
جعفر آهنگران خبر داد:
جزیره کیش؛ پایگاه اصلی برگزاری 

اردوهای تیم ملی 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید 
از اردوهای تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان از 
تایید فدراسیون جهانی برای برگزاری مسابقات 
والیبال ساحلی جهانی در کیش خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین  الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، جعفر آهنگران ر عصر چهارشنبه شانزدهم 
تیر در بازدید از اردوهای تیم ملی بوکس و والیبال 
ســاحلی؛ جزیره کیش را به عنوان پایگاه اصلی 
برگزاری ادوهای تیم ملی معرفی کرد. آهنگران 
با بیان این که برگزاری باشکوه مسابقات جهانی 
والیبال ساحلی جزیره کیش در سال 1396 سبب 
استقبال گسترده عالقمندان به این ورزش شد، 
اظهار داشت: با تایید فدارســیون جهانی؛ شن و 
ماسه زمین والیبال ساحلی جزیره کیش مرغوب 
ترین شن و ماسه در ســطح منطقه است از این رو 
کیش می تواند میزبان شایسته برگزای مسابقات 
جهانی در این منطقه باشد. وی حمایت همه جانبه 
از تیم های ورزشی به ویژه ورزش های قهرمانی را 
از مهمترین برنامه های سازمان منطقه آزاد کیش 
برشــمرد و افزود: تمام امکانات و تجهیزات مورد 
نیاز عالقمندان به ورزش و اردوهای تیم ملی این 
منطقه در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد. رئیس 
هیئت مدیره ســازمان منطقه آزاد کیش تصریح 
کرد: جزیره کیش به مقصد تیم های ورزشی کشور 
تبدیل شده اســت. به گفته مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش شرایط برگزاری کمپ ورزشی 
و کمپ های ورزشی مشــابه در جزیره فراهم می 
شود تا این منطقه در سطح کشور به عنوان منطقه 
پیشرو جهت میزبانی از تیم های ورزشی و برگزاری 
مسابقات ملی و بین  المللی باشد. آهنگران خاطر 
نشــان کرد: با تدوین برنامه عملیاتی، امکانات و 
تجهیزات ورزشی این منطقه در فصل های مختلف 
سال برای میزبانی از اردوهای ورزشی تامین شده 
است. آهنگران تعامل سازنده سازمان منطقه آزاد 
کیش با وزارت ورزش و جوانان کشور را نوید بخش 
اقدامات توسعه ای در حوزه های مختلف ورزشی 

عنوان کرد.
    

ازسوی مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش 
صورت گرفت؛

 قدرداني از مشارکت کیشوندان 
در مصرف بهینه انرژي

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد کیش در پیامي از مشارکت و استقبال 
عمومی در مصرف بهینــه آب و برق این منطقه 
قدر داني کرد. در پیام جعفر آهنگران خطاب به 
ساکنان کیش، همکاران پر تالش شرکت آب و 
برق، بازاریان و نهادهای دولتی و غیر دلتی آمده 
است: با نام و یاد خدای مهربان؛ بر خود فرض می 
دانم از فداکاری و اهتمام بلند همکاران عزیزم در 
تامین برق و آب جزیــره زیبای کیش به ویژه در 
این روزهای داغ و توان فرسا؛ صمیمانه قدردانی 
کنم. اجازه می خواهم این خدمت را مقدس بدانم 
و عبادت بخوانم چون مهم ترین خدمت به خلق 
خداست. خدا را شکر از یک سو، با همراهی جامعه 
بازاریان و نهادهــای دولتی و غیر دولتی و مدنی 
و مذهبی و صدا و ســیمای مرکز کیش و سایر 
رسانه ها و پذیرش دعوت به صرفه جویی و از دیگر 
سو، همکاری پیش از گذشته نیروگاه ماهتاب با 
شــرکت آب و برق که با توجه به  نشست اخیر از 
صبح شنبه نوزدهم تیرماه؛ جلوه بهتری یافته و 
عملیاتی می شــود، می توانیم امیدوار باشیم به 
رغم همه مشکالت و کاستی ها، فصل سوزان را 
با گرمای توان افــزای همدلی ها و همراهی های 
همیشگی و با خاطره ای خوش و دل انگیز، پشت 
سر بگذاریم؛ به اتفاق کیشــوندان عزیز به همه 
همکاران عزیز و دوست داشتنی ام در شبکه های 
آب و برق جزیره، دست مریزاد می گویم و برای 
یکایک این عزیــزان بهترین پاداش های الهی را 

