نگرفتــن افــراد نیــز از 

دیگــر علــت هــاي لجاجــت هســتند.
از دیگــر عوامــل مهــم لجاجــت، برداشــت هــاي اشــتباه و متعاقــب آن برخــورد متولیان و مســئوالن 
امــر در ســطوح مختلــف اســت، بــه نحــوي کــه تمامــي امــور بــه شــدت رنــگ و بــوي سیاســي بــه 

خــود گرفتــه و همــه چیــز بــا معیــار سیاســي ســنجیده مــي شــود.
برخــورد سیاســي بــا تمامــي موضوعــات موجــب شــده حتــي جواناني کــه در خانــواده هــاي متدین 
رشــد یافتــه انــد، رفتــاري از خــود نشــان دهنــد کــه ناهنجــاري اجتماعــي تلقــي مــي گــردد. بــه 
ــد و  ــي از رون ــراز نارضایت ــراض و اب ــي اعت ــه نوع ــا ب ــار نظره ــار و اظه ــت در رفت ــع گاه لجاج واق

ــي اســت. ــیوه هاي فعل ش
ایــن عوامــل در مــواردي بــه نافرمانــي اجتماعــي، هنجارشــکني و پرخاشــگري منجــر مــي شــوند و 

بعضــي از افــراد بــه مرحلــه انــکار خوبــي هــا و ارزش هــا مــي رســند.

بــي توجــه بــودن بــه میــزان و نــوع واکنــش افــراد جامعــه نســبت بــه موضوعــات 
مختلــف، و توجیــه رفتــار و اقدامــات و بیــان حــرف هــاي تکــراري، آن هــم بــدون 
ظرافــت و ذوق، موجــب ایجــاد فاصلــه خواهــد شــد. در چنیــن شــرایطي افــراد بــه 
مخالفــت، مقاومــت، قانــون شــکني و سرکشــي کشــانده مــي شــوند و بــه عناصــري 
تبدیــل مــي شــوند کــه در بعضــي مــوارد در برابــر منطــق و حــق هــم ایســتادگي 
خواهنــد داشــت. بنابرایــن الزم اســت از عواملــي کــه در ایــن یادداشــت بــه عنــوان 
ریشــه هــاي بــروز لجاجــت از آنهــا نامبــرده شــد، دوري نمائیــم و بــه شــکلي عمــل 

کنیــم کــه ایــن لجاجــت هــا کاهــش یابــد.

یادداشت
محمد باقر کشفی
 مشاور عالي و رئیس گروه مشاوران استاندار هرمزگان

سنجیدنتمـامياموربامعیارسیاسي
ازعلتهاياصليبروزلجاجتدرجامعهاست

ی
استاندار



شماره 39مهر ماه 1397    October  2018سال حمایت از کاالی ایرانی  October  2018 1397 حمایت از کاالی ایرانی شماره 39مهر ماه 89

اســتاندار هرمــزگان بــر لــزوم واگــذاری اراضــی 
پــرورش میگــو در هرمــزگان بــه تعاونــی هــا و 
شــرکت هــای توانمنــد اقتصــادی تاکیــد کــرد و 
گفــت: در ایــن بخــش الزم اســت بررســی هــای 
دقیقــی صــورت گیــرد و اراضــی پــرورش میگــو 
بــه تعاونــی هــای بــاالی 50 نفــر عضــو و یــا شــرکت هــای توانمنــد واگــذار 
شــود تــا بتواننــد بــه نحــو مطلوبــی ایــن کار را انجــام دهنــد و اشــتغا ل زایی 

. کنند
فریــدون همتــی در نشســت ســتاد مدیریــت و راهبــری اقتصــاد مقاومتــی 
ــذار در  ــای مهــم و بســیار تاثیرگ ــزگان شــیالت را از بخــش ه اســتان هرم
ــان  ــت و بی ــزگان دانس ــتان هرم ــادرات اس ــد و ص ــتغال، تولی ــاد، اش اقتص

ــدف صــادرات  ــه ه ــرای رســیدن ب ــا ب ــت ه ــی ظرفی ــد از تمام داشــت: بای
ــزگان  ــیالتی از هرم ــوالت ش ــان و محص ــارد دالر آبزی ــک میلی ــاالنه ی س

ــم. ــتفاده کنی اس
ــر  ــتان خب ــن اس ــه ای ــد ب ــوز صی ــای 417 مج ــزگان از اعط ــتاندار هرم اس
داد و اظهــار داشــت: پــس از بازدیــد وزیــر کشــور از جزایــر هرمــزگان و بــا 
پیگیری هــای صــورت گرفتــه پــس از ایــن ســفر، تعــداد 417 مجــوز جدیــد 
صیــد بــه هرمــزگان اعطــا شــده کــه بــه جزایــر و شهرســتان هــای ســاحلی 

اســتان اختصــاص خواهــد یافــت.
وی ادامــه داد: فعــال شــدن ظرفیــت هــای حــوزه شــیالت مــی تواند مشــکل 
بیــکاری در هرمــزگان را حــل کنــد کــه نیــاز اســت از ایــن ظرفیــت ویــژه 

اســتان بــه شــکل مطلوبــی بهــره ببریــم.
ــزگان  ــاد هرم ــتراتژیک اقتص ــوزه اس ــن ح ــزود: ای ــزگان اف ــتاندار هرم اس
نیازمنــد سیاســت گــذاری مناســب اســت و بایــد راهبــری مناســبی در ایــن 

ــرد. ــی صــورت گی ــه اهــداف اقتصــاد مقاومت ــرای دســتیابی ب بخــش ب
ــوزه  ــگاهیان در ح ــور دانش ــا حض ــر ب ــاق فک ــکیل ات ــتار تش ــی خواس همت
شــیالت هرمــزگان شــد و تصریــح کــرد: بایــد از فکــر و ایــده صاحبــان نظــر 
ــا کمــک آن هــا برنامــه ریــزی خوبــی در  در ایــن حــوزه اســتفاده شــود و ب

ایــن بخــش صــورت گیــرد.

بخــش مهــم اشــتغال اســتان وابســته بــه 
ــت صيادی اس

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
ــا بیــان ایــن نکتــه کــه یکــی  هرمــزگان هــم ب
از منابــع ارزی مــا صــادرات آبزیــان اســت، 
ــی  ــان یک ــته بندی آبزی ــرد: بس ــان ک خاطرنش
ــوب  ــتان محس ــا در اس ــادی م ــع اقتص از مناب
می شــود و بخــش اعظمــی از اشــتغال در اســتان 
ــت.   ــیالت اس ــد و ش ــرو صی ــتایی، در گ ــش روس ــص در بخ ــزگان باالخ هرم
در جلســه ســتاد مدیریــت و راهبــری اقتصــاد مقاومتــی اظهار داشــت: حســب 
دســتور جنــاب آقــای اســتاندار، محــور موضوعاتــی کــه مطــرح خواهــد شــد 

مســائل مرتبــط بــا شــیالت اســت.
ــل در  ــل و نق ــن حم ــواره مطلوب تری ــی هم ــل دریای ــل و نق ــزود: حم وی اف
جهــان از نظــر میــزان هزینــه ای کــه بــر حمــل کاال مترتب هســت بوده اســت 
و همــواره در طــول تاریــخ بــه عنــوان اولویــت و مطلوبیــت روش حمــل و نقــل 

کاال مــورد نظــر بــوده اســت.
ــوص  ــزگان در خص ــتان هرم ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
اســتخراج و اکتشــاف در فــالت قــاره، خاطر نشــان کــرد: خوشــبختانه در فالت 
قــاره صاحــب میادیــن نفتــی و گازی مشــترک فراوانــی هســتیم و بخشــی از 

ــد. ــه دســت می آی درآمــد نفتــی مــا از اعمــاق همیــن دریاهــا ب
ــا توجــه بــه گســتردگی اســتان هرمــزگان و  دریانــورد خاطــر نشــان کــرد: ب
طــول آن در امتــداد ســاحل، مــردم مــا در اعمــاق 40 کیلومتــری ســاحل تــا 

حــدودی متکــی بــه دریــا هســتند.
وی افــزود: بخشــی از ایــن مــردم از طریــق اســتحصال آبزیــان و بخشــی دیگــر 

از طریــق آبزی پــروری امــرار معــاش می کننــد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان هرمــزگان بــا بیــان اینکــه در 
حــوزه اســتحصال آبزیــان هنــوز ظرفیــت خالــی وجــود دارد، تصریــح کــرد: بــا 
وجــود اینکــه در بعضــی از نقــاط  و بــر تعــدادی از گونه هــا بارگــذاری بیــش از 
حــد ظرفیتشــان بــوده امــا در نقاطــی از اســتان هنــوز ظرفیــت خالــی در ایــن 

زمینــه وجــود دارد. 
دریانــورد بــا بیــان ایــن نکتــه کــه امــروزه در ســاردین ماهیــان ظرفیت هــای 
خالــی زیــادی وجــود دارد، افــزود: امــروزه ســاردین ماهیــان بــه یکــی از منابــع 

ــی و ارز آور اســتان و کشــور تبدیــل شــده اند. صادرات
وی در خصــوص حــوزه اقیانــوس هنــد و ذخایــر منابــع مشــترک، خاطر نشــان 
ــان نیــز داریــم امــا مــا  ــر مشــترک آبزی ــا کشــورهای همســایه ذخای کــرد: ب
ــران  ــوز اســتحصال نمی کنیــم. تنهــا دو کشــتی از جمهــوری اســالمی ای هن
در آب هــای آزاد صیــد می کننــد کــه محصــول آن هــا را کارخانه هــای تولیــد 

کنســرو ماهــی اســتفاده می کننــد.
ــان اینکــه  ــا بی ــزی اســتان هرمــزگان ب ــت و برنامه ری رئیــس ســازمان مدیری
در داخــل دریــای عمــان هــم ذخایــر آبــزی داریــم، عنــوان کــرد: در داخــل 
ــه  ــم ک ــول داری ــر معق ــزی غی ــر آب ــان ذخای ــای عم ــی دری ــای داخل آب ه

ــد.  ــا باش ــع م ــودر مای ــع پ ــه صنای ــواد اولی ــد م می توانن
دریانــورد افــزود: توانایی برداشــت ســاالنه حــدود 300 هزار تــن از میکروفیدها 
را داریــم و اگــر برداشــت صــورت نگیــرد ایــن میکروفیدهــا از بیــن می رونــد و 

بــه هــر حــال منفعــت اقتصــادی اقتضــا می کنــد کــه برداشــت اتفــاق بیافتد.
ــن زمینــه آغــاز شــده اســت، ادامــه داد:  ــی در ای ــا بیــان اینکــه اقدامات وی ب
ــی در هــر صــورت  ــی داشــته  اســت ول ــات آســیب ها و ناکامی های ــن اقدام ای
اســتفاده از میکروفیدهــا و ایــن بخــش عظیــم از ذخایــر میانــزی یــک ضرورت 

ــود.  ــوب می ش محس
ــر اهمیــت  ــا پ ــزگان ب ــزی اســتان هرم ــت و برنامه ری رئیــس ســازمان مدیری
شــمردن "پــرورش ماهــی در دریــا"، اظهــار داشــت: پــرورش ماهــی در دریــا 
ــه ششــم  ــن در برنام ــزار ت ــد 200 ه ــه ســاالنه تولی بحــث مهمــی اســت ک

ــت. ــده اس ــی ش پیش بین
دریانــورد افــزود: در اســتان هرمــزگان چیــزی حــدود 130 هــزار تــن ظرفیــت 
"پــرورش ماهــی در دریــا" وجــود دارد در حالــی کــه در حــال حاظــر مجموع 

برداشــت مــا ســه هــزار و 500 تــن اســت.

ــن  ــان ای ــا بی ــزگان ب ــتان هرم ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
نکتــه کــه ظرفیت هــای خالــی کمــاکان در حــوزه پــرورش میگــو وجــود دارد، 
ــه  ــه ب ــژه ای ک ــگاه وی ــه خاطــر ن ــی ب ــر همت ــا دارد از دکت ــرد: ج ــح ک تصری
مســائل معیشــتی مبتنــی بــر اقلیــم و اهمیت معیشــت ســاکنین ایــن مناطق 

در نــوار ســاحلی داشــتند قدردانــی کنــم.
دریانــورد بــا بیــان اینکــه مــا بایــد بــه اقتصــاد صیــادی توجــه بیشــتری کنیم، 
گفــت: ضمــن اینکــه مرکــز تحقیقــات یــک کار پژوهشــی محــض مرتبــط بــا 
ــا و  ــر آن انجــام می دهــد، اســتان در حــوزه اقتصــاد دری ــا و حفــظ ذخای دری

اقتصــاد شــیالت نیــز ورود پیــدا خواهــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه مــا بــه مردمی کــه در نــوار ســاحلی روســتاها 
زندگــی می کننــد پاســخگو هســتیم، تصریــح کــرد: اعطــاء مجــوز صیــد بــه 
علــت نبــود امــکان تجدیدپذیــری و صیــد بی رویــه لغــو شــد امــا فــردی کــه 
زندگــی او بــر اســاس دریــا شــکل گرفتــه اســت ایــن انتظــار را دارد کــه پاســخ 

منطقــی  دیگــری مرتبــط بــا دریــا را بــرای معیشــت خــود بشــنود.
ــن  ــان ای ــا بی ــزگان ب ــتان هرم ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
ــان  ــت، خاطرنش ــان اس ــادرات آبزی ــا ص ــع ارزی م ــی از مناب ــه یک ــه ک نکت
کــرد: بســته بندی آبزیــان یکــی از منابــع اقتصــادی مــا در اســتان محســوب 
ــص در  ــزگان باالخ ــتان هرم ــتغال در اس ــی از اش ــش اعظم ــود و بخ می ش

ــد و شــیالت اســت.   ــه صی ــوط ب بخــش روســتایی، مرب
دریانــورد عنــوان کــرد: در شــرایط فعلــی اصــل را بــر ایجــاد فضــای رقابتــی 
میــان ســرمایه گذارانی کــه دارای خالقیــت، امکانــات و ســرمایه هســتند قــرار 

می دهیــم.
ــرد:  ــریح ک ــزگان تش ــتان هرم ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
"ســایه خــوش" یــک مثــال مشــخص اســت کــه 50 درصــد آن توســط بانک 
ســلب مالکیــت شــد امــا بعدهــا بــا بهبــود پیداکــردن صــادرات میگــو، افــراد 
خرده پــا بــرای ورود بــه ایــن عرصــه بــه تکاپــو افتاده انــد ولــی واقعیــت امــر 
ایــن اســت کــه عرصــه فعالیــت اقتصــادی بایــد عرصــه توانمنــدی و خالقیــت 

. شد با
دریانــورد در پایــان بــا بیــان اینکــه نــاوگان شــیالتی و ســنتی اســتان نیــاز بــه 
قطعــات یدکــی دارد، اظهــار داشــت:همانگونه کــه نــاوگان حمل و نقــل زمینی 
نیــاز بــه الســتیک دارنــد نــاوگان دریایــی نیــز در 
دیــزل نیــاز بــه قطعاتــی دارنــد کــه بــا ارز آزاد باید 

وارد شــود.
ــغل  ــر ش ــزار نف ــاد 10ه ــم اندازايج چش

ــا ــی ه ــرای هرمزگان ــدار ب پاي
ــر کل شــیالت هرمــزگان کســب  در ادامــه مدی
و کار شــیالت در خطــه هرمــزگان بــا محوریــت 
توســعه ســایت هــای پــرورش میگــو و پــرورش 
ماهــی دریایــی بــا وجــود مشــکالت پیــش روی 
ایــن صنعــت توانســته رونــد افزایشــی مطلوبــی  
داشــته باشــد کــه خوشــبختانه گام هــای خوبــی بــرای اشــتغال نیــز در ســایه 
ــرداری از  ــره ب ــا به ــه ب ــوری ک ــه ط ــت ب ــده اس ــته ش ــت  برداش ــن صنع ای
مجموعه هــای جدیــد تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه، بــرای 10 هــزار نفــر از 

ســاحل نشــینان هرمزگانــی شــغل پایــدار ایجــاد مــی شــود.
محســن یکتــا پــور تصریــح کــرد:  شــیالت هرمــزگان بــا 22 بنــدر صیــادی و 
صیــد ســاالنه بالــغ  بــر 270 هــزار تــن انــواع آبــزی، 30 درصــد بنــادر صیادی 
و 36 درصــد صیــد انــواع آبزیــان کشــور را بــه خــود اختصــاص داده کــه ایــن 
آمــار نشــان از جایــگاه و اهمیــت فعالیــت های شــیالتی این اســتان در کشــور 
دارد.مدیــر کل شــیالت هرمــزگان گفــت: شــیالت هرمــزگان تاکنــون توانســته 
بــرای 35 هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم و افــزون بــر 53 هــزار نفــر نیــز بــه 
صــورت غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد کنــد کــه بــا توجــه بــه جــذب ســرمایه 
ــرورش میگــو  و  ــه احــداث ســایت هــای پ ــه در زمین گــذاری صــورت گرفت
واحدهــای پــرورش ماهــی در دریــا  و همچنیــن فعالیــت هــای حــوزه صیــادی 

ایــن رقــم در حــال افزایــش اســت.

در راستای حمایت از هرمزگانی ها، اراضی پرورش میگو به تعاونی ها واگذار می شود؛

اعطای417مجوزصیـدبههرمزگان
اختصاصی
تجارت جنوب

گزارش

ت
شیال
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هرمـزگانانتخاباولچینیهابرایسرمایهگذاری

ــتاوردهای  ــزگان دس ــی هرم ــاد و داراي ــور اقتص ــر کل ام مدي
ــرد ــريح ک ــن را تش ــگاه چي ــور در نمايش حض

مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی هرمــزگان اذعــان کــرد: هــر ســاله از 8 تــا 
ــرمایه گذاری در شــهر  ــی تجــارت و س ــپتامبر نمایشــگاه بین الملل 11 س

شــیامن چیــن برگــزار می شــود.
ــن  ــور چی ــرمایه گذاری کش ــت س ــگاه و نشس ــت: نمایش ــی زاده گف امان
ــدن  ــی ش ــتقیم و بین الملل ــی مس ــارت خارج ــی تج ــدف معرف ــا ه ب
ســرمایه گذاری، توســعه اقتصــاد منطقــه ای و ملــی و مبــادالت تجــاری و 

ــود. ــزار می ش ــادی برگ اقتص
ــا  ــیفیت )Cifit( تنه ــت: س ــیفیت گف ــگاه س ــوص نمایش وی در خص
ــدف  ــا ه ــه ب ــت ک ــن اس ــی در چی ــرمایه گذاری بین الملل ــگاه س نمایش

ســهولت ســرمایه گذاری دو جانبــه برگــزار می شــود.
ــگاهی  ــه داد: نمایش ــزگان ادام ــی هرم ــاد و دارای ــور اقتص ــرکل ام مدی
ــارت و  ــگاه تج ــامل نمایش ــود ش ــزار می ش ــن برگ ــیامن چی ــه در ش ک
 ،Wipa ــا ــی ی ــرمایه گذاری بین الملل ــای س ــرمایه گذاری و همایش ه س
ســمینارهای ســرمایه گذاری و مذاکــرات رو در رو ســرمایه گذاران و 

اســت. ســرمایه گذاری  پروژه هــای 
امانــی زاده تشــریح کــرد: در این نمایشــگاه کشــورهای مختلف، شــهرهای 
مختلــف و اســتان های خــود مختــار مختلفــی حضــور داشــتند و از کشــور 
ایــران نیــز امســال پنج اســتان شــامل اســتان هرمــزگان، خراســان جنوبی، 
خراســان رضــوی، مرکــزی، کردســتان در این نمایشــگاه حضور داشــتند و 
مــن نیــز بــه عنــوان نماینده اســتان هرمــزگان همــراه بــا صنایع دســتی و 
تولیــدات اســتانی اســتان هرمــزگان در آنجــا حضور پیــدا کــردم و غرفه ای 

بــه صــورت مشــترک بــا ســازمان ســرمایه گذاری کشــور اجــاره شــد.
 )CIFIT(  وی در خصــوص اقدامــات انجــام شــده در نمایشــگاه ســیفیت
گفــت: نشســت بــا معــاون آژانــس ســرمایه گذاری Wipa و ارائــه 
ــن  ــزگان. در ای ــتان هرم ــرمایه گذاری اس ــای س ــا و فرصت ه توانمندی ه
ــا  ــب ســی دی ب ــزگان در قال ــه توانمندی هــای اســتان هرم نشسســت ک
 Wipa ــرمایه گذاری ــس س ــاون آژان ــد و مع ــان ش ــه ایش ــه ارائ ترجم
نیــز قــول پیگیــری الزم را بــرای فراهــم کــردن زمینــه در جهــت جــذب 

ــزگان را داد. ــتان هرم ــی در اس ــرمایه گذار خارج س
امانــی زاده اذعــان کــرد: مذاکــره ای بــا نــوح اشرف الشــریف، رئیس ســازمان 
ســرمایه گذاری کشــور مصــر صــورت گرفــت و فرصت هــا و پتانســیل های 
ســرمایه گذاری اســتان هرمــزگان بازگــو شــد و ایشــان نیــز متقابــال قــول 
برگــزاری جلســه بــا تجــار کشــور مصــر در جهــت تشــویق تجــار بــرای 

ســرمایه گذاری در اســتان هرمــزگان را دادنــد.
مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی هرمــزگان گفــت: یــک نشســت نیــز بــا 
نماینــده کشــور مالــی برگــزار شــد، نماینــده کشــور مالــی در این نشســت 
گفــت ایــن نشســت اولیــن جلســه ای بــا طــرف ایرانــی اســت که تــا کنون 
برگــزار شــده اســت و تــا کنــون هیچگونــه مذاکــره ای بیــن ما انجام نشــده 
ــرای ســرمایه گذاری در اســتان هرمــزگان  ــراد ب ــن اف ــود و همچنیــن ای ب
خشــنود بودنــد تــا بتواننــد از فرصت هــای اســتان هرمــزگان بهــره ببرنــد.

امانــی زاده اذعــان کــرد: یــک نشســت هم بــا چند تــن از فعــاالن اقتصادی 
کشــور غنــا برگــزار شــد کــه قــول فعالیــت اقتصــادی در اســتان هرمزگان 

ــه  ــا در زمین ــد آن ه ــادی را دادن ــت و صی ــذب توریس ــه ج در زمین
صیــادی بیشــتر تمایــل بــه بســته بندی صنایــع دریایــی داشــتند و در 

جهــت همــکاری در ایــن زمینه هــا ابــراز امیــدواری کردنــد.
وی در خصــوص مذاکــره  بــا مشــاور رئیــس جمهــور و رایــزن فرهنگی 
ــا مشــاور  و اقتصــادی کشــور افغانســتان تصریــح کــرد: مذاکــره  ای ب
رئیــس جمهــور و رایــزن فرهنگــی و اقتصــادی کشــور افغانســتان در 
زمینــه حمــل و نقــل ریلــی و زمینــی در پکــن انجــام شــد و ایشــان 

نیــز قــول همــکاری دادنــد.
امانــی زاده گفــت: مذاکــره ای بــا هیــات اردن صــورت گرفــت کــه در 
ایــن جلســه توانایــی ایــن پنــج اســتان ارائــه شــد کــه در ایــن هیــات 
از اســتان هرمــزگان اســتقبال خوبــی شــد و بــرای ســرمایه گذاری در 

زمینــه گردشــگری و دریایــی اعــالم آمادگــی کردنــد.
ــا یــک شــرکت هلنــدی در ارتبــاط  وی ادامــه داد: مذاکــره ای نیــز ب
ــر ســاخت های انرژی هــای نویــن در جهــت تولیــد  ــا طراحــی و زی ب

انــرژی از بــاد و خورشــید صــورت گرفــت.
مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی هرمــزگان اظهــار داشــت: بــا رایزنی و 
مذاکــره ای کــه بــا نماینــده وزارت خارجــه چیــن صــورت گرفــت مقرر 
شــد کــه در مهــر مــاه ســال 97 همــراه بــا یــک هیــات بازرگانــی و 
فعــاالن اقتصــادی چیــن بــه اســتان هرمــزگان ســفر کننــد و از چهــار 

شهرســتان بندرعبــاس، قشــم، کیــش و 
حاجی آبــاد بازدیــد کننــد.

شــد  مقــرر  داد:  ادامــه  زاده  امانــی 
شــهر  چهــار  ایــن  از  بازدیــد  در 
محصــوالت ایــن شــهرها دیــده شــود و 
ســرمایه گذاری در آن زمینــه صــورت 

گیــرد.
دارایــی  و  اقتصــاد  امــور  مدیــرکل 
هرمــزگان ادامــه داد: خرمای شهرســتان 
حاجی آبــاد، بیشــتر مدنظــر بــود و 
کیــش  و  قشــم  شهرســتان های  در 
نیــز اکتشــاف نفــت و فعالیت هــای 
گردشــگری و دریایــی بیشــتر مــورد 
نظــر  مــد  زمینــه  و  بــود  توجــه 
ســرمایه گذاری ایــن افــراد در شهرســتان 
ــه  ــرمایه گذاری در زمین ــاس س بندرعب

ــود. ــل ب ــل و نق حم
ــوارد  ــن م ــار داشــت: ای ــی زاده اظه امان
از ســفر یــک هفتــه ای  چکیــده ای 
ــذب  ــت ج ــن در جه ــور چی ــه کش ب
هم اکنــون  از  و  بــود  ســرمایه گذاری 
اســتان هرمــزگان را بــرای شــرکت 
ــه  ــده در زمین ــال آین ــگاه س در نمایش
ــوت  ــی دع ــع دریای ــیمی و صنای پتروش
کردنــد. وی افــزود: در بیــن اســتان های 
شــرکت  کننــده، اســتان هرمــزگان 
اســتانی بــود کــه بیشــترین متقاضــی را 
داشــت و کشــور چیــن نیــز از بیــن پنج 
اســتان ایــران اســتان هرمــزگان را بــرای 

ــرد. ــاب ک ــاه انتخ ــر م ــفر در مه س

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان هرمزگان خبر داد؛
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ــور  ــه منظ ــتان ب ــرمايه گذاری اس ــات س ــز خدم مرک
حمايــت، تســهيل و تســريع ســرمايه گذاری در اســتان

مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی اســتان هرمــزگان در گفتگــوی 
اختصاصــی بــا تجــارت جنــوب اظهــار داشــت: هیــات وزیــران در 
ســال 89 آییــن نامــه ای را بــه اســتناد اصــل 138 قانــون اساســی 
مصــوب کــرده کــه نــام آن " آییــن نامه تشــکیل مرکــز خدمات 

ســرمایه گذاری اســتان" اســت.
امانــی زاده تصریــح کــرد: رئیــس مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری 
در هــر اســتانی اســتاندار اســت و نائــب رئیــس مرکــز مدیــرکل 

امــور اقتصــادی و دارایــی هــر اســتان اســت.
وی ادامــه داد: هــدف ایــن مرکــز بــه منظــور حمایــت، تســهیل 
ــات  ــز خدم ــت و مرک ــتان اس ــرمایه گذاری در اس ــریع س و تس
ســرمایه گذاری در راســتای اهــداف منــدرج در قانــون تشــویق و 

حمایــت ســرمایه گــذاری خارجــی تشــکیل شــده اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــزگان ب ــی هرم ــاد و دارای ــور اقتص ــرکل ام مدی
ایــن مرکــز کانــون مراجعــه متقاضیــان ســرمایه گذاری داخلــی 
ــات  ــز خدم ــزود: مرک ــت اف ــتان اس ــطح اس ــی در س و خارج
ســرمایه گــذاری ضمــن انجــام امــور تفویضــی از ســوی ســازمان 
ســرمایه گذاری و کمک هــای فنــی و اقتصــادی ایــران کــه 
ــی اســت، مرجــع  ــور اقتصــادی و دارای ــه وزارت ام ــر مجموع زی

ــود. ــا ســازمان هــم خواهــد ب هماهنگــی اســتان ب
مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی هرمــزگان در خصــوص خدمات 
ــه در مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری خارجــی در هــر  ــل ارائ قاب
ــورت های  ــه مش ــانی و ارائ ــالع رس ــت: اط ــار داش ــتان اظه اس
الزم بــه ســرمایه گذاران و ارتبــاط بــا امــور مربــوط بــه پذیــرش و 
حمایــت از ســرمایه گذاری، انجــام هماهنگی و پشــتیبانی الزم در 
مــورد امــور مربــوط بــه اخــذ مجوزهای صــادره مــورد نیــاز، انجام 
هماهنگــی و پیگیــری الزم بــا واحدهــای اجرایــی و دســتگاه های 
ــه،  ــرمایه گذار مربوط ــت های س ــا درخواس ــاط ب ــتانی در ارتب اس
پذیــرش متقاضیــان ســرمایه گذاری خارجــی و داخلــی در 
اســتان، دریافــت درخواســت ســرمایه گذاران خارجــی بــه همــراه 
ســایر مــدارک مــورد نیــاز و هماهنگــی بــا ســازمان مرکــزی بــه 
منظــور صــدور مجــوز ســرمایه گذاران از جملــه خدمــات قابــل 

ــه در مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری خارجــی اســت. ارائ
ــه موجــب آن  ــه ب ــود ک ــی ب ــوارد اهداف ــن م ــه داد: ای وی ادادم
ســازمان مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری در هــر اســتان تشــکیل 

شــده اســت و بایــد ایــن کار را انجــام بدهــد.
هيــات 251 مکــرر آخريــن و باالتريــن مرحله دادرســی 

ــت مالياتی اس
مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی هرمــزگان در خصــوص مــاده 
251 مکــرر گفــت: در قانــون مالیات هــای مســتقیم مــاده ای بــه 

نــام مــاده 251 مکــرر وجــود دارد.
ــه  ــس ک ــر ک ــون ه ــن قان ــاس ای ــر اس ــه داد: ب ــی زاده ادام امان
ــه شــکایتی از مالیات هــا قطعــی شــده اعــم از مســتقیم  هرگون
و غیــر مســتقیم داشــته باشــد و در هیــچ مرجــع دیگــری قابــل 
ــاده 251 مکــرر شــکایت  ــات م ــه هی ــد ب طــرح نباشــد می توان

کنــد.
وی افــزود: هیــات مــاده 251 مکــرر در اختیــار وزیــر قــرار دارد 
ــتان ها  ــه اس ــا را ب ــه پرونده ه ــیدگی ب ــی رس ــقف خاص ــا س و ت
ــخاص  ــرای اش ــه ب ــورت ک ــن ص ــه ای ــت ب ــرده اس ــض ک تفوی
حقیقــی تــا ســقف 50 میلیــون تومــان و بــرای اشــخاص حقوقی 
تــا ســقف 500 میلیــون تومان اســتان توانایی رســیدگی و ورود را 
دارد و اگــر حقــی از کســی پایمــال شــده باشــد و شــخصی تظلم 
خواهــی کنــد، هیــات 251 مکــرر اســتان ورود پیــدا می کنــد و 

ــرد. ــع تعــرض صــورت می گی رف
مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی هرمــزگان گفــت: هیــات 251 
مکــرر اســتان مــوارد را بررســی می کنــد و اگــر چنانچــه بــر پایــه 
ــن رای شکســته خواهــد شــد  ــا ای ــت نباشــد قطع حــق و عدال

ورفــع تعــرض خواهــد شــد.
امانــی زاده اظهــار داشــت: هیــات 251 مکــرر آخریــن و باالتریــن 
مرحلــه دادرســی مالیاتــی اســت و اگــر مــودی در تمامــی مراحل 

اولیــه بــه نتیجــه نرســد آخریــن مرحلــه 251 مکرر اســت.
ــکیل  ــات  تش ــز هی ــزگان نی ــتان هرم ــرد: در اس ــریح ک وی تش
شــده اســت کــه اعضــا و دادرســان مالیاتــی در هیــات مشــخص 
ــت  ــده اس ــکیل ش ــم تش ــاری ه ــای مستش ــده اند، هیات ه ش
ــی در  ــر دادرس مالیات ــاری و دو نف ــات مستش ــر هی ــه دو نف ک
ــده را مطالعــه می کننــد  آن هــا وجــود دارد کــه دادرســین پرون
و تشــخیص می دهنــد کــه پرونــده در هیــات 251 مکــرر قابــل 

حــل اســت یــا خیــر.
ــرد:  ــح ک ــزگان تصری ــی هرم ــاد و دارای ــور اقتص ــرکل ام مدی
ــن  ــین ای ــد دادرس ــرح در 251 باش ــل ط ــده قاب ــه پرون چنانچ
پرونــده را بــه مدیــر کل ارســال می کننــد و مدیــر کل نیــز بــه 

ــد. ــاء می دهن ــاری ارج ــات مستش هی
امانــی زاده افــزود: در هیــات مستشــاری، اعضــا پرونــده را مطالعه 
می کننــد و از مــودی دعــوت می           شــود و رای صــادر خواهــد شــد 

و حــق مــودی ادا خواهــد شــد.
وی در خصــوص پرونده هــای 251 مکــرر گفــت: در اســتان 
هرمــزگان تــا کنــون حــدود 50 پرونــده بــه هیــات 251 مکــرر 
ارجــا داده شــده اســت کــه 10 پرونــده رفــع و رجوع شــده اســت 
و باقــی نیــز بــه علــت نقــص پرونــده و عــدم مراجعــه مودیــان 

باقــی مانــده اســت.
ــهام عدالت  ــوص س ــتانی در خص ــرکت های شهرس ش

بايــد منحــل شــوند
ــرف  ــت: در ش ــزگان گف ــی هرم ــاد و دارای ــور اقتص ــرکل ام مدی
ــهام  ــوص س ــتانی در خص ــرکت های شهرس ــردن ش ــل ک منح

ــم. ــاماندهی می کنی ــا را س ــتیم و آنه ــت هس عدال
ــه ســهام عدالــت در اختیــار  امانــی زاده اظهــار داشــت: دبیرخان
اداره کار و تعــاون قــرار دارد امــا ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
یــک دســتورالعمل را صــادر کــرده اســت و بــه مدیــران اقتصــاد 
ــت را  ــد ســهام عدال ــه اســت کــه بای و دارایی هــای اســتان گفت
پیگیــری کنیــد و دبیرخانــه آن را تشــکیل دهیــد و شــروع بــه 

ــد. ــت کنی ــام ســهام عدال ثبت ن
عدالــت  ســهام  شــرکت های  زیــادی  تعــداد  افــزود:  وی 
شهرســتانی تشــکیل شــده اســت کــه ایــن شــرکت ها هیچگونــه 
کارایــی ندارنــد زیــرا بایــد یــک شــرکت تعاونــی ســهام عدالت در 
مرکــز اســتان باشــد کــه کار کل اســتان را بــه طــور سیســتمی 
انجــام دهــد و نیــاز نیســت کــه در هر شهرســتان هزینــه ای برای 

دولــت ایجــاد کنیــم و تشــکیالتی داشــته باشــیم.
مدیــرکل امــور اقتصــاد و دارایــی هرمــزگان تصریــح کــرد: فعــال 
ــت  ــهام عدال ــی س ــرکت های تعاون ــاماندهی ش ــه س در مرحل
شهرســتانی هســتیم کــه امیدواریــم بــا همــکاری وزارت تعــاون، 
ــام  ــه ن ــز اســتان ب ــک شــرکت در مرک ــی ی ــاه اجتماع کار و رف
شــرکت ســرمایه گذاری ســهام عدالــت اســتان هرمــزگان 
ــرار  ــزگان را تحــت پوشــش ق ــه اســتان هرم تاســیس شــود ک

ــر شــرکت شهرســتانی وجــود نداشــته باشــد. ــد و دیگ ده
امانــی زاده خاطــر نشــان کــرد: زمانیکــه متولــی این امر از ســوی 
دولت مشــخص شــود جلســه ای تشــکیل خواهــد شــد و هرگونه 

ســوالی باشــد پاســخگو خواهیــم بود.

ی
سرمایه گذار
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اختصاصی
تجارت جنوب

گزارش

بهرهگیریازظرفیتانرژیهایتجدیدپذیر
بااتکابریافتههایعلمیوپژوهشی

حفظامنیتجادههاباتعامل
وهمدلیراهدارانونیرویانتظامی

نخستين  نمايشگاه انرژی و مديريت سبز هرمزگان از 17 مهر به مدت 4 روزبرگزار شد.
اســتاندار هرمــزگان در آئیــن افتتاح نخســتین نمایشــگاه انــرژی و مدیریت ســبز هرمزگان برگــزاری این نمایشــگاه را 
کار بســیار ارزنــده و مهمــی در بخــش انــرژی بــا نــگاه حفــظ محیــط زیســت دانســت و گفــت: بایــد تــالش کنیم که 
بــا اتــکا بــر دســتاوردها و یافتــه هــای علمــی و پژوهشــی، از ظرفیــت انرژی هــای تجدید پذیــر بهره بیشــتری ببریم.

فریــدون همتــی بیــان داشــت: ایــن نمایشــگاه موجب تبــادل آموخته هــای علمــی و تجربی در حــوزه انــرژی خواهد 
شــد و بــر ایــن اســاس مــی توانیــم چشــم اندازهــای جدیــدی را در ایــن بخش ترســیم کنیم.

وی ادامــه داد: بایــد تــالش کنیــم کــه بــا اتــکا بــر دســتاوردها و یافتــه هــای علمــی و پژوهشــی، از ظرفیــت انــرژی 
هــای تجدیــد پذیــر بهــره بیشــتری ببریم.

اســتاندار هرمــزگان بــر لــزوم حمایــت و اســتفاده بنگاههــای اقتصــادی فعــال در هرمــزگان از واحدهــای تحقیــق 
و توســعه و ظرفیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان تاکیــد کــرد و افــزود: بنــگاه هــای اقتصــادی بــا چنیــن اقدامــی 
بهــره وری کار خــود را بــه ویــژه در زمینــه مصــرف انــرژی ارتقــاء خواهنــد داد. همتــی بــا اشــاره بــه تحریــم و جنــگ 
اقتصــادی دشــمنان علیــه ایــران اســالمی، بیان داشــت: دشــمنان بــه ویــژه آمریکا نمــی خواهند کــه ایران کشــوری 
مقتــدر و پیشــرفته بــر مبنــای منطــق و اصــول در حــوزه علــم و فنــاوری و ســایر بخــش هــا باشــد. وی گفــت: امــا با 
ایــن وجــود، جمهــوری اســالمی ایــران امــروز کشــوری برخــوردار از اقتــدار و پیشــرفت در عرصــه های مختلف اســت 
و در ایــن نظــام برآمــده از مــردم، ایــن مــردم هســتند کــه سرنوشــت خــود را تعییــن مــی کننــد. اســتاندار هرمزگان 
خاطرنشــان کــرد: همــه مــا بــرای خنثــی کــردن اثــر تحریــم هــا وظیفــه مهمــی بــر عهــده داریــم و بایــد تمامــی 
ظرفیــت هــا و توانمنــدی هــای موجــود در کشــور را بــه کار بگیریــم و اســتعدادها را بســیج نماییــم تــا از ایــن مقطع 
مهــم عبــور کنیــم. همتــی اضافــه کــرد: بایــد همــه بــا هم جمعــی فکــر و کار کنیــم تــا منافــع و مصالح ملــی تامین 
شــود کــه در ایــن صــورت همــه مــا از آن بهــره منــد خواهیــم شــد. رئیس ســازمان صنعــت معــدن و تجارت اســتان 
هرمــزگان  نیــز در ادامــه گفــت: ایــن نمایشــگاه در 900 متــر مربــع بــا 27 غرفــه از اســتان های هرمــزگان، کرمــان 
و اصفهــان در زمینــه تولیــد انــرژی، انتقــال، توزیــع و صنایــع وابســته اســت. خلیــل قاســمی هــدف از برگــزاری ایــن 
نمایشــگاه را معرفــی و چگونگــی تولیــد، توزیــع و انتقــال انرژی هــای مختلــف و همچنیــن تبلیــغ مصــرف بهینــه و 

صرفــه جویــی در مصــرف آن و رعایــت الزامــات زیســت محیطــی عنــوان کــرد.

ــر  ــتان از نظ ــن اس ــزگان بهتری ــت: هرم ــی گف ــردار ملک س
امنیــت جــاده هاســت کــه ایــن امــر بیانگــر تعامــل و همدلــی 
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــا راه ــی ب ــروی انتظام نی
ــب  ــتان موج ــبرد اس ــن پیش ــا ای ــده و ب ــق ش ــتان محق اس
ثبــت کارنامــه خوبــی در بیــن اســتانهای کشــور شــده اســت.

وی اظهــار داشــت: دســت انــدرکاران صنعــت حمــل و نقــل 
فراخــوان و آمادگــی مقابلــه بــا مشــکالت احتمالــی را داشــته 
باشــند و نــگاه ویــژه ای بــه آســیب هــای احتمالــی درمــورد 
مشــکالت بیــان شــده و درهمیــن جــا اعــالم مــی کنــم کــه 
ــه  ــف ک ــراد متخل ــا اف ــدرت  ب ــام ق ــا تم ــی ب ــروی انتظام نی
ــون  ــه هــرج و مــرج و قان راننــدگان زحمتکــش را تشــویق ب

گریــزی مــی کننــد برخــورد جــدی خواهــد داشــت.
ــت  ــن نشس ــتان در ای ــی اس ــده انتظام ــی فرمان ــردار ملک س
ــی  ــت انتظام ــا گش ــوزه راهه ــه در ح ــرد: همیش ــوان ک عن
ــه وظایــف خــود کــه  حضــور خوبــی داشــته و بطــور جــد ب

ــرد ــد ک ــل خواه ــد عم ــا میباش ــاده ه ــت ج ــظ امنی حف
 وی بــه مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
هرمــزگان اطمینــان خاطــر داد کــه خادمــان نیــروی انتظامی 
را از خــود بداننــد زیــرا ایــن ســبز پوشــان همیشــه در کنــار 
خانــواده بــزرگ راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان  

بــه خدمــت خوانــد پرداخــت.
در ادامــه باقرجــوان مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جاده 
ــک و از ســرهنگ اســفندانی  ــه ناجــا را تبری ای اســتان هفت
ــت توســط  ــل ایجــاد امنی ــس راه بدلی ــرارگاه پلی ــده ق فرمان
ــا  ســفید پوشــان کــه امنیــت بســزایی را در بحــث ایمنــی ب
امکانــات کــم و اثربخشــی زیــاد در جــاده هــا اســتان در ایــن 
مــدت بــا تعامــل خوبــی بــا ایــن اداره کل داشــته انــد تقدیــر 

و تشــکر کــرد.
ســرهنگ اســفندانی فرمانــده پلیــس راه اســتان هــم درادامــه 
گفــت : اگــر همــکاری و همیــاری راهــداری و حمــل و نقــل 
نباشــد پلیــس راه بــه هیــچ وجــه نمــی توانــد کاری را پیــش 

. د ببر
ــق و  ــه الی ــی ک ــرای مردم ــا دارد ب ــت ج ــه گف وی در ادام
ــود  ــته ش ــت بیشــتری گذاش ــت هســتند وق شایســته خدم
ودر بحــث هوشــمند ســازی جــاده هــا بــا تعامــل و همدلــی 
راهــداری و پلیــس راه دســت بــه دســت هم بــه ارائــه خدمت 
در جــاده هــا بپردازنــد تــا بتواننــد شــاهد کاهــش تلفــات در 
جــاده هــا و نقــش آفرینــی بســزایی در نجــات هــم وطنــان 

خونگــرم و عزیــز داشــته باشــند.

درمراسم افتتاح نخستین نمایشگاه انرژی و مدیریت سبز هرمزگان مطرح شد؛

در نشستی مشترک به مناسبت هفته نیروی انتظامی تاکید شد؛

هرمــزگان  اســتان  بــرق  نیــروی  توزیــع  شــرکت 
بــا حضــور در نمایشــگاه انــرژی و مدیریــت ســبز 
ــه  ــو ب ــای ن ــه انرژی ه ــود را در زمین ــتاوردهای خ دس

نمایــش گذاشــت.
در ایــن نمایشــگاه تجهیزاتــی در زمینــه تولیــد انــرژی 
خورشــیدی ماننــد صفحــات خورشــیدی و کنتورهــای 
ــی شــرکت  ــای تحقیقات ــن پروژه ه هوشــمند و همچنی

در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفــت.
نخســتین نمایشــگاه انــرژی و مدیریــت ســبز هرمــزگان 

از 17 مهــر بــه مــدت 4 روز برگــزار شــد.

ارائهدستاوردهایشــرکت
توزیعنیرویبرقدرنمایشگاه
انــرژیومــدیریتسبز

خبر

حضورنفتستارهخلیجفارس
درنمایشگاهانرژی

ومدیریتسبز
شــرکت نفــت ســتاره خليــج فــارس در نخســتين 
ــور  ــاس حض ــبز بندرعب ــت س ــرژی و مديري ــگاه ان نمايش
يافــت و آخريــن دســتاوردهای خــود در ايــن زمينــه را بــه 

ــت. ــش گذاش نماي
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت نفــت ســتاره خليــج 
فــارس،  نخســتين نمايشــگاه انــرژی و مديريــت ســبز از 
ســه شــنبه تــا جمعــه هفتــه گذشــته بــا حضــور شــرکت 
نفــت ســتاره خليــج فــارس در بندرعبــاس برگــزار شــد.

شــرکت نفــت ســتاره در ايــن نمايشــگاه کــه در 900 متــر 
ــات  ــن اقدام ــد، آخري ــزار ش ــه برگ ــا 27 غرف ــع و ب مرب
ــت و در  ــش گذاش ــه نماي ــود را ب ــی خ ــت محيط زيس
ــورو  ــن ي ــه ی بنزي ــد و عرض ــای تولي ــيه آن مزاي حاش
ــرای  ــی را ب ــت محيط ــای زيس ــی ه ــش آلودگ 5 در کاه

ــرد. ــريح ک ــهروندان تش ش
گفتنــی اســت عــالوه بــر مديــران شــرکت نفــت ســتاره، 
ــا  ــز ب ــران کل ني ــی از مدي ــان وی و جمع ــتاندار، معاون اس
ــراز  ــن اب ــارس ضم ــج ف ــتاره خلي ــه س ــور در غرف حض
ــا پيــام هــای دلگــرم  رضايــت از رونــد فعلــی شــرکت، ب
ــد. ــت کردن ــه راه آرزوی موفقي ــرای ادام ــود ب ــده خ کنن
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ــران در بخــش هــای تجــارت و ســرمایه  ــط عمــان و ای ــج و توســعه رواب ــرای اهمیــت تروی ب
گــذاری، و همچنیــن دسترســی بــه تجربــه هــا و اســتفاده از آنهــا در زمینــه هــای توســعه کار 
بخــش خصوصــی و توســعه حجــم مبــادالت تجــاری بیــن دو کشــور دوســت ، و ایجــاد روابــط 
و مشــارکت تجــاری و ســرمایه گــذاری در کشــور عمــان، عمــاد الشــکیلی مدیــر کل دفتــر 
ســلطنت عمــان بــرای همــکاری هــای اقتصــادی بــا جمهــوری اســالمی ایــران در مــاه ژوئیــه 
2018 بــه  تهــران ســفر کــرد و بــا تعــدادی از مــردان و زنــان کارآفریــن و ســرمایه گــذاران 
ایرانــی در زمینــه هــای مختلــف دیــدار داشــت. در ایــن دیــدار موضوعاتــی از جملــه: ســاخت 
ــزار پزشــکی و دارو، ســاخت و ســاز ، بازســازی و توســعه زیرســاخت هــا، صنعــت  ــع اب صنای
فــرش، صنایــع غذایــی، نفــت و گاز و هــم چنیــن موضوعاتــی کــه در جهــت خدمــت بــه همــه 
گــروه هــای بازرگانــان ایرانــی بــه همــراه متخصصیــن در بخــش هــای دولتــی و خصوصــی 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. مدیــر کل دفتــر ســلطنت عمــان بــرای همــکاری هــای 

اقتصــادی بــا جمهــوری اســالمی ایــران گفــت:
در طــول ایــن جلســات متفرقــه ، در مــورد فرصتهــای صــادرات محصــوالت پزشــکی و دارویــی 
ــورهای  ــی و کش ــورهای آفریقای ــه کش ــا ب ــدد آنه ــادرات مج ــان و  ص ــور عم ــه کش ــران ب ای
ــزود: همچنیــن در  ــادر کشــور عمــان بحــث شــد. عمــاد الشــکیلی اف ــق بن همســایه از طری
ــروژه هــای اســتراتژیک کشــور عمــان  ــی برخــی از پ مــورد امــکان مشــارکت در تامیــن مال
توســط یکــی از ســرمایه گــذاران ایرانــی مذاکراتــی انجــام شــد و  از ســوی دیگــر تاســیس یک 
کارخانــه در زمینــه لولــه هــای فشــار بــاال وهمچنیــن امــکان ایجــاد یــک کارخانــه در زمینــه 
نوشــابه هــای گازدار بــدون الــکل توســط یکــی از ســرمایه گــذاران ایرانــی مــورد بحــث قــرار 
گرفــت. بــه گفتــه وی در میــان نشســت هــای ذکرشــده، پــروژه ایجــاد یــک مرکــز پزشــکی در 
کشــور عمــان توســط یــک شــرکت فعــال در ایــن زمینــه بررســی شــد و همچنیــن یکــی از 
شــرکتها تمایــل خــود را بــه ســرمایه گــذاری در پــروژه هــای نفــت و گاز و صنایــع پتروشــیمی 

اعــالم داشــت. مدیــر کل دفتــر ســلطنت عمــان بــرای همــکاری هــای اقتصــادی بــا جمهــوری 
اســالمی ایــران در ادامــه بــه یکــی از مثبــت تریــن جلســات خــود بــا یکــی از مقامــات اتــاق 
ایــران اشــاره کــرد و گفــت: در مــورد فرصــت هــای تجــاری موجــود بیــن دو کشــور و چگونگی 
تشــویق بازرگانــان هــر دو کشــور بــه توســعه کســب و کار خــود و اســتفاده از امکانــات ارائــه 
شــده توســط هــر دو دولــت بــرای ترویــج تجــارت و ســرمایه گــذاری مذاکــرات خوبــی انجــام 

شــد.
عمــاد الشــکیلی در ایــن راســتا بــه دیــدار خــود بــا دکتــر  نــوری شــاهرودی، ســفیر جمهــوری 
اســالمی ایــران و عبــاس عبدالخانــی، وابســته تجــاری ایــران در ســفارت بــه تاریــخ 5 ســپتامبر 
2018 در مســقط اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن جلســه موضوعــات متعــدد اقتصادی دو کشــور 
مــورد بحــث قــرار گرفــت و در مــورد آمــاده ســازی جهــت جلســه بعــدی کمیتــه مشــترک 
همــکاری هــای بیــن دو اســتان  هرمــزگان و مســندم  کــه در شهرســتان بنــدر عبــاس برگــزار 

خواهــد شــد، مباحثــی طــرح شــد.
وی ادامــه داد: جهــت فراهــم نمــودن امکانــات بــرای بازرگانــان ایرانــی ، ایــن دفتــر برنامــه های 
ســفر بــه کشــور عمــان بــرای برخــی از تجــار و شــرکت هــای ایرانــی در اوت 2018 تنظیــم 
و از کارخانــه هــای مــواد غذایــی و بســته بنــدی در مســقط و برخــی از ســازمانهای دولتــی 

بازدیــد انجــام شــد.
ــود  ــا وج ــال 2018 ب ــی در س ــی و ايران ــذاران عمان ــرمايه گ ــداد س ــش تع افزاي

ــادی ــای اقتص ــران ه بح
ــون ســرمایه  ــد و توســعه قان ــی ده ــه م ــه تجــار ارائ ــان ب ــه کشــور عم ــی ک ــی امکانات در پ
گــذاری خارجــی مســتقیم ، آمــاده بــودن زیرســاخت هــا و  افزایــش تعــداد مناطــق صنعتی در 
شــهرهای مختلــف کشــور عمــان، همچنین مشــوق هــای  موجــود در مناطــق آزاد و ویــژه این 
کشــور، در افزایــش تعــداد ســرمایه گــذاران از کشــورهای مختلــف جهــان و ایران و نیــز افزایش 
تعــداد فعالیتهــای ایرانــی ســرمایه گــذاری شــده در زمینــه هــای مختلــف در این کشــور کمک 
کــرده و تعــداد ســرمایه گــذاران عمانــی در ایــران نیــز بــا برطــرف نمــودن برخــی از مشــکالت 

در رابطــه بــا جــذب ســرمایه گــذاران، افزایــش یافتــه اســت.

فرصتهاینابسرمایهگذاریباروابطمناسبتجاریعمانوایران

 تجارت جنوب

گزارش

عمان در کانون توجه سرمایه گذاری جهان

مدیر کل دفتر سلطنت عمان برای همکاری های اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران تشریح کرد؛

ــای  ــروژه ه ــا و پ ــتاورد ه ــن دس مهمتري
ــان  ــور عم کش

    منطقــه آزاد صحــار جایــزه بهتریــن منطقــه آزاد 
در زمینــه "توســعه زیرســاخت هــا و خودکفایــی 
منابــع انــرژی " در ســال 2017  را از آن خــود کرد.

ــام  ــار و ارق ــتاوردها و آم ــن دس ــه آخری     از جمل
فــرودگاه بیــن المللــی مســقط میتــوان بــه ورود و 
ــه  ــک روز و ب ــط در ی ــافر فق ــروج  52000 مس خ
طــور متوســط ورود و خــروج 2160 مســافر، فــرود 
و پــرواز 14 هواپیمــا در هــر ســاعت و مجمــوع 346 

هواپیمــا در تمــام طــول روز اشــاره نمــود .
    بخشــودگی مالیــات گمرگــی معلقــه انبارهــا و 
فعــال نمودن مجــدد آنهــا توســط اداره کل گمرک، 
کــه در تجدیــد حیــات بنــادر و مناطــق آزاد کشــور 
ــز  ــه مرک ــور ب ــن کش ــودن ای ــل نم ــان و تبدی عم
اقلیمــی در صــادرات مجــدد کاالهــا کمک شــایانی 

مــی کنــد.
ــرش  ــو و ف ــزرگ پت ــه ب ــک کارخان ــیس ی     تأس
ســاخته شــده از الیــاف مصنوعــی توســط ســرمایه 

ــا هزینــه 98 میلیــون دالر گــذاران چینــی و ب
ــده  ــازار  دام زن ــن ب ــاخت بزرگتری ــه س     مناقص
در منطقــه )الســویق(و همزمــان بــا بهــره بــرداری 
از بنــدر ) الســویق( و آغــاز فعالیــت هــای تجــاری 
و واردات ایــن بنــدر بــه تاریــخ 1 ســپتامبر 2018.

ــبزیجات،  ــرای س ــزی ب ــازار مرک ــک ب ــاد ی     ایج
میــوه هــا و گوشــت با مســاحت بیــش از 430،000 
ــن  ــة الخزائ ــرکت ) مدین ــط ش ــع توس ــر مرب مت

ــة و اللوجســتیة( االقتصادی

   عمــان مــال ، متعلــق بــه گــروه )ماجــد الفطیــم( بــا مســاحت 157.000 متــر مربــع، کــه در ســال 2020 افتتــاح مــی گــردد و شــامل 
مغــازه هــا، رســتوران هــا، ســینماها و خدمات اســت.

   عمــان آکواریــوم ، اولیــن و بزرگتریــن آکواریــوم از نــوع خــود در کشــور عمــان اســت و جــزو پــروژه )عمــان مــال( و متعلــق بــه گــروه ) 
الجروانــی( مــی باشــد کــه در پایــان ســال جــاری افتتــاح مــی شــود.

سفر تيم " عمان سرزمين صلح " از مسقط با عبور از جمهوری اسالمی ايران و آغاز از بندرعباس
هــدف ســفر تیــم، معرفــی جاذبــه هــای توریســتی، تاریخــی، فرهنگــی و جغرافیایــی و معرفــی چهــره های برجســته کشــور عمــان بود. 
ســفر شــامل ســه رویــداد ملــی از قبیــل برگــزاری اولیــن رویــداد در اتریــش ، دومیــن رویــداد در ســوئیس و ســومین در لنــدن و بــه 
مناســبت روز ملــی کشــور عمــان بــود. ایــن تیــم طــی ســفرش از چنــد شــهر ایرانــی از جملــه بنــدر عبــاس، یــزد، اصفهــان، قــم و تبریز 
عبــور کــرد . بــه گفتــه ی تیــم ، آنهــا در ایــران تجربــه هــای جالبــی کســب کردنــد. از جملــه گذرانــدن یــک شــب در شــناوری کــه آنها 
را بــه بندرعبــاس رســاند و آشــنایی بــا طبیعــت زیبــای جغرافیایــی و تاریخــی و فرهنگی این خطــه. همچنین امتنــان خــود را از زحمات 

مســئولین محتــرم گمــرک ایــران ابراز داشــتند.
سازمان منطقه ويژه اقتصادی دقم 

منطقــه ویــژه اقتصــادی دقــم ،نســبت بــه دیگــر مناطــق اقتصــادی عمــان از بزرگتریــن مناطــق بــه حســاب مــی آیــد و دروازه ای اســت 
بــرای تجــارت بــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا . و از مهمتریــن پــروژه هــای ایــن منطقــه میتــوان بــه پاالیشــگاه نفــت و یــک منطقــه 
اختصاصــی بــرای صنایــع پتروشــیمی، افزایــش 11 فعالیــت بــه پــروژه اســتخر خشــک عمــان جهــت تعمیر کشــتیها، گســترش پــروژه 
هــای حمــل و نقــل، پــروژه شــهرک صنعتــی چیــن – عمــان و پــروژه توســعه منطقــه مربــوط بــه صنعــت شــیالت و بنــدر ماهیگیــری 
اشــاره نمــود. کــه ایــن دفتــر در طــول ســالهای گذشــته ســمینارهایی در زمینــه شــیالت و حمــل و نقــل ، بــا هــدف معرفــی فرصتهــای 

ســرمایه گــذاری بــه تجــار ایرانــی برگــزار نمــوده اســت.
مشروحی از پروژه های ذکر شده :

    پــروژه پاالیشــگاه دقــم و صنایــع پتروشــیمی یــک ســرمایه گــذاری مشــترک بیــن شــرکت نفــت عمــان و شــرکت نفــت بیــن المللی 
کویــت در ســطح جهانــی و بــا موقعیــت اســتراتژیکی درکنــار دریــای عــرب و اقیانــوس هنــد اســت. ایــن پــروژه در آوریــل 2018 وبــا 
هزینــه پیــش بینــی شــده  7 میلیــارد دالر ، کار خــود را آغــاز کــرد و مرحلــه عملیاتــی اســتخراجی پاالیشــگاه در ســال 2020 آغــاز مــی 
شــود و بــا تکمیــل ایــن پــروژه ، ظرفیــت پاالیــش بــه 230 هــزار بشــکه در روز بــرای انــواع مختلــف نفت خــام خواهد رســید. کــه دیزل، 
ســوخت هواپیمــا، نفتــا، گاز مایــع، گوگــرد و زغــال کک، از محصــوالت اصلــی ایــن پاالیشــگاه خواهــد بــود. پاالیشــگاه دقــم بــه عنــوان 
یــک عامــل کلیــدی بــرای رشــد منطقــه از طریــق ارائــه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در پــروژه هــای جدیــد ، کــه بصورت مســتقیم و 

غیــر مســتقیم بــا کار پاالیشــگاه ارتبــاط خواهــد داشــت، بــه حســاب مــی آید.
    پــروژه اســتخر خشــک دقــم، کــه یکــی از بهتریــن اســتخرهای خشــک در ســطح منطقه 
و جهــان اســت و یکــی از ارکان اساســی بخــش حمــل و نقــل دقــم بــه حســاب مــی آیــد؛ 
در طــول ســالهای گذشــته کارهــای برجســته اي در قالــب 3 فعالیــت از جملــه تعمیــر و 
نگهــداری کشــتی هــا )580 کشــتی( ، تغییر کاربری کشــتیها ، و ســاخت کشــتیهای آهنی، 
ــا ســال  2040 میــالدی ادامــه خواهــد داشــت و  انجــام داده اســت. طــرح ایــن شــرکت ت
کارهــای خــود را بــه 11 فعالیــت افزایــش میدهــد؛ از جملــه: ســاخت و بازســازی ســکوهای 
نفتــی دریایــی  و افزایــش ســازه هــای آهنــی کــه در چاههای نفتــی کاربــرد دارد ، ســاخت و 
تعمیــر کشــتی هــای جنگی و ســاخت کشــتی هــای بــزرگ ماهیگیــری و شــناورهای یدک 
کــش، تعمیــر و نگهــداری کشــتی هــای تفریحــی بــزرگ و بســیاری از فعالیــت هــای دیگــر. 
شــایان ذکــر اســت کــه شــرکت عمانــی اســتخر خشــک ، تمایــل خــود بــه مشــارکت بخش 
خصوصــی در ایــن پــروژه را اعــالم داشــته و حــدود 786 شــرکت تــا کنــون با شــرکت مذکور 

همــکاری مینمایند.
     بخــش حمــل و نقــل و لوجســتیک دقــم یکــی از بخــش هــای کلیدی اســت که ســازمان 
منطقــه ویــژه اقتصــادی دقــم از طریــق فــرودگاه و بنــدر دقــم بــر آن تمرکــز نمــوده و بنــدر 
دقــم بــه گونــه ای چنــد منظــوره طراحــی شــده اســت کــه ملزومــات فعالیــت های تجــاری، 
پاالیشــگاه هــا، صنایــع پتروشــیمی و ســایر صنایــع و بســیاری از بخــش هــای اقتصــادی، 
ترانزیــت کاال ،  حمــل و نقــل دریایــی و گســترش واردات و صــادرات از طریــق آن را فراهــم 
مینمایــد. از مهمتریــن پــروژه هــای لوجســتیک میتــوان بــه مــوارد ذیل اشــاره نمــود:- پروژه 
ــه ذخیــره ســازی نمــک و ذخیــره ســازی چنــد منظــوره، حمــل و نقــل  ــوط ب هــای مرب
تجهیــزات ســنگین، مخــازن پــروژه های نفتــی، مخــازن روباز و مخــازن متعدد لوجســتیکی،  
تاســیس 4  محوطــه در اســکله تجــاری کــه شــامل دو محوطــه بــرای کانتینــر بــا متــراژ 
1600 متــر مربــع جهــت پشــتیبانی ســاالنه 3.5 میلیــون کانتینــر معمولــی ، یــک محوطــه 
بــرای مــواد فلــه خشــک بــا ظرفیــت 5 میلیــون متریــک تــن در ســال  و یــک محوطــه چند 
منظــوره بــا ظرفیــت 800 هــزار متریــک تــن در ســال . الزم بــه ذکــر اســت کــه فــاز اول 
منطقــه لجســتیکی بــه متــراژ 65 هکتــار انجــام شــده و فــاز دوم منطقه لجســتیکی بــا متراژ 

100 هکتــار کــه فقــط 3 کیلومتــر از بنــدر  فاصلــه دارد؛در دســت اقــدام اســت.
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ــا  ــزگان ت ــتانداری هرم ــی دراس ــدن  همت ــرای مان ــران ب ــت تعاونگ از درخواس
ــاق  ــه ات ــورات ب ــی ام ــذاری تمام ــت واگ ــرکل کار جه ــاالری از مدي ــی س قدردان

ــاون تع
ــرد:  ــان ک ــاون بی ــاق تع ــه ات ــای مجموع ــالش ه ــی از ت ــا قدردان ــن نشســت ب اســتاندار در ای
تعاونگــران فعالیــت هــای متنــوع، گســترده و بســیار خوبــی در هرمــزگان دارنــد و بخــش تعاون 
جایــگاه خــود را پیــدا هــم اکنــون پیــدا کــرده و ســاالری به عنــوان رییــس اتاق عملکــرد خوبی 

دارنــد و وی را تعاونگــری بــه معنــای واقعــی مــی دانــم.
بــه گــزارش تجارت جنــوب  فریــدون همتــی بخــش تعــاون در هرمــزگان را بســیار فعــال عنوان 
کــرد و گفت:ایــن بخــش 10 درصــد از اقتصــاد هرمــزگان را تشــکیل مــی دهــد در حالــی کــه 

میانگیــن کشــوری ایــن رقــم، حــدود پنــج درصد اســت.
ــود در  ــای موج ــی ه ــظ تعاون ــت و حف ــن حمای ــم ضم ــی کنی ــالش م ــا ت ــه داد: م وی ادام
هرمــزگان، تعاونــی هــای غیرفعــال را نیــز بــا کمــک هایــی کــه ارائــه مــی دهیــم، فعــال کنیــم.

اســتاندار هرمــزگان افــزود: بخــش خصوصــی و تعــاون در اقتصاد نقش بســیار مهم و ســازنده ای 

دارنــد و زحمــات آن هــا قابــل تقدیر اســت.
ــا دشــمنان، بخــش  ــگ اقتصــادی ب ــم و حســاس جن ــرد: در شــرایط مه ــح ک ــی تصری همت
خصوصــی و تعــاون در راســتای کمــک بــه اقتصــاد کشــور و بــی اثــر کردن تحریــم هــا، در حال 

نقــش آفرینــی هســتند و ایــن فعالیــت هــا بــه جامعــه امیــد و نشــاط مــی بخشــد.
وی گفــت: بــرای رفــع مشــکالت تعاونــی هــا تمامــی تــالش خــود را انجــام خواهیــم داد تــا 

زمینــه بــرای توســعه بیشــتر فعالیــت هــای آنهــا فراهــم شــود.
عبــاس ســاالری رییــس اتــاق هــم در ایــن نشســت، واگــذاری امــورات تعاونــی هــا را بــه بخــش 
تعــاون مصــداق بــارز اجــرای اصــل 44 دانســت و گفــت: ایــن مهــم پــس از حضــور دکتر همتی 
و دســتور وی صــورت گرفــت و بــا پیگیــری و همــکاری جنــاب ســلیمی مدیــرکل کار و رفــاه 
اجتماعــی بــه عنــوان نخســتین اســتان کشــور بــه ســرانجام رســید کــه جــای بســی قدردانــی 

دارد. 
ــتان  ــی در اس ــرکت تعاون ــدود 30 ش ــادرات و واردات ح ــوزه ص ــرد: در ح ــه ک ــاالری اضاف س

ــد. ــت کرده ان ــاون دریاف ــاق تع ــود را از ات ــی خ ــه کارت بازرگان ــود دارد ک ــزگان وج هرم
ــاق  ــرد: ات ــاق اســت خاطرنشــان ک ــی دو ات ــی صــدور کارت بازرگان ــه متول ــان اینک ــا بی وی ب
بازرگانــی مخصــوص نهادهــای خصوصــی و اتــاق تعــاون مخصــوص شــرکت های تعاونی اســت.

وی بــا ابــراز خرســندی از اینکــه 30 شــرکت تعاونــی تحــت پوشــش اتــاق تعــاون هیــچ کــدام 
نــه فــرار مالیاتــی و نــه ورود بــه بازارهــای غیــر رســمی صــورت داشــته اند تصریــح کــرد: دارایی 

تعاونــی هــا، ســرمایه مــردم اســت و همیشــه هــم از ایــن ســرمایه محافظت شــده اســت.

بخشتعاونجایگـاهخودراپیداکردهاست
متن و حاشیه نشست دکتر همتی با جمعی از تعاونگران استان؛

اختصاصی
تجارت جنوب

گزارش

رییــس اتــاق تعــاون بــه اقــدام مثبتــی کــه از زمــان حضــور دکتــر همتــی 
در هرمــزگان انجــام شــد اشــاره کــرد و گفــت: راه انــدازی مرکــز داوری اتــاق 
تعــاون اســتان هرمــزگان بــه عنــوان اولیــن اســتان در ســطح کشــور قــدم 
مبارکــی بــود کــه بــه حفــظ شــان تعاونگــران و تســهیل در دادرســی منجــر 

شــده اســت. 
ســاالری تصریــح کــرد: مشــکالت اساســی شــرکت های تعاونــی مــا وجــود 
پرونده هــای زیــادی بــوده کــه در محافــل قضایــی گاهــا دو ســال یــا ســه 

ســال مطــرح بــوده اســت و کار تعاونــی را بــه عقــب می انداخــت.
 وی تاکیدکــرد: اتــاق تعــاون یــک ظرفیــت قانونــی داشــت کــه می توانــد بــا 
ایجــاد مرکــز داوری پرونده هــا را خــود اتاق رســیدگی کنــد و در نتیجه منجر 

بــه صــدور رای پرونــده و جهــت اجــرای حکــم ارجــاع می شــود.
ســاالری بــا بیــان اینکــه قفــل کار بــاز و گــره اختالفــات گشــوده شــدبیان 
ــم کــه  ــده را از دادگاه بگیری ــا کنــون توانســته ایم حــدود 250 پرون کــرد: ت

تعــدادی صلــح و ســازش کردنــد و مابقــی آن رای صــادر شــد.
ــی  ــاون مصرف ــل تع ــاون و مدیرعام ــاق تع ــه ات ــت رئیس ــو هیئ ــادر عض به
فرهنگیــان نیزبــا اظهــار نگرانــی از برخی شــایعات منتشــر شــده در خصوص 
ــی اســتانداربه اســتانی دیگرخواســتارماندگاری وی در اســتان شــد  جابجای
وخطــاب بــه وی گفــت: برخــی محبــوب و برخــی معــروف مــی شــوند آقای 
همتــی شــما محبــوب اینجــا شــدید و دوســت نداریــم شــایعات رفتن شــما 

از اســتان واقعــی باشــد.
ــه تعاونی هــای مصــرف کــه در زمــان جنــگ، حــرف  بهــادر گفــت: اتحادی
اصلــی را می زدنــد و دولــت از ایــن طریــق کار می کــرد. امــروزه نیــز دولــت 
ــا  ــکالت و تحریم ه ــل مش ــه دلی ــه ب ــده ای را ک ــاج ع ــم دارد مایحت تصمی
بوجــود آمــده اســت را از طریــق همــان تعاونی هــای مصــرف تامیــن کنــد.

وی یــادآور شــد: در اســتان هرمــزگان 26 تعاونــی داریــم کــه حــدود 17 تعاونــی فعــال هســتند که 60 
الــی 70 درصــد از فعالیــن مربــوط بــه تعاونی هــای فرهنگیان اســت.

بــه گفتــه وی مشــکل خاصــی در تعاونی هــای فرهنگیــان به جــز بحــث مــوازی کاری ادارات آمــوزش و 
پــرورش در کل اســتان هرمــزگان وجــود نــدارد و اداره آمــوزش و پــرورش حتــی در ســاختمان خود نیز 

فروشــگاه می زننــد و بــه بخــش خصوصــی اعطــا مــی  کنــد و بــه شــکلی تعاونی هــا را دور می زننــد.
ــازی  ــه از راه و شهرس ــی ک ــت زمین ــش باب ــال پی ــا حــدود 15 س ــی م ــای مصرف ــه تعاونی ه اتحادی
می خواســت مبلغــی را بــه آنهــا پرداخــت کــرد و همــه کارهــا بــرای تحویــل گرفتــن زمیــن انجام شــد 
کــه در نهایــت متوجــه واگــذاری ایــن زمیــن بــه پمپ بنزیــن نرســیده به پلیــس راه قدیــم شــدیم و در 
حــال حاضــر نیــز ایــن پمپ بنزیــن دایــر اســت و بعــد از آن هــر چــه تــالش بــرای دریافــت جایگزیــن 
زمیــن صــورت گرفــت، موفــق نشــدیم و 16 ســال اســت کــه پــول در حســاب راه و شهرســازی بلوکــه 
شــده اســت و نــه اقــدام بــه پرداخــت پــول می کننــد و نــه زمیــن واگــذار می شــود و اکنــون نیزاعــالم 

می کننــد کــه تنهــا از طریــق مزایــده ایــن عمــل صــورت پذیــر اســت. 
رییــس اتحادیــه تعاونــی تریلــی داران هــم در ایــن نشســت دغدغــه هــای راننــدگان را مطــرح کــرد 

وافــزود: علیرغــم تخصیــص تایــر بــه کامیونــداران امــا هنــوز راننــدگان بــا ایــن مشــکل مواجهنــد.
 وی افــزود: دو هزارحلقــه الســتیک بــرای مــا ارســال شــده اســت در حالــی کــه بیــش از هــزار و 500 
دســتگاه فقــط کامیــون حمــل بــار داریــم و از دوهــزار دســتگاه تنهــا 500 الســتیک تخصیــص داده 

شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: حمــل و نقــل اســتان بــا ایــن مقــدار الســتیک راه نمی افتد و مقــدار تخصیــص داده 
شــده بــرای الســتیک اســتان بســیار کــم و فرســوده اســت کــه خطــر جانــی بــرای راننــده کامیــون و 

مردمــی کــه در کنــار جــاده عبــور و مــرور می کننــد وجــود دارنــد.
ــرای اســتان تصمیم گیــری  ــه گفتــه رییــس اتحادیــه تریلــی داران دربســیاری از مــوارد ازتهــران ب ب

ــم. ــی داری ــض اختیارات ــود و درخواســت تفوی می ش
وی افــزود: کامیــون داران در تامیــن لــوازم یدکــی و روغــن خــود بســیار مشــکل دارنــد و انتظــار اســت 
بــا ایــن همــه خدماتی کــه بومیــان کامیــون دار انجــام داده انــد در پایانه بندرعباس ســهمیه مشــخصی 

بــرای کامیــون داران بومــی در نظــر گرفته نشــده اســت.
دریاپیمــا مدیرعامــل تعاونــی مرزنشــینان هرمــز نیــز تحــول عمرانــی در جزیــره هرمــز را در یکســال 
ــده و  ــروع ش ــی ش ــات خوب ــت: اقدام ــرد و گف ــر ک ــر ذک ــی نظی ــتاندار ب ــای اس ــا حمایت ه ــر ب اخی
امیدواریــم ادامــه پیــدا کنــد، وی بــا انتقــاد از تعطیلــی معــدن خــاک ســرخ کــه بخشــی از اشــتغال 
مــردم هرمــز بــه آن وابســته اســت خواســتار تعییــن تکلیــف ایــن معدن شــد و تصریــح کــرد: فعالیت 
معــدن خــاک هرمــز در ابهــام اســت و مــردم 60 درصــد در آن ســهم دارنــد و انتظــار داریــم کــه هرچه 

ــن تکلیف شــود.      زودترتعیی
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی بنکــداران هــم  یکــی دیگــر از تعاونگــران موفــق اســتان بــا معرفــی و بیان 
شــرکت تعاونــی بنکــداران گفــت: دســتوراحداث جــاده دسترســی مجتمــع بنکــداران اقدامــی ماندگار 
و همــت بلنــد دکترهمتــی بــود و باعــث بــاور و انگیــزه فعالیــت دوبــاره بنکــداران شــد و ایــن جــاده 
دسترســی باعــث شــد کــه در غرفه هــا هزینــه صــورت گیــرد و ســرمایه گذاری کننــد و  منجــر بــه 

فعــال شــدن همــه شــده اســت. 
عبدالمحمــد حزنــی بــا بیــان اینکــه یــک میلیــارد و 150 میلیون تومــان طی یــک ماه هزینه اشــتراک 
آب پرداخــت شــده اســت تصریــح کــرد: امــا هنــوز بامشــکل آب و بــرق مواجهیم و درخواســت تســریع 

پرداخــت تســهیالت توســط بانــک تجــارت را داریم.
رییــس انجمــن شــرکت هــای صنعــت پخــش هرمــزگان بیــان کــرد: در مجموعه هــای شــرکت های 

پخــش حــدود 30 هــزار مرکــز توزیــع در سراســر اســتان هرمــزگان ارائــه خدمــات می کننــد.
حزنــی اضافــه کــرد: 160 نــاوگان حمــل و نقلــی در هفتــه گذشــته بــا رایزنی هایی کــه شــد دو جایگاه 
ســوخت اختصاصــی بــرای همــکاران اختصــاص یافــت و در بحــث مجتمــع بنکــداران حــدود هــزار و 

500 متــر جــاده دسترســی احــداث شــد و صمیمانــه از اســتاندار قدردانــی مــی شــود.
ــن جهــت ســرعت  ــان تامی ــارد توم ــرر شــد حــدود 6 میلی ــرد: طــی نشســت هایی مق ــان ک وی بی
بخشــیدن بــه کار اختصــاص گیــرد بانــک تجــارت مــدارک را جهت اســتعالم از تهــران، دریافــت کرده 
اســت و اگــر ایــن تامیــن اعتبــار صــورت گیــرد بــه ســرعت حــدود یــک مــاه یــا یــک مــاه و نیــم ایــن  

طــرح آغــاز خواهــد شــد و مرکــز شــهر واقعــا نفــس خواهــد کشــید.  
گفتنــی اســت: نشســت دکتــر همتــی اســتاندار هرمــزگان بــا جمعــی از روســای اتحادیه هــای تعاونی 
ــود. در ایــن دیــدار تمامــی تعاونگــران و  ــا متــن و حاشــیه هایــی همــراه ب و تعاونگــران هرمــزگان ب
روســای اتحادیــه هــای حاضرمســایل و مشــکالت خــود را مطرح کردنــد و اســتاندار دســتور داد تمامی 
درخواســت ها و مشــکالت مکتــوب جهــت پیگیــری ارایــه شــود و برخــی را نیــز در جلســه از طریــق 

مدیــران مربوطــه رســیدگی کــرد.

تعاون
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بــه گــزارش تجارت جنــوب، ســمينار مشــترک هــم انديشــی و تعامــل ســتاد نظــارت گمــرکات هرمزگان 
و اداره کل تعزيــرات حکومتــی ايــن اســتان بــا حضــور ناظــر، معاونــان و مديــران و کارشناســان گمرکات 
و مديــرکل، معاونــان، کارشناســان و قضــات شــعب تعزيــرات حکومتــی هرمــزگان بــه منظــور هماهنگی 
و همــکاری بيشــتر جهــت تســريع در رونــد رســيدگی بــه پرونــده هــای قاچــاق و رفــع موانــع فيمابين 

در ســالن کنفرانــس گمــرک شــهيد رجايــی برگزار شــد.
عليرضــا دشــتانی ناظــر گمــرکات اســتان هرمــزگان و مديــرکل گمــرک شــهيد رجايی بــا بيــان عملکرد 
گمــرکات اســتان بــه ارائــه آمــار مقايســه ای درآمدهــا و ميــزان واردات، صــادرات و ترانزيــت پرداخــت 
و اظهــار داشــت: تســريع در رونــد رســيدگی و رفــع مشــکالت مراجعيــن، صاحبــان کاال و نماينــدگان 
قانونــی آنــان،  از آغــاز فعاليــت ايــن مديريــت در گمــرکات اســتان و در شــورای معاونيــن گمرک شــهيد 
رجايــی در دســتور کار قــرار گرفــت و موضوعــات مطروحــه تــا حــد ممکــن و اختيــارات تفويــض شــده 
بــه ايــن حــوزه،  حــل و فصــل شــد و عمــال نيــازی بــه ارجــاع اربــاب رجــوع بــه گمــرک ايــران وجــود 
نــدارد، مگــر در مــوارد خيلــی خــاص کــه حتمــا بايــد در ســتاد مرکــزی و در حــوزه رياســت کل يــا 
معاونيــن گمــرک ايــران بررســی و پيگيــری شــود. وی افــزود:  ايجــاد ســامانه جامــع گمرکــی و پنجــره 
واحــد تجــارت فرامــرزی بــا حضــور دســتگاه های دخيــل در امــر صــادرات و واردات و همچنيــن نصــب 
و راه انــدازی دســتگاه ايکــس ری کانتينــری پرســرعت بــا تصويربــرداری الکترونيکــی  روزانــه حــدود 
800 الــی 1500 کاميــون جهــت شناســايی و کنتــرل قاچــاق و مخصوصــا مــواد مخــدر، از اقدامــات مهمی 
اســت کــه طــی دو ســال اخيــر صــورت در گمــرکات اســتان صــورت پذيرفــت و خدمــات در گمــرک 
شــهيد رجايــی همــگام بــا تکنولــوژی و امکانــات نويــن موجود و بــا حضــور شــبانه روزی کارشناســان و 

همــکاران ايــن گمــرکات ارائــه مــی گــردد.
مدیــرکل گمــرک شــهید رجایــی اظهــار داشــت: ارتبــاط الکترونیکــی همزمــان بــا حــدود 30 ســازمان مرتبــط در امــر 
تجــارت در ســامانه جامــع گمــرک، یکــی از دســتاوردهای گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن ســال های اخیــر 
اســت، کــه همزمــان بــا کارشناســان امــور گمرکــی مــا، ســایر دســتگاه های هم جــوار، نیــز بــه اســناد و پروانــه هــای 
اظهــار شــده گمرکــی دسترســی دارنــد کــه در رونــد رســیدگی فــوری ایــن اســناد و پیشــگیری از قاچــاق تاثیرات بســیار 

مثبتــی بــه همــراه داشــته اســت.
علیرضــا دشــتانی ضمــن تقدیــر از مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان هرمــزگان، قضــات شــعب، مدیــران و معاونیــن  
ــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن  ــده هــای ارجــاع شــده از گمــرک، اب ــه پرون بخاطــر تعامــل و  پیگیــری ســریع و مجدان
همــکاری و تعامــل اســتمرار خواهــد یافــت و از ســایر نهادهــا و ســازمان های مرتبــط بخصــوص ســازمان های نظارتــی 
انتظــار مــی رود کــه نســبت بــه موضوعــات مرتبــط گمرکــی و رونــد رســیدگی پرونــده هــای ارســالی جهــت بررســی 
و تعییــن تکلیــف، همــکاری نمــوده و از نظریــات کارشناســی مشــترک بصــورت بهینــه اســتفاده شــود. در ادامــه ایــن 
ســمینار مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان هرمــزگان نیــز ضمــن تقدیــر از ناظــر، معاونیــن و مدیــران گمــرکات 
اســتان هرمــزگان  در برگــزاری ایــن ســمینار بــه خدمــات شــبانه روزی کارکنــان گمــرک شــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
گمــرکات اســتان هرمــزگان حــدود 50 درصــد از حجــم تجــارت کشــور را بــر دوش دارد و مــا برتــالش های شــبانه روزی 
و خدمــات بــی وقفــه ایــن مرزبانــان اقتصــادی کشــور، واقفیــم و در حــد تــوان و اختیــارات قانونــی مناســبات و تعامــالت 
خــود را حفــظ و اســتمرار خواهیــم نمــود، البتــه ممکــن اســت  تخلفــات یــا اشــتباهاتی هــم در بخشــی صــورت بگیــرد 
کــه بیشــتر خطاهــا ســهوی و از روی ســهل انــگاری یــا خالهــای قانونــی مــی باشــد و نبایــد مابقــی خدمــات و زحمــات 

عزیــزان گمرکــی مــورد فراموشــی و بــی مهــری قــرار گیــرد.
ســید مرتضــی مدنــی اظهــار داشــت: گمــرکات اســتان بــا ارائــه خدمــات قابــل توجــه بــه اقتصــاد کشــور، مــردم و دولــت 
ضمــن بــاال رفتــن درآمدهــای مالیاتــی دولــت  از ورود قاچــاق ســازمان یافتــه جلوگیــری مــی کننــد، امــا همــواره مــورد 
بــی مهــری قــرار گرفتــه و از همــه طــرف درصــدد تخریــب ایــن نهــاد خدمتگــزار بــر مــی آینــد و این بــی انصافی اســت.

وی افــزود: در ایــن اوضــاع و شــرایط خــاص کشــور بخاطــر وجــود مشــکالت اقتصــادی و نوســانات ارز و آشــفتگی بــازار، 
بــا اینکــه بیشــترین خدمــات جهــت رفــع مشــکالت از طــرف گمــرک انجــام مــی گیــرد. 

حفظواستمـرارمناسباتوتعامالت
قانونیادارهکلتعزیراتوگمرکات

اختصاصی
تجارت جنوب

گزارش

امــا بیشــترین هجمــه هــا و حملــه هــا از طــرف برخــی اشــخاص، شــرکت هــا و ســازمان های هم تــراز بــه 
ســمت گمــرک بــوده امــا در ایــن شــرایط ســخت بــه لطف الهــی گمــرک روســفید و ســربلند بیــرون آمده 
و بــا تــالش مدیــران و کارکنــان گمــرکات اســتان رســانه هــا بویــژه صــدا و ســیما نیــز بــا انعــکاس اخبــار 
مفیــد و بــه موقــع عــالوه بــر کاهــش تنــش  هــای بــازار توزیــع و مصــرف، گوشــه ای از ایــن هجمــه هــا و 

بــی مهــری هــا را جبــران نمودنــد کــه ایــن اقــدام قابــل تقدیــر اســت. 
 مدنــی اظهــار داشــت: در شــرایط حســاس اقتصــادی اخیــر کشــور، بــا اطــالع رســانی و انعــکاس اخبــار بــه 
موقــع از حســن نیــت و نحــوه فعالیــت هــا و پیگیــری هــای گمــرکات اســتان هرمــزگان در جهــت رفــع 
موانــع و مشــکالت بازرگانــان و شــرکت هــای تولیــدی همچنیــن تســریع در ترخیــص کاالهــای ضــروری 
و اساســی مــردم و کشــور، از هجمــه هــا و نــگاه هــای منفــی کاســته و مــردم و مســئوالن بــه واقعیــت هــا 
پــی بــرده و متوجــه زحمــات و خدمــات ارزنــده گمــرک شــده و ایــن لطــف الهــی اســت در پاســخ بــه عــده 
ای کــه علیــه گمــرک شــایعه پراکنــی مــی کردنــد و همــه بایــد بداننــد کــه در رونــد ترخیــص کاالهــا یــا 
واردات و صادرات،گمــرک بــه تنهایــی دخیــل نیســت و گاهــا ســازمان های دیگــر بــا عــدم رســیدگی بموقع 

در امــور زمینــه را بــرای عــدم تســهیل رویــه هــا فراهــم مــی ســازند.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان هرمــزگان افــزود: اگــر چــه بررســی دقیق اســناد اظهــار شــده و انجام 
امــور و تشــریفات قانونــی در جهــت ترخیــص کاالهــا، در برخــی مواقــع ممکــن اســت زمــان بــر باشــد، 
امــا ایــن امــر طبیعــی اســت و امیدواریــم همــه دســتگاههای مربوطــه و مرتبــط امــور صــادرات و واردات و 
تجــارت بــا وفــاق، همدلــی و همچنیــن تعامــل، همــکاری و هماهنگی نســبت به پیگیری و بررســی اســناد 
و انجــام تشــریفات اداری و قانونــی ترخیــص کاالهــا، تــالش مســتمر نماینــد تــا موجبــات خشــنودی مردم 

و صاحبــان کاال و رضــای الهــی را فراهــم نماینــد.
ســید مرتضــی مدنــی در بخــش دیگــری از صحبــت هــای خــود، بــا اشــاره بــه شــرایط کنونــی کشــور 
ــه  ــن ب ــان ممک ــن زم ــه در کوتاه تری ــوده ک ــن ب ــر ای ــا ب ــعی م ــت: س ــان داش ــادی بی ــکالت اقتص و مش
پرونده هــای قاچــاق و احتــکار، رســیدگی نمــوده و احــکام آن را ســریعا صــادر کنیــم، البتــه الزم اســت 
یــادآوری کنــم، طبــق قانــون بیــش از 98 درصــد، صالحیــت رســیدگی و بررســی پرونــده هــای قاچــاق، 
بــر عهــده تعزیــرات حکومتــی اســت و دلیــل آن نیــز بخاطــر دقــت نظــر کافــی و تســریع در رونــد بررســی 
و صــدور احــکام توســط قضــات زحمــت کــش ایــن ســازمان مــی باشــد، ولــی متاســفانه بعضــا مــی بینیــم 
ایــن قانــون بــه اشــتباه بــد تفســیر  و برداشــت شــده و برخــی نهادهــای دیگــر در ایــن موضــوع دخالــت 
کردنــد کــه ایــن خــالف قانــون اســت و مــی تواننــد در ایــن خصــوص نــص صریــح قانــون رو بطــور شــفاف 
مطالعــه کننــد، البتــه مــا امیدواریــم هــر ســازمانی اگــر بــه وظایــف قانونــی خــود عینــا عمــل نمایــدو 
در امــور داخلــی دیگــر ســازمان ها دخالــت نکننــد دیگــر شــاهد بوجــود آمــدن مشــکالت فعلــی نظیــر: 
آشــفتگی  و عــدم تعــادل بــازار و در نهایــت نارضایتــی آحــاد جامعــه نخواهیــم بود. در این جلســه مشــترک 
کارشناســان و مدیــران گمــرکات هرمــزگان، مدیــران و قضــات شــعب اداره کل تعزیــرات حکومتــی اســتان 
نســبت بــه رونــد ترخیــص کاال و نحــوه بررســی و انجــام امــور گمرکــی و تشــریفات قانونــی، همچنیــن 
چگونگــی تســریع یافتــن و رســیدگی بــه پرونــده هــای قاچــاق، بــا هــم بــه تبــادل نظــر پرداختنــد. شــایان 
ذکــر اســت مدیــرکل، مدیــران و قضــات شــعب رســیدگی تعزیــرات حکومتــی اســتان هرمــزگان از منطقــه 
ویــژه اقتصــادی بنــدر شــهید رجایــی، واحــد ایکــس ری کانتینری و ســالن ســرویس واردات گمرک شــهید 

رجایــی بازدیــد کردنــد.

ک
گمر
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طــی ســال های گذشــته برخــی از تولیدکننــدگان ســنگ آهــن در کشــور به ســمت تولیــد فوالد 
حرکــت کردنــد و بــه دنبــال آن برخــی از تولیدکننــدگان فــوالد نیــز به دنبــال در اختیــار گرفتن 
معــادن هســتند. ایــن موضوعــات باعــث شــده  اســت تــا ماموریــت  شــرکت ها از حرکــت اصلــی 

خــود یعنــی معدنــکاری و یــا تولیــد فــوالد بــه دیگــر حوزه هــا تغییــر یابــد.
معتقــدم کــه معدنــکاری و صنعــت فــوالد هــر یــک تخصــص ویــژه خــود را می طلبنــد و بهتــر 
اســت هــر شــرکت تنهــا به فعالیــت در حیطه تخصــص خــود بپــردازد تــا از تداخــل کاری و بروز 
مشــکالت ناشــی از آن جلوگیــری به عمــل آیــد. دولــت بایــد راهبــرد مشــخصی را بــرای زنجیــره 
فــوالد کشــور تعییــن کنــد تــا یکپارچگــی و انســجام الزم در ایــن صنعــت به وجــود آیــد؛ عــالوه 
بــر ایــن، بهتریــن راه بــرای پیشــرفت صنعــت و جلوگیــری از تداخل وظایــف، ادغام شــرکت های 

زنجیــره فوالد اســت. 
لزوم فعاليت های  تخصصی در حوزه صنعت

معدنــکاری یــک تخصــص اســت. به نظــر می آیــد معدنــکاران بایــد در حــوزه فعالیــت خــود بــه 
کار ادامــه دهنــد. بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــه مــواد اولیــه در افــق 1404، بایــد حجــم بســیار 

زیــادی ســنگ آهــن اســتخراج شــود. بنابرایــن در ایــن بخــش بــه اکتشــافات وســیع و نیز حجم 
اســتخراج بســیار بــاال نیــاز اســت. اگــر شــرکت های فوالدســازی قصــد ورود بــه حــوزه معدنکاری 
را داشــته باشــند، بایــد تخصص هــای مــورد نیــاز را در خــود ایجــاد کننــد. ایــن موضــوع باعــث 
ایجــاد رقابــت میــان فوالدســازان و شــرکت های ســنگ آهنــی و یــک رقابت ناســالم می شــود. به 
عبــارت دیگــر، هــر حــوزه ای نیــاز بــه تخصــص در آن زمینــه دارد. حتــی روش هــای تولیــد فوالد 
یعنــی کــوره بلنــد و کــوره قــوس الکتریــک نیــز به صــورت تخصصــی هســتند. عــالوه بــر ایــن، 
هــر شــرکت بایــد در زمینه ای کــه مزیــت دارد، ســرمایه گذاری کنــد. ورود تولیدکنندگان ســنگ 
آهــن بــه تولیــد فــوالد و تولیدکننــدگان فــوالد بــه بخش معــدن در برخــی از مــوارد باعــث ایجاد 
تداخــل کاری و مســئولیت و حتــی تداخــل در راهبردهــا و در نهایــت باعــث ایجــاد نابســامانی در 
زنجیــره فــوالد کشــور مــی  شــود کــه ممکن اســت منافــع ملی را نیــز ضمانــت نکنــد. در صورتی 
کــه ایــن شــرکت ها بــه یکدیگــر نزدیــک شــوند و منافــع مشــترکی را میــان خــود ایجــاد کننــد، 

مشــکالت کنونــی تــا حــد زیــادی حــل خواهند شــد .
ــود خصوصی ســازی زمانــی اتفــاق بیفتــد کــه منافــع  ــون اساســی قــرار ب طبــق اصــل 44 قان
ــد  ــا بای ــه واگذاری ه ــد ک ــر می رس ــود. به نظ ــاد ش ــوالد ایج ــدن و ف ــش مع ــترکی در بخ مش
ــه  ــد و ب ــاق افتادن ــا اتف ــن واگذاری ه ــال ای ــر ح ــه ه ــی ب ــدند، ول ــام می ش ــمندانه تر انج هوش
وضعیــت کنونــی رســیدند. ذکــر وقایــع گذشــته چــاره کار نیســت و موضوعــی  را حــل نمی کند،  
در واقــع تولیدکننــدگان فــوالد بــه معــادن ســنگ آهــن و معــادن نیــز بــه تولیدکننــدگان فوالد 
نیــاز دارنــد. اگــر ایــن زنجیــره به گونــه ای بــه یکدیگــر متصل شــوند که ســهامدار یکدیگر شــوند 

و منافــع مشــترک در آن هــا ایجــاد شــود، طبیعتــا نگرانی هــا رفــع می شــود .

راههایپیشرفتصنعتفوالد

فـرزاد ارزانی، مـدیرعامل شرکت  فـوالد هرمزگان؛

راهبردهای سامان دادن به زنجيره صنعت فوالد کشور
تدویــن اســتراتژی بایــد بــه وســیله یــک مرجــع مــورد قبــول همــه شــرکت ها انجــام 
شــوند. به عنــوان نمونــه، یــک شــرکت فــوالدی نمی توانــد محــور قــرار گیــرد و همــه 
فوالدســازان کشــور را دعــوت کنــد، همچنیــن یــک شــرکت ســنگ آهنــی نمی توانــد 
به تنهایــی عهــده دار مســئولیت شــود و از همــه دعــوت کنــد. تدویــن راهبــردی یــک 
اقــدام ملــی اســت ، ضمــن اینکــه هیــچ گاه یــک شــرکت به تنهایــی نمی توانــد از عهده 
آن برآیــد. طبیعتــا ممکــن اســت برخــی از شــرکت ها اســتراتژی تدویــن شــده را قبول 

نداشــته باشــند و از آن تبعیــت نکنند .
علــت اینکــه دولــت بایــد بــه ایــن موضــوع ورود کنــد آن اســت کــه تدویــن راهبــرد از 
ســوی دولــت، منافــع ملــی کشــور را تضمیــن مــی کنــد و بالطبــع منافــع شــرکت ها 
نیــز در داخــل آن قــرار دارد. بنابرایــن اگــر منافــع شــرکت ها بــا منافــع ملــی تلفیــق 
شــوند، نتیجــه بســیار چشــمگیری عایــد کشــور خواهــد شــد. درواقــع، راهــی جــز 
تدویــن راهبــرد از ســوی دولــت وجــود نــدارد. البتــه به صــورت محلــی راه حل هایــی 

وجــود دارد؛ امــا کل کشــور را پوشــش نمی  دهنــد .
در ایــن رابطــه دولــت بایــد بــه مقولــه نزدیــک کــردن فوالدســازان و ســنگ آهنی هــا 
وارد شــود و بــه زنجیــره فــوالد کشــور ســامان بخشــد. دولــت بایــد راهبردهــای اصلــی 
را تعییــن کنــد و شــرکت ها نیــز بــه تبعیــت از آن، بــه ایــن موضــوع بــا دیــد منافــع 
ملــی و منافــع شــرکتی نــگاه کننــد؛ چــرا کــه منافــع ملــی از منافــع شــرکت ها جــدا 
نیســت و دولــت بایــد راهبردهــای کالن را تعییــن کنــد. بــه ایــن مفهــوم کــه دولــت 
کارگروهــی را تشــکیل دهــد و از شــرکت های مختلــف معدنــی و فــوالدی دعــوت کند 
تــا رویکــرد نفــع متقابــل دو حــوزه از یکدیگــر محقــق شــود. در صورتــی که شــرکت ها 
بــدون اســتراتژی ملــی بــه دیگــر حیطه هــا وارد شــوند، ممکن اســت کل زنجیــره دچار 
ــد  ــی بای ــوالدی و شــرکت های معدن ــن، شــرکت های ف ــر ای ــالوه ب مشــکل شــود. ع
بپذیرنــد کــه بــه  جــای رقابــت منفــی، از یکدیگــر منتفــع شــوند و راهبــردی از ســوی 
دولــت بــا کمــک شــرکت ها تدویــن شــود. در ایــن رابطــه دولــت بایــد در راس قــرار 
گیــرد و راهبــرد زنجیــره فــوالد کشــور بــا همراهــی و همــکاری شــرکت های زنجیــره 
طراحــی شــود. همــه بایــد از ایــن اســتراتژی تبعیــت و بــر مبنــای آن فعالیــت کننــد.

راه حل پيشبرد صنعت فوالد کشور و يکپارچگی در زنجيره 
طبعــا ســود چندانــی عایــد شــرکت های بــا تولیــد پاییــن نخواهــد شــد و بــا مشــکالت متعــددی 
ماننــد تامیــن مــواد اولیــه، فــروش و حتــی پرداخــت حقــوق کارکنــان مواجــه خواهنــد شــد. در 
اوضــاع کنونــی کــه بــازار فــوالد در دنیــا بســیار رقابتــی شــده، تولیــد و فــروش بــا مقیــاس پاییــن 
بســیار دشــوار اســت. نکتــه قابــل توجــه دیگــر ایــن کــه در برخــی مــوارد، شــرکت هایی کــه غیــر 
رقابتــی کار می کننــد و ســودآور نیســتند شــروع بــه فضاســازی علیــه دیگر شــرکت های ســود آور 
می کننــد کــه ایــن موضــوع باعــث می شــود انــرژی بنگاه هــا بــرای مقابلــه بــا ایــن فضاســازی ها 

صــرف شــود. در حالــی کــه ایــن روش هــا در دنیــا منســوخ شــده اســت .
راه حــل نهایــی بــرای زنجیــره فــوالد کشــور ایــن اســت کــه شــرکت ها بــه یکدیگــر نزدیــک و 
بــا یکدیگــر ادغــام شــوند. در دنیــای امــروز شــرکتی می توانــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد کــه 
ورودی هــا و خروجی هــای آن بــا یکدیگــر تطابــق داشــته باشــند. شــرکت های کوچــک هنگامــی 
ــرای آن هــا  ــا مشــکالتی ب ــد، طبیعت ــرار می گیرن ــورد مقایســه ق ــزرگ م ــا شــرکت های ب کــه ب
ــی اســت  ــام، اقدام ــود. ادغ ــان می ش ــش و نوس ــار تن ــازار دچ ــه ب ــوری ک ــود. به ط ــاد می ش ایج
کــه دنیــا بــرای افزایــش قــدرت رقابــت در پیــش گرفتــه اســت. به طــوری کــه فوالدســازان بــزرگ 
در دنیــا بــا یکدیگــر ادغــام می شــوند و یــک شــرکت بــزرگ و قــوی تشــکیل می دهنــد. طبعــا 
اگــر شــرکت های بــزرگ قصــد داشــته باشــند زمینــه فعالیــت خود را در ســطح کشــور گســترش 
دهنــد، شــرکت های کوچــک دچــار مشــکل خواهنــد شــد. راه حــل ایــن موضــوع نیــز آن اســت 
کــه منافــع شــرکت های کوچــک نیــز در نظــر گرفتــه شــود و ادغــام اتفــاق بیفتــد. چیــن نیــز 
ــت  ــا ظرفی ــرکت هایی ب ــت و ش ــه اس ــش گرفت ــام را در پی ــل ادغ ــته راه ح ــال های گذش در س
70 میلیــون تــن فــوالد در ایــن کشــور تشــکیل شــده اند. بــه تازگــی نیــز صحبــت از تشــکیل 
شــرکت های منطقــه ای در چیــن بــا ظرفیــت تولیــد بیــش از 120 میلیــون تــن فــوالد اســت .

الگوهــای موفــق روز دنیــا، شــیوه صحیــح عمــل در کشــور مــا را نیــز نشــان می دهنــد. در نتیجــه 
منطقــی نیســت کــه کشــور مــا، خــارج از روش هــای موفــق دنیــا عمــل کنــد و اقداماتــی انجــام 

دهــد کــه خــارج از چارچــوب و الگوهــای رایــج باشــد .
نکتــه قابــل توجــه دیگــر نیــز ایــن اســت که کشــور ما بایــد با دنیــا تعامــل داشــته باشــد و در این 
تعامــل و ایجــاد روابــط بین الملــل، می  توانــد از اقدامــات نتیجــه  بخــش اســتفاده کنــد. بنابرایــن 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت به عنــوان متولــی صنعــت فــوالد کشــور و نیــز اجراکننــده ســند 
راهبــرد 1404، بایــد سیســتم نظــارت خــود را بــر زنجیــره تولیــد فــوالد کشــور قوی تــر کنــد. 
در دنیــا دولت هــا تولیدکننــده نیســتند، بلکــه بــه ایفــای نقــش نظارتــی می پردازنــد و بخــش 
خصوصــی در زمینــه تولیــد فعالیــت می کنــد. بــه همیــن دلیــل در کشــور مــا دولــت بنــا بــه 
اصــل 44 قانــون اساســی دربــاره خصوصی ســازی، بنگاه هــای اقتصــادی را بــه بخــش خصوصــی 
ــد، الزم اســت  ــا حــدی دارای اشــکاالتی بوده ان ــا ت ــن واگذاری ه ــی کــه ای واگــذار کــرد. از آنجای
دولــت بــرای اصــالح وارد شــود. به عنــوان نمونــه، یــک شــرکت فــوالدی کــه بــا ظرفیــت اســمی 
در حــال کار اســت و محصــوالت آن نیــز از نظــر کیفــی مناســب هســتند نبایــد دغدغــه تامیــن 
مــواد اولیــه از معــادن داخــل کشــور بــا قیمــت معقــول را داشــته باشــد تــا بدیــن وســیله هــر دو 
بخــش زنجیــره منتفــع شــوند. بنابرایــن جــز دولــت، کســی نمی تواند بــه این موضــوع  وارد شــود. 
در ایــن موضــوع نقــش دولــت بایــد نظارتــی باشــد نــه تصدی گــری تــا راهبردهــای کالن کشــور 

در مســیر صحیــح قــرار گیــرد.

یادداشت
مهندس ارزانی
مدیر عامل شرکت فوالد  هرمزگان

فوالد
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ــئوالن  ــور مس ــا حض ــزگان ب ــوالد هرم ــی ف ــوزش بین کارگاه ــز آم ــل مرک ــدی قب چن
ــه  ــه گفت ــاز کــرد. ب ــزگان فعالیــت خــود را آغ ــوالد هرم ــران شــرکت ف اســتانی و مدی
مهنــدس محســن زنگنــه پــور معــاون منابــع انســانی شــرکت فــوالد هرمــزگان، مرکــز 
آمــوزش بیــن کارگاهــی مرکــزی اســت کــه در آن آمــوزش بــا اســتفاده از امکانــات خــط 
تولیــد اســتفاده مــی شــود .وی گفــت: ماموریــت شــرکت فــوالد هرمــزگان، ایفــای نقش 
موثــر در توســعه صنعتــی، اقتصــادی، اجتماعــی در منطقــه جنــوب کشــور بــا رویکــرد 
توســعه پایــدار به عنــوان ســازمانی ســرآمد در صنعــت فــوالد اســت. وی بــا برشــمردن 
مزیــت هــای ایجــاد ایــن مرکــز آموزشــی گفــت: از مهــم تریــن مزایای ایجــاد ایــن  مرکز، 
آمــوزش بــه صــورت مــدون و  دریــک مــکان معیــن همــراه بــا کنتــرل و نظارت، آشــنایی 
ــا دانــش مــورد نیــاز کارخانــه در حداقــل زمــان ممکــن، دور  افــراد جدیداالســتخدام ب
نمانــدن کارکنــان  از خــط تولیــد بــه مــدت طوالنــی در زمــان آمــوزش، ایجــاد شــرایط 
بهینــه بــرای یادگیــری فراگیــران آمــوزش دانســت کــه کســب گواهینامــه ســازمان فنی 
و حرفــه ای، ایمــن ســازی کارگاه بــا آمــوزش هــای حفاظتــی فــردی و کارگاهــی، فعالیت 
مضاعــف کارگــر و رشــدکیفی محصــوالت و افزایش تولیــد و در نهایت افزایش بهــره وری 
و کاهــش هزینــه و ایجــاد زمینــه تبلیغــی در جهــت کســب رضایــت مشــتری و رقابــت 
ــت و  ــن کارگاه مــی باشــد. وی تصریح کــرد: مدیری ــای ایجــاد ای ــازار از دیگــر مزای ــا ب ب
کارشناســان آمــوزش شــرکت، خــود را متعهــد بــه اجــرای مفــاد ایــن ماموریــت دانســته 
و بــا انجــام بازنگری هــای مســتمر در حیــن کار از اثربخــش بــودن آن اطمینــان حاصــل 
می نماینــد .وی بیان داشــت: مرکــز آمــوزش بین کارگاهــی شــرکت فــوالد هرمــزگان بــا 
توجــه بــه پتانســیل های موجــود و ظرفیت هــای بالقــوه خــود ســعی بــرآن دارد عــالوه 
بــر آمــوزش کارکنــان خــود، بــر اســاس توافــق نامــه منعقــده، آمــوزش شــاغلین دیگــر 

بنگاه هــای اقتصــادی را نیــز بــر عهــده گیــرد .

ایجــاد مرکــز آموزشــی در کنــار واحــد تولیــدی، صنعتــی یــا خدماتــی و توجــه بیشــتر به امــر آموزش به همــراه اســتفاده از تجربیــات و امکانــات، تاثیــر بســزایی در ارتقا ســطح دانش و مهــارت نیروی 
انســانی بنــگاه هــای اقتصــادی دارد. گســترش آمــوزش هــای مهارتــی و ارتقــای ســطح آمــوزش هــای شــاغلین، حفــظ و تــداوم اشــتغال، تســریع در نیــل بــه اهــداف کمــی و کیفــی واحــد صنعتــی، 
تبــادل اطالعــات و دانــش فنــی فیمابیــن مراکــز آموزشــی و واحــد صنعتــی، اســتفاده از امکانــات بالفعــل و بالقــوه مراکــز و واحــد صنعتی و تهیــه اســتانداردهای مهــارت مورد نیــاز واحد صنعتــی را از 
مزایــای ایجــاد ایــن مراکــز مــی تــوان برشــمرد. تامیــن منابــع انســانی مــورد نیــاز واحد صنعتــی، همــکاری در زمینــه ارتقا مهــارت متخصصیــن صنایع و آمــوزش و جــذب نیروهــای مانــدگار، افزایش 

بهــره وری و در نهایــت پایــداری و توســعه بنــگاه هــای اقتصــادی را نیــز مــی تــوان از دیگــر مزایــای تاســیس مرکــز جــوار کارگاهی ذکــر کرد.
تاســیس ایــن مرکــز آمــوزش بیــن کارگاهــی کمــک مــی کنــد تــا زمینــه همــکاری هــای متقابل فراهــم شــود و در جهــت افزایــش توانمنــدی هــای منابع انســانی دو طــرف کــه در نهایــت منجر به 

افزایــش بهــره وری خواهــد شــد گام های اساســی برداشــته شــود.
بــا اســتقرار سیســتم هــای آموزشــی و مراکــز جــوار کارگاهــی در صنایــع مــی تــوان گام موثری 

در جهــت افزایــش بهــره وری و نیــل بــه اهــداف کمــی و کیفــی صنایع اســتان برداشــت. 
مدیــران صنایــع و شــرکت هــای وابســته نــگاه ویــژه ای بــه بحــث آمــوزش کارکنــان و ارتقــا 
مهــارت شــاغلین و توانمنــد ســازی نیروهــای مانــدگار اســتان داشــته باشــند تا مجبور نباشــند 

هزینــه حضــور نیروهایــی از ســایر اســتانها بــر صنعایــع هرمــزگان مترتــب شــود. 
واحــد آمــوزش و توســعه منابــع انســانی بــا بهره گیــری از تجــارب و ظرفیت هــای موجــود بــه 
منظــور توسعه شایســتگی کارکنــان، نســبت بــه اســتقرار و توســعه کیفــی فرآینــد آمــوزش و 
توســعه منابــع انســانی بــر مبنــای اســتاندارد Iso 1005 ،1999  ، اقــدام نمــوده اس کهبیانگــر 
مدیریتــی توانمنــد در ایــن حــوزه اســت. نجمــه خواجــه افــزود: آموزش های مــورد نیــاز از قبیل 
بازآمــوزی و تکمیــل مهــارت کارگــران شــاغل در واحدهــا، آموزش کارگــران جدیداالســتخدام و 
همچنیــن آمــوزش افــراد تغییــر شــغل یافتــه در مرکــز آمــوزش بین کارگاهــی شــرکت فــوالد 
هرمــزگان جنــوب بــه جامعــه هــدف ارائــه می شــود . وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن کارگاه دارای 
4 کالس تئــوری با ظرفیــت حداکثــر 48 نفــری مــی باشــد، تاکیــد کــرد: کلیــه کارگاه هــای 
عملــی و کالس تئــوری مطابــق بــا اســتانداردهای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای می باشــد.

وی در پایــان، ایجــاد شــرایط بهینه ســازی بــرای یادگیــری فراگیــران آموزش، کســب گواهینامه 
ســازمان فنــی و حرفــه ای بــرای دوره هــای آموزشــی توســط ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 

کشــور را از مزایــای ایجــاد مرکــز آمــوزش بیــن کارگاهی برشــمرد.

ضرورتاستقرارمراکزآموزشدرصنایع

ــت و  ــك حيثي ــزگان هت ــتان هرم ــا اس ــس فت ــس پلي ــه رئي ــه گفت ب
نشــر اکاذيــب در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی از جملــه 
ــروز  ــاهد ب ــه روز ش ــفانه روز ب ــه متاس ــد ک ــی باش ــی م ــات مهم موضوع
ــت  ــا ني ــراد ب ــب اف ــتيم و اغل ــه هس ــن زمين ــتری در اي ــوارد بيش م
ــر  ــه نش ــدام ب ــل اق ــرف مقاب ــام از ط ــا انتق ــخصی و ي ــاب ش ــويه حس تس
 اکاذيــب و هتــك حيثيــت ديگــران در فضــای مجــازی می  کننــد.

بــه گــزارش تجــارت جنــوب، ســرهنگ دوم علــی اصغــر افتخــاری گفــت: برابــر مراجــع 
ــب  ــر اکاذی ــت و نش ــک حیثی ــر هت ــی ب ــی مبن ــهروندان بندرعباس ــر از ش ــک نف ی
 موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارآگاهــان ایــن پلیــس قــرار گرفــت.

ــی  ــبکه اجتماع ــناس در ش ــرادی ناش ــا اف ــرد ی ــاکی، ف ــارات ش ــر اظه ــزود: براب وی اف
اینســتاگرام مطالبــی کــذب و خــالف واقــع علیــه وی انتشــار داده انــد و ایــن 
 موضــوع باعــث از بیــن رفتــن آبــروی شــاکی در بیــن همکارانــش شــده بــود.

ســرهنگ افتخــاری خاطــر نشــان کــرد: در بررســی اولیــه مشــخص گردیــد 
انجــام  بــا  ادامــه  در  اســت.  کــرده  اســتفاده  جعلــی  هویــت  یــک  از  متهــم 
"م.الــف"  آقــای  هویــت  بــه  متهــم  پلیســی،  شــگردهای  و  فنــی  اقدامــات 
 شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در مخفیــگاه خــود دســتگیر شــد.    
ــت:  ــت، گف ــوده اس ــاکی ب ــابق ش ــدان س ــم از کارمن ــه مته ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــع آوری  ــتندات جم ــا مس ــدن ب ــه رو ش ــا روب ــم، ب ــده از مته ــل آم ــی بعم در بازجوی
ــا  ــه ب ــی ک ــه اختالفات ــه ب ــا توج ــت ب ــار داش ــود و اظه ــراف گش ــه اعت ــب ب ــده ل ش
ــده  ــراج ش ــته از کار اخ ــرکت داش ــی در ش ــکالت مال ــل مش ــه دلی ــده ب ــاکی پرون ش
 و بــرای انتقــام جویــی مطالبــی علیــه وی در فضــای مجــازی منتشــر نمــود.

ــر  ــی ب ــه ای مبن ــم رایان ــون جرای ــت قان ــه صراح ــه ب ــا توج ــا ب ــس فت ــس پلی رئی
ــایبری  ــران فضــای س ــه کارب ــایبری ب ــی در فضــای س ــایعه پراکن ــب و ش انتشــار اکاذی
ــد  ــی برخــوردار نبودی ــی کاف ــی ازآگاه ــا از صحــت و ســقم مطلب ــز ت هشــدار داد: هرگ
ــد. ــدام ننماین ــی اق ــبکه های اجتماع ــایبری و ش ــای س ــار آن در فض ــه انتش ــبت ب  نس

افــراد  علیــه  اکاذیــب  انتشــار  و  عمومــی  اذهــان  تشــویش  تصریح کــرد:  وی 
در فضــای مجــازی و اهانــت بــه آنهــا، جــرم تلقــی شــده و پلیــس فتــا در 
 صــورت مشــاهده بــا ایــن افــراد برخــوردی قاطــع و قانونــی خواهــد داشــت.

ایــن مســئول انتظامــی در پایــان گفــت: شــهروندان حتمــا بــا انجــام تنظیمــات امنیتــی 
شــبکه های اجتماعــی مختلــف امنیــت آنهــا را بــه باالتریــن ســطح ممکــن برســانند تــا 
ــرای  ــد وارد حریــم خصوصــی آنهــا شــوند. همچنیــن شــهروندان ب افــراد ســودجو نتوان
کســب اطالعــات بیشــتر و بهــره منــدی از مطالــب آموزنــده بــه ســایت پلیــس فتــا بــه 
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ــه  ــورت گرفت ــرد ص ــای عملک ــی ارزيابی ه ط
و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  توســط 
ــی و  ــع طبيع ــور اداره کل مناب ــزداری کش آبخي
آبخيــزداری هرمــزگان موفــق بــه کســب رتبــه 
ــده  ــتان ها ش ــن سايراس ــوری از بي ــر کش برت
ــر  ــوان مدي ــه عن ــز ب ــن اداره ني ــرکل اي و مدي
ــورد  ــال 97 م ــوری در س ــر کش ــه و برت نمون

ــت. ــرار گرف ــر ق تقدي
رييــس روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبيعــی 
ــم  ــا حک ــت: ب ــزگان گف ــزداری هرم و آبخي
مديــرکل حــوزه رياســت و مديريــت عملکــرد 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخيــزداری 
کشــور و بــر اســاس نتايــج ارزيابــی و عملکــرد 
مديــران اســتان ها، مديــرکل منابــع طبيعــی و 
آبخيــزداری هرمــزگان بــه عنــوان مديــر نمونه 

ــر کشــوری شــناخته شــد. و برت
ــواد  ــی م ــه اجراي ــالغ آيين نام ــتای اب  در راس
ــوری و  ــات کش ــت خدم ــون مديري 81 و 82 قان
تاکيــد بــر اهميــت و ضــرورت اجــرای ارزيابــی 
ــتگاه های  ــف دس ــاس تکالي ــر اس ــرد ب عملک
اجرايــی جهــت اســتقرار نظــام ارزيابــی 
عملکــرد، اداره کل منابــع طبيعــی و آبخيزداری 
هرمــزگان بــه عنــوان اســتان برتــر و مديــرکل 
ــوری  ــه و برترکش ــر نمون ــوان مدي ــه عن ــز ب ني

شــناخته شــد.
در بخشــی از تقديرنامــه مديــرکل دفتــر 
ــت عملکــرد ســازمان  حــوزه رياســت و مديري
جنگل هــا، مراتــع و آبخيــزداری کشــور از 
اميــد ذاکــری آمــده اســت: ضمــن قدردانــی از 
تــالش مديــرکل منابــع طبيعــی و آبخيــزداری 
ــکاران آن اداره  ــه هم ــك ب ــزگان و تبري هرم
ــا برنامــه ريزی هــای دقيــق و  ــم ب کل، اميدواري
صحيــح در زمينــه پيشــبرد اهــداف ســازمانی 
ــد،  ــاهد رش ــاکان ش ــان کم ــالش کارشناس و ت
شــکوفايی و ســربلندی آن مجموعــه و حفــظ و 

ــيم. ــی باش ــنوات آت ــه در س ــای رتب ارتق

مدیـرنمونهوبـرتر
کشـوریدرسال97

سادهترینوبدترینراهانتقامجویی،هتک
حیثیتافراددرفضایمجازیشدهاست

اختصاصی
تجارت جنوب

فوالد

رئیس پلیس فتا استان هرمزگان؛
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راستیآزمایی
استخدامبومیدرصنایع

چنــدی پیــش آگهــی اســتخدام یــک شــرکت نفتــی در بندرعبــاس جهــت اســتخدام 
قریــب بــه 310 نفــر مــرد را در یکــی از نشــریات محلــی دیــدم، ابتــدا خیلی خوشــحال 
کننــده بــود کــه ایــن شــرکت در راســتای اســتخدام و کاهــش بیــکاران فارغ التحصیــل 

یــک گام جــدی برداشــته اســت.
ــت  ــدان اولوی ــه فق ــن نکت ــرد، اولی ــب ک ــه خــود جل ــده را ب ــه توجــه بن ــی دو نکت ول
اســتخدامی بــرای فــارغ التحصیــالن بومــی و دیگــری فقــدان ذکــر هیــچ شــغل و یــا 

ــود. ــی ب ــر شــده در آگه ــرده در رشــته های ذک ــل ک ــوان تحصی ــرای بان نقشــی ب
 بدیهــی اســت کــه تــالش مســؤولین شــرکت نفتــی و اســتاندار دلســوز و نماینــدگان 
محتــرم مــردم جهــت ایجــاد اشــتغال و جــذب نیروهــای بومی بــه عنوان مطالبــه جدی 
مــردم هرمــزگان، در ایــن مــدت قابــل تحســین اســت؛ امــا یک ثمــره عملــی و ملموس  
ایــن تالش هــا بایــد در کاهــش آمــار فــارغ التحصیــالن بومــی و احســاس رضایــت  آنان 

ــکار شود. آش
نگارنــده بــه عنــوان وکیــل دادگســتری و مدافع حقــوق اجتماعی مــردم و عضو کوچکی 
از جامعــه  تحصیــل کــرده هرمــزگان در قبــال یکســری کنش هــای اجتماعــی و آزار 

دهنــده ناگزیــر بــه واکنــش منطقــی واصولی هســتم.
در این موضوع  چند مقوله نیازمند واکاوی است:
1-نقش صنایع استان در جذب نیرو های بومی

2-جایگاه بانوان درفرایند جذب نیرو
3- نقش نهاهای ناظر بر راستی آزمایی در حوزه استخدام نیروهای بومی

1-نقــش صنایــع در هرمــزگان در جــذب نیــرو هــای بومــی و اشــتغال زایی و یــا کاهش 
نیروهــای تحصیــل کرده بیــکار یکی از شــعارهای تبلیغاتی نمایندگان مــردم در مجلس 
شــورای اســالمی اســت؛ اگــر چــه وضــع معضــل بیــکاری نیازمنــد یــک عزم ملی اســت 

و ناتوانــی در آن هــم بــه یــک بحــران اجتماعــی تبدیــل خواهد شــد.
ولیکــن ایجــاد اشــتغال در اســتان هرمــزگان کــه دارای پتانســیل الزم جهــت ایجــاد 
ــوم  ــر آلومینی ــم نظی ــای اقتصــادی مه ــتن بنگاه ه ــتن داش ــود داش ــا وج ــع و ب صنای
المهــدی و شــرکت نفــت ســتاره و شــرکت پاالیــش نفــت بندرعبــاس، اســکله شــهید 

ــی و... . ــرکت های صنعت ــایر ش ــی و س رجای
الجــرم می بایســت آمــار بیــکاری بســیار پاییــن در حــد نیروهــای کارگــری و ... باشــد، 
فارغ التحصیــالن دانشــگاهی مــا از دانشــگاه های بنــام حتــی شــریف و ... به گنــاه نجابت 

در حــال قربانی شــدن هســتند.
از شــرکت های حاضــر در بندرعباس نظیر پاالیشــگاه نفت بندرعباس  و شــرکت ســتاره 
ــد جــذب نیروهــای تحصیل کــرده  خلیج فــارس انتظــار بیشــتری مــی رود کــه در رون

نقــش فعال داشــته باشــند.
تقریبــا یکســال پیــش بــود کــه اســتاندار محتــرم هرمــزگان در اولیــن نشســت خبــری 
خــود در مورخــه 7/22/96 اظهــار نمــوده اســت کــه اولویــت اشــتغال در صنایــع اســتان 
هرمــزگان بــا نیروهــای بومــی محلــی اســت کــه در ایــن موضــوع بایــد بــا توجــه بــه 
نیازهــای اســتان، آمــوزش و مهــارت آمــوزی داشــته باشــیم و بهانــه نداشــتن نیــرو در 
زمینه هــای مختلــف را ســلب کنیــم. ایشــان اظهــار داشــتند کــه همــه صنایــع بایــد 

در خدمــت مــردم قــرار بگیــرد و ایــن ســازگاری را بایــد بــا کمــک هــم بوجــود آوریــم؛ 
مضــاف بــر آن معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتاندار هرمــزگان نیــز در مورخه 
21/5/97 در گفتگــو بــا خبرگــزاری جمهــوری اســالمی ) اســتان هرمزگان( بیــان نموده 
اســت کــه جــذب نیروهــای بومــی بایــد در اولویــت تامیــن نیروهــای انســانی بنگاه های 

اقتصــادی فعــال در اســتان هرمــزگان باشــد.
آقــای اکرمــی همچنیــن گفتــه اســت کــه بایــد بنگاه هــای اقتصادی بــه منظــور تأمین 
نیــروی انســانی در تمامــی اســتخدام ها و انتصاب هــا بــا هماهنگــی اداره کل تعــاون، کار 

و رفــاه اجتماعــی اســتان اقــدام کننــد و از نیروهــای بومی هرمــزگان اســتفاده کنند.
ایشــان بــه درســتی مزایــای اســتخدام نیروهــای بومــی را از جملــه نداشــتن مســئله 
ــردد بیــن شــهری را برشــمرده اســت کــه در حقیقــت  ــواده و ت اســکان، دوری از خان
یــک تحلیــل اقتصــادی صحیــح در تأمیــن نیــروی انســانی و اســتفاده بهینــه از منابــع 

اســتراتژیک در یــک منطقــه اســت.
آقــای احمــد مــرادی یکــی از نماینــدگان فعــال مــردم هرمــزگان در مجلــس شــورای 
اســالمی در نشســت »نهضت مطالبه گری« در دانشــگاه هرمــزگان در مورخــه 7/12/96 
اظهــار داشــته اســت اگــر در ســال نتوانیــم یــک میلیــون شــغل ایجــاد کنیــم، بســتر 
ــت، گاز،  ــوزه نف ــود در ح ــای موج ــت ظرفیت ه ــد گف ــود. بای ــاد می ش ــی ایج نارضایت
صنایــع و بنــادر کــه در اســتان هرمــزگان اســت وجــود دارد، بــه شــکل یــک جــا و با هم 
در هیــچ نقطــه کشــور وجــود نــدارد همــه ایــن مســتندات فــوق کــه بیان شــد حکایت 
از تصمیــم جــدی مســؤوالن اســتان و نماینــدگان بــر نقــش مهــم صنایــع موجــود در 
اســتان هرمــزگان و خصوصــا بندرعبــاس در ایجــاد اشــتغال و یــا کاهــش بیــکاران بــا 
ــق  ــدگار در اســتان را دارد؛ از ســوی دیگــر طب ــی و مان ــت جــذب نیروهــای بوم اولوی
مســتندات موجــود نــرخ بیــکاری در 4 شــهر هرمــزگان باالتــر از میانگین کشــور اســت.

مدیــرکل تعــاون و کار و رفــاه اجتماعــی اســتان هرمزگان نیز در جلســه مورخــه 8/7/96 
اظهــار نمــوده اســت کــه 17 هــزار فارغ التحصیل دانشــگاهی در اســتان هرمــزگان بیکار 
هســتند، بــا توجــه بــه اهمیت و تاکیــد بــر اولویت نیروهــای بومــی و بیکاری ایــن تعداد 
نیــروی تحصیــل کــرده در اســتان، عــدم ذکــر اولویت اســتخدامی بــرای نیروهــای بومی 
در آگهــی اســتخدام  شــرکت نفتــی در بندرعبــاس کــه در جرایــد منتشــر شــده اســت 
کــه بــر خــالف تآکیدات مســؤوالن و نماینــدگان مــردم این شــرکت هیچ اولویتــی برای 

نیروهــای بومــی جهــت اســتخدام در نظر نگرفته اســت جــای تعجــب دارد!!
ــترین  ــا ارزش ــتراتژیک ب ــر اس ــه از منظ ــر منطق ــی ه ــان بوم ــگان و متخصص نخب
ســرمایه های انســانی آن منطقــه محســوب می گــردد؛ ســوالی کــه بــه ذهــن متبــادر 
ــی مــردم منطقــه و مســؤوالن را  می شــود، ایــن اســت کــه چــرا ایــن شــرکت، نگران
نادیــده گرفتــه اســت و آیــا بــه زعــم و اندیشــه هیــأت مدیــره شــرکت اصــال نیــروی 
متخصــص رشــته های مــورد نظــر در اســتان هرمــزگان وجــود نــدارد کــه البتــه چنیــن 

اندیشــه ای باطــل اســت.
شــخصا" یــک دارنــده مــدرک کارشناســی مهندســی نفــت را می شناســم کــه در 
ــت و  ــرکت نف ــتخدام در ش ــدم اس ــت ع ــی عل ــت وقت ــکار اس ــغول ب ــی مش عینک فروش
شــرکت های مشــابه را جویــا شــدم گفتنــد بقــول عامیانــه  پارتــی نــدارم؛ آیــا براســتی بــرای 
جــذب نیروهــای تحصیلکــرده بومــی در اســتان بایــد پارتــی داشــت باشــند؟! یــا حــق آنــان 

ــکاری اســتان ضــروری اســت. ــه بی ــرای کاهــش رتب ــا ب اســت ی

یادداشت

مرتضی کناری زاده
 ســوالی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه چــه نهــادی یــا ارگانــی می توانــد راســتی آزمایــی وکیل پایه یک دادگستری

نمایــد کــه کــدام شــرکت یــا کــدام صنایع بیشــترین جــذب نیــروی بومــی را داشــته اســت و 
اینکــه بطــور واقعــی آیــا نیــروی بومــی اســتخدام شــده اســت یــا فقــط در حــد شــعار وحــرف 

اســت.
بــه قــول یکــی از کاندیداهــای ریاســت جمهــوری »کار بــه عمــل برآید به ســخنرانی نیســت«.  
صرف نظــر از ایــن  نــوع اظهــارات روشــن نیســت کــه در آگهــی اســتخدام ایــن شــرکت، چــرا 
اولویتــی بــرای نیروهــای بومــی در نظــر نگرفتــه شــده اســت؟! امیــدوارم کــه مســؤولین ایــن 
شــرکت پاســخ در خــور توجهــی بــرای ایــن امــر مهــم داشــته باشــند، کــه چــرا جــذب افــراد 

بومــی بــرای آنــان هیــچ اولویتــی نــدارد!
2- جایگاه بانوان در فرایند جذب نیرو

در دو آگهــی اســتخدام شــرکت هــای نفتــی در بندرعبــاس فقــط برای مــردان اجازه اســتخدام 
داده شــده اســت ولــی هیــچ فرصت شــغلی و امکان شــغلی بــرای بانوان محتــرم و تحصیلکرده 
فراهــم نشــده اســت، ایــن بی توجهــی بــه بانــوان  تحصیلکــرده یــا ناشــی از عــدم اعتقــاد بــه 
توانایــی بانــوان اســت و یــا اینکــه نیــروی تحصیــل کــرده بومــی زن در این رشــته ها در اســتان 
وجــود نــدارد کــه قضاوتــی عجوالنــه اســت و یــا اینکــه محیــط کار بــرای بانــوان نامناســب 
تشــخیص داده شــده اســت و یــا اینکــه بــه لحــاظ وضعیــت خــاص بانــوان از حیــث بــارداری 
ــن  ــرای ای ــد ب ــد و مفی ــروی کارآم ــره، نی ــان و غی ــی زایم ــای قانون ــتفاده از مرخصی ه و اس

ــردد. ــی محســوب نمی گ شــرکت های نفت
ــرای )هــر  ــران در اصــل 28 حــق اشــتغال را ب ــون اساســی ای ــی اســت کــه قان ــن در حال ای
کــس( اعــم از زن و مــرد و متاهــل و غیرمتآهــل را بــه رســمیت شــناخته اســت و هیــچ کــس 

نمی توانــد بانــوان  محتــرم از حرفــه و یــا شــغلی بــازدارد.
می تــوان گفــت کــه برابــری جنســیتی هنــوز یکــی از مســائلی اســت کــه در جامعــه ایرانــی 
جایــگاه خــود را نیافتــه اســت. ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از بانــوان نقش هــای کلیــدی 
ــر عهــده دارنــد و بــه خوبــی از عهــده وظایــف خــود  در برخــی ســمت های مهــم دولتــی ب

برمی آینــد و از توانایــی باالیــی هــم  نســبت بــه  برخــی مــردان برخوردارنــد.
طبــق اصــل 21 قانــون اساســی نیــز دولــت موظــف اســت حقــوق زنــان را در تمــام جهــات بــا 
رعایــت موازیــن اســالمی تضمیــن نمایــد؛ حق اشــتغال زنــان یکــی از مصادیق حقوق اساســی 
زنــان محســوب می گــردد و دولــت موظــف اســت ایــن حــق را بــرای زنــان تضمیــن و زمینــه 
آن را فراهــم کنــد. از شــرکت های دولتــی انتظــار بیشــتری مــی رود کــه در راســتای انجــام 

وظایــف دولــت نقــش محــوری بــازی نماینــد.
ســوق دادن و هدایــت نمــودن مردســاالرانه زنــان بــه برخــی مشــاغل خــاص بــه نوعــی مانــع 
تراشــی در راه دسترســی بــه حــق مســلم اشــتغال مــورد نظــر خودشــان مــی باشــد؛ نــه در 
قانــون اساســی و نــه در قوانیــن عــادی هیــچ گونــه مانــع و محدودیتــی در ســر راه اشــتغال 

بانــوان وجــود نــدارد.
3-نهادهــای ناظــر در خصــوص راســتی آزمایــی جــذب نیروهــای بومــی در صنایــع اســتان 
ــر جــذب  ــت بخشــی ب ــر اولوی ــی ب ــد فراوان ــد تأکی ــاره ش ــک اش ــد ی ــه در بن همانطوری ک

نیروهــای بومــی در صنایــع اســتان شــده اســت.

اینکــه جنــاب اســتاندار و معــاون محتــرم ایشــان و نماینــدگان مــردم تکــرار می کننــد اولویــت 
اســتخدام بــا نیروهــای بومــی اســت، آیــا واقعــا می تــوان آمار شــفاف و صحیحــی در طول ســال 
96 و یــا 97 ارائــه داد کــه صنایــع و شــرکت های مهــم چــه تعــداد نیــروی بومــی طبــق تعریف 

خودشــان اســتخدام نموده انــد.
طبــق اظهــارات مدیــرکل کار و تعــاون و رفــاه اجتماعی اســتان هرمــزگان هیچ آمــاری از جذب 
نیروهــای صنایــع اســتان نداریــم، البتــه ایــن اظهــارات بــه ســال  1395 بــر می گــردد امــا از آن 
ســال تاکنــون آیــا اداره کل تعــاون و رفــاه اجتماعــی قادربــه ارائــه  آمــار صحیح نیروهــای جذب 

شــده در همیــن 2 الــی 3 ســال اخیــر در صنایــع اســتان می باشــد؟
بغیــر از اداره کل تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســتان هرمــزکان، چه نهادهــا و ســازمان های دیگری 
می توانــد در زمینــه اســتخدامات صنایــع تحقیــق و بررســی کنــد و بطــور شــفاف بــه مــردم 
ــی  ــت برخ ــی الزم اس ــیب های اجتماع ــری آس ــک س ــری از ی ــرای جلوگی ــد؟! ب ــالم نمای اع

ســازمان ها از جملــه ســازمان بازرســی در ایــن زمینــه ورود نماینــد.
اگــر حقــوق اساســی مــردم منطقــه نادیــده گرفتــه می شــود یــا مــورد بی مهــری قــرار گرفتــه 
ــرد؛  ــورت گی ــته ص ــات بایس ــد اقدام ــد بای ــی می مان ــرف باق ــعار و ح ــد ش ــود و در ح می ش
طبــق قانــون آزادی دسترســی بــه اطالعــات عمومــی، شــرکت ها و نهادهــای دولتــی مکلــف 
بــه پاســخگویی حتــی بــه مــردم هســتند تــا چــه برســد بــه نهادهــای ناظــر و دارای تکلیــف 
قانونــی؛ روزنامه هــا و نشــریات محلــی اســتان کــه یکــی از ارکان زبــان گویای مردم هســتند نیز 
نقــش بســیار مهــم و برجســته ای در شــفاف ســازی و کســب اطالعــات و اطــالع رســانی در این 
خصــوص بــه مــردم را دارنــد. انتظــار مــی رود نشــریات در ایــن خصــوص اقدامــات و تالش هــای 
بیشــتری در راســتای راســتی آزمایــی شــرکت های دولتــی جهــت اســتخدام نیروهــای بومــی 

ــام دهند. انج
امــروزه نیــروی تحصیلکــرده و متخصــص و شایســته در اســتان فــراوان اســت هیچ بهانــه ای هم 
بــرای عــدم اســتخدام آنــان وجــود نــدارد بــه قــول معــروف »چراغــی کــه بــه خانــه رواســت 
بــه مســجد حــرام اســت« بــه عبارتــی وقتــی نیــروی تحصیلکــرده بومــی و مانــدگار در اســتان 
بــه انــدازه کافــی وجــود دارد چــه لزومــی دارد کــه از ســایر اســتان های همجــوار و برخــوردار 
از حیــث علمــی، نیــرو جــذب شــود ســوالی کــه بــه ذهــن می رســد ایــن اســت کــه شــاخصه 

اصلــی اولویــت دهــی جهــت نیروهــای بومــی چیســت؟
عــالوه بــر مشــخصه اصلــی احــراز بومــی بــودن، چــه امتیــاز دیگــری یــک فــرد بومــی در قبال 
یــک تحصیلکــرده غیربومــی از شــهرهای برخــوردار از امکانــات آموزشــی و علمــی فــراوان، دارد 
؟ فــرض کنیــد یــک فــرد بومــی کــه بــا ســختی و مشــقت فــراوان در دانشــگاه هرمــزگان یــا 
ســایر دانشــگاه های اســتان تحصیــل نمــوده اســت بــا فــردی کــه در دانشــگاه تهــران و یا ســایر 
دانشــگاه های برتــر کشــور درس خوانــده اســت از حیــث علمــی در آزمــون کتبــی برابر نباشــند 

آیــا فــرد بومــی بــه غیــر از شــاخصه بومــی بــودن امتیــاز دیگــری هــم دارد؟
درســت بــه ماننــد خانــواده محتــرم جانبــازان و ایثارگــران کــه در اســتخدامات درصــدی بــه 
عنــوان اولویــت در نظــر گرفتــه می شــود آیــا نمی تــوان چنیــن امتیــازی بــرای افــراد بومــی 
تعریــف گــردد؟ بــه هــر روی صــرف اینکــه ذکــر شــود اولویــت اســتخدام بــا افــراد بومــی اســت 
ولیکــن در مصاحبه هــا بــه طــور ســلیقه ای اگــر رفتــار شــود و افــراد بومــی را بــه بهانه هــای 
واهــی کنــار گذارنــد و بطــور سفارشــی نیــروی غیربومــی را جایگزیــن نماینــد، چگونــه می توان 
ایــن عمــل و رفتــار را ارزیابــی نمــود؟ چــه نهــادی می توانــد در ایــن خصــوص راســتی آزمایــی 

انجــام دهــد؟
 مطالبــی کــه ذکــر شــد در حقیقــت دغدغــه یــک فــرد بومــی در قبــال ســایر همشــهریانش 
اســت. صــد البتــه کــه هیــج حساســیت خاصــی نســبت بــه نیروهــای غیربومــی نداریــم کمــا 
اینکــه افــراد غیــر بومــی شایســته ای در همیــن اســتان وجــود دارنــد کــه منشــاء کارهــای مهم 

ــد. ــه بوده ان ــور توج و درخ
شــخص اســتاندار هــم یــک فــرد غیربومــی می باشــد ولیکــن در زمــان حضــور ایشــان واقعــا 
خردمندانــه رفتــار نمــوده اســت و حداقــل حســن نیــت خــود را جهــت بکارگیــری نیروهــای 

بومــی متخصــص و مانــدگار را بــه وضــوح نشــان داده اســت.
از نماینــدگان محتــرم مــردم در مجلــس شــورای اســالمی انتظــار مــی رود در راســتای احقــاق 
حــق مــردم منطقــه خصوصــا" در حــوزه اســتخدامی شــرکت های دولتــی و خصولتــی بطــور 

عملیاتــی رفتــار نماینــد و پاســخ شــفافی بــه مــردم ارائــه دهنــد.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد؛ 

مرکز جزیره بر توسعه صنایع تولیدی به منظور ساخت کاالی ایرانی، 
گسترش  همچنین  دستی،  صنایع  و  گردشگری  حوزه  در  برندسازی 
صـــادرات از اقــدامات ســـازمان  در این ســـه سال بــــوده است.

ــر اقتصــاد تــک  رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم گفــت: تکیــه ب
ــا رویکــردی چنــد  محــوری آفــت نظــام توســعه ای اســت و برنامــه هــای مــا در ایــن منطقــه ب

وجهــی در روســتاها انجــام مــی شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان منطقــه آزاد قشــم، حمیدرضا مومنــی در برنامه امضــای تفاهم 
نامــه همــکاری فیمابیــن معاونــت توســعه روســتایی و مناطــق محــروم نهــاد ریاســت جمهــوری و 
ســازمان منطقــه آزاد قشــم در ســالن همایــش هــای مرکــز بیــن المللــی رشــد بیــان داشــت: طرح 
توســعه متــوازن چنــد وجهــی در روســتاهای جزیــره دلیــل اصلــی پیشــرفت ایــن منطقــه در ســال 

هــای اخیــر اســت.
وی بــا اشــاره بــه نیازهــای مناطــق آزاد بــرای دســتیابی بــه اهــداف ذاتــی خــود، افــزود: ایــن مناطق 
بایــد در حیطــه جغرافیایــی متناســب بــا ماموریــت تخصصــی خــود قــرار گرفتــه و بــا دسترســی به 

امکانــات مناســب وحفــظ وحــدت رویــه در بدنــه خــود، عملکــرد موفقی  ارائه دهنــد.

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تولیــد ثــروت در منطقــه آزاد قشــم 
نبایــد متمرکــز بــه یــک حــوزه یــا یــک منطقــه خــاص باشــد، بیــان کــرد: اقتصــاد قشــم در ســال 
هــای دور بــر پایــه ســه حــوزه صیــادی، کشــاورزی و تجــارت شــکل گرفتــه کــه بــه مــرور زمــان 

دچــار آفــت شــده اســت.
مومنــی از تهیــه طــرح جامــع جزیــره و توســعه جوامــع محلــی در راســتای تحــول اقتصــادی و 
توســعه متــوازن جزیــره خبــر داد و گفــت: بــا تصویــب ایــن طــرح، ظرفیــت هــای جزیــره در حوزه 
هــای متفاوتــی از جمله شــیالت، کشــاورزی، گردشــگری، پتروشــیمی، نفــت و انرژی معرفی شــده 

و وارد فــاز توســعه ای مــی شــود.
تغییر رویکرد نظام اقتصادی قشم با تمرکز بر تولید کاالی ایرانی

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم بــا تاکیــد بــر تغییــر رویکرد نظــام اقتصادی قشــم  در ســه 
ســال اخیــر گفــت: تمرکــز جزیــره بــر توســعه صنایــع تولیــدی بــه منظــور ســاخت کاالی ایرانــی، 
ــات  ــن گســترش صــادرات از اقدام ــع دســتی، همچنی برندســازی در حــوزه گردشــگری و صنای

ســازمان در ایــن ســه ســال بــوده اســت.

قشمپیشگام
توسعهروستاییدرمناطقآزاد

با افزایش تسهیالت رفاهی و گردشگری مناسب همچون کمپ پارک ها و 
اقامتگاه های بوم گردی توانسته ایم جایگاه مسافران جزیره را به گردشگر 
ارتقا دهیم به طوری که در حال حاضر رکورد شب اقامت این جزیره با 
میــانگین چهار در برابر 1.5 شب اقــامت کشور در رتبــه برتر قرار دارد.

وی افــزود: در دوره هــای گذشــته فعالیــت ســازمان منطقــه آزاد قشــم، تمرکــز حــوزه تجارت بیشــتر 
بــر واردات بــوده ولــی در ســه ســال اخیــر ســعی شــده بــا تغییــر رویکــرد به ســمت صنایــع تولیدی 

و پوشــاک، بــه خودکفایی برســیم.
مومنــی ادامــه داد: حــوزه کشــاورزی جزیــره کــه بــه دلیــل عــدم بــارش نــزوالت آســمانی دچــار 

بحــران شــده اســت را بــا تغییــر رویکــرد بــه ســمت کشــت گلخانــه ای هدایــت خواهیــم کــرد.
بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم، ایــن منطقــه بــا داشــتن ســهم 84 هــزار تُنــی 
از 200 هــزار تـُـن ســهمیه تولیــد ماهــی در قفــس در برنامــه ششــم توســعه کشــور، همچنیــن بــا 

تمرکــز بــر تکثیــر و پــرورش میگــو تحولــی در صنعــت شــیالت جزیــره ایجــاد کردهاســت.
ــش  ــا افزای ــرد: ب ــان ک ــه آزاد برشــمرد و بی ــن منطق ــژه ای ــت وی وی گردشــگری دریامحــور را مزی
تســهیالت رفاهــی و گردشــگری مناســب همچــون کمــپ پــارک هــا و اقامتــگاه هــای بــوم گــردی 
توانســته ایــم جایــگاه مســافران جزیــره را بــه گردشــگر ارتقــا دهیــم بــه طــوری کــه در حــال حاضر 
رکــورد شــب اقامــت ایــن جزیــره بــا میانگیــن چهــار در برابــر 1.5 شــب اقامــت کشــور در رتبــه برتر 

قــرار دارد.
مومنــی خاطــر نشــان کــرد: یکــی دیگــر از اهــداف ســازمان منطقــه آزاد قشــم، شناســایی مزیــت 
هــای هــر روســتا، شناســنامه دار کــردن و تــالش بــرای شــکوفایی توانمنــدی هــای روســتاییان در 

ســه ســال گذشــته بــوده اســت.
وی همچنیــن برنامــه ریــزی بــرای تبدیــل قشــم بــه یک شــهر هوشــمند را از اهــداف دیگر ســازمان 

منطقــه آزاد در راســتای ارتقــای جزیره دانســت.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم در پایــان یــادآور شــد: بــرای کمــک بــه گســترش صنایــع 
تولیــدی و توســعه روســتایی در حــال رایزنــی بــرای بســتن قــرارداد ســه جانبــه ای بــا مشــارکت 
بانــک، متقاضــی و ســازمان منطقــه آزاد قشــم هســتیم تــا مشــکل وثیقــه بانکــی بــرای دریافــت وام 

بــه ویــژه بــرای روســتائیان را حــل کنیــم.

در پایــان ایــن نشســت کــه بــا حضــور معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم نهــاد ریاســت 
جمهــوری و هیــات همــراه، مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد قشــم، معاونیــن و مدیران این ســازمان 
در محــل مرکــز بیــن المللــی رشــد قشــم برگــزار شــد، تفاهــم نامــه همــکاری معاونــت توســعه 
روســتایی و مناطــق محــروم  ریاســت جمهــوری اســالمی ایران و ســازمان منطقــه آزاد قشــم به امضا 

ســید ابوالفضــل رضــوی و حمیــد رضــا مومنــی رســید.
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فرمانــدار حاجــی آبــاد گفت: توســعه شــهرها و راهســازی از جملــه اهــداف کالن دولت 
خدمتگــزار تدبیــر و امید اســت.

ــت فرســوده  ــی باف ــاز آفرین ــاد در جلســه ب ــدار حاجــی آب ــری فرمان ــد جهانگی حمی
شــهر حاجــی آبــاد بــا بیــان اینکــه تنهــا وظیفــه مــا خدمــت بــه مــردم اســت اظهــار 
داشــت: بــا رویکــرد بســیار خــوب دولــت تدبیــر و امیــد در بحــث ســاماندهی محــالت 
حاشــیه نشــین و بافــت فرســوده ، کارهــای بســیار خوبــی انجــام شــده کــه مــی تــوان 
بــه ســاماندهی بافــت فرســوده شــهر حاجــی آبــاد کــه حاصــل نــگاه ویــژه دولــت در 

خدمــات رســانی بــه مــردم اســت  اشــاره کــرد.
مقــام عالــی دولــت در شهرســتان حاجــی آبــاد از تمامــی دســتگاه های اجرایــی دخیل 
در طــرح بازآفرینــی بافــت فرســوده خواســت، تمــام تــالش خــود را بــه کار گیرنــد تــا 

ایــن طــرح در دهــه فجــر ســال جــاری بــه پایــان برســد.
 غالمحســین شــیری مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان هرمــزگان نیــز گفت:می تــوان 
از وحــدت بســیار خوبــی کــه بیــن فرمانــدار و مدیــران دســتگاه های اجرایــی 

ــرد. ــردم اســتفاده ک ــه م ــر ب شهرســتان وجــود دارد در راســتای خدمــت بهت
شــیری بــا بیــان اینکــه طــرح بازآفرینــی بافــت فرســوده شــهری در شــهرهای مختلف 
ــه آن  ــا ب ــه م ــه شــهرهایی اســت ک ــاد از جمل ــاز شــده و حاجــی آب ــز آغ اســتان نی
امیــدوار هســتیم اضافــه کــرد: حاجــی آبــاد 34 هکتــار بافــت فرســوده دارد کــه اگــر 
مســئوالن همــت کننــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن ایــن  طــرح بــه پایــان می رســد. 
وی گفــت: بــا رایزنــی هــای انجــام شــده بــا مشــاوران بــه دنبــال الحــاق محلــه بلوچ هــا 
بــه شــهر بــوده و همچنیــن راهــکار قانونــی حــل مشــکل باغاتــی کــه مــوات اعــالم 

شــده انــد را دنبــال خواهیــم کــرد.
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تــالش داریــم تــا ایــن طــرح در دهــه 
ــرای کســانی کــه زمینشــان در  ــرداری برســد خاطــر نشــان کرد:ب ــه بهــره ب فجــر ب
ــا ســود  مســیر اجــرای طــرح اســت در کوتاه تریــن زمــان ممکــن وام 40 میلیونــی ب
9 درصــد پرداخــت خواهــد شــد. وی همچنیــن در خصــوص پیــش بینــی قطعــات 
زمینــی بــا کاربــری نظامــی در طــرح تفصیلــی شــهر بــرای محــالت حاشــیه نشــین 

جهــت برقــرای امنیــت بحــث و تبــادل نظــر کــرد.

فرمانــدار جاســک گفــت: بــه زودی 70 روســتای شهرســتان جاســک بــه 
اینترنــت پرســرعت دسترســی پیــدا می کننــد.

محمــد رادمهــر در گفتگــو بــا تجــارت جنــوب افــزود: بــرای حل مشــکل 
دیتــا و اینترنــت روســتا های جاســک مقــرر شــد دکل هــای مخابراتــی 

شهرســتان جاســک تــا دومــاه آینــده بــه روز و ارتقــاء داده شــوند.
وی خاطرنشــان کــرد: عملیــات راه انــدازی تلفــن ثابــت در شــهر لیــردف 
آغــاز شــده و تــا دو مــاه دیگــر خــط تلفــن ثابــت در بــه شــهروندان و 

مراکــز اداری شــهر لیــردف واگــذار می شــود.
رادمهــر اظهــار کــرد: همچنیــن بــه دو محلــه ی شهرجاســک کــه تلفــن 
ثابــت ندارنــد، تــا پایــان ســال 97 خطــوط تلفــن ثابــت واگــذار می شــود.

شــهردار لیــردف هــم تصریــح کــرد: دوره ای کــه در آن زندگــی 
ــی  ــه دهکــده جهان ــروزی ب ــه عصــر ارتباطــات و جهــان ام ــم ب می کنی
ــروزی  ــه ام ــر در جامع ــت اگ ــن و اینترن ــت تلف ــت و اهمی ــهور اس مش
باالتــر از نیــاز بــه آب و بــرق نباشــد کمتــر نیســت. عبدالحمید ســعدینی  
ــگاه  ــردف از جای ــه شــهرو بخــش لی ــه اینک ــا توجــه ب ــان داشــت: ب بی
اســتراتژیکی برخورداراســت ولــی متاســفانه از داشــتن ابتدایــی تریــن و 
مقدماتــی تریــن زیــر ســاخت های ارتباطــی محــروم هســت کــه موجــب 
نارضایتــی مــردم شــده اســت. وی ازمدیــران خواســت در حــوزه تلفــن 
ثابــت ، همــراه و اینترنــت فکــر اساســی شــود تــا رضایــت مــردم جلــب 
ــل  ــوص ح ــات در خص ــاوری اطالع ــران فن ــتا مدی ــن راس ــود . در ای ش

ــد. مشــکالت قــول مســاعد دادن

بــه گــزارش تجارت جنــوب بــه نقــل از روابــط عمومــی فرمانــداری ابوموســی،  رضــا پــور بابایــی فرمانــدار ابوموســی در نشســت کمیســیون 
فرهنگــی شهرســتان بــر تشــکیل NGO و تقویــت ســازمان های مــردم نهــاد در جزیــره ابوموســی تأکیــد کــرد. پوربابایــی اظهــار داشــت: 
بــا وجــود ایــن ســازمان های مــردم نهــاد در توســعه و آبادانــی جزیــره نقــش بســزایی خواهنــد داشــت. نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان 
ابوموســی توســعه فرهنگــی، را یکــی از اساســی تریــن ابعــاد توســعه و زیربنــای توســعه اقتصــادی اجتماعــی برشــمرد.مهندس پوربابایــی بــه 
اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری بــر برگــزاری کرســی هــای آزاد اندیشــی و نظریــه پــردازی در دانشــگاه پیــام نــور تأکیــد کــرد و 
اظهــار داشــت: اعــزام دانشــجویان و دانــش آمــوزان بــه راهیــان نــور، گســترش فعالیــت فرهنگــی ماننــد برگــزاری مســابقات قــرآن و عترت و 
برگــزاری جشــنواره هــای دانشــجویی و دانــش آمــوزی در جزیره ابوموســی گســترش یابد. فرماندار شهرســتان ابوموســی در بخــش دیگری از 
ســخنان خــود بــه بحــران آب در کشــور و جهــان اشــاره نمــود و خاطــر نشــان کــرد: باید بــا فرهنگ ســازی مصــرف آب و روش اصــالح الگوی 
مصــرف نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد و خانــواده هــا و آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه هــا  نقــش بســزایی در ایــن امــر مهــم دارند و مــی توانند 

بــا فرهنــگ ســازی در بهینــه ســازی مصــرف اب خدمــات شــایان و قابــل توجهــی بــه جامعــه و کشــور ارائــه نماینــد.
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تجارت جنوب

     
هرمزجزيــره ای متفــاوت کــه در دولتهــای قبــل کمتــر توجهــی بــه آن شــده بــود.  هرچنــد بزرگتريــن معــدن خــاک ســرخ را در دل خــود دارد وبــه دليل داشــتن انواع 
خاک هــای مختلــف بهشــت زميــن شناســان ناميــده مــی شــود امــا يکســالی اســت کــه مــورد توجــه دکتــر همتــی اســتاندار هرمــزگان قــرار گرفتــه و کســانی کــه 
قبــال بــه ايــن جزيــره ســفر کــرده انــد مــی تواننــد تفاوتهــا را ببيننــد . طبــق بررســی هــای انجــام شــده و آنگونــه کــه ســيدنجم الديــن حســينی می گويــد : رونــق 
گردشــگری  و ميــزان رضايتمنــدی مــردم افزايــش يافتــه اســت. پيشــرفت 70درصــدی پــروژه زيباســازی حدســاحلی جزيــره ، احــداث  ســنگفرش،جاده ســاحلی، 
5 ايســتگاه گردشــگری، آســفالت رينــگ 25کيليومتــری جزيــره، خانــه هــای بومگــردی، احــداث اماکــن عمومــی، احيــای پــارک گردشــگری و ده هــا برنامــه بــا 
همــت اســتانداری و همــکاری شــورا، شــهرداری و بنيادبرکــت در برنامــه دولــت قــرار گرفتــه هرچنــد تــا نقطــه ايــده ال فاصلــه اســت امــا بــه اذعــان مــردم و اهالــی 
هرمــز اتفاقــی خوشــايند بــا عــزم فعلــی دولــت در راه اســت. در انتهــا بخشــی از زيبايــی هــای ايــن جزيــره کــه در ســايتهای بيــن المللــی هــم منتشــر شــده را بــه 

تصويرکشــيده ايــم و شــما را بــرای ديــدن زيبايــی هــای ايــن جزيــره رنگيــن کمانــی در ايــن فصــل خنــك پاييــزی دعــوت مــی کنيــم.

بهشتزمینشناسان
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مســتند 'خلیــل' روایتــی از زندگــی شــهید خلیــل تختــی نــژاد، دومیــن شــهید مدافــع حــرم ســه 
شــنبه شــب در تــاالر شــهید آوینــی بندرعبــاس رونمایــی و اکــران شــد.

ایــن مســتند بــه کارگردانــی و تهیــه کنندگــی مهــراب بهرامــی روایتــی از زندگــی شــهید خلیــل 
تختــی نــژاد از دوران کودکــی تــا شــهادت اســت.

کارگــردان مســتند خلیــل در ابتــدای ایــن مراســم ضمــن قدردانــی از تالش های دســت انــدرکاران 
ســاخت ایــن مســتند، افــزود: مســتند 75 دقیقــه ای خلیــل در مــدت 2 مــاه ســاخته شــده کــه 

برخــی از ســکانس  هــا ایــن در تهــران و ســوریه فیلمبــرداری شــده اســت.
مهــراب بهرامــی ارزش ریالــی ایــن اثــر را یــک میلیــارد و 500 میلیــون ریــال اعــالم کــرد و بیــان 
داشــت: مســتند »خلیــل«، پرتــره  روایــی از شــخصیت جــوان ســاده دهــه 70 نســل ســوم انقــالب 
اســت کــه در شــهر بندرعبــاس زندگــی مــی  کــرده کــه در ســن 24 ســالگی بــه عنــوان مدافــع 

حــرم حضــرت زینــب)س( بــه شــهادت رســید.
وی ادامــه داد: گفــت وگــو بــا اعضــای خانــواده، هــم دانشــگاهیانش در دانشــگاه امــام حســین)ع( و 

همرزمانــش در ســوریه را در ایــن مســتند بــه نمایــش گذاشــته  ایــم.
کارگــردان و تهیــه کننــده مســتند خلیــل گفــت: امیــدوارم توانســته باشــیم بزرگــی شــخصیت 

شــهید تختــی نــژاد را در ایــن مســتند بــه نحــو شایســته بــه مخاطبــان نشــان داده باشــیم.
بهرامــی هــم چنیــن از ســاخت و تولیــد مســتند شــهید عبدالحمیــد ســاالری، نخســتین شــهید 

مدافــع حــرم از زمســتان امســال خبــرداد.
وی در ادامــه بــه ســاخت مســتندهای 'شــهید عیســی بهرامــی' و 'زیرپرچــم' بــا موضوع مشــکالت 

جوانــان بــه عنــوان فعالیــت هــای در دســت اقــدام خــود اشــاره کرد.
بــه گفتــه بهرامــی، مســتند 'دریابســت' بــه کارگردانــی »محمــود شــهبازی« نیــز بــا رویکــردی 

اجتماعــی بــه زودی پخــش مــی شــود.
مهــراب بهرامــی از تهیــه کننــدگان، صدابــرداران صــداو ســیمای مرکــز خلیــج فــارس و مــدرس 

دانشــگاه اســت.
مدیــر تولیــد مســتند خلیــل کــه کار اجــرای مراســم اکــران مســتند خلیــل را برعهــده داشــت نیــز 
گفــت: ایــن مســتند فاخــر بــا همــت مجمــع فیلمســازان انقــالب اســالمی، صــدا و ســیمای مرکــز 

خلیــج فــارس و بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش  هــای دفــاع مقــدس ســاخته شــده اســت.
ســید مصطفــی مهرآذیــن افــزود: ایــن مســتند 7 مهرمــاه بــه همــراه 129 مســتند دیگــر دربــاره 
ــا حضــور رئیــس رســانه ملــی در ســالن همایــش  هــای بســیج صــدا و  شــهدای مدافــع حــرم ب

ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران رونمایــی شــد.
ــه عنــوان یــک مســتند  ــده ســپاه امــام ســجاد)ع( هرمــزگان از مســتند خلیــل ب در ادامــه فرمان

ــاد کــرد کــه حاصــل تــالش دلســوزان ایــن عرصــه تولیــد شــده اســت. ارزشــی فاخــر ی
ســرهنگ ابــاذر ســاالری هــم چنیــن بــه ایــام خــاص شــهادت شــهید خلیــل تختــی نــژاد اشــاره 
کــرد و افــزود: ایــن شــهید در شــب 19 مــاه مبــارک رمضــان و در شــب قــدر همزمــان بــا ســالروز 

شــکافتن فــرق امــام علــی)ع( در ســحرگاه ایــن مــاه بــه شــهادت رســید.
ــژاد دانســت و  ــه چنیــن شــهادتی را شایســتگی و ســعادت شــهید تختــی ن وی دســت یافتــن ب
ادامــه داد: بــه طــور یقیــن اخــالص و خدایــی بــودن ایــن شــهید باعــث شــده کــه وی بــه چنیــن 

شــهادتی دســت یابــد.

ــا اســتقبال زیــادی از  ــا، مراســم اکــران مســتند خلیــل کــه ب بــه گــزارش خبرنــگار ایرن
ســوی مــردم روبــرو شــد، بســیاری از افــراد در ســالن شــهید آوینــی ایســتاده بــه تماشــای 
ایــن مســتند نشســتند و برخــی نیــز بــه دلیــل جمعیــت زیــادی کــه بــرای تماشــای ایــن 

مســتند آمــده بودنــد نتوانســتند در ســالن حضــور یابنــد. 
مهــراب بهرامــی، کارگــردان ایــن مســتند قــول داد مســتند خلیــل فرداشــب در همیــن 
ســالن و طــی چنــد روز آینــده در چندیــن مــکان دیگــر در محــالت شــهر بندرعبــاس 

اکــران شــود.
شــهید خلیــل تختــی نــژاد دومیــن شــهید مدافــع حــرم از اســتان هرمــزگان اســت کــه 
شــب نوزدهــم رمضــان در ســوریه بــه دســت عوامــل تکفیــری داعــش به شــهادت رســید. 
شــهید تختــی نــژاد ســومین فرزنــد خانــواده محمــد تختــی نــژاد 10 مــرداد ســال 72 
در محلــه آیــت اهلل غفــاری بندرعباس)شــهنازقدیم( بــه دنیــا آمــد و در محلــه کمربنــدی 

بــزرگ شــد تــا بــه ســن 24 ســالگی رســید.
شــهید خلیــل وقتــی یکســاله بــود بــه دلیــل شــغل پــدرش کــه نظامــی نیــروی انتظامــی 
بــود بــه همــراه خانــواده بــه کردســتان مــی رونــد و تــا ســال 74 در ایــن اســتان زندگــی 

را ســپری مــی کنــد.
او تــا پنجــم دبســتان را در مدرســه بــالل درس خوانــد و مقطــع راهنمایــی را در محلــه 
ســه راه بــرق در مدرســه امیرکبیــر گذرانــد. دبیرســتان تــا پیــش دانشــگاهی را در رشــته 
تجربــی در مدرســه شــهید ذاکــری بندرعباس ادامــه داد و بعد از آن وارد دانشــگاه افســری 

و تربیــت پاســداری امــام حســین )ع( شــد.
شهید تختی نژاد مقطعی را در شهرستان های خمیر و قشم خدمت می کرد.

وی یکــی از جــوان  تریــن شــهیدان مدافــع حــرم حضــرت زینــب)س( اســت کــه در ســه 
مرحلــه بــه ســوریه رفــت عــازم و آخریــن مرحلــه مــاه شــعبان امســال راهی ســوریه شــد.

شــهید تختــی نــژاد درحالــی کــه 24 ســاله بــود، 14 خــرداد همزمــان بــا 19 مــاه مبــارک 
رمضــان رمضــان در نبــرد بــا تروریســت  هــای تکفیــری در منطقــه درعــا در ســوریه بــه 

شــهادت رســید.
شــهید خلیــل تختــی نــژاد دومیــن شــهید مدافــع حــرم از اســتان هرمــزگان و فرمانــده 

عملیاتــی، در منطقــه درعــا ســوریه بــود.
ــتان  ــرم از اس ــع ح ــهیدان مداف ــداد ش ــوریه، تع ــژاد در س ــی ن ــل تخت ــهادت خلی ــا ش ب

ــید. ــر رس ــه 2 نف ــزگان ب هرم
شــهید عبدالحمیــد ســاالری فرزنــد حمــزه از اهالــی روســتای ســردر ســیرمند از توابــع 
شهرســتان حاجــی آبــاد بــه عنــوان اولیــن شــهید مدافــع حــرم از هرمــزگان نیــز 12 آذر 

ســال 94 در ســوریه بــه شــهادت رســید.

مستند'خلیل'اکرانشد
اختصاصی
تجارت جنوب

گزارش

ســرهنگ ابــاذر ســاالری از فرماندهــان جــوان ســپاه هرمــزگان بــه عنــوان فرمانــده ســپاه 
امــام ســجاد )ع( بــا حکــم فرمانــده کل ســپاه پاســداران در مراســمی معرفــی و از تالش های 

ســردار ترابــی کــه از ســال 94 تاکنــون عهــده دار ایــن مســؤولیت بــود، تقدیــر شــد.
ــده کل ســپاه  ــری فرمان ــی جعف ــاک ســردار سرلشــکر پاســدار محمدعل ــزارش تابن ــه گ ب
پاســداران انقــالب اســالمی در آئیــن تکریــم و معارفــه فرمانــده ســپاه امام ســجاد)ع( اســتان 
هرمــزگان، افــزود: در اســتان هرمــزگان ســپاه اســتانی تاکنــون بــه موفقیت هــای بســیاری 
ــی  ــت جابه جای ــرد و عل ــی تشــکر ک ــد از زحمــات ســردار تراب ــه بای دســت یافته اســت ک
فرماندهــی ســپاه امــام ســجاد)ع( تنهــا مصوبــه مجلــس در منــع به کارگیــری بازنشســتگان 
ــود و بــه همیــن واســطه بــه ســمت جوان گرایــی پیــش رفتیــم و ســرهنگ ســاالری از  ب
ــتقبال  ــا اس ــه ب ــرد ک ــم ک ــتفاده خواهی ــی اس ــر و انقالب ــده، خوش فک ــای تجربه دی نیروه

ســردار ترابــی همــراه بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه زودی پســت جدیــدی در رده مشــاور جهــت اســتفاده از تجــارب 
ــی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد، بیــان کــرد: ســرهنگ ســاالری از نیروهــای  ســردار تراب
تازه نفــس جــوان ســپاه اســت کــه در دهــه ســوم انقــالب اســالمی وارد ســپاه شــد و در 
ایــن مــدت بــا مســئولیت های قابل توجــه اش بــه رشــد ســازمانی دســت یافت و توانــس بــا 
اقدامــات مناســب از جملــه تشــکیل قرارگاه هــای محــالت و الگوســازی بــه سراســر کشــور 
نشــان دهــد کــه کشــورمان از چنیــن نیروهــای جــوان توانمنــد، نوگــرا و بــا انــرژی فــراوان  

ــرد. ــره می ب به
ســردارجعفری اظهــار کــرد: بــا بیــان اینکــه در کشــورمان 36 میلیــون نیــروی جــوان وجود 
ــا  ــد، خاطرنشــان کــرد: تلفیــق نیروهــای جــوان، ب ــد نقش آفرینــی کنن دارد کــه می توانن
ایمــان و بــا بصیــرت و خــادم بــه انقــالب پتانســیلی ایجــاد می کنــد کــه بــا به کارگیــری 
صحیــح از نیروهــای جــوان، مســئولین می تواننــد زمینــه و بســتر نقش آفرینــی جوانــان را 

فراهــم کننــد.
 فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی اظهارکــرد: هرمــزگان و بندرعبــاس 
ویژگــی خاصــی دارد کــه کمتــر اســتانی از آن بهره منــد  اســت و آن هــم حضــور مردمــی 
ــا و  ــی بخش ه ــلح از تمام ــای مس ــور نیروه ــالمی در آن و حض ــران اس ــای ای از جای ج

ــت. ــرده اس ــل ک ــه تبدی ــتانی نمون ــه اس ــزگان را ب ــه هرم ــا در آنک یگان ه
وی بــا بیــان اینکــه هرمــزگان اســتانی فعــال، مهــم و اســتراتژیک اســت گفــت: بندرعبــاس 
شــهری باصفــا و نمونــه بــارز وحــدت و همدلــی مــردم و مســئولین اســت کــه بــا وحــدت 
و همدلــی و تــالش و کوشــش در راســتای اعتــالی نظــام و اهــداف جمهــوری اســالمی در 

حــال تــالش و کارنــد.
ــه  ــه بســیج و ســپاه وظیف ــان اینک ــا بی ــالب اســالمی ب ــده کل ســپاه پاســداران انق فرمان
ســنگینی در ابعــاد دفاعــی، امنیتــی، مســائل اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و جنــگ نــرم 
بــر عهــده دارد، اضافــه کــرد: وظیفــه ســختی بــر دوش مــا قــرار دارد و امــروز بســیج و ســپاه 
بــا هدایت هــای مدبرانــه مقــام معظــم رهبــری در ایــن نقــش مهــم خــود ســربلند بــوده و 

هســتند و ایــن یعنــی نقش آفرینــی مــردم کــه جــا دارد روزبــه روز بیشــتر شــود.
جعفــری بــا بیــان اینکــه بندرعبــاس به عنــوان نخســتین مرکــز اســتان کشــور بــا تــالش 
فرماندهــی ســپاه ناحیــه بندرعبــاس، ایــن ســازمان دهی را عملــی و بــا اســتقرار قرارگاه هــا 
ــالت،  ــکالت مح ــردن مش ــرف ک ــرای برط ــردم ب ــی م ــت نقش آفرین ــالت در جه در مح
ــه ســپاه  ــرد: وظیف ــح ک ــل شــود، تصری ــرای سراســر کشــور تبدی ــی ب ــه الگوی توانســته ب
ــودن  ــر دفاعــی، امنیتــی و نظامــی بودنــش، مــردم ب پاســداران انقــالب اســالمی عــالوه ب
اســت چــون متصــل بــه بســیج اســت و مــردم بایــد در ایــن فرآینــد بــه ایفــای نقــش ســپاه 

و بســیج کمــک کننــد.
قطب نمای حرکتی خود را در این مسیروالیت قرار دهیم

فرمانــده جدیــد ســپاه امــام ســجاد)ع( اســتان هرمــزگان افــزود: امــروز ایــن توفیــق نصیبــم 
شــد کــه به عنــوان ســرباز کوچــک والیــت به عنــوان خــادم بســیجیان و خانــواده شــهدا بــا 

حســن اعتمــاد فرمانــده ســپاه پاســداران ایــن مســئولیت خطیــر را تقبــل کردم.
ســرهنگ ابــاذر ســاالری،  بــا بیــان اینکــه امیــدوارم موفقیــت بنــده در ایــن ســمت بــا دعای 
خیــر خانــواده شــهدا و دالورمــردی بســیجیان هرمــزگان محقــق شــود، تصریــح کــرد: بایــد 
از تالش هــا بی دریــغ فرمانــده شــجاع و دالور ســابق ســپاه اســتان هرمــزگان، ســردار ترابــی 
تقدیــر کنــم کــه در ایــن مــدت بــا تالش هــای بی وقفــه اش توانســت در تمامــی عرصه هــا 
دلســوزانه خدمــت کنــد و همچنیــن زحمــات ســرهنگ علینــژاد در معاونــت ســپاه امــام 

ســجاد)ع( بــر هیچکس پوشــیده نیســت.
ســرهنگ ســاالری بــا اشــاره بــه اینکــه امیــدوارم در مســیری کــه مقــام معظــم رهبــری 
ترســیم کــرده، قطــب نمــای حرکتــی خــود را در ایــن مســیر قــرار دهیــم و ذره ای از آن 
دور نشــویم، خاطرنشــان کــرد: بســیجیان دریــادل هرمــزگان و پاســداران انقــالب اســالمی 
ــان  ــند و گوش به فرم ــری باش ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــک گ ــه لبی ــد ک ــی آن را دارن آمادگ

والیــت و فرماندهــی ســپاه پاســداران هســتیم.

خداحافظیبابازنشستگان

اختصاصی
تجارت جنوب

گزارش

 جوان ترین فرمانده سپاه کشور در هرمزگان منصوب شد 
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ــه  ــی از جمل ــه عوامل ــد ک ــی ده ــف، نشــان م ــکاب جــرم در کشــورهای مختل ــل ارت بررســی دالی
اقتصــادي، فرهنگــي اجتماعــی، روان شناســي باعــث ایجــاد پدیــده جــرم میگــردد. شــرایط اقتصادي 
هــر کشــوری، بــی تردیــد یکــي از مهــم تریــن عامــل هــای اصلی بــر نــوع و میــزان جرائم مي باشــد .

بنابرایــن یــک شــوک ناگهانــي دراقتصــاد مــی توانــد اثــرات مهمــي در  هرجامعــه ای داشــته باشــد 
عوامــل اثــر گــذار اقتصــادی مثــل تــورم، فقــر، بیــکاري، توزیــع درآمدهــا ی نابرابــر و ســایر عوامــل 
منفــي اقتصــادي، میتواننــد آنقــدر  بــر روح و روان شــهروندان فشــار وارد کننــد کــه یــک فــرد بــدون 
هــر گونــه تباهــي، اقــدام بــه جــرم و جنایاتــي ماننــد قتــل، ســر قــت، مصرف انــواع مــواد مخــدر کند.

 انجــام هــر نــوع جــرم از دیــدگاه اقتصــادی اثراتــی بــر  سیاســت هــاي کالن اقتصــادي و تولیــدات آن 
جامعــه خواهــد داشــت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه جــرم داراي یــک اثــر منفــي بر تولیــد اســت و عوامل 
تولیــد از بخــش رســمي اقتصــاد بــه بخــش زیرزمینــی و غیــر رســمی منتقــل میشــوند و همچنیــن 
جــرم ســطح رفــاه جامعــه را کاهــش مــی دهــد زیــرا همیــن نیــروی کار اگــر در عرصــه اقتصــاد بــه 
عنــوان نیــروی کار وارد شــود مــی توانــد مؤثــر واقــع شــود و تولیــدات مثبتــی بــرای جامعــه خــود 
داشــته باشــد. جــرم و فعالیتهــاي جنایــي از یــک طــرف باعــث تولیــد و  مصــرف کاال یــا خدمــات 
منفــی و غیرقانونــي مــي شــوند و از طــرف دیگــر، هزینــه هــاي زیــادي را بــه فعاالن بخــش خصوصي 

و عمومــي وارد مــي کننــد .
ناگفتــه نمانــد در کشــور مــا از منظــر قانونــی فعالیتــی بــه عنــوان رســمی قلمــداد مــی شــود کــه 
مشــروع باشــد و مســیرها ی قانونــی مرتبــط طــی کــرده باشــد . در همیــن خصــوص در اصــول 46 و 
47 قانــون اساســی آمــده اســت  » کســب و کار مشــروع و مالکیــت شــخصی کــه از راه مشــروع باشــد 

، محتــرم اســت«.
جــرم از جملــه مشــکالت پیچیــده و چنــد بُعــدی جوامــع اســت کــه عوامــل متعــددی میتوانــد در 
انجــام آن دخیــل باشــند،بنابراین بــه همــراه بررســی عوامــل مهــم و اصلــی، اثــرات عاملهــای دیگــر را 

بــه ترتیــب اهمیــت و اولویــت در تحلیــل هــای مرتبــط درنظربگیریــم.  
در ادادمــه برخــی از ایــن مســائل کــه در کشــور بیشــتر در زمینــه اقتصــادی مطــرح هســتند ذکــر 

مــی کنیــم:
      بيــکاری: ایــن مشــکل بــه صــورت قابــل توجــه ای مخــارج عمومــی افــراد بیــکار را افزایــش 
میدهــد و همچنیــن در نرخهــای بیــکاری باالتــر مقــداری از نیــروی کار خــارج از عرصــه تولیــد و 
فعالیــت هــای مثبــت اقتصــادی دور نگــه مــی دارد و اگــر ایــن وضعیــت ادامــه دار باشــد قطعــا باعــث 
کاهــش مهــارت هــا و دانــش و تخصــص نیــروی کار مــی شــود. بــا توجــه بــه نظریــه اقتصــادی جــرم 
کــه اســتفاده از آن در یــک دهــه گذشــته افزایــش پیــدا کــرده مــی تــوان گفــت بیــکاری عــالوه بــر 
مــوارد فــوق هزینــه هــای دیگــری نیــز دارد کــه یکــی از آنهــا مــی توانــد افزایــش جرایمــی هــم چون 
قاچــاق و فعالیــت هــای مجرمانــه باشــد. البتــه بنظــر می رســد این گونــه فعالیتهــا درآمدزایــی باالیی 
دارد و ایــن انتظــار مــی رود کــه بــا بیــکار بــودن افــراد و در نتیجــه ســطح درآمــدی پاییــن، احتمــال 

ارتــکاب چنیــن جرایمی بیشــتر باشــد. 
       پولشــويی: از آنجایــی کــه فعالیتهــای غیــر قانونــی و مجرمانــه معمــوال درآمدهای باالیــی ایجاد 
مــی کنــد بنابرایــن حتمــا افــراد درگیــر موضــوع هســتند تــا درآمدهــای خــودرا قانونــی جلــوه دهند. 
در اقتصــاد، پولشــویی بــه عنــوان یــک جــرم مالــی تاثیــر منفــی چشــم گیــری بــر رشــد و توســعه 
اقتصــادی کشــورها خواهــد داشــت اگرچــه انــدازه گیــری اینگونــه آثــار به آســانی امکان پذیر نیســت.

امــا بررســی هــا در ایــن زمینــه نشــان مــی دهــد کــه ایــن قبیــل فعالیــت هــای مجرمانــه 
نــه تنهــا موجــب تــداوم فعالیــت هــای مجرمانه دیگــری می شــود بلکــه باعث اســیب زدن 
بــه بازارهــای مالــی، ورشکســتگی بخــش خصوصــی و کاهــش بهــره وری در بخــش واقعی 
اقتصــاد، و اثــار منفــی دیگــری مــی شــود کــه آنهــا به شــکلی رشــد و توســعه اقتصــادی را 

تحــت تاثیــر خــود قــرار مــی دهند.
      اقتصــاد زيرزمينــی: عملکــرد عمومــی اقتصــاد بــه صورتــی اســت کــه در همــه 
کشــورها تــا حــدودی بخشــی از فعالیــت های اقتصــادی بــه دلیــل فــرار از محدودیت های 
وضــع شــده در قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور بــه صــورت پنهــان انجــام می شــود. تولید 
کاالهــا و خدمــات از ایــن دســت فعالیــت هــای تولیــدی کــه آنــرا فعالیــت هــای زیرزمینی 
مــی نامیــم، بــه هــر میــزان خــارج از چارچــوب و ضوابــط معیــن شــده باشــد بــه نســبت 
حجمــی کــه دارنــد مــی تواننــد موجــب انحــراف از تشــخیص صحیــح و تجویــز سیاســت 

هــای نادرســت شــود. 
بنابرایــن اینگونــه فعالیتهــا بــدون در نظــر گرفتــن قواعــد نظارتــی و حتــی بهداشــتی کــه 
بــا ســالمتی افــراد ارتبــاط مســتقیم دارنــد تولیــد مــی شــوند و هــدف اینگونــه تولیــدات 
کســب در آمــد بیشــتر صــورت اســت و در تولیــد کاالهــا کــه بــه صــورت زیرزمینــی تولید 
مــی شــود تنهــا مــوردی کــه در نظــر گرفتــه نمی شــود ســالمتی مصــرف کنندگان اســت 
حتــی اگــر بــه قیمــت از دســت دادن جــان شــهروندان باشــد شــاید در یــک کلمــه بتــوان 

گفــت کســب درآمــد حتــی بــا قیمــت خــون افــراد جامعــه باشــد.

پـولهاییازجنسخـون

یادداشت

محمد دانا
تجارت جنوب

پولهاییازجنسخـون
بیکاریمصدرتمامیمفاسدفکریواخالقیاست

همآغوشیبامرگبجایسرخوشی
معجونمرگ

عـرقمـرگ

پرونـدهویژه
تجارت جنوب با ختم طغیان مرگ و میر ناشی از مصرف مشروبات الکلی  آگاهی بخشی  می کند؛
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بیکاریمصدرتمامیمفاسدفکریواخالقیاست

 فعال سیاسی و مدنی و آسیب شناس اجتماعی به بهانه 
تلفات مشروبات الکلی دست ساز به بررسی و آسیب شناسی این مساله پرداخته است؛

آســیب بــه هــر نــوع عمــل فــردی و جمعــی اتــالق می شــود کــه در چارچــوب اصول 
اخالقــی، انســانی، قواعــد عــام و عمــل جمعــی کــه محــل فعالیــت کنشــگران قــرار 
ــا منــع قانونــی و یــا قبــح اجتماعــی و اخالقــی و انســانی  نمی گیــرد و در نتیجــه ب
ــم جــرم  ــاد بکنی ــم از آن ی ــرو می شــود. اولیــن آســیب اجتماعــی کــه می توانی روب
اســت. در واقــع هــر فــردی کــه مرتکــب یــک جرمــی بشــود یــک آســیبی اســت کــه 

جامعــه بــه آن دچــار شــده اســت.
قانــون مجــازات اســالمی در خصــوص جــرم گفتــه اســت کــه هــر فعلــی و تــرک 
فعلــی کــه قانــون بــرای آن مجــازات تعییــن کــرده اســت جــرم محســوب می شــود.

ــا  جــا داردیــک انتفــادی را مطــرح کنــم کــه از اینکــه متاســفانه قانونگــذاران مــا ب
معنــی قانــون و جــرم مقــداری بیگانــه هســتند و از جهتــی دیگــر دایــره تعریــف ما از 

جــرم بســیار بــزرگ اســت و بســیاری از مســائل را در بــر می گیــرد.
مــا نبایــد در جامعــه هــر کنــش و فعالیتــی را در زمــره جــرم تلقــی کنیــم و اگــر 
جامعــه بــه صورتــی باشــد کــه هــر فعالیتــی را در آن جــرم محســوب کنیــم بعیــد 

ــه توســعه و رشــد دســت پیــدا بکنیــم. ــه معنــی واقعــی ب ــم کــه کــه ب می دان
در واقــع چنانچــه دایــره تعریــف مــا از جــرم وســیع باشــد یک مانع و یک ســد بســیار 
وســیع در مقابــل رشــد و پیشــرفت و تعالــی یک کشــور و یــک جامعه قــرار می گیرد. 
جــرم بــوده و طــالق، بحــران ارزش هــا، بزهــکاری نوجوانــان و پس افتادگــی و عقــب 

افتادگــی فرهنگــی نیــز جــزو آســیب های مهــم اجتماعــی اســت. ســاالنه  هــزاران 
پرونــده در قــوه قضاییــه تشــکیل شــده اســت. مــن احســاس می کنــم کــه ریشــه 
بســیاری از ایــن مــوارد ولــی نــه همــه، اقتصــادی و بخشــی هــم نیــز فرهنگی اســت.

ــد  ــم و رســانه ها و دانشــگاه ها بای در زمینــه فرهنگــی بســیار شــاهد کــم کاری بودی
در ایــن زمینــه نقــش موثرتــری داشــته باشــند. دولــت هــم بایــد آگاهــی بخشــی 
بــه جامعــه را در دو بخــش انجــام دهــد. بخشــی آگاهــی تخصصــی کــه مربــوط بــه 
دانشــگاه اســت و بخــش دیگــر آگاهــی جمعــی و همگانــی اســت کــه تمــام مــردم 
بایــد از حداقل هــای مســائل آگاه باشــند. بــرای مثــال در جوامــع غربــی افــرادی کــه 
از مســائل اجتماعــی آگاهــی ندارنــد دیگــران آنهــا را شــهروند و ســیتیزن بــه حســاب 
نمی آورنــد یــا اینکــه بــه عنــوان شــهروند درجــه دو از آنهــا یــاد می شــود. بســیاری 
از جوانــان ایــران از پیش پــا افتاده تریــن مســائل کشــور و جهــان مطلــع نیســتند و 
اذعــان می کننــد کــه بــه مــا ارتباطــی نــدارد. از ســوی دیگــر بیــکاری یکــی از علــل 
عمــده بــروز چنیــن مشــکالتی اســت. در واقــع بیــکاری مصــدر تمامی مفاســد فکری 
و اخالقــی اســت. بــروز جــرم و جنایــت در یــک جامعــه ریشــه در مشــکالت اقتصادی 
و بیــکاری دارد. بــه عنــوان راهکارســه مرحلــه پیــش روی مــا قــرار دارد. اولیــن مرحله 
مشــخص شــدن هــدف اســت برای مثــال هــدف ایــران در ســال 1404 تبدیل شــدن 
بــه یــک اقتصــاد قدرتمنــد در منطقــه اســت. دومیــن مرحلــه، بررســی امکانــات برای 
رســیدن بــه هــدف اســت و بعــد از آن تحلیــل و بررســی موانــع اســت. بــه لحــاظ دارا 
بــودن امکانــات و ذخایــر خوشــبختانه در یــک ســطح قابــل قبولــی قــرار داریــم. خیل 
کثیــری از دانش آموختــگان دانشــگاهی مــا بیــکار هســتند ایــن مــوارد نشــان دهنده 
ــب در  ــه اصالح طل ــرا و چ ــه اصول گ ــت. چ ــد اس ــتم ناکارآم ــه سیس ــت ک ــن اس ای

بــوران، ناکارآمدیشــان مشــخص شــده اســت.

پرونده ویژه

یادداشت

یونس غالمی 
تجارت جنوب

هشــت درصــد از بیــکاران در کشــور را دکتــری و پســا 
دکتــری تشــکیل می دهنــد.

ــه  ــدارد ب ــرار ن ــودش ق ــای خ ــه در ج ــی در جامع هیچ کس
ــس  ــال رئی ــن س ــدت چندی ــه م ــال شــخصی ب ــوان مث عن
ــرق، در  ــا رشــته مهندســی ب ــود ب ســازمان صــدا و ســیما ب

ــد. ــوارد رخ می دهن ــن م ــا ای ــای دنی کج
موانــع زیــادی بــر ســر راه جوانــان وجــود دارد کــه ایــن موانع 
ــان دهند  ــه نش ــد ک ــد ش ــاد خواه ــر و اعتی ــروز فق ــث ب باع

ــدی سیســتم می شــود. ناکارآم
بســیاری از نهادهــا در کشــور وجــود دارنــد کــه بایــد 
اصــالح شــوند و نیــازی بــه آنهــا وجــود نــدارد در حالــی کــه 

بودجه هــای کالنــی بــه آن هــا داده می شــود.
ــود و در  ــه داده می ش ــا بودج ــه نهاده ــال ب ــر س ــاه ه آذر م
ــی ســازمان بازرســی کل کشــور از نهادهــا  ــان ســال مال پای

جــواب بخواهــد.
بــه عنــوان مثــال نهــادی کــه چنــد میلیــارد بودجــه دریافت 
ــرده  ــه ک ــال چ ــان س ــه در پای ــود ک ــخص ش ــد مش می کن

اســت.
نظــارت اصلی تریــن وظیفــه مجلــس و نماینــدگان آن اســت 

کــه امــروزه ایــن وظیفــه رو بــه فراموشــی مــی رود.
یــک بعــد کار در مجلــس قانون گــذاری و بعــد دیگــر نظــارت 

اســت کــه مــا نظــارت را در مجلــس مشــاهده نمی کنیــم.
حاکمیــت بــه یــک دایــره بســیار تنــگ تبدیــل شــده اســت 
ــن  ــت ای ــوند و در نهای ــد وارد آن بش ــران نمی توانن ــه دیگ ک
سیســتم پیــر می شــود و دیگــر نمی توانــد پاســخگوی جامعه 
باشــد و نتوانــد پاســخگوی جامعــه باشــد بــا اعتــراض مــردم 

ــود. ــه می ش مواج
تمــام مــردم ایــران اعــم از شــیعه و ســنی و تمــام ادیانــی کــه 
ــد از  ــه رســمیت شــناخته شــده اند بای ــون اساســی ب در قان

حقــوق یکســان برخــوردار باشــند .
ــالس رخ  ــه اخت ــن هم ــا ای ــالمی م ــت اس ــد در دول چرابای
نمــی داد، چــرا ایــن مقــدار فقیــر در ایــران وجــود دارد و آمــار 

ــه ایــن صــورت اســت. طــالق ب
سیســتم بایــد پاســخگو، شــفاف و کارآمــد باشــد. آن چــه که 

بایــد باشــد بــا آنچــه کــه هســت متفاوت اســت.
هــر حاکمیــت سیاســی بایــد چهــار مولفــه داســته باشــد از 
جملــه رفــاه، آزادی اجتماعــی، عدالــت و امنیــت اســت کــه 

هــر چهــار مــورد آن الزم و ملــزوم یکدیگــر هســتند.
در جامعــه ای کــه مــردم آن رفــاه ندارنــد و نشــاط اجتماعــی 
در جامعــه وجــود نــدارد نبایــد توقــع داشــت کــه آن جامعــه 

جامعــه امنی باشــد و مســلما بزهــکاری در جامعــه رخ خواهد 
داد.

ــت و وزارت  ــالگی اس ــا 25 س ــالگی ت ــوان از 18 س ــن ج س
ورزش وجوانــان بــه مقــدار بودجــه ای کــه دریافــت می کنــد 

چــه المانــی را بــرای رفــاه جوانــان در نظــر گرفتــه اســت.
نکتــه مهــم وحائــز اهمیــت ایــن اســت کــه مــواد مخــدر بــه 

چــه نحــوی وارد مرزهــای کشــور می شــود.
بنــده در یــک برنامــه تلویزیونــی از فرماندهــی شــنیدم کــه 
گفــت: مــا تــا هــزار مایلــی اطــراف مرزهــای ایــران اشــراف 
اطالعاتــی و امنیتــی داریــم. ســوال پیــش میــاد کــه چگونــه 
هنگامــی کــه تاهــزار مایلــی مرزهــای زمینــی کشــور اشــراف 
اطالعاتــی داریــم مبــادالت مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی 

ــد. ــاز در کشــور رخ می ده دســت س
در تهــران در هــر منطقــه مــواد مخــدر آســان تر از هــر کتــاب 
دانشــگاهی یافــت می شــود. حداقــل بایــد ســه تــا چهــار روز 
بایــد دنبــال کتــاب دانشــگاهی مــی بــودم در حالــی کــه در 
حــال عبــور از خیابان هــا نــام تمــام مــواد مخدرهــا را بــرای 

ــنیدم. ــروش می ش ف
چــه اتفاقــی در جامعــه رخ می دهــد کــه جــوان مــا به ســمت 
مــواد مخــدر و نوشــیدنی های الکلــی کشــیده می شــود؟ چــرا 
در جوامــع غربــی کــه نوشــیدنی های الکلــی بیشــتر یافــت به 

ایــن مقــدار کســی کــور یــا کشــته نمی شــود؟
جوانــان مــا در کشــور آزادی و امنیــت ندارنــد. جــوان ایرانــی 
هنگامــی کــه پلیــس را مــی بینــد بــه جــای اینکــه احســاس 
امنیــت بکنــد احســاس تــرس می کنــد و فــرار می کنــد بــه 
ایــن دلیــل کــه ایــن پلیس بــه تمــام مــوارد ایــن جــوان ایراد 
وارد می کننــد. حاکمیــت بایــد یــک دایــره بــازی را بــه لحاظ 
امنیتــی و اجتماعــی بــرای جوانــان بــاز کنــد و اجــازه بدهــد 
کــه جــوان مــا آنطــور کــه خــودش می خواهــد زندگــی کنــد.

ــد و  ــازی کنن ــه فرهنگس ــد در جامع ــا بای ــگاه های م دانش
دولــت مــا بایــد بــرای جوانــان ایجــاد رفــاه کنــد تــا جــوان 

ــرود. ــواد مخــدر ن ــی ســراغ م ایران
امــروزه چــرا جــوان مــا بــه ســراغ مــواد مخــدر مــی رود؟ بــه 
ــاه  ــه عنــوان رف ــی در جامعــه ب ایــن علــت کــه کمتــر المان

ــود دارد. وج
دولــت بایــد بــه عنــوان راهــکار یــک آمــوزش همگانــی بــرای 

مردم داشــته باشــد.
مــن بــه پولــی بــودن دانشــگاه ها انتقــاد دارم بــه ایــن دلیــل 
کــه چــرا کســی کــه پــول نــدارد بایــد از کســب علــم محروم 

باشــد. چــرا بایــد بیــن شــهروندان تبعیــض ایجاد شــود.

ــد  ــهد نبای ــهر مش ــه در ش ــد ک ــالم می کنن ــال اع ــرای مث ب
کنســرت برگــزار شــود، بــه دلیــل وجــود حــرم امــام رضــا )ع( 
در مشــهد ایــن شــهر قداســت دارد. در ایــن بخــش ایــن ســوال 
مطــرح می شــود مگــر قداســت امــام رضــا )ع( مــرز جغرافیایــی 

دارد.
ــه خصــوص قشــر جــوان  ــران ب ــار خودکشــی در کشــور ای آم
خوشــایند نیســت.. شــکافی کــه بیــن اندیشــه جوانــان ایــران و 
اندیشــه قشــر جوانــان اول انقــالب اســت بســیار زیــاد  و قابــل 

مشــاهده اســت.
مــردم دایــره جــرم بســیار وســیع کــرده انــد بــه گونــه ای که هر 
عمــل و فعالیتــی در ایــن دایــره جــای می گیــرد و جــوان مــا 
حــق انتخابــی نــدارد برخــی مســایل عرفــی هــم به عنــوان قبح 
دایــره جــرم را بیشــتر کــرده اســت. بــه طــور مثــال مجــازات 
شــرب خمــر بــه عنــوان یــک جــرم  80 تازیانــه حکــم دیــن 
اســت آنهــم طبــق شــرایطی، در حالــی کــه همین حادثــه اخیر 
مســمومیت الکلــی شــنیده ام برخــی مــردم و مســووالن مــی 

گفتنــد بــه درک، بــه جهنــم، بگــذار بمیرنــد.
دولــت بایــد دســت بــه یــک آمــوزش همگانــی در جهــت آگاه 

ســازی مــردم بزنــد.
مــردم بایــد بفهمنــد کــه دولــت بایــد چــه انتظــاری از شــهروند 
ــد کــه چــه انتظــاری  داشــته باشــد و شــهروند نیــز بایــد بدان
از دولــت داشــته باشــد. در جامعــه مــا آمــوزش وجــود نــدارد، 
آمــوزش پولــی شــده و وضــع اقتصــادی مــردم نیــز نابســامان 
اســت. اقتصــاد ایــران بــه یــک اقتصــاد رانتــی و نفتــی تبدیــل 

شــده اســت.
ــد.  ــاد می کن ــیب ایج ــه آس ــه در جامع ــت ک ــوارد اس ــن م ای
هنگامــی کــه جــوان مــا از همــه طــرف و همه جــا ســرخورده و 
دلخــور اســت مســلما تعــداد بزهــکاران در جامعــه افزایــش پیدا 
می کنــد کــه مشــروبات الکلــی یکــی از ایــن بزهکاری هــا اســت.

ــع  ــروت در کشــور مــا در اختیــار چــه کســانی اســت و توزی ث
ثــروت در کشــور توســط چــه کســی و بــه چــه صــورت انجــام 
می شــود کــه بــه ایــن شــکل ناعادالنــه بــه وجــود آمــده کــه مــا 

شــاهد شــکاف عظیــم میــان فقــرا و ثروتمنــدان هســتیم.
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پرونده ویژه

قصــه تلــخ مــرگ هموطنــان بــر اثر ســوءمصرف مشــروبات الکلی دســت ســاز هــر ازگاهــی در 
نقطــه ای از کشــور بــر صــدر اخبــار مــی نشــیند . اخبــاری تکان دهنــده کــه ضــرورت دارد به 
طــور جــدی بــه بررســی علــل و عوامــل ایــن اتفاقــات پرداختــه شــود. ســوء مصــرف کنندگان 
بایــد بداننــد عاقبــت ایــن مســتی ، نیســتی و هم آغوش شــدن بــا مــرگ و نابینایــی و عوارض 
ــا و  ــر ســتاد مرکــزی اطــالع رســانی داروه ــی اســت .  به منــش دبی جــدی جســمی و روان
ســموم معتقــد اســت هرچنــد آمــار دقیقــی از مــوارد فوتــی ناشــی از مصــرف الــکل وجــود 
نــدارد امــا ســاالنه حــدود 100 فــوت ناشــی از مصــرف مشــروبات الکلــی در کشــور مــا رخ 
می دهــد. و از مجمــوع یکصــد هــزار مراجعــه کننــده بــه بیمارســتانهای تخصصی مســمومیت 
)ســال1395( 2تــا 4درصــد ناشــی از الــکل گــزارش شــده اســت. بــه معنــای واضحتــر 2تــا 
4هــزار نفــر از مســمومان مراجعــه کننــده بــه ایــن بیمارســتانها مســمومیت الــکل داشــته 
انــد . هرچنــد بــا نگاهــی بــه آمــار و ارقــام مــی تــوان دریافــت کــه از نظــر شــیوع مصــرف 
ایــران بــا 2/2رتبــه 166جهــان را داراســت امــا از نظــر حجــم مصــرف رتبــه نوزدهــم دنیــا را 
داریــم یعنــی هرمصــرف کننــده  در ســال 25لیتــر مشــروبات الکلــی مصــرف مــی کنــد تنهــا 
کشــورهایی مثــل چاد،امــارات ،گامبیــا ، تاجیکســتان،مالی ، نپــال ،هند ، کلمبیا ،کــره جنوبی 
و شــمالی ، مولــداوی ،قزاقســتان حجــم مصرف بیشــتری نســبت به مصــرف کننــدگان ایرانی 
دارند.اواخرشــهریورماه ســال 1397خبــر ناگهانــی مســمومیت دهها نفــر دربندرعبــاس ، البرز ، 
فــارس ، خراســان شــمالی دوبــاره خبرســاز شــد . دکتــر محمدهــادی ایــازی معــاون اجتماعی 
وزارت بهداشــت، در مراســم رونمایــی  از تســت های جدیــد مــواد مخــدر و الــکل اظهارکــرده 
: در یــک مــاه اخیــر 460 مــورد مســمومیت ناشــی از الــکل در کشــور داشــتیم کــه منجــر 
ــا بیــان اینکــه  170 نفــر  بــه مــرگ 42 نفــر شــد. وی ب
ــز  ــد دیالی ــد و بای ــود را از دســت دادن ــای خ ــز کلیه ه نی
شــوند، گفــت:  16 نفــر از مصــرف کننــدگان نیــز نابینــا 
ــه  ــود ک ــاس ب ــر بندرعب ــن خب ــون ای ــاید کان شــدند. ش
قریــب 270نفــر را روانــه بیمارســتان کــرد و23 نفــر را بــه 
کام مــرگ کشــاند .والبتــه  بدلیــل وخامــت حــال برخــی 
مراجعــان بایــد منتظــر خبرهــای ناگــوار دیگــر مبنــی بــر 
ــده ، ده  ــه کنن ــیم . )268مراجع ــا باش ــی ه ــش فوت افزای
نفــر زن،132نفــر دیالیــز شــده ،یــک نفــر نابینــا ، ویکنفــر 
بدحــال ( مضــاف بــر اینکــه هزینه هــای هنگفــت درمانی 
ــمومین و  ــه مس ــه ب ــی ک ــمی و روح ــات جس و عوارض
خانــواده هــای آنهــا وارد مــی شــود ، خســاراتی اســت کــه 
جبرانــش ســاده نیســت . همیــن موضــوع باعــث شــد تــا 
بــا تعمــق بیشــتری بــه موضــوع پرداختــه شــود . در ایــن 
مجــال ابتــدا بــه دالیــل و چرایــی این اتفــاق مــی پردازیم 
. براســتی چــه عواملــی موجــب بــروز ایــن حادثــه در بندرعبــاس شــد .)عوامــل محیطــی و 
زیســتی ، روان شــناختی و فرهنگــی ( فقــر مزمــن تحــت تاثیر بیــکاری یکی از عوامــل قلمداد 
مــی شــود بــه نحــوی کــه بیشــتر مصــرف کننــدگان مشــروبات دســت ســاز واقعــه اخیــر یــا 
بیــکار بــوده  یــا مشــاغل کاذب داشــته انــد . آلودگــی محــل زندگــی از عوامــل دیگــری اســت 

کــه بایــد بــه آن اشــاره شــود . مناطــق حاشــیه ای شــهر مامــن زیســت مســمومین می باشــد 
کــه وجــه مشــترک چنیــن محالتــی ، فقــر مطلــق ، آســیب هــای اجتماعــی خانــواده هــای 
آشــفته ، خشــونت ، اعتیــاد و ...... مــی باشــد . فقــر کســب لــذت علــت دیگــر گرایــش اســت 
.  اســتفاده از مشــروبات الکلــی بعنــوان گریــز گاهــی بــرای مصــرف کننــدگان اســت کــه حال 
خویــش فرامــوش کننــد  بــه قیمــت پاییــن و ســهل الوصــول بــودن دسترســی به مشــروبات 
الکلــی دســت ســاز  بــدون توجــه یــا بــدون اطــالع از عــوارض آن هــم باید اشــاره کــرد . قیمت 
ایــن نــوع مشــروبات یــک چهــارم مشــروبات الکلــی وارداتــی اســت .طبیعتــا وقتی دسترســی 

بــه آن کمتــر از 15دقیقــه و بــا قیمــت بســیار پاییــن  
باشــد . بایــد شــاهداقبال مصــرف کننــدگان واز ســویی 
ــه  طمــع ورزی بیشــتر ســازندگان مشــروبات الکلــی ب
منظــور کســب ســودهای آنچنانــی باشــیم . )لذا تســلط 
فایــده بــر هزینــه ســازندگان را ترغیــب مــی کنــد تــا 
ــروباتی  ــد (مش ــان بخرن ــه ج ــب آن را ب ــه و عواق هزین
کــه بنــا بــه تحقیقــات اداره کل اجتماعــی و فرهنگــی 
اســتانداری هرمــزگان  از مــوادی همچــون الکل ســفید 
ــام ســاخته مــی شــوند . در اســتان  ، ترامــادول و دیازپ
هرمــزگان مصــرف کننــدگان بیشــتر  در گــروه الکلــی 
هــای تفننــی ،فرصــت طلــب یــا الکلــی هــای روحــی 
ــی  ــدگان تفنن ــد .مصــرف کنن ــی گیرن ــرار م ــی ق روان
ــل  ــد مث ــدا کنن ــب پی ــای مناس ــه ج ــی ک در موقعیت
دورهمی های دوســتانه ، عروســی ، مســافرت و... تمایل 

بــه مصــرف دارنــد . قطعــا اگــر درمــاه محــرم قــرار نداشــتیم میــزان مســمومین بــه بیــش از 
دو تــا ســه برابــر مــی رســید .الکلــی هــای روحــی روانــی افــرادی هســتند کــه از تعــدی ، 
ظلــم ، بدبختــی یــا بواســطه ازبیــن بــردن حجــب و حیــا بــرای فحاشــی و منازعــه بــا مــردم 
بــه مصــرف مشــروبات روی مــی آورنــد. بهرحــال ایــن شــرایط پیــش آمــد ودرســطح اســتان 
اقدامــات خوبــی انجــام شــد بــه گفتــه مدیــرکل اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری ،در کوتــاه 
تریــن زمــان ممکــن اقداماتــی از قبیــل آمــاده باش مراکــز درمانــی ، اورژانس ، تشــکیل کمیته 
بحــران در دانشــگاه علــوم پزشــکی ، اطــالع رســانی گســترده توســط رســانه هــای جمعــی 
،ورود مراجــع قضایــی وضابطیــن در دســتگیری فــوری ســازندگان و توزیــع کننــدگان  ،طــرح 
موضــوع در جلســه شــورای تامین و برگزاری نشســت هــای فوق العــاده کارشناســان واقدامات 
دیگــر دردســتورکار قــرار گرفــت . حســین اخالقــی پــور برنامــه هــای اجرایــی در اســتان را 
تشــریح کــردو گفــت ایجــاد وحــدت رویــه و پیگیــری ســند مقابلــه بــا مشــروبات ، همــکاری 
جــدی بــا معاونــت پیشــگیری ، تقویــت انجمــن )AA(،انجــام پژوهشــهای مختلف و بررســی 
علــل و عوامــل گرایــش بــه ســوءمصرف مشــروبات الکلــی ، تدویــن طــرح راه انــدازی کلینیک 
تــرک اعتیــاد بــه مشــروبات الکلــی ، اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی در دســتور کار قــرار دارد . 
اماایــن واقعــه زنــگ خطــر جــدی را بصــدا درآورد . آمــار کشــفیات از ســال 1390تاکنــون چه 
وضعیتــی دارد ؟اگــر رونــد افزایشــی بــوده اســت بایــد جــدی تــر به مســئله نــگاه کــرد . نگران 
کننــده تــر اینکــه عمــده مصــرف کننــدگان مشــروبات الکلــی دســت ســاز هرمزگانــی جوانان 
18تــا 34ســال بــوده انــد .ایــن بــدان معناســت کــه جوانــان درمعــرض آســیب جدی هســتند 
و متولیــان بایــد همانطــور کــه بــه مســئله مــواد مخــدر توجــه میشــود بــه موضــوع الکلیســم 
هــم توجــه داشــته باشــند ، شــرب خمــر هرچنــد در جامعــه مــا تابــو اســت امــا بایــد زمینــه 
بــرای آگاهــی بخشــی بــه جامعــه فراهم آیــد طبیعتــا اگرمصــرف کننــدگان اطالعــات الزم را 

درصــورت ســوءمصرف داشــتند آمــار صدمــه دیــدگان بســیار کمتــر مــی شــد .

همآغـوشیبامــرگ
بجایسرخوشی

 

ــی  ــا نگاه ــد ب هرچن
ارقــام  و  آمــار  بــه 
دريافــت  می تــوان 
کــه از نظــر شــيوع 
بــا  ايــران  مصــرف 
2/2رتبــه 166جهــان را 
ــر  ــا از نظ ــت ام داراس
ــه  ــرف رتب ــم مص حج
نوزدهــم دنيــا را داريــم 

 اگر آگاهی بخشی 
می شد با يك آزمايش 

ساده  وريختن چند 
قطره عرق سگی درون 
يك قاشق و آتش زدن 
آن می توانست براحتی 
از رنگ آتش آن دريابد 
که الکل مصرفی متانول 

است يا اتانول ؟ 

یادداشت

غالمعباس شمس الدینی
تجارت جنوب

ــد در مشــروبات الکلــی تقلبــی  ســم شناســان معتقدن
میــزان متانــول بیــش از حــد مجــاز اســت کــه بــر روی 
کل سیســتم بــدن انســان تاثیــر مخــرب مــی گذارد.بــا 
مصــرف مشــروبات الکلــی، متانــول در بــدن متابولیــزه 
مــی شــود و مــواد ســمی تولیــد مــی کنــد  کــه باعــث 
ــک،  ــید دوز متابولی ــوری، اس ــمی، ک ــالالت چش اخت
اختــالالت الکترولیتــی در بدن، تشــنج، نارســایی کلیه و 
در نهایــت بــر روی کل بــدن تاثیــر مــی گــذارد و حتــی 
موجــب مــرگ مــی شــود. اگــر آگاهی بخشــی می شــد 
بــا یــک آزمایــش ســاده  وریختــن چنــد قطــره عــرق 
ســگی درون یــک قاشــق و آتــش زدن آن مــی توانســت 
براحتــی از رنــگ آتــش آن دریابــد کــه الــکل مصرفــی 
متانــول اســت یــا اتانــول ؟رنــگ زرد آتش نشــان دهنده 
ترکیــب مشــروب بــا الــکل متانــول و رنــگ آبــی نشــانه 
اســتفاده از اتانــول در مشــروبات دســت ســاز اســت . یــا 
بــرای مهــار متابولیســم متانــول از اتانــول بــرای درمــان 
اســتفاده مــی شــود .از دهــه 40در آمریــکا از اتانــول بــه 
عنــوان آنتــی دوت مســمومیت بــا متانــول بــکار رفتــه 
اســت . بــر اســاس گزارشــهای مــوردی درمــان بــا اتانول 
از ناهنجاریهــای چشــمی ،اســیدوز متابولیــک و شــکاف 
آنیونــی در بیمارانــی کــه بــا HP نرمال و غلظــت باالی 
متانــول و اتانــول مراجعــه مــی کننــد پیشــگیری مــی 
کنــد . قطعــا ایــن مــوارد در تخصــص نگارنــده نیســت 
و کارشناســان علــوم پزشــکی و متخصصیــن ســم 
ــی  ــد و آگاه ــه ورود کنن ــن زمین ــد در ای ــی بای شناس
ــاور اســت  هــای الزم را بدهنــد امــا نگارنــده بــر ایــن ب
کــه در آگاهــی رســانی بایــد تابوهــا را کنــار زد . مــا در 
زمینــه بیمــاری HIVهــم دچار همیــن رفتار شــدیم و 
همیــن تابوهــا موجب شــد .کــه علل شــیوع از اســتفاده 
از ســرنگ مشــترک بــه ســمت روابــط جنســی ســوق 
یابــد . بایــد الکلیســم هــا بــه عنــوان بیمــار نگریســته 
شــود بیمــار اجتماعــی روانــی کــه بایــد بــه درمــان آن 
توجــه نمــود . واقعــا ایــن پدیــده یــک هشــدار جــدی 
اســت . در جوامعــی کــه اشــتغال هســت ،آســیب هــای 
اجتماعــی کمتــری وجــود دارد . اگــر زمینــه اشــتغال 
فراهــم آیــد طبیعتــا بــا ایــن پدیــده هــا براحتــی مــی 
تــوان مقابلــه کــرد . اگــر تفریحات متنــوع وجود داشــته 
باشــد شــک نکنیــد کــه گرایــش بــه مشــروبات الکلــی 
و مــواد مخــدر هــم کاهــش مــی یابــد . محققیــن بایــد 
ورود پیــدا کننــد و ایــن مســایل را بطــور جدی بررســی 
نماینــد . وقتــی رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان 
از توقیــف یــازده فرونــد لنــج مملــو از مشــروبات الکلــی 
در آب هــای ســاحلی اســتان هرمــزگان طــی ســه مــاه 
اخیــر، خبــر مــی دهــد بــه معنــای اینســت کــه بدلیــل  
گســتردگی ســواحل  باید نیروهایــی دریابانــی و مرزبانی 
بــه لحــاظ امکانات لجســتیکی ونظامــی تقویت شــوند . 
قانــون مجــازات اســالمی در مــاده 265 قانــون مجــازات 
اســالمی به روشــنی حکــم مصــرف کننــدگان را تعیین 
ــا  ــورد ب ــوه برخ ــاده 703ق م ا نح ــت .در م ــرده اس ک
ســازندگان و فروشــندگان بــه روشــنی آمــده اســت . امــا 
در کنــار اجــرای قانــون اصــل مهــم پیشــگیری بــا اتخاذ 
راهکارهــای صحیــح بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد . 
امیدواریــم کــه ایــن حادثــه هــم جامعــه را بیــدار کــرده 
باشــد و هــم عــزم متولیــان را در کاهــش آســیب هــای 

ناشــی از ســوءمصرف جــزم نمایــد. 

مصــرف مشــروبات الکلــی از نظــر عــرف اجتماعــی امــری نکوهیــده بــوده و از نظــر قانــون نیــز تخلــف و جــرم 
محســوب مــی شــود و دارای مجــازات هایــی اســت.

  معمــوال افــرادی کــه مشــروبات الکلــی مصــرف مــی کننــد اختیــاری بــر اعمــال خــود نداشــته و مــی تواننــد 
فاجعــه هــای غیــر قابــل جبــران را رقــم بزننــد بــه همیــن دلیــل در قانــون مجــازات هایــی بــرای ایــن افــراد در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.
جــرم مصــرف مشــروبات الکلــی و مجــازات آن ریشــه در فقــه اســالمی دارد و حــد بــرای آن در نظــر گرفته شــده 

البتــه قانــون مجــازات اســالمی نیــز در قســمت حــدود به ایــن جــرم و مجــازات ناشــی از آن پرداخته اســت.
پــس از آنکــه متهمــی بــه مصــرف مشــروبات الکلــی مطابــق قانــون اقــرار کنــد مجــازات حــد بــر او جــاری 
می شــود  البتــه در پرونــده زیــر متهــم پرونــده از جــرم ارتکابــی توبــه کــرده اســت و در  » توبــه بعــد از اقــرار« 
قانــون  قاضــی مختــار اســت کــه از ولــی امــر تقاضــای عفــو کنــد یا مجــازات حــد را بــر وی جاری ســازد کــه در 

ایــن پرونــده تصمیــم بــر جــاری ســاختن مجــازات حــد بــر فــرد اقرار کننــده بــوده اســت.
 بــر اســاس مــاده 264 قانــون مجــازات اســالمی مصــوب ســال 1392، خــوردن مــواد الکلــی مســتوجب مجازات 
حــدی اســت، اعــم از آنکــه کــم باشــد یــا زیــاد، مســت کنــد یــا نکنــد، خالــص باشــد یــا مخلــوط بــه حــدی که 

آن را از مســکر بــودن خــارج نکند.
نظــر بــه اقــرار و اعتــراف صریــح متهــم دعــوای کیفــری بــا توجــه بــه مــواد 264 و 265 قانــون جدیــد مجــازات 
اســالمی در تمامــی مراحــل دادرســی نیــز اقــرار عندالحاکــم، وقــوع بــزه انتســابی محــرز و مســلم اســت. متهــم 
پرونــده حاضــر حداقــل دو بــار بــه ایــن موضــوع اقــرار و اعتــراف کــرده اســت و بــه  طبــع محکــوم بــه مجــازات 

حــد شــده اســت.
همان طــور کــه در ابتــدا اشــاره شــد، قانــون مجــازات اســالمی در بخــش تعزیــرات مصوب ســال 1375، در ســال 

1387 اصــالح شــد و مقــررات شــدیدی در مــورد جرایــم ناشــی از مصــرف موادالکلی وضع شــد.
بــر اســاس تبصــره 3 مــاده 703 ایــن قانــون دادگاه محتــرم تحــت هیــچ شــرایطی نمی توانــد حکــم بــه تعلیــق 

اجــرای مجــازات محکومــان بــه جرایــم ناشــی از موادالکلــی بدهد.
اگر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کند چه شرايطی بر او حاکم می شود؟

در ایــن شــرایط  قانونــا قاضــی مختــار اســت کــه از ولــی امــر تقاضای عفــو کند یا مجــازات حــد را بــر وی جاری 
ســازد. در ایــن پرونــده تصمیــم بــر جــاری ســاختن مجــازات حــد بــوده اســت، بــه ایــن ترتیــب حکــم صــادره 
کامــال صحیــح و معتبــر اســت. مقصــود از ولــی امــر مســلمین نیــز مقــام معظــم رهبــری اســت که طبــق قانون 
مجــازات اســالمی در یک ســری از جرایــم خــاص و اکثــرا تــوام بــا مجــازات حــدی حق عفــو و بخشــودگی مجرم 

را بنــا بــه پیشــنهاد قاضی پرونــده کیفــری دارد.
گفتنــی اســت کــه بــه موجــب مــاده 265 قانــون مجــازات اســالمی جدید، مجــازات حــد خــوردن مــواد الکلی و 
مســت کننده بــرای مــرد و یــا زن ، هشــتاد تازیانــه اســت . البتــه غیرمســلمان فقــط در صــورت تظاهــر بــه شــرب 
مســکر بــه هشــتاد تازیانــه محکــوم می شــود. مقصــود از تازیانــه همــان شــالق اســت. مطابــق قانــون مجــازات 
اســالمی هــم حــد بــه مجازاتــی گفتــه می شــود کــه نــوع و میــزان و کیفیــت آن در شــرع تعییــن شــده اســت . 

بــه ایــن ترتیــب قاضــی دادگاه، مجــازات درســتی را بــرای متهــم پرونــده اخیــر در نظــر گرفتــه اســت.
 یکــی دیگــر از نــکات منــدرج در قانــون ایــن اســت کــه مجــازات حــد نوشــیدن مــواد مســت کننده بــر کســی 
ثابــت می شــود کــه بالــغ و عاقــل و مختــار و آگاه بــه مســت کنندگی و حــرام بــودن آن باشــد. در صورتــی کــه 
شــراب خورده مدعــی جهــل بــه حکــم یــا موضــوع باشــد و صحــت دعــوای وی محتمــل باشــد، محکــوم بــه 

مجــازات حــد نخواهــد شــد.
 البتــه هــر گاه کســی بدانــد کــه خــوردن شــراب و مــواد الکلــی مســت کننده حــرام اســت و بــا ایــن حــال آن 
را بخــورد، محکــوم بــه مجــازات حــد خواهــد شــد، گرچــه ندانــد کــه خــوردن آن مســتوجب مجــازات حــد 

می شــود.
چگونگی اجرای مجازات شرب خمر

بــر اســاس قانــون مجــازات اســالمی شــالق را نبایــد بــه ســر و صــورت شــخص محکــوم زد و مجازات حــد وقتی 
اجــرا می شــود کــه محکــوم از حــال مســتی بیــرون آمــده باشــد. عــالوه بــر ایــن هــر زمان کســی چنــد بــار مواد 
الکلــی را نوشــیده باشــد و مجــازات حــد بــر او جــاری نشــود بــرای همــه  آنهــا فقــط اجــرای یــک مجــازات از نوع 
حــد کافــی اســت . البتــه بایــد دانســت کــه هــر زمانــی کــه کســی چنــد بــار مبــادرت بــه مصــرف مــواد الکلــی 
کنــد و بعــد از هــر بــار مصــرف ایــن مــواد، پرونــده ای کیفــری بــرای وی تشــکیل شــده و درنهایــت مجــازات 

حــدی بــر او جــاری شــود، در مرتبــه ســوم اعــدام خواهــد شــد.

قانونومجازاتشربخمر
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ــران و  حــاال هــر چــه کــه باشــد. فقــط کافــی اســت "میــِدن ای
ــا عالمــت اســتاندارد  ــی آپشــن. ب ــا آپشــن و ب ــی " باشــد. ب ایران
ــا از  ــی" ه ــا "ایرون ــت. م ــی کیفی ــت و ب ــی آن. باکیفی کاال و ب
آن هایــی هســتیم کــه اســم وطــن و وطنــی کــه بــه میــان بیایــد 
برایــش جــان مــی دهیــم. حمایتــش مــی کنیــم. مــی خریمــش. 
مــی خوریمــش و بــه ریــش اجنبــی هایــی کــه خواســتند مــا را ز 
ــاه  ــدو ق ــد بلن ــم. بلن ــا بترســانند می خندی ــم ه ــده تحری ســر بری
قــاه.از خــودروی پرایــدی کــه نــه کیفیــت نــدارد و نــه فروشــنده و 
ســازنده ای کــه دل بــه فکــر خریــدارش باشــد گرفتــه تا مشــروبات 
الکلــی دســت ســازی کــه ســازنده اش خیلــی دانش آمــوز خوبــی 
ــالف  ــر خ ــت روزگار ب ــا دس ــوده. ام ــیمی اش نب ــم ش ــرای معل ب
میلــش او را ســاقی کــرده و مجبــور اســت بــرای یــک لقمــه نــان 
ــه  ــد ک ــر کن ــن فک ــه ای ــازد و ب ــرق بس ــزد وع ــرق بری ــالل، ع ح
ــاال  ــه ح ــه اش ک ــال های مدرس ــاز س ــان ممت ــد همکالس کجاین
یحتمــل دکتــر و مهنــدس شــده انــد؟! نیســتند تــا شــاگرد تنبــل 
کالس شــیمی شــان را ببیننــد کــه چگونــه در گوشــه آزمایشــگاه 
ــاب و  ــدام از آن کت ــچ ک ــه هی ــاز ب ــدون نی ــش، ب ــک منزل کوچ
ــورت داده  ــانش ق ــط همکالس ــه توس ــیمی ک ــور ش ــزوات قط ج
می شــدند و از او حتــی نگاهــی هــم بــه آن هــا انداختــه نمی شــد. 
ــوی  ــهرت و هیاه ــزاری از ش ــی و بی ــع، گمنام ــا، اوج تواض در خف
ایجــادی رســانه هــا و خبرنــگاران و بــدون داشــتن هرگونــه توقــع 
و حســی نســبت بــه نوبــل شــیمی بــه ترکیباتــی جدیدتــر از آنچه 

کــه رازی الکلــش خوانــد، دســت مــی یابــد.
معجونــی کــه مصــرف کننــده اش را بــا یکــی دو پیــک بــرای چند 
ســاعت کــه نــه، بــرای همیشــه از ایــن دنیــا و قیل و قالــش خالص 
میکنــد. کــور و کچــل و دیالیــزی مــی کنــد. بــه کمــا می فرســتد 

و خــالص.
ــری از  ــا هــدف جلوگی ــه خارجــی. ب ــر از نمون ــم ارزان ت ــی ه خیل
خــروج میلیون هــا تومــان ارز از کشــور و بــرای پوززنــی نمونه هــای 
ــت  ــش دس ــوی دالر، خدایی ــن بلبش ــه در ای ــی ک ــابه خارج مش
ــگ  ــه شــکل و شــمایل و رن ــی ب ــد و خیل ــی هــم شــده ان نیافتن
ــد و  ــاال می گذارن ــه ب ــد وطاقچ ــان می نازن ــی هایش ــاب قوط و لع
یادشــان رفتــه مــا زمانــی خودمــان " شــیرازی " اش را بــه اقصــی 

نقــاط جهــان صــادر مــی کردیــم و بهتریــن بودیــم.
ــه ســایت  ــه ب ــای ماســت. حمل ــن روزه ــخ ای ــن قصــه تل ــه! ای بل
فــروش خــودروی بــی کیفیــت و بــاال بــردن پیــک پیــک زهرماری 

کــه معلــوم نیســت چــه در ترکیباتــش ریختــه انــد؟
از تولیــد کننــده داخلــی و هــر چیــز وطنــی حمایــت مــی کنیــم. 
ولــو آنکــه ســازنده اش قصــد جانمــان را کــرده باشــد. حــاال چــه 
خــودروی وطنــی باشــد و پرایــدش بخواننــد چــه مشــروبات الکلی 

باشــد و حرامــش بداننــد. 

معجونمرگ

یادداشت
هانیه  فخاری
تجارت جنوب
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ــدور رأی دادگاه  ــا ص ــرد :ب ــالم ک ــزگان اع ــتان هرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
تجدیدنظــر بــرای پرونــده موســوم بــه 1128 کانتینــر کاالی قاچــاق ،متهمیــن در 
ــش از 475  ــری ، پرداخــت بی ــس تعزی ــم حب ــال و نی ــل 5 س ــه تحم ــوع  ب مجم
میلیــارد تومــان جــزای نقــدی ،محرومیــت از هرگونــه فعالیــت بازرگانــی ،ممنوعیت 

خــروج از کشــور و توقیــف امــوال محکــوم شــدند.   
حجــت االســالم والمســلمین اکبری رئیس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان اعالم 
کــرد:در راســتای عــزم راســخ دســتگاه قضایــی اســتان هرمــزگان بــه منظــور مقابله 
بــا مفاســد اقتصــادی و پــس از تکمیــل رونــد تحقیقــات و ختــم مراحــل دادرســی، 
رأی بزرگتریــن پرونــده قاچــاق کشــور ، موســوم بــه پرونــده 1128 کانتینــری کــه 
توســط دادگاه انقــالب بندرعبــاس صــادر شــده بــود ، از ســوی دادگاه تجدیدنظــر 

اســتان هرمــزگان مــورد تأییــد قــرار گرفــت و هــم اکنــون الزم االجــرا اســت.
 وی بــا ذکــر اســامی محکومیــن ایــن پرونــده بــزرگ فســاد اقتصــادی اظهار داشــت: 
پرونــده قاچــاق1128 کانتینــر ظــروف شیشــه ای طــی ســال هــای 1394 و 1395 
در دســتگاه قضایــی اســتان هرمــزگان مطــرح شــد و هــم اکنــون رای قطعــی آن 

صــادر شــده اســت و بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد.
ــده  رئیــس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان در تشــریح جزئیــات رأی ایــن پرون
تصریــح کــرد: بــا اســتناد بــه مــاده 113 قانــون امــور گمرکــی و بنــد ت مــاده 126 
ــا  قانــون مجــازات اســالمی ؛متهــم ردیــف اول پرونــده بــه نــام ســجاد حســرتی ب
توجــه بــه سردســتگی وی در قاچــاق کاالی ســازمان یافتــه بــه صــورت کالن بــه 
ــارد و  ــک میلی ــاه و ی ــغ  ســیصد و پنج ــس و پرداخــت مبل ــال حب ــل دو س تحم
ششــصد و پنجــاه میلیــون و ســیصد و شــصت و هفــت هــزار و هفتصــد و پنجــاه 
تومــان معــادل ســه برابــر ارزش ریالــی کاالی قاچاق و مبلــغ یکصد و هفــده میلیارد 
و دویســت و شــانزده میلیــون و هفتصــد و هشــتاد و نــه هــزار و دویســت و پنجــاه 

تومــان معــادل کاالی از دســت رفتــه محکــوم شــده اســت،
 همچنیــن  متهــم وحیــد مشــهور بــه تحمــل شــش مــاه حبــس و پرداخــت مبلــغ  
پنــج میلیــون و ســیصد و چهــل و شــش هــزار و هفتصــد و بیســت تومــان معــادل 
یــک دوم قاچــاق کاالی مجــاز مشــروط و مبلــغ  یــک میلیــون و هفتصــد و هشــتاد 
و دو هــزار و دویســت و چهــل  تومــان معــادل ارزش کاالی قاچــاق از دســت رفتــه،  
و متهــم ســینا درویــش زاده آبکنــار بــه اتهــام مشــارکت در قاچــاق کاال بــه صــورت 
ســازمان یافتــه بــه تحمل دو ســال حبــس و پرداخــت مبلغ چهــار میلیــارد و نهصد 
و هفتــاد و دو میلیــون و چهارصــد و چهــل نــه هــزار و ششــصد تومــان معــادل یــک 
دوم جــزای نقــدی و پرداخــت مبلــغ  یــک میلیــارد و ششــصد و پنجــاه و هفــت 
میلیــون و چهارصــد و هشــتاد و ســه هــزار و دویســت تومــان بابــت ارزش کاالی از 
دســت رفتــه کــه در مجمــوع بــه مبلــغ بیــش از چهارصــد و هفتــاد و پنــج  میلیارد 

تومــان محکــوم شــده انــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان یــادآور شــد: متهمیــن رضــا حســرتی و 
علــی حســرتی کــه بــرادران متهــم ردیــف اول ایــن پرونــده مــی باشــند نیــز  بــه 
اتهــام معاونــت در قاچــاق کاال  ،هــر یــک بــه تحمــل 6مــاه حبــس تعزیــری محکوم 

شــده انــد.
حجــت االســالم والمســلمین اکبــری در ادامــه افــزود: دادگاه بــا توجــه بــه حجــم 
گســترده قاچــاق ســازمان یافتــه ،متهمیــن را بــه محرومیــت از هــر گونــه فعالیــت 
بازرگانــی و محرومیــت از تأســیس شــرکت تجــاری بــه مدت 5 ســال و ابطــال کارت 

بازرگانــی بــه صــورت دائــم محکــوم نمــوده اســت.
ــه  ــدی از کلی ــه وصــول جــزای نق ــن رابطــه حکــم ب ــار داشــت: در همی  وی اظه
امــوال توقیــف شــده متهمین ســجاد حســرتی، وحید مشــهور و ســینا درویــش زاده 
صــادر شــده و  همچنیــن  متهمیــن ســجاد حســرتی و ســینا درویــش زاده نیــز بــه 

ممنوعیــت خــروج از کشــور بــه مــدت پنــج ســال محکــوم شــده انــد  .

 دســتگاه قضايــی هــم نســبت بــه اتفــاق ازبيــن رفتن 
جمــع کثيــری از مصــرف کننــدگان مشــروبات الکلــی 
واکنــش نشــان داد و اعــالم کــرد: بــا برگزارکننــدگان 
پارتــی هــای مختلــط و عرضــه کننــدگان مشــروبات 

الکلــی برخــورد قاطــع مــی کنــد.
حجــت االســالم والمســلمین اکبــری بــا اعــالم ایــن مطلــب که 
برخــی هنجارشــکنان فرهنگــی بــا ســوء اســتفاده از جشــن هــا 
و مهمانــی هــا، اقــدام بــه برگــزاری پارتی هــای مختلــط شــبانه 
و همچنیــن عرضــه مشــروبات الکلــی می کننــد ، خاطرنشــان 
ســاخت: اقدامــات هنجارشــکنانه ای از ایــن دســت کــه امنیــت 
اخالقــی جامعــه بــه ویــژه نســل جــوان را تهدیــد مــی نمایــد، 
ــدون اغمــاض دســتگاه قضایــی اســتان  ــا برخــورد قاطــع و ب ب
هرمــزگان مواجــه خواهــد شــد.رئیس شــورای قضایــی اســتان 
ــه و  ــالش جهادگون ــد ت ــی تردی ــرد: ب ــح ک ــزگان تصری هرم
هدفمنــد، مدیریــت منابــع مالــی و انســانی و همچنیــن مراقبت 
نفــس و پرهیــز از هرگونــه فســاد؛ بسترســاز رضایتمنــدی مردم 
و ارتقــای شــاخص هــای ســالمت و کارآمــدی دســتگاه قضایــی 
اســتان خواهــد شــد.رئیس شــورای قضایــی اســتان هرمــزگان، 
ــورد  ــور را برخ ــادی کش ــکالت اقتص ــت از مش ــکار برون رف راه
قاطــع بــا محتکریــن و اخاللگــران اقتصــادی و حمایــت از تولید 
ملــی بــر پایــه حساســیت و قاطعیــت در برخــورد بــا اخاللگــران 
اقتصــادی از طریــق دقــت نظــر و تســریع در رونــد دادرســی و 

صــدور آراء متناســب بــا کیفرخواســت ایــن افــراد برشــمرد.
حجــت االســالم والمســلمین اکبــری بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب 
ــر از  ــی طــی 10 ســال اخی ــار مفاســد اخالق ــه براســاس آم ک
ــت  ــد: اهمی ــادآور ش ــت ی ــوده اس ــوردار ب ــت برخ ــیب مثب ش
مبــارزه بــا فســاد اخالقــی کمتــر از مفاســد اقتصــادی نیســت و 
در همیــن رابطــه دســتگاه قضایــی اســتان هرمــزگان بــا مقابلــه 
ــف،  ــه عن ــا هنجارشــکنان و متجــاوزان ب ــان ب مســتمر و بی ام
ــردم گام  ــس م ــی و نوامی ــت عموم ــت از امنی ــت صیان در جه
برمــی دارد . وی بــا اعــالم ایــن مطلــب کــه برخی هنجارشــکنان 
فرهنگــی بــا ســوء اســتفاده از جشــن هــا و مهمانــی هــا ،اقــدام 
بــه برگــزاری  پارتــی هــای مختلــط شــبانه و همچنیــن عرضــه 
مشــروبات الکلــی مــی نماینــد ، خاطرنشــان ســاخت: اقدامــات 
هنجارشــکنانه ای از ایــن دســت کــه امنیــت اخالقــی جامعــه 
بــه ویــژه نســل جــوان را تهدیــد مــی نمایــد،  بــا برخــورد قاطــع 
ــزگان مواجــه  ــی اســتان هرم ــدون اغمــاض دســتگاه قضای و ب

خواهــد شــد.

حبس و بیش از ۴75میلیارد تومان جزای نقـدی مجازات محکومیـن؛

صدوررأیقطعیبرایبزرگترین
پروندهقاچاقکشور

برخوردقاطعباعرضهکنندگان
مشروباتالکلی

400 دســتگاه آمبوالنــس مجهــز و پیشــرفته نیمــه مهرمــاه بــا حضــور وزیــر بهداشــت در 
شــرکت ایــران خــودرو دیــزل و مدیــرکل خدمــات پشــتیبانی و رفاهــی وزارت بهداشــت، 
ــه طــور همزمــان در  درمــان و آمــوزش پزشــکی در گمــرک شــهید باهنــر بندرعبــاس ب

تهــران و بندرعبــاس، رونمایــی شــد.
وزیــر بهداشــت در حاشــیه مراســم بهــره بــرداری از 400 دســتگاه آمبوالنــس پیشــرفته 
ــناور های  ــی و ش ــای هوای ــش آمبوالنس ه ــت: افزای ــزود گف ــور اف ــس کش ــاوگان اورژان ن
ــت و  ــت اجراس ــات در دس ــر اقدام ــز از دیگ ــران نی ــزر و مک ــواحل خ ــرای س ــای ب دری
ــه  ــس کشــور اضاف ــاوگان اورژان ــه ن ــع ب ــه موق ــا را ب ــن آمبوالنس ه ــم ای ــم بتوانی امیدواری

کنیــم.
ــزار  ــته 3 ه ــال گذش ــم س ــزود: در 4 و نی ــمی اف ــی زاده هاش ــن قاض ــید حس ــر س دکت
دســتگاه آمبوالنــس بــه نــاوگان آمبوالنــس کشــور افــزوده شــده اســت و متوســط عمــر 

ــت. ــه اس ــش یافت ــال کاه ــه 4 س ــوده ب ــال ب ــه 12 س ــا ک آمبوالنس ه
مدیــرکل خدمــات پشــتیبانی و رفاهــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی هم در 
مراســم رونمایــی از تعــداد 400 دســتگاه آمبوالنــس در گمــرک شــهید باهنــر بندرعبــاس، 
افــزود: از ابتــدای ســال 93 اجــرای طــرح تحــول ســالمت بــه عنــوان یکــی از فصــل هــای 
خدمتــی بــرای ارائــه بــه مــردم شــریف ایــران اســالمی، در وزارت بهداشــت، درمــان و علــوم 

پزشــکی تدوین شــد.
دکتــر مصطفــی پریــدار بــا بیــان اینکــه اجــرای ایــن طــرح مهــم از ســوی دولــت و مجلس 
ــوزش  ــان و آم ــر بهداشــت، درم ــد وزی ــا وجــود تأکی ــرد: ب ــت شــد، خاطرنشــان ک حمای
پزشــکی در بحــث تأمیــن آمبوالنــس در نقــاط دورافتــاده کشــور و بــه ویــژه اورژانــس های 
جــاده ای و بیــن شــهری، تــا قبــل از امــروز در حــدود 2400 دســتگاه آمبوالنــس هــم از 

تولیــدات داخــل و هــم وارداتــی در کشــور توزیــع شــده بــود.
وی اضافــه کــرد: امــروز شــاهد بهــره بــرداری از 400 دســتگاه آمبوالنــس در فــاز نخســت 
ــا  ــز ب ــده نی ــه آین ــا دو هفت ــر ت ــاز دوم حداکث ــتگاه در ف ــم 300 دس ــتیم و امیدواری هس
همــکاری گمــرک شــهید باهنــر، ســازمان اســتاندار و ســازمان توســعه و تجــارت ترخیــص 

و توزیــع شــود.
پریــدار بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مشــکالت عدمــه قدمــت نــاوگان اورژانــس کشــور بــا 
عمــر بــرآوردی تقریبــی 12 ســاله در ابتــدای دولــت یازدهــم بــود، اظهــار کــرد: بــا حمایت 
دولــت و اضافــه شــدن 700 دســتگاه جدیــد مجمــوع آمبوالنــس هــای کشــور بــه 3 هــزار 
دســتگاه و میانگیــن عمــری نــاوگان اورژانــس بــه کمتــر از پنــج ســال مطابــق اســتاندار 

جهانــی مــی رســد.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز در بندرعبــاس 400 دســتگاه آمبوالنــس ترخیــص مــی شــود 
کــه ایــن آمبوالنــس هــا متفــاوت تــر از آمبوالنــس هایــی اســت کــه تاکنــون وارد شــده 
اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن آمبوالنــس هــا در نــوع خــودش بــرای اولیــن بــار پــس از 
40 ســال وارد کشــور شــده اســت؛ آمبوالنــس هــا کمــک داری اســت کــه عمدتــأ بــرای 
مناطــق صعــب االعبــور، کوهســتانی و بــرف خیــز کشــور مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و 
ظاهــر آن هــم طــی بازدیــدی صــورت گرفــت متفــاوت از آمبوالنــس هــای گذشــته اســت 
و در حــدود 15 ســانتی متــر ارتفــاع آن بــرای توانمنــدی مطلــوب تــر در مناطــق صعــب 

العبــور بیشــتر شــده اســت.
 گفتنــی اســت در ایــن آمبوالنــس هــا، برانــکارد، ونتیالتــور، دســتگاه DC شــوک، کیــف 
ــی پرســتار و  ــه مانومتــر، صندل ــل، دو ســیلندر اکســیژن مجهــز ب ــاء، ساکشــن پرتاب احی
نیمکــت کامــل صنــدوق شــونده تعبیــه شــده اســت.  آمبوالنــس هــای ون اســپرینتر 315 
ــد کــه ســهم هرمــزگان 2دســتگاه  امــکان حمــل دو بیمــار در شــرایط اضطــراری را دارن

پیــش بینــی شــده و وعــده داده انــد تــا در فــاز بعــد ســهم بیشــتری اختصــاص یابــد.

400دستگاهآمبوالنسمجهزوپیشرفته
دربندرعباسرونماییشد

اختصاصی
تجارت جنوب

گزارش

پس از ۴0 سال؛

سهم هرمزگان 2دستگاه!

عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان هرمــزگان وعــده داده و گفتــه: جهــت رفــاه حــال 
هــم اســتانی ها، 40 دســتگاه آمبوالنــس تــا دومــاه آینــده وارد نــاوگان اورژانــس اســتان 

می شــود.
ــا اشــاره بــه خبــری کــه اخیــرا  ــا یکــی از خبرگزاریهــا ب  ناصــر شــریفی در گفتگــو ب
در فضــای رســانه ای اســتان بــه عنــوان مطالبــه مردمــی در تجــارت جنــوب مبنــی بــر 
اختصــاص تنهــا دو دســتگاه آمبوالنــس بــه اســتان پخــش شــده بــود گفتــه اســت: 
ایــن نگرانــی بــه حــق مــردم عزیــز اســتان هرمــزگان اســت کــه بــا پیگیــری دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اســتان و مســاعدت وزارت بهداشــت 60 دســتگاه آمبوالنــس بصــورت 
ــرای پایگاه هــای جــاده ای و  ــره کیــش ب ــق گمــرک جزی ــداری و از طری شاســی، خری
اورژانــس بیمارســتان های اســتان هرمــزگان وارد کشــور شــده بــود تــا بــا نصــب کاربری 

آمبوالنــس وارد نــاوگان اورژانــس اســتان شــود.
وی گفــت: امــا متاســفانه بدلیــل برخــی مشــکالت مدت هــا در گمــرک کیــش مانــده 
ــاه  ــخ 26 تیرم ــه در تاری ــراوان در ســفری ک ــای ف ــا و رایزنی ه ــا پیگیری ه ــه ب ــود ک ب
نودوشــش بــه اتفــاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور بــه جزیره کیش داشــتیم 
ایــن موضــوع و مشــکل پیــش آمــده مطــرح کــه وی در همــان جلســه آقــای حاجــی 

میرزایــی دبیــر هیــات دولــت را جهــت پیگیــری موضوع تــا حصــول نتیجه مامــور کرد.
عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان هرمــزگان در ادامــه اظهــار داشــت: پــس از پیگیری ها 
و رایزنی هــای متعــدد مجــوز ترخیــص صــادر و اقدامــات الزم جهــت نصــب کاربــری 
آمبوالنــس توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی انجــام گرفــت کــه در بهمــن مــاه ســال 

گذشــته تعــداد 20 دســتگاه از 60 دســتگاه وارد نــاوگان اورژانــس اســتان شــد.
عضــو کمیســیون شــوراها وامــور داخلــی کشــور خاطــر نشــان کــرد: 40 دســتگاه دیگر 
از ایــن آمبوالنس هــا نیــز در حــال آمــاده ســازی و نصــب کاربــری جهــت تحویــل بــه 
اورژانــس اســتان و توزیــع بــرای مراکــز اورژانــس بیــن جــاده ای ، پایگاه هــای روســتایی 
و اورژانــس بیمارســتانی در ســطح اســتان می باشــد کــه بــا برنامــه ریــزی انجــام شــده 

امیدواریــم تــا 2مــاه آینــده ایــن کار صــورت پذیــرد.
وی در پایــان ضمــن تشــکر از دکتــر داودی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان، 
معــاون درمــان دانشــگاه و رییــس اورژانــس هرمــزگان بیــان داشــت: علیرغــم ایــن کار 
ــز و پیشــرفته،  ــای مجه ــه آمبوالنس ه ــس اســتان ب ــاوگان اورژان ــز ن ــزرگ در تجهی ب
مجمــع نماینــدگان اســتان بــا همــکاری اســتاندار بــا تمام تــوان پیگیــر و مدافــع منافع 

مــردم شــریف اســتان هســتند.

40دستگاهآمبوالنسبههرمزگاناهدامیشود
وعده عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در پی انتشار یک مطالبه مردمی در تجارت جنوب ؛
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ــن  ــر زمی ــکان ب ــن م ــود را در ای ــل خ ــا محم ــی کاروان ه روزگاران
می نشــاندند.

مرکــب هــای آنهــا شــتر بــود و االغ ، توشــه هایــی بــه همــراه داشــتند 
کــه نیــاز روزمرگــی های شهرنشــینان را پاســخ مــی داد ، خســته بودند 
زنانــی کــه پــای پیــاده در شــب زیــر نــور نقــره ای مهتــاب  توشــه هایی 
بــر ســر، خــروس خــوان راهــی شــهر مــی شــدند و مردانــی که مهــاردار 

ــتران بودند. ش
کله خاتون ســرپناه خســتگی و دلبســتگی آنهــا بود در دل ســحرگاهان 
تــا صبحــگاه صیفــی جــات و گوجه بادنجــان ایســین و تازیــان در دکان 

هــای بنــدر عرضه شــود. 
 هرچنــد اثرواســنادی مکتــوب از ایــن مــکان در دســترس نبــود امــا 
عبــداهلل احمــد آخــش جان از جمله کســانی اســت کــه در این مســیربا 
چهارپایــان تــردد داشــته و بــا توصیــف ایــن مــکان مــی گوید: مشــولی 
، جنــگل گز)مــرزی( و پنجعلــی، پســتی هــا و بلنــدی هــا مســیرهای 
ارتبــاط مــردم و شــهر و راه هایــی کــه بــه شــهر بندرعبــاس ختــم مــی 
شــد، بــود. هریــک از ایــن مســیرها راه خربــار و راه پیــاده آدم رو داشــت 
کــه مســیر مشــولی نزدیــک تریــن راه بــه شــهر بــود مشــولی بــه کلــه 
خاتــون مــی رســید." کنیــز علــی محمد قاســم،مم بریــم" هــم از زنان 
ســالخورده ایــن محــل بــا زمزمــه شــعری می گویــد: در مســیر پنجعلی 
ــود :  ــروی برکــه اول نوشــته ای ب هــم دو برکــه وجــود داشــت کــه ب
خرجــی "تحــت خوشــن" بــه ایــن معنــا کــه آب اســتفاده مــی کنیــد 
پــول را  بگذاریــد زیــرا خــودش هزینــه هایــش را پرداخــت مــی کنــد و 
برکــه دوم : بــا "پــول تخــم مــرغ درســت بــودن" ، بــه ایــن معنــا کــه 

بــا زحمــت و تــالش درســت شــده اســت. 
ــن مســیرها حمــل مــی شــد در  ــره شهرنشــینان از ای نیازهــای روزم
واقــع کار سیســتم حمــل و نقــل فعلــی بندرعبــاس را انجــام مــی داد.  
نیازهــای آنهــا محصــوالت کشــاورزی  میــوه جــات ، آهــک ، چــوب و ... 
بــود ، کســانی کــه زمیــن هــای زراعــی و کشــاورزی داشــتند از جملــه 
عبدالکریــم صفــا ، محمدرفیــع رئیــس پــور ، غالمعباس مظفــری، مریم 
غــالم آبســته و احمــد محتــرم و بزرگانی از روســتاهای همجــوار : درگیر 
و قلعــه و فاریــاب و پشــته و پاتل و ســرریگ ایســین محصــوالت خود را 

بــه شــهر از ایــن راه صــادر مــی کردنــد.
ــن ... و روســتاهای شــمال  ــی ســیاهو ، رضــوان وفی ــد اهال ــی گوین م

ــردد داشــتند. ــن مســیرها ت ــز از ای ــزگان نی هرم
محمدغــالم پــرکان نیــز کــه از در دامــن خاتــون اســتراحت کــرده از 
اهالــی ایســین بــه تاریــخ ایــن منطقــه اشــاره دارد و مــی گوید: ایســین 
ــه شــهر  قدمتــی بیــش از شــهر بندرعبــاس دارد و بدلیــل نزدیکــی ب
بندرعبــاس نقــش بیشــتری در تامیــن مایحتــاج شهرنشــینان داشــت.

محمد آتشین ماه
دانشجوی دکتری معماری

گزارش

دشــت ایســین محصوالتــی همچــون هندوانــه ، خیــار ،کاهــو ، 
گوجــه ، بادمجــان ، ســبزیجات مرغوبــی داشــت و در کنــار ایــن 
محصــوالت 3 کارگاه کــوره آهــک پــزی در روســتای محلــه نــو 
ایســین وجــود داشــت کــه آهــک تولیــد مــی کردنــد و بدلیــل 
عــدم وجــود ســیمان در آن زمــان از ترکیــب ) آهــک ، خــاک 
رس ، خاکســتر و مدفــوع حیوانــات ( ســاروج مــی ســاختند . 
اکثــر اوقــات ســاروج هــم درهمیــن منطقــه ســاخته مــی شــد 
ــه  ــی بندرعبــاس و بخشــی از محل ــه روایتــی اســکله حقان و ب
ــی  ــت . اهال ــده اس ــاخته ش ــاروج ش ــن س ــا از ای ــه عط خواج
یــک روز در میــان محصــوالت و کیســه هــای آهــک را بــر روی 
مرکــب هــا ســوار و در هنــگام شــب راهــی شــهر مــی شــدند ، 
در شــب هنــگام گــرگ هــا راهزن هــا امنیــت عابریــن را تهدید 

مــی کردنــد .
"مریــم غــالم محســن مــم زاهــد" از زنــان ســالخورده 
ــادآوری مــی کنــد: آن هــا خمــره هایــی را در  ایــن منطقــه ی
ــاران،  ــارش ب ــا ذخیــره ب مسیرشــان دفــن کــرده بودنــد کــه ب

ــازد. ــرف س ــا را برط ــنگی آنه ــاز تش نی

ســحرگاه از راه مشــولی بــه کلــه خاتــون مــی رســیدند و مرکــب های 
خــود را از حرکــت بــاز مــی داشــتند و اســتراحت مــی کردنــد و نمــاز 
صبــح را اقامــه مــی کردنــد و مردهــا آواز)شــروند( ســر مــی دادنــد و 
حرکتــی دوبــاره بــه ســمت شــهر را بــه کاروان نــدا مــی دادنــد. در 
گــرگ و میــش هــوا بــه راه خــود ادامــه مــی داننــد ، محصــوالت خود 
را بــه شــهر مــی رســاندند و در مســیر برگشــت همــراه خــود ماهــی 
خریــداری و بــه محــل خــود مــی آوردنــد. گاهــی از تــرس راهــزن و 
گــرگ هــا بــه بــاالی کلــه خاتــون پناه مــی بردنــد. بــه روایتــی دیگر، 
گورو)هنــدی هــا ( در ایــن فضــای کلــه خاتــون اقامــت داشــته انــد و 
مــکان امنــی بــرای پیلــه وران بــود. ایــن فضــا از زمانهــای دور بــا رفت 
و آمــد قــوم هــای مختلــف آرام آرام محیطــی شــد یادمانــه. کاروان ها 
دلبســتگی و وابســتگی خاصــی بــه کلــه خاتــون داشــتند چــرا کــه 
کلــه خاتــون محــل امــن آنهــا بــود ، کــوه بلنــدی بــا شــکل و ظاهــر 
شــبه بانویــی مهربــان کــه کاروانیــان را در آغــوش گرفتــه و آنهــا را از 

تهدیــد خطــرات محیطــی حفــظ مــی کند.
کلــه خاتــون هنــوز کوهــی  وفــادار و پابرجاســت هرچنــد ایــن روزهــا 
بــاد وطوفــان شهرنشــینی بــر رخســار و ردپــای  چــرخ هــای  صنعت 
بــر انــدام دارد و اســیر فشــار قــوی بــرق شــهری  شــده امــا هنــوز می 
تــوان بــه آن جــان داد و نفــس دمیــد. اینکــه چرا نــام این کــوه را کل 
خاتــون گذاشــته انــد مــی گوینــد چــون شــبیه زنــی بــوده کــه چادر 

بــه ســر دارد و خاتــون بــه معنــای زن اســت.
ایــن مــکان بدلیــل قــرار داشــتن در حاشــیه شــهر و جــاده ورودی و 
خروجــی بندرعبــاس در بلــوار راه آهــن ، بعــد از پــل ورودی شــهردر 
جــوار شــهرک راه آهــن مــی توانــد تفرجگاهــی بــرای عابریــن باشــد. 
ــده کــردن فرهنــگ و  ــه ســبک ســنتی و زن ــدازی بوســتانی ب راه ان

احیــاء نخلســتانی کــه دیگــر اثــری از آن نیســت.
ــوان  ــی ت ــون ، م ــه خات ــون کل ــط پیرام ــی محی ــر اســاس هارمون ب
اســتراحتگاه البتــه اینبــار نــه بــرای گــذر بلکــه بــرای اســکان در نظر 
گرفــت. بندرعبــاس بســتر ســرمایه گــذاری بــرای گردشــگری اســت 
و ایــن کــوه بانــو یــا خاتــون کــه همچنــان دامــن زیبایــش در ایــن 

نقطــه از شــهر گســترده اســت مــی توانــد بــام بندرعبــاس باشــد. 
ایــن بانــوی مهمــان نــواز هنــوز هــم چشــم در راه کاروانیــان اســت 
ــا خــود حفــظ  کاروانیانــی کــه بماننــد و خاطــرات گذشــته مــا را ب

کننــد . 
و همانگونه که "مریم غالم محسن مم زاهد" زمزمه می کرد:
کله خاتون تمب خیبری بود     صدای سمب پای لشکری بود

مــن بــه ظرفیتهــای بکرســرمایه گــذاری شــهرم مــی اندیشــیدم و به 
تاریخــی کــه شــاید به فراموشــی ســپرده شــود. 

با تشکر از اطالعات شفاهی اهالی ایسین

کلهخاتون
بانوییفراموششده

تجارت جنوب فرصت احیای جاذبه ای گردشگری را معرفی می کند؛

گ
فرهن
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استان ها

خوزستان

بوشهر

کرمان

فارس
فارس از لحاظ تولید رتبه اول کشوری را داراست

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: به منظور خدمت رسانی مطلوب تر به زایران اباعبداهلل الحسین )ع( در ایام اربعین حسینی 
ورود بدون روادید اتباع عراقی از مرز شلمچه از 14 مهر ممنوع است.

اسماعیل زمانی اظهار داشت: با توجه به تکمیل نشدن زیرساخت ها در ترمینال مرز شلمچه ویژه اتباع عراقی لذا به منظور ساماندهی 
و تامین خدمات رفاهی زائران ورود بدون روادید اتباع عراقی از مرز شلمچه از مورخ 14 مهر سال جاری مطابق با 26 محرم الحرام 

ممنوع است.
وی افزود: این ممنوعیت تا 12 آبان ماه مطابق با 24 صفر ادامه دارد و پس از آن با توجه به قانون مناطق آزاد ورود اتباع خارجی بخصوص 
اهالی استان بصره عراق به شهرهای آبادان و خرمشهر آزاد 
است.وی همچنین بیان داشت: در راستای تنظیم بازار در 
محدوده شهرستان های آبادان و خرمشهر خروج انواع دارو، 
شیر خشک، قند و شکر، ماهی، روغن جامد و مایع، برنج 
ایرانی و خارجی، مرغ و گوشت به صورت منجمد و گرم از 

مرز شلمچه ممنوع اعالم شده است.
تردد  مبادی  از  خوزستان  در  چذابه  و  شلمچه  مرزهای 

زائران اربعین حسینی به عراق است.
به طور متوسط روزانه سه تا چهار هزار نفر از اتباع 

سفر  و خرمشهر  آبادان  شهرهای  به  عراق  کشور 
می کنند .

ممنوعیت ورود اتباع عراقی از 14 مهر

معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب استان فارس اضافه کرد: فارس از لحاظ تولید رتبه اول کشوری و از نظر سطح زیرکشت بعد 
از استان کرمان رتبه دوم کشوری را داراست.

صالح جهرمی افزود: همچنین این استان با بیش از 407 هزار هکتار سطح زیر کشت باغی 14.7 درصد سطح زیر کشت کشور و با 
تولید ساالنه بیش از 2.89 میلیون تن انواع محصوالت باغی 19.8 درصد تولید محصوالت باغی کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب استان فارس اضافه کرد: فارس از لحاظ تولید رتبه اول کشوری و از نظر سطح زیرکشت بعد 
از استان کرمان رتبه دوم کشوری را داراست. 

زمینه  در  ذکر  قابل  نکته  داد:  ادامه  جهرمی 
سطح  افزایش  فارس  استان  باغی  تولیدات 
و  است  اخیر  در سال های  تولید  و  زیرکشت 
نزوالت  و  آبی  مخازن  حجم  کاهش  علیرغم 
جوی مقدار تولید و سطح باغ های استان روند 

صعودی داشته است. 
وی گفت: بر اساس آمار موجود سطح زیرکشت 
محصوالت باغی استان طی سال 1382 الی 
1392 حدود 36 درصد افزایش داشته و در 
واقع تغییر الگوی کشت از محصوالت زراعی به 
محصوالت باغی صورت گرفته است. بنابراین 
برنامه ریزی ها بر روی سازگاری با کم آبی نیز 

بیشتر باید روی این حوزه متمرکز باشد.
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اجراییشدنتفاهمنامه
دانشگاههایبوشهروآلمان

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر گفت: تفاهم 
نامه امضا شده با دانشگاه "اف اچ ام " آلمان با برگزاری 
کارگاه آموزشی سه روزه 'مدیریت جهانی کسب و کارهای 
متمرکز بر صنایع کوچک'  اجرایی شد. حسین اسکندری در 
گفت و گو با خبرنگاران افزود: هدف از تشکیل چنین کارگاه 
هایی تبادل علمی با دانشگاه های مهارتی است تا دانش 
دانشجویان و مدرسان در این زمینه به روز شده و از تجارب 

کشورهای پیشرفته برای نیازمندی های بومی استان بوشهر استفاده شود.
اسکندری ادامه داد: افزایش تعامالت در عرصه بین الملل از رویکردهای جدی دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر 

است که نسبت به تحقق آن اهتمام جدی داریم.
نماینده دانشگاه ف اچ ام آلمان گفت: همکاری با دانشگاه جامع علمی کاربردی بوشهر و علمی کاربردی پلیمر در زمینه 
طرح های تحقیقاتی و توسعه ای و عملیاتی کردن پایان نامه های علمی از دیگر برنامه های تفاهم نامه های آتی است.

ویدبرگ یادآور شد: زمان اجرای این تفاهم نامه سه ساله است اما دانشگاه اف اچ ام آلمان تمایل دارد این همکاری را 
در آینده هم ادامه دهد.

وی گفت: همچنین این دانشگاه در صورت انعقاد تفاهم نامه در زمینه طرح های دانش بنیان در حوزه های پسماند و 
محیط زیست حمایت های مالی تا سقف سه میلیون دالر را انجام خواهد داد.

دانشگاه اف اچ ام آلمان و دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر چندی پیش تفاهم نامه همکاری در زمینه آموزش و 
صنعت و تبادل دانشجو و استاد به امضا رساندند.

مدیرعامل بیمه سالمت کشور با اشاره به اینکه حذف دفترچه بیمه سالمت از استان کرمان به عنوان پایلوت آغاز شده است 
گفت: این طرح از بهمن ماه در کشور نیز اجرایی می شود. طاهر موهبتی در دیدار با سرپرست استانداری کرمان با اشاره 
به اجرای طرح حذف دفترچه بیمه سالمت افزود: اجرای دولت الکترونیک می تواند رفتارهای ما را در حوزه درمانی کشور 
منطقی کند. وی با اشاره به اینکه تغییر رفتار در حوزه درمان باید با ایجاد مشوق هایی انجام شود زیرا با اجبار شدنی نیست 
گفت: با نسخه نویسی الکترونیکی در مراجعه به بخش سرپایی، دیگر پزشک نسخه نوشتاری ندارد و با وارد کردن کد ملی، 
نسخه ثبت الکترونیکی می شود و همزمان در داروخانه ها و آزمایشگاه ها مشاهده می شود. وی با بیان اینکه ائمه جمعه و 
مسئوالن استان در فرهنگ سازی تغییر رفتار می توانند نقش بسزایی داشته باشند بیان داشت: اگر رفتار بیمه گر اصالح نشود، 

کار پیش نمی رود. وی شکل دهی فرهنگ عمومی را در حوزه 
سالمت و درمان مهم و زمان عنوان کرد. سرپرست استانداری 
کرمان نیز در این دیدار حذف دفترچه را کار ارزشمند و مهمی 
در زمینه کاهش هزینه ها و مدیریت منابع و مصارف عنوان کرد 
و افزود: باید رفتار پزشکان نیز در تجویز داروها تغییر کند و برای 
موفقیت در مدیریت مالی باید این امر صورت بگیرد. محمدجواد 
فدایی با اشاره به اینکه معتقدیم که در حوزه درمان و تجویز دارو 
باید به آنچه که نیاز است تجویز شود گفت: صرفه جویی رابطه 
ای با وضعیت اقتصادی کشور ندارد و این مهم باید همیشه 
مدنظر باشد و برای اجرای طرح حذف دفترچه بیمه 

سالمت و پیشبرد روند کار همکاری خواهیم کرد.
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British Prime Minister Theresa May said 
that Britain's new immigration policy will be 
based on skills, not origin.
She added that the new British system would 
prioritise high-skilled workers and treat Euro-
pean Union citizens as the same after Brexit.
May said that even though free movement 
will end, the government did recognize the 
needs of certain sections, and will have im-
migration exceptions.
Interior minister, Sajid Javid, later said Brit-
ain will bring in a salary threshold for highly 
skilled workers' visas as part of its post-Brex-
it immigration system.

A bilateral agreement has been signed to use Amirabad 
Port in the northern Mazandaran province as a corridor 
for transiting 30,000 tons of fertilizer from Turkmeni-
stan to India, the director of Amirabad Special Econom-
ic Zone said.
Siyavash Rezvani added around 10% of the cargo, 
which was dispatched from Turkmenistan’s Turkmen-
bashi Seaport, has so far entered Amirabad port.
The official noted that the freight will first be transport-
ed via railroad to Shahid Rajaee Port, Iran’s biggest con-
tainer port at the mouth of the Strait of Hormuz in south-
ern Hormozgan province. “Then, it will be shipped to 
India,” he added.
Iran has been trying to boost its role as a transit corridor 
between the Asian countries and the Europe via devel-
oping major seaports and railroad connected to interna-
tional lines.

Turkmenistan to send fertil-
izer to India via Iran New immigration poli-

cy based on skills, not 
origin

news

Aliyeh javadi
Tejarat jonoub

 Iran exported 4.644 million tons of gas condensates worth 
$2.417 billion in the first half of the current Iranian year that 
ended on September 22, according to data released by the 
Islamic Republic of Iran Customs Administration.
The figure, which indicates a 46% and 28.58% decline in 
terms of volume and value respectively compared with last 
year's corresponding period, could accompany the National 
Iranian Oil Company's plan to stop export deals for gas con-
densates with foreign customers to increase its use in more 
profitable petrochemical industries.
The Energy Ministry has also envisaged to make a better 
use of the strategic fuel in its refineries in a bid to reach 
more value added products and subsequently reduce the ex-
ports of raw crude.
The Persian Gulf Star Refinery in the city of Bandar Abbas, 
Hormozgan Province, and Borzouyeh Petrochemical Com-
pany, the world’s largest aromatics production complex 
with a capacity of 4.5 million tons per year, are the biggest 
local consumers of gas condensates.
According to Customs report, gas condensate had a 8.2% 
and 10.46% share in the country’s total exports in terms of 
tonnage and value respectively. Last year's exports in the 
similar period amounted to 8.629 million tons worth $3.385 
billion.

Non-oil exports from the western ports of southern Hormozgan 
province in the first half of the current fiscal (started on March 21) 
stood at 517,123 tons, registering a 27% growth in terms of weight 
comparing with the corresponding period of last year, a senior of-
ficial said on Monday.
Ghasem Askarinasab, the director of Bandar Lengeh Ports and 
Maritime Directorate, added that the exports mostly include fruits 
and vegetables, dried fruit, minerals and building materials.
The official noted that the province’s imports have observed a con-
siderable decline in the period.
“Some 37,000 tons of non-oil goods have entered the country 
through the western ports of Hormozgan, which indicate a sharp 
fall of 60% year on year,” he added.
The official referred to the massive capacity of Hormozgan cor-
ridors and said, “close to 4.24 million tons of goods have been 
loaded and unloaded in the western ports of the province during 
the six-month period.”
“Of the total amount, oil and non-oil transit share respectively 
stood at 3.93 million tons and 1.808 million tons,” the official add-
ed.
According to him, transit of goods via Bandar Lengeh has ob-
served a 11% growth in terms of volume during the period.
“Some 2,137 TEU containers have been transported through Ban-
dar Lengeh ports, indicating a 19% year-on-year jump.”
Over 146,000 tons of agricultural and livestock products have 
been exported via Bandar Lengeh, registering a growth of 18% 
compared with the similar period of last year.
Askarinasab had previously said that the launch of 'Shiyu Port' in 
Parsian city and the minerals terminal in Bandar Lengeh port city, 
inviting merchants and investors and arranging face-to-face meet-
ings with them, activating new shipping lines, providing port fa-
cilities and reducing the time of unloading and loading, are among 
the measures that have been taken to promote the performance and 
operation of the ports in southern Hormozgan province.
Bandar Lengeh is located 240 kilometers west of Bandar Abbas 
and is the main port city of western Hormozgan province.

Gas condensate 
exports fall in H1

Hormozgan non-oil exports 
hike by 27%
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The sun begins to set and I pitch the tent, gather fire-
wood The Island of Hormuz – A Backpacking 
Guide
To get to Hormuz, you will need to take a ferry from 
Bander Abbas or Qeshm – both of these places have 
airports and Bander Abbas also has rail-links to 
much of Iran.
It is possible to see much of the island of Hormuz in 
just one day by car but this is definitely not the way 
to go.
I strongly recommend bringing a tent to Hormuz is-
land and camping for at least a few days; there are 
a few spots, some on the beaches and some in the 
valleys where you can camp out. I camped in Hor-
muz a week on both occasions and could have easily 
stayed longer.
There are a couple of shops on the island where you 
can buy basic supplies and, crucially, gas canisters 
for cooking stoves. It is well worth bringing a stove 
with you – especially if you are on a budget as your 
main cost in Hormuz is likely to be transfers to and 
from your campsite.
There are now some homestays and basic rooms 
where you can stay in the village. After a long night 
of partying on my birthday, me and Nina wanted a 
proper afternoon’s sleep (it’s too hot on the beach 
during the day to survive in a tent) so we went to 
Ashpazkhune Jafari (Khondegh) – you can contact 
them here on Instagram or by using this number – 
0098-9179393720
They have A.C Rooms available from $11 – $15 – 
we stayed in the ‘honeymoon suite’.
 If you camp; it is essential that you take all of your 
rubbish with you, this is a truly special place – do 
not trash it.
Hormuz island gets unbelievably hot during midday; 
this is a good time to either hole up in some shade or 
to pop into town to eat lunch; I only ever found one 
place called “Sofre khune Khale”, along the seafront, 
that serves food. In 2018, we found several other 

places serving food.
Ideally, the best time to visit Hormuz is in winter.
Whilst camping, be sure to have essential supplies – 
namely water! – with you; it really is a bitch to walk 
into Hormuz town to get stuff.
Walking into town can take a very long time and 
there is sometimes hardly any traffic at all; when you 
do see a vehicle it is very easy to hitch a ride but you 
can’t count on coming across one.
There is very little wood in Hormuz and you will 
struggle to collect enough to have a decent fire how-
ever some locals do sell wood – 15,000 for a big bun-
dle that will last about 90 minutes – so ask around 
and you might be in luck.
Haji is reliable and although he speaks very little 
English he knows Hormuz island well and is able to 
sort you out with anything you need. He charges fair 
rates, you can reach him at 0098-9367651669  (you 
can also reach him on this number on the Telegram 
app). 
You will want to hire a driver to take you on a round 
the island tour – it’s a big island and would take seri-
ous time to walk around. I recommend camping out 
and exploring for a few days but also definitely rec-
ommend splashing out on a day tour so that you can 
see the best of the island; Haji charges around $50 
– $60 for a day and this is fair.
You should definitely visit the incredible River Art 
studio in town, run by my friend, the friendly and 
talented Dr. Ali Nadalian. This incredible initiative 
aims to provide free art training and education to all 
of the women upon the island, thus providing them 
with a wonderful opportunity to create art and earn 
some money on the side by selling handicrafts to 
tourists.
You can pick up a free map, super handy, of the is-
land at the River Art Studio.
Hormuz is a tough place to eke out a living, please do 
consider buying some artworks or souvenirs from the 
ladies outside the Portuguese fort or at the art studio.

Hormuz – the
rainbow island of iran

For practicalities on visiting Hormuz island and things to do 
in Hormuz, scroll to the end of this post. 
Hormuz island is officially my favourite place in the world. I first 
visited this magical rainbow coloured gem in 2016 when I was 
hitchhiking across Iran. I had met my Persian Gypsy and we had 
fallen in love. It was on this awesome island, whilst camping out 
beneath the stars, that we made the commitment to try and stay 
together, despite the incredible cultural, financial and passport-re-
lated challenges that lay ahead… 
The Story from our first visit to Hormuz in 2016
I awoke with a jolt, the ferry pulling into the small harbour of 
Hormuz island, as the local Iranian passengers begin preparing 
to disembark, some unfurling umbrellas to fend off the scorching 
rays of the sun.
Within moments, the ferry is empty, the locals scrambling across 
the concrete jetty in search of shade. I grab my pack and the huge 
pop-up tent I had been gifted by an Iranian couchsurfer and follow 
Nina, my adventure buddy, into the small town of Hormuz.
The town is tiny, a collection of simple buildings and two or three 
shops selling basic supplies. We stock up on food and water and 
pull out a map; whilst the town is nice, this is not why we are here.

Hormuz island is a special place, this is a geological wonder-
land… 
Soon, a local Hormuz man approaches and asks me and Nina if 
we need a ride. The roads are red, unpaved, similar to something 
out of Mad Max (the greatest movie of all time), and our new 
friend, Hajji, leads us to his vehicle.
It is pimped out, we jump in and he smiles at me, speaking very 
little English, as I point at my map, showing him the place I think 
I want to go. We hit the road, red dust spewing into the air as we 
leave the small town and head out into the sun-scorched, rainbow 
landscapes of Hormuz.
It is the single most exhilarating drive of my life.
On all sides, mountains of red, purple, yellow and blue explode 
into the sky like impossible rocky mushrooms.
Bands of colour zig and zag in impossible patterns, local fisher-
men pull in their catch of the day as the sun bounces low over 
the water, sizzling sands beginning to cool as the heat of the day 
recedes.
Hajji drops us in a spot I am not going to reveal and we follow a 
rocky track, our packs upon our backs until we reach a stunning 
golden beach of multicoloured sands.
Patches of silver sparkle like glitter as the waves rush in and I 
cannot help myself, I dump my stuff and run to the water, wading 
into the cool refreshing waves of the Persian Gulf.
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رئیــس ســازمان فرهنگی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری بندرعبــاس 
گفــت: بــه همــت ســازمان فرهنگــی،  اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
ــای  ــی و ورزش برنامه ه ــه تربیت بدن ــا هفت ــان ب ــاس، هم زم بندرعب

مختلــف ورزشــی در بندرعبــاس برگــزار می شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری بندرعباس، محمدمهــدی جهانبخــش ضمــن تبریــک بــه 
ــه اهمیــت و  ــا توجــه ب ــی، بیــان کــرد: ب مناســبت هفتــه تربیت بدن
ترویــج ورزش در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه و تشــویق خانواده هــا 
بــه ورزش، برنامه هــا و مســابقات متنوعــی در ســطوح مختلــف بــرای 

شــهروندان در بندرعبــاس تــدارک دیده شــده اســت.
و  مســابقات  امســال  تربیت بدنــی  هفتــه  در  داد:  ادامــه  وی 
همایش هــای مختلــف ورزشــی در نقــاط مختلــف شــهر بندرعبــاس 

می شــود. برگــزار 

جهانبخــش اضافــه کــرد: در ایــن راســتا برگــزاری همایــش 
ــا عنــوان  ــواده از جملــه ایــن برنامه هــا اســت کــه ب ورزش هــای خان
ــه همــت ســازمان فرهنگــی،  اجتماعــی و  ــا نشــاط" ب "شــهروند ب
ــاس،  ــان بندرعب ــاس، اداره ورزش و جوان ورزشــی شــهرداری بندرعب
ــیم  ــالت اسالم آباد، س ــاجد در مح ــهری و مس ــه گانه ش ــق س مناط
ــی  ــف ورزش ــای مختل ــا برنامه ه ــراه ب ــد هم ــهرک توحی ــاال و ش ب

برگــزار می شــود.
رئیــس ســازمان فرهنگی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری بندرعبــاس 
اظهــار کــرد: عــالوه بــر ایــن در هفتــه تربیت بدنــی و ورزش امســال 
مســابقات دومیدانــی، والیبــال ســاحلی، دوچرخه ســواری، پرتاب 
مختلــف  نقــاط  در   ... و  قایقرانــی  بسکتبال، شــطرنج، بدمینتون،  

ــود. ــزار می ش ــاس برگ بندرعب
وی ابــراز کــرد: در ایــن هفتــه ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
ــی  ــای همگان ــت ورزش ه ــکاری هیئ ــا هم ــاس ب ــهرداری بندرعب ش
اســتان هرمــزگان نیــز همایــش بــزرگ ورزش همگانــی بــا خانــواده 
را در ســاحل بندرعبــاس و همایــش ورزش بانــوان در ســالن فجــر را 

نیــز در دســت اجــرا دارد.

برنامههایهفتـه
تربیتبدنیاعالمشد

خبر

تجارت جنوب
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عليرضا احمدی :
لطفا مسئوالن به دانشگاه هرمزگان توجه 
نظر  از  که  چرا  باشند،  داشته  بيشتری 
امکانات رفاهی و بهداشتی در وضعيت 

فاجعه باری  قرار دارد.

امينی زاده  :
هزينه ی رفت و آمد با سرويس های دانشگاه 
هرمزگان هر سال بيشتر از سال پيش است 
مگر دانشگاه هرمزگان با دانشگاه های دولتی 
ديگر فرق می کند که بايد برای رفت و آمد هم 

هزينه پرداخت کنيم؟

داوود داستان نسب :
اخالق که حداقل حقوق  بد  متاسفانه عده ای 
انسانی را رعايت نمی کنند با بهره گيری از دروغ 
و تهمت آبروی افراد را مورد حمله قرار می دهند. 
نمونه بارز و عينی آن فضای مجازی است که 
متاسفانه با اطالع رسانی کم، مورد پيگيری قرار 

نمی گيرند .

رضا نجفی :
نيز محروم  امکانات  از حداقل  ما جنوبی ها 
هستيم اما به اندازه شهرهای بزرگ مطالبه 
در  مطالبه گری  روحيه  اين  و  نمی کنيم 
استان های جنوبی به نسبت ديگر استان ها 

کمتر است.

ضرغام پورجنگان :
به  ويژه  ای  نگاه  استان،  راهداری  اميدواريم 
شهرستان پارسيان هم داشته باشند. جاده های 
پس  و  کوچه  همانند  پارسيان  شهرستان 
کوچه های شهر حلب شده است؛ اميدوارم که 
مسئوالن مربوطه به وعده و وعيدهای خود عمل 

کنند .

امير شاهين :
با وجود اينکه اعالم شده است، بانك ها سود و دير 
کرد وام های کشاورزی را می بخشند اما بعضی از 
بانك های دولتی و خصوصی هستند که عالوه بر 
اينکه سود و دير کرد وام کشاورزی را نمی بخشد 
بلکه دست به اقدام قضايی می زنند که به مصادره 

و حبس کشاورزان منجر می شود.

الياس کاظمی  :
 دلم برای استانم می ســوزد که تا اين 
حد محروم است! با اين همه سزمايه نه 
در آمـوزش نه در صنعت و نه در بحث 
درمان حرفی برای گفتن نداريم و فقط 

شعار می دهيم
ای که دستت می رسد کاری بکن!

سجاد کمال نيا  :
از بزرگواران خواهش می کنم فکری به حال 
اعتصاب قصابان شهرستان رودان بکنند، 
مغازه يهاشان  که  است  هفته  يك  حدود 
رو تعطيل کرده اند و متاسفانه هيچ کس 

رسيدگی و پيگيری نمی کند. 

احسان کمالی :
چند سالی است که ادارات آموزش و پرورش هيچ 
اعتباری بابت طرح های عمرانی دريافت نمی کنند و 
از طرفی اداره نوسازی که متولی اين کار است، هيچ 
اقدامی انجام نمی دهد. از  مسئوالن تقاضا داريم که 
به اين مساله برای حل و فصل کردن آن ورود کند.

صادق نيکبخت  :
تهران،  در  آمبوالنس  دستگاه   357 از  رونمايی  در 
با وجود اينك-ه 120 دستگاه از اين آمبوالنس ها از 
گمرک بندرعباس ترخيص شد و مشکالت مربوط به 
کمبود آمبوالنس در استان هرمزگان بيداد می کند تنها 
2 دستگاه سهم استان هرمزگان شده است مسئوالن 

لطفا اين مطالبه عمومی را پيگيری و به عمل رسانند.
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