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طرح تأسیس شهرک تخصصی نساجی 
در اســتان هرمزگان، با هــدف هایی بلند 
پروازانه وارد مرحله اجرایی شــده اســت. 
اهــداف نهایی ایــن طرح ایجاد شــهرکی 
تخصصی اســت که همه زنجیــره تأمین 
و ارزش صنعــت نســاجی تــا رســیدن به 
محصول نهایی)پارچه ( را در بر می گیرد. 
در این شــهرک  پنبه، کشــت، برداشــت و 
فرآوری شــده و در کارخانه های نســاجی 
همزمــان  می شــود.  پارچــه  بــه  تبدیــل 
صنعــت نوغانداری و تولید ابریشــم هم  
پا می گیرد. پس از آن بخشــی از محصول 
وارد بــازار داخلــی شــده و بخشــی دیگــر 
بــا اتکا بــه پایانه هــای صادراتی ســاحلی 
هرمــزگان بــه بازارهــای جهانــی صــادر 
می شــود. کمتر از یک ســال پیــش زمانی 
کــه اســتاندارهرمزگان خبــر برنامه ریزی 
برای راه اندازی شهرک تخصصی نساجی 
را در ایــن اســتان اعــام کــرد کمتر کســی 
تصــور می کــرد ایــن ایــده رنــگ واقعیت 
بــه خود  بگیرد، اما تنهــا در زمان کوتاهی 
بعــد از اعام این خبر با همراهی دولت، 
شرکت های بزرگ کشــاورزی وارد عرصه 
کــردن  وارد  بــا  داده انــد  تعهــد  و  شــده 
صنایع نســاجی چرخه این صنعت را در 

هرمزگان تکمیل کنند.
در گام اول اجــرای این طــرح از 4 هزار 
و 500 هکتــار زمین اختصاص داده شــده 
بــرای کشــت پنبه، بیــش از 2 هــزار و 700 
هکتار اراضی کشاورزی شهرستان جاسک 
به 3 شرکت بزرگ نساجی واگذار شده و با 
تأمین آب مورد نیاز از سد جگین توسعه 
کشــت پنبه در ایــن منطقه کلیــد خورده 
اســت، البتــه این تنها شــروع کار اســت و 
مسئوالن استان اعام کرده اند این میزان 
تا 20 هزار هکتار هم قابل توســعه اســت. 
تکمیل زنجیره نساجی می تواند عاوه بر 
رســاندن دوباره ایــران به جایــگاه واقعی 
خــود در بازار جهانی پنبه بــرای بیش از 2 
هزار و 500 نفر به صورت مســتقیم شغل 

ایجاد کند به شرط آنکه این طرح در نیمه 
راه رها نشود.

ë  شــهرک نســاجی هرمــزگان در مرحلــه
عملیاتی

»مهدی دوســتی«، استاندار هرمزگان 
در گفت و گــو بــا »ایــران« اظهــار داشــت: 
برای ایجاد شهرک نساجی ۴۵00 هکتار از 
زمین های کشاورزی استان زیر کشت پنبه 
می رود. همچنین با هدف توســعه تولید 
ابریشــم تا کنون ۴هزار اصله درخت توت 
در شهرســتان های حاجی آبــاد، میناب و 
رودان کشــت شــده و امیدواریم در قالب 
طرح تدوین شده با توسعه تولید ابریشم 
و نوغانداری زنجیره نساجی در هرمزگان 

