
پیدایش کشند قرمز  در سواحل 
شرقی و جنوبی جزیره کیش 

کشند قرمز یا شکوفایی جلبکی پدیده ای است 
طبیعی که بر اثر نوعی جلبک میکروســکوپی به 
وجود می آید و مـوجب تغییـــر در رنـگ آب دریا 

می شوند. 
به گزارش ایلنا، زمانی که جلبک ایجاد کننده 
رد تاید در تراکم باال تولید شود، به صورت لکه های 
رنگی در آب ها که اغلب قرمز رنگ هستند دیده می 
شود در واقع کشند قرمز همیشه به رنگ قرمز دیده 
نمی شود بلکه در قالب رنگ های قهوه ای، نارنجی، 

ارغوانی و زرد نیز نمایان می شوند.
همچنین اغلب مردم هنگام مواجه با این پدیده 
در ابتدا بخاطر بوی نامتبوع ناشی از تجزیه بی هوازی 
و رنگ غیرطبیعی آب، علت آن را آلودگی نفتی یا 

ورود فاضالب به دریا تشخیص می دهند.
تغیرات شــرایط آب و هوایی )باال رفتن درجه 
حــرارت محیط و آب دریــا(، پدیده پــر غذایی، 
فاکتورهای هیدرولوژیکی، برخی آلودگی هایی که 
منشا انسانی دارند می تواند از عوامل ایجادکننده 

کشند قرمز باشد.
اکسیژن رسانی به گونه های آبزی نظیر برخی 
از ماهیانی که نسبت به کمبود اکسیژن حساسیت 
بیشتری نشــان می دهند به ویژه آبزیان کف زی 
نظیر انواع صدف ها، نــرم تنان، خیار های دریایی، 
حلزون های دریایی و... که قــدرت تحرک و جا به 
جایی کمتری دارند با پدیدار شــدن کشند قرمز 
منجربه آسیب رساندن به اندام های تنفسی و در 

نهایت سبب مرگ آنها می شود.
سمی بودن کشند قرمز زمانی که دارای غلظت 
باالیی باشد خطرناک است اما بر روی پوست انسان 
در موقع شنا کردن تاثیری ندارد و در نهایت این سم 
آنقدر در مقدار آب فرو برده شده توسط شناگر زیاد 

نیست که خطری برای او داشته باشد.
این پدیده همه ساله با آغاز فصل گرما در نقاطی 
از خلیج فارس رخ می دهد، بیشترین میزان وقوع 
پدیده کشند قرمز ثبت شده در جزیره کیش مربوط 
به اواخر فروردین سال 88 بود که موجب مرگ و میر 
تعداد زیادی از گونه های کف زی و برخی از ماهیان 
گونه طوطی ماهیان شد که پس از گذشت سه ماه به 

صورت طبیعی و به طور کامل برطرف شد.
الزم به ذکر است در چند روز گذشته با نمایان 
شدن این پدیده در بخش هایی از سواحل شرقی و 
جنوبی جزیره به اشتباه در برخی از رسانه ها به عنوان 

آلودگی از آن یاد شده است
    

ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات 
مشاورین امالک در کیش 

سازمان منطقه آزاد کیش در راستای ارتقاء سطح 
کیفی ارائه خدمات مشاورین امالک جزیره، آزمونی 
جهت بررسی صالحیت فنی و تخصصی متقاضیان 
دریافت مجوز فعالیت اقتصادی دفتر مشاور امالک 

در کیش برگزار می کند. 
به گزارش ایلنا؛ آزمون بررسی صالحیت فنی و 
تخصصی متقاضیان دریافت مجوز فعالیت اقتصادی 
دفتر مشاور امالک در کیش با هدف ارتقای سطح 
کیفیت ارائه خدمات  با بهره گیری از دانش و تجربه 
روز دنیا، مدیریت ارتباط با مشتری، سرمایه های 

انسانی و حقوقی در این منطقه برگزار می شود.
شــایان ذکر اســت بر اســاس زمان بندی و 
برنامه ریزی مدون؛ شرایط نام نویسی و معرفی منابع 
برگزاری آزمون بررسی صالحیت فنی و تخصصی 
متقاضیان دریافت مجوز فعالیت اقتصادی دفتر 

مشاور امالک به زودی اعالم خواهد شد.
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مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش از تحقق سازمان مشارکتی که 
نویدبخش توسعه، پیشــرفت و رونق 
اقتصــادی منطقه آزاد کیش اســت، 

خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی و امور 

بین   الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
عصر چهارشــنبه ٢٣ تیر، جلسه ای با 
محوریت »تحقق سازمان مشارکتی، 
بازنگری در توسعه زیرساخت ها، سفر 
ارزان به کیــش، حکمروایی محلی، 
معافیت هــای مالیاتی، گســترش 

فعالیت های رســانه ای صدا و سیما، 
تسریع در فرایندهای اداری« با حضور 
مدیرعامل، معاونین و برخی از مدیران 
سازمان منطقه آزاد کیش و تعدادی از 
سرمایه  گذاران جزیره در هتل آرامیس 

پالس برگزار شد.

رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیــش فعاالن 
اقتصادی را ذینفعان اصلی ســازمان 
مشارکتی عنوان کرد و اظهار داشت: 
بهره گیــری از تجــارب و دانش فنی 
فعاالن اقتصادی در تغییر ســاختارها 
می تواند این منطقه را به یک شــرایط 

مطلوب برساند.
جعفر آهنگران بر ضرورت بازنگری 
زیرســاخت های مختلــف جزیــره 
کیش اشــاره داشــت و گفت: توسعه 
زیر ســاخت های انرژی،کاهش نرخ 
بلیت هواپیما، واردات خودرو از جمله 
برنامه های مهم ســازمان منطقه آزاد 

کیش است.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیــش در چهار چــوب قوانین و 
مقــرارت؛ تمــام زیرســاخت ها در 
بخش هــای مختلف جزیره توســعه 

خواهد یافت.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش با بیان این کــه هیچ برهه 
زمانی با دهه نخســت  شــکل گیری 
منطقه آزاد کیش قابل مقایسه نیست، 
گفت: در راستای دستیابی به اهداف و 

سیاست های کالن سازمان گام های 
موثری جهت ارتقا سطح کیفی خدمات 
و استاندارد سازی در حوزه های مختلف 

برداشته خواهد شد.
وی از تدوین برنامه مــدون برای 
ترسیم آینده روشــن کیش و تغییر 
اساسی در رویکرد  و ساختار مناطق آزاد 
خبر داد و افزود: در آینده نزدیک شاهد 
اقدامات موثر و کارآمدی در منطقه آزاد 

کیش خواهیم بود.
آهنگــران یکــی از مهمتریــن 
موضوعات سازمان منطقه آزاد کیش 
را خانه های سازمانی عنوان کرد و اظهار 
داشت: با گفتمان و بررسی شیوه های 

کارآمد می توانیم موفق تر عمل کنیم
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
حکمروایی موثر محلی در جزیره کیش 
را به عنوان یک الگوی برتر در ســطح 
کشــور معرفی کرد و گفت: نهادهای 
مدنی، انجمن ها و سرمایه  گذاران نقش 

مهمی در تحقق این امر مهم دارند.
آهنگران اولویت شــمردن جزیره 
کیش به منافع شخصی را از مولفه های 
مهم حمکروایی محلــی عنوان کرد و 
بیان داشت: دغدغه اصلی تمام فعاالن 

اقتصادی در گرو منافع جزیره اســت 
و این اقدام ارزشــمند ســبب فراهم 
شدن زمینه توسعه و پیشرفت کیش 

خواهد شد.
وی خاطر نشــان کــرد: برگزاري 
جلســات مــداوم مانع زدایــی رونق 

اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
آهنگران بر نقش موثر صدا و سیماي 
مرکز کیش در جذب سرمایه  گذاران به 
این منطقه تاکید کرد و گفت: گستره 
فعالیت های صدا و سیمای کیش می 
تواند ظرفیت ها و پتانســیل های این 
منطقه را در ســطح ملی و بین   المللی 

