ﺳـﺎﯾﻪ ﺳـﯿﺎه آﻟﻮدﮔﯽﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ،
ﺳـﻬﻢ ﻣﺮدﻣـﺎن ﭘـﺎﯾﺘﺨﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﮐﺸـﻮر! ۷۰ /ﺷﺮﮐـﺖ ﻓﻌـﺎل اﻗﺘﺼـﺎدی
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را در اﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ روز اﻓﺰوﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻋﻨﺎوﯾﻦ دﻫﻦ ﭘﺮﮐﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ،ﻗﻄﺐ ﺗﺠﺎرت ﮐﺸﻮر ،ﺷﻬﺮ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻏﯿﺮه را ﺑﻪ ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺪادادی در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ از ﺟﻨﻮب ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاش ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺗﻮاﻧﯿﺮ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی ﺗﺎﯾﺪ واﺗﺮ و ﺻﺪﻫﺎ واﺣﺪ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺟﻮد
در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان دﻫﻦ ﭘﺮﮐﻦ ﻗﻄﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﯾﺪک ﻣﯽ
ﮐﺸﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دردی از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎﺣﻠﯽ
را دوا ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد زﺧﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ رﻧﺠﻮر و ﻣﺤﺮوم ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
اﺳﺖ.
دود و ذرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﻬﻢ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ
ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ دارا ﺑﻮدن ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﺰ ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺮوم و ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﺠﯿﺐ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺑﺰرگ در اﺳﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ دود و ذرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻼنﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺸﻮر در ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻫﺎی
ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ و آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﺳﺖﺑﻪﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ارﻣﻐﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺮب ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺳﺖ.

ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ در ﻣﺤﺪوده ﻏﺮب ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺳﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ از آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ
را ﺑﺮ ﺷﻬﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﻬﺮ ،ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﺗﻨﻔﺴﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ
ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺎ دو راﻫﯽ ﮔﭽﯿﻦ
ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎه
آﻻﯾﻨﺪه در ﻫﻮای اﻃﺮاف ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از در آﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻬﻢ
ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻦ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ دودﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﺎن و آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺸﯿﻦ و ﯾﺎ در اﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ
و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ رود.
اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﻏﺮب ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ،
ﺳﮑﺘﻪﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،ﺑﺮوز
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی رﯾﻮی و ﺗﻨﻔﺴﯽ ،اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﭼﺸﻤﯽ و ﺑﺮوز
اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف اﯾﻦ
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر را ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﯿﺶ از  70ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و
ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﯽ ﺷﮏ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن
اﺧﺬ و ﺑﺮای آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و
ﻣﺮﮐﺰ آن ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻬﻢ ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟
اﺣﻤﺪ ﻣﺮادی ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و در ﺟﻮار ﺻﻨﺎﯾﻊ و
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ رﺳﻨﺪ اﻣﺎ از
اﺷﺘﻐﺎل در ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ.
ﻣﺮادی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﻔﺖ :ﺗﺨﺼﺺ و آﻣﻮزش رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﺠﺎد
اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری
از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر
از ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوزه اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ۵۰درﺻﺪ از ﻣﯿﺰان
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﮐﺸﻮر و ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺎ ۱۰۰درﺻﺪ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮادی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﻦ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،اﻓﺰود :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
آزاد ﺗﺠﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟ اﻓﺰود :ﺷﺎﯾﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال در ذﻫﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻن،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ اﺑﺮاز ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن رده ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻮر ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اداﻣﻪ داد :ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﻮال از وزﯾﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪه
ام ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻘﻄﻪ ای دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮادی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪارس ،داﻧﺸﮕﺎه ،اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ورزش و….
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ در آﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿــﻮع ﯾﮑــﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت و درﺧﻮاﺳــﺖﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾــﺎن و ﻣــﺮدم از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ را دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺎور را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی ﮔﺎم اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﮕﺬرد و ﻫﻤﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.

 70ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را در اﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ
ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﻣﻌﺎون درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﻮال اﺣﻤﺪ ﻣﺮادی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻮال
ﻧﻔﺖ ﺳﺘﺎره
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ و
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻮاﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺻﻮل ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ ﺳﺘﺎره در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ۷۰ﺷﺮﮐﺖ در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﻼﺷﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﯿﺰ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را در اﺳﺘﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ
ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻤﺘﯽ  ،اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن درﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اُﺳﺘﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ دارﻧﺪ ﮐﻪ اُﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از
آنﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎن را دارد و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﮑﯽ
از اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﺳﺎﻧﺪار

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻋﻨﻮان

ﮐﺮد:

ﭘﺮداﺧﺖ

اﯾﻦ

ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎ

در

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد و ﮐﺸﻮر اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت اداره ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﺷﺪه و اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺮار داد.
ﻫﻤﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﯿﭻﮔﺎه راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﯾﮏ رﯾﺎﻟﯽ از ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ
اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ اﺟﺮا ﺷﻮد،
ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد
را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎره ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻻزم ﺟﻤﻊ
اوری در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ اداری ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺘﺎﻧﯽ دارد و ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ادﻋﺎ دارد

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اداره ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ در ﺗﻬﺮان
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺘﺎﻧﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻮب
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرﻫﺎ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد واﺣﺪﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺤﻞ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺣ ُﮑﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ واﺣﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﻋﻠﯽ ای ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺮب ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﺧﻮد اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ اﺧﺬ آن
ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون و زدودن ﻏﺒﺎر ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﻮﯾﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

