
جعفر شیرزاده سرپرست اداره کل 
حراست سازمان شد 

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش طی 
حکمی جعفر شیرزاده را 
به عنوان سرپرست اداره 
کل حراســت سازمان 

منصوب کرد.   به گزارش ایلنا؛ در حکم صادر شده از 
سوی جعفر آهنگران خطاب به جعفر شیرزاده آمده 
است: با توجه به تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این 
حکم به عنوان سرپرست اداره کل حراست سازمان تا 
تعیین مدیرکل منصوب می شوید. امید است با دقت 
و شفافیت و با اتکال به الطاف الهی در ایفای وظایف 

موفق و موید باشید.
    

مسابقه طراحی شهری و جداره سازی 
مسیر بومی-فرهنگی در کیش 

مســابقه »طراحی 
شهری و جداره سازی 
مسیر بومی- فرهنگی« 
با هدف توسعه متوازن 
شــهری و اســتفاده 

از ایده  های برتــر طراحی در کیش آغاز شــد. به 
گزارش ایلنا؛ این مسابقه بر اساس شرایط و مقررات 
جامع مسابقات وزارت راه و شــهر سازی و با هدف 
استفاده از ایده  های برتر و نوآوری فارغ التحصیالن 
رشته  های معماری و شهرسازی و طراحی منظر و 
 لند اسکیپ در طراحی شهری و جداره سازی مسیر 
بومی - فرهنگی  میدان ســعدی تا مسجد خاتم 

برگزار می شود. 
در نظر گرفتن شرایط ویژه محور بومی- فرهنگی 
و رعایت مقیاس و تناسبات طرح  ،ساماندهی فضا  های 
باز شهری با اولویت بافت بومی موجود، توجه به مسیر 
مسجد خاتم تا مسجد اهل تسنن، ایجاد هماهنگی 
جداره  ها با توجه به اجرایی و کم هزینه بودن و اصالح 
هندسی مسیر طراحی از اولویت  های این مسابقه 
است. بر اســاس این گزارش دکتر پیروز حناچی، 
دکتر فریبرز دولت آبادی  ، مهندس شــهاب الدین 
ارفعی، مهندس آرش مظفری و مهندس عبدالنبی 
شرفی داوری این مسابقه را برعهده دارند. برای نفر 
اول این مسابقه 1 میلیارد ریال و برای نفر دوم 500 
میلیون ریال جایزه نقدی درنظر گرفته شده است.  
شــرکت کنندگان می توانند  تا اول مهرماه 1400 
برای نام نویسی و دریافت کد رهگیری از طریق لینک 
urban.kish.ir  اقدام کنند. عدم دریافت برنامه 
مسابقه و کد رهگیری تا اول مهر به منزله عدم احراز 
صالحیت شرکت در مسابقه است  . مهلت ارسال آثار 
نیز تا 15 آبان تعیین شده است. زمان داوری آثار 17 
آبان بوده و نتایج 20 آبان اعالم خواهد شد. شرکت 
کنندگان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر 
از طریق شماره تلفن 44421380- 076 داخلی 

139 با دبیر مسابقه )دکتر بیدلی( تماس بگیرند.
    

نجات سه جوان از خطر غرق 
شدن در آب   های سواحل کیش 

مرکــز فوریت   های 
پزشــکی بیمارستان 
فــوق  و  تخصصــی 
تخصصــی کیــش با 
امداد رســانی به موقع، 

سه جوان را از خطر غرق شدن در آب  های سواحل 
کیش نجات داد.  به گزارش ایلنا؛ طی تماس تلفنی 
یک گردشگر در ساعت 10 و 38 دقیقه سه شنبه 
23 شهریور با تلفن 115 مرکز فوریت  های پزشکی 
بیمارستان کیش، بالفاصله یک دستگاه آمبوالنس 
به محل اعزام و ساعت 10 و 45 دقیقه در محل کلبه 
هور حاضر شد و نیروی  های مرکز فوریت پزشکی با 
استفاده از »النگ بک بورد« جان سه جوان را از خطر 