آرزو می کنم؛ شاد باشید و نیک فرجام؛
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مشاور رئیس جمهور در بازدید از مصالی بزرگ 
کیش و تعدادی از واحدهای صنعتی و تولیدی در 
این منطقه؛ بر ایجاد رقابت پذیری و تسریع و رفع 
موانع ایجاد شده در مســیر فعالیت واحدهای 

تولیدی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین  الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری، صنعتی و ویــژه اقتصادی به همراه 
جعفر آهنگران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

ســازمان منطقه آزاد کیش و برخی مسئوالن 
محلی، صبح چهارشنبه شانزدهم تیر در بازدید 
از مصالی کیش، شرکت های زمهریر، سام چوب 
کیش، تولید آب آشامیدنی سانچز و تراشکاری 
شیدآرین؛ رفع موانع در تولید و ایجاد رقابت پذیری 
در این منطقه را از شاخص های مهم رشد و توسعه 

اقتصادی منطقه آزاد کیش عنوان کرد.
حمیدرضا مومنی با تاکید بر این موضوع که 
تحقق توسعه فعالیت های اقتصادی و تسریع در 

امر تولید نیازمند برنامه ریزی مدون و ارائه برنامه 
راهبردی فرایند تولید تا عرضه محصول اســت 
اظهار داشت: آغاز فرایند تولید تا عرضه محصول با 
طراحی و ارائه برنامه عملیاتی، راه کار موثری برای 

شناسایی و مرتفع شدن مشکالت پیش رو است.
همچنیــن مومنــی در خصــوص دریافت 
تســهیالت بانکی واحدهای صنعتی و تولیدی 
افزود: سازمان منطقه آزاد کیش با تضمین اعتبار 
از بانک مربوطه شرایط دریافت تسهیالت بانکی 

واحدهای تولیدی را فراهم می کند.
مشــاور رئیس جمهور در بازدید از مصالی 
بزرگ کیش که با حجم سرمایه گذاری 50 میلیارد 
تومان در سه سال گذشته ساخته شده و مرحله 
اول این مجموعه نیز به بهره برداری رســیده در 
جریان پیشرفت اقدامات عمرانی این طرح بزرگ 

قرار گرفت.
کالس هاس آموزشــی، پســت های برق، 
سیســتم های تهویه هوا و 17 پکیج سرمایشی، 
سرویس های بهداشتی، گچ کاری گنبد و رنگ 
آمیزی و همچنین سیستم های اعالم حریق این 
مجموعه در چند ماه گذشــته تکمیل و به اتمام 

رسیده است.
مقدرا محاسبه روشــنایی الزم، انعکاس نور 
در شب و خیرگی نور برای برگزاری مراسم های 

مختلف جهت بهره برداری از این مجموعه پیش 
بینی شده است.

سالن همکف این طرح 30 متر در 70 متر و در 
زمینی به مساحت 2100 مترمربع و سالن طبقه 
دوم نیز 30 متر در 30 در 900 مترمربع طراحی 
شده است و از ظرفیت مناسبی جهت برگزاری 
مراسم و آیین های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی 
مانند اعیاد و سوگواری ایام محرم برخوردار است.

در ادامه بازدید ها؛ مشــاور رئیس جمهور در 
جریان فعالیت شــرکت زمهریر کیش به عنوان 
نخستین کارخانه تولید سیستم تهویه مطبوع 
این منطقه، که با حجم سرمایه گذاری 5 میلیون 
دالر در زمینی به مســاحت 3300 مترمربع در 
دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسیده است، 

قرار گرفت.
شــرکت زمهریر نخســتین کارخانه تولید 
سیستم تهویه مطبوع کیش، مجهز به دستگاه های 
مدرن و ماشین آالت به روز دنیا، با ظرفیت های9 
هزار بی تی یو تا 60 هزار بی تی یو، انواع داکت ها، 
مینی چیلر و چیلر، فــن کویل از جمله کاالهای 
ضروری تمام خانواده ها، شرکت ها و سازمان ها 
محسوب می شود که عالوه بر تامین نیاز ساکنان 

کیش، به سرزمین اصلی صادرات دارد.
کارخانه شرکت سام چوب کیش نیز از دیگر 

واحدهای تولیدی فعال در این منطقه است که 
حمیدرضا مومنی دبیر شــورایعالی مناطق آزاد 
کشور از آن بازدید کرد. شرکت سام چوب کیش 
تنها شرکت مبلمان سازی جزیره، در زمینی به 
مساحت 3300 مترمربع و در بنایی بالغ بر 26۴0 
مترمربع با سرمایه در گردش 30 میلیارد تومان و 
فروش ماهانه 5 میلیارد تومان احداث شده است. 
شرکت سام چوب کیش نخستین و تنها کارخانه 
بزرگ و پیشــرفته تولید مبلمان در این جزیره 
به شــمار می رود که عالوه بر تامین نیاز مبلمان 
مسکونی و خانگی ســاکنان کیش، محصوالت 
تولیدی این شرکت به دیگر مناطق کشور صادر می 
شود. همچنین شرکت شید آرین یکی از واحدهای 
صنعتی بزرگ ترشکاری در جزیره کیش است 
که فعالیت های فرزکاری، ترشــکاری، توسط 
دستگاه های پیشرفته که قابلیت کارهای متفاوتی 
را دارد در این مجموعه راه اندازی شــده است و 
محصوالت شرکت شید آرین به کشورهای هند، 

اندونزی، مالزی، پارس جنوبی صادر می شود.
شــایان ذکر است، مشــاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد از ساختمان در حال 
ســاخت با کاربری تولید لوازم آرایشی و عطر و 
ادکلن و همچنین واحد تولیدی آب آشامیدنی 

سانچز بازدید کرد.

در بازديد مشاور رئيس جمهور از واحدهای صنعتی و توليدی جزيره تأكيد شد؛

رفع موانع تولید و ایجاد رقابت پذیری در کیش

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

سخنگوی شورای ســالمت کیش از اعمال 
محدودیت هاي جدید در فعالیت هاي بخش هاي 
دولتي و خصوصــي کیش بــراي مقابله با موج 
پنجم کرونا خبر داد.  به گزارش روابط عمومی و 
امور بین  الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سعید 
پورعلی در چهل و یکمین ستاد اقدامات پیشگیرانه 
از بیماری کرونا که صبح چهارشنبه شانزدهم تیر 
در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش 
برگزار شــد، در خصوص اعمال محدودیت های 
جدید و اقدامات پیشگیرانه براي کنترل و مقابله 
با موج پنجم کرونا در سطح کشور، گفت: به دلیل 
آغاز موج پنجم بیماری کرونا در کشور و باال بودن 
قدرت سرایت آن محدودیت های جدیدی برای 
برخي فعالیت ها در کیــش از امروز به مدت یک 
هفته در نظر گرفته شــده است. پورعلی با اشاره 
به مصوبات جدید این ستاد اعالم کرد: از هفدهم 
تا بیست و چهارم تیر کلیه فعالیت های مراکزي 
که احتمال سرایت بیماري در آنها بیشتر است 

تعطیل و محدودیت ها در خصوص آن ها اعمال 
خواهد شد. وی همچنین از آمادگی بیمارستان 
کیش و مجموعه فیاک به منظور خدمات رسانی 
به بیماران کرونایی خبر داد و گفت: بیمارستان 
کیش فضای خدماتی خــود را افزایش داده و در 
حال حاضر نزدیک به ۴0 تخت مخصوص بیماران 
کرونایی در این بیمارستان پیش بینی شده است 
و همچنین بستری ها و عمل های غیر اورژانسی 
تعطیل و بیمارســتان کیش آماده ارائه خدمات 
به بیماران کرنایی  اســت. ســخنگوی شورای 
سالمت کیش نیز گفت: با توجه به شرایط موجود 
و رنگبندی قرمز جزیره کیش در خصوص بعضی 
محدودیت ها تصمیمات الزم گرفته و گزارشی از 
روند و شدت شــیوع و موارد بستری ناشی از این 
بیماری در بیمارستان به منظور اطالع ساکنان 
کیش ارائه شد. دکتر محمدرضا رضانیا همچنین 
در خصوص پروازهــای ورودی به جزیره کیش 
تشــریح کرد: یکی ازاقدامات پیشگیرانه ستاد 

کرونا عــدم تبلیغ جذابیت های گردشــگری و 
اعمال محدودیت هــای الزم در جهت کاهش 
تقاضاي سفر به کیش بوده و تصمیماتی نیز دز 
این خصوص اتخاذ و مصوبات آن به اطالع عموم 
خواهد رسید. وی تاکید داشت: نکته قابل توجهی 
که وجود دارد این است که مردم باید در خصوص 
رعایت شــیوه نامه ها توجه بیشتری داشته و در 
شرایطی که وضعیت شــیوع این بیماری به این 
شدت در کشور ادامه داشته و بر تعداد شهرهای 
قرمز در کشور افزوده می شود ، از مسافرت های غیر 
ضروری بپرهیزند تا جان خود و دیگران را با خطر 
مواجه نسازند. الزم به ذکر است طی جلسه ستاد 
مقابله با بیماری کرونا، 9 مصوبه جدید به منظور 
تالش برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 

