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   اقتصاد کیش - برنامه طرح های ملی وزارت جهاد کشاورزی با محوریت اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی در سراسر کشور روزگذشته 
)دوشنبه( در قالب پویش "تدبیر و امید برای جهش تولید" با فرمان رییس جمهوری به بهره برداری رسید.

فعالیت های ملوانی برای بهبود معیشت 
مرزنشینان در هرمزگان باید  تسهیل شود

  اقتصاد کیش  - معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتانداری هرمزگان گفت: 
فعالیت های ملوانی برای بهبود معیشت مرزنشینان در این استان باید متناسب با فعالیت 

ملوانی استان های همجوار باشد. 
علی رئوفی در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
هرمزگان اظهارداشت: هدف مسووالن عالی رتبه نظام و مدیریت عالی استان تسهیل 
فعالیت های ملوانی در چهارچوب مقررات ابالغی برای بهبود معیشت مردم ساکن در 

مناطق مرزی و ساحلی است.
وی با اشاره به اهمیت بهبود معیشت مرزنشینان استان، افزود: دریا منبع اصلی درآمد 
مردم مرزنشین و ملوان استان هرمزگان است که ضروری است زمینه رونق فعالیت های 
ملوانی در مناطق ساحلی هرمزگان با همکاری تمامی نهادهای اجرایی، نظارتی و امنیتی 

تسهیل شود.
معاون اســتاندار هرمزگان یادآور شــد: در برخورداری ملوانان هرمزگانی از مزایای 

فعالیت های ملوانی تبعیضی وجود نداشته باشد و این مهم  با رفع موانع تسهیل شود.
رئوفی توصیه کرد: سفر اول شناورهای مشمول ملوانی در هرمزگان در چهارچوب 
قانون برای ســال ۱۴۰۰ تسهیل شود تا ملوانان نســبت به ورود کاالهای ملوانی در 

چهارچوب مقررات ابالغی اقدام کنند.

شفاف سازی حداکثری حوزه گمرکات 
در دستورکار مناطق آزاد

اقتصاد کیش - »حمیدرضا مومنی« مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی با حضور در ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با »علی مویدی 

خرم آبادی« رئیس این ستاد دیدار و گفتگو کرد. 
در این دیدار حمیدرضا مومنی با ارائه گزارشي در خصوص اقدامات انجام شده در راستای 
نظام مند کردن حداکثری گمرکات مناطق آزاد کشور گفت: شفاف سازی کلیه اطالعات 
گمرکی در گمرک مناطق آزاد در دستور کار است و ما اعتقاد داریم یکی از ارکان اساسی 

مبارزه با فساد، شفاف سازی و ارائه خدمات در اتاق شیشه ای به مردم است.
مومني افزود: مناطق آزاد در سنوات اخیر تراز تجاری مثبت داشته اند و این بدان معناست 

که صادرات بر واردات پیشی گرفته است .
مشاور رییس جمهور در ادامه گفت: سیاست های مناطق آزاد به گونه ای ریل گذاری شده 
است تا این مناطق در آینده نزدیک به قطب های تولید کشور مبدل شوند و نمونه بارز آن 
در حال حاضر شرکت های تولیدی پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی است که عمال نه 

تنها نیاز منطقه بلکه نیاز کشورهای همسایه را نیزمرتفع می نمایند.
 رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز ضمن قدردانی از اقدامات دبیر شــورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: اقدامات انجام شــده در حوزه گمرکات مناطق آزاد 

قابل تقدیر است.
علی مویدی خرم آبادی، رویکرد مناطق آزاد را تولید محور عنوان کرد و گفت: با توجه 
به آمارهای ارائه شده در خصوص عملکرد، اقدامات و خدمات در مناطق آزاد نشان می 

دهد که این مناطق جزو مناطق تولید محور هستند.
تبادل نظر و ارائه گزارش از اقدامات انجام شــده در خصوص نظام شــفافیت در حوزه 

گمرکات مناطق آزاد کشور از جمله محورهای مطرح شده در این نشست است.
در این نشست مقرر گردید به منظور شفاف سازی در حوزه غذا و دارو، جلساتی مشترک 

با کارشناسان این حوزه برگزار شود.

سایت پرورش میگو بندرچارک  رسما آغاز بکار کرد 
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:طی مراسمی بصورت ویدیو کنفرانس و به دستور رییس جمهور ؛

به گزارش اقتصاد کیش طرح هــای ملی وزارت جهاد 
کشاورزی با ارزش سرمایه گذاری ۱۱ هزارمیلیارد و ۷۰۳ 
میلیون تومان با حضور ویدئوکنفرانسی رییس جمهوری 
به بهره برداری رسید و ضمن آن، به تفکیک  ۳ طرح آب 
و خاک به مســاحت ۶۶ هزار هکتار، ۴۴۳ طرح صنایع 
تبدیلــی و غذایی، ۱۱۸ واحد طرح گلخانه ای و ۷ واحد 

طرح زیربنایی افتتاح شد. 
۱۴ طــرح آبزی پــروری و زیربنایی شــیالت از دیگر 
طرح های امروز بود که در استان های هرمزگان، بوشهر، 

قزوین و سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.
 همچنین۶۶ هزار هکتارطرح های آب و خاک کشــور 
شــامل ۲۵هزار هکتار طرح شبکه های فرعی آبیاری و 
زهکشی غرب و شمال غرب کشور، ۲۵ هزار هکتارطرح 
سامانه های نوین آبیاری و ۱۶هزار هکتار سایر طرح های 
آب و خاک در شهرستان کامیاران به بهره برداری رسید؛ 
میزان سرمایه گذاری انجام شده در این طرح ها ۲ هزار و 
۶۰ میلیارد تومان است و اجرای این طرحها برای۱۳ هزار 

نفر اشتغالزایی خواهد داشت.
همچنین امروز ۹ طرح شیالتی در استان هرمزگان شامل 
پنج طرح مزرعه پرورش میگو در مجموع با ۹۵۲ هکتار 
مساحت، ۲ طرح پرورش ماهی، یک طرح تکثیر میگو و 
طرح تکمیل بندر صیادی چیروئیه با وسعت ۱۹ هکتار با 
سرمایه گذاری پنج هزار و ۵۸ میلیارد ریال توسط بخش 
خصوصی به بهره برداری رسید.این طرح ها برای ۹۰۱ نفر 

به صورت مستقیم، ایجاد اشتغال کرده است.
 حجت االســالم حسن روحانی در آیین  افتتاح طرح ها 
با اشــاره به تالش کشاورزان برای امنیت غذایی کشور 
گفت: کارنامه دولت در بخش کشاورزی قابل قبول است 
و امیدوارم دولت بعد بتواند در این زمینه گام های بیشتر 

بردارد.
رییس جمهــوری افزود: امیدوارم در کار بســیار مهم 
کشاورزی همه مســوولین بتوانند گام های بیشتری در 
دولت بعد بردارند. کارنامه این دولت کارنامه قابل قبولی 

است که امروز به مردم ارائه می شود.
روحانــی اضافه کرد: برای مردم مهم اســت که از نظر 
کشــاورزی و محصوالت حتی االمکان خودکفا باشند. 
در ایــن دوران کرونا حس کردیم که ارزش محصوالت 
کشاورزی بســیار باال است.  کشــورهای صادرکننده 
االن کمتــر محصوالت خــود را صادر می کنند. قیمت 
محصوالت کشاورزی در دنیا حدود ۶۰ درصد افزایش 
پیدا کرد بنابراین این کاری که امروز در زمینه کشاورزی 
شده بســیار مهم است. امیدواریم همین روند در دولت 
سیزدهم ادامه پیدا کند که مردم شاهد ثمره کار خوداتکایی 

و خودکفایی در بخش کشاورزی باشند.
وی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی وزیر جهاد کشاورزی 
گفت: آمار و ارقامی که وزیر اعالم کردند نشان می دهد 
کشــاورزان و مسئولین کشــاورزی و مهندسان و همه 
تالشگران در بخش کشــاورزی و آب ، وزارت نیرو در 
مجموع کار عظیم و بزرگی را به انجام رسانند که محصول 
آن را مردم در زندگی خود و در خودکفایی و خوداتکایی 

مشاهده می کنند.
به گفته وی در برنج، شکر و روغن و نباتاتی که روغن از 
آن می گیریم و هم در گندم و آبزیان محصوالت ما قابل 
مالحظه اســت و امروز می توانیم این محصوالت را با ۸ 
سال گذشته مقایسه کنیم و این نشان تالش همه کشاورزان 

برای امنیت غذایی کشور است.
رییس جمهوری با اشاره به طرح هایی که به بهره برداری 
رسید، ادامه داد: ۲۵ هزار هکتار طرح جامع در استان های 

مختلف و ۴۱ هزار سامانه آبیاری نوین که همه این طرح 
ها می تواند باعث تحول مثبت در زمینه کشاورزی باشد.

۹ طرح شیالتی در استان هرمزگان با سرمایه گذاری پنج 
هزار و ۵۸میلیارد ریال از طرح هایی است که در بیست و 
چهارمین آیین افتتاح به صورت ویدئوکنفرانسی به دستور 

رییس جمهوری به بهره برداری رسید.
این طرح ها شــامل پنج طــرح مزرعه پرورش میگو در 
مجموع با ۹۵۲ هکتار مساحت، ۲ طرح پرورش ماهی، 
یک طرح تکثیر میگو و طرح تکمیل بندر صیادی چیروئیه 

با وسعت ۱۹ هکتار توسط بخش خصوصی بود.
از ایــن ۹ طــرح، چهار طــرح مربوط به شهرســتان 
بندرلنگه)طرح پرورش ماهی در قفس در منطقه چیروییه، 
طرح مرکز تکثیر میگو، طرح تکمیل بندر صیادی چیروئیه 

و طرح پرورش میگو ۵۴۰ هکتاری( است.
۲ طرح پرورش میگو در بندرعباس، ۲ طرح پرورش میگو 
در مینــاب و یک طرح پرورش ماهی در قفس در منطقه 
ریکو جزیره قشم از دیگر طرح هایی بود که همزمان افتتاح 

و به بهره برداری رسید.
استاندارهرمزگان در این مراسم در خصوص طرح های 
شیالتی شهرستان بندرلنگه گفت: این طرح در عمق ۳۰ 
متری دریا و در فاصله پنج کیلومتری تا خشکی با ظرفیت 

۵۰۰ تن در منطقه چیروییه بندرلنگه قرار دارد.
فریدون همتی افزود: این طرح در مرحله نخست با ۲ قفس 

۵۰ تنی با ظرفیت ۱۰۰ تن به بهره برداری رسیده است.
به گفته وی، میزان سرمایه گذاری انجام شده تا کنون ۴۰ 
میلیارد ریال اســت که با بهره برداری از این مرحله برای 

چهارنفر شغل ایجاد می شود.
استاندارهرمزگان پیش بینی کرد با نهایی شدن و تکمیل 
این طرح شیالتی در این منطقه از استان هرمزگان، سالیانه 

۵۰۰ تن محصول به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال تولید شود.
سایت میگوی بندر چارک  که  بعنوان بزرگ ترین سایت 
پرورش میگوی ایران  در این روز با سرمایه گذاری بیش 
از یک هزار میلیارد تومان توسط سرمایه گذاری  بخش 
خصوصی در مساحت ۲هزار هکتار افتتاح شد  قادر است 

ساالنه ۱۱ هزار تن میگوی صادراتی تولید کند.
این سایت  در مساحتی به وسعت ۲ هزار هکتار و دارای  

۶۴۰ استخر ۱.۸ هکتاری می باشد.
این سایت عظیم پرورش میگو از ویژگی های منحصربفردی 
برخوردار اســت که آن را در کشور متمایز ساخته و یک 
الگوی منحصربفرد از فعالیت بخش خصوصی در این 
حوزه را به جلوه نهاده اســت به گونه ای که برای احداث 
آن بیــش از ۱۴ میلیون مترمکعب خاک برداری صورت 
گرفته و بیش از ۱۰ هزار مترمربع ساختمان های مدیریتی و 

کارگری در آن احداث شده است.

تأمین الرو سالم و مطمئن، ایجاد یک مرکز تکثیر الرو به 
ظرفیت ۲.۴ میلیارد قطعه در ســال را در دل این پروژه با 
وسعت ۲۷ هکتار ضروری ساخته است که در ۱۶ سوله 

با مساحت بیش از ۲۴ هزار مترمربع صورت می گیرد.
با بهره برداری از رنجیره کامل این پروژه بزرگ، بیش از ۲ 
هزار نفر شغل مستقیم و پایدار برای ساحل نشینان ایجاد 
می شود و جالب این که بدانید با بهره برداری از این مجتمع 
در فاز نهایی، در هر بار برداشــت میگو در این مجتمع به  
بیش از ۲۵۰ تریلی یخچال دار برای حمل محصول تولیدی 

این مجتمع عظیم نیاز است.
این مجتمع عظیم پرورش میگو و آبزیان دریایی مجموعه 
ای شامل  مرکز تکثیر الرو ماهی و میگو، سایت پرورش 
۲۰۰۰ هکتاری، پرورش ماهی در قفس، کارخانه خوراک 

آبزیان و کارخانه فرآوری و بسته بندی است.
از ویژگی های خاص این مجتمع عظیم، آن اســت که از 
صفر و تا صد پرورش ماهی و میگو در درون این مجتمع 
انجام می گیرد و دیگر نیازی برای انتقال سخت و پرهزینه 
الرو میگو و مواد غذایی مورد نیاز برای پرورش میگو به 

آن وجود ندارد.
ســرمایه گذاری این پروژه عظیم توســط تجارتخانه 
جنوب )شرکت جنوب تدارک کیش( انجام شده است 
و راه اندازی آن همراه با تحول بزرگی در صنعت و اشتغال 

در منطقه همراه خواهد بود.

روزگذشته در مراســم آغاز بهره برداری رسمی از این 
مجموعه بزرگ  دکتر خون میرزایی معاون وزیر جهاد 
کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران ، دکتر فریدون 
همتی استاندار هرمزگان ، مدیر کل شیالت هرمزگان ، 
ابراهیم خسروانی سرمایه گذار پروژه  و جمعی از مقامات 
و مسئولین محلی حضور داشتند . در حاشیه این مراسم 
لوح تقدیر ی از سوی  معاون وزیر واستاندار هرمزگان به 
پاس تالش های انجام شده برای راه اندازی این مجموعه 
ارزشمند به ابراهیم خسروانی اعطا شد که ایشان نیز به 
پاس خدمات ارزشمند شادروان عبداهلل بی نیاز این لوح 
را به فرزندان شادروان که در مراسم حضور داشتند اعطا 

کردند .
   برای مردم منطقه افتتاح این پروژه بزرگ تحت الشعاع 
درگذشت ناگهانی شادروان عبداهلل بی نیاز قرارداشت . 
شــادروان بی نیاز از مدیران ارشد شرکت جنوب تدارک 
کیش ) تجارتخانه جنوب( سرمایه گذار پروژه بودند که 
در کنار ابراهیم خسروانی  نقشی قابل توجه در راه اندازی 
و فعالیت این پروژه داشتند و ۳ روز قبل بعلت ایست قلبی 
دار فانی را وداع گفتند . فرزندان شادروان  علیرغم عزادار 
بودن به پاس تالش های پدر در این عرصه در مراسم آغاز 

بهره برداری آن شرکت نمودند.

در دیدار مشاور رییس جمهور با رییس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مطرح شد ؛

استاندارهرمزگان :

ورودی وخروجی شهرها و روستاهای 
هرمزگان کنترل می شود

  اقتصاد کیش  - استاندار هرمزگان گفت: به منظور مقابله با کرونا، تمامی تدابیر برای 
کنترل و بسته شدن ورودی و خروجی در رفت و آمد به شهرها و روستاهای استان به 

ویژه در تعطیالت عید قربان درنظر گرفته شده است. 
فریدون همتی افزود: انواع جهش یافته ویروس کرونا به سرعت در حال انتشار است و 
مردم هرمزگان باید متوجه خطر این ویروس کشنده باشند و در رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی، همکاری کنند.
وی، طوالنی شدن دوران شیوع کرونا، گرمای شدید هوا، عادی انگاری، دید و بازدیدها، 
مراسم های عروسی و ختم، رفت و آمدها و کم توجهی و کاهش رعایت پروتکل های 

بهداشتی را از عوامل شکل گیری موج جدید شیوع کرونا در هرمزگان اعالم کرد.
استاندار هرمزگان ادامه داد: در مقطعی میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در هرمزگان، 

۹۵ درصد بود اما متاسفانه در حال حاضر به ۳۵ درصد کاهش یافته است.
همتی تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد مشاغل در هرمزگان مربوط به بخش خدمات 
اســت که از ابتدای شــیوع کرونا تاکنون به دلیل تعطیلی ها، دچار آسیب و زیان های 

شدید شده اند.
وی گفت: تمامی ابزارهای نظارتی و بازرسی را برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در مشاغل مختلف به کار گرفته ایم اما برای نتیجه بخش بودن این اقدام ها، مردم و فعاالن 

مشاغل مختلف باید همراهی الزم را در رعایت پروتکل های بهداشتی داشته باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بندر عباس :

تولید میگو در کشور امسال
 به ۶۰ هزارتن می رسد

  اقتصاد کیش  - معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان شیالت ایران از طرح 
پرورش میگو به عنوان یکی از طرح های شاخص دولت در حوزه شیالت نام برد و 

گفت که تا پایان امسال، میزان تولید آن به ۶۰ هزارتن افزایش می  یابد. 
نبی اهلل خون میرزایی روز گذشته  در آیین بهره برداری از ۹ طرح شیالتی در استان 
هرمزگان که به صورت ویدئوکنفرانسی که با دستور رییس جمهوری در بندرچارک 
شهرستان بندرلنگه برگزار شد، اظهارداشت: ۱۴ طرح شیالتی با نزدیک به شش هزار 
میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی برای یک هزار و ۱۰۲ نفر و بسترسازی 

برای تولید پنج هزار تن محصول شیالتی آماده بهره برداری شدند.
وی ادامه داد: مجموع تولیدات شیالتی کشور از ۸۸۵ هزارتن در سال ۹۲ به بیش از 

یک میلیون و ۲۲۲ هزارتن در سال ۹۹ رسیده است.
رییس سازمان شیالت ایران افزود: هم چنین مصرف سرانه تولیدات شیالتی از ۸.۵ 

کیلوگرم به بیش از ۱۳.۵ کیلوگرم در سال گذشته رسیده است.
خون میرزایی، رشد تولید خاویار را یکی از اقدامات درخشان دولت تدبیر وامید در 
مدت این هشــت سال عنوان کرد و ادامه داد: در بخش ماهیان خاویاری نیز در این 

دولت رشد ۱۲ برابری را شاهد هستیم.
وی در بخش پایانی ســخنان خود تصریح کــرد: درحال حاضر درحوزه پرورش 
ماهیان زینتی بیش از یک هزار و ۶۰۰ مزرعه در سطح کشور فعال است و عملکرد 
شیالت در این بخش سال ۹۹ بیش از ۲۷۵ میلیون قطعه بوده که بیش از ۱۰۰درصد 

تکلیف برنامه ای بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اشتغال در این بخش بیش از ۱۱هزار نفر به واسطه 
اجرای طرح ها بوده و همچنین صادرات این ماهیان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ از 

نظر ارزشی بیش از ۶.۳ دهم برابر افزایش پیدا کرده است.
به گفته خون میرزایی،در طرح های پرورش ماهی در دریا، زیرســاخت موجود به 
۲۳ هزارهکتار رسیده و برای تولید ۱۰۰هزارتنی تکلیف برنامه سال ۱۴۰۴ کفایت 

می کند.
وی با بیان اینکه اســتان هرمزگان اســتانی ویژه در حوزه شیالتی کشور محسوب 
می شود، خاطرنشان کرد: این استان رتبه نخست شیالتی کشور را به خود اختصاص 

داده است.

عملیات احداث بازارچه ملوانی
 در بندرلنگه هرمزگان آغاز شد

اقتصاد کیش -  عملیات احداث بازارچه ملوانی بندرلنگه با سرمایه گذاری یک هزار 
میلیارد ریال رور دوشنبه با حضور استاندار هرمزگان آغاز شد. 

فریدون همتی در آیین کلنگ زنی این بازارچه گفت: این بازارچه در قالب ۷۰ واحد 
تجاری خطی، ۱۳ واحد تجاری بازارچه ملوانی، هفت واحد کلینیک پزشکی و ۱۶ 

واحد مسکونی احداث خواهد شد.
وی ادامه داد: یک هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای احداث این بازارچه درنظر 

گرفته شده است.
وی بیان داشت: عملیات احداث بازارچه ملوانی بندرلنگه در قالب سه مرحله انجام 
خواهدشــد که بر این اســاس واحدهای تجاری بازارچه ملوانی در  ۱۲ ماه آینده به 
بهره برداری خواهد رسید و ساخت واحدهای تجاری خطی آن ۲ سال و واحدهای 

مسکونی چهارسال دیگر به اتمام می رسد.
استاندار هرمزگان اظهارداشت: استفاده از طراحی اصیل معماری جنوب از مهم ترین 
شاخصه های مجموعه)سان لند( بندرلنگه است که به صورت مشارکتی توسط بخش 

خصوصی و شهرداری بندرلنگه عملیاتی خواهد شد.

با حضور استاندار هرمزگان ؛

پایان تصویربرداری سریال جزیره
 در کیش

اقتصاد کیش - تصویربرداری سریال »جزیره« به کارگردانی سیروس مقدم در جزیره 
کیش به پایان رسید و گروه برای ادامه کار به تهران بازگشتند . 

تصویربرداری آخرین ساخته سیروس مقدم، کارگردان مجموعه های »پایتخت«، در 
جزیره کیش به پایان رسید و گروه برای ادامه کار به تهران بازگشتند  تا بتوانند به زودی 

خود را برای پخش آماده کنند.
شادی مختاری، بازیگر تازه کار سینما و تلویزیون در نخستین تجربه بازیگری در نمایش 
خانگی با بازی در نقش صحرا به جمع بازیگران سریال »جزیره« پیوسته است؛ او نقش 

اصلی و محوری در سریال سیروس مقدم دارد.
پیش از این حضور محمدرضا فروتن، هنگامه قاضیانی، میترا حجار، حسام منظور، 
غزل شاکری، کاظم سیاحی، اکبر زنجانپور، حمیدرضا پگاه، سامیه لک، زهیر یاری، 
مینا وحید، امیر کاظمی، السا فیروزآذر و امیر مقاره خواننده گروه ماکان بند به عنوان 
بازیگر در این سریال قطعی شده بود و قرار است در روزهای آینده بازیگران دیگری 

نیز به گروه ملحق شوند.
سریال جزیره، به قلم علی طالب آبادی است که منوچهر محمدی و امیر حسین حیدری 

تهیه کنندگی آن را برعهده دارند و به زودی از فیلیمو پخش می شود


