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نخستین مدرسه عالی دریانوردی 
در جزیره قشم راه اندازی می شود

بــه گزارش  اقتصــاد کیش این مطلــب را کامران نخعی  
در نخســتین مراســم جشــن فارغ التحصیلی ۱۷ نفر از 
دانشــجویان و فراگیران دوره اول افسر دومی نامحدود که 
در ســالن کنفرانس دانشــگاه آزاد قشم برگزار شد، عنوان 
کرد و افزود: طبق آمارهای رسمی موجود ناوگان کشتیرانی 
داخلی کشور برای تکمیل پرسنل خود به تربیت و آموزش 
حدود ســه هزار نیروی انسانی متخصص در حوزه های 

دریایی نیاز دارد.
وی ادامه داد: در حوزه آموزش های دریانوردی )دوره های 
دریایی و فرا ساحلی( با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی 
جمهوری اســامی ایران فرصت ها و ظرفیت های بسیار 
زیادی را در جزیره قشــم نگین خلیج فارس برای تربیت 
نیروی انســانی متخصص در حوزه  های دریایی کشــور 
داریــم و نباید از این توانایی غفلت کنیم، بلکه باید بتوانیم 
با خلق مدل های جدید آموزشی مناسب از »ناوگان ایرانی 
و دریانورد ایرانی« پشــتیبانی کــرده و قدرت دریانوردی 
جمهوری اســامی ایران را که در خط مقدم نبرد اقتصادی 

با استکبار جهانی قرار دارد، افزایش دهیم.
رییس هیات مدیره مرکز آموزش صنعت گستر هوا دریای 
قشم توضیح داد: در عصر حاضر که به دوران »نو بََشری« از 

حیات کره زمین موسوم شده است، ضرورت بهره برداری 
هرچه بیشتر نوع بشر از دریاها و اقیانوس ها یک امر حتمی 
و غیر قابل انکار است و این در حالی است که دانش انسان 

در زمینه دریاها و اقیانوس ها هنوز بسیار اندک است.
نخعی با اشــاره به اینکه در جهان امروز توسعه دریا محور 
پایدار هر کشــور دریاکران با توجه به نتایج فرصت های 
غیرقابل چشــم پوشی که برای آن کشور فراهم می آورد، 
یک تکلیف اساســی برای تمامی حاکمان تلقی می شود، 
گفت: نخســتین گام برای حرکت در مســیر توسعه دریا 
محــور، متوجه کــردن نخبگان، سیاســتگذاران و افکار 
عمومــی به ضــرورت ها و منافع متصور بر توســعه دریا 
محــور و تربیت نیروی انســانی متخصص در حوزه  های 

دریایی است.
وی اضافه کرد: توسعه دریا محور و تربیت نیروی انسانی 
متخصص به عنوان یکی از آرمان های مترقی کشــورهای 
توســعه یافته در دهه های انتهای قرن بیستم و ابتدای قرن 

بیست و یکم میادی مورد تایید و تاکید بوده است.
رییــس هیات مدیــره مرکز آموزش صنعت گســتر هوا 
دریای قشــم افزود اظهار کرد: مهــم ترین ماموریت این 
مرکــز آموزش دریانوردی ارتقای ناوبری ایمن در دریاها 

و آموزش دریانــوردان ایرانی در کاس جهانی با کیفیت 
مطلوب و بهره گیری از استادان معروف و استفاده از شبیه 

ساز های پیشرفته است.
وی افزود: با وجود آنکه ظرفیت بخش حمل و نقل دریایی 
کشور از وضعیت کم و بیش مطلوبی برخوردار و در منطقه 
نیز دارای جایگاه مناســبی اســت اما برای تربیت نیروی 

انســانی متخصص در حوزه  های دریایی کشــور نیازمند 
بــه کارگیری تدابیر جدیــد و برنامه ریزی های الزم برای 