معرفی کند.
شایان ذکر است در این جلسه علی 
عرب معاون عمرانی و زیربنایی، ناصر 
آخوندی معاون توسعه مدیریت، سعید 
پورعلی معــاون فرهنگی و اجتماعی، 
معراج نادری فصیح معاون اقتصادی 
و ســرمایه  گذاری و محمــود افتاده 
مدیر حقوقی، امور قراردادها و امالک 
در راســتای مانع زدایــی راه کارها و 
شیوه های کارآمد برای مرتفع کردن 
مشــکالت پیش رو فعاالن اقتصادی 

ارائه دادند.

جعفر آهنگران در دیدار با تعدادی از سرمایه  گذاران جزیره:

تحقق سازمان مشارکتی، نویدبخش توسعه و رونق اقتصادی کیش است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تسریع در حل مشکالت اجتماعی 
و تامین نیازمندی های جزیره کیش را از اولویت های سازمان و دستگاه های 
اجرایی مستقر در این منطقه برشمرد.  به گزارش ایلنا؛ بعد از ظهر چهارشنبه 
٢٢ تیر، جلسه ای با حضور جعفر آهنگران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش و حجت االسالم حسن زاده امام جمعه کیش با 
محوریت »احداث مسکن اقشــار کم در آمد، ورود خودروهای هیبریدی، 
ارسال محصوالت پستی و استفاده از رمز ارزها برای نو سازی ناوگان حمل 
و نقل جزیره« در سازمان برگزار شد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با 
بیان این که احداث واحدهای مسکونی برای اقشار کم در آمد جزیره کیش 
یکی از اقدامات مهم و ارزشــمند برای تنظیم نرخ بازار مسکن است، اظهار 
داشت: زمین در قالب طرح bot به سرمایه  گذاران متقاضی با هدف تامین 
مسکن کارکنان شرکت های فعال در این منطقه به صورت استجاری واگذار 

می شود. به گفته جعفر آهنگران با استقبال شمار زیادی از 
سرمایه  گذاران جهت دریافت زمین در قالب bot  از خروج 
نیروهای انسانی جزیره کیش جلوگیری می کند. وی تولیدات 
صنایع دستی جزیره کیش را یکی از ظرفیت های بارز این 
منطقه عنوان کرد و گفت: با پیگیری های انجام شده در آینده 

نزدیک، محصوالت تولیدی صنایع دســتی و سوغاتی این منطقه به نقاط 
مختلف کشور ارسال خواهد شد.  رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد 
کیش در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کیش، افزود: سال 98 
با ارائه طرح پیشنهادی به دولت و استفاده از رمز ارزها برای واردات خودروهای 
هیبریدی به این منطقه اقدام شده ولی متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی صورت 
نگرفته و همچنان با جدیت تمام موضوع در حال پیگیری است. حسن زاده، 
امام جمعه کیش، پاسخ گویی سریع  به مطالبات مردم و تامین مسکن برای 
اقشار کم درآمد را از اقدامات مهم سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد و گفت: 
سازمان منطقه آزاد کیش در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی و به ویژه در 
ساخت مساجد و مدارس این منطقه نقش مهمی را ایفا کرده است. امام جمعه 
کیش در پایان این جلسه با اهداء لوح از اقدامات ارزشمند سازمان منطقه آزاد 
کیش در ساخت مساجد و مدارس مورد نیاز این منطقه از جعفر آهنگران 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
قدردانی کرد. شایان ذکر است در این جلسه یوسف انصاری 
مشــاور مدیرعامل، ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت، 
سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی، خسرو نشان معاون 

گردشگری و برخی از مدیران سازمان حضور داشتند. 

در نشست مجمع عمومی سالیانه شرکت هواپیمایی کیش، گزارش عملکرد و صورتهای مالی 
مربوط به سال مالی منتهی به ٣0 اسفند سال 1٣99 تشریح و تصویب شد.

