
 برگزاری جشنواره ملی زنان و
 حیات اجتماعی در کیش

اداره امــور زنــان 
ســازمان منطقه آزاد 
کیش با همکاری جهاد 
دانشگاهی واحد الزهرا 
)س( و برخی نهادهای 
دیگر، جشــنواره ملی 

زنان و حیات اجتماعی در قرن ۱۵ را برگزار می  کند. 
به گزارش ایلنا؛ جشــنواره ملی زنان و حیات 
اجتماعی در قرن ۱۵ با همــکاری اداره امور زنان 
سازمان منطقه آزاد کیش، جهاد دانشگاهی واحد 
الزهرا )س(، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا )س(، 
انجمن حقوق شناسی ایران، خانه اندیشمندان علوم 
انسانی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، 
دانشــگاه خوارزمی و دانشگاه عالمه طباطبایی به 

صورت علمی برگزار می شود.
هم اندیشی اساتید و فرهیختگان در خصوص 
بازشناســی و چگونگــی ارتقاء نقش بانــوان در 
عرصه های مختلف “آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، 
بهداشــتی، مدیریتــی و بررســی راهکارهــای 
توانمندسازی، افزایش مشارکت زنان در عرصه های 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی 
و رسیدن کشور به توسعه در خور و شایسته در قرن 
۱۵” از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

الزم به ذکر است محورهای اصلی این جشنواره 
شــامل: زنان و مشــارکت در سیاســت گذاری و 
برنامه های توسعه، زنان و مشارکت در علم و فناوری 
و نهضت پیشرفت زنان، تحول و مدیریت خانواده، 

زنان و راهکارهای مشارکت اجتماعی است.
عالقه مندان می توانند تا ۴ شهریور ۱۴۰۰ جهت 
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مراجعه کنند.
    

اجرای طرح مقابله با گرانفروشی 
در جزیره 

طــرح مقابلــه با 
گرانفروسی در راستای 
اجرای دستور قضایی 
مبنــی بــر بررســی 
میدانــی در خصوص 
نحوه عرضه کاالهای 

اساسی و نیاز های ضروری روزانه مردم در کیش اجرا 
شد.   به گزارش ایلنا؛ اجرای طرح مقابله با گرانفروشی 
با تیمی متشکل از دادیار شعبه دوم، کارشناسان اداره 
بازرگانی، اداره نظارت بر اماکن عمومی و پشتیبانی 
انتظامی عوامل فرماندهی انتظامی ویژه کیش از 
ساعت ۱9 عصر دوشنبه آغاز شــد. گروه نظارتی 
تشکیل شــده بصورت منســجم از 2۱ فروشگاه 
عرضه مواد غذایی، سوپرمارکت  ها، میوه فروشی  ها، 
صنوف عرضه گوشت سفید و قرمز و فروشگاه های 
چندمنظوره بصورت سرزده بازدید کردند. در این 
طرح 6 واحد بعلت تخلفات متصدیان صنوف از قبیل 
عدم درج قیمت کاال، عدم ارائه فاکتور فروش، کم 
فروشی و گرانفروشی در مجموع به مبلغ 33میلیون 
ریال اعمال قانون و جهت بررسی تخلفات صنفی 
آنها به ارگانهای نظارتی احضار شدند. همچنین یک 
واحد صنفی موارد ممنوعه کشف و ضبط و به صورت  

جداگانه صورتجلسه و پرونده قضایی تشکیل شد.
ساکنان کیش و گردشگران در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف صنفی در خصوص گرانفروشی می 

توانند موضوع را از طریق سامانه ۱2۴ اطالع دهند.
    

انتصاب
سرپرســت جدید 
معاونت گردشــگری 
ســازمان منطقه آزاد 

کیش منصوب شد. 
به گــزارش ایلنا؛ 
مدیرعامل ســازمان 

منطقه آزاد کیش طی حکمی ســعید پورعلی را با 
حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت گردشگری 

این سازمان منصوب کرد    .
 در این حکم آمده است:

»نظر به اعالم بازنشستگی خسرو نشان بدین 
وسیله ضمن تشکر و تقدیر از خدمات ایشان در طول 
مدت تصدی معاونت گردشگری و همچنین تا تعیین 
تکلیف ساختار ابالغی جدید سازمان، مسئولیت 
سرپرستی معاونت گردشگری ســازمان با حفظ 

سمت به جنابعالی واگذار می شود.«
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در بازدید از بخش های مختلف جزیره 
هندورابــی به ویژه دســتگاه های آب 
شیرین کن بر ضرورت تامین برق مورد 
نیاز جهت افزایش تولید آب و توســعه 

فضای سبز در این منطقه تاکید کرد.
به گــزارش روابط عمومــی و امور 

بین   الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
جعفر آهنگــران رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
صبح پنجشنبه 2۱ مرداد در سفر خود 
به جزیــره هندورابی ضمــن بازدید از 
بخش های مختلف این منطقه بر ضرورت  
افزایش تولید آب و توسعه فضای سبز 

اشاره داشت و گفت: جزیره هندورابی با 
برخورداری از پتانسیل  ها و ظرفیت های 
گردشگری می تواند زمینه ساز توسعه 
برخی فعالیت های گردشگری و ایجاد 

درآمد پایدار در این جزیره باشد.
آهنگران با اشاره به این که جمعیت 
روستای جزیره هندورابی ۱۵۰ نفر است، 

تصریح کرد: اجرای طرح پرورش آهو و 
طاووس از جمله اقدامات موثر سازمان 
با هدف ایجاد درآمد پایدار برای بومیان 
جزیره هندورابی پیش بینی شده که این 
مهم جایگزین دامداری در این منطقه 

خواهد شد.
وی با اشــاره به این که در دو ســال 
گذشــته تعداد 3۰ طاووس به جزیره 
هندورابی منتقل شــده، خاطر نشان 
کرد: هم اکنون تعداد آنها به ۴7 طاووس 
بزرگ افزایش یافته و نگهداری ۱۰ بچه 
طــاووس در فضای مخصــوص، پس 
از بزرگ شــدن در طبیعت رها سازی 

می شوند. 
به گفته آهنگران با اختصاص فضای 
مناسب برای بومیان این منطقه شرایط 
نگهداری اصولی دام به صورت محدود 

فراهم می شود.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیــش در بازدیــد از کمپ های 
کارگری در جزیــره هندورابی، اظهار 
