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گروه اقتصــادی- تا دیروز یک 
صیاد باید با شــناور بــه دنبال ماهی در 
دریا بود و حتــی ماهی چندانی نیز به 
تور او نمی آمد به تعبیری با صید ماهیان 
جنوب توسط کشتی های بزرگ صید 
به صیادان خرده پا نمی رســد، اما صید 
ماهی در قفس به روش علمی و تضمین 
شده که صیادان با رهاسازی بچه ماهی 
در قفس هــا در یــک دوره خاص ۶تا 
۸ماهه پس از بالغ شــدن ماهیان یکجا 
برداشت می کنند، روزنه های امید را در 
دل صیادان روشن کرده است. پرورش 
ماهی درقفس در استان هرمزگان با ۹۰۰ 
کیلومتر ساحل و۱۴ جزیره دریک دهه  
اخیر به عنوان تجارتی پرسود و کم هزینه 
دربین انواع صیدها با استقبال صیادان و 
ساحل نشینان روبرو شده، به طوری که 
امروز در بین استان های ساحلی این نوع 

صید مقام نخست را در اختیار دارند.
این استان با داشتن ۳۱هزار کیلومتر 
مربع وســعت در سطح جزیره و دریا، 
منحصــر به فردترین اســتان در تولید 
وپرورش ماهی بوده که شــمار زیادی 
از صیــادان قدیمی نیــز به جای صید 
در دریا به پــرورش ماهی در قفس رو 
آورده چراکــه معتقدند ضمن کاهش 
هزینه های فراوان صید، ماهی رها شده 
در این اســتخرهای دریایی به صورت 
تضمینی برداشت می شــود. در ایران 
سابقه زیادی در پرورش ماهی در قفس 
ثبت نشــده، اما پرورش این نوع آبزی 
از ســال های ۱۳۶۱ با پرورش ماهی در 
قفس در ســد» دز« استان خوزستان به 
صورت آزمایشی آغاز و در سال ۱۳۶۴ 
تولید آن در این دریاچه شروع شد و هم 
اکنون این صنعت درحال توسعه است.

در ســال ۱۳۶۹ نیز پرورش ماهی 
در قفس با بسته شــدن قراردادی بین 
شــیالت ایران و یک شــرکت نروژی 
در دریای خزر و دریای عمان شــکل 
جدی تری بــه خود گرفــت و طرح 
پرورشــی آن در اســتان هرمزگان به 
ظرفیت ۱۸۰ تن اجرا شــد و همچنان 

ادامه دارد.
هرمزگان پیشتاز در توسعه 
طرح های پرورش ماهی درقفس 

و حفظ ذخایر آبزیان
پــرورش ماهیان دریایی در قفس 
عالوه بر کمک به حفظ ذخایر آبزیان، 
به عنوان یکی از فرصت های مناســب 
سرمایه گذاری در حوزه شیالت استان 
هرمزگان محســوب می شــود که به 
صورت آزمایشی از سال ۸۶ در جزیره 

هنگام و بندر آفتاب اجرایی شد.
مســووالن و کارشناسان حوزه 
شــیالت، ظرفیت باالی تولید به علت 
وســعت دریاها، نبود نیاز به هوادهی، 

کاهش هزینه هــای تامین و نگه داری، 
شــرایط مناسب پرورشــی و کمبود 
گونه های مناســب که طیف وسیعی از 
غــذای مردم را تشــکیل می دهند را از 
مهم ترین علل موفقیت این اســتان در 

پرورش ماهی در دریا عنوان می کنند.
رییس گروه پروش ماهیان دریایی 
شــیالت هرمزگان یکی از برنامه های 
اولویــت دار در راســتای حفظ ذخایر 
طبیعــی آبزیان دریایی به مشــارکت 
تعاونی های صیادی در اجرای آن اشاره 
کرد و افزود: در سال های اخیر با افزایش 
صید بی رویــه و کاهش ذخایر برخی 
آبزیان، لزوم توسعه طرح های مرتبط با 
پرورش ماهی در قفس در هرمزگان دو 