نظر گرفته شد که بر طبق آن مقرر شد:
1- دورکاری کارکنــان ادارات، نهادهــا 
ســازمان ها، شــرکت ها، بانک ها و بیمه ها در 
واحدهای با خدمات غیر ضــروری به میزان دو 

ســوم و در واحدهای ضروری به میزان 50% با 
اولویت بیماران زمینه ای و زنان باردار با تایید مدیر 

مربوطه تا اطالع ثانوی برقرار شود.
یگان های نظامی، انتظامی و امنیتی، مراکز 
بهداشتی و درمانی و دستگاه های امدادی از این 

مصوبه مستثنی هستند .
2- برگزاری کلیه همایش ها، نمایشــگاه ها 
،مجامع و هر گونه گردهمایی تا تاریخ 2۴ تیرماه 
1۴00 لغو و جلســات اداری حداکثر با 15 نفر و 

رعایت شیوه نامه های بهداشتی مجاز است.
3- موزیک زنده رستوران ها و کافی شاپ ها تا 
تاریخ 2۴ تیرماه 1۴00 لغو و ساعت فعالیت این 

اماکن حداکثر تا یک بامداد  است.
۴- کلیه اماکن و مراکز تفریحی و گردشگری 
شامل جنگ های شبانه، کشتی های تفریحی، 

خدمات غواصی در کلوپ های تفریحات دریایی، 
ســافاری، گیم نت هــا، بولینگ مریــم، پارک 
دلفین ها، تم پارک کیش، پارک آبی، تفریحات 
مجموعه پنگوئن، پارک های کودک، مراکز ماساژ 

تا تاریخ 2۴ تیر1۴00 تعطیل خواهند بود.
5- تعطیلی کلیه باشــگاه ها و ســالن های 
ورزشی، پالژ آقایان و بانوان تا تاریخ 2۴ تیر 1۴00

6- ساعت کار بازارها و مراکز تجاری تا تاریخ 
2۴ تیر 1۴00 به صورت تک شیفت از ساعت 17 

الی 23 خواهد بود.
7-کلیه موسســات و کالس های آموزشی، 
علمی، فرهنگی و هنری تا تاریخ 2۴ تیر 1۴00 
تعطیل و آموزش ها به صورت مجــازی برگزار 

خواهد شد.
8- ورود خودروهای شــخصی پالک ملی به 
جزیره کیش تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود و 
خروج خودرو از جزیره کیش به سرزمین اصلی 
با شــرایط محدود از ســوی پلیس راهور انجام 

می گیرد.
9- تا اطالع ثانوی ظرفیت پذیرش هتل ها و 
اماکن اقامتی جزیره کیش به میزان 50 درصد 

ظرفیت واقعی خواهد بود.

در جلسه ستاد اقدامات پيشگيرانه از بيماری كرونا تصويب شد؛

اعمال محدودیت های جدید ناشی از آغاز موج پنجم کرونا در کیش

 فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه کیش از حمایت های 
ســازمان منطقه آزاد کیش بــرای اجرای طرح هــای ملی و 

برنامه های مذهبی در این منطقه قدردانی کرد. 
به گزارش ایلنا، در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
با شهداد کناری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش؛ از 
تعامالت، هم افزایی، همکاری و همراهی سازمان با دستگاه های 

اجرایی در این منطقه قدردانی شد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
هم گرایی میان مســئوالن و دســتگاه های اجرایی را یکی از 
ویژگی های مهم این منطقه عنوان کــرد و گفت: هم گرایی از 
شاخص های مهم پیشرفت در هر منطقه محسوب می شود، از 

این رو جزایر ما نیازمند تقویت هم گرایی هستند.
جعفر آهنگران در ادامه تصریح کرد: ایجاد تعامل و همکاری 

در هر منطقه می تواند مشکالت پیش رو را برطرف کند.
رئیس هیئت مدیره ســازمان منطقه آزاد کیش بر اهمیت 
همراهی نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی با نگرش اقتصادی 
در این منطقه اشاره داشــت و افزود: اهتمام به رونق اقتصادی 
همراه با حفظ ارزش های فرهنگــی، اجتماعی و دینی یکی از 

اقدامات مهم و ارزشمند در منطقه آزاد کیش است.
به گفته آهنگران در فعالیت های اقتصادی و صنعتی برخی 
از ارزش ها مورد بی توجهی قرار می گیرد؛ خوشبختانه یکی از 

