ﺻـﺪور دﺳـﺘﻮر ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺗﺄﻣﯿـﻦ
ﻣﯿﻌﺎﻧـﺎت ﮔـﺎزی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺷﺮﮐـﺖ
ﻫــﺎی ﻓﻌــﺎل در ﺻــﻨﻌﺖ ﻧﻔــﺖ و
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از
واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺎدر ﮐﺮد
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از واﺣﺪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻌﻤﯿﺮات
اﺳﺎﺳﯽ و ﻫﯿﺪرو ﮐﺮاﮐﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﭘﯿﮕﯿﺮی
اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ.

ﺻﺎﻟﺤﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی »ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽ ﻫﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ را ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺤﻖ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ »ﻣﺪ ﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ« و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺣﺼﺎء ﻣﺸﮑﻼت
واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی در ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﮑﺎﻧﺎت و رﻓﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻧﻘﺶ آن در اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ،اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺟﺪی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت
ﮔﺎزی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻧﻔﺘﯽ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺬ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داد ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻘﺮر
ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در اﺳﺮع وﻗﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺤﯽ در ﺧﺼﻮص ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اداره ﮐﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ  ،ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن
روﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻇﺮف  ۳۵روز ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﺑﺎ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ اﺳﺘﺎن
ﻧﯿﺰ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دارد ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎرج از
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ارﺟﺎع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﺟﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎرش ﻫﺎ
در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن  ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﺑﺸﺨﻮر و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ اﻗﺪام
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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