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خبر اختصاصی

معاون استاندار هرمزگان:

عرضه میگو در بورس
بازاریابی این محصول
را تسهیل میکند
صفحه 3

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

جزئیات کشف  647میلیاردی
کاالی قاچاق در هرمزگان
صفحه

فوتبال جوانان جاسک

مقاومت با اقتدار
قهرمان شد

دیدار پایانی مسابقات فوتبال جوانان جاسک با برتری تیم
مقاومت به پایان رسید.در بازی پایانی این رقابت ها تیم
مقاومت به مصاف ذوالفقار رفت و توانست با نتیجه  ۳بر صفر
از سد این تیم بگذرد و با اقتدار کامل قهرمان بال منازع فصل
 ۹۸فوتبال جوانان جاسک شود  .همچنین تیم های اروند و

طوفان بونجی به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند .در
این مسابقات در مجموع ۴۸توپ از خط دروازه ها گذشت که
تیم اروند با به ثمر رساندن  ۱۳گل زده بهترین خط حمله را به
خود اختصاص داد و تیم قهرمان تنها با یک گل خورده بهترین
خط دفاع را نیز از آن خود کرد.
صفحه 4

مدیرکل کمیته امداد استان مطرح کرد:
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سردار ملکی :در مردادماه امسال موفق به کشف  319دستگاه خودرو حامل کاالی قاچاق را شناسایی و توقیف کنند تأمین مسکن ،یکی
از نیازهای اصلی
عضو هیئت عامل سازمان بنادر مطرح کرد:
مددجویان هرمزگانی
ساخت ترمینال ۵۰
میلیون تنی مواد معدنی
در بندر شهید رجایی

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت ۳۸۹ :خدمت مسکن در
بخشهای خرید و ساخت ،تکمیل واحدهای نیمهتمام شهری
و روستایی ،بهسازی و مقاومسازی و انجام تعمیرات مسکن
برای مددجویان هرمزگانی طی پنجماهه سال  ۱۳۹۸انجا م شده
است.

علی الهیاری ،مدیرکل کمیته امداد هرمزگان اظهار کرد :خدمات
مسکن این نهاد در سرفصلهای خرید ،ساخت ،تکمیل
واحدهای نیمهتمام مسکن شهری و روستایی ،بهسازی و
مقاومسازی و تعمیرات مسکن به مددجویان تحت حمایت
ارائه میشود.
صفحه 4

جانشین فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

گروه اقتصادی//
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از انعقاد
قرارداد با بخش خصوصی برای ایجاد ترمینال مکانیزه مواد معدنی
در بندر شهید رجایی خبر داد.

شناسایی و توقیف 5
دستگاه کامیون
با  93تن چای قاچاق
در هرمزگان
صفحه 5

به گزارش صبح ساحل به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی،
محمدعلی حسن زاده با اشاره به اینکه قرارداد ایجاد بزرگترین
ترمینال مکانیزه مواد معدنی کشور طی چند روزه آینده در
بندر شهید رجایی با بخش خصوصی منعقد می شود ،اظهار
کرد :ظرفیت نهایی این ترمینال  ۵۰میلیون تن است و در سه
فاز اجرا می شود که مجموع این سه فاز معادل  ۱۸۰هکتار
خواهد بود و اراضی هر فاز  ۶۰هکتار و مقدمات انعقاد قرارداد
در بندر در حال انجام است.وی افزود :این ترمینال به عنوان
بزرگترین ترمینال مواد معدنی در خلیج فارس و دریای عمان
خواهد بود و با توجه به ظرفیت بی نظیر معدنی کشور ،تحول
در صنعت معدن ایران رخ خواهد داد.
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در مراسمی با حضور مسئوالن کشوری و استانی؛

تعاونیهای برتر هرمزگان تجلیل شدند

صبح ساحل -آنا رام//عکس:مهدی قدیمی
دیروز در مراسمی با حضور مسئوالن کشوری و استانی 14 ،تعاونی
برتر سال  98هرمزگان معرفی و تجلیل شدند.

معاون بانک توسعه تعاون کشور در این مراسم بابیان اینکه
شاهد تالشهای بخش تعاون در سراسر کشور هستیم و
تالش شده تعاونیهای شایسته بهعنوان تعاونیهای برتر ملی
و استانی انتخاب گردند گفت :مقرر است که به تعاونیهای
برتر ملی  300میلیون تومان تسهیالت  14درصد و همچنین
ضمانتنامه بانکی و به تعاونیهای برتر استانی  50میلیون
تومان تسهیالت  14درصد و همچنین ضمانتنامه بانکی
اختصاص داده شود.
ایرج شیخزاده یادآور شد :قرار بر این بود که بسیاری از
مؤسسات دولتی ازجمله بسیاری از بانکها بهجز تعدادی
بانک ذیل اصل  44قانون اساسی بهتدریج خصوصی شوند و
اقتصاد کشور به سمت غیردولتی پیش رود.
وی نگاه توسعه تعاون مبنی بر برقراری شرایطی برای بخش
تعاون دانست تا بتواند تعامالت خوبی با فعاالن این بخش
ایجاد کند .معاون بانک توسعه تعاون کشور اظهار داشت:
بخش تعاون سهم کمی از اشتغال کشور را دارد و امیدواریم این
سهم افزایش یابد که به کمک هم بتوانیم در جهت اعتالی
بخش تعاون قدم و حرکتی برداریم.
نیمی از تعاونیها غیرفعال است
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
هرمزگان در این مراسم با اشاره به اینکه در حال حاضر  2هزار
 866تعاونی در استان ثبتشدهاند گفت :هرمزگان تعداد
تعاونی باالیی دارد اما متأسفانه نیمی از آنها غیرفعال هستند
که ا گر به کشورهای توسعهیافته نگاه کنید میبینیم تعداد
تعاونیهایشان کم است اما کارایی باالیی دارند.
عباس میرزاد ادامه داد :تعاونیها از سال  75فضایی در
اختیار داشتند تا در عرصه تولید برای نظام فعالیت کنند
امروز در خصوص تعداد تعاونیها مشکلی نداریم اما تعداد
تعاونیهای فعال کم است .وی افزود :متأسفانه این موضوع
نشان میدهد کار ما درجایی اشکال دارد ،کشورهایی که در
حوزه تعاونیها پیشرفت کردند تعداد تعاونی کمتری داشته،
جزیرهای عمل نکردند و بهبه صورت زنجیرهای فعالیت
کردهاند و معنی تعاونی واقعی همان است و ما نیز باید تالش
کنیم تعداد تعاونیها را کم و آنها را به هم متصل کنیم.
این مقام مسئول بابیان اینکه از حوزههای گردشگری کمترین
نقش را در حوزه تعاونیها دارند که با توجه به پتانسیلهای
استان تعاونیها باید بیشتر به این حوزهها ورود کنند اظهار

مشترکین محترم صبح ساحل
مشکالت و نظرات خود
را در مورد توزیع روزنامه
با ما در میان بگذارید

32226751-107

امیدواری نمود که در استان هم الگوبرداری از تعاونیهای برتر
در سطح کشور و حتی کشورهای دیگر صورت بگیرد.
میرزاد از کمرنگ بودن تعاونی بانوان ،ضعیف بودن
تعاونیهای مرزنشینان به علت مشکالت سر راه آنان سخن
گفت و تصریح کرد :در هرمزگان در حوزه گلخانهها کارهای
خوبی انجامشده اما الزم است کارهای بیشتری صورت بگیرد
و با افزایش فعالیت تعاونیها در این حوزه شتاب بیشتری
بگیرد.
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
درزمینه زمین و
هرمزگان از سرمایهگذاری بعضی از افراد
ٔ
مسکن گفت :تعاونی مرزنشینان بهجای اینکه وارد حوزه
تولید و صادرات شوند سرمایه خود را در حوزه ملک و امال ک
گذاشتهاند و این مسئله پسندیده نیست و باید اصالح شود.
میرزاد با اشاره به نیاز بسیاری تعاونیها به سرمایه گفت :از
بانک توسعه تعاون میخواهیم تسهیالت را تنها در قالب
جوایز نبینند و تسهیالت بیشتری را در اختیار بخش تعاون قرار
دهند ،بیشتر تعاونیها در بحث سرمایه در گردش مشکلدارند
و باید در این زمینه کارهایی صورت بگیرد.
وی افزود :ما در تحریم قرارگرفتهایم و این مسئله فرصت خوبی
برای درآمدزایی در عرصه تولید داخلی است و امیدواریم بیشتر
به آن پرداخته شود.
بهرهبرداری از  11طرح
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی هرمزگان سخنران بعدی
این مراسم بود که پشت تریبون قرار گرفت و از  2هزار و 886
تعاونی در استان سخن گفت که  ۳درصد از تعاونیهای کشور
و با آمار  ۷۶هزار اشتغال  ۴درصد اشتغال کشور را در اختیار دارد
و بر اساس این آمار تعاونیهای فعال هرمزگان دو درصد بیشتر
از میانگین کشوری است.
هادی ابراهیمی بیشترین تعاونیهای فعال استان را در
بخشهای کشاورزی ،خدمات و صنعت دانست و خاطرنشان
ساخت :امروز  11طرح بااعتباری بالغبر 1222میلیارد ریال
در بخشهای مختلف کشاورزی ،خدمات ،صنعت و ...
بهرهبرداری میرسد که زمینه اشتغال بیش از  ۱۵۰نفر را در
استان هرمزگان فراهم میکند.
وی از انتخاب  ۱۱تعاونی برتر در گرایشهای کشاورزی،
صنعت ،تأمین نیاز تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،خدمات،
حملونقل ،اعتبار ،زنان ،دهیاری و صنایعدستی در
چهاردهمین دوره معرفی تعاونیهای برتر هرمزگان مطالبی
بیان کرد و ادامه داد 555:شرکت تعاونی در گرایشهای
مختلف در این جشنواره شرکت کردند که  11تعاونی دراینبین

انتخاب شدند و چند تعاونی نیز بهعنوان سفیر تعاون انتخاب
خواهند شد.
ابراهیمی افزود :در همایش تعاونیهای برتر کشور از میان ۲۱
هزار تعاونی ،استان هرمزگان جزو معدود استانهایی بود که
توانست حائز دو عنوان تعاونی برتر ملی شود .وی از جوانان
استان خواست از فرصت مناسبی که بهواسطه مدیریت
استاندار هرمزگان ایجادشده از ظرفیت تعاون برای ایجاد
اشتغال در استان هرمزگان استفاده کنند.
ستاد حلقه مفقوده بخش تعاون
رئیس اتاق تعاون استان هرمزگان نیز در سخنانی همه
تعاونیها را برتر دانست که هر فردی در این شرایط اقتصادی
اشتغالی ایجاد کرده و به کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور
کمک کرده برتر است.
عباس ساالری اظهار داشت :در بخش تعاون جمعآوری
سرمایههای انسانی بهترین راهحل برای کاهش آسیبهای
اجتماعی است و ما برای ساماندهی دستفروشان طرح ارائه
کردهایم که امیدواریم موردتوجه قرار گیرد .وی با اشاره به انجام
صددرصدی جابهجاییها حمل نقل دریایی توسط تعاونیها
و همچنین توسط تعاونیها ترانزیت کاال به کشورهای حاشیه
خلیجفارس گفت ۷۰ :درصد صیادی استان هرمزگان توسط
تعاونیها و اتحادیههای صیادی هرمزگان صورت میگیرد.
ساالری افزود :در بحث حمل و جادهای اتحادیه کامیون
داران ما بیش از هزار و  500کامیون دارد که گمان نمیکنم هیچ
نهاد و وزارت خانهای به این میزان کامیون داشته باشند اما
گالیههایی همیشه است که باید شنیده و به آنها رسیدگی
شود .وی ادامه داد :در موضوع اعتصاب کامیون داران تعاونی
کامیون داران ما این مسئله را مدیریت کرد ،رویکرد استاندار
تکریم فعاالن اقتصادی بخش خصوصی است.رئیس اتاق
تعاون استان هرمزگان در خصوص تشکیل ستاد تعاون گفت:
تشکیل ستاد توسعه تعاون بسیار مهم است چنانچه قبل از
ادغام وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی این مرکز وجود داشت و
به مشکالت تعاونیها رسیدگی میشد اما هما کنون این ستاد
حلقه مفقوده بخش تعاون است و از مسئولین میخواهم این
موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.
تجلیل از برترینها
گفتنی است در چهاردهمین دوره معرفی تعاونیهای برتر
استان هرمزگان از  14تعاونی برتر و  7تعاونی شایسته برتر سال
 98تجلیل شد .در حاشیه این مراسم نیز نمایشگاه توانمندی
تعاونیهای صنایعدستی هرمزگان در سالن آموزش و پژوهش
استانداری برگزار شد.

ی شرکتهای تعاونی
آ گه 
سراسر هرمزگان در صبحساحل
تلفن پذیرش32241462-105 :

صفحه

افزایش  ۸۰درصدی صادرات
کاالهای غیرنفتی از گمرکات هرمزگان
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صفحه

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اعالم کرد:

