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مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادى پارسیان استعفا کرد

ا��ما�ی ���ن�ی،  �یا�ی،  روز�� 

دیدبان

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادى پارســیان پس از یک هــزار و 200 روز از زمان انتصاب و خدمتش در این هاب 
مهم اقتصادى اســتعفا کرد.به گزارش ایسنا، حسن شــاهرخى در سومین روز از خرداد 1398 از پست مدیرعاملى 
منطقه ویژه پارســیان استعفا کرد. طبق اعالم منابع آگاه دالیل استعفاى مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان اختالف 
با مدیریت زیرساخت ایمیدرو و اعتراض به کندى کار و تصمیم گیرى هاى غیر منطقى و  کاهش بودجه عمرانى 

منطقه ویژه پارسیان و کندى روند احداث بندر پارسیان به علت عدم تزریق مالى عنوان شد.
وى در مدت ســه ســال و نیم حضور در شهرستان پارسیان با جذب بانوان در مجموعه منطقه ویژه نشان از اعتماد و رویکرد 

جدید مدیریتى داشت تا بانوان همپاى مردان در توسعه و پیشرفت پارسیان نقش آفرینى کنند.

عضو کمسیون انرژى مجلس به اظهارات «استاندار همسایه» واکنش نشان داد:

 حق هرمزگان را  از بوشهرى ها مى گیریم
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نداى هرمزگان از عالقه مندان    به حرفه خبرنگارى،
 روزنامه نگارى و گزارش نویسى دعوت به همکارى 

مى نماید.
مراجعه حضورى 

ساعت مراجعه 9 لغایت 13

دعوت به همکارى

2

آتش سوزى در انبار 
مجتمع تفریحى گردشگرى 

بادگیران

قدردانى استاندار هرمزگان 
از حضور گسترده مردم در 

راهپیمایى روز قدس

اســتاندار هرمــزگان در پیامى از حضور گســترده و 
حماســى آحاد مختلف مردم مؤمن و انقالبى استان 
هرمــزگان در راهپیمایى روز جهانى قدس تشــکر و 

قدردانى کرد.
در متن پیام قدردانى فریدون همتى آمده است:

«مردم مؤمن، انقالبى، غیور و روزه دار استان هرمزگان 
بــار دیگر در آخریــن جمعه از ماه مبــارك رمضان 
همگام با ســایر هم وطنان، در لبیــک به نداى رهبر 
معظم انقالب اســالمى، حضورى گســترده، باشکوه 
و حماســى را در راهپیمایــى روز جهانى قدس رقم

 زدند.
نام گــذارى آخرین جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان 
روز جهانــى قدس بــا ابتکار مانــدگار حضرت امام 
خمینى (ره) صورت گرفت و امروز شــاهد هستیم که 
مردم پرشورتر از گذشته پایبندى خود به آرمان رهایى 

قدس شریف را اعالم مى کنند.
مبــارزه با رژیــم صهیونیســتى، حمایــت از ملت 
مظلوم فلســطین و رهایى قدس شــریف از چنگال 
صهیونیســت هاى غاصــب از آرمان هــاى اصیــل 
انقالب اسالمى مى باشــد که مردم هرساله با حضور 
گســترده در راهپیمایى روز جهانى قدس آن را فریاد 

مى زنند.
حضور گسترده مردم در راهپیمایى روز قدس امسال 
منجر به شکســت توطئه اســتکبار در معامله قرن و 
همچنین تثبیت هرچه بیشــتر آرمان فلسطین خواهد 

شد.
این جانب از حضور گسترده آحاد مختلف مردم مؤمن 
و انقالبى اســتان هرمزگان در راهپیمایى روز جهانى 

قدس تشکر و قدردانى مى نمایم.»
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راه یافتگان جشنواره فیلم 
و عکس «هرمزگان من» 

معرفى شدند

رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شــهردارى بندرعباس با بیان اینکه 
تعداد 20 دســتگاه اتوبوس اســکانیا  وارد 
چرخه ناوگان حمل و نقــل عمومى درون 
شــهرى بندرعباس مى شــود، گفت: این 
اتوبوس ها در چهار مســیر مختلف شهر به 
عنوان مسیر موقت شــروع به کار خواهند 

کرد.