غرق شدن در آب  های سواحل کیش نجات دادند.
همچنیــن 2 نفــر از حادثه دیــدگان بــرای 
مراقبت  های بیشتر و رسیدن به وضعیت مطلوب 
به بیمارستان منتقل شدند و نفر سوم که با آشنایی 
به شنا برای نجات همرا  هان خود تالش کرده بود و 
به اکسیژن نیاز داشت، پس از گرفتن میزان مورد 
نیاز اکسیژن با رضایت خود از رفتن به بیمارستان 
امتناع کرد. الزم به ذکر است دو نفر نجات یافته از 
آب  های سواحل کیش در بیمارستان تحصصی و 
فوق تخصصی کیش بستری شده اند و حال آن  ها 

مساعد است.
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ظرفیت محیط بانان و کارشناسان 
محیــط زیســت کیــش بــا هدف 

حفاظت هــر چــه بهتــر از مناطق 
تحت مدیریــت در چارچوب قوانین 

 و مقررات این حوزه تقویت می شود.  
به گــزارش ایلنا؛ کارگاه آموزشــی 

ضابطین دادگســتری بــا محوریت 
»حفاظت و بهســازی محیط زیست، 
قوانین شــکار و صیــد، آلودگی   های 
زیست محیطی و تخریب زیستگاه   ها 
و فراگیری قوانین جدید و همچنین 
بازآموزی قوانین و مقررات زیســت 
محیطــی« بــرای محیــط بانان و 
کارشناســان این حوزه،  در ســالن 
اجتماعــات معاونــت فرهنگــی و 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 

برگزار شد.
فرشــاد گلمیرزایی، دادیار شعبه 
اول دادسرای عمومی و انقالب جزیره 
کیش با اشــاره بر ضــرورت اهمیت 
قانــون حفاظت و بهســازی محیط 
زیست، گفت: ســازمان محیط بانان، 
ضابط خاص دادگســتری هســتند 
و به همیــن منظــور اداره حفاظت 
محیط زیســت منطقــه آزاد کیش 
نســبت به برگزاری کارگاه آموزشی 
ن  ســا شنا ر کا و  ن  نــا محیط با

 این حــوزه اقــدام کــرده اســت.
همچنین مباحث مطرح شده در این 
کارگاه آموزشــی از قبیــل ضابطین 
و انــواع آن، وظایــف ضابطین، آیین 
دادرســی کیفــری، ویژگی   هــای 
تحقیقاتــی مقدماتی، انــواع جرایم 
)مشــهود و غیر مشــهود(، قرار  های 
تامین و جهات رسیدگی به جرایم از 
ســر فصل  های تعیین شده در تقویم 
آموزشــی ســازمان حفاظت محیط 

زیست است.
ضابطین دادگستری تحت نظارت 
و آمــوزش مقــام قضائی در کشــف 
جرم و حفظ آثار جــرم، جلوگیری از 
فرار و مخفی شــدن متهــم و اجرای 
تصمیمات قضایی بــه موجب قانون 
اقدام می کنند. با توجه به ماده 11 تا 
15 قانون حفاظت بهسازی براساس 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که 
به این مناطق تفویض شــده اســت، 
اداره محیط زیست کیش مسئولیت 

 اجرای ایــن قوانیــن را برعهده دارد. 
 افرادی کــه در این حــوزه فعالیت 
می کنند ضابط خاص هستند و ضمن 
برخورد با جرایمی که در حوزه محیط 
زیســت رخ می دهد با حوزه قضایی 

کیش نیز تعامل مستقیم دارند.
 ایــن دوره با همت دادســتانی و 
دادیار حــوزه قضایی کیــش برگزار 
شــد تا اطالعات حقوقی افرادی که 
قرار اســت به صورت ضابط در حوزه 
محیط زیست عمل کنند ارتقا یافته تا 
با حوزه نیروی انتظامی و دادگستری 

همکاری خوبی صورت پذیرد.
شایان ذکر است فرشادگلمیرزایی 
دادیار شــعبه اول دادسرای عمومی 
و انقــالب جزیره کیــش، جمعی از 
مســئوالن نیروی انتظامــی، مریم 
محمدی، رئیس اداره محیط زیست 
کیــش و تعــدای از کارشناســان و 
محیط بانان در این کارگاه آموزشــی 

حضور داشتند.

