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گـ ـ ــزارش خبـ ــری

امام جمعه جاسک مطرح کرد:

ارتقای تولید و اشتغال با تخلیه صید شناورهای
فانوس ماهیان در جاسک
گروه اقتصادی:
امام جمعه جاسک تخلیه صید شناورهای فانوس ماهیان
در اسکله ها و مرا کز تخلیه صید شهرستان جاسک را
عاملی مهم و موثر د ر ارتقای تولید و اشتغال در جاسک
خواند.

به گزارش مهر ،حجت االسالم محمد کاظم مناقبیان
ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل شیالت هرمزگان با
بیان اینکه فانوس ماهیان ظرفیتی خدادای برای مردم
جاسک است گفت :امید است تخلیه صید فانوس
ماهیان دوباره همچون گذشته در اسکله های صیادی
و مرا کز تخلیه صید این شهرستان انجام شود،چرا که
تخلیه صید این شناورها باعث رونق تولید و اشتغال در
منطقه شده بود.
وی با اشاره به اینکه صید فانوس ماهیان به خوبی
توانسته بود اشتغال،تولید و رونق اقتصادی را در

شهرستان جاسک به وجود بیاورد گفت :امید است
با حمایت های شیالت هرمزگان شاهد بهبود دوباره
وضعیت معیشت مردم جاسک و همچنین کارخانه
های پودر ماهی باشیم.
در ادامه مدیر کل شیالت هرمزگان با بیان اینکه با توجه
به ارزش این گونه وکمتر برداشت شدن این ذخیره
ارزشمند و اهمیت آن در خود کفایی تولید پودر ماهی
گفت :امکان ایجاد ارزش افزوده وجلوگیری از هدر رفتن
این سرمایه ،ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گزار تا کیدی
بر اهمیت وضرورت این مهم برای منطقه است.
سید پرویز محبی با بیان اینکه همواره مردم و رضایت
مندی آن ها مورد تا کید سیاست های شیالت بوده
است گفت :بدون شک تمامی اقدامات انجام شده در
راستای بهبود بیش از پیش مردم منطقه صورت خواهد
گرفت.

11تن گیاه دارویی درهرمزگان تولید شد
گروه اقتصادی:
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان گفت11 :تن انواع گیاهان دارویی ظرف یکسال
گذشته ازمزار ع این استان برداشت شده است.

سید حسن حسینی درمصاحبه با ایرنا وسعت مزار ع زیر
کشت گیاهان داریی این استان را 11هکتار شامل آویشن
 ،مرزنجوش  ،به لیمو و چند گیاه دیگر عنوان کرد.
وی  ،از مهم ترین مزایای کشت گیاهان دارویی
درهرمزگان به سود دهی بیشتر و حفظ محیط
زیست(عدم استفاده از سموم نباتی) نسبت به سبزی
وصیفی ،قابلیت انبارداری با رویکرد فروش در زمان
مناسب  ،خرید تضمینی  ،صرفه جویی در مصرف آب
و استفاده از آنها در تولید صنایع غذایی ومحصوالت
آرایشی بهداشتی اشاره کرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی

هرمزگان یاد آورشد :کشت این گیاهان با هدف افزایش
سطح زیرکشت ،اشتغال خانوارها و عشایر ،استفاده
بهینه از منابع آب وخا ک و اقتصادی کردن بخش
کشاورزی اجرا شده است.
وی  ،با بیان اینکه در اجرای این طرح بیش از 350هزار
نشاء و قلمه گیاهان دارویی در بین بهره برداران توزیع
وکشت شده ابراز داشت :برخی از گیاهان دارویی از
جمله آویشن به مدت چهار سال قابلیت برداشت دارد.
درحالی شاهد توسعه کشت گیاهان دارویی در هرمزگان
هستیم که ساالنه دهها تن از این گونه محصوالت نیز از
مراتع و مناطق کوهستانی این استان نیز برداشت و به
بازار عرضه می شود که سودآوری خوبی نیز برای بهره
برداران آنها دارد.زمان کشت گیاهان دارویی درهرمزگان
نیمه دوم آبان ماه و برداشت آن نیز اواخر فروردین تا
پایان اردیبهشت ماه اعالم شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:

باید از ظرفیت پرورش شتر برای ایجاد اشتغال پایدار
بهره گرفت
گروه اقتصادی:
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت :گوشت،
پشم ،شیر شتر ،صادرات شتر زنده و موضوعات ورزشی
توریستی از مهمترین ظرفیت های مهم برای ایجاد اشتغال
پایدار برای جوانان است.