چندان شده است.
ایرج قایینی افزود: این طرح عالوه 
بر اشتغال جامعه صیادی در آبزی پروری 
موجب کاهش برداشت از ذخایر طبیعی 
آبزیان می شود و نقش موثری در حفظ 
این ذخایر خواهد داشت. وی همچنین 
از طرح پرورش ماهی در قفس به عنوان 
شاخص ارزیابی فعالیت های شیالتی و 
مهم ترین طرح اقتصاد مقاومتی شیالت 
یــاد کرد.رییس گروه پــروش ماهیان 
دریایی شــیالت هرمزگان یادآورشد: 
بازســازی ذخایر آبزیــان نقش مهمی 
در ایجاد اشــتغال پایــدار صیادان ایفا 
کــرده اما با توجه بــه اینکه این ذخایر 
درخطر نابودی قــرار گرفته، توجه به 
این موضوع بســیار مهم است. قایینی 
عنوان کرد: اســتان هرمزگان به واسطه 
گستردگی دریا و جزیره ها و وجود ۵۳ 
واحد قفــس عالوه بر صیدهای عادی 
و استخرهای پرورش آبزیان درساحل، 
در تولیــد پرورش ماهــی در قفس در 

کشور پیشرو است.
فعال ســازی اتحادیه هــا و 
واحدهای تحقیق گامی درتوسعه 

صنعت دریامحور
استاندارهرمزگان نیز اخیرا در آیین 
تجلیل از کشــاورزان نمونه کشوری و 
استانی هرمزگان اظهارداشت: در آغاز 
دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ صنعت 
پرورش ماهی در قفس در این اســتان 
وجود نداشــت، اما اکنون نزدیک به ۶ 
هزار تن تولید می شود. به گفته فریدون 
همتی، تولید پنج هزار تن ماهی در دریا 
در این اســتان در دستورکار قرار دارد و 
به زودی عملیاتی می شود. وی، استفاده 
از ظرفیت ســایت های پرورش میگو 
را یکی دیگــر از مزیت های هرمزگان 
برشــمرد و افــزود: با راه انــدازی این 
سایت های پرورشــی زنجیره تولید و 
اشــتغال در استان ایجاد خواهد شد که 
از صرفه اقتصادی خوبی نیز برخوردار 
است. همتی با اشاره به نقش فعال سازی 

اتحادیه ها و واحدهای تحقیق و توسعه 
برای پشتیبانی از این صنعت دریامحور، 
تکثیر الرو، تامیــن خوراک، بازرگانی 
خارجی و حمل و نقل را از مشــاغلی 
عنوان کرد که با راه اندازی این سایت ها 
رونــق پیدا می کند و می تواند در ایجاد 
اشتغال پایدار برای جامعه محلی موثر 
باشد. وی با بیان اینکه دولت عالقه مند 
بــه ســرمایه گذاری درایــن بخش با 
اولویــت مردم ســاکن نوارســاحلی 
است، خاطرنشان کرد: صیادان محلی 
می توانند در قالــب تعاونی با دریافت 
تســهیالت ارزان قیمت برای سرمایه 
گذاری دراین بخــش ورود کنند و از 

حمایت های الزم بهره مند شوند.
تکثیر  مرکــز  راه انــدازی 
ذخایرماهیــان دریایــی جنوب 
طرحــی زیربنایی بــرای تولید 