با هدف حفاظت هرچه بهتر از مناطق تحت مدیریت سازمان صورت گرفت؛

توانمندسازی محیط بانان و کارشناسان حوزه محیط زیست در کیش 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

سرپرســت شــرکت توســعه و مدیریت بنــادر و 
فرودگاه  های منطقــه آزاد کیش الزمه از ســرگیری 
پرواز  ها با ظرفیت 60 درصدی به مقصد کیش را رعایت 

دقیق ضوابط بهداشتی عنوان کرد. 
به گزارش ایلنا؛ عزت اهلل محمدی، با اشــاره بر لزوم 
اهمیت مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل در جزیره، 
گفت: یکی از اولویت  های نخســت شــرکت توسعه و 
مدیریت بنادر و فرودگاه  های کیــش در آغاز پاندمی 
کرونا، ارایه خدمات  فرودگاهی، تســهیالت هوایی و 
دریایی طبق دستورالعمل  های وزارت بهداشت و شورای 
ســالمت کیش جهت ارتقای ایمنــی و رضایتمندی 

مسافران است.
وی با بیان این که اعمال محدودیت  های پروازی بر 
اساس دستورالعمل  های ستاد مقابله با کرونا و شورای 
سالمت جزیره کیش مورد توجه قرار گرفته است، افزود: 
با مساعد شدن شرایط جزیره کیش از یازدهم شهریور 

فعالیت ایرالین  ها طبق روال گذشته انجام می شود.
سرپرست شرکت توسعه و مدیریت 
بنــادر و فرودگاه  هــای کیش تصریح 
کرد: با هدف اســتمرار ارائه خدمات 
فرودگاه  هــا و صیانــت از ســالمت 
کارکنــان، اقدامات پیشــگیرانه در 
جهت گسترش شــیوع ویروس کرونا 

در دستور کار قرار گرفته است. 

وی گفت: ارائه خدمات شایسته به مسافران با نظارت 
مستمر کمیته تسهیالت و خدمات فرودگاهی، اعضای 
کمیته بحران، هالل احمر و شــورای سالمت کیش با 

جدیت تمام ادامه دارد.
وی با اشاره به نصب دوربین  های تب سنج و نظارت 
نیرو  های هالل احمــر و ناظران ســالمت در فرودگاه 
بین المللی کیش، گفت: قرمز شــدن وضعیت جزیره 
کیش در هفته  های گذشته، ســالمت ساکنان جزیره 
را به مخاطره انداخت؛ بنابراین عملکرد مسافران تاثیر 
بسزایی در کاهش و یا افزایش شیوع بیماری کرونا در 

فرودگاه  ها دارد.
محمــدی در ادامه ایــن مطلب افزود: بــا توجه به 
مــدت زمان ایســتایی مســافران و تجمــع آن  ها در 
سالن  های فرودگاهی، دســتورالعمل  های بهداشتی 
 و فاصلــه گذاری اجتماعــی باید از ســوی آن  ها بجد 

رعایت شود.
وی رعایت بهداشت فردی و اجتماعی را از مهمترین 
راه  های پیشگیری از شــیوع و ابتال به 
کرونا و عدم اعمــال محدودیت  های 
مجــدد عنوان کــرد و از مســافران، 
گردشگران و ساکنان جزیره خواست 
تا بــا رعایت پروتکل  های بهداشــتی 
مهمترین مســئولیت اجتماعی خود 

را ایفا کنند.

