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سرپرست پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی  مطرح کرد؛

بالاستفادهماندنکاوشگرخلیجفارس
در۹ماهازسال

دکتر مرتضی توکلی اظهــار کرد: ۷۰ 
درصد از ســطح کره زمین را آب ها در 
بــر گرفته و به آب هایی که در نزدیکی 
ســواحل هســتند، دریا و به آب هایی 
که دور از ســواحل و  پیوسته هستند، 
اقیانــوس گفتــه می شــود و موجب 
مباهات ما است که دسترسی به آب های 
آزاد داریم و این در حالی اســت که در 
دنیا سال ها است بهره برداری از دریا را 
آغاز کرده اند، ولی ما به تازگی شــروع 
کرده ایم، به گونه ای که در دهه های اخیر 
بهره برداری ما از دریا روند صعودی به 

خود گرفته است.
وی با بیــان اینکــه اقیانوس ها دارای 
ظرفیت های زیادی هســتند که مورد 
غفلت قرار گرفته اســت، اظهار کرد: 
تغذیه از دریا، کشاورزی در دریا، تولید 
انرژی از دریــا، اقتصاد دریا، بازرگانی 
دریا، دسترســی به ظرفیت هایی که در 
آینده مهم هستند مانند جنوبگان، تامین 
منابع آب شــرب از دریا از زمینه هایی 
است که در کشــور مورد غفلت قرار 
گرفته اند. ما در اقتصاد دریا به واســطه 
صــادرات نفت و گاز از دریا بهره هایی 
می بریــم و باید تالش کنیم از ظرفیت 
های دریایی کشــور در حوزه تجارت 
و بازرگانی نیز حداکثر استفاده را ببریم.

توکلی، به مطالعات این پژوهشگاه در 
زمینه مخاطرات دریا و سایر حوزه های 
اقیانوس شناسی اشاره کرد و با بیان اینکه 
این مطالعات، تحقیقات منفکی هستند 
کــه تاکنون اثرگذاری زیادی نداشــته 
است، یادآور شــد: ما به دنبال زنجیره 
دانش دریا از شــناخت تا بهره برداری 
از دریا هســتیم. یکی از اصول اصلی 
در زمینه بهره برداری از دریا این اســت 
که در زنجیره ای که تعریف می شــود، 
اقتصاد دانش بنیان در آن دیده شــود که 
در این زمینه گاهی تصور می شــود که 
توســعه اقتصاد دانش بنیان منحصر به 
شرکت های دانش بنیان است، در حالی 
کــه در این حوزه ما با اقتصاد بومی نیز 

مواجه هستیم.
سرپرست پژوهشــگاه ملی اقیانوس 
شناســی و علوم جوی اضافه کرد: در 
این راســتا ما در سواحل ظرفیت های 
دانشــی بومی داریم کــه می توانیم از 
آنها بهــره برداری کنیم. این ظرفیت ها 
از دریانــوردان با تجربــه تا افرادی که 
به صورت علمــی در حوزه دریا فعال 

هستند را شامل می شود.
وی نمونه بهره برداری از ظرفیت دریا 
را اســتخراج ترکیبات دارویی از منابع 
دریایی دانست که ایران در آن ضعیف 
است، در حالی که اینگونه ترکیبات در 
دنیا ارزش باالیی دارند و ادامه داد: عالوه 
بر آن از آنجایی که فرهنگ و تمدن ایران، 
خشکی محور بوده است، از دریا گریزان 
بودیم و به همین دلیل سرمایه گذاری 
مناسبی در ســواحل صورت نگرفته 
است، ولی در سال های اخیر اقداماتی در 
این حوزه ها صورت گرفته و امیدواریم 
در آینده این ظرفیت ها، بالفعل شــده و 
به اقتصاد ملی و کشور پیوند بخورد و 

موجب رفاه شود.
توکلی، با اشاره به نقش این پژوهشگاه 
در توسعه بهره برداری از ظرفیت های 
ســواحل، اظهار کرد: در حوزه دریایی 
۲۰ مرکز تحقیقاتی داریم، ولی این مراکز 
ارتباط زنجیره ای و شبکه ای با یکدیگر 
ندارنــد و یکی از وظایفــی که در این 
زمینه برای خودمان در نظر گرفتیم، این 
است  که این شبکه سازی را میان مراکز 
تحقیقاتی دریایی تقویت کنیم تا بتوانیم با 
ایجاد هم افزایی، موضوع چند باره کاری 

و دوباره کاری را کاهش دهیم.
وی ادامــه داد: در حــال حاضر مراکز 
آموزشــی در حالی دانشــجوی دوره 
دکتری را جذب می کنند که دانشجویان 
هرگــز دریا را ندیده انــد، در حالی که 

پژوهشگاه به کاوشگری مجهز است که 
تنها ۳ ماه از سال فعال است و دانشگاه ها 
می توانند از این ظرفیت  استفاده کنند تا 
بتوانند دانشجویان با کفایت تر و عالم تر 

برای جامعه تربیت کنند.
وی تاکید کرد: کاوشــگر خلیج فارس 
یک ظرفیت ملی اســت و نمی توان با 
آن به صورت انحصاری برخورد کرد، 
بلکه باید از این ظرفیت برای خدمات 
علمی به سازمان ها و دانشگاه ها استفاده 
کنیم. ما در زمینه حاکمیت علمی در دریا 
بایــد قوی تر عمل کنیم؛ چون با وجود 
تحقیقاتی که در عرصه حوضه های آبی 
و دریایی انجام می دهیم، نتوانسته ایم آنها 

را با عرصه اجرایی پیوند بزنیم.
توکلــی ادامه داد: برای رفع این چالش 
اقدام به تعامل با سایر دستگاه ها کردیم 
کــه در گام اول تعامــل را با ســازمان 
جغرافیایی نیروهای مسلح برقرار کردیم 
تا یافته های علمی پژوهشگاه در جهت 
ارتقای سطح اطالعات و داده های این 

سازمان، مورد بهره برداری قرار گیرد. 
سرپرست پژوهشــگاه ملی اقیانوس 
شناسی و علوم جوی با بیان اینکه حتی 
در حوزه شــناخت و ترویج اقیانوس 
شناســی نیز گام های موثری برداشته 
نشده اســت، گفت: رسالت اصلی ما 
شناسایی اقیانوس ها و آب ها و معرفی 
ظرفیت های دریایی به مردم بوده است. 
نمونه ظرفیت ها، تامین آب شرب از دریا 
است. ایران کشوری خشک محسوب 
می شــود که می توانیم از ظرفیت های 

آب های دریاها استفاده کنیم.
ظرفیت های آبی دیده نشده

وی با تاکید بر اینکه در زمینه مدیریت 
پســماند عملکرد خوبی نداشته ایم و 
موفقیــت کمتــری در زمینه مدیریت 
آلودگی و پسماند در آب ها حاصل شده 
اســت، اضافه کرد: برآورد ما از سرانه 
تولید نفت در کشورهای حاشیه خلیج 
فارس نشان می دهد که در کشور امارات 
متحده عربی به ازای هر نفر، ۳۳۵ هزار 
بشکه در روز نفت تولید می کند، کشور 
قطر ۵۰۰ هزار بشکه در روز، عربستان 
۳۲۴ هزار بشکه، عراق ۱۱۹ هزار بشکه 
و کویت ۷۲۱ هزار بشکه در روز تولید 
می کند و این میزان در ایران به ازای هر 
نفر جمعیت، ۴۹ هزار بشــکه در روز 

است.
سرپرست پژوهشــگاه ملی اقیانوس 
شناســی و علوم جوی با بیان اینکه در 
حوزه ترانزیت دریایی کمترین سهم را 
داریم، اضافه کرد: ۲۳ درصد جمعیت 
کشور در سواحل هســتند ولی از ۱۱ 
درصد ظرفیت های دریایی بهره برداری 
می کنیم و باید این شکاف ایجاد شده، 
برطرف شــود و این مهــم از وظایف 
ما اســت که در مطالعاتمان به ســمت 
سیاستگذاری دریایی و اقیانوسی برویم 
و ببینیــم از چه ظرفیت هــای دریایی 

می توانیم استفاده کنیم.
اقدامات تعاملی برای توسعه دانش 

اقیانوس شناسی
توکلــی، در خصــوص اقدامات این 
پژوهشگاه برای افزایش سطح تعامالت 
با ســایر ســازمان ها، گفت: بخشی از 
رسالت و فعالیت های این پژوهشگاه 
را توســعه فناوری های نوین دریایی 
بــه ویژه در حوزه رباتیک دریا تعریف 
کردیم؛ چرا که این ربات ها در شناسایی 
کف دریا کاربرد دارند. نواحی در خلیج 
فــارس با عمق ۳۶ متر داریم که تاکنون 
مطالعاتی در این مناطق صورت نگرفته 
است، ولی اگر ربات های دریایی را در 
اختیار داشــته باشیم، قادر خواهیم بود 
کف دریای خزر و یــا دریای عمان و 

خلیج فارس را بررسی کنیم.
ملــی  پژوهشــگاه  سرپرســت 
اقیانوس شناسی اســتفاده از ظرفیت 
دریایی به عنوان منبع غذایی را از دیگر 

زمینه هایی نام برد که نیاز به تعامل با سایر 
دستگاه ها دارد و اظهار کرد: جنگل های 
حرا از جمله مناطقی است که زمینه تکثیر 
موجودات دریایی را فراهم می کند و اگر 
بتوانیم بــرای حفاظت از آن با رویکرد 
دانشــی وارد شــویم و با سازمان های 
متولی وارد تعامل شــویم، می تواند در 
بلند مدت منجر به افزایش توانمندی ما 

در این زمینه شود. 
وی با بیان اینکه بخشی از همکاری های 
این پژوهشــگاه با ســازمان حفاظت 
محیط زیست است، عنوان کرد: ما سعی 
کردیم تعامالت خود را با این ســازمان 
با کیفیت تر کنیم، ضمن آنکه از زمانی 
که من در این ســمت مشــغول به کار 
شدم، بیشترین تعامل را با این سازمان 

داشته ایم.
توکلی پایش های ساحلی و آلودگی در 
سواحل جنوب، تدوین استانداردهای 
اندازه گیری در دریا و مطالعات شیمی ، 
فیزیک، زمین شناسی و زیست شناسی 
دریا را از جمله زمینه های همکاری این 
پژوهشگاه با ســازمان محیط زیست 

عنوان کرد.
چالش های استفاده از آب شیرین کن ها 

در سواحل
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت 
مدرس بررســی آلودگی های زیست 
محیطی ناشی از استفاده از سیستم های 
آب شــیرین کــن را عرصه جدیدی 
از تحقیقات دانســت و خاطر نشــان 
کرد: در حال حاضر کلیه کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس از این سیستم ها 
بهره برداری می کننــد، به گونه ای که 
کشــور عربستان باالترین نرخ استفاده 
از سیستم های آب شیرین کن ها را دارد 
و اثرات زیست محیطی استفاده از آب 
شیرین کن ها نیازمند بررسی دقیق است. 
وی با بیان اینکه برای اثبات این ادعا باید 
مطالعــات میدانی صورت گیرد تا این 
سیســتم ها در چه پهنه ها و حوزه هایی 
اثرگذاری دارد، اضافه کرد: ولی در نظر 
بگیرید در منطقه ای مانند چابهار، آب 
شــرب ندارد و رودخانه دائمی نیز در 
دسترس نیست و چاه های آن نیز ظرفیت 
مناسب برای بهره برداری ندارند، از این 
رو چاره ای نداریم که به سمت استفاده 

از آب شیرین کن ها برویم.
توکلی، یادآور شد: می توانیم به سمت 
طراحی سیســتم هایی برویم که میزان 
آلودگــی آن به کمترین و کارایی آن به 

بیشترین حد ممکن برسد.
توسعه همکاری های علمی دریایی

توکلی در خصــوص همکاری های 
علمی بین المللی خاطر نشــان کرد: بر 
اســاس اسناد باال دستی و ابالغیه وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری، یکســری 
همکاری های بین المللی بوده که اجرایی 
می شده است، ولی دستیابی به مرجعیت 
و دیپلماسی علمی، نیاز به برنامه عملیاتی 

دارد. 
سرپرست پژوهشــگاه ملی اقیانوس 
شناســی و علوم جوی شبکه سازی 
میان پژوهشگاه ها و دانشگاه های حوزه 
اقیانوس شناسی با کشورهای همسایه 
و مســلمان را از جملــه اقدامات این 
پژوهشگاه نام برد و یادآور شد: کشوری 
مانند اندونزی ۵ پژوهشگاه و هند ۴۲ 
پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی، پاکستان 
۲ پژوهشــگاه، ســریالنکا ۲ مرکز و 
پژوهشگاه، ترکیه ۴ مرکز و پژوهشگاه، 
بنگالدش ۱۰ مرکز و روسیه ۱۱ مرکز 
پژوهشگاه در حوزه اقیانوس شناسی 
دارد و کشورهای حوزه خلیج فارس 
مرکز اقیانوس شناسی ندارند، هر چند 
در قالب مراکز و دانشــگاه ها فعالیت 

تحقیقات دریایی را دنبال می کنند.
وی اضافه کرد: ما درصدد هســتیم که 
شبکه ای با حضور کشورهای همسایه 
و مســلمان در حوزه اقیانوس شناسی 
ایجــاد کنیم. در ایــن زمینه می توانیم 
از ظرفیت کشــورهای روســیه، هند 
و پاکســتان استفاده کنیم. ما تاکنون با 
این کشــورها ارتباط برقــرار کردیم، 
ولی نتوانســته ایم از ظرفیت های آنها 
استفاده کنیم؛ برنامه گام به گامی را در 
ایــن زمینه تهیه کردیم و در این برنامه 
تنها ارتباط برقرار کردن با این کشورها 
هدف نیست، بلکه درصدد هستیم که 
از ظرفیت هــای علمی آنها در زنجیره 
دانــش بهــره ببریــم و در گام اول با 
مذاکراتی که با مرکز اقیانوس شناسی 

هند داشــتیم، در حوزه انتقال فناوری 
و تجهیزات دریایی همکاری خواهیم 

داشت.
توکلی اضافه کــرد: در این همکاری 
می توانیم در زمینه حسگرهای هوشمند 
و رباتیک از ظرفیت آنها برای برداشت 
نمونه از دریا و کف دریا بهره مند شویم. 
عالوه بر اینها این همکاری ها می تواند 
در زمینه ثروت شناسی و باستان شناسی 
دریا، معادن و ذخایر دریایی گسترش 
یابد اگر این همکاری ها محقق شود، 
می توان ادعا کرد که در آینده شــرایط 

خوبی در این حوزه رقم خواهیم زد.
سرپرست پژوهشــگاه ملی اقیانوس 
شناســی و علوم جوی، با بیان اینکه 
تاکنون بــار ارجاعات مقــاالت این 
پژوهشــگاه بر دوش عــده کمی از 
اعضــای هیات علمی ایــن نهاد بوده 
اســت، گفت: عالوه بر آن تجهیزات 
دریایی ما محدود اســت و کشــتی 
تحقیقاتی تنها ۳ ماه در سال فعال است 
و مابقی ســال هزینه هایی دارد؛ از این 
رو نیاز به یکسری از تسهیل گری هایی 
در حوزه قانونگذاری داریم تا بتوانیم 
با کســب مجوزهایی، در کل سال از 
ظرفیت کاوشگر خلیج فارس استفاده 

کنیم.
وی با بیان اینکه در این مسیر می توان 
کاوشگر خلیج فارس را به تجهیزات 
تحقیقاتی اقیانوس شناســی و علوم 
جوی مجهز کرد، افزود: در تحقیقات 
دریایی و اقیانوس شناسی، مطالعات ما 
محدود به ســطح آب نمی شود، بلکه 
آب های عمقی را نیز شــامل می شود؛ 
همچنین بســیاری از پدیده هایی که 
ســواحل را متاثر می کند و جریانات 
دریایــی را ایجــاد می کنــد، به جو 
برمی گردد که باالی ســطح آب قرار 

دارند.
توکلی خاطر نشــان کرد: به طور کلی 
شرایط باالی سطح آب و شرایط داخل 
اب متاثر از یکدیگر هستند و رسالتی 
که برای خود ترسیم کردیم، وارد شدن 
بــه فناوری های نوین مربوط به علوم 
جوی اســت؛ از این رو اقدام به فعال 
کردن پژوهشــکده علــوم جوی این 

پژوهشگاه کرده ایم.
ملــی  پژوهشــگاه  سرپرســت 
اقیانوس شناسی و علوم جوی، ترمیم 
اعضــای هیــات علمــی را از دیگر 
برنامه های این پژوهشگاه عنوان کرد و 
ادامه داد: سعی می کنیم از رویکردهای 
ســنتی خودداری شــود و به سمت 
عرصه های جدید چون هوشمندسازی 
وارد شــویم و خوشــبختانه تاکنون 
همکاری هــای خوبی با مــا در زمینه 

اعتبارات شده است.
وی با بیان اینکه بســیاری از داده هایی 
که در حوزه اقیانوس شناسی به دست 
آمده است، مورد نیاز کشور نبوده است، 
یادآور شــد: ما اعتباراتمان را از کشور 
دریافت می کنیم، ولی اگر نتوانیم برآیند 
فعالیت های تحقیقاتی مان را به سرزمین 
برگردانیم، وجود پژوهشــگاه مضر 
خواهد بــود؛ از این رو نیاز به تقویت 
داریم و آنچه که به عنوان مقاله مطرح 
است، باید منجر به تولید ثروت، امنیت 
و رفاه کشــور باشد و ما برنامه هایی را 

در دستور کار داریم.
توکلی با اشــاره به حضور ۳۵ عضو 
هیــات علمی مشــغول بــه فعالیت 
در ۴ پژوهشــکده این پژوهشــگاه و  
ساختمان پژوهشــگاه با تراکم باالی 
کارمندان در تهران، با تاکید بر اینکه ما 
نیاز به بازسازی ساختار این پژوهشگاه 
داریم، گفت: البته قبل از آن باید چارت 
سازمان که مربوط به ۱۲ سال قبل است، 
ساماندهی شــود؛ عالوه بر آن نیاز به 
ساماندهی کشــتی تحقیقاتی داریم 
تا نهایت اســتفاده از این زیر ساخت 

تحقیقاتی دریایی صورت گیرد.
سرپرست پژوهشــگاه ملی اقیانوس 
شناســی و علوم جوی، بــا تاکید بر 
اینکه در حــال حاضر تنها ۲۵ درصد 
ظرفیت این کشــتی تحقیقاتی به بهره 
برداری رســیده است، افزود: با توجه 
به مطالعاتی که انجام شده، با دریافت 
مجوزهــای الزم، درصدد هســتیم 
که بهره برداری از کشــتی تحقیقاتی 
اقیانوس شناسی را به بخش خصوصی 
واگــذار کنیم و تنها ۳ ماه از ســال در 

اختیار پژوهشگاه قرار گیرد.

        اقتصاد کیش - سرپرست پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با بیان اینکه دانشگاه های کشور در حالی اقدام به جذب دانشجویان دکتری در 
حوزه های مرتبط با اقیانوس شناسی می کنند که حتی یک بار دریا را ندیده اند، گفت: این در حالی است که کاوشگر خلیج فارس که در اختیار این پژوهشگاه است، 

تنها ۳ ماه از سال فعال است و دانشگاه ها می توانند از این ظرفیت استفاده کنند تا بتوانند دانشجویان با کفایت تر و عالم تر تربیت کنند.

اسنادمالکیتیدرجزیرههرمز
بهمردماعطامیشود

اقتصاد کیش-  استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه با تشکیل شورای حاکمیت مراحل 
صدور اسناد مالکیت در حال انجام است، گفت: مشکل اراضی تحت مالکیت خصوصی 

را از طریق مذاکره با نمایندگان حقوقی شرکت حل خواهیم کرد. 
مهدی دوستی در آئین اهدای سند مالکیتی به مالکان در محله نایبند جنوبی بندرعباس 
با تاکید بر اینکه مشکل اسناد مالکیت موضوع بسیار شایعی در تمام استان است، اظهار 
داشت: جزیره هرمز، میناب و عمده محالت بندرعباس درگیر این موضوع هستند حتی 
طرح های مسکن مهری که ۱۴سال پیش شروع شد علی رغم اینکه به اتمام رسیده اند 

اما اسناد آنها هنوز صادر نشده است.
وی افزود: با تشــکیل شــورای حاکمیت،صدور اسناد مالکیت در برخی از محالت 

بندرعباس آغاز و تعدادی هم به مرحله صدور رسیده است.
اســتاندار هرمزگان با بیان اینکه سوم خرداد ماه ۵۰ سند در جزیره هرمز اعطا خواهد 
شد، گفت: صدور سند اراضی  تحت مالکیت دولت و یا در مالکیت نهادهای تحت 

نظر رهبری مثل ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و بنیاد مستضعفان است، حل می شود.
دوستی در خصوص اراضی که مالکیت خصوصی دارند، بیان کرد: سعی می کنیم از 
طریق مذاکره با نمایندگان حقوقی شرکت مینرال اکسپورت مسائل باقی مانده را حل 
کنیم چرا که قطعه زمینی به مساحت ۳۵۰ هکتار مشخص شده و بعضی اختیارات که 

در حوزه وزیر راه هست هم گرفته شده است.
وی افزود: پس از مذاکره ابتدا سند مالیکت به نام دولت زده می شود و در گام بعدی 
صدور سند به مردم منتقل می شود که می توانند از تسهیالت ۳۵۰ میلیون تومانی طرح 

اقدام مسکن ملی برخوردار شوند.
استاندار هرمزگان با اشاره به طرح های شهردار و شورای شهر بندرعباس در اصالح 
معابر و خیابان ها خاطرنشان کرد: از آنجایی که مردم ولی نعمتان هستند و حق به گردن 

ما دارند لذا وظیفه داریم پاسخگوی محبت های آنها باشیم.
در راستای تحقق یکی از قول های ریاست جمهوری مبنی بر واگذاری مالکیت اراضی 
در محالت مختلف استان به مردم، با پیگیری مستمر استاندار هرمزگان و با کمک ستاد 
اجرایی فرمان امام به طور نمادین ۵ سند مالکیتی به صاحبان منازل مسکونی اعطا و روند 

اعطای اسناد سایر افراد ساکن در نایبند جنوبی نیز در حال انجام است. 

استاندار هرمزگان:

کاهشسریعنرخباروری
درهرمزگاننگرانکنندهاست

اقتصاد کیش-  رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با بیان اینکه روند نرخ 
باروری استان هرمزگان طی چند سال اخیر از میانگین کشور باالتر بوده است، اضافه 
کرد: در سال ۱۳۹۵ از ۲.۸ به ۲.۱ در سال ۱۳۹۹ رسیده ایم که نشان دهنده کاهش سریع 

و وحشتناک نرخ باروری در استان هرمزگان است. 
دکتر حســین فرشــیدی با بیان اینکه میانگین سنی جمعیت استان هرمزگان در سال 
۱۳۶۵ میزان ۲۰.۸۳ بود اما در سال ۱۳۹۵ به ۲۷.۱ رسیده است، افزود: جوانی جمعیت 
از اهمیت ویژه ای برای کشور برخوردار است. برای دشمن بهترین چیز این است که 
ایران یک کشوری با جمعیت ۳۰ میلیون نفری با سهم ۵۰ درصدی کهنساالن و از کار 

افتاده باشند.
وی با اشاره به اینکه استان هرمزگان یکی از جوان ترین استان های کشور است، اظهار 
کرد: شاخص سالخوردگی جمعیت استان هرمزگان از میانگین کشوری پایین تر است 
اما برخی اســتان ها از وضعیت خوبی برخوردار نیســتند که نشان دهنده رشد منفی 

جمعیت در بخشی از کشور است.
فرشیدی با بیان اینکه روند نرخ باروری استان هرمزگان طی چند سال اخیر از میانگین 
کشور باالتر بوده است، اضافه کرد: در سال ۱۳۹۵ از ۲.۸ به ۲.۱ در سال ۱۳۹۹ رسیده ایم 

که نشان دهنده کاهش سریع و وحشتناک نرخ باروری در استان هرمزگان است.
وی اظهار کرد: اگر همین روند پیش برود، تا سال ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت منفی خواهد 
شد و تا ۲۰ سال آینده ایران دارای جمعیت کهنسالی خواهد شد که برای تامین نیروی 

انسانی خود باید متوسل کشورهای دیگر شویم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیان کرد: افزایش سن ازدواج، توسعه اشتغال 
زنان، گرایش زنان به تحصیالت عالی، توسعه شهرنشینی و ... از جمله عوامل کاهش 

سریع میزان ناباروری است.
فرشیدی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیان کرد: تمام نهادهای 
دولتی و حاکمیتی باید به صورت هماهنگ برای تحقق این قانون دست به کار شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

۹۷۲کالسدرسدرهرمزگان
دردستساختاست

اقتصاد کیش-  مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفت: امسال تعداد 
۲۱۸ مدرسه در قالب ۹۷۲ کالس درس با زیربنای ۱۲۴ هزار مترمربع در این استان در 

دست ساخت است.
 ســیدفخرالدین هاشمی در تشریح این خبر به رسانه ها اعالم کرد: این تعداد کالس 
درس با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد و از محل اعتبارات ملی، استانی و مشارکت 

خیران ساخته می شود.
وی ابرازداشــت: با بهره برداری کامل از این فضاهای آموزشی، تعداد ۲۴ هزار و ۳۰۰ 

دانش آموز هرمزگانی از مدارس ایمن برخوردار می شوند.
به گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان، پیش بینی می شود تعداد 
۷۰ مدرسه از ۲۱۸ مدرسه در دست اجرای این اداره کل در قالب ۴۱۰ کالس درس در 

هفته دولت سالجاری به بهره برداری برسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان :

۲۷هزارنفردرهرمزگان
آموزشهایمهارتیفراگرفتند

اقتصاد کیش- سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان گفت: ۲۸ هزار 
و ۷۷۹ نفر در این استان در سال گذشته از بوسیله آموزشگاه های بخش های دولتی و 

خصوصی آموزش های مهارتی فراگرفتند. 
رضا علیزاده در شــورای اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان گفت: این 
تعداد شامل ۱۱ هزار و ۵۳۵ مرد و ۲ هزار و ۱۷۵ زن در بخش دولتی و ۱۱ هزار و ۴۴۳ 
زن و سه هزار و ۶۲۶ مرد در بخش خصوصی آموزش داده شدند.  سرپرست اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان ادامه داد: تعهدهای آموزشی هر مرکز برای جاری به 

زودی تعیین و به امضای روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خواهد رسید.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان :

شرکتفوالدکارگاهبرترصنعتیهرمزگان
درحوزهورزشکارگریشناختهشد

اقتصاد کیش-   شــرکت فوالد هرمزگان به عنوان پیشرفته ترین کارخانه فوالدی و 
قطب سوم فوالد کشور به علت فعالیت های تاثیرگذار خود در حوزه ورزش همگانی 
و کارگری، از نگاه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارگاه برتر استان در 

سال ۱۴۰۰ انتخاب شد. 
انجام مسابقه ها و جشنواره های ورزشی به صورت حضوری و مجازی در طول سال، 
مدیریت و سازماندهی تیم های ورزشی کارگری و شرکت در مسابقه های استانی و 
کشوری، مشارکت در توسعه فعالیت های ورزشی در سطح هرمزگان با عقد تفاهم نامه 
های ورزشی با اماکن ورزشی جهت استفاده کارکنان و خانواده های کارکنان، همکاری 
با هیات ورزش های کارگری استان در برگزاری مسابقه های ورزشی کارگری کشور 
از دالیل این انتخاب است. برگزاری پویش ورزش و کار )ورزش صبحگاهی( یکی 
از فعالیت هایی بود که با مشارکت هیات ورزش های کارگری استان هرمزگان در سال 
گذشته در شرکت فوالد هرمزگان برگزار شد. نگاه ویژه و مطلوب مدیران شرکت فوالد 
هرمزگان به مقوله ورزش بویژه در بعد همگانی و کارگری که همواره به نقش سازنده 
ورزش در سالمت کارکنان خط تولید اعتقاد دارند، موجب توسعه ورزش همگانی در 
این شرکت شده است و موجب مشارکت حداکثری کارکنان و خانواده های کارکنان 

) جامعه ۴۱۲۵ نفری ( در امر ورزش گردیده است.

حمایتازهنروهنرمندهزینهنیست
اقتصــاد کیــش-   عضو مجمع 
نمایندگان هرمــزگان در مجلس 
شورای اســالمی گفت: ما وارث 
تمدن بی سابقه ای هستیم و شاخصه 
های تمدنی ما می طلبد که بیشتر به 
حوزه های هنــری خودمان توجه 

کنیم 
احمــد مرادی در حاشــیه دیدار با 
"عیسی جنگانی" از اساتید مطرح 
هنرهای تجسمی استان هرمزگان در 
گفت و گو با ایسنا، افزود:  بخشی از 
آثاری که امروز از این هنرمند فاخر 

هرمزگانی مشاهده کردم، لذت بخش و تأثیرگذار بود و واقعا نمی توان برای هنر دست 
این هنرمند ارزش مادی قائل شد.

وی بــا بیــان اینکه جامعه اگر به ظرفیت های هنری و فرهنگی اش توجه نکند، تهی 
می شــود، اظهار کرد: طبیعی است که این وظیفه همه ما نمایندگان مجلس در حوزه 
تقنینی و نظارتی باید تالش کنیم که مباحث فرهنگ و هنر پررنگ تر شده و جذابیت 

های این حوزه برای نسل جوان بیشتر تبیین شود.
مرادی ادامه داد: در کنار آن هم باید انتقال دانش و تجربه به نسل های آینده اتفاق بیفتد 
و فضا و بستری فراهم شود تا این هنرمندان عزیز بتوانند گنجینه هنری خودشان را به 

شاگردانشان و آیندگان منتقل کنند.
وی با اشاره به اینکه طبیعتا نحوه نگاهی که به هنرمند در جامعه ما وجود دارد با کشورهای 
دیگر متفاوت است و آن هم به نوعی متاثر از شرایط اقتصادی کشور ما است، عنوان 
کرد: اما در همه جای دنیا برای هنر و هنرمند شان متفاوتی قائل هستند. نهادهای حمایتی 
خصوصا در حوزه بیمه هنرمندان، از موضوعاتی هستند که در کشور ما کمتر بر روی 
آن کار شده است و آنها را موضوعاتی ویترینی می دانند در حالی که این گونه نیست و 
در واقع حمایت در بحث هنر و هنرمند هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای ساخت 

آینده کشور است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما وارث تمدنی فاخر هستیم و شاخصه های تمدنی 
ما می طلبد که بیشتر به حوزه های هنری خودمان توجه کنیم و در شرایط فعلی مهمتر از 

همه آنها حمایت از کسانی است که همه زندگیشان را پای هنر گذاشته اند.
وی حمایت از هنرمندانی همچون عیسی جنگانی و رفع دغدغه های این اساتید گرانبها 
را از وظایف مسئوالن ذی ربط به ویژه دستگاه فرهنگ و هنر دانست و قول رایزنی در 

جهت رفع برخی از آن ها را داد.
مرادی در پایان از همکاری در جهت برگزاری نمایشــگاه آثار عیســی جنگانی در 
بندرعباس خبرداد و خاطرنشان کرد: تمامی تالش خود را به کار خواهیم بست تا با 

همکاری دتسگاه های ذی ربط دغدغه های این هنرمند را کاهش دهیم.
الزم به ذکر است در این دیدار صادق ارشیا، معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی هرمزگان نیز احمد مرادی را همراهی می کرد.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس:

خطپروازیبندرعباسبهجزیره
بوموسیبرقرارمیشود

اقتصاد کیش-  تفاهمنامه همکاری مشترک میان استانداری هرمزگان و نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اســالمی به منظور راه اندازی خط پروازی بندرعباس به بوموسی و 

مسیربرعکس به امضا رسید.
 اســتاندار هرمزگان اظهار داشــت: این تفاهمنامه در راستای سهولت در جابه جایی 
مســافران خط هوایی بندرعباس و بوموسی و برعکس به امضا رسیده و بر مبنای آن 

نیروی هوایی ارتش یک روز در هفته این خط پروازی را برقرار خواهد کرد.
مهدی دوستی بیان داشت: استانداری هرمزگان از ظرفیت های مختلف برای توسعه 
مسیر پروازی به جزایر و سهولت حضور مردم در جزایر ایرانی استفاده می کند که امضای 

این قرارداد یک گام مهم در راستای تحقق این مساله است