به گزارش ایســنا، ســعید حســینى پور با 
اشــاره بــه شــرایط آب و هوایــى خاص 
بندرعباس، یکــى از مهم ترین دغدغه هاى 
شــهر و شــهروندان بندرعباسى را موضوع 

حمل و نقل عمومى دانست.
وى اظهار کرد: بــا توجه به مطالعات انجام 
شــده بــر روى تراکم جمعیت و بررســى 
نیازســنجى صورت گرفته براى مسیرهاى 
بلوار امام حســین(ع) و کوى ملت هر کدام 
هفت دستگاه و مســیر بیست مترى شاهد 
تعداد سه دستگاه اتووس در نظر گرفته شده 

است.

رئیس ســازمان مدیریت حمــل و نقل بار 
و مســافر شــهردارى بندرعبــاس، با بیان 
اینکه پیش از این هفت دســتگاه اتوبوس 
در مســیرهاى گلشــهر و پلیس راه قدیم 

خدمات رسانى انجام مى دادند، بیان کرد: با 
هدف باال بردن ظرفیت جابجایى شهروندان 
و تقویــت ناوگان اتوبوســرانى تعداد ســه 
دستگاه اتوبوس به مسیر گلشهر و پلیس راه 
قدیم اضافه خواهد شــد تا در مجموع با 10 
دستگاه اتوبوس در این مسیر مردم قادر به 

جابجایى باشند.
رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر شــهردارى بندرعباس تصریح کرد: 
مسیر موقت همه این خطوط به مرکز شهر 
است.  حسینى پور با اشاره بر اینکه ظرفیت 
هر دستگاه اتوبوس اسکانیا با استاندارد یورو 
چهــار، 41 صندلى و براى افراد ایســتاده 
22 نفر مى باشد، گفت: در این بین معلولین 
نیز همچون دیگر افراد مى توانند به راحتى 
و بدون نیاز به کمک با اســتفاده از دستگاه 
رمپ که براى این اتوبوس ها تعبیه شــده 
اســت، جهت حمل و نقل درون شــهرى 
اتوبوس را جایگزین وســایل نقلیه شخصى 

و پر هزینه کنند.
وى بــا تأکید بــر اینکه راه انــدازى دیگر 
خطوط و محالت بندرعباس در دســتور کار 

جدى قرار دادهشده اســت، عنوان کرد: با 
راه انــدازى ایــن اتوبوس ها و تــردد در 
مسیرهاى مشخص شــده روزانه 27 هزار 

سفر درون شهرى ایجاد خواهد شد.
این مقام مســئول ابراز کرد: در روز شــنبه 
11 خــرداد همزمــان با اجــراى این طرح 
کرایــه جابجایى ایــن اتوبوس هــا براى 
شــهروندان رایگان بــوده و در بقیه روزها 
کارى اتوبوس  هــا، بر اســاس نرخ مصوب 
شوراى اسالمى شــهر بندرعباس در سال 
97 ،  کرایه به ازاى هــر نفر 1000 تومان 

محاسبه خواهد شد.
حسینى پور خاطر نشان کرد: ساعت کارى 
اتوبوس ها از ساعات اولیه صبح و از ساعت 
شــش صبح تا13 و 30 دقیقــه ظهر و در 
بخش بعدى کار آنها از ساعت 15:30 تا 23 

شب ادامه خواهد داشت.
رئیس ســازمان در پایان ســخنان خود با 
یادآورى شــماره ســامانه پیامکى سازمان 
خواستار ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات 
از ســوى شــهروندان به شــماره پیامکى 

3000761761 شد.
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توزیع اعتبارات عمرانى سال 98 
هرمزگان میان شهرستان هاى 

