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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم :

معرفی ظرفیت های قشم، نیازمند نگاه 
جدیدی در حوزه های هنری است

افشار فتح الهی در دیدار با عوامل فیلم یادگار جنوب، 
اظهار داشــت: در حوزه هنر و به ویژه رسانه، رسالت 
داریــم تا غیر از انعکاس واقعیت ها و بیان انتقادات به 
معرفی ظرفیت های و فعالیت های امیدآفرین در جامعه 

نیز بپردازیم.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد قشم از ساخت فیلم و 
سایر محصوالت هنری و فرهنگی که معرفی توانمندی 

ها و ظرفیت های غنی اجتماعی و فرهنگ اصیل ساکنان 
جزیره قشم بپردازد، حمایت می کند.

مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد قشــم با اشــاره به 
ظرفیت های فرهنگ اصیل ســاکنان قشــم، افزود: 
موقعیت جغرافیایی، شــرایط اقلیمی، ژئوسایت ها و 
مکان های بی نظیر طبیعی و زمین شناختی جزیره قشم 
عاملی جذاب برای حضور سازندگان فیلم های بلند و 

کوتاه داخلی و خارجی در این منطقه است.
به گفته فتح الهی؛ فرهنگ غنی بومیان قشم و آیین ها 
و سنت های ویژه آنها در کنار جاذبه های گردشگری 
قشم، این جزیره را برای تولید محصوالت فرهنگی و 

هنری جذاب کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: سازمان منطقه آزاد قشم از همه 
هنرمندانی که برای تقویت و شناساندن فرهنگ غنی 
و ظرفیت های طبیعی و گردشگری این جزیره تالش 

می کنند حمایت می کند.
در دیــدار افشــار فتح الهی، رییس هیــات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با عوامل فیلم یادگار 
جنوب، حجت االسالم محمدسعید آخوندی، معاون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، حسین مرادی، مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، 
مجتبی رشوند، تهیه کننده، الناز شاکردوست و وحید 

رهبانی بازیگران این پروژه سینمایی حضور داشتند.

سازمانآگهیهااقتصـاد کیـش
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        اقتصاد کیش -    مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم گفت: برای معرفی ظرفیت های 
فرهنگــی و توانمندی هــای موجود در این 
جزیره نیازمند نگاه جدیدی در حوزه سینما و 

تولید محصوالت فرهنگی هستیم. 

اولویت واگذاری مزارع پرورش 
میگو با بومیان است

اقتصاد کیش-     معاون وزیر و رئیس ســازمان شــیالت ایــران گفت: با توجه به 
محدودیت هــای تولید بچه ماهی و نیاز به بچــه ماهی اقدامات الزم جهت افزایش 

شرکت های وارد کننده بچه ماهی را انجام داده ایم. 
معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران در نشست با فعالین آبزی پروری شهرستان 
میناب، با اشاره به بازدید از بندر صیادی کالهی و همچنین مرکز بازسازی ذخایر آبزیان 
کالهی- میناب در سفر به هرمزگان، افزود: بحث حل مشکالت صیادان که ناشی از الی 
گرفتن و عدم الیروبی بندر صیادی کالهی است با راه حل های موقت مانند الیروبی 
از طریق بیل و بارج و همچنین از طریق انتخاب محلس مناسب جهت احداث بندری 

جدید با مشارکت دیگر متولیان امر در دستور کار قرار گرفت.
سید حسین حسینی  تامین زیرساخت های تولید آبزیان به ویژه تامین برق برای پرورش 
میگو را نیازمند بودجه و توجه ای خاص دانست و عنوان کرد: تحقق برنامه ها در این 

زمینه و همچنین رسیدن به تولید مدنظر بی شک نیازمند تامین برق است.
وی با بیان اینکه در استان هرمزگان حدود ۵۰ هزار هکتار اراضی مستعد پرورش میگو 
شناسایی شده است، اظهار کرد: شهرستان میناب بخش قائل توجهی از این مهم را به 
خود اختصاص داده است و تاکنون حدود ۵۰ درصد از اراضی در حال کشت استان 

در شهرستان میناب فعال هستند.
حسینی تصریح کرد: بدون شک اولویت در واگذاری اراضی پرورش میگو و فعالیت 

های شیالتی از طریق فراخوان و با بومیان است.
وی با تأکید بر حرکت در مسیر خودکفایی در زمینه تولید بچه ماهی، گفت: با توجه 
به محدودیت های تولید بچه ماهی و نیاز به بچه ماهی اقدامات الزم جهت افزایش 

شرکت های وارد کننده بچه ماهی را انجام داده ایم.
رئیس سازمان شیالت ایران از دو برابر شدن تعداد قفس های مزارع پرور ماهی در دریای 
استان هرمزگان خبر داد و گفت: ایجاد مجتمع های پشتیبانی پرورش ماهی در قفس 
در سواحل پهنه های شناسایی شده جهت مزارع پرورش ماهی در قفس از برنامه های 

خوب در دست اقدام شیالت در این خصوص است.
وی استفاده از روش های صید اصولی و با قابلیت انتخابی باال و همچنین صیانت از 

ذخایر آبزیان در کنار ارتقای بهره وری با کیفیت را از اهم برنامه های شیالت خواند.