رییس بیمارســتان فوق تخصصی کیش گفت: پس از 
مصوبه کمیته اقتصادی ستاد مبارزه با کرونا یک هزار و 106 
بیمار مبتال به این ویروس در این جزیــره به صورت رایگان 

درمان شدند.
به گــزارش ایلنا؛  مصطفی نادعلی نــژاد در گفت و گوی 
اختصاصی با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: در پیک پنجم کرونا 
به علت شدت شیوع ویروس ســازمان منطقه آزاد کیش در 
راستای مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در 27 مرداد تصمیم به 
ارایه خدمات رایگان درمانی به تمام  کیشوندان مبتال به این 
ویروس گرفت. وی با بیان اینکه این خدمت به مدت 2ماه تا 27 
به کیشوندان تداوم دارد افزود: در مدت زمان سپری شده )20 
روز( از آن تاکنون یک هزار و 106 بیمار از این خدمت بهره مند 
شده اند. رییس بیمارستان فوق تخصصی جزیره کیش یادآور 
شــد: پیک پنجم کرونا از 11 تیر در این جزیره آغاز شد و تا 6 
شهریور تداوم داشت که در این مدت این بیمارستان روزانه به 
صورت میانگین شاهد مراجعه 312 بیمار مشکوک به کرونا 
بود که رکورد این مراجعه در 17 مرداد با 577 نفر شکسته شد.

وی اضافه کرد: در این مدت شناسایی 
بیماران مثبــت کرونایی به صورت ویژه 
در دســتور کار قرار گرفته بــود که در 
این زمینه نیز میانگیــن تعداد بیماران 
شناسایی شده 32 نفر در هر روز بود که 
بیشــترین رکورد آن نیز با 96 بیمار در 
17 مرداد ثبت شــد. نادعلی نژاد گفت: 

همچنین در روز  های 11 و 17 مرداد سه فوتی در این جزیره 
به ثبت رســیده که این تعداد در یــک روز از ابتدای همه 
گیری ویروس تا کنون بی سابقه اســت. وی با بیان اینکه 
در با وجود اینکه رنجیره انتقال ویروس در جزیره نسبت 
به اواسط پیک پنجم به شــدت کاهش یافته است یادآور 
شــد: ویروس همچنان در حال گردش بوده و توصیه می 
شود کیشوندان و مســافران کماکان رعایت پروتکل  های 
بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهند. جزیره کیش از 
12 تیر تا 6 شهریور در وضعیت قرمز کرونایی قرار داشت 
که با اعمال محدودیت  های شــدید کرونایی و رعایت آن 
توسط کیشوندان از 17 مرداد تا 6 شهریور منجر به کاهش 
گردش ویروس و در نهایت خالی شــدن بیمارســتان در 
تاریخ 19 شهریور به مدت سه روز از بیماران کرونایی شد.

از ابتدای شیوع پاندمی کرونا تا کنون در این جزیره حدود 
هشت هزار و 100 بیمار مبتال به ویروس کرونا )کووید 19 و 

نوع جهش یافته انگلیسی( شناسایی شده است.
همچنین تا کنون 56 بیمار مبتال به کرونا در این جزیره 
جان خود را از دســت داده انــد که 23 نفر 
آنان در پیک پنجم مقابل این ویروس جان 
باخته اند. جزیره کیش با 92 کیلومتر مربع 
مســاحت و 42 هزار نفر جمعیت از توابع 
شهرستان بندر لنگه اســتان هرمزگان 
بوده در آب  های نیلگون خلیج فارس واقع 

شده است.

ارائه خدمات درمانی رایگان به یک هزار بیمار کرونایی در کیش گذر از پیک پنجم کرونا و ازسرگیری پرواز  ها به مقصد کیش 

مدیر تسهیل تولید ســازمان منطقه آزاد 
کیش، از توسعه گردشــگری صنعتی و ارائه 
خدمات فنی، آموزشی و مشاوره ای حوزه نفت 

و گاز جزیره کیش با عراق خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، سید رضا صمدی 
در بازدیدی از مرکز FPSS کیش به همراه 