مدرن
درحالــی که اســتاندارهرمزگان 
درآییــن تجلیل از کشــاورزان نمونه 
کشوری و استانی هرمزگان اعالم کرد 
در آغاز دولت تدبیر و امید در ســال ۹۲ 
صنعت پرورش ماهی در قفس در این 
استان وجود نداشت، مدیرکل شیالت 
این استان، طرح پرورش ماهیان دریایی 
درقفس را یکی از فرصت های مناسب 
سرمایه گذاری در حوزه شیالت عنوان 
کرد که به صورت آزمایشــی از ســال 
۸۶ در جزیــره هنگام و بنــدر آفتاب 
در شهرســتان بندرلنگه اجرایی شــد. 
عبدالرسول دریایی در گفت وگو با ایرنا، 
رکورداری میانگیــن تولید در هکتار 
میگوی پرورشــی، رتبه اول تولید الرو 
میگو در کشــور، کسب مقام اول تولید 
ماهی در قفس، پیشرو در تولید ماهیان 
خاویــاری در جنوب کشــور و ایجاد 
اشــتغال پایدار و دائمی برای افزون بر 
۴۵ هزارنفر در بخش های شــیالتی را 
بخشی از توانمندی های شیالتی استان 
هرمزگان اعالم کرد. به گفته وی، ظرف 
سال گذشــته یک میلیون و ۸۰۰هزار 
قطعــه بچه ماهی در این اســتان تولید 
شــده که درصورت تامین اعتبار برای 
راه اندازی مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر 
ماهیان دریایی در جنوب کشور عالوه بر 
با افزایش مصنوعی آبزیان و رهاسازی 
در زیســتگاه طبیعی، می توان بین ۱۰ تا 
۱۵ میلیون بچه ماهی به صورت مدرن 
تولید کرد. مدیرکل شــیالت هرمزگان 
گفت: تامیــن اعتبار مــورد نیاز برای 
مرمت و بازســازی تجهیــزات مرکز 
کالهی به دنبال وقوع طوفان و سیالب، 
پرورش ۱۵ هزار قطعه ماهیان خاویاری 
گونه فیل ماهی از مرکز شــهید بهشتی 
گیالن و شــمال کشــور در منابع آب 
شیرین اســتان و استفاده از ماهیان آب 

شیرین گرم آبی از استان های خوزستان 
ازجملــه  سیستان وبلوچســتان  و 
پیشنهادهای شیالت استان هرمزگان در 

برنامه های سال جاری است.
ابرازداشــت: شــیالت  دریایی 
بــه عنــوان محــور طالیی توســعه 
پایدارهرمــزگان درحوزه آبزی پروری 
نیز با داشــتن افزون بر۵۰ هزار هکتار 
زمین های مســتعد پــرورش میگو، 
ظرفیت تولید ۱۸۰ هزار تن در ســال و  
همچنین ظرفیت پرورش ماهی در دریا 
با ۱۱۳ هزارتــن در آینده به قطب اول 
تولید و پروش آبزیان در کشــور تبدیل 

خواهد شد.

ایــران ظرفیــت تولید پنج 
میلیون تن پرورش ماهی درقفس 

را دارد
قائم مقام ســازمان شیالت ایران 
نیز اخیرا در نشست با مدیران شیالت 
کشــور در بندرعباس گفته اســت: بر 
اســاس مطالعات مهندســان مشاور 
داخلی و نظارت شــرکت های معتبر 
خارجی، ایران ظرفیت تولید بین ســه 
تــا پنج میلیون تن پــرورش ماهی در 
قفس در دریا را دارد. به گفته ســیف اهلل 
حقیقــی، مجموع تولید آبزیان از محل 
آبزی پروری و صید از ســواحل شمال 
و جنوب کشــور )دریای خزر، خلیج 
فارس و دریای عمان( و فراســرزمینی 
)اقیانوس هند( سال گذشته حدود یک 
میلیون  و ۲۰۰ هزارتن بود. مجری طرح 
پرورش ماهــی در قفس وزارت جهاد 
کشاورزی، متوســط برداشت ماهیان 
گرمابی در ســواحل جنوب کشور را 
۴تــن در هکتار کرد کــه اگر بخواهیم 
به تولید ۵هزارتن ماهی گرمابی دست 
پیدا کنیم بایــد حدود یک هزار و ۵۰۰ 
هکتار زمین و آب شیرین داشته باشیم 
اما در روش پــرورش ماهی در قفس 
می توانیــم این میزان تولیــد را در ۶۰ 
هکتار عرصــه آبی انجام بدهیم. وی با 
بیان اینکه پرورش ماهی در قفس در دریا 
به دلیل صرفه جویی در منابع آبی کشور 
و ارزآوری بــاال از محورهای اقتصاد 
مقاومتی است، معتقد است: تخصیص 
ارز دولتی به منظور واردات تجهیزات 

پرورش ماهی در قفس در دریا به دلیل 
ارزآوری ۸۰۰ میلیــون دالری توجیه 

اقتصادی دارد.
بندرلنگــه قطــب اصلــی 

پرورش ماهی در قفس کشور
استان هرمزگان با ظرفیت افزون 
بر ۱۱۳هزار تن بزرگ ترین و مهم ترین 
استان شیالتی کشور است و شهرستان 
بندرلنگه در این استان نیز با برخورداری 
از ۶۰هــزار تن ظرفیت تولید ماهی در 
قفــس می تواند در آینــده ای نزدیک 
به یکــی از قطب های تولیــد ماهیان 
دریایــی تبدیل شــود. آذرماه ســال 
۹۷ مرکز نرســری )بزرگترین مزرعه 

پــرورش ماهی در دریــای خاورمیانه 
در منطقه گرزه شهرستان بندرلنگه( با 
ســرمایه گذاری افزون بر ۳۹۰ میلیارد 
ریــال وظرفیــت تولید افــزون بر ۱۰ 
میلیون قطعه بچه ماهی شانک و سوف 
دریایی با حضور رییس مجلس شورای 
اسالمی، استاندارهرمزگان، وزیرجهاد 
کشــاورزی، قائم مقام سازمان شیالت 
ایران و جمعی از مســئوالن کشوری و 
استانی به بهره برداری رسید و عملیات 
کارخانه فرآوری و مرکز تکثیر این مزرعه 
نیز آغاز شد. از دیگر ظرفیت های مهم 
شهرستان بندرلنگه در توسعه طرح های 
پرورش ماهی در قفس در این شهرستان 
می توان به نصــب قفس های پرورش 
ماهیان دریایی بــا ظرفیت ۵۰۰ تن در 

بندر صیادی چیروئیه اشاره کرد.
نصب قفس های پرورش ماهیان 
دریایی بندرصیادی چیروئیه به صورت 
داخلــی و بومی با حمایت شــیالت و 
به همت صیــادان و متخصصان جوان 
انجام شــده که عالوه بــر جلوگیری 
خروج ارز از  کشور، هزینه های آن نیز 
نسبت به مشــابه خارجی با ۵۰ درصد 
کاهش همراه بوده است. آغاز آبگیری 
آزمایشی مجتمع پرورش میگوی هزار 
هکتاری حسینه بندرلنگه توسط بخش 
خصوصــی نیز از دیگــر ظرفیت های 
شــیالتی اســتان هرمزگان است که با 
زیر کشت رفتن این ۴۰۰ هکتار افزون 
بر هــزار و ۲۰۰تن میگو تولید خواهد 
شــد که زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر را فراهم 

می سازد. مدیرکل شیالت هرمزگان در 
این باره بیان داشت: پس از پایان عملیات 
کامل آبگیری و مراحل ابتدایی کار، در 
مرحله نخســت آن تا اسفندماه امسال، 
۴۰۰ هکتار از اراضی پرورش میگو این 

مجتمع به زیرکشت می رود.
دریایــی ادامه داد: با زیر کشــت 
رفتــن این ۴۰۰ هکتار بالــغ بر هزار و 
۲۰۰تن میگو تولید خواهد شد که زمینه 
اشتغال ۳۰۰ نفر را فراهم می سازد. وی 
با بیان اینکه در مرحله دوم این مجتمع 
نیز تا هفته دولت ســال آینده افزون بر 
۶۰۰ هکتار از اراضی این مجتمع به زیر 
کشت می رود، افزود: بدون شک ورود 

این مجتمع به چرخــه تولید می تواند 
نقش بســزایی در تحقق اشتغال زایی، 
اقتصــاد مقاومتــی، ارز آوری، رونق و 
جهش تولید در شهرســتان بندرلنگه و 

استان هرمزگان داشته باشد.
ســرمایه گذاران بــه دنبال 
توســعه صنعت پرورش ماهی 

درقفس درقشم و کیش
در راســتای اهمیــت حضــور 
ســرمایه گذاران در ایجــاد طرح های 
شــیالتی قشــم و کیش ۲ نمونه موفق 
هســتند که بخش خصوصی و مراکز 
نــوآوری در حوزه پــرورش ماهی در 
قفس طرح هــای هدف مندی را دنبال 
می کنند کــه از جملــه آن می توان به 
مرزعــه پرورش ماهی نیک زا در کیش 
اشــاره کرد. این مزرعه پرورش ماهی 
در دریــا، مجموعه ای اســت که تمام 
بخش هــای صنعت پــرورش ماهی 
در قفــس را پوشــش می دهــد و بر 
رعایت پروتــکل، مانیتورینگ تور و 
قفس ها و بحث های تولیدی و رشــد 
ماهی نظــارت دقیق صورت می گیرد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش 
ششــم آبان امســال به همــراه رییس 
جهاد دانشــگاهی از این مزرعه بازدید 
کــرد و افزود: جزیره کیــش به عنوان 
منطقه اقتصادی و گردشــگرمحور در 
جذب فعــاالن بخش خصوصی برای 
ســرمایه گذاری در کیش موفق عمل 
کرده و این منطقه می تواند کانونی برای 
فعالیت و توسعه صنعت پرورش ماهی 

در قفس باشــد. غالمحسین مظفری، 
حمایت و همکاری جهاد دانشــگاهی 
درخصوص توســعه صنعت پرورش 
ماهی در قفس و ارتقا فرآیند بسته بندی 
و عرضه محصوالت بــا بهره گیری از 
امکانــات حمل و نقل هوایی کیش در 
بستر شبکه آنالین را مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: با پیشرفت تکنولوژی می توان 
این محصوالت را در بســتر اینترنت به 

تمام نقاط دنیا ارائه کرد.
حســین یوســفی، مدیرعامــل 
شــرکت نیک زا نیز با بیــان این که این 
مزرعه در بستر دریا، مجهز به ۲۴ قفس 
است و بر اساس آخرین دستاوردهای 
تکنولــوژی پرورش ماهــی در دریا با 
همکاری شــرکت اکوا گروپ نروژ و 
همچنین با مشــاوره شرکت آکوالند از 
ابتدای ســال ۹۵ فعالیتش را آغاز کرده  
اســت، گفت: هرقفس ظرفیت ۱۲۵ تا 
۱۶۰ تن ماهــی درگونه های مختلف 
دارد کــه توســط ســامانه اتوماتیک، 
قفس هــا هدایت و غذادهی به ماهی ها 
در نوبــت هــای مختلف بر اســاس 
نیازشــان تنظیم می شــود. شهرستان 
قشــم شامل جزیره های قشم، هنگام و 
الرک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه 
هرمز به موازات ســواحل هرمزگان به 
طول ۱۵۰ کیلومتــر و عرض میانگین 
۱۱ کیلومتــر در آب  های خلیج فارس 
گسترده شده و به دلیل دارا بودن  شرایط 
ویژه و برخورداری از امکانات مناسب، 
منطقه آزاد و دسترســی آســان تر به 
بازارهای صادراتی از نقاط مناسب برای 
ســرمایه گذاری و تولید ماهی در دریا 
است.  در راستای رونق تولید درحوزه 
شیالت،مدیرکل شیالت هرمزگان نیز 
آذرماه امســال از راه اندازی طرح پنج 
هزار تنی پرورش ماهی در دریای صلخ 
قشم خبرداد و پیش بینی کرد تا پایان سال 
پنج هزار تن پرورش ماهی در قفس این 
طــرح بهره برداری شــود. آب وهوای 
سواحل قشــم به دلیل گرم و مرطوب 
بودن، وجود تنــوع آبزیان متفاوت در 
آب های خلیج فارس، نزدیکی به مناطق 
آزاد و مناطق صادراتی، قرارگیری تولید 
ماهــی در قفــس  زمینــه الزم را برای 
احداث مجتمع های پرورش ماهی در 

قفس را داراست.
حمایت کمیسیون کشاورزی 
از طرح های پــرورش ماهی در 

دریا
اعتبــار  تامیــن  و  حمایــت 
زیرســاخت های برق مــزارع میگو، 
تخصیص ردیف اعتبــاری ویژه برای 
یگان حفاظت از منابــع آبزیان، تأمین 
اعتبــار برای احداث جــاده بین مزارع 
کشــاورزی و شــیالتی، تامین اعتبار 
ساخت سه مرکز بازسازی ذخائر آبزیان 
و حمایــت از طرح های پرورش ماهی 
در دریــا به صورت یارانــه تولید نیز از 
جملــه درخواســت های اخیر بخش 
شــیالت استان هرمزگان در کمیسیون 
کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شــورای اســالمی بود کــه با حضور 
استاندار هرمزگان، معاونان وزاری جهاد 
کشاورزی و نیرو، معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری هرمزگان، نماینده 
مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای 
اســالمی، مدیــران  و برخی از مدیران 

استانی تشکیل جلسه داد.

ســید جواد ســادات نژاد رییس 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس ۲۶ بهمن امســال با بیان اینکه 
منطقه شرق هرمزگان قطب کشاورزی 
اســت، ابرازداشت: به دلیل مالحظات 
منطقه ای تصمیم گرفتیم مسائل مربوط 
به جهش تولید شــیالت را با جدیت 
بیشتری در کمیسیون کشاورزی پیگیری 
کنیم بر همین اساس هم موضوع مذکور 
را در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم 
موانع آن در سال ۱۴۰۰ برطرف شده و 
شاهد رشد مناسبی درحوزه شیالت و 

پرورش آبزیان باشیم.
مدیرکل شــیالت هرمزگان نیز 
در این نشســت با اشاره به کسب رتبه 
نخست این استان در پرورش ماهی در 
قفس و صادرات آبزیان کشور، این مهم 
را با وجود شرایط موجود کشور نشان از 
تالش جهادی شیالت در مسیر توسعه 
دانست و اظهارداشت: در صورت تامین 
اعتبار و رفع موانع بودجه ای، شاهد رونق 
و توسعه بیش از پیش شیالت هرمزگان 

در سطح ملی و فراملی خواهیم بود.
عبدالرســول دریایی، تکمیل و 
تجهیــز ۲۲ بندر صیــادی و تحویل به 
سازمان شیالت ایران، تخصیص ردیف 
اعتبار ویــژه برای یگان حفاظت منابع 
آبزیان شــیالت هرمزگان در برخورد 
با صیــد غیرمجاز، تخصیــص یارانه 
تولید مزارع پــرورش ماهی در قفس 
به مدت حداقل ســه ســال، حمایت 
اعتباری در خصوص راه اندازی ســه 
مرکز بازسازی ذخایر و اصالح قوانین و 
مقررات ژنتیکی آبزیان، اصالح قوانین 
و مقــررات حفاظــت از منابع آبزیان 
جمهوری اســالمی ایران، تامین اعتبار 
جاری بین مزارع کشاورزی و شیالتی 
را از مهم ترین خواسته ها و دغدغه های 
جامعه شیالتی در این استان عنوان کرد.
ماهــی  پرورش دهنــدگاه 
درقفس به صورت کامل حمایت 

می شوند
وزیرجهادکشــاورزی نیز ششم 
مهرماه امسال در نشست ستاد راهبردی 
اقتصادی هرمــزگان گفت: طرح های 
پــرورش ماهی در قفس مورد حمایت 
این وزارتخانه قرار می گیرند و موسسه 
تحقیقاتی علوم شیالتی در کنار فعاالن 

این بخش قرار دارد.
به گفته کاظم خــاوازی، یکی از 
بخش های این صنعت تولید بچه ماهی 
است که از این بخش به صورت کامل 
حمایت می شود. وزیرجهاد کشاورزی 
با اشــاره به درخواست فعاالن بخش 
پرورش ماهی در قفس برای توســعه 
بخش خود، ادامه داد: این بخش در زمان 
شکل گیری در کشور ناشناخته و مسایل 
و مشــکالت آن نامعلوم بود اما اکنون 
محدودیتی برای حمایت از این بخش 
برای توســعه و ورود ســرمایه گذاران 
جدید نداریم. اســتان هرمزگان با ۲۲ 
بندر صیادی و بهره مندی از ۴هزارو۵۰۰ 
فروند شــناور صیادی، اشتغال پایدار 
برای ۳۱ هزار صیاد، صید ساالنه افزون 
بر۲۷۰هزار تــن انواع آبزی، ۳۰درصد 
بندرهــای صیــادی و ۳۶ درصد صید 
انواع آبزیان کشور را به خود اختصاص 
داده است که این آمارها نشان از جایگاه 
و اهمیت فعالیت های شیالتی این استان 

در کشور دارد.

پرورش ماهی در قفس یکی از روش های پرسود و صنعتی کم هزینه در پرورش آبزیان در آب های استان هرمزگان
 به شمار می رود که در سال های اخیربا حمایت دولت تدبیر وامید این صنعت مهم مورد توجه صیادان قرار گرفته است.

ماهی در قفس؛ تجارتی 
پرسود و کم هزینه درهرمزگان

استان هرمزگان با ظرفیت افزون بر ۱۱۳هزار تن بزرگ ترین و مهم ترین استان شیالتی کشور 
است و شهرستان بندرلنگه در این استان نیز با برخورداری از ۶۰هزار تن ظرفیت تولید ماهی 
در قفس می تواند در آینده ای نزدیک به یکی از قطب های تولید ماهیان دریایی تبدیل شود.

سرمایه گذاران به دنبال توسعه صنعت پرورش ماهی درقفس درقشم و کیش هستند؛

گروه اقتصــادی - عملیات 
احــداث دومین رشــته خــط لوله 
دریایــی ۳۶ اینچ انتقــال نفت خام 
پایانــه صادراتی جاســک به پایان 
رسید.سرپرســت طرح پایانه نفتی 
جاسک با اعالم تکمیل دومین خط 
لولــه زیردریایی ایــن طرح گفت: 
پس از تکمیل عملیات لوله گذاری 
نخســتین خط دریایی این طرح در 

هفته های پیشــین، به منظور تکمیل 
مســیر دریایی فاز زودهنگام پایانه 
نفتی جاســک، شــناور لوله گذار 
بالفاصله در موقعیت احداث دومین 
رشــته خط لوله ۳۶ اینچ زیردریایی 
منتهی به مسیر گوی شناور صادراتی 
قــرار گرفت.وحیــد مالکی گفت: 

متناســب بــا زمان بنــدی از پیش 
تعیین شــده، لوله گذاری این رشته 
خط لوله در دو مرحله توسط شناور 
تحت مالکیت شــرکت مهندســی 
و ساخت تأسیســات دریایی ایران 
به عنوان پیمانــکار طرح انجام و با 
موفقیت به پایان رسید.وی پیشرفت 

کلــی طرح پایانه نفتی جاســک را 
در فاز زودهنــگام و پس از تکمیل 
دومین رشــته خط لوله دریایی، ۸۲ 
درصد اعالم کرد و گفت: با تکمیل 
این دو رشته خط لوله دریایی انتقال 
نفت خام، طی روزهای آینده امکان 
نصــب و راه اندازی گوی شــناور 

صادراتــی و تجهیزات جانبی آن که 
هم اکنون در یارد صنعتی خرمشــهر 
بارگیری شــده، فراهم می شود.بر 
اســاس این گزارش، طرح توسعه 
پایانــه نفتی جاســک بــه عنوان 
آخرین حلقه از زنجیره طرح ملی و 
راهبردی انتقال نفت خام از گوره به 

جاســک، شامل ۳ مجموعه خطوط 
لوله ۴۸ اینچ خشکی و سیستم های 
اندازه گیــری، ۶ رشــته خــط لوله 
۳۶ اینــچ زیردریایــی، ۳ مجموعه 
چندراهه دریایی و ۳ مجموعه گوی 
شــناور به همراه تجهیزات جانبی 
اســت که مقرر است فاز نخست آن 
تا پایان سال جاری آماده راه اندازی 

شود.

لوله گذاری دومین خط زیردریایی پایانه نفتی جاسک تکمیل شد

مدت زمان اخذ اسناد تا ســاعت ۰8:۰۰ مورخ 99/۱2/۰9، 
آخرین مهلت بارگزاری اســناد تا ســاعت ۰8:۰۰ مورخ 
99/۱2/۱9 و بازگشــایی پــاکات ســاعت ۰9:۰۰ مورخ 

99/۱2/۱9 خواهد بود.

اصالحیه آگهی های:  99-134 / 135-
99-138 / 99 - 137 / 99-136 / 99

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  هرمزگان
شناسه : ۱۰9798۰

 شرکت حفاری استوان کیش در نظر دارد نسبت به تامین 25۰ قلم انواع مواد غذایی 
و اقالم مصرفی مورد نیاز کارکنان سکوی حفاری دریایی پاسارگاد ۱۰۰ و تحویل 
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