فعال شود.
بــرای آمــوزش نوغانــداری دراســتان 
گام هــای خوبی برداشــته شــده و تا کنون 
تولیــد  و  نوغانــداری  دوره هــای  100نفــر 
ابریشــم را فــرا گرفته اند همچنین جهت 
ایجــاد همزمــان واحدهــای پتروشــیمی 
مرتبــط بــا نســاجی  مذاکــرات خوبــی بــا 
هلدینگ ها و شــرکت های بزرگ صورت 
گرفته اســت . وی با اشاره به سابقه کشت 
پنبــه در هرمزگان گفت: پتانســیل بخش 
کشــاورزی اســتان این قابلیــت را دارد که 
کشــت پنبــه بــا یــک برنامه ریــزی مدون 
توســعه پیــدا کنــد و اقدامــات الزم بــرای 
توســعه کشــت این محصــول در دســت 
اقــدام اســت، بــه گونــه ای کــه تــا بهمــن 
مــاه ســطح زیرکشــت پنبــه بــه بیــش از 
5000 هکتار می رســد. ما بــا بهره گیری از 
توانمندی هــای اســتان در همه بخش ها 
،بویژه بخش کشــاورزی و صنعت ســعی 
خواهیم کرد در همیــن دولت، هرمزگان 
را بــه یکــی از قطب هــای نســاجی کشــور 
تبدیل کنیم. دوســتی ســهم اشــتغال در 
نســاجی را به نســبت ســرمایه گذاری باال 
دانســت و افــزود: زیرســاخت های مهــم 
کشــاورزی، دامی و پتروشــیمی کــه الزمه 
این صنعت هســتند در هرمــزگان وجود 
دارد و توجه به بازارهای گســترده داخلی 
و همسایگان، سبب تسریع در توسعه این 

صنعت خواهد شــد. اســتاندار هرمزگان 
خاطرنشان کرد: ما باور داریم که هر آنچه 
می خوریم و می پوشــیم بایــد از خودمان 
باشد از سوی دیگر ایجاد شغل های جدید 
برای جوانان استان بویژه اقشار متوسط به 
پایین برای ما حائز اهمیت  و این مســأله 
در شهرک نساجی هرمزگان قابل تعریف 
اســت.لذا از مدیران، کارشناسان، ناظران 
و ســرمایه گذاران انتظار داریــم در این کار 
بــزرگ کــه پشــتوانه عقلــی و اعتقــادی و 

علمی دارد جهادی عمل کنند.
ë واگذاری زمین به شرط تولید پنبه

»ســیدرضا امیــری زاده«، مدیــر امــور 
در  هرمــزگان  کشــاورزی  جهــاد  زراعــت 
گفت و گــو با »ایــران« از واگــذاری 2 هزار و 
700 هکتــار زمیــن برای کشــت پنبه به 3 
شــرکت نســاجی خبر داد و اظهار داشت: 
تا ســال 98 تنها در شهرستان حاجی آباد 
کشــت پنبه داشــتیم اما پــس از تصویب 
طرح خودکفایی کشور در حوزه تولید پنبه، 
یکی از تولید کنندگان اســتان در جاســک 

بــرای اولیــن بــار ایــن محصــول را در این 
شهرســتان کشــت کرد. بعد از ایــن اقدام 
بود که مشــخص شــد این شهرســتان نیز 

پتانسیل کشت پنبه دارد.
امیری زاده تأکید کرد: تبدیل جاســک 
به قطــب تولید پنبه و راه اندازی شــهرک 
نســاجی در اســتان هرمــزگان یــک طرح 
فرا اســتانی اســت و تنها خاص هرمزگان 
نیست، اما از آنجا که تمام زمینه های الزم 
در اســتان آماده است و با حمایت دولت 
و بویژه اســتاندار زیر ســاخت ها بســرعت 
در حال تکمیل شــدن اســت، پیش بینی 
می کنیــم در یــک بــازه زمانــی 3 ســاله 
شــهرک نســاجی اســتان وارد مدار تولید 
تا صادرات شــود، البتــه می دانیم که این 
کار یــک روند زمانبر و الزم اســت عاوه بر 
حمایت های دولتی بخش خصوصی و از 
همه مهم تر کشاورزان هم پای کار باشند.

موضــوع  مهم تریــن  داد:  ادامــه  وی 
در حــوزه کشــاورزی تأمین آب اســت و از 
آنجایــی که ســد »جگیــن« در باالدســت 

اراضی جاســک واقع شــده آب مورد نیاز 
برای کشــت پنبه در این شهرستان وجود 
دارد، حتــی در ایــن شهرســتان عملکــرد 
کشــت نزدیک به 3 تن در هر هکتار بوده 