ویژگی های جزیره کیش رونق اقتصادی همراه با توجه و حفظ 
ارزش های فرهنگی و اجتماعی است. آهنگران با تاکید به این مهم 
که هیچ طرحی بدون پیوست های فرهنگی، اجتماعی و ارزشی 
در این منطقه آغاز نخواهد شد، گفت: در کنار مسائل اقتصادی 
موضوعات فرهنگی نیز باید مورد توجه قرار گیر د و این انتظار از 

سپاه به مراتب بیشتر از دستگاه های دیگر است.
شهداد کناری زاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش 
ضمن قدردانی از حمایت های ســازمان منطقه آزاد کیش از 
فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و دینی در این منطقه گفت: 
اجرای طرح سپهبد حاج قاسم سلیمانی برای مقابله و پیشگیری 
از شیوع ویروس کرونا در سطح کشور از طرح هایی بود که برای 
نخستین بار با حمایت سازمان در کیش اجرا شد و به عنوان یک 

الگوی کاربردی به سطح کشور تسری یافت.
کنــاری زاده گفــت: جزیــره کیــش دارای ظرفیت ها، 
پتانسیل های مناسب و الگویی برای استان ها و مناطق در زمینه 

همدلی و انسجام میان مسئوالن است.
وی با اشــاره به اینکه 12 تیر مصادف با حمله و شلیک ناو 
آمریکایی به هواپیمای جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس 
و شهادت مظلومانه 290 مسافر بی گناه جمهوری اسالمی ایران 
از ملیت های مختلف است گفت: ، این اقدام تروریستی را محکوم 
کرده و برای ادامه راه شهدا و تحقق آرمان های واالی شهیدان 

تالش می کنیم. ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت سازمان 
منطقه آزاد کیش نیز با بیان این که ارزش های دینی و اسالمی 
در منطقه آزاد کیش مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است گفت: 
استقبال پرشور مردم از مساجد و برنامه های متنوع فرهنگی 
و اجتماعی نشان از روحیه دینداری مردم با ایمان و والیتمدار 

این منطقه است.
آخوندی با بیان این که سرهنگ شهداد کناری زاده فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش مدیریت جامع و کاملی در حوزه 
فعالیت خود از جمله زمینه های فرهنگی و اجتماعی ایفا کردند 
افزود: موفقیت سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه های فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی همکاری و انسجام میان ناحیه مقاومت 

بسیج و سازمان منطقه آزاد کیش است.
وی تاکید کرد: تعامل و هم افزایی میان سازمان منطقه آزاد 
کیش و دستگاه های اجرایی به منظور بهبود کیفیت زندگی از 

بعدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جزیره است.
همچنین سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
منطقه آزاد کیش با بیان این که در سال های گذشته تالش برای 
رونق و پیشرفت جزیره مورد اهتمام و در دستور کار مسوالن این 
منطقه قرار گرفته است گفت: فعالیت های شهداد کناری زاده 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش کیفی تر، گسترده تر 
و تعامالت ارتباطی بسیار عمیق تر با دستگاه های اجرایی دارند.

پورعلی اظهار داشت: در ایام شیوع بیماری کرونا با توجه به این 
که هیچ الگویی برای مدیریت این بحران وجود نداشت؛ منطقه 
آزاد کیش موفق شد الگویی را اجرایی کند که بعد در سطح کشور 
مورد توجه قرار گرفت. وی به بهره گیری از ظرفیت های فکری و 
فرهنگی خانواده ها و محالت در جزیره کیش اشاره داشت و گفت: 
تقویت بسیج در مساجد و حضور جدی آنان در دیگر کانون های 
فرهنگی، آموزش و آمادگی رزمی در قالب چندین دوره مانور و 
ارتقای مجموعه بسیج از اقدامات ارزشمندی هست که در این 
منطقه تحقق یافت. پورعلی تاکید کرد: در جزیره کیش مسئوالن 
باید تراز ملی داشته باشند از این رو عملکرد فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه کیش در تراز ملی؛ روابط با مردم، رسانه ها و دستگاه 
اجرایی روابط فکری و با تدبیر بود. در پایان این جلسه صفاریان 
مسئول دفتر نمایندگی سپاه کیش با اشــاره به روایتی از امام 
رضا)ع( گفت: هر کاری که سبب رشد شود منتج به احیای امر 
اهل بیت خواهد شد و تاثیر مستقیم در زمینه های مختلف از 

جمله اقتصادی و فرهنگی دارد .

نکته ای كه مورد تقدير  فرمانده سپاه كيش قرار گرفت؛

تعامل و هم افزایی سازمان منطقه آزاد کیش با دستگاه های اجرایی 

خبر
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