به گزارش ایلنا، در ابتدای این مجمع که با حضور حمیدرضا مومنی مشاور رییس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، نماینده سازمان حسابرسی به تشریح گزارش 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی پرداخت و پس از آن صورتهای مالی حسابرسی ارائه شده از سوی 
حجت اله نجاری عضو هیات مدیره و معاون اداری و مالی کیش ایر به تصویب اعضای مجمع رسید.

همچنین پس از ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره در سال گذشته و برنامه های آتی شرکت 
هواپیمایی کیش، مهندس مومنی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شــده در هواپیمایی کیش، 
بازگشت دو هواپیمای زمینگیر شده شرکت توسط نیروهای داخلی را نشان از عزم باالی تیم جدید 
برای توسعه فعالیت های شرکت برشمرد. مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در پایان با ابراز امیدواری و خرسندی از فعالیت های خوب انجام شده بر ضرورت توسعه 
ناوگان شرکت و امکان تامین سرمایه الزم از طریق بازارهای مالی تاکید کرد. گفتنی است نمایندگان 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، کاپیتان ابراهیم 
سیه جانی رییس هیات مدیره و مدیرعامل کیش ایر، اعضای 
هیأت مدیره، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و این 
شرکت هواپیمایی همچنین نمایندگان سازمان حسابرسی و 

خصوصی سازی نیز در این مجمع حضور داشتند.

تصویب صورت های مالی سال 99شرکت هواپیمایی کیشبررسی مشکالت اجتماعی با هدف تامین نیازمندی های جزیره 

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش هویت بخشی اجتماعی را نیازمند توجه به 
موضوعات فرهنگی و مذهبی در جزیره کیش عنوان کرد. 

به گزارش ایلنا؛ جعفر آهنگران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش صبح سه شنبه ٢٢ تیر در نشستی با محمد میرزاده فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه کیش در سازمان؛ با تاکید بر این که اقدامات فرهنگی و اجتماعی از نظر مقام معظم 
رهبری از اهمیت باالیی برخوردار است گفت: ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش به عنوان 

نیروهای ارزشی نقش مهمی در ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی ایفا می کنند.
آهنگران در خصوص برگزاری مراسم شب خرمشهر که با استقبال پرشور فعاالن 
فرهنگی و مذهبی در جزیره کیش همراه بود اظهار داشت: اهتمام ویژه به موضوعات 

فرهنگی و مذهبی بر هویت بخشی اجتماعی تاثیر بسزایی دارد.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، نیروهای انتظامی و امنیتی در جزیره 
کیش به گونه ای عمل کردند که ضریب امنیت این منطقه به مراتب بیشتر از سایر مناطق 
در سطح کشور است و این مهم به عنوان یکی از ویژگی های بارز جزیره کیش محسوب 

می شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش با بیان این که ماموریت های سپاه کیش 
بیشتر در حوزه های سخت دفاعی، امنیتی و مسائل فرهنگی و اجتماعی است، اظهار 
داشت: در حوزه دفاع ســخت موضوع مهم دفاع، اطالعاتی و امنیتی مطرح هست که 
موضوعات اطالعاتی و ضد جاسوسی در دستور کار ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش 

قرار گرفته  است.
محمد میرزاده با اشاره به این که در حوزه های فرهنگی قرارگاه تحول محالت اقدامات 
موثری انجام خواهد شــد، افزود: منطقه آزاد کیش در حوزه های فرهنگی و برگزاری 
مراسم های ملی و مذهبی بســیار قوی عمل کرده و اجرای چنین برنامه های متنوع 

فرهنگی در این منطقه اقدامی ارزشمند و ماندگار خواهد بود.
وی نقش حمایتی سازمان منطقه آزاد کیش در موضوع برگشت دفاعی و آمادگی 

دفاعی برای بسیجیان در سطوح مختلف را مهم ارزیابی کرد و گفت: برنامه ریزی مدون در 
حوزه های  فرهنگی و اجتماعی به صورت جداگانه در قالب محالت،بسیج ادارات، اصناف، 
هنرمندان، جامعه پزشکان، فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزی با هدف مشارکت 