که باالتر از میانگین کشوری است.
امیــری زاده با اشــاره بــه ظرفیت های 
بــاالی اســتان در حــوزه کشــاورزی افزود: 
همیــن ظرفیت ها ســبب شــد در دولت 
سیزدهم یکی از اولویت های مهم استان 
توســعه کشت پنبه باشــد و در طرح های 
توسعه اصلی و طرح های رشد هرمزگان، 
تولیــد و ایجــاد ارزش افــزوده در زنجیــره 
تولید پنبه گنجانده شود. در این راستا قرار 
شد با حمایت استاندار، زمین های پایین 
دســت ســد جگین بــرای کشــت پنبه به 
شــرکت های نساجی واگذار شود، البته به 
شرط آنکه این شرکت ها ظرف مدت یک 
تا 3 ســال صنایع نســاجی را وارد اســتان 
کنند. در واقع ما می خواهیم با استفاده از 
امکانات موجود چرخه صنعت نساجی 
را در اســتان تکمیل کنیم و به خودکفایی 

برسیم.
ë  ایجاد 2500 شغل جدید با توسعه کشت

پنبه
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کرد: 
کشت پنبه همراه با استقرار صنایع مرتبط 
بــا آن می تواند برای بیش از 2 هزار و 500 
نفــر در اســتان به صورت مســتقیم ایجاد 
اشتغال کند. با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته از ســوی دولت تا ســه سال 
آینــده در زمینه تولید پنبــه به خودکفایی 
می رسیم و با توجه به میزان اشتغالزایی 
باالیــی کــه  در صنعت کشــت پنبه وجود 
زراعــی  اراضــی  هکتــار  هــر  بــرای  دارد، 
به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم 3 تا 
5  نیــروی انســانی می توانند مشــغول به 
فعالیت شوند و همین امر باعث ارتقای 
اقتصــاد کشــاورز، منطقه و کشــور خواهد 
شــد. مدیر امــور زراعت جهاد کشــاورزی 
بــه  پنبــه  کشــت  جایگزینــی  هرمــزگان 
جای کشــت محصوالت آب بــر را یکی از 
برنامه هــای مهم جهاد کشــاورزی عنوان 
کــرد و گفــت: می دانیــم کــه پنبه یکــی از 
کشــت های اســتراتژیک کشــور بــوده و از 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت اما در 
اســتان کشــت صیفی جات رقیب سنتی 
و دیرینــه کشــت پنبــه اســت و کشــاورزان 
اغلب کشــت صیفی را ترجیح می دهند، 
در حالی که کشــت پنبه بــا توجه به ثبات 
قیمت و کمترین نوسان در هزینه ها بسیار 
به صرفه است. ما برای اینکه انگیزه الزم 
برای جایگزینی کشت پنبه به جای صیفی 
جــات ایجاد کنیــم باید زمینــه ای  فراهم 
کنیم که عاوه بر کاهش هزینه های تولید، 
به ســمت واقعی کــردن قیمت هــا برای 
کشــاورزان حرکت کنیم. برای رســیدن به 
این هدف مهــم دولت نیزپای کار آمده و 
در نخستین گام برای رفع نگرانی کشاورز 
خرید تضمینی پنبه را در دســتور کار قرار 
داده است. در حال حاضر قیمت پنبه به 
ازای هر کیلوگرم 30 هزار تومان اســت که 
به نسبت هزینه های صرف شده در تولید، 

قیمت مناسبی است.

هرمزگانقطبصنعتنساجیکشورمیشود
اختصاص 4 هزار و 500 هکتار زمین برای کشت پنبه در گام اول
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اســتاندار هرمزگان در گفت وگو با »ایران«: برای ایجاد شــهرک نســاجی 4500 هکتار از زمین های کشاورزی استان  ëنی
زیر کشــت پنبه می رود. همچنین با هدف توســعه تولید ابریشــم  تاکنون 4 هزار اصله درخت توت در شهرستان های 
حاجی آباد، میناب و رودان کشــت شده و امیدواریم در قالب طرح تدوین شــده با توسعه تولید ابریشم و نوغانداری 

زنجیره نساجی در هرمزگان فعال شود

ان
یر

ر ا
 د

ان
یر

ا

مخزنشماره۲اََبرپروژهآبرسانیبههمدانآبگیریشد
همــدان- مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان گفــت: با تکمیل 
عملیات اجرایی اََبرپروژه آبرســانی به همدان و آزمایش موفقیت آمیز مخزن 

