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با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛

بزرگترین شرکت تولید کننده ریز جلبک کشور 
در قشم افتتاح شد

شرکت دانش بنیان زیست پاالیشگاه ریز جلبک قشم 
یکی از بزرگترین شرکت های حوزه زیست فناوری در 
خاورمیانه است که تمرکز آن بر روی کشت پرورش و 

تکثیر ریز جلبک ها و انواع آبزیان است.
این شــرکت با دارا بودن تجربــه تحقیقاتی و دانش 
فنی پرورش جلبک های آب شــور و شیرین توانسته 
محصوالت متنوع دانش بنیان را تولید و در زمینه ارتقاء 

تولید ملی و اقتصاد دانش بنیان گام بردارد.
شرکت دانش بنیان زیست پاالیشگاه ریز جلبک قشم 
در سالی که به فرمان مقام معظم رهبری با شعار »تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین« نامگذاری شده است در 
زمینی به مســاحت ۱۰۰ هکتار و سرمایه گذاری بالغ 
بر ۲۵۱ میلیارد تومان، ضمن توسعه فعالیت های مبتنی 
بر پژوهش و فناوری، برای ۴۳ نفر اشتغالزایی به همراه 

داشته است.
این شــرکت در گام تولید ریز جلبک »اســپیرلینا« با 
ظرفیت ۲.۵ تُن در هکتار در طول یک ماه، به شــیوه 
پرورش در حوضچه های روباز، توانســته در صنعت 

غذایی و دارویی کشور، نقش آفرینی کند.  
با افتتاح بخش تولید جلبک »دونالیئال سالینا« با ظرفیت 
تولید ۵۰۰ کیلوگرم بر هکتار در طول یک ســال، این 
شرکت توانسته در مبحث صنعت غذایی و آرایشی و 

بهداشتی نیز تحول آفرین باشد.
در این بخش به مساحت ۷.۵ هکتار، برای ۱۲ نیروی 

بومی اشتغال زایی شده است.
افشار فتح الهی رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد قشم در این بازدید از بخش های پرورشی و 
آزمایشگاهی این شرکت دانش بنیان بازدید و دستورات 
ویــژه ای برای همکاری کامل و حل مشــکالت این 

شرکت صادر کرد.
ریز جلبک ها موجودات تک  ســلولی هستند که در 
محیــط  های آب شــیرین و دریا رشــد می کنند و از 
جمله فتوسنتز کنندگان اصلی و تولید کنندگان اولیه به 
شمار می روند که در تولید اکسیژن نقش مهمی داشته 
و ترکیبــات تغذیه  ای غنــی را در خود تولید و ذخیره 

می کنند.
اهمیت جلبک ها به  دلیل وجود مقادیر باالیی از آنتی 
اکســیدان ها، ویتامین ها، رنگدانه هــا، پروتئین، پلی 
ســاکاریدها، لکتین ها، کاروتنویید ها، فیکوبیلین ها، 
ترکیبات ضد سرطان و تومور، آنتی بیوتیک و ترکیبات 
ضد ویروسی است که از آن ها در ساخت محصوالت 
مکمل غذایی، نوشــیدنی، مواد آرایشــی و بهداشتی 
حاوی اســیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیره مفید 

برای انسان، دام و آبزیان استفاده می شود.
کشــت در محیط آبی دریا و رودخانه و نیز شــرایط 
گلخانه ای، نیاز کمتر به آب شیرین با توجه به بحران کم  
آبی، کشت و پرورش آن ها در تمام فصول سال و در 
مناطق وسیع،  از جمله مزایای کشت جلبک ها است.  

        اقتصاد کیش -  بزرگترین شــرکت 
تولید کننده ریز جلبک کشور با حضور رییس 
هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 

قشم در نگین خلیج فارس افتتاح شد.

شهرداران به انجام امور شهر
 و مردم سرعت دهند

اقتصاد کیش-   استاندار هرمزگان گفت: فساد در ُکند کردن کار مردم است شهرداران 
به انجام امور شهر و مردم سرعت دهند.

مهدی دوســتی در همایش شــهرداران استان در که در بندرعباس برگزار شد، گفت: 
متاسفانه توسعه شهری همزمان با توسعه صنایع در استان به طور متوازن اتفاق نیافتاده 
و این به نفع مردم نیست و شهرداران وظیفه دارند برنامه های ویژه ای برای حرکت به 

سوی توسعه متوازن طراحی کنند.
دوستی با اشاره به اتمام دور سوم سفرهای بین بخشی و آغاز دور چهارم افزود: در برنامه 
ی دور چهارم ســفرها، شورای اداری استان را با دستورکار بررسی مسائل و خدمات 
شهری در شهرداری های دارای رتبه برتر عملکردی برگزار می کنیم و شهرداری ها 
الزم است خواسته های مشخص قابل تامین، فرصت ها و طرح های سرمایه گذاری 
شهرستان همچنین گزارش میزان نیاز شهر به قیر برای آسفالت معابر خاکی را آماده 

داشته باشند.
استاندار هرمزگان توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه فضای سبز شهری 
را اولویت مهم برنامه ریزی شهری دانست و اظهارداشت: از امروز برای ایجاد یک پارک 
جنگلی بزرگ از ۵ تا ۱۵ هکتار با هویت سازی درختان بومی یا درختان با میوه خاص 
اقدام کنید و برای بخش زیباسازی آن به فکر جذب مشارکت سرمایه گذار باشید ما در 

بخش تامین نهال حمایت خواهیم کرد.
وی تمرکز بر افزایش بهره مندی مردم از ثروت های خدادادی سواحل، خورها، دشت 
های و طبیعت بکر و بی نظیر شهرهای استان را در دسترس ترین ابزار خالقیت شهری 
عنوان کرد و افزود: مشاور سرمایه گذاری داشته باشید و مطالعات اقتصادی ۳ فرصت 
ســرمایه گذاری شهر خود را آماده کنید تا به کمک مزیت های کیف سرمایه گذاری 

بتوانید مشارکت سرمایه گذاران را نیز جلب کنید.
دوستی گذر از گردشگری معیشتی و رسیدن به طرح های گردشگری که علت سفر 
به شهرهای مختلف استان باشند را نیازمند تصمیم جدی و فوری دانست و ادامه داد: 
گردشگران مقصد تفریح خود را براساس جاذبه ها و جذابیت های خارق العاده شهرها 
انتخاب می کنند نه براساس مکان های استراحت و بر همین اساس از سرمایه گذاران و 

ایده های جدید و قابل اجرا در حوزه گردشگری شهری حمایت می کنیم.
استاندار هرمزگان فساد را در ُکند کردن کار دانست و تاکید کرد: از شهردارانی پشتیبانی 
می کنیم که به انجام امور شهر و مردم سرعت می بخشند و برای مردم و توسعه شهر 

خطر می کنند و تصمیم های سخت می گیرند.
نماینده عالی دولت ظرفیت های موجود استان را فرصت مناسبی برای توسعه شهری 
خواند و عنوان کرد: شــهرداران الزم است از تسهیالت اعطایی به شهرداری ها برای 
بازســازی ناوگان حمل و نقل شهری همچنین از ظرفیت نهضت ملی مسکن برای 

بازآفرینی شهری در محالت حاشیه شهر استفاده کنند.
دوستی معماری را بعنوان زیربنای تحوالت فرهنگی و پیشگیری از بسیاری آسیب های 
اجتماعی نام برد و گفت: بر اساس جغرافیای محل، طرح وضعیت موجود و طرح جامع 
شهری، بازآفرینی شهری را از یک یا دو محله شروع کنید، بازگشایی معابر، نوسازی 

مدرسه و مسجد محله را در اولویت قراردهید.
استاندار هرمزگان انضباط مالی در هزینه ها؛ برنامه ریزی دقیق؛ کنترل روند پیشرفت 
برنامه ها و پروژه ها همچنین درآمدزایی را الزمه مدیریت شــهری وخدمت رسانی 
درست به مردم عنوان کرد و تاکید کرد: در آستانه بازگشایی مدارس نسبت به اصالح 
معابر شهری نزدیک مدارس؛ نوسازی تابلوها و خط کشی ها همچنین آماده سازی 
سرویس دانش آموزان همکاری و هماهنگی الزم وجود داشته باشد تا معلمان و دانش 
آموزان بعداز دوسال دوری از فعالیت های آموزش حضوری در باالترین سطح امنیت 

خاطر و ایمنی سال تحصیلی جدید را شروع کنند.

استاندار هرمزگان:

شرکت های اقماری صنایع هرمزگان
 در داخل استان مستقر شوند

اقتصاد کیش-   نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت:  شــرکت های اقماری که ذیل 
صنایعی همچون آلومینیوم المهدی فعالیت می کنند اگر در خود استان مستقر باشند 
باعث کاهش قیمت تمام شده محصول می شوند و از طرفی ارزش افزوده برای استان 

هرمزگان ایجاد می کنند. 
حجت االسالم حمد عبادی زاده در دیدار مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی هرمزگان 
اظهار داشــت: شرکت های اقماری برخی از صنایع به صورت کامل در خارج از این 

استان مستقر هستند.
وی ادامه داد: استقرار شرکت های اقماری ذیل صنایع در استان هرمزگان نقش مهمی در 
کاهش نرخ بیکاری دارد و باید حضور این شرکت ها در استان در دستور کار قرار گیرد.

وی اضافه کرد:  هر شــخصی که می خواهد در حوزه شــرکت های اقماری آلومینیوم 
فعالیت کند باید در هرمزگان مســتقر باشــد؛ چراکه این امر باعث بهبود برخی از 

شاخص های اقتصادی این استان می شود.
امام جمعه بندرعباس یادآور شد:  امیدوارم صنعت آلومینیوم که در مقطعی دچار توقف 

شد بتواند با قدرت به راه خود ادامه دهد و ظرفیت تولید را افزایش دهد.
وی گفت: رتبه فقر و فالکت در استان هرمزگان برای هیچ شخصی قابل باور نیست 
و رئیس جمهور نیز در سفری که به هرمزگان داشتند، تاکید ویژه ای روی کاهش نرخ 

بیکاری استان داشتند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با بیان این نکته که صنایع باید بخشی از معضل 
بیکاری هرمزگان را حل کنند، ابراز کرد: سرمایه گذاری دولت در بخش های کشاورزی، 
صنایع دستی، صنایع خرد و غیره می تواند نقش مهمی در بهبود شاخص های اقتصادی 

داشته باشد.
صنایع به طور جدی در زمینه مسئولیت اجتماعی اقدام کنند

امام جمعه بندرعباس همچنین ابراز داشت: اگر استقرار صنایع در هر منطقه ای مزایای 
مختلفی نداشته باشد، تنها باعث افزایش تورم در بازار مسکن و کاال در استا می شود به 
همین دلیل صنایع باید به صورت جدی در حوزه مسئولیت های اجتماعی اقدام کنند.

حجت االسالم عبادی زاده افزود: به رئیس جمهور هم اعالم کرده ام که اگر مسئولیت های 
اجتماعی صنایع به کمک استان نیاید با بودجه عمومی دولتی نمی توان شاخص های 

منفی هرمزگان را بهبود بخشید و فاصله موجود با استان های دیگر را کم کرد.
وی ادامه داد:  اســتان خوزستان پارســال افزون بر هفت هزار میلیارد تومان از بخش 
مسئولیت های اجتماعی بهره مند شده و استان کرمان هم تنها در بخش ورزش بیش از 

۲۰۰ میلیارد تومان در قالب مسئولیت های اجتماعی هزینه کرده است.
وی تاکید کرد:  انتظار می رود صنایع مستقر در هرمزگان نیز بخشی از مشکالت استان 

را از طریق ایفای مسئولیت اجتماعی خود برطرف کنند.
نبود ارتباط صنعت با دانشگاه موجب گالیه جامعه نخبگان و دانشگاهی شده است

رییس شــورای فرهنگ عمومی هرمزگان با اشاره به ضعیف بودن ارتباط صنعت با 
دانشگاه در این استان، گفت: نخبگان و دانشگاهیان از نبود ارتباط صنعت با دانشگاهیان 
در حوزه علم و پژوهش گالیه دارند که آلومینیوم باید از جامعه نخبگان و دانشگاهی 
برای حل چالش های خود استفاده کند؛ چراکه تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه 

باعث رشد یکدیگر خواهد شد.
حجت االسالم عبادی زاده اظهار داشت:  باید تفاهم نامه هایی میان دانشگاه های هرمزگان 
با دانشگاه های برتر کشور منعقد شود تا اگر با چالشی در حوزه صنعت روبرو شد بتوانند 

از طریق ارتباط با دانشگاه های برتر کشور آن را حل کنند.
وی اشاره کرد: آلومینیوم المهدی باید یک دفتر نمایندگی در دانشگاه ها و پارک علم 

و فناوری راه اندازی کند چراکه تحقق این امر باعث رشد دانشگاه و صنعت می شود.
  نماینده ولی فقیه در هرمزگان در بخش دیگری با اشاره به مصرف باالی برق برخی 
از صنایع، بیان کرد: برخی از صنایع به اندازه شهر بندرعباس برق مصرف می کنند که 
با احداث نیروگاه اختصاصی توسط صنایع دیگر با چالش کمبود برق مواجه نخواهیم 

شد.
وی عنوان کرد: احداث نیروگاه در کنار صنعت آلومینیوم اقدام خوبی است که امیدوارم 
هرچه زودتر به نتیجه برسد و ازطرفی حرکت به سمت شیرین سازی آب دریا برای 
استقالل صنعت محسوب می شود. تامین آب مورد نیاز، حرکت بسیار بزرگی در راستای َ

یارانه ها و سهمیه های پنهان در سود نهایی صنایع لحاظ شود
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به یارانه های پنهان صنایع، ابراز کرد: یارانه ها 
و سهمیه های پنهان که به صنایع واگذار می شود باید در سود نهایی لحاظ شود، چراکه 

برخی از محصوالت با قیمت بسیار پایین تر توسط دولت به صنایع واگذار می شود.
حجت االسالم عبادی زاده بیان کرد: صنایع باید رشته ها و مهارت های مورد نیاز خود 
را بــه مراکــز فنی و حرفه ای ارائه دهند تا فنی و حرفه ای نیز اقدام به ارائه آموزش های 

مهارتی کند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

برگزاری نمایشگاه پاییزه ویژه 
بازگشایی مدارس در بندرعباس 

اقتصاد کیش-  نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کاال ویژه بازگشایی مدارس در محل 
دائمی نمایشگاه های هرمزگان گشایش یافت. 

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان در 
حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: حدود ۲۰۰ غرفه با اولویت کیف و کفش، دفترچه، 
نوشت افزار، پوشاک، مانتو و شلوار و فرم مدارس،  با تخفیف پنج تا ۲۰ درصد نسبت 

به قیمت بازار، در این نمایشگاه عرضه می شود.
محمد عباسی افزود: نمایشگاه پاییزه ویژه بازگشایی مدارس از ۲۴ شهریورماه به مدت 

۱۰ روز از ساعت ۱۶ عصر تا  ۲۲ و ۳۰ دقیقه شب دایر است.
وی بیان داشت: این نمایشگاه با هدف ارائه کاالهای مورد نیاز مردم، کنترل قیمت در 

بازار و سهولت دسترسی جهت تامین اقالم مورد نیاز دانش آموزان برپا شده است.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان 
اظهارداشــت: در این ایام نیاز مردم بیشــتر به سمت اقالم مدارس است که به منظور 
جلوگیری از افزایش قیمت این اقالم با حضور صنوف و بازاریان، این نمایشگاه راه 

اندازی شد

راهیابی فیلم »مم دال« از هرمزگان 
به جشنواره بین المللی فیلم ایتالیا

اقتصاد کیــش-  فیلم 
»مم دال« ســاخته اصغر 
به جشنواره  بشــارتی 
بیــن المللــی فیلــم 
 Racconti di«
mare« ایتالیا راه یافت.
فیلم »مم دال« ســاخته 
اصغر بشارتی فیلم ساز 
و عکاس هرمزگانی به 
جشنواره بین المللی فیلم

Racconti di mare ایتالیا راه یافت.
این جشنواره مسابقه ای مختص فیلم های کوتاه است که بار دیگر با برانگیختن خالقیت 
شــرکت کنندگان به ترکیب موفق سینما و محیط توجه می کند و از شرکت کنندگان 
دعوت می کند تا آثاری را بسازند که به داستان دریا اشاره دارند. اهمیت )حتی استعاری( 

آب، چشم انداز گفتگوی بین تمدن ها، سفر، پایداری.
اصغربشــارتی تهیه کننده و کارگردان فیلم »مم دال« است. تدوین و تصویر بردار این 
فیلم به عهده منصور وحدانی و سید حامد نوبری مشارو هنری این فیلم هستند. حسن 

ذاکری به عنوان صدابردار درکناراین گروه فعالیت داشت.
آمنه تنگسیری، وحید جهاندار و عباس عباس نژاد بازیگران این فیلم هستند. معصومه 

ساالری فرد منشی صحنه بود.

سه قطعه از اراضی ملی و دولتی 
در جزیره قشم رفع تصرف شد

اقتصاد کیش-      رییس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف سه قطعه از اراضی 
ملی و دولتی در جزیره قشم به مساحت هزار و ۵۸۰ متر مربع خبر داد. 

مجتبی قهرمانی ارزش تقریبی اراضی اعاده شده را ۹ میلیارد و ۴۱۵ میلیون ریال عنوان کرد 
و گفت: این رفع تصرفات به دستور دادستان عمومی و انقالب شهرستان قشم و توسط 
یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی منطقه آزاد با همکاری ماموران نیروی انتظامی به 

مرحله اجرا درآمده است.
وی با اشاره به تخریب مستحدثات غیرمجاز در این اراضی نیز خاطرنشان کرد: این ساخت 
و سازهای غیرقانونی شامل دیوارچینی، پی سنگی و سد و بند خاکی بود که در شهر درگهان 

و خارج از محدوده طرح هادی روستاهای دفاری و کابلی قرار داشت.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان برلزوم هوشیاری بیش از پیش دستگاه های 
ناظر در انجام وظایف خود به منظور صیانت از بیت المال تاکید کرد و افزود: دستگاه قضایی 
استان ضمن حمایت از اقدامات قانونی دستگاه های متولی با هرگونه تخلف در حوزه منابع 

طبیعی، حقوق عامه و بیت المال، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

رییس کل دادگستری هرمزگان:

نماینده مردم بندرعباس در مجلس:

به آینده رونق تجاری هرمزگان خوشبینم
اقتصاد کیــش-     نماینده مــردم بندرعباس در 
مجلس شورای اسالمی گفت: ساختمان جدید اتاق 
بازرگانی هرمزگان که به همت واالی ریاست اتاق 
بازرگانی هرمزگان و اعضای هیات نمایندگان اتاق 
احداث شــده است درخور شان استان هرمزگان و 

پیشینه تجاری استان و فعاالن اقتصادی است. 
منصور آرامی  در دیدار با ریاســت اتاق بازرگانی 
هرمزگان و بازدید از ســاختمان جدید اتاق اظهار 
کرد: احداث چنین ســاختمانی که تلفیقی از نمای 
ســنتی و مدرن است، شایســته استان هرمزگان و 
تجار استانمان است که جای بسی قدردانی و تشکر 

دارد.
آرامی همچنین ضمن قدردانی ویژه از ریاست اتاق 
بازرگانی هرمــزگان  از امیرزاده نائب رییس اتاق 
ایران و اعضای هیات رییســه اتاق ایران، اعضای 
هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی هرمزگان و تمام 

دست اندرکاران این پروژه قدردانی کرذ.
وی ادامه داد: نگاهی که مســووالن اتاق به آینده و 
جایگاه این اتاق داشــته اند در ساختمان به خوبی 

متبلور اســت و ســاختمان جدید االحداث بسیار 
مدرن و متناســب با شرایط تجاری استان و درخور 

شان فعاالن اقتصادی بنا شده است.
آرامی تصریح کرد: با توجه به پیشینه تجاری استان 

هرمزگان، خال  وجود چنین جایگاهی که متناسب 
با شــرایط و جایگاه استان باشد کامال خالی بود و 
امید اســت این ساختمان رونق تجاری استان را به 

دنبال داشته باشد

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت هرمزگان:

اجرای طرح »دریابست« از یکم تا ۱۵ مهرماه امسال 
در آب های هرمزگان نهایی شد 

اقتصــاد کیش-   معاون صید و بنــادر ماهیگیری 
شیالت هرمزگان گفت: طبق ابالغ سازمان شیالت 
ایران طرح دریابســت از یکم تــا پانزدهم مهرماه 

سالجاری در آب های استان اجرا می شود. 
ابراهیم عالی زاده در نشســت کمیته مدیریت صید 
اســتان هرمزگان افزود: طرح دریابست در این استان 
با هدف بازســازی ذخایر آبزیان و پیشگیری از صید 
غیرمجاز و ایجاد فرصت برای زاد آوری آبزیان و آماده 

شدن صیادان برای فصل صید میگو انجام می شود.
وی بیان داشــت: براســاس برنامه ریزی های انجام 
شــده این طرح قبل از شــروع صید میگو و در تمام 

صیدگاه های استان هرمزگان اجرا  می شود. 
 معاون صید و بنادر ماهیگیری شــیالت هرمزگان 
با اشــاره به همکاری استانداری، نیروهای نظامی و 
انتظامی، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای 
عمان و همه دســتگاه های مرتبــط در اجرای این 
طرح، خاطرنشان کرد: در مدت اجرای این طرح در 
صورت مشاهده کوچک ترین تخلف در کمیسیون 
رســیدگی به تخلفات صیــادی و محاکم قضایی 

رسیدگی  می شود.
وی با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح دریابست 

هرمزگان در ســال های گذشته گفت: این طرح از 
ســنت های صیادان در سال های دور بوده و نزدیک 
به ۲ دهه پیش در استان توسط خود صیادان به اجرا 
درآمده؛ کــه با توجه به وضعیــت ذخایر آبزیان و 
مزایای اجرای این طرح برای صید و صیادی پایدار، 
پیرو ابالغ ســازمان شیالت ایران و کمیته مدیریت 

صید اســتان برای اجرای مجــدد آن تصمیم گیری 
شده است.

گفتنی اســت؛ اصطالح دریابست در واقع به حالت 
تعلیــق در آوردن فعالیــت ماهیگیری و صیادی در 
زمــان و مکان خاص جهت حفظ و پایداری ذخیره 
و کاهش فشار صید بی رویه بر ذخیره آبزیان است.