رسیدن به جایگاه مورد نظر است.
نخعی بر تربیت بیشتر نیروی متخصص در حوزه دریانوردی 
و ایجاد انگیزه های الزم در بین جوانان عاقمند تاکید کرد 
و گفت: برای توسعه فرهنگ دریانوردی باید به برنامه های 
انگیزشــی در بین جوانان و مسایل زیست محیطی دریایی 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشــاره به اینکه آموزش های علوم دریایی، آموزش 
هــای پیچیده، هزینه بر و طوالنی اســت، افزود: تربیت و 
آموزش نیروی انســانی متخصص در حوزه های دریایی 
از مواردی اســت که باید ســرمایه گــذاری زیادی در آن 

انجام شود.
رییس هیات مدیره مرکز آموزش صنعت گستر هوا دریای 
قشــم اظهار کرد: برای ایجاد اســتقال در ارایه آموزش 
های دریایی و تامین نیروی انســانی متخصص مورد نیاز 

صنعت کشتیرانی به طور اعم و ناوگان تجاری بطور اخص 
برقراری دوره های مورد نیاز پرسنل ناوگان تجاری کشور 
در مراکز و موسسات آموزشی دریایی از سطوح ملوانی تا 
فرماندهی و ســر مهندسی دریایی نقش بسزایی در تامین 

نیروهای متخصص دریایی داشته است.
دوره های تخصصی افســر دومی بر روی کشــتی  های با 

ظرفیت ناخالص ۵۰۰ یا بیشتر سفرهای نامحدود در قشم 
ویژه دارندگان مدارک دیپلم متوسطه در رشته  های ریاضی 
فیزیک، علوم تجربی و ناوبری هنرستان  های دریایی، برق 
یا فارغ  التصیان مقطع کاردانی در رشته  های ریاضی، برق، 
ناوبری آموزشــکده  های دریایی، فنی حرفه  ای، عمران و 
یا دارندگان مدرک کارشناســی رشــته  های ریاضی، برق 

فیزیک صنایع، کامپیوتر و یا عمران است.
برگــزاری دوره  های ملوان صیاد، مهماندار شــناورهای 
مســافربری یا مســافربری رو - رو، مدرسان و ممتحنان 
دریایی، آگاهی امنیتی دریانوردان، ناخدا در شناور صیادی 
بــا طول کمتر از ۱۲ متر آب  های ســاحلی، افســر امنیتی 
کشــتی، کاربر مخابرات محدود و عمومی، شبیه  ساز رادار 
بر روی کشــتی  های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن 
ســفرهای نزدیک به ســاحل و دوره آموزشــی مقدماتی 
عملیات بار تانکرهای حمل مواد نفتی و شیمیایی از دیگر 

دوره های این مرکز آموزشی است.

        اقتصاد کیش -    رییس هیات مدیره مرکز آموزش صنعت گســتر هوا دریای قشــم از راه اندازی 
نخستین مدرسه عالی دریانوردی توسط این مرکز با همکاری دانشگاه آزاد اسالمی این جزیره در راستای 

تقویت و ارتقای آموزش های مهارتی و دانشگاهی دانشجویان دریانوردی خبر داد.

بیش از هفت هزار و ۹۰۰ خودرو
 از بندر شهید باهنر ترانزیت شد

اقتصاد کیش-    مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان میزان ترانزیت 
خودرو از بندر شــهید باهنر طی ۱۰ ماهه ســال جاری را هفت هزار و ۹۳۱ خودرو 

اعام کرد.
حمیدرضا محمدحســینی تختی  افزود: در این بازه زمانی شــاهد جهش چشمگیر 
ترانزیت خودرو از طریق بندر شهید باهنر به کشورهای آسیای میانه هستیم که بازار 

رقابت در این عرصه را پررنگ کرده است.
وی ادامه داد: عاوه بر خودرو، ۴۳ هزار و ۷۰۰ تن کاال نیز در بندر شهید باهنر ترانزیت 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش به ثبت رسیده است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان با اشاره به قرارگیری بندر شهید 
باهنر در موقعیت جغرافیایی مناســب خاطر نشان کرد: این امر مزیت ترانزیتی قابل 
توجهی جهت گسترش حمل و نقل مطمئن، ایمن و افزایش درآمدهای تجاری دریا 

محور ایجاد کرده است.
یکم بهمن ماه ســال جاری عاوه بر خودروهای ترانزیتی در راستای هدف گذاری 
دولت مبنی بر واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، تعداد ۱۲۰ دستگاه خودرو وارداتی 
نیز به وسیله دو فروند لندینگ کرافت از طریق بندر شهید باهنر بندرعباس وارد کشور 

شده است.

