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اقتصـاد کیـش
سازمانآگهیها

44424999

   اقتصاد کیش - اهالی بومی ساکن سفین ) قدیم( کیش  خواستار تفکیک راه ترافیکی در محدوده بازار سفین  تا میدان جاسک شدند ؛

وزارت آموزش و پرورش باید به کیش 
نگاه ویژه ای داشته باشد

  اقتصاد کیش -   معاون فرهنگي و اجتماعي ســازمان منطقه آزاد کیش در ديدار با 
رئیس آموزش و پرورش منطقه به مناسب گرامیداشت روز معلم ، از تخصیص اعتبار 
٢٧ میلیارد توماني براي اجراي طرح هاي عمرانی آموزش و پرورش جزيره خبر دادند.

به گزارش اقتصاد  کیش سعید پور علی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش  در ديدار با رئیس آموزش و پرورش جزيره ضمن تبريک روز معلم به تمامی 
معلمان و اساتید، معلمي را شريف ترين شغل در اجتماع عنوان کرد و گفت: خوشبختانه 
عزيزان ما در حوزه آموزش و پرورش داراي واالترين سرمايه اجتماعی فردی در کیش 
هستند که با سالمت اجتماعی، اخالقی و مالی سرمايه بسیار بزرگی برای خود رقم 

زده اند .
وي با اشاره به سطح باالي اعتماد مردم به معلمان در کیش ، اين موضوع را مايه مباهات  
دســت اندرکاران آموزش در جزيره عنوان کرد و افزود: در دوران کرونايی اخیر هم 
شاهد آزمون موفق آموزش و پرورش در سطح کشور به ويژه کیش بوده ايم که معلمان 
ما در چنین شرايطی امر آموزش را تعطیل نکردند و بر خالف آنچه انتظار می رفت که 
افت شديدی در حوزه آموزش را شاهد باشیم، با همت معلمان همه دست اندرکاران 
صدا و سیما مديريت فرهنگی آموزشی و آموزش و پرورش اين اتفاق رخ نداد و از 
راه دور با آموزش مجازی، عزيزان ما استمرار امر آموزش را در جزيره تضمین کردند.

وی افزايش ارتباط خانواده ها با معلمان را يکی ديگر از ثمرات مثبت آموزش مجازی 
برشمرد.

سعید پورعلی در اين جلسه برحمايت جدی تر از آموزش و پرورش به ويژه توجه 
به مسائل رفاهی و معیشتی کارکنان آموزش و پرورش به عنوان مطالبه ای اجتماعی 

تاکید کرد.
پورعلی در تشــريح بودجه ســال جديد آموزش و پرورش تصريح کرد: امسال در 
بودجه های عمرانی نزديک به هزار و ٢00 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که 54 
درصد از اين میزان يعنی نزديک به 600 میلیارد برای امور فرهنگی، آموزشی اجتماعی، 
محیط زيســتی، ورزشی و گردشــگری در نظر گرفته شده است که اين اعتبار نشان 
می دهد کیش به موازات توسعه بسیاری از بخش ها به چنین حوزه هايی نیز توجه دارد.

وی افزود: امســال در مجموع نزديک به ٢٧ میلیارد تومان در قالب بودجه عمرانی، 
جاری و کمک های توسعه ای برای آموزش و پرورش کیش اعتبار اختصاص يافته 
که 19 میلیارد تومان در قالب دو طرح ،  ساخت مدرسه 18 کالسه و بهسازی فضاهای 
آموزشی مدارس هزينه خواهد شد. در بودجه جاری نیز برای حمايت از فعالیت های 

آموزش و پرورش 4 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گفته پورعلی اين مبلغ در ســر فصل هايی مثل امور پرورشی ، آموزشی مهارتی و 
کارآفرينی، حمايت از المپاد ها ، کارگاه ها و شکل گیری و برگزاری مراسم مناسبتي و 
شورا های دانش آموزی، شورای معلمان، انجمن اولیا و مربیان، کارگاه های سالمت 
روان و خانواده و امور مربوط به ســنجش و ارزيابی و نظارت بر امر آموزش هزينه 

خواهد شد.
وی اظهار داشت: در رابطه با کمک های توسعه ای آموزش و پرورش، امسال با رشد 
15 درصدی نزديک به يک و نیم میلیارد تومان پیش بینی شد و از محل کمک های 
توسعه فرهنگی اجتماعی هم مبلغی حدود 5 میلیارد تومان به اين مبالغ اضافه خواهیم 

کرد چرا که اين مبالغ برای جزيره کیش قابل قبول و کافی نیست.
 وی  همچنین از طرح سه پیشنهاد به وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت:وزارت 
بايد آموزش و پرورش کیش را با نگاه ويژه تری ببیند،ما انتظار داريم بحث توســعه، 
نوسازی و تجهیز مدارس به نقطه مطلوب برسد و وزارت حداقل 50 درصد اعتبارات 
مــورد نیــاز را در اختیار اين ارگان بگذارد چرا که جزيره کیش به خريد خدمات نیاز 
ندارد، بلکه بايد با تغییر جايگاه شاهد  ارتقا معیشت و کیفیت آموزش و پرورش باشد.

استقالل عملکرد اداره آموزش و پرورش ،تاسیس اداره کل مناطق آزاد، تامین مسکن 
معلمان وزحمت کشان آموزش و پرورش کیش و طرح رساندن فیبر نوری به مدارس 

سطح جزيره از جمله مطالبی است که به گفته پورعلی  در حال بررسی می باشد.
حجت االسالم حسن زاده امام جمعه جزيره کیش نیز در اين مراسم با تبريک فرا رسیدن 
روز معلم به همه زحمتکشان آموزش و پرورش گفت: خدارا شاکريم که در کشوری 

زندگی می کنیم که مقام معلم نزد مردمان اين سرزمین بسیار واال و با فضیلت است.
امام جمعه کیش با اشــاره به تاکیدات مهم مقام معظم رهبری به معلمان گفت: بنا بر 
رهنمودهــاي رهبر معظم انقالب، معلمان با نفوذ و تاثیرگذاری خود، دانش آموزان 
متدين به جامعه تحويل مي دهند وهمه معلمان گرامی با توجه به اين موضوع و به دلیل 
نقش بسیار مهمی که در ساخته شدن جامعه دينی و اسالمی دارند بايد در حفظ اين 

جايگاه ارزشمند تالش کنند.
وی افزود: نفوذپذيری دانش آموزان  از معلمان عالوه بر تعلیم و آموزش علوم متداول 
نقش مهمي در تربیت دينی و معنوی نســل جوان کشــور دارد و معلمان بايد از اين 
جايــگاه برای تقويت دين باوری و دينداری جوانان، نوجوانان و دانش آموزان نیز به 

خوبی استفاده کنند.
حسن زاده با اشاره به پیشرفت های يک سال  اخیر آموزش و پرورش کیش بر تامین 
نیازها و توجه ويژه مسئوالن به مسائل معیشتی معلمان اين جزيره تاکید کرد و گفت: 
موضوع مسکن معلمان بايد با تدبیر هرچه بیشتر حل شود تا شان و منزلت رفیع معلمی 

حفظ شود،معلمان نبايد دغدغه معیشت و ضروريات اولیه زندگی را داشته باشند.
حیدری رئیس آموزش و پرورش کیش نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های آموزش 
و پرورش در شرايط پیش آمده پس از شیوع ويروس کرونا حضور مسئوالن منطقه 
آزاد کیش در اين مراسم را دلگرم کننده برشمرد و گفت:در راستای دستیابی به اهداف 
تعريف شده از سوی وزارتخانه تالش بسیار کرديم که شرايط مطلوبی را برای همکاران 

مستقر در جزيره کیش و دانش آموزان کوشای منطقه فراهم کنیم.
شیخ يعقوب شمس امام جمعه اهل تسنن جزيره کیش نیز در اين مراسم با اشاره به 
سخنی از حضرت علی )ع( گفت: موالي متقیان علي )ع( فرمودند به احترام معلم و 

والدين بايد از جا برخیزی هرچند که فرمانروا باشی.
وی در ادامه با اشــاره به نقش بسیار مهم آموزش در جامعه عنوان کرد: هرکسی نمی 
تواند در جايگاه معلم باشد،معلم مانند شمع می سوزد و جامعه را به نور علم و معرفت 
خويش روشن می سازد و دانش آموز را به سوی روشنی و سعادت هدايت می  کند. 
شمس بر تامین نیازهای معلمان کیش تاکید کرد و خواستار برطرف شدن دغدغه و 

نیاز های معیشتی آنها شد.
درپايان اين مراسم با حضور مسئوالن از رئیس آموزش و پرورش و معلمان کیش با 

اهدا لوح تقدير تقدير شد.

پیام مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش 
بمناسبت روز معلم

اقتصاد کیش -    دکتر جعفر آهنگران مدير عامل سازمان منطقه آزاد کیش  در پیامی 
بمناسبت روز معلم بر ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی در  جزيره کیش تاکید کرد . 

متن اين پیام به اين شرح است: 
                                                             به نام خدا

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات
با گذر از دو روز ماندگار، روز ملی خلیج فارس و روز جهانی کارگر، امروز کشورمان 
در ســالگرد شهادت اسوه دانش و اخالق ، عالمه شهید مرتضی مطهری ، روز معلم 
را گرامــی می دارد. به عنوان معلم قديمی ، وظیفه خود می دانم به همه همکارانم در 

تمام سطوح آموزشی و پژوهشی کیش، اين روز بزرگ را صمیمانه شاد باش بگويم.
با اغتنام فرصت، الزم است يک بار ديگر به ساکنان عزيز کیش يادآور شوم با عزمی 
جزم، ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش جزيره زيبای کیش که امروزه به يک مطالبه 
و خواسته عمومی و بحق تبديل شده با همکاری مراجع مربوط پی گرفته خواهد شد.

تدام اثر بخش خدمات آموزش عالی در جزيره کیش، همه ما را برآن می دارد تا از هیچ 
کوششــی برای بهسازی مقاطع آموزش های پايه دريغ نورزيم. در همین جا از همه 
عزيزان برای دستیابی به هدف پیش گفته استمداد می طلبم و اطمینان دارم که با اراده 

جمعی تمام موانع را از پیش رو برخواهیم داشت.
شاد باشید و نیک فرجام  

                                                جعفر آهنگران 
      رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش 

9۰ درصد از کادر درمان هرمزگان 
واکسن کرونا دریافت کردند

اقتصاد کیش - ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی   
هرمــزگان گفت: حدود 90 درصــد از کادر درمان در 

هرمزگان واکسن کرونا دريافت کرده اند. 
دکتر فاطمه نوروزيان صبح روز گذشته  افزود: بیماران 
خاص، ســالمندان و افراد باالی 80سال طبق جدول 
وزارت بهداشت در کنار کادر درمان واکسینه شده اند.

وی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته 5 نفر بر اثر ابتالی به 
کرونا در هرمزگان جان باختند و شمار کل جان باختگان 

اين بیماری در استان به هزار و 148نفر رسید.
نوروزيان تصريح کرد: با بستری شدن ٧56 بیمار جديد، 
شــمار بستری ها در استان به 409 نفر رسید که 6٧ نفر 
در بخش مراقبت های ويژه بســتری اند و حال 16 نفر 

وخیم است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه کرد: 
شــش هزار و ۳1۳ بیمار کرونايی نیز در منزل قرنطینه 

هستند

کاهش 4۰ درصدی حوادث ناشی از کار در هرمزگان

اقتصاد کیــش -  مديرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی هرمزگان با اشاره به کاهش 40 درصدی 
حوادث ناشی از کار استان در سال گذشته افزود: 
آموزش های ايمنی به صورت حضوری و مجازی 
برای کارگران و کارفرمايان، بازرسی های مستمر 
از کارگاه ها، الزام تمامی کارفرمايان به بکارگیری 
مسئول ايمنی، برگزاری کمیته های حفاظت فنی 
و تايید صالحیت ايمنــی پیمانکاران را از جمله 

داليل کاهش حوادث ذکر کرد. 
هــادی ابراهیمــی افزود: همچنین در راســتای 
نظــارت دقیق بر اجرای پروتکل های بهداشــتی 
در کارگاههای اســتان و لزوم حفظ و صیانت از 
نیروی کار، بازرسی های مشــترک از بنگاههای 
استان با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی انجام 

شده  است.
وی بــر صیانت از نیــروی کار، حمايت از تولید 
و پايــداری بنگاه های اقتصادی در اســتان تاکید 
و اضافه کرد: با توجه به شــرايط تحريم و کرونا، 
مشــکالت واحدها در کمیســیون های کارگری 
و کارگروه رفع موانع تولید، بررســی و برطرف 
شــده به طوری که اســتان دارای کمترين بحران 

کارگری است.
ابراهیمــی در ادامه بیان کــرد: مهم ترين ويژگی 
بازار کار اســتان، افزايش تقاضــا برای ورود به 
بازار کار اســت به طوری که هرمزگان باالترين 
نرخ مشارکت اقتصادی کشور را در سال گذشته 
داشت و به نسبت تقاضا نیز فرصت شغلی ايجاد 

شده است.

مديرکل تعاون و کار هرمزگان با اشاره به فعالیت 
٢٧5 تشــکل کارگــری و کارفرمايی و عضويت 
بیــش از ۳4 هــزار عضو  در اســتان عنوان کرد: 
تشــکالت کارگری و کارفرمايی بعنوان شرکای 
اجتماعی و بازوان پرقدرت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی هســتند و تعامل شرکای اجتماعی 
دولت، موجــب امنیت شــغلی، رونق تولیدات 

داخلی و بهبود فضای کسب و کار است.
 ابراهیمی ادامه داد: کارشناســان روابط کار اين 
اداره کل سال گذشته بیش از ۳ هزار دادخواست 
را بررســی کردند که حدود 800 رای به صورت 

سازشی حل و فصل شده است.
مديرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی هرمزگان 
با اشــاره به اينکه پنجم تا يازدهم ارديبهشت ماه 
بــه عنوان هفته کارگر نامگذاری شــده، تصريح 
کرد: به دلیل شــرايط حاکم بر کشور و گسترش 
ويــروس کرونا، برنامه های ايــن هفته با رعايت 
پروتکل های بهداشــتی و برخی به شکل مجازی 

برگزار  شد.
وی برگزاری جشــنواره امتنان از کارگران، گروه 
کار و واحد نمونه، ديدار با خانواده معظم شهدای 
کارگر، عطرافشانی گلزار شهدا، توزيع بسته های 
سالمت بین کارگران، ديدار نمايندگان تشکلهای 
کارگــری و کارفرمايی با نماينــده ولی فقیه در 
هرمــزگان و برگزاری رزمايش همدلی را از مهم 
ترين برنامه هايــی عنوان کرد که در هفته کارگر 
و با رعايت پروتکل های بهداشــتی در هرمزگان 

برگزار شد

»سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل« شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد

  اقتصاد کیش - با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورايعالی مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادی، »مرتضی شــیخ زاده« به عنوان »سرپرســت اداره کل روابط عمومی و امور 

بین الملل« اين دبیرخانه منصوب شد. 
به گزارش  اقتصاد کیش به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه 

اقتصادی، »حمیدرضا مومنی« در اين حکم آورده است؛
جناب آقای مرتضی شیخ زاده

نظر به تعهد، شايســتگی و ســوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب اين ابالغ به عنوان 
»سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورايعالی مناطق آزاد 

تجاریـ  صنعتی و ويژه اقتصادی« منصوب می شويد.
امید است با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر نامگذاری 
سال جاری به نام سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدايی ها«؛ با اتکال به خداوند متعال 
و رعايت اخالق و تقوای الهی با جديت و تالش وافر، خدمتگذاری به نظام مقدس 
جمهوری اســالمی و مردم سرافراز ايران را ســرلوحه کار خود قرار داده و در ايفای 
وظايف و پیشبرد اهداف سند راهبردی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ويژه اقتصادی 

واجرای سیاست های شورايعالی موفق باشید.
گفتنی است؛ »مرتضی شیخ زاده« پیش از اين مسئولیت سرپرستی معاونت فرهنگی، 

اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم را برعهده داشت.

با حکم مشاور رییس جمهور؛

دستگیری کالهبردار متواری
 2۶۰ میلیارد ریالی در کیش 

  اقتصاد کیش - ريیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ويژه کیش گفت: اين پلیس با 
حکم نیابت قضايی کالهبردار متواری ٢60 میلیارد ريالی را در اين جزيره دستگیر کرد. 

سرگرد داوود سعدی اظهار داشت: ماموران اين پلیس طی يک حکم نیابت قضايی مبنی 
بر اختفای يک کالهبردار در اين جزيره، دستگیری وی را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اضافه کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی کیش با بکارگیری شگردهای پلیسی محل اختفای 
اين کالهبردار ٢6 میلیارد ريالی را شناسايی و در يک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و 
تحويل مقامات قضايی دادند. ريیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ويژه کیش افزود: اين 
فرد در يکی از استان های کشور به اين جرم محکوم شده و پرونده وی از سوی ماموران 

آگاهی آن استان در دست رسیدگی است.
وی با بیان اينکه برخی کالهبرداری ها در جزيره کیش زياده شده است گفت: هم اکنون 
ماموران اين پلیس يک کالهبردار ٢ میلیارد ريالی ديگر را در اين جزيره دستگیر کرده اند 

که شگرد وی کرايه خودروهای لوکس به مسافران بوده است.
سرگرد سعدی يادآور شد: هم اکنون 11 نفر علیه اين شخص شکايت کرده اند که وی 
مبالغی را از بابت کرايه خودرو از آنان اخذ کرده اما خودرويی تحويل آنان نداده يا اينکه 

مجددا خودروی کرايه شده را با قیمت باالتر به شخص ديگری واگذار کرده است.

جزيره کیش طی سال های گذشته شاهد  فعالیت های 
خوبی در توســعه خدمات شهری  و ايجاد امکانات 
رفاهی برای ساکنین بوده است اما بعضا مشکالتی در 
بخش های مسکونی جزيره کیش باقی مانده است که 
رفع آن جزء مطالبات ساکنین بوده و همت وهمراهی 

مسئولین را می طلبد.
عدم وجود پیســت دوچرخه سواری در کنار خیابان 
ساحلی سفین قديم  محدوده پشت بازار ماهی تا بلوار 
جاســک يکی از اين مشکالتی است که ساکنین اين 
منطقه خواســتار توجه به آن هســتند.  در اين منطقه  
به دلیل محدوديت فضا و استفاده مشترک دوچرخه 
سواران و خودروها بی نظمی هايی را در عبور و مرور 
موجب شــده اســت. تعريض اين محدوده عبور و 
مرور  و به تبع آن تفکیک پیاده رو، پیســت دوچرخه 
ســواری و اختصاص خیابان جهت تردد خودروها 
خواسته مشــخص اهالی  اين منطقه است. با توجه 
به مســکونی بودن منطقه بروز تصادفات گاه و بیگاه  
ناشــی از استفاده توام خودروها و دوچرخه ها از اين 
خیابان نگرانی هايی را برای مردم ايجاد کرده اســت 
که در اين راســتا الزم است مسئوالن سازمان منطقه 
آزاد کیش  و ســاير بخش های مرتبط تالش و همت  
سازنده ای را در جهت رفع اين مشکل داشته باشند و 
اين خواسته اهالی بومی ساکن در اين منطقه را جامه 

عمل بپوشانند .
با وجود پیشرفت های خوب  در زندگی شهرنشینی 
در محلــه های قديمی جزيره کیــش  هنوز برخی 
زيرســاخت ها همگام با ســاخت  و سازهای جديد 
پیشــرفت نکرده اند. هر چند بخش زيادی از زيبايی 
و جذابیــت اين محــالت در قديمی و بکر بودن آن 
نهفته است اما اين موضوع تا آنجا پذيرفته است که در 

زندگی عادی مردم منطقه خللی وارد نکند.
بايد توجه داشته باشیم محله های قديمی هويت و نماد 
يک شهر می باشند و بايستی بافت سنتی و زيبای آن 
را حفظ کرد.اما توسعه امکانات رفاهی برای ساکنین 
نیز منافاتی با اين موضوع ندارد و بايستی با تدبیر الزم 
هر دو موضوع را موازی و توام با هم پیش برد .سفین 
قديم در جزيره کیش نیز از همین دسته محالت جزيره 
است و با وجود پیشرفت های زيادی که خصوصا در 
ســالهای اخیر در اين منطقه بومی نشین رخ داده اما 
هنوز بخش هايی  وجود دارد که نیاز به رســیدگی و 

توجه بیشتر دارد.
همانگونه که اشاره شد در خیابان ساحلی از محدوده 
پشت بازار ماهی تا میدان  جاسک اين مشکل وجود 
دارد  و  به دلیل محدوديت فضا  عدم وجود پیســت 
مخصوص دوچرخه ،موجب ايجاد بی نظمی در عبور 

انواع وسايل نقلیه  و خطر آفرين بودن آن شده است. 
مردم بومی ســاکن در اين منطقه  خواستار رسیدگی 
بــه اين وضعیت و تعريض اين منطقه ، تفکیک پیاده 
رو، پیست دوچرخه و خیابان جهت تردد خودروها 
می باشند . با توجه به مسکونی بودن منطقه ، استفاده 
مشترک دوچرخه سواران و وسايط نقلیه از تنها خیابان 
ساحلی محله ، نگرانی هايی را برای مردم خصوصا در 
جهت سالمت فرزندان خردسال ايجاد کرده است . 

بطوريکه لزوم و ضرورت اصالح هندســی منطقه  
کامال   مشهود است. 

بی شــک بازتاب مشــکالت مردم در سطح شهر و 
پیگیری آن تا حصول نتیجه يکی از وظايف  رسانه ها 
است. امید است حل اين مشکل نیز به زودی در دستور 
کار ســازمان منطقه آزاد کیش  قــرار گیرد و يکی از 

خواسته های اهالی بومی کیش محقق گردد.

ایجاد پیست دوچرخه سواری در مجاورت 
خیابان ساحلی سفین 

مطالبه ای ازساکنان  سفین؛ معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان منطقه آزاد کیش:

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان  اعالم کرد:

۶گونه جانوری جدید خلیج فارس
 ثبت جهانی شد

  اقتصاد کیش - ريیس مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس )بندرعباس( گفت: گونه های 
جديد جانوری سال گذشته در پژوهش های کاوشگر خلیج فارس از اعماق اين خلیج 

بدست آمد که 6گونه آن با نام خلیج فارس ثبت جهانی شد. 
صمد حمزه ئی اظهار داشت: اين گونه ها با توجه به اينکه در خلیج فارس کشف شده اند 
با نام اين خلیج نام گذاری شده اند که به مناسبت روز ملی خلیج فارس درخصوص آنها 
اطالع رسانی می شود. وی ادامه داد: يکی از اين گونه های جانوری مرجان های منزوی 
خلیج فارس هستند و تعداد گونه ها بیش از اين است و محققان مرکز اقیانوس شناسی 
خلیج فارس درحال پژوهش بر روی آن ها هستند و در آينده خبرهای بیشتری در اين 
خصوص منتشر خواهد شد.وی اضافه کرد: گشت آينده کشتی تحقیقاتی کاوشگر خلیج 
فارس برای تابستان برنامه  ريزی شده که با استفاده از تجهیزات جديد و گسترش دامنه 

داده برداری در خلیج فارس انجام می شود.