به گزارش مهر ،به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان ،ناصر
حیدری پوری بیان داشت :هرمزگان با وسعت ۲.۷
میلیون هکتار در ۱۲شهرستان با داشتن مناطق کویری
و نیمه کویری وسیع و وجود گونه های گیاهی خاص
از دیر باز یکی از مهمترین نواحی پرورش شتر در کشور
بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ضمن تشریح
ظرفیت های بخش کشاورزی استان گفت :گوشت ،
پشم  ،شیر شتر  ،صادرات شتر زنده و موضوعات ورزشی

توریستی از مهمترین ظرفیت های مهم برای ایجاد
اشتغال پایدار می باشد.حیدری پوری افزود :سالیانه در
کشور  ۱۳هزار تن گوشت شتر تولید می شود که سهم
هرمزگان از این رقم ۲۲۰تن است.
وی با تا کید براینکه باید برای صنایع تولیدی و فرآوری
شیر وگوشت شتر با هدف صادرات برنامه ریزی مناسب
داشته باشیم اظهارداشت :اجرای طرح های تحقیقاتی
در زمینه پرورش شتر  ،اصالح نژاد دام  ،تولید آمیخته
نژادی مناسب با شرایط پرورش مناسب با حفظ منابع
ژنی  ،توجه به صادرات شتر زنده و ایجاد صنایع تبدیلی
ضرورت دارد.حیدری پوری افزود :در سال اقتصاد
مقاومتی  ،تولید واشتغال،بهره گیری از ظرفیت این
حیوان بومی می تواند در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال
پایدار نقش مهمی ایفاء کند.

عشایر هرمزگان 12هزارتن شیر و گوشت قرمز
تولید می کنند
گروه اقتصادی:
مدیر امور عشایر سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت:
عشایر این استان ساالنه حدود 12هزارتن شیر و گوشت
قرمز تولید می کنند.

منوچهر ساالری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
ایرنا آمار دامهای عشایر کوچنده هرمزگان را 800هزار
واحد دامی ذکر کرد.وی ،ازصنایع دستی بعنوان یکی
از مهمترین فعالیت های خانوارهای عشایر این استان
نام برد و افزود :ساالنه 212متر انواع صنایع دستی شامل
قالی  ،قالیچه ،تابلو فرش  ،جاجین  ،پالس و حصیر و
110متر جوراب ،خورجین ،کاله و دستکش تولید می
شود.
مدیرامورعشایر سازمان جهاد کشاورزی هر مزگان با

اشاره به فعالیت های عشایر در بخش کشاورزی از تولید
ساالنه حدود  40هزارتن محصشوالت باغی و زراعی
شامل 25هزارتن خرما  ،پرتقال ونارنگی و16هزارتن
گندم وجو بعنوان بخشی دیگر از فعالیت های آنان نام
برد.در اجرای طرح اسکان عشایر دهها هکتار زمین به
عشایر کوچنده هرمزگان در سالهای دهه هفتادو هشتاد
شمسی وا گذار شده است.
هم ا کنون آمار عشایر این استان سه هزارو500خانوار ذکر
شده که حدود یکهزارو 500خانوار درون کوچ هستند
که با آغاز فصل بهاربه شهرستانهای بافت ،سیرجان و
بردسیر از توابع استان کرمان کوچ می کنند.
همچنین از کوهشاهی بعنوان بزرگ ترین ایل عشایری
هرمزگان نام برده شده که درون کوچ هستند.

 84واحد تولیدی هرمزگان نیازمند تسهیالت
گروه اقتصادی:
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی
هرمزگان با اشاره به اینکه به فعاالن صنایع تکمیلی و
تبدیلی در استان تسهیالت پرداخت می شود ،گفت:
هم ا کنون  84واحد تولیدی در استان نیازمند به دریافت
تسهیالت هستند.