پروژه های نیمه تمام غیرضرور
 در هرمزگان متوقف شوند 

اقتصاد کیش-      استاندار هرمزگان گفت: پروژه های نیمه تمام غیرضرور در استان 
متوقف شوند.

مهدی دوستی در جلسه شورای مولدسازی اموال دولتی با تأکید بر اینکه بخشی از 
بودجه های مورد نیاز پروژه های عمرانی را باید از طریق مولدسازی اموال مازاد دولتی 
تامین کنیم، اظهارداشت: این امر یک انتخاب برای مدیران نیست بلکه یک الزام است 

که بعنوان اصلی ترین عامل سنجش عملکرد استان ها باید اجرایی شود.
وی افزود: امسال کل بودجه استانِی تخصیص یافته ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است اما به 
اندازه ۱۵ برابرِ این مبلغ اموال مازاد و بااستفاده وجود دارد که بایستی با استفاده از آن 

بخشی از نیازهای استان مرتفع شود.
استاندار هرمزگان با اشاره به آیین نامه اباغِی مولدسازی امول دولتی، عنوان کرد: اگر 
دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش اموال مازاد خود را به فروش برسانند ۱۰۰ 
درصد مبلغ فروش به خودشان اختصاص پیدا می کند اما در رابطه با سایر دستگاه ها ۵۰ 
درصد مبلغ باز می گردد بر همین اساس روش های تهاتر، واگذاری و مشارکت روش 
های ظریف مولدسازی هستند که تمام مبلغ به خود دستگاه اختصاص پیدا می کند 

بنابراین اولویت در مولدسازی استفاده از این ظرفیت ها است.
دوســتی تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید پول حاصله از مولدسازی به سمت احداث 
مجتمع ها و ساختمان سازی برود بلکه اولویت با پروژه های عمرانِی پیشران است که 

بتواند رشد اقتصادی رقم بزند و اشتغال ایجاد کند.
وی با اشاره به برخی از پروژه های اولویت دار استان، عنوان کرد: الزم است بسیاری از 
پروژه های نیمه تمام یا در حال اجرا، بازبینی مجدد شوند و با شجاعت و شهامت در 
صورتی که ضرورتی برای اجرا ندارد، ادامه دادن آن متوقف شود چرا که صرفاً نیمه تمام 

بودن یک پروژه دلیل ضرورت تکمیل نیست.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، فرصت اجرای طرح را در هرمزگان تا شهریور 
۱۴۰۲ تعیین نموده و تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی بایستی پروژه های نیمه 
تمام مهم را یک سو و اموال مازاد و بااستفاده استفاده خود را در سوی دیگر بگذارند تا 

مشخص شود با هر دارایِی مازاد می توان چه پروژه ای را تکمیل کند.
استاندار هرمزگان، با تاکید بر لزوم استفاده از خاقیت برای تامین بودجه و اعام حمایت 
از مدیران پیشرو در مولدسازی اموال مازاد، عنوان کرد: اگر ملک یا اموالی در شهرستان 
مولدسازی شود درآمدش صرف پروژه های همان شهرستان شود و قانون برای مدیرانی 
که نسبت به اجرای مولدسازی امول مازاد دولتی اقدام نکنند، مجازاتی را در نظر گرفته 
اســت و قطعاً برخورد خواهد شد ضمن اینکه در استان نیز جزو شاخص های مهم 

ارزیابی ها قرار دارد.