هرمزگان

آگهى تمدید فراخوان عمومى شماره 98/1
شرکت مخابرات ایران

 منطقه هرمزگان

اضافه شدن 20 دستگاه اتوبوس 
به ناوگان حمل و نقل عمومى 

بندرعباس

مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادى پارسیان استعفا کرد

ادامه از همین صفحه 
شــاهرخى طى مدت حضور در منطقه ویژه پارســیان 
خدماتى از جمله احداث بندر، تصویب طرح جامع منطقه 
در هیئت دولت، آغاز احداث بزرگترین آب شــیرین کن 
غرب اســتان هرمزگان، جذب سرمایه گذاران در حوزه 
هاى پتروشــیمى و آلومینا و اعطاى مجــوز مرز مجاز 
رســمى به این منطقه و تشــکیل تعاونى هاى مسکن 
و کارکنــان را به جاى گذاشــت. معرفــى منطقه ویژه 
اقتصادى پارســیان به عنوان هاب ســوم پتروشیمى در 
کشور از دیگر اقدامات این مدیر مستعفى است که وزیر 
نفت پس از بازدید منطقه ویژه پارســیان متقاعد شد تا 
عنوان هاب ســوم پتروشیمى رابه این منطقه اعطا کند. 
گفتنى است، منطقه ویژه اقتصادى پارسیان که تا پیش 
از حضور شــاهرخى زیر نظر المرد مدیریت مى شد که 
در ســال 96 با پیگیرى هاى شاهرخى به عنوان شرکت 
توسعه صنایع انرژى بر پارسیان جنوب در هرمزگان ثبت 
شــد و اردیبهشت امســال هم مجوز تفکیک دو پروژه 
المرد و پارسیان توســط وزیر صنعت، معدن و تجارت 

صادر شد.

مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان:

ارزآورى و اشتغالزایی 
مهمترین رکن صنعت فوالد 

در هرمزگان

مدیر عامل شرکت فوالد هرمزگان در  ضیافت افطارى 
تولیدکنندگان و صاحبان صنایع و معادن اســتان که به 
میزبانى  آیت اهللا نعیم آبادى نماینده ولى فقیه در استان 
و امام جمعه بندرعباس به مناســبت ســال رونق تولید 
برگزار شد، اظهارداشت: توسعه صنعت فوالد هرمزگان 
با چشــم اندازى بلند مدت در دستور کار است که البته 

این مهم مستلزم مطالبه گرى عمومی است. 
فرزاد ارزانى با اشــاره به سخنان دکتر روحانی در سال 
1392مبنی برتولید 10میلیون تولید فوالد در هرمزگان 
گفت : همه دستگاهها باید براي تحقق این امر تالش 
کنند و قطعــا با تولید این حجم فوالد در این اســتان 

شاهد رشد قابل توجه اقتصاد منطقه خواهیم بود .

مهندس ارزانى با تاکید بر ارز اورى و اشــتغال حاصل 
از فعالیــت مجموعه هاى فوالدى اســتان اذعان کرد: 
بى تردید رشــد و توســعه صنعت فوالد، رونق تولید ،  
بالندگى معیشــت و اقتصاد اســتان هرمزگان را در پى 
خواهد داشت و این همان چیزي است که رهبر فرزانه 
انقالب در ابتداي ســال مطرح کردند و رونق تولید را 

شعار سال قرار دادند.
وي در ادامه اســتقرار صنایع فــوالدى در کنار دریا را 
از مزیت هاي مهــم این صنعت عنوان کــرد و افزود: 
موقعیت جغرافیایی فوالد هرمزگان امتیاز بســیار خوبى 
براى ســند چشم انداز توسعه فوالد در افق 1404 است 
که بر مزیت هاى اقتصادى این بنگاه عظیم هرمزگان 

افزوده است.
ارزانی با اشاره به شرایط ویژه کشور گفت : سیاستهاي 
تشــویقی را براي صــادر کنندگان در نظــر بگیریم و 
ســعی کنیم قوانین را در جهت تســهیل در صادرات و 
حمایت از صادرکننــدگان تصویب و اجرایی کنیم .وي 
تاکید کرد باید دســت کســانی را که به کشور خدمت 
میکنند و در این شرایط سخت ارز وارد کشور میکنند را 
بوسید  و آنها را در جهت رونق تولید و صادرات تشویق 

کرد  .

اســتاندار هرمزگان از توزیــع 860 میلیارد 
تومان اعتبارات عمرانى سال 98 هرمزگان 

میان شهرستان هاى استان خبر داد.
به گــزارش ایســنا، منطقــه خلیج فارس، 
فریــدون همتــى در نشســت شــوراى 
با  برنامه ریزى و توسعه اســتان هرمزگان 
اشــاره به توزیع اعتبارات ســال 98 استان 
در ایــن نشســت، عنوان کــرد: در بودجه 
سال جارى میزان اعتبارات عمرانى استان 
هرمزگان بالغ بر 860 میلیارد تومان اســت 
که این اعتبارات بر اســاس اولویت هاى در 
نظر گرفته شده بین شهرستان هاى استان 

هرمزگان توزیع شد.
وى ادامه داد: سیاســت مــا در تخصیص 
اعتبــارات، اولویت قــرار دادن اختصاص 
بودجه بــه پروژه هــاى داراى بیش از 80 
درصــد پیشــرفت فیزیکى اســت تا این 
پروژه ها هرچه ســریع تر تکمیل شده و به 

بهره بردارى برسند.
داراى  پروژه هاى  افزود:  هرمزگان  استاندار 
70 درصد و 60 درصد پیشــرفت فیزیکى 

نیز در اولویت هــاى بعدى براى تخصیص 
اعتبارات قرار دارند.

همتــى اختصــاص اعتبار بــه طرح هاى 
زیرســاختى اســتان به ویژه در حوزه حفظ 
و مدیریــت منابــع آب را دیگــر اولویت 
مهــم براى اســتان هرمزگان دانســت و 
بیان کرد: در این راســتا اعتبارات ویژه اى 
به خصــوص بــراى اجــراى پروژه هــاى 
مهم ســازه هاى آبخیــزدارى و طرح هاى 
مرتبط با حوزه جهاد کشــاورزى اختصاص 

مى دهیم.
وى بــر لزوم اســتفاده از ظرفیت تهاتر در 
راســتاى پرداخــت مطالبــات پیمانکاران 
تأکید  عمرانــى  پروژه هاى  اجــراى  براى 
کــرد و گفت: مى تــوان از طریق پرداخت 
تســهیالت بانکى به پیمانــکاران به روند 
اجراى طرح هاى عمرانى سرعت بخشید و 
مطالبات پیمانکاران بابت اجراى پروژه ها را 
از محل در نظر گرفته شده در ردیف بودجه 
ملــى با تســهیالت پرداخت شــده، تهاتر

 کرد.

استاندار هرمزگان خبر داد:

توزیع اعتبارات عمرانى سال 98 هرمزگان 
میان شهرستان هاى هرمزگان

1- نام دستگاه فراخوان گذار: مدیریت مخابرات منطقه هرمزگان 
2- آدرس دســتگاه فراخــوان گــذار: بندرعبــاس ، گلشــهر رســالت جنوبــى، ســاختمان مرکــزى مخابــرات

 شماره تلفن: 33308258- 33308259- 33610016 – 076 
3- موضوع فراخوان: (اجاره) واگذارى مدیریت و ســرویس دهى مجموعه فرهنگى ورزشــى مخابرات شامل (سالن چند 
منظوره ورزشى – استخر  سرپوشیده) با کلیه تجهیزات و تاسیسات منصوبه واقع در بندرعباس – گلشهر جنوبى – خیابان 

حکمت
5- نوع تضمین شرکت در فراخوان : ضمانت نامه بانکى یا چک تضمینى معتبر بانکى در وجه مخابرات منطقه هرمزگان

6- مبلغ سپرده شرکت در فرخوان : 624/000/000 ریال
7- قیمت اســناد فراخوان و شماره حساب : مبلغ 500/000 ریال به شماره حســاب 16422422/32 جام  بانک ملت

 کد شناسه 3200080143138
8- فروش اسناد فراخوان صرفاً به اشخاص حقوقى داراى حسن سابقه در انجام امور فوق انجام مى پذیرد

9- مهلت فروش اسناد : 98/03/12 لغایت 98/03/26 
10- مهلت تحویل پاکات : 98/03/19 لغایت 98/03/28

11- تاریخ بازگشایى پاکات : 98/03/29
12- سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است .

13- شرکت مخابرات در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.