حداکثری ساکنان کیش مورد اهتمام ویژه گرفته است.
وی یکی از اقدامات مهم ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش را برنامه ریزی مدون برای 
حضور فعال در فضای مجاز بر اساس سیاست  گذاری های سازمان منطقه آزاد کیش 
برشمرد و اظهار داشت: شاهد اقدامات خوبی در حوزه شهری هستیم از این رو برخی 

از برنامه های پیش بینی شده با صالحدید سازمان منطقه آزاد کیش انجام خواهد شد.
به گفته فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ســپاه کیش این منطقه در خصوص ترویج 
فرهنگ عفاف و حجاب، برگزاری برنامه های متنوع قرآنی، مذهبی و دارای مساجد پر 

رونق؛ به عنوان منطقه ای الگو در سطح کشور مطرح است.  
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به نقش موثر سپاه در 
تامین امنیت، رونق اقتصادی و ارتقاء سطح فرهنگی و اجتماعی در منطقه آزاد کیش، 
گفت: با رهنمودهای مقام معظم رهبری ارائه خدمات سپاه پاسداران در دفاع مقدس، 
مدافعان حرم، تامین سالمت آحاد جامعه بر گرفته از روحیه ایمانی، انقالبی و روحیه 

جهادی سپاه و بسیج است.
 سعید پورعلی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: میان مجموعه سازمان منطقه آزاد 
کیش و ناحیه مقاومت بسیج این منطقه هماهنگی و هم افزایی قابل توجهی برای ارائه 

خدمات اجتماعی، فرهنگی و تامین امنیت ایجاد شده است.
وی با اشاره به این مهم که جزیره کیش از تنوع نیروهای سپاه به ویژه سپاه فرودگاه، 
سپاه نیروی دریایی در قالب پایگاه شهید رودکی و ناحیه مقاومت بسیج با فعالیت های 
متفاوت برخوردار است، افزود: برای ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، تامین نظم و امنیت، 
فرهنگ سازی، مشارکت اجتماعی، خدمات مهارتی، تامین امنیت بهداشتی و سالمت 

مردم در جزیره کیش از ظرفیت های ناحیه مقاومت بسیج کیش استفاده می کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص خدمات اجتماعی و 
اجرای طرح محله محور در جزیره خاطر نشان کرد: اجرای طرح محله محور جزیره کیش 

با تقسیم این منطقه به 8 محله در کانون تحوالت و فعالیت محالت قرار گرفته است.
پورعلی بر نقش موثر بسیج در برگزاری مراسم و مناسبت هایی که جنبه فرهنگ 
سازی دارد اشاره داشت و گفت: برگزاری آموزش های عقیدتی، اجتماعی، ارائه خدمات 
سالمت به ویژه ارائه خدمات به افرادی که بخاطر ابتال به کووید19 در قرنطینه به سر 
می برند از جمله اقدامات ناحیه مقاومت بسیج ســپاه کیش در کانون تحول محالت 
این منطقه است. پورعلی در رابطه با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش به منظور ایجاد 
آمادگی دفاعی، مانورها و تامین تجهیزات بسیجیان فعال را کمک، مشارکت جمعی، 
ایجاد یک روایت ارزشی و مذهبی در این منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: تعامل بسیج 
با سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاه های اجرایی مستقر در این منطقه در قالب بسیج 
ادارات و مشارکت مسئوالن محلی برای پیشگیری از گسترش شیوع بیماری کرونا بسیار 
کارآمد و موثر بود. به گفته پورعلی یکی دیگر از محورهای مورد توجه استفاده از ظرفیت 
و ذخیره دفاع مقدس بود که با پیش بینی برنامه های متنوع فرهنگی شب های تئاتر، 
سینما، شعر، خاطره و روایات دفاع مقدس و استفاده از ذخیره ارزشی، ایثار و فداکاری 
که در دوران دفاع مقدس شکل گرفته یک اقدام ارزنده ای برای حفظ انسجام اجتماعی، 

اقتدار و امنیت است.

در جلسه ای با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بررسی شد؛

تأثیر اقدامات فرهنگی و مذهبی بر هویت بخشی اجتماعی در کیش 

خبر
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