شماره یک، مخزن شماره 2 این طرح نیز آبگیری شد.
»محمــد ضــروری« با اشــاره بــه اینکــه عملیــات لوله گــذاری طرح آبرســانی 
بلندمــدت به همدان، پایان یافته اســت، افزود: مخزن شــماره یک این طرح 
با گنجایش 5هزار متر مکعب هفته پیش به بهره برداری رســید و شــامگاه روز 
یکشنبه نیز مخزن شماره 2 این اََبرپروژه مورد آزمایش قرار گرفت. وی با بیان 
اینکه فاصله این 2 مخزن حدود 5کیلومتر و اختاف ارتفاع آن 220 متر است، 
اظهار داشت: خط انتقال این طرح دارای 3 ایستگاه پمپاژ با ارتفاع ۵7۶ متر، 
1۵0 هــزار متــر مکعب مخزن تعادلی و 1۴۵ کیلومتــر لوله فوالدی با قطر یک 

هزار و 200 تا یک هزار و ۶00 میلیمتر، آب را به همدان منتقل می کند.
ضــروری تصریــح کــرد: طــرح آبرســانی بلند مــدت به همــدان به طــول 1۴۵ 
کیلومتــر از مصوبــات ســفر رهبــر معظــم انقاب اســامی در ســال 1383 به 

عملیــات  کــه  اســت  همــدان  اســتان 
اجرایــی آن از ســال 138۶ آغــاز شــده 
است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اســتان همــدان گفــت: ایــن طــرح یک 
تصفیه خانه پیشرفته با ظرفیت 3هزار 
و ۶00 لیتــر در ثانیــه دارد که پیش بینی 
می شود بر اساس زمانبندی مقرر شده 
بهره برداری شــود. وی گفــت: به تعبیر 

وزیر نیرو این یک اََبرپروژه اســت که ســال های ســال باتکلیف مانده بود که با 
روی کار آمدن دولت سیزدهم و پیگیری های استاندار همدان عملیات اجرایی 
آن شتاب گرفت و در طول 4تا 5 ماه گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشته است. 
ضروری ادامه داد: اکنون کل مسیر خط انتقال این طرح به طول 1۴۵ کیلومتر 
لوله گذاری شــده، عملیات ســاخت 3مخزن آن تکمیل شده و برق رسانی آن 
بــه طــول 70 کیلومتر با خــط ۶3 کیلو ولت مراحل پایانــی را می گذراند. وی با 
اشــاره به اینکــه با بهره برداری از فاز نخســت این طرح، ۶00 لیتــر آب در ثانیه 
وارد شبکه آبرسانی همدان می شود، افزود: خط انتقال بای پس این طرح نیز 
بــه طــول 1۶,2 کیلومتر از یک مــاه پیش طراحی و اجرا شــد و اکنون در مرحله 

آزمایش قرار دارد.

بهرهمندی۱۰۹هزارخانوارشهریسیستانوبلوچستان
ازگازشهری

زاهدان- مدیرعامل شــرکت گاز سیستان و بلوچســتان گفت: 108 هزار و 9۵2 
خانوار شهری و یک هزار و ۶۴8 خانوار روستایی در این استان زیرپوشش شبکه 

گازرسانی قرار دارند.
محمدرضا میرشــکاری اظهارداشــت: تا کنون ســه هزار و 92۶ کیلومتر شــبکه 
گازرسانی در سیستان و بلوچستان اجرا و 2 هزار و 288 کیلومتر شبکه  در استان 
گازدار شــده اســت. وی بیان کرد: هــم اینک بیش  از 113 هزار و ۶70 مشــترک 
در سیســتان و بلوچستان از گاز شهری بهره مند هستند. مدیرعامل شرکت گاز 
سیســتان و بلوچستان گفت: 900 روســتا در این استان قابلیت گازرسانی دارند 
که هم اکنون 2۵ روســتا گازدار شــده و پنج شهر اســتان نیز به شبکه گازرسانی 
متصل اســت. وی اظهار داشــت: طرح جامع گازرسانی سیستان و بلوچستان 
در شــورای اقتصاد با هدف گازرسانی به 700 هزار خانوار شهری تصویب شده 

است.