عادل شهرزاد در گفت و گو با ایرنا افزود :صنایع
تکمیلی و تبدیلی در استان که نیاز به نقدینگی دارند
می توانند از محل صندوق توسعه ملی تسهیالت
دریافت کنند.
وی بیان داشت :این تسهیالت با سود 14درصد به

فعاالن صنایع تبدیلی و تکمیلی مانند بسته بندی،
ذخیره سازی ،انبار داری و سردخانه پرداخت می شود.
این مسئول اظهارکرد :با توجه به شناور بودن اعتبارات،
سقف تسهیالت برای تکمیل صنایع تبدیلی و تکمیلی
متناسب با نیاز نقدی این صنایع پرداخت می شود.
شهرزاد افزود :سال گذشته بیش از  50واحد تولیدی
نیمه فعال در استان شناسایی شد و به  20واحد
تولیدی با اعتبار  670میلیارد ریال تسهیالت پرداخت
شد که برای  240نفر اشتغالزایی شد
بیش از  100واحد صنعتی کشاورزی در هرمزگان وجود
دارد که از این تعداد  23واحد تولیدی غیرفعال است.

پیش بینی برداشت بیش از 20هزارتن انبه
گروه اقتصادی:
از آغاز برداشت انبه نارس تا کنون
 15هزار تن محصول از باغ های
هرمزگان برداشت شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،مسعود گرگیج مدیر
امورباغبانی جهاد کشاورزی
هرمزگان پیش بینی کرد امسال
20هزار و 355تن محصول انبه
برداشت شود .
وی افزود  :شهرستان میناب با  15هزار و  626تن و
رودان با  5هزار و  700تن بیشترین تولید محصول انبه
در استان را دارد  .مدیر امورباغبانی جهاد کشاورزی
هرمزگان گفت  30 :درصد محصول انبه در هرمزگان

جناب آقای هومن رفیعی
انتخاب جناب عالی
به عضویت شورای اسالمی شهر تبریک
عرض می کنیم

عبدالجبار جباری

بصورت نارس برداشت می شود .
از انبه نارس بصورت تازه خوری ،
تهیه ترشی  ،شوری  ،مربا  ،لواشک
و سس استفاده می شود  .برداشت
محصول انبه نارس تا اواخر خرداد
و انبه رسیده تا اوایل مرداد ادامه
دارد  .هرمزگان رتبه نخست تولید
و سطح زیر کشت انبه در کشور را
دارد  .انبه میوه گرمسیری است و
سرشار از ویتامینهای آ-بی و سی ،
کربوهیدراتها  ،اسیدهای چرب  ،پروتئینها  ،اسیدهای
عالی و مواد معدنی است  .بیش از  100واحد صنعتی
کشاورزی در هرمزگان وجود دارد که از این تعداد 23
واحد تولیدی غیرفعال است.

جناب آقای مجید عسکری زاده
انتخاب جناب عالی به عضویت شورای اسالمی
شهر ،نشان از شایستگی و لیاقت شما می باشد
بدین وسیله تبریکات اینجانب را بپذیرید

عبدالجبار جباری

مـــــــیـــــــــــــــز خــــــــــبـــــــــــــــر

گروه اقتصادی :
اعضای هیات اقتصادی بلندپایه از کشور آلمان با سفر به دروازه
طالیی اقتصاد ایران ،از توانمندی های عملیاتی و طرح های
توسعه ای بندر شهید رجایی بازدید کردند.

به گزارش مهر« ،یا کوبز اشالیت هوف» مدیر بخش صنایع
دریایی وزارت اقتصاد و انرژی کشور آلمان با همراهی بیش
از  ۲۰نفر از مدیران ارشد صنایع دریایی و فراساحلی و
شرکت های خصوصی این کشور از بخش های مختلف بندر
شهید رجایی بازدید و برای یافتن زمینه های همکاری
مشترک با مسئوالن بزرگترین بندر تجاری ایران دیدار و
گفتگو کرد.
اعضای این هیئت در نشستی مشترک با مقامات ارشد بندر
شهید رجایی به بحث وتبادل نظر پرداختند و از نزدیک با
ظرفیت های موجود در این بندر به منظور یافتن نقاط
همکاری و زمینه های سرمایه گذاری آشنا شدند.
«محمد علی اصل سعیدی پور» معاون امور بندری و منطقه
ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این نشست
گزارشی مبسوط از ظرفیت ها و توانمندی های منطقه ویژه
اقتصادی بندر شهید رجایی و همچنین آخرین دستاوردهای
عملیاتی این بندر را به هیأت آلمانی ارایه کرد .محمد علی
اصل سعیدی پور در بخش دیگری از اظهارات خود فرصت
های سرمایه گذاری در این منطقه ویژه اقتصادی را تشریح
کرد و ضمن تبیین اولویت های مشخص شده ،به تبیین
مدل های سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت های خارجی
پرداخت«.یا کوبز اشالیت هوف» مدیر بخش صنایع دریایی
وزارت اقتصاد و انرژی کشور آلمان نیز در این نشست ضمن
ابراز قدردانی از مهمان نوازی شایسته مسئوالن اداره کل
بنادر و دریانوردی هرمزگان ،هدف از این سفر را یافتن زمینه
های همکاری بین دو کشور در زمینه ارائه خدمات مشاوره
فنی و فروش تجهیزات بندری و دریایی اعالم کرد.
در پایان این نشست ،اعضای هیئت آلمانی سواالت و دیدگاه
های خود را مطرح کردند که معاون امور بندری اداره کل
بنادر و دریانوردی هرمزگان در خصوص سواالت و مباحث
مطرح شده توضیحاتی ارایه کرد.
الزم به ذکر است ،اعضای این هیأت از امکانات و قابلیت
های این منطقه ویژه اقتصادی ،اسکله های  ۴۰گانه آن

عرضه مستقیم کاالهای ویژه ماه رمضان

کاالهای ویژه ماه مبارک رمضان تا  12خرداد در نمایشگاه
عرضه مستقیم کاال با عنوان طرح ضیافت در بندرعباس
عرضه می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،خلیل

قاسمی رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان
گفت :در این نمایشگاه کاالهای مورد نیاز مردم در ماه
مبارک رمضان از جمله گوشت قرمز ،مرغ ،برنج و شکر به
قیمت مصوب و با  15تا  20درصد زیر قیمت بازار به فروش
می رسد .وی افزود :گوشت قرمز به قیمت مصوب 23
هزار تومان ،گوشت مرغ منجمد  5هزار و  800تومان و
شکر هر کیلو گرم  2هزار و  50تومان در نمایشگاه به فروش
می رسد .نمایشگاه طرح ضیافت در  185غرفه ،عصرها از
ساعت  16و سی تا  22و سی دقیقه تا  12خرداد در محل
دائمی نمایشگاه ها واقع در سه راه جهانبار بندرعباس
دایر است.

فعاالن صنایع دریایی
آلمان ازبندر شهید رجایی
بازدید کردند
و تجهیزات تخلیه و بارگیری کاال در پیشرفته ترین بندر
کانتینری ایران دیدن کردند.
بندر نفتی خلیج فارس ،پایانه های  ۱و  ۲کانتینری ،پایانه

کاالهای متفرقه و عمومی ،فازهای سه گانه توسعه بندر،
اراضی پشتیبانی و سرمایه گذاری های صورت گرفته از جمله
بخش هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

آغاز فعالیت شرکت سیمان هرمز االنوار در کشور عمان
گروه اقتصادی:
شرکت سیمان هرمز االنوار با سرمایه گذاری  60درصدی
سیمان هرمزگان و هولدینگ اقتصادی االنوار با سرمایه
گذاری  40درصد رسما در عمان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سیمان
هرمزگان  ،کلنگ احداث این مجموعه در زمینی به
مساحت ده هکتار با سرمایه گذاری  30میلیون دالر
در منطقه آزاد اقتصادی الدقوم زده شد و قرار است
ظرف مدت  18ماه به بهره برداری رسد.کشور عمان به
دلیل مشترکات فرهنگی و نزدیکی به کشورمان سالهای
متمادی است یکی از اهداف صادرات ایران به شمار می
رود.شرکت سیمان هرمزگان نیز از این قاعده مستثنی
نبوده و سال ها است که محصوالت خود را به کشور عمان
صادر می کند .با بررسی های به عمل آمده تصمیم به ساخت
مجموعه تولید سیمان در این کشور نمود .همچنین طی
سالیان اخیر بررسی های اقتصادی و سرمایه گذاری کاملی در

این کشور انجام پذیرفت و شرکت سیمان هرمزگان با بررسی
های الزم صنعتی و اقتصادی شرکت بین المللی هرمزاالنوار را
با حمایت طرف عمانی راه اندازی نمود.
کارخانه سیمان هرمز االنوار یکی از بزرگترین و مهم ترین

طرح های سیمانی کشور عمان است و با ظرفیت
تولید  600هزار تا  1ملیون تن سیمان در سال به
بزرگترین کارخانه سیمان این کشور تبدیل خواهد
شد .همچنین تولید سیمان تیپ  1و  2از جمله
محصوالت این کارخانه است.کیفیت مرغوب
و مقاومت مناسب سیمان های تولیدی این
کارخانه باعث شده تا عالوه بر تامین سیمان بازار
عمان محصوالت آن به کشورهای قطر-امارات-
یمن و شرق آفریقا نیز صادر شود.یکی از مهم ترین
مزایای این طرح صادرات کلینکرهای تولیدی
شرکت سیمان هرمزگان به کشور عمان است تا
ضمن استفاده از صنایع تبدیلی از خام فروشی
ذخایر و معادن کشور جلوگیری شود.
این مجموعه با همت متخصصین داخلی کشورمان در حال
احداث است که صادرات خدمات فنی و مهندسی را به کشور
عمان در پی داشته است.

پیش بینی تولید و ذخیره سازی 5/1میلیارد قطعه بچه میگو در هرمزگان
گروه اقتصادی:
معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان گفت :امسال
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و حمایت
های شیالت استان،تولید و ذخیره سازی بیش از یک
میلیارد و 500میلیون قطعه بچه میگو برای هرمزگان
پیش بینی شده است.

به گزارش ایرنا،علی کریمی با اشاره به آغاز تولید بچه
میگو در هرمزگان از اسفندماه پارسال ،بیان داشت:
در این بخش  11سایت تکثیر و پروش میگو استان
در شهرستان های جاسک،سیریک،میناب،قشم و
بندرلنگه فعالیت دارند.
وی با اشاره به تولید افزون بر  500میلیون قطعه بچه
میگو در هرمزگان در مدت مذکور ،تصریح کرد :پیش
بینی می شود در سال جاری افزون بر 12هزار تن میگوی
پرورشی از سطح مزار ع استان برداشت شود.
کریمی خاطرنشان کرد :استان هرمزگان سال گذشته نیز با
تولید بیش از 10هزار تن میگو پرورشی رکود دار این صنعت

در کشور بوده است.
معاون آبزی پروری شیالت هرمزگان گفت :نخستین میگوی
تولیدی استان ،از اول تیرماه امسال آماده عرضه به بازار
مصرف داخلی و صادرات می شود .

فصل ذخیره سازی بچه میگو در هرمزگان از آخر
اسفند ماه سال  95آغاز شده و تا پایان مرداد 96
ادامه دارد.
هرمزگان حدود چهار هزار هکتار مزرعه پرورش
میگو در شهرستان های بندرلنگه ،سیریک،
جاسک ،قشم ،میناب ،پارسیان و بندرعباس
دارد.
میگوی پرورشی در هرمزگان از نوع وانامی است
که تولید آن از سال  88به صورت آزمایشی در 20
هکتار از مزار ع پرورش میگو آغاز شده است.
کاهش هزینه های غذایی ،ضریب رشد و بازماندگی
باال ،مقاوم بودن به بیماری ها و داشتن دوره رشد
کمتر از ویژگی های میگوی وانامی است.
استان هرمزگان با داشتن  30هزار صیاد 22 ،بندر صیادی و
یکهزار و  400کیلومتر نوار ساحلی جایگاه نخست صید آبزیان
را در بین استان های کشور دارد و در تکثیر و پرورش آبزیان
نیز پیشرو است.

23هزارنفر در واحدهای تولیدی هرمزگان اشتغال دارند
گروه اقتصادی:
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان گفت :درحال
حاضر 23هزار نفر در واحدهای تولیدی صنعتی این استان
اشتغال دارند.

خلیل قاسمی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد :تعداد  911واحد
تولیدی دارای پروانه بهره برداری دراین استان وجود دارد
که ازاین تعداد هم ا کنون 865واحد آن در حال فعالیت و
تولید هستند که 94درصد از مجموع این واحدها را شامل
می شوند.
وی با اشاره به تالشهای دولت تدبیر وامید برای رونق
کسب و کار افزود:از مجموع  383واحد تولیدی معرفی
شده به بانک ها تا کنون 221واحد با اشتغالزای صدهها نفر

موفق به دریافت بیش از 552میلیارد تومان تسهیالت شده
اند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان ابراز داشت:
درنتیجه فعالیت همه جانبه کارگروه تسهیل ورفع موانع
تولید ،رتبه نخست کشوردر زمینه شناسایی و پرداخت
تسهیالت جهت راه اندازی مجدد صنایع تعطیل و نیمه
فعال به این استان اختصاص یافته است.
وی اولویت اصلی این کارگروه را در سال جاری نیز کمک
به رفع موانع تولید عنوان کرد و افزود :درتالش هستیم
ضمن حمایت از واحدهای تولیدی درحال کار با
پرداخت تسهیالت بانکی ارزان قیمت واحدهای
نیمه فعال و حتی غیر فعال را نیز به سمت چرخه تولید و

ایجاد اشتغال هدایم کنیم.
درجدید ترین اطالعات منتشره سازمان برنامه و بودجه
هرمزگان آمده است :طی نزدیک به دو سال گذشته تا کنون
با پرداخت  950میلیارد تومان تسهیالت  710واحد تولیدی
را کد و نیمه فعال این استان بار دیگر به چرخه تولید و
فعالیت بازگشته اند.
در سالهای گذشته شماری از واحدهای مستقر درشهرک
های صنعتی هرمزگان و خارج ازآنها به دلیل نبود سرمایه
درگردش ،نیمه کاره بودن و حتی نداشتن مواد اولیه و اعتبار
الزم برای بهسازی ماشین آالت به صورت را کد درآمده
بودند که طی یک و نیم سال گذشته صدها واحد آن به
چرخه تولید بازگشته اند.

توسعه اشتغال در بخش کشاورزی با اختصاص 400میلیارد تومان اعتبار
گروه اقتصادی:
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان از اختصاص 400میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت
به بهره برداران بخش های مختلف به سازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،عادل شهرزاد معاون
برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان گفت :این منابع از محل منابع مختلف بانکی و
صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است.
وی گفت :تا کنون 300میلیارد تومان برای  846طرح به
صندوق توسعه ملی معرفی شده و اختصاص 130میلیارد

تومان آن قطعی شده که 17میلیارد تومان از این مبلغ نیز به
بهره برداران پرداخت شده است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان با اشاره به فعال سازی واحدهای تولیدی نیمه
فعال وغیرفعال گفت:از 54واحد شناسایی شده  20واحد آن
به چرخه تولید بازگشته34 ،واحد در حال پیگیری است و تا
شهریورماه امسال وارد عرصه تولید شوند.
شهرزاد افزود:برای فعال شدن  20واحد  670میلیارد ریال
سرمایه گذاری و  240شغل پایدار تثبیت شد.
وی گفت:برای تامین نقدینگی از محل طرح رونق تولید
نیز 582طرح برای دریافت  220میلیارد تومان تسهیالت به

بانکهای عامل معرفی شده اند که  490طرح آن موفق به
جذب 82میلیارد تومان از این منابع شده اند.
وی افزود:در این طرح با افزایش 75هزارتن محصول  ،برای
 900نفر نیز شغل ایجاد شده است.
شهرزاد با اشاره به بخشودگی سود و جریمه تسهیالت
کشاورزان افزود :این بخشودگی شامل وامهای زیر
 100میلیون تومان می شود که تعیین تکلیف وامها از
 10میلیون تومان آغاز شده و تا زیر  100میلیون تومان ادامه
می یابد.
ا کنون  84واحد تولیدی در استان نیازمند تسهیالت است.
بیش از صد واحد صنعتی کشاورزی در استان وجود دارد .

یکهزارتن محصول کنجد در هرمزگان تولید شد
گروه اقتصادی:
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
گفت :بیش از یکهزار تن محصول کنجد از مزارع این استان
برداشت شده است.

سید حسن حسینی در گفت وگو با ایرنا اظهاربا اشاره به پایان
یافتن فصل برداشت افزود :این مقدار نسبت به تولید سال
قبل  400درصد افزایش یافته است.
وی از مهم ترین دالیل افزایش تولید کلزا در سال زراعی جاری
(مهر95تامهر )96افزایش حدود دو برابری سطح زیر کشت،
جایگزینی محصوالت بامصرف آب کم به جای محصوالت
پرمصرف ،فعالیت های ترویجی و استفاده از نهاده های
کشاورزی مناسب نام برد.سطح زیرکشت کنجد سال جاری
درهرمزگان حدود یک هزارو  20هکتار اعالم شده که این رقم
در سال زراعی گذشته  250هکتار بود.حسنی اضافه کرد:
بارندگی و وزش باد و طوفان در فصل برداشت موجب ریزش

20درصدی دانه های کلزا در مزار ع این استان شد.به گفته
وی محصوالت برداشت شده با قیمت تضمینی هر کیلوگرم
2هزارو 783تومان ازبهره بردارن خریداری و برای عملیات
روغن کشی به استانهای همدان وگیالن حمل شده است.
شهرستانهای رودان  ،میناب و حاجی آباد از مهم ترین
مناطق تولید کلزا در استان هرمزگان هستند.کنجد دارای
پروتئین  ،ویتامین های  B , D , E , F1و لسیتین ()LECITHIN

است و مقدار روغن آن حدود 50درصد شامل  70اسیدهای
چرب اشباع نشده مانند لینولئیک اسید ،اولئیک اسید و
مقداری اسیدهای چرب اشباع شده مانند اسید پالمتیک و
آراشیدیک اسید است .روغن کنجد یکی از روغن های اشباع
نشده و مفید برای بدن است که در آمریکای شمالی و کانادا
به مقدار زیاد مصرف می شود  ،زیرا این روغن نه تنها کلسترول
خون را افزایش نمی دهد ،بلکه آن را کاهش نیز می دهد .برای
تهیه روغن کنجد معموال دانه ها را می شویند تا رنگ روی آن
از بین برود .سپس دانه ها را آسیاب کرده و در آب می ریزند
تا پوست آنها روی آب بیاید  .بعد از گرفتن پوست ،دانه ها را
خشک کرده و در آب جوش می ریزند و خمیر می کنند  .این
خمیر را تحت فشار قرار داده تا روغن آن جدا شود  .این روغن
را روغن سرد می نامند و از تفاله باقیمانده تحت اثر فشار و گرما
روغنی بدست می آید که به نام روغن گرم معروف است که
البته ارزش غذایی روغن سرد را ندارد .

واحدهای صنفی زیر ذره بین بازرسان
به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان طرح بازرسی از

واحدهای صنفی در استان آغاز شد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان،سید مرتضی مدنی مدیر کل سازمان
تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت :در این طرح که به
نام طرح ضیافت نام گذاری شده  14گروه سه نفره کار
نظارت و بازرسی را انجام می دهند .وی افزود :در این
طرح بازرسان از واحدهای صنفی عرضه مواد غذایی به
صورت شبانه روزی نظارت می کنند .مدیر کل سازمان
تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت :شهروندان هم در
صورت هر گونه تخلف می توانند با سامانه  135سازمان
تعزیرات حکومتی استان تماس بگیرند .از ابتدای سال
نیز دو هزار پرونده تخلفاتی به ارزش  200میلیارد تومان در
استان رسیدگی شد.

تخصیص  306میلیارد ریال اعتبار
به بندرلنگه
فرماندار بندرلنگه اعالم کرد :براساس برنامه ریزی ها و تصمیم
های اتخاذ شده و در راستای عمران و آبادانی هر چه بیشتر
این شهرستان 306 ،میلیارد ریال اعتبار به بندرلنگه اختصاص
یافت.به گزارش ایرنا ،ارسالن بهاری در نشست کمیته

برنامه ریزی بندرلنگه بیان داشت:این میزان اعتبار
از محل تملک داراییهای استان بین دستگاههای
اجرایی شهرستان بندرلنگه توزیع شده است.بهاری
افزود :اعتبارات تخصیص یافته به این شهرستان از محل
مذکور در سالجاری در مقایسه با سال گذشته  112درصد
افزایش دارد.فرماندار بندرلنگه بیان داشت :بیشترین
اعتبار به آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان ،حمل
و نقل ،راه ،آب ،ورزش و جوانان و کشاورزی اختصاص
داده شده است.

تصویب اعتبار 15میلیارد تومانی برای
طرح های بیابان زدایی
رئیس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری هرمزگان گفت15 :میلیارد تومان اعتبار برای
طرح های بیابان زدایی در سال  96برای هرمزگان به
تصویب رسیده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،ابراهیم جعفری تختی رییس اداره بیابان زدایی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت3 :
میلیارد و  350میلیون تومان از اعتبارات مصوب ملی از
محل تملک و دارایی و  7میلیارد و  810میلیون تومان
اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح
های بیابان زدایی به تصویب رسیده است .وی افزود:
این اعتبارات در شهرستان های جاسک  ،سیریک ،
میناب  ،بندرعباس  ،بندرلنگه و بندرخمیر در اجرای
طرح های مالچ پاشی  ،نهالکاری  ،احداث بادشکن و
مدیریت روان اب ها  ،تثبیت شن های روان و مبارزه
با فرسایش بادی و گردوغبار هزینه می شود .رییس
اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
هرمزگان افزود :در صورت تخصیص اعتبار دو هزار و200
هکتار نهال کاری  ،آبیاری و مراقبت  ،حدود 2هزار هکتار
مالچ پاشی و حدود هزار و 150هکتار مدیریت روان اب ها
اجرا می شود.

حدود24هزارکیلو گرم میوه قاچاق
درهرمزگان امحاء شده است
مدیر تنظیم بازار محصوالت و نهاده های کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت :از ابتدای سال
جار تا کنون نزدیک به 24هزارکیلوگرم انواع میوه قاچاق
دراین استان کشف و امحاء شده است.عزیز سیدی در
گفت وگو با ایرنا میوه های قاچاق امحاء شده را شامل
لیمو ترش ،نارنگی ،پرتقال ،گالبی  ،گواوا ،آووکادو و انبه
ذکر کرد.رئیس روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
هرمزگان خاطرنشان ساخت :همچنین در مدت یاد
شده 235راس گوسفند و 13راس گاو نیز از قاچاقچیان
در سطح این استان کشف و تحویل مرا کز قرنطینه
دامپزشکی شده است .سیدی با بیان اینکه میوه و انواع
دامهای قاچاق از مبادی غیر قانونی وارد این استان می
شوند افزود  :موارد مذکور به دلیل نبود نظارت قرنطینه
ای دارای بیماری های مختلفی هستند که در صورت
عدم مبارزه ممکن است بیشترین خسارت را به بخش
کشاورزی و زیر مجموعه های آن ازجمله دامهای داخل
کشور وارد کنند.وی از شهرستانهای قشم ،پارسیان،
میناب ،سیریک و بندرلنگه از مهمترین مناطق کشف
میوه و دام قاچاق در استان هرمزگان نام برد.رئیس
روابط عمومی سازمان کشاورزی هرمزگان نامی از
کشورهای مبداء میوه ها و دامهای قاچاق کشف شده
در هرمزگان نبرد.

مفقودی
سند مالکیت خودرو کامیونت جی ام سی
کارینگ به رنگ سفید مدل  2012به شماره پالک -44919قشم شخصی وشماره موتور B6093376
وشاسی  LEFYECG39CHN01899بنام شرکت
لیزینگ آریا داناشعبه قشم مفقود گردیده
وازدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
پروانه کسب به شناسه صنفی04-9670137
تاریخ صدور 1395/7/6به نام فاطمه پاساالر
رستهشغلیتزئیناتساختمان
( نصب وتعمیر ،موکت  ،کفپوش  ،پرده کرکره ،کاغذ
دیواری  ،شومینه و کارهای چوبی و فلزی ) مفقود گردیده
وازدرجهاعتبار ساقطمیباشد

مفقودی
پروانه بهره برداری به شماره
 13/27126وتاریخ بهره برداری
 89/12/14به نام اسماعیل دریانورد
مفقود گردیده وازدرجه اعتبار
ساقط می باشد