مدیر کل آموزش وزارت نفــت عراق و یکی 
از مدیران ارشــد وزارت نفت ایــران در این 
خصوص گفــت: تاکنون چنــد دوره کارگاه 
آموزشی عملیات  های بهره برداری، خدمات 
فنی، تعمیرات و ایمنی فرآیند ویژه شرکت  ها و 
مجتمع  های پتروشیمی، پاالیشگاه  های نفت و 
گاز، نیروگاه  ها و صنایع معدنی کشور در مرکز 

خدمات ایمنی فراینــد فامور مهرگان کیش 
)FPSS( واقع در فاز سه صنعتی کیش برگزار 
شده اســت. وی افزود: افزایش تعامالت فی 
مابین ایران و عراق همچنین اعزام نیرو  های 
متخصص عراقی فعال در حوزه  های نفت، گاز 
و پتروشیمی به منظور آموزش  های عملیاتی 

و کارگاهی در دستور کار قرار دارد.

مدیر تسهیل تولید ســازمان منطقه آزاد 
کیش تصریح کــرد: در ادامــه برگزاری این 
دوره  های آموزشــی عملیاتی، مقرر اســت 
خدمات مشاوره و مهندسی نیز به شرکت  های 
زیر مجموعــه وزارت نفت عــراق و فعال در 

میادین نفتی این کشور ارائه دهیم.
بــه گفتــه صمــدی توســعه چنیــن 
فعالیت  هایــی ضمن ایجاد امــکان صادرات 
خدمات مهندسی به کشــور  های همسایه، 
ســبب رونق مجدد گردشــگری صنعتی به 
جزیره نیز خواهد شد. الزم به ذکر است مرکز 
خدمات ایمنی فرآینــد فامور مهرگان کیش 

خرداد ســال جاری به عنوان نخستین مرکز 
ارائه خدمات مهندسی ایمنی فرآیند کشور در 
جزیره کیش به صورت رسمی گشایش یافت.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با کرونا، تمام مستاجران 

امالک و مستغالت این سازامان در ماه مرداد بخشیده شدند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، معراج نادری فصیح روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: با توجه بــه اوج گیری کرونا در مــرداد ماه و اعمال 
محدودیت  های شدید ســازمان منطقه آزاد کیش در راستای 
مصوبات ستاد مبارزه با کرونا برخی تســهیالتی را به فعاالن 

اقتصادی و صنفی و کیشوندان ارایه کرده است.
وی اضافه کرد: طبق این مصوبات سازمان منطقه آزاد کیش 

مجوز تمام طرح  های عمرانی در حال اجرا را به مدت سه ماه بدون 
دریافت هزینه ای تمدید کرد تا کمک حالی برای سرمایه گذاران 

بخش خصوصی در راستای تداوم فعالیت آن  ها باشد.
نادری فصیح یادآور شد: همچنین بخشــش کرایه مرداد 
تمام مستاجران امالک و مستغالت سازمان از دیگر تسهیالت 
این سازمان اســت و در صورتی که برخی افراد کرایه این ماه را 
قبل مصوبه پرداخت کرده باشــند معادل یک ماه تا پایان قرار 
داد می توانند از این فرصت استفاده کنند. وی استمهال یک ماه 

تمام طلب  های سازمان را از دیگر تسهیالت ارایه شده در شرایط 
کرونایی اعالم کرد و افزود: بر اساس این تصمیم تمام بدهکاران 
سازمان بدون هیچ جریمه ای چک  ها و طالب  هایشان را می توانند 
یک ماه به تاخیر بیندازند. معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش گفت: همچنین ارایه خدمات درمانی 
رایگان به بیماران مبتال به ویروس کرونا در بیمارستان کیش به 
مدت 2 ماه از اواخر مرداد از دیگر تسهیالتی است که این سازمان 

به کیشوندان ارایه کرده است.

در حوزه نفت و گاز بسترسازی می شود؛

  توسعه گردشگری صنعتی بین کیش و عراق

مستاجران سازمان منطقه آزاد کیش یک ماه بخشیده شدند

خبر

خبر
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