رئیس سازمان شیالت ایران:
رویداد ملی تانا توسط پارک زیست 

فناوری خلیج فارس قشم برگزار می شود

اقتصاد کیش-     رئیس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم از برگزاری رویداد تانا 
)توسعه و ارتقاء زیست بوم نوآوری استان ها( در این پارک خبر داد. 

دکتر محمد شریف رنجبر گفت: رویداد توسعه و ارتقاء زیست بوم نوآوری استان ها 
)تانا( در راستای رفع نیازهای فناورانه دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی جزیره 
قشــم در محورهای خدمات شهری، محیط زیست، انرژی، دامپروری، کشاورزی، 
شیالت، صنعت ساختمان و گردشگری روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ در محل پارک 

زیست فناوری خلیج فارس قشم برگزار می شود.
رییس پارک زیســت فناوری خلیج فارس قشــم افزود: توسعه تعامل و همکاری 
دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای شناسایی چالش ها و فرصت های جزیره 

قشم و ارائه راهکارهای مناسب هدف اصلی از برگزاری رویداد تانا است.
رنجبر تصریح کرد: ایده ها و طرح هایی که شناســایی شده در سامانه ای به نام سامانه 
نان که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصورت ملی و کشوری راه اندازی شده، 
مطرح شده است. تانا در دو بخش اجرا می شود که پیش رویداد، جلسات آماده سازی 
و هماهنگی اولیه بین دستگاه های دولتی، بخش خصوصی، سرمایه گذاران و صاحبان 

ایده از آن جمله است. 
رییس پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم با اشاره به تسهیالت مالی که به صاحبان 
ایده های برگزیده ارائه خواهد شد، تأکید کرد: به هر برگزیده در این رویداد مبلغ ۱۰ 
میلیون تومان، پرداخت خواهد شد و شرکت کنندگان همچنین می توانند از تسهیالت 
صندوق پژوهش و فناوری اســتان هرمزگان و تســهیالت کم بهره و حمایت های 

بالعوض )در صورت پذیرش در پارک( بهره مند شوند.
به گزارش روابط عمومی پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم، کلیه واحدهای فناور 
و صاحبان ایده از جمله دانشجویان، اساتید، نخبگان و شرکت های فناور و دانش بنیان 
سراسر کشور می توانند برای ارائه راه حل جهت رفع نیازهای فناورانه جزیره قشم در 

این رویداد شرکت کنند.

در راستای رفع نیازهای فناورانه جزیره قشم؛

آغاز تعمیرات اساسی یدک کش ها و 
اسکله های شناور در بندر شهید رجایی 

اقتصاد کیش-      معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از آغاز 
داکینگ و تعمیرات زیرآبی و اساسی یدک کش های ثاراهلل و احد و شناور راهنمابر 

قیامِ هفت، بر روی سرسره تعمیراتی بندر شهید رجایی خبر داد. 
محمدرضا پوررجبی در تشریح آخرین وضعیت تعمیرات یدک کش و اسکله های 
شــناورهای مسافری در اداره تعمیرات و نگهداری تجهیزات دریایی در بندر شهید 
رجایی اظهار داشت: یدک کش ثاراهلل متعلق به هرمزگان، یدک کش احد متعلق به استان 
خوزستان و شناور راهنمابر قیام نیز متعلق به اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هفت فروند شناور در انواع مختلف در حال تعمیر 
است، ادامه داد: یدک کش ثاراهلل به طول ۳۰ متر و عرض ۹ متر برای انجام تعمیرات 
زیرآبی شامل خزه تراشی، ضخامت سنجی، تعویض نقاط خورده شده، تعمیرات 
شافت و پروانه و جایگزین کردن آندهای فرسوده از ۳۰آبان بر روی سرسره تعمیراتی 

اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی مستقر و عملیات تعمیرات آن آغاز شد.
به گفته معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، قدرت سیستم 
رانش یدک کش ثاراهلل حدود سه هزار اسب بخار با آبخور حدود ۳.۲۵ متر و طول 

یدک کش احد نیز ۲۶متر، عرض ۸.۸ متر و آبخور حدود سه متر است.
ارتقاء ایمنی زیرساخت های بنادر هرمزگان با به آب اندازی ۲ فروند اسکله 

فلزی قشم
پوررجبی در خصوص به آب اندازی ۲ فروند اسکله فلزی شناور بندر شهید ذاکری 
قشم نیز توضیح داد: در راستای حفظ و ارتقای ایمنی زیرساخت های مسافری جزایر 
و بنادر استان هرمزگان، ۲ فروند اسکله فلزی شناور بندر مسافری شهید ذاکری قشم 
بعد از انجام تعمیرات زیرآبی و اساسی و انجام بازرسی های کارشناسان موسسه رده 

بندی، به آب انداخته شد.
وی گفت: این نوع اســکله ها برای پهلوگیری انواع شناورهای مسافری طراحی و 
ساخت و نصب شده و جهت حفظ ایمنی سازه و انجام بررسی های بدنه زیرآبی به 

صورت دوره ای به داک منتقل و تعمیرات نصب می شود.
معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از عمده ترین تعمیرات 
انجام شده به خزه تراشی و شستشوی بدنه زیرآبی ، گریت بالست و زنگ زدایی و 
انجام ضخامت سنجی بدنه و سازه برای اطمینان از استحکام سازه اشاره کرد و افزود: 
تعویض زینک آندهای حفاظتی بدنه زیرآبی برای جلوگیری از خوردگی بدنه، انجام 
تعمیرات پل های دسترسی و ضربه گیرهای اطراف اسکله ها و همچنین بهینه سازی 

سیستم روشنایی اسکله ها جزو مهم ترین موارد تعمیراتی این نوع اسکله است.
وی طول این نوع اســکله ها را حدود ۲۲ متر ، عرض پنج متر و آبخور حدود ۴۰ 

سانتیمتر اعالم کرد.
تعمیرات اسکله های جاسک و تیاب در درست اقدام است

معاون اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین اظهار داشت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون تعداد ۶ فروند از اسکله های فلزی شناور در محوطه تعمیراتی بندر 
شــهید رجایی تعمیر و به آب اندازی و به بنادر مختلف منتقل شــده و تعمیرات 

اسکله های جاسک و تیاب نیز در درست اقدام است.
پوررجبی با بیان اینکه عملیات تعمیرات اساسی و زیرآبی شناورها براساس الزامات 
موسسه رده بندی هر سه سال انجام می شود، خاطرنشان کرد: کاربری یدک کش های 
یاد شــده برای پهلودهی و جداسازی کشتی های تجاری بوده و عالوه بر عملیات 
ذکر شده از قابلیت شرکت در عملیات اسکورت کشتی و مشارکت در عملیات های 

اطفای حریق نیز برخوردار است.

در راستای ارتقای توان عملیاتی بنادر کشور؛

" شهریما" مکانی برای نوآوری اجتماعی و 

مشارکت جامعه محلی قشم و ۱۵ استان کشور

اقتصاد کیش-   مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم از حضور فعاالن فرهنگی و گردشگری جزیره جهانی قشم و ۱۵ استان کشور در 

جشنواره دستاوردهای مردمی "شهریما"  خبر داد. 
 ایوب زارعی با اعالم این خبر گفت: نخستین جشنواره دستاوردهای مردمی جزیره 
جهانی قشــم با حضور فعال ۴۲ روســتای جزیره قشــم و ۱۵ استان کشور در حال 

برگزاری است.
وی ادامه داد: هدف اصلی ما در برگزاری این جشنواره گفتمان سازی و ارائه داستان هایی 
ملموس از رسوم، سنت  و فرهنگ غنی جزیره دیرپای قشم با مشارکت جامعه محلی 
است و جزیره نشینان هم در راه اندازی غرفه های ارائه خدمات گردشگری و فرهنگی 

و هم برگزاری گردهمایی و برنامه های نوآورانه مشارکت چشمگیر دارند.
به گفته زارعی در این جشنواره عالوه بر برپایی غرفه های عرضه محصوالت فرهنگی 

و گردشگری رویدادهای فرهنگی و بومی جزیره نیز در حال اجراست.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: 
برگزاری ۲۰ برنامه موسیقی محلی، نمایش عروسک های خیابانی غول پیکر، راه اندازی 
پاویون رســانه، استارتاپ و کســب و کارهای نوپا، پایون رویدادهای مردمی یامال، 
برگــزاری گردهمایی مردمی در خصوص آیین های بومی جزیره از جمله مهمترین 

رویدادهای فرهنگی نمایشگاه به شمار می روند.
زارعی حضور ۶ تشکل مردمی و انجمن صنفی، ۶ غرفه موسسات فرهنگی و قرآنی 
و ۴ غرفه ستادی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم را 

از دیگر نقاط قوت نمایشگاه دانست.
به گفته وی برپایی نمایشگاه کتاب به وسعت ۴۰۰ مترمربع و نمایشگاه عرضه گل و 
گیاه در کنار ۱۵ غرفه عرضه صنایع دستی متعلق به زنان سرپرست خانوار، ۲۰ غرفه 
محصوالت غذایی زنان کارآفرین و ۱۵ غرفه سوغات محلی استان های کشور موجب 

تنوع جشنواره و استقبال مردم شده است.

درخشش قایقرانان هرمزگان
 در مسابقات آب های آرام قهرمانی کشور
اقتصاد کیش-    تیم قایقرانی بانوان هرمزگان در مســابقات آب های آرام قهرمانی 
کشور در دو بخش بزرگساالن و جوانان به ترتیب بر سکوی دوم و سوم قرار گرفت. 
در بخش انفرادی بزرگســاالن و در ماده کایاک ۵۰۰ متر تک نفره کیانا کمال زاده به 
مدال نقره رسید.در ماده کانوی ۲ نفره ۵۰۰ متر بزرگساالن نیز فائزه سلیمانی و ستایش 
شریفی از هرمزگان مدال برنز گرفتند.  همچنین کیانا کمال زاده و نرجس ساالری پور 
در ماده کایاک ۲ نفره ۲۰۰ متر بر سکوی سوم ایستادند. بدین ترتیب در بخش تیمی 

بزرگساالن تهران، هرمزگان و البرز در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.
در بخش جوانان نیز تیم های البرز، تهران و هرمزگان صاحب سکوهای اول تا سوم 
شدند. تیم جوانان هرمزگان نیز با ترکیب نرجس رنجبری، ثنا تینا و صدف زنداستا 

حضور داشت.
این دو تیم با مربیگری آرزو پاســالر و به سرپرســتی فاطمه فتاحی در این مسابقات 
شرکت کردند. مسابقات قهرمانی آب های آرام بانوان کشور با حضور ۱۰۸ قایقران از 

۱۶ استان در دریاچه آزادی تهران برگزار شد. 

دیدار و گفتگو و رسیدگی به 37 درخواست  مردم 
توسط استاندار هرمزگان

اقتصاد کیش-     مالقات مردمی استاندار هرمزگان طبق 
روال سه شنبه ها برگزار شد.

به گزارش  اقتصاد کیش  مالقات مردمی مهندس مهدی 
دوســتی اســتاندار هرمزگان در محل سالن جلسات 

استانداری برگزار شد.
اســتاندار هرمزگان در این مالقــات که حدود  چهار 
ساعت به طول انجامید طی دیدار و گفتگوی مردمی، 
۳7 فقره از درخواست های مراجعه کنندگان را بررسی و 

دستورات الزم جهت پیگیری این موارد را صادر کرد.
استاندار هرمزگان در حاشیه این دیدارهای مردمی، دیدار 
چهره به چهره با مردم را جزو اولویت ها و الزامات دولت 
مردمی دانست و تاکید کرد: استمرار ارتباطات مردمی و 
دیدارهای چهره به چهره مدیران با مردم در تمام سطوح 
مدیریتی از اســتاندار تا بخشداران و دهیاران می تواند 
نقش بسزایی در حل مشکالت مردم و امیدآفرینی در 

جامعه داشته باشد.
وی عنوان کرد: یکی از مالک های مهم ارزیابی مدیران 
دســتگاه های اجرایی، پاسخگویی و ارتباط مدیران با 

مردم است که بایستی موردتوجه قرار گیرد.

گفتنی اســت اســتاندار هرمزگان عالوه بر برنامه  سه 
شــنبه های مالقات مردمی، به صورت مستمر قبل از 
برگزاری جلســات شــورای اداری در شهرستان ها و 
بخش های مختلف طی اطالع رســانی قبلی در مرکز 
سامد) سامانه ارتباط مردمی دولت( به صورت تلفنی 

از طریق شــماره تماس ۱۱۱  پاسخگوی مردم شریف 
همان منطقه از اســتان خواهدبود تا عالوه بر رسیدگی 
به مشــکالت و درخواست ها، مطالبات مهم مردم نیز 
جهت طرح و تصمیم گیری در شــورای اداری احصا 

شوند. 


