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پیام تبریک مظفری به مناسبت 
روز جهانی کارگر 

غالمحســین مظفری، رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به مناسبت 

روز کارگر، پیامی به شرح زیر صادر کرد:
»به نام خدا؛

رشد، توسعه و آبادانی جزیره زیبای کیش مرهون 
همدلی جامعه ارزشمند کارگری این منطقه آزاد و 
تعامل آنها با مسئوالن و مدیران بخش های مختلف 
است. کارگران سخت کوش و وظیفه شناسی که در 
عرصه تولید و خدمات، حفظ بهداشــت، سالمت، 
پاکیزگی و طراوت فضای شــهری و سرســبزی 
جزیره کیش خالصانه تالش می کنند و تخصص و 
عمر گرانبهای خود را ســرمایه ای برای سربلندی 
و ســازندگی این خطه زرخیز میهن اسالمی قرار 
داده اند. با گرامیداشت و تبریک روز جهانی کارگر 
به جامعه بزرگ کارگری کشــور، تالش کارگران 
زحمت کش و خــدوم جزیره کیــش را در جهت 
پیشــرفت و توســعه همه جانبه این منطقه آزاد 
تجاری- صنعتی و رونق تولید ارج نهاده از زحمات 
شبانه روزی آنها سپاســگزارم. از پروردگارمتعال، 
سالمت، سعادت و موفقیت یکایک کارگران عزیز 

ایران اسالمی را خواستارم.
غالمحسین مظفری
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

    
تعیین تکلیف مالکیت واحدهای 
مسکونی شهرک رز در سال جاری

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 
از واگذاری مالکیت واحدهای مسکونی شهرک رز به 
ساکنین در قالب اقساطی و تسهیالت بانک مسکن 
با سود تک رقمی در ســال جاری خبر داد و گفت: 
کارکنانی که از تسهیالت سازمان استفاده نکرده اند 
در قالب گروهی با نرخ های مشــخص شده به آنان 
زمین واگذار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نشست 
صمیمانه ناصر آخوندی، عضو هیئت مدیره و معاون 
توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش با ساکنین 
شهرک رز برگزار شد. ناصر آخوندی در این نشست 
گفت: طی مذاکره و توافق با سازنده مجتمع پس از 
انتقال سند مالکیت واحدهای مسکونی شهرک رز به 
نام سازمان منطقه آزاد کیش، نسبت به کارشناسی 
قیمت گذاری واحدهای مسکونی اقدام خواهد شد. 
آخوندی بر لزوم اهمیت تشــریح اقدامات موثر در 
راستای برطرف کردن مشــکالت موجود در سازه 
و محیط شهرک رز اشــاره داشت و گفت: شهرک 
رز با ۲۷۶ واحد مسکونی که توسط بخش خصوصی 
احداث شده است، سازنده مجتمع متعهده شده تا 
مشکالت مربوط به ســازه و محوطه این شهرک را 
برطرف کند. آخوندی افزود: ســاکنین شهرک رز 
می توانند با پرداخت منظم شارژ ماهیانه هزینه های 
جاری از قبیل نظافت محیط مجتمع، جمع آوری 
به موقع زباله ها، حفظ و نگهداری سیستم گرمایش و 
سرمایش، مشکالت آب و برق، محل بازی کودکان و 
استقرار نگهبانی در ورودی این شهرک، فضای امن و 
آرامی را برای خانواده های خود فراهم کنند. آخوندی 
در ادامه عنوان کرد: ساکنین شهرک رز با حمایت 
از هیئت مدیره مجتمع از ارزش افزوده واحدهای 
مسکونی تحت اختیار خود که در آینده نزدیک مالک 
آن می شوند بهره مند خواهند شد. وی گفت: طی 
هماهنگی با حوزه فنی معاونت عمرانی و زیربنایی 
سازمان منطقه آزاد کیش دفتر هیئت مدیره این 
مجتمع جانمایی می شود تا فرایند گزارش گیری، 
ثبت و ضبط صورت هــای مالی و اعالم هزینه های 
ماهیانه این مجتمع با سازوکار جدید مدیریت شود.  
همچنین آخوندی عنوان کرد: تا پایان خرداد مقرر 
شد هیئت مدیره شهرک رز به کار خود ادامه دهد 
و بعد با شیوه نامه ها و انتخاب هیئت مدیره جدید و 
براساس دستورالعمل های تعریف شده شهرک با 
سازو کار جدید مدیریت شود تا با برقراری نظم و قانون 
حاکم بر مجتمع، ساکنین از رفاه الزم برخوردار شوند.  
گفتنی است، کنتور آب، قطعی آب و برق، ایجاد بالکن 
برای طبقه های همکف، حیات خلوت و جابه جایی 
سایت بازیافت ازجمله مباحث مطرح شده توسط 

نمایندگان شهرک رز در این نشست بود.
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مدیرعامل شرکت توســعه بنادر و 
فرودگاه های منطقه آزاد کیش می گوید: 
همه ســاکنینی که بــه جزیره کیش 
بازمی گردند، بایــد 14 روز قرنطینه را 

رعایت کنند پروازها نیز بسیار محدود 
و با ظرفیت کمتر از استاندارد و با حفظ 
موازین بهداشــتی و فاصله اجتماعی 

انجام می شود.

علی عــرب در گفتگو بــا خبرنگار 
ایلنا، درباره طرح غربالگری مســافران 
و کیشــوندانی کــه بــه ایــن جزیره 
بازمی گردند، گفت: از اواخر فروردین ماه 

۹۹ و براساس مصوبه شورای سالمت و 
ستاد بازکشت کیشوندان، تصمیم گرفته 
شد ساکنینی که از جزیره خارج شدند و 
قصد بازگشت به جزیره را دارند با ضوابط 
و دستورالعمل های خاصی که مصوب 
شــده به صورت محدود و بــا تدابیری 
خاص وارد جزیره بشــوند به شــکلی 
که ظرفیت های بهداشــتی و درمانی 
جزیره تحت فشار قرار نگیرد و آمادگی 

پاسخگویی را داشته باشد.
وی ادامه داد: همه ساکنینی که به 
جزیره کیش بازمی گردند، باید 14 روز 
قرنطینه را رعایت کنند پروازها نیز بسیار 
محدود و با ظرفیت کمتر از اســتاندارد 
و با حفــظ موازین بهداشــتی و فاصله 

اجتماعی انجام می شود.
 عرب با اشــاره به راه انــدازی یک 
اپلیکیشــن مخصــوص بــرای ثبت 
مشــخصات متقاضیــان ورود افزود: 
مسافران در یک اپلیکیشن ثبت نام کرده 
و مشخصات خود را درج نمایند و پس از 
تایید وضعیت کیشوندی و سکونت در 
کیش وارد سامانه خرید بلیت هواپیما یا 

شناور می شوند. برای پروژه های عمرانی 
و صنعتی و صنوف مختلف نیز حوزه های 
مربوطه در معاونت های سازمان بعد از 
آنکه شرایط قرنطینه را بررسی و تایید 
نمودند، به کارفرماها دسترسی می دهند 
تا وارد سامانه سالمت شده و بتوانند بلیت 

ورود به جزیره را خریداری کنند.
وی افزود: از زمان ورود این عزیزان، 
بار و وسایل همراه آنها کامال ضدعفونی 
می شود و خود آنها نیز از تونل ضدعفونی 
عبور می کنند و مستنداتی که توسط 
خودشان در اپلیکیشــن وارد شده بود، 
مجددا چک می شــود. عــرب افزود: با 
همکاری نیروهای بسیج و مرکز توسعه 
سالمت جزیره کیش، مساحت جزیره 
به چند بخش تقسیم شده و نیروهای یاد 
شده به صورت مستمر به کسانی که در 
قرنطینه هستند، مراجعه وضمن بررسی 
حضور ایشان در قرنطینه، اگر نیازی به 
خرید و یا کار بانکی داشته باشند، توسط 

نیروهای بسیجی انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه سیستم حمل و 
نقل عمومی کامال ضدعفونی می شود، 

افزود: فرایند برگشت مسافران به صورت 
تدریجی انجام شده و به صورت پلکانی 
پروازها و ورودی ها افزایش پیدا خواهد 
کرد تا زمانی که همه کیشوندانی که از 
جزیره خارج شده اند، به جزیره بازگردند 
اما اینکه این وضعیت تا چه زمانی ادامه 
داشته باشد بستگی به شیوع کرونا در 
کشور است و امیدوارم زودتر شرایط به 

وضعیت عادی بازگردد.
وی ادامه داد: تمامی هواپیماهایی 
که وارد جزیره کیش می شــوند قبل از 
مســافرگیری ضدعفونی می شوند و از 
تهران روزانه دو پرواز که هر پرواز حدود 
۶0 مسافر دارد و از شــیراز، اصفهان و 
مشهد هفته ای یک پرواز و بندرعباس 
نیز هفته ای سه پرواز داریم. تردد دریایی 
نیز وجود دارد و یک روز درمیان به تعداد 

۶0 نفر به جزیره منتقل می شوند.
عرب افزود: شــناورها نیــز کامال 
ضدعفونی شده و در بندرگاه کیش نیز 
همه مراحل ضدعفونی که برای مسافران 
فرودگاهی در نظر گرفته شده برای آنها 

نیز انجام می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه های کیش مطرح کرد:

بازگشت کیشوندان به جزیره با اجرای کامل پروتکل های بهداشتی

با هدف شناسایي مســائل و مشکالت 
موجود و به روزرســاني داده ها و اطالعات 

اجتماعي و فرهنگــي جزیره کیش قرارداد 
طرح نیمرخ و اطلــس فرهنگی و اجتماعی 

جزیره کیش به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 

سازمان منطقه آزاد کیش، امضای قرارداد 
طرح نیمرخ و اطلــس فرهنگی و اجتماعی 
جزیره کیش بــا حضور مســعود توفیقی 
مدیرعامل موسســه علــوم و فنون کیش 

و امیرحســین پورجوهــری مدیرعامــل 
شرکت مهندسین مشاور کهن دژ دوشنبه 
8 اردیبهشت در موسسه علوم و فنون کیش 

صورت گرفت.

گفتنی است انعقاد قرارداد طرح نیمرخ 
و اطلس فرهنگی و اجتماعی جزیره کیش 
در قالب یک سامانه به منظور تجمیع آمار و 
اطالعات، ویژگي ها و خصوصیات اجتماعي 
و فرهنگي جزیره کیش براساس اطالعات 
محیطي و جغرافیایي جمع آوري، تجزیه و 

تحلیل می شود.

به منظور جمع آوری اطالعات محیطی و جغرافیایی جزیره کیش صورت گرفت؛

انعقاد قرارداد طرح نیمرخ و اطلس فرهنگی و اجتماعی جزیره کیش
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به مناســبت روز جهانی خلبان از اقدامات صورت گرفته 
توسط شــرکت هواپیمایی کیش از قبیل انتقال نزدیک به 
یکصد تن بار و تجهیزات پزشــکی و درمانی،کادر پزشکی، 
کیشوندان و مدیران مســتقر در جزیره از پنج استان کشور؛ 

تشکر و قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، غالمحســین مظفــری، رئیس هیــات مدیره و 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در این نشست ضمن 
تبریک روز جهانی خلبــان به ویژه خلبانــان و کادر پروازی 
شرکت هواپیمایی کیش که در شرایط شیوع کرونا مسئوالنه 
در جهت برقراری پروازهای این شرکت با رعایت کامل شرایط 
بهداشتی در راســتای ارایه خدمات شایســته به مسافران، 
زحمات این شرکت را ارج نهاده، و از ایثارگری های آنان تشکر 

و قدردانی کرد.
مظفری در ادامه به اقدامات موثــر هواپیمایی کیش در 

راستای مبارزه با بیماری کرونا اشاره داشت و گفت: همزمان با 
نخستین روزهای شیوع این بیماری، هواپیمایی کیش با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی و فراهم 
نمودن آسایش و اطمینان خاطر برای متقاضیان بازگشته از 

سفر خدمات شایسته ارایه کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: هزینه صحیح و اصولی در راستای 
مبارزه و کنترل بیماری کرونا در سطح صنعت هوانوردی به 

عنوان یک سرمایه گذاری محسوب می  شود.
غالمحســین مظفری حفظ ایمنــی، توجــه و رعایت 
توصیه های بهداشتی را از سرمایه مهم این شرکت ها عنوان 
کرد و افزود: امیدواریم از ایام کرونا به عنوان یک فرصت برای 
صنعت هوانوردی کشــور به ویژه هواپیمایی کیش استفاده 

شود.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش به مشکالت مالی 
ناشــی از تحریم ها و بیماری ویروس کرونا اشــاره داشت و 

گفت: از نظر بودجه سال سختی در پیش خواهیم داشت که 
با برنام ریزی های انجام شده به دنبال روش های تامین منابع 
مالی و کنترل هزینه و مدیریت بودجه هستیم تا بتوانیم در این 
زمینه به دولت هم کمک کنیم. مظفری افزود: ورود هواپیمایی 
کیش به بورس، توسعه ناوگان و تقویت نقاط ضعف و بررسی 

بازارهای جدید در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
غالمحســین مظفری کیش را الگویی موفق در مبارزه با 
ویروس کووید1۹ معرفی کرد و گفت: این منطقه تا کنون از 
بیماری کرونا پاکسازی نشده است، ولی امیدواریم در آینده 
نزدیک شاهد بازگشــت جزیره زیبای کیش به شرایط قبلی 
باشیم. مدیر عامل هواپیمایی کیش ضمن تشکر و قدرانی از 
اقدامات پیشگیرانه سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاه های 
اجرایی مستقر در این منطقه از شیوع ویروس کرونا در سطح 
جزیره کیش؛ گفت: خوشبختانه در هواپیمایی کیش هم زمان 
با پروازهای منتهی به کیش، در خصوص ارتقای توانمندی این 

شرکت اقدامات موثری صورت گرفته است تا بتوانیم در کنار 
سازمان منطقه آزاد کیش از این بحران با موفقیت عبور کنیم.

فرزانه شرفبافی افزود: ضدعفونی و استریل ناوگان هوایی 
پس از هر پرواز، رعایت پروتکل های بهداشــتی در پروازها 
از جمله اقدامات صورت گرفته توســط هواپیمایی کیش 
است. وی گفت: در شرایط بحرانی حاکم بر کشور توانستیم 
با همیاری و همراهی دیگر دستگاه های اجرایی در راستای 
ارایه خدمات شایسته به کیشوندان گام های موثری را در این 

زمینه برداریم.

بانک ملی به اعضای جامعه بازاریان کیش بر 
اساس تفاهم نامه با جامعه بازاریان تسهیالت ویژه 

پرداخت می کند.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، عضو هیئت مدیره 

ســازمان منطقه آزاد کیش با بیــان این مطلب 
گفت: سقف این تسهیالت برای اشخاص حقیقی 
1.۲00 میلیون ریال و برای اشــخاص حقوقی 
۲.400 میلیون ریال خواهد بود و بانک ملی این 
تسهیالت را بر اساس تفاهم نامه با جامعه بازاریان 

و با هدف حمایت از فعــاالن اقتصادی و بازاریان 
کیش پرداخت خواهد کرد.

ناصر آخوندی، ارائه این تســهیالت را نتیجه 
ارتباط مناسب سیستم بانکی با ستاد اقتصادی 
مبارزه با کرونا دانست و تصریح کرد: هدف از ایجاد 
این ستاد حمایت از فعاالن اقتصادی جزیره است 
که ارایه تسهیالت بانک ملی، از گام های موفق در 

این راستا است.
سرداری باف، رئیس شعبه بانک ملی کیش 
نیز در ایــن زمینه گفت: این تســهیالت طی 
تفاهم نامه با جامعه بازاریان و با نرخ 18 درصد 
مطابق ضوابط  جاری بانک برای هر شــخص 
حقیقی تا ســقف 1.۲00 میلیون ریال و برای 

شــخص حقوقی ۲.400 میلیون ریال است 
پرداخت می شود.

وی افزود: تسهیالت آن دسته از اعضای جامعه 
بازاریان که از مشتریان بانک ملی که دارای معدل 
و گردش می باشند با حداکثر 3 درصد تخفیف بر 
اساس میانگین مانده شش ماهه حساب محاسبه 
و پرداخت خواهد شــد. همچنیــن، چنانچه 
متقاضی دریافت تسهیالت فاقد حساب و معدل 
در بانک ملی باشد تنها 10درصد میزان تسهیالت 
بعنوان سپرده و بخشــی از وثیقه ضمانت وام در 
حسابی که به آن سود 10درصدی نیز تعلق می 

گیرد، نگهداری می شود.
سادات نجفی، رئیس جامعه بازاریان کیش 

ضمن اشــاره به زیان های نشات گرفته از شیوع 
ویروس کرونا برای فعالین اقتصادی کیش، افزود: 
در راســتای رفع تنگناهای اقتصادی و کمک به 
رونق هر چه بیشتر بازارها، با انعقاد تفاهم نامه ای 
میان جامعــه بازاریان و بازرگانــان و بانک ملی 
مرکزی کیش، شــرایط دریافت تســهیالت را 
برای کســبه بازارها فراهم تا از تعطیلی کسب و 
کار بیساری از فعالین اقتصادی کیش جلوگیری 
و انگیزه آنها را برای نیل به آینده ای روشن تر بهبود 
بخشد. به همین منظور، طبق توافق به عمل آمده، 
این تسهیالت به آن دسته از کسبه که از ابتدای 
اسفند ماه سال 13۹8 تسهیالت معوق و یا چک 

برگشتی دارند نیز تعلق خواهد گرفت.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش، ساعت ۲:00 
بامداد دهم اردیبهشت  به صورت ســرزده از بیمارستان 

کیش بازدید کرد.
به گزارش روابــط و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد کیش، غالمحسین مظفری مدیرعامل این سازمان، 

۲:00 بامداد دهم اردیبهشت از بیمارستان بازدید و ضمن 
آرزوی سالمتی، تقدیر و تشکر از زحمات رئیس و پرسنل 
خدوم این مجموعه به عنوان سربازان و مدافعان سالمت؛ 
با سرکشی به بخشهای مختلف بیمارستان با کادر درمانی 

دیدار و گفتگو کرد.

گفتنــی اســت مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
آزاد کیــش از زمــان آغــاز بحــران کرونــا در کیش، 
عالوه بــر بازدیدهــای مســتمر از این مرکــز درمانی، 
 بــر ارائــه خدمــات شایســته بــه بیمــاران تاکیــد 

داشته است.

در دیدار مظفری با مدیرعامل هواپیمایی کیش مطرح شد:

انتقال یکصد تن تجهیزات پزشکی و درمانی به جزیره کیش

تخصیص تسهیالت بانک ملی به کسبه بازارهای کیش

بازدید سرزده غالمحسین مظفری از بیمارستان کیش