استاندار هرمزگان:

رشد هفت درصدی تولید برق
 در نیروگاه های هرمزگان

اقتصاد کیش-     مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق هرمزگان گفت:طی ۱۰ماهه 
امسال با رشد ۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۰میلیون مگاوات 

ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه های هرمزگان تولید شده است.
رضا مهرانی با اشاره به تولید حدود ۲۰ میلیون مگاوات ساعت انرژی در ۱۰ ماهه گذشته 
ســال ۱۴۰۱، افزود: از این میزان تولید حدود ۱۸ میلیون مگاوات ساعت به صورت 

خالص در اختیار شبکه سراسری برق کشور قرار گرفته است.
مهرانی با اعام افزایش ۸۷ درصدی نیروگاه کاس اف )هنگام(، ۸۱ درصدی نیروگاه 
هرمز و ۴۴ درصدی نیروگاه پاســارگاد در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، 
تصریح کرد: در ده ماه سال جاری این نیروگاه ها به ترتیب ۲ میلیون و ۳۹۲ هزار مگاوات 

ساعت، ۸۵۲ هزار مگاوات ساعت و ۳۳۹ هزار مگاوات ساعت تولید داشته اند.
وی با اشــاره به ســهم ۵۶ درصدی نیروگاه های دولتی و ۴۴ درصدی نیروگاه های 
خصوصی در تولید سال جاری، ادامه داد: طی ۱۰ ماه امسال بالغ بر ۲۵ درصد انرژی 
تولید شده در واحدهای بخار و حدود ۷۵ درصد در واحدهای گازی محقق گردیده 

است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان، اضافه کرد: در ۱۰ ماه سال جاری نیروگاه های 
خلیج فارس، بخار بندرعباس، سیکل ترکیبی ایسین و کاس اف هنگام به ترتیب ۲۸ 
درصد، ۲۵ درصد، ۱۸ درصد و ۱۳ درصد، بیش ترین سهم را در تولید استان داشته اند.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق هرمزگان اعالم کرد؛

 افزایش 27۰ درصدی جابه جایی 
مسافران بین المللی از غرب هرمزگان 

اقتصاد کیش-     مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با بیان اینکه جابه جایی مسافر 
از مبدا این استان در مسیرهای دریایی بین المللی ۲۷۱ درصد افزایش یافت، گفت: از 
ابتدای ســال جاری تا پایان دی ماه، ۵۳۶ هزار و ۷۵۰ مســافر در بنادر غرب این استان 

جابه جا شدند.
مرتضی ساالری در تشریح کارنامه ۱۰ ماهه بنادر غرب این استان افزود: طی این مدت 
۵۳۶ هزار و ۷۵۰ مسافر جابه جا شده اند که ۵۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین طی این مدت ۵۱۸ هزار و ۴۸۳ نفر سفر در مسیرهای دریایی 
داخلی از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد کیش، ابوموسی و سایر جزایر خلیج فارس 
صورت گرفته که در این بخش نیز ۵۲ درصد افزایش به ثبت رسیده و این مهم رتبه پنجم 

را در بین سایر بنادر کشور به خود اختصاص داده است.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در بخش ترابری سفرهای بین المللی نیز بیان 
کرد: طی ۱۰ ماهه امسال، ۱۸ هزار و ۵۶۷ نفر مسافر به مقصد بنادر کشور امارات متحده 
عربی جابه جا شده اند که در همسنجی با مدت مشابه سال قبل ۲۷۱ درصد افزایش به 

ثبت رسیده است.
ساالری با اشاره به پهلوگیری ۲۵ هزار و ۵۷۵ فروند شناور در بنادر غرب هرمزگان با 
۱۵ درصد افزایش بیان کرد: از این میزان تردد، یکهزار و ۶۸۸ فروند شناور باالی هزار 

تُن و ۲۳ هزار و ۸۸۷ فروند نیز زیر هزار تُن بوده است.
وی به نجات جان ۴۰ نفر در آب های حوزه استحفاظی غرب استان طی این بازه زمانی 
توسط مرکز جستجو و نجات دریایی )MRCC( اشاره کرد و ادامه داد: انجام این مهم 

با ۱۴ پیام اولیه و ۵۲ عملیات جستجو و نجات انجام گرفته است.
گفتنی اســت؛ سامانه ۱۵۵۰ مرکز هماهنگی جســتجو و نجات دریایی بنادر غرب 
هرمزگان و کانال اضطرار دریایی vhf ۱۶ به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش 

حوادث دریایی است.

جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش و منطقه
 به نشانی زیر مراجعه نمایید
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