
س��يد ابراهيم رئيس��ي ب��ه هم��راه 
كابينه اش چهاردهمين سفر استاني 
خود را در روزهاي پنج شنبه و جمعه 
به اس��تان هرمزگان اختصاص داد. 
جمله معروف وي مبني بر اينكه »كنار دريا و تش��نه، 
كنار صنايع و فقر، اص��ًا با هم نمي خواند« نش��ان از 
آن توسعه نامتوازن استان هرمزگان دارد؛ استاني كه 
در شمال تنگه هرمز قرار گرفته و قطب گردشگري و 
اقتصاد ايران است و هرچند اين اس��تان به مركزش، 
يعني بندرعباس ش��هره اس��ت، اما 14جزيره اش، به 
ويژه قشم و كيش اين استان را به جزايرش هم شهره 

كرده است. 
از اولين سفر اس��تاني رئيس دولت سيزدهم به استان 
خوزستان كه در شهريور ماه سال جاري انجام گرفت، 
مدت زمان زيادي نمي گذرد كه بعد از سفر به استان قم 
به عنوان سيزدهمين سفر استاني رئيس جمهور حاال 
روز پنج ش��نبه و جمعه 23 و 24 دي ماه چهاردهمين 
سفر استاني رئيس جمهور به اس��تان هرمزگان انجام 

گرفت. 
اگرچه اس��تان هرمزگان از موقعيت اقتصادي ويژه اي 
برخوردار اس��ت و از جمل��ه فعاليت ه��اي رايج مردم 
هرمزگان كشاورزي، ماهيگيري و تجارت است و اين 
استان با منابع و صنايعي از قبيل نفت، گاز، كروميت، 
فوالد، آلومينيوم و خاك سرخ را در دل خود جاي داده 
و در زمين��ه حمل و نقل دريايي و ش��يات از موقعيت 
اقتصادي برجس��ته اي ني��ز برخوردار اس��ت و جزاير 
كيش و قش��م از 14 جزيره موجود در اين اس��تان به 
عنوان مناطق آزاد تجاري از لحاظ اقتصادي شناخته 
مي شوند و همچنين بندر ش��هيد رجايي بزرگ ترين 
بندر تجاري و گمرك اي��ران دروازه ورود كاال به ايران 
است، اما با تمام اين اوصاف، وقتي رئيس جمهور در سفر 
خود به هرمزگان گفت »كنار دريا و تشنه، كنار صنايع 
و فقر، اصًا با هم نمي خواند«، توسعه نامتوازن در اين 
 اس��تان بيش از هر چيز ديگري در ذهن برجسته شد. 
رئيس��ي، عصر پنج ش��نبه در ديدار با علما، نخبگان و 
خانواده شهدا در هرمزگان با اشاره به اينكه »سخنان 
بيان ش��ده در جلس��ه را با دقت گوش كردم و نكات و 
دغدغه ها م��ورد توجه قرار خواهد گرف��ت«، با تأكيد 

بر وجود ذخاير قابل ماحظه اس��تان هرمزگان از دريا 
گرفته تا معادن، اين پرسش را مطرح كرد كه علل فقر 

استان با وجود اين همه ظرفيت چيست؟
رئيس جمهور از پژوهشگران و اتاق هاي فكر خواست 
علل فقر در اس��تان مذكور را بررس��ي كنن��د و اعام 
آمادگي كرد نتايج اين بررسي ها در حوزه سياستگذاري 

و تصميم گيري را مورد استفاده قرار دهد. 
رئيس جمه��ور در ادام��ه مدي��ران بوم��ي را مقدم بر 
مديران غيربومي خواند و تأكيد كرد كه قطعاً جوانان 
تحصيلكرده بومي بايد به كار گرفته ش��وند و وقتي ما 
نيرويي داريم كه مي تواند توان خود را به ميدان بياورد، 

اين تقدم بر او وجود دارد. 
رئيسي كه از ابتدای آغاز به كار دولتش سواحل مكران 
را بهترين منطقه برای حضور و سرمايه گذاری ايرانيان 
خارج از كشور معرفی كرده بود، در اين سفر مجدد بر 

توسعه اين منطقه تأكيد كرد. 
   صندوق پیشرفت استان

رئيس جمهور تأسيس صندوق پيشرفت در اين استان را 
يك نوآوري در بودجه سال آتي برشمرد و شيوه تأمين 
منابع اين صندوق براي به كارگيري در حوزه اشتغالزايي 
و حل بحران هاي استان را اينگونه تشريح كرد: بخشي 
از منابع صندوق را دولت و بخش ديگر نيز از درآمدهاي 
خود استان همانند درآمدهاي مالياتي، حقوق مالكانه 

معادن، فروش اموال مازاد تأمين مي شود. 
از آنجا كه جنوب اس��تان هرم��زگان را آب هاي گرم 
خليج فارس و درياي عم��ان در نواري به طول تقريبي 
۹۰۰ كيلومتر دربرگرفته  است، رئيس جمهور با درك 
ظرفيت عظيم تجارت اين استان با كشورهاي همسايه، 
به توسعه بازار مبادالت مرزي براي صادرات محصوالت 
كش��اورزي تأكيد كرد و از اس��تاندار خواس��ت پيگير 

موضوع مذكور باشد. 
   انتقاد از خام فروشی

آيت اهلل رئيسي در جريان بازديد از بندر شهيد رجايي 
متوجه صادرات محصوالت خام ش��د كه از آن انتقاد 
كرد: »در بندر شهيد رجايي ديدم محصوالتي به صورت 
خام در حال صادرات است و ما با اين شكل از صادرات 

موافق نيستيم.« 
با توجه به اينكه عمده تجارت 5۰ تا 8۰ ميليارد دالري 

ساالنه ايران از طريق استان هرمزگان انجام مي گيرد، 
كارشناسان بر اين باورند اين استان نيز كريدور تجارت 
زيرزمين��ي قاچاق كاال و ارز اس��ت. در همين راس��تا 
رئيس جمهور در جريان اين سفر، قاچاق را مانع توليد 

دانست و خواستار ساماندهي تجارت ته لنجي شد. 
   بانکرینگ امارات با سوخت ایران

اگرچه سال هاي سال اس��ت گفته مي شود استان 
هرمزگان مي تواند در حوزه بانكرينگ درآمد ارزي 
قابل ماحظه اي را براي اس��تان و كشور به همراه 
داشته باشد، اما متأسفانه اين موضوع تاكنون محقق 
نشده است، به طوري كه در جريان سفر رئيس جمهور 
به استان هرمزگان، دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
اظهار داشت: مي دانيم س��االنه بيش از 2۰ ميليارد 
دالر درآمد كش��ور امارات از بانكرينگ سوخت به 
دست مي آيد و متأسفانه بايد بگوييم بخش عمده اي 
از سوختي كه امارات براي بانكرينگ از آن استفاده 
 مي كند از ايران قاچاق و به س��مت فجيره مي رود. 
رئيس جمهور در جريان س��فر مذكور با بيان اينكه 
كشورهاي همس��ايه اگر نيازي به س��وخت دارند، 
رسماً پيگيري ش��ود و حرف ما ايجاد انضباط مالي 
در كشور است، اظهار داش��ت: اينجا اقتصاد دريا و 
وسعت وسيع س��احل داريم، اما سهم ما در اقتصاد 
دريا چقدر است، در برخي كش��ورها سهم اقتصاد 
دريا تا 5۰درصد اس��ت، اما ما باي��د در اين زمينه 

برنامه ريزي كنيم. 
   بازدید رئیس جمهور 

از پروژه نیمه تمام پل خلیج فارس قشم
رئيس جمهور در دومين روز از س��فر خود به اس��تان 
هرمزگان، جمعه از پل نيمه تمام خليج  فارس واقع در 

جزيره قشم ديدن كرد. 
تاكنون براي پيشرفت 15 درصدي اين پل، ۷۰ ميليون 
يورو هزينه شده اس��ت. براي تكميل پل خليج فارس 
استان هرمزگان، 3۰۰ ميليون يورو اعتبار نياز است كه 
با برنامه ريزي مي توان در طول سه سال اين بودجه را 
تأمين كرد. بودجه تكميل پل خليج فارس اگر از محل 
تهاتر نفت تأمين شود، اين طرح توسط پيمانكار داخلي 

تا سال 14۰3 به بهره برداري مي رسد. 
رئيسي، روز پنج شنبه درآغاز س��فر خود عازم منطقه 

س��يل زده بخش توكهور شهرس��تان ميناب شد و در 
جريان مسائل و مشكات مردم آنجا قرار گرفت و با آنان 

به گفت وگو پرداخت. 
روس��تاي زلزل��ه زده گيش��ان غرب��ي مقص��د بعدي 
رئيس جمهور كش��ورمان در هرمزگان بود كه با مردم 
آنجا نيز گفت وگو و دس��تورات الزم را براي تسريع در 
خدمات رساني و بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان 

بندرعباس صادر كرد. 
آيت اهلل رئيسي در نشست شوراي اداري هرمزگان بر 
اجراي عدالت در تمام ابع��اد تأكيد كرد و گفت: وجود 
تبعيض به دليل اجرا شدن قانون در جايي و اجرا نشدن 

آن در جای ديگر است. 
آيت اهلل رئيس��ي همچني��ن در بازديد از نمايش��گاه 
دس��تاوردها و توانمندي ه��اي نيروي دريايي س��پاه 
پاسداران انقاب اسامي در منطقه يكم دريايي، ضمن 
تقدير و تشكر از فرماندهان و پرسنل اين يگان تصريح 
كرد: اين نمايش��گاه اثبات كرد تحري��م و تهديد مانع 
پيشرفت نيست. 1۷ نفر از وزرا و معاونان رئيس جمهور، 
آيت اهلل س��يد ابراهيم رئيس��ي را در س��فر دو روزه به 

هرمزگان همراهي كردند. 
      رئیس�ي: ص�ادرات نفت ۴۰ درص�د افزایش 

یافته است
س��يدابراهيم رئيسي، روز پنج ش��نبه در حاشيه سفر 
استاني خود به هرمزگان در ارتباطي ويدئوكنفرانسي 
با دوازدهمين اجاسيه علماي باد در قم، با بيان اينكه 
در كنار رفع تحريم ها، مس��ئله خنثي سازي تحريم و 
صادرات غيرنفتي نيز با جديت توس��ط دولت در حال 
انجام است، افزود: »تورم نگراني اصلي مردم است. طبق 
آمار بانك مركزي، تورم امروز كشور در ۷۰ سال گذشته 
بی سابقه بوده، ولي با وجود اين سير نزولي تورم در ايران 
آغاز ش��ده و دولت براي تغيير اين وضعيت در شرايط 

كامًا ملموس و واقعي بسيار اميدوار است.« 
رئيس جمهور با بيان اينكه ما رفع تحريم ها را عزتمندانه 
دنبال مي كنيم، گفت: »صادرات نفتي ايران به حدي 
افزايش يافته كه ما ديگر نگران صادرات آن نيس��تيم، 
صادرات نفت در دولت س��يزدهم، 4۰ درصد افزايش 
يافته و پ��ول حاصل از صادرات نيز در حال بازگش��ت 

به كشور است.« 

گزارش »جوان« از چهاردهمین سفر استاني دولت سیزدهم 

پل عبور از فقر و تشنگي از هرمز

 ويالهاي الكچري 
 نهاد رياست جمهوري در قشم

به فروش مي رسد
   ف�ارس: در جري��ان 
بازديد رئي��س جمهور از 
اس��تان هرمزگان و قشم، 
اعضاي كابين��ه و معاونان 
رئيسي وعده هايي به مردم 
منطقه دادند كه اميد است 
اي��ن وعده ها به زودي عملياتي ش��ود و ب��ه بايگاني 
سپرده نشود. يكي از اين وعده ها را سعيد محمد، دبير 

شوراي عالي مناطق آزاد كشور داد:
» وياهاي منتسب به نهاد رياست جمهوري 
براي تأمين هزينه پل خليج فارس و ساير 
زيرس��اخت هاي جزيره قش��م تا چند ماه 

آينده فروخته خواهد شد.  
پنج وياي الكچري در جزيره قشم در بهترين موقعيت 
ديد دريايي مس��ير س��احل جنوب��ي ش��هر در دوران 

رياست جمهوري حس��ن روحاني كه چند 
س��ال در ايام عيد نوروز به اين جزيره سفر 
مي كرد در دس��تور كار سازمان منطقه آزاد 
قش��م قرار گرفت و با عنوان وياهاي نهاد 
رياست جمهوري ساخته ش��د و مردم اين 
جزيره اين وياها را به عنوان نهاد رياس��ت 
جمهوري مي شناسند و اين در حالي است 
كه مالكيت اين وياها در اختيار منطقه آزاد 
قشم قرار دارد. شوراي عالي مناطق آزاد به 
س��اخت طرح جامع ارتباطي خليج فارس 
ب��ا محوريت پ��ل و اتصال جزيره قش��م به 
س��رزمين مادري و ايجاد تح��ول در حوزه 
اقتصادي اين منطقه مصمم است و استارت 

اين پروژه را تا تأمين منابع اصلي از دولت به صورت تهاتر 
نفت، از ف��روش اين پنج وياي الكچ��ري آغاز خواهيم 
كرد. متأسفانه رقباي قش��م عاقه مند به نقش آفريني 
اين جزيره ب��ا ظرفيت در ح��وزه اقتصادي نيس��تند و 
هربار تصميم و برنامه مهمي براي اين شهرستان گرفته 

مي شود، شيطنت آنان هم آغاز مي شود. 
28۰ ميليون ي��ورو اعتبار ب��راي تكميل پ��ل خليج فارس 
قش��م مورد نياز اس��ت كه با برنامه ريزي انج��ام گرفته و از 
طريق تهاتر نفتي به دست پيمانكار ايراني ساخته مي شود. 
وياهاي منتس��ب به نهاد رياس��ت جمهوري ب��راي تأمين 
هزينه پل خليج فارس و ساير زيرس��اخت هاي جزيره قشم 
به فروش گذاشته مي ش��ود. با توجه به ض��رورت تأمين آب 
ش��رب روستانش��ينان جزيره، 2۰ ه��زار مترمكع��ب آب از 
آب شيرين كن هاي خصوصي جزيره خريداري و مابه التفاوت 
هزينه آب توسط دولت پرداخت مي شود و در اختيار مردم قرار 
مي گيرد و اصاح خط لوله و اجراي طرح توزيع آب شيرين نيز 

از طرف سازمان منطقه آزاد قشم انجام مي شود. 
صنعت بانكرينگ ارزآور و مهم در حوزه خليج فارس با 
محدوديت هايي مواجه اس��ت كه با قول مساعد رئيس 

جمهور، مشكات توسعه آن رفع مي شود. 
با انتقال بخشي از سهام كش��تيراني جمهوري اسامي 
به مناط��ق آزاد و افزايش س��هام اين منطق��ه به باالي 
5۰ درصد، اين بخش ها تكميل ش��ده و اين صنعت نيز 
رونق مي گيرد و در اولين قدم 28۰ ش��ناور ايران كه در 
فجيره س��وخت گيري مي كنند در ايران سوخت گيري 
مي ش��وند. همچنين به منظور توس��عه ناوگان حمل و 
نقل عمومي قشم و كيش، 2هزارو3۰۰خودرو توقيفي از 

سال 2۰1۷ به مناطق آزاد اختصاص مي يابد. 
به زودي بحث حاكميت دوگانه قشم برطرف خواهد شد 
و سراسر جزيره به منطقه آزاد تبديل مي شود. طبيعي 
است پشت درهاي بسته و بدون آشنايي با مشكات مردم 
نمي توان مديريت درستي داش��ت، از اين رو سرپرست 
منطقه آزاد قش��م بايد مب��ارزه با ويژه خ��واري و تغيير 
مديراني را كه اكثر مردم از عملكرد آنها ناراضي هستند 
با قي��د فوريت در دس��تور كار قرار دهد. باي��د تدابيري 
انديشيده ش��ود تا تمام فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه 
گذاري مناطق آزاد به كار گرفت��ن نيروهاي بومي را در 

دستور كار قرار دهند.«

 يك طرح صنعتي – معدني
براي هر شهرستان 

    فارس: براي هر شهرستان يك طرح آماده شده 
صنعت، معدن و تجارت پيش بيني ش��ده و در اين 
طرح تمام فرصت ها و ظرفيت هاي آن شهرس��تان 
بررسي مي شود با اين هدف كه اشتغال مورد نياز آن 

بخش را تأمين كند. 
وزارت صم��ت ب��ه منظور ايج��اد اش��تغال در 
شهرستان هاي مختلف كشور طرح هاي صنعتي 
و معدن��ي پيش بيني كرده تا ش��ايد بتواند خيل 
عظيم بيكاران در شهرستان ها و مراكز استان ها 
را مشغول به كار كند. ممكن است 
در برخ��ي م��وارد غفل��ت صورت 
گرفته باش��د، لذا پس از شناسايي 
و هدف گ��ذاري، امي��د اس��ت در 
اس��رع وقت آنها حل و فصل ش��ده و در مجموع 
فضاي مناس��بي براي توليد مهيا شود. براي رفع 
برخي مشكات مالي فرآيند توليد پروژه تأمين 
مالي زنجيره اي راه اندازي شده است كه با منابع 
موجود 3۰ درصد منابع مالي بيشتري در اختيار 
واحدهاي توليدي قرار خواه��د گرفت. خيلي از 
واحدهاي توليدي با مشكاتي اعم از صادرات و 
بورس كاال مواجهند كه همه آنها راه حل دارند كه 
در اسرع وقت مش��كات آنها حل و فصل خواهد 
ش��د. چهار پروژه ب��راي كمبود ان��رژي درحال 
پيگيري است كه نخستين آن، بازار برق است از 
آنجايي كه به معناي دقيق، بازار برق نداريم عمًا 
تخصيص بهينه و توزي��ع انرژي موجود در حوزه 

برق اتفاق نمي افتد. 
در اين راستا وزارت صمت با وزارت نيرو هماهنگ 
كرده و قرار اس��ت كار مش��اركتي آغاز ش��ود و با 
اس��تقرار بازار ب��رق، بس��ياري از مس��ائل، حل و 
فصل خواهد ش��د. به منظور اح��داث نيروگاه ها، 
تفاهمنامه اي ب��ا وزارت نيرو با بي��ش از 1۰ هزار 
م��گاوات منعقد ش��ده كه از اي��ن مق��دار هزار و 
۷۰۰ م��گاوات آن در اس��تان هرم��زگان اس��ت. 
تفاهمنامه ب��ا وزارت ني��رو، خيلي از ش��رايط را 
تسهيل مي كند كه كمك شاياني به بخش صنعت 
اس��ت. البته خيلي از واحدهاي فوالدي نس��بت 
به احداث نيروگاه اق��دام كرده اند تا با كمبود برق 

مواجه نشوند. 
واحد فرآوري تيتانيوم سال ها در كهنوج مطرح 
ب��وده و در يك س��ال و نيم گذش��ته ب��ه بخش 
خصوصي واگ��ذار و پيش��رفت آن نس��بتاً بهتر 
شده است، اما بايد افزايش پيدا كند. وزارت صمت 
وعده داده اگر پيشرفت 4۰ درصدي مجتمع به 
6۰ درصد برس��د در تأمين مالي تس��ريع و كار 
زودتر به اتمام برس��د. در كهنوج معادن زيادي 
وجود دارد و اين قول را مي دهيم تا آخر امسال 
پروژه هاي س��رمايه گذاري كه مي تواند اشتغال 
مناس��بي را براي اين شهرس��تان ايج��اد كند، 

طراحي كنيم و دراولويت قرار دهيم. 
دولت در بودجه س��ال آينده ، تبصره اي را پيشنهاد 
داده كه قيمت گاز براي نيروگاه هاي صنعتي معادل 
قيمت گاز براي نيروگاه هاي وزارت نيرو باشد كه اقدام 
بسيار بزرگي است و سبب مي شود اكثر ظرفيت هاي 
معطل مانده در بخش توليد فعال شوند و همچنين 
واحدهاي صنعتي تشويق مي ش��وند كه برق مورد 
نياز خودشان را تأمين كنند كه به افزايش راندمان 

كمك مي كند. 
   تأكید بر ایجاد صنایع باال و پایین دس�تي 

آلومینیوم در جنوب
دي��روز آلومينيوم جنوب به ظرفي��ت 3۰۰ هزار تن 
در سال رسيد كه اين نويد بخش رسيدن به جايگاه 
بسيار خوب در صنعت آلومينيوم است. گام دوم در 
وزارت صمت ايجاد صنايع باالدستي و پايين دستي 
آلومينيوم است. صنايع باالدس��تي عمده موارد آن 
توليد برق است كه در جوار اين كارخانه نيروگاه هزار 
مگاوات در حال ساخت اس��ت و مورد ديگر آلومينا 
است كه در اين حوزه سرمايه گذاري خوبي در حال 

شكل گرفتن است. 
در صنايع پايين دس��تي كار هاي بس��يار خوبي 
مي توان انجام داد و با به ظرفيت رس��يدن توليد 
كارخانه آلومينيوم جنوب همچون صنايع فوالد، 
اين صنعت نيز مي تواند به جايگاه خوبي دست پيدا 
كند و بخش قابل توجهي از نياز كش��ور را تأمين 
كند. اس��تان هرمزگان به لحاظ س��طح صنعتي، 
معدني و تجاري، جايگاه بااليي در كشور دارد كه 
البته مسائلي نيز مطرح ش��ده كه با كمك فعاالن 

اقتصادي بايد آن را رفع كنيم. 
اكنون بيش��ترين تمركز ما براي س��رمايه گذاري 
در شرق استان است كه اشتغال آنجا را گسترش 
دهيم و نكته دوم تاش براي اس��تفاده بيش��تر از 
ظرفيت موجود اس��ت كه به طور مثال مي توان به 

كشتي سازي اشاره كرد. 
اگر بتوانيم تعميرات كشتي هاي ايراني و همچنين 
سفارشات س��اخت را در داخل كشور انجام دهيم 
طي دو سال، 2هزار شغل در شهرستان بندرعباس 

ايجاد خواهد شد.

صنعت ومعدنمناطق آزاد
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دولت سیزدهم

 توليد روزانه ۱۵۰ هزار بشكه نفت
در هرمزگان 
   ف�ارس: تولي��د نفت از 
اس��تان هرم��زگان در طول 
روز 15۰ هزار بشكه و روزانه 
1۷ميليون مترمكعب گاز اس��ت كه در سه 
س��ال آينده بهره برداري س��ه برابر خواهد 

شد. 
1۰ هزار ميلي��ارد تومان براي گازرس��اني 
بودجه در نظر گرفته ايم و قول مي دهيم تا 

پايان 14۰1، 36 روستا پايان يابد و به چهار خط انتقال توزيع گاز 
را پايان مي دهيم. 

در پااليش��گاه نفت س��تاره، بندرعباس، الوان و فوق سنگين قشم 
روزي 8۰۰ هزار بش��كه در حال پااليش اس��ت كه 38 درصد كل 

پااليش كشور است و تا پايان دولت دو برابر خواهد شد.  
هزار و 45 ميليارد توم��ان در وزارت نفت و ش��ركت هاي تابعه به 
پروژه هاي مس��ئوليت هاي اجتماعي اختص��اص داده ايم كه 65۰ 
ميليارد آن صرف تكميل بيمارس��تان 245 تختخوابی نفت ستاره 

خليج فارس خواهد شد.

چهره

 نيمي از تجارت كشور
 در هرمزگان است

   فارس: نيم��ي از تجارت 
كشور از هرمزگان است و بندر 
ش��هيد رجايي، ۹۰ درصد اين 
سهم را در استان دارد. در انبارهاي تمليكي 
هرمزگان وضعيت انضباطي خوبي حاكم شده 
است. هنوز چند هزار كانتينر به اموال تمليكي 

نيامده و به اين عزم نياز داريم. 
پرداخت دموراژ در بندر شهيد رجايي باالست، 

به گونه اي كه گاه تا 15۰ ميليارد تومان دموراژ براي برخي محموله ها 
پرداخت مي كنيم. حساب هاي بانكي هيچ كدام از شركت هاي صنعتي 
و پااليشي در استان نيست و اين را با دستور رياست محترم جمهوري 
بايد حل كنيم. بانك هايي در هرمزگان داريم كه از مجموع ۹5 درصد 
سپرده اي كه در استان جذب مي كنند در خارج استان صرف مي كنند 
و ما نظارت را تشديد خواهيم كرد. كسادي و رخوت در بندرلنگه نمايان 
است و بايد فكري اساس��ي براي آن كنيم، پيشنهاد مشوق گمركي و 
ايجاد منطقه ويژه اقتصادي الزم دارد و بايد از مبدأ ترانزيت خودرو به 

محلي براي توليد ثروت بدل شود.

 ساماندهي رودخانه بردول 
پارسيان هرمزگان 

    ایرنا: ساماندهي رودخانه 
ب��ردول منش��عب از س��د 
»بردول« يكي از تصميم هاي 
مهم سفر اس��تاني به شهرس��تان پارسيان 
استان هرمزگان است كه مقرر شد در مدت 

زمان يك سال اين كار انجام شود. 
رودخانه ب��ردول بايد در محدوده ش��هر به طور 
كامل ساماندهي شود و در مراحل بعد در مناطق 

روستايي نيز اين اقدام انجام خواهد شد. طرح انتقال آب دريا به پارسيان در 
استان هرمزگان آغاز شده و اعتبارات تكميلي آن نيز تأمين خواهد شد تا با 
تكميل خط و احداث آب شيرين كن شاهد آبرساني به اين شهرستان از طريق 
دريا باشيم. در اين سفر دغدغه هايي از سوي مردم پارسيان بيان شد كه بيشتر 
اين موارد در راستاي مهار آب هاي سطحي بود، چراكه در اثر سياب  سال هاي 
اخير خسارات زيادي به مردم وارد شده است. در پي بارندگي هاي اخير، سد 
خاكي بردول با ظرفيت 3 ميليون مترمكعب سرريز شده و هيچ آسيبي به آن 
وارد نشده است. سد بردول توسط وزارت جهاد كشاورزي و با هدف تغذيه 

آبخوان و تقويت سفره هاي زيرزميني احداث شده است.

بهره برداري از پااليشگاه نفت خام 
فوق سنگين قشم 

   فارس: فاز نخست پااليشگاه نفت 
خام فوق سنگين قشم با ظرفيت تبديل 

روزانه 35 هزار بشكه نفت 
خام بشكه سنگين به فرآورده هاي نفتي 
سبك تر در قشم به دست رئيس جمهور 
به بهره برداري رس��يد. پااليش��گاه نفت 
خام فوق س��نگين قش��م روزانه 16 هزار 
بشكه قير و 1۹ هزار بشكه برش هاي سبك 
نفتي توليد خواهد كرد. اين پااليش��گاه 
85۰ ميليون دالر در سال فروش محصول 
خواهد داش��ت و محص��والت آن جنبه 
صادراتي دارد. فاز نخست اين پااليشگاه در 
زمان ساخت براي 5 هزار نفر اشتغالزايي 
داش��ته و هم اكن��ون 3۰۰ نف��ر در آنجا 
مشغول به كار هستند. احداث اين پروژه از 
سال ۹6 آغاز شده و ظرف مدت چهارسال 

در زميني به مس��احت 45 هكتار با س��رمايه گذاري 
22۰ ميليون يورو به بهره برداري رسيده است. 

 ها
ژه

رو
پ

چهرهچهره

  سیداحسان   جواد اوجی، وزیر نفت
خاندوزی، وزیر اقتصاد

  علی اکبر محرابیان 
وزیر نیرو

  فاطمی امین، وزیر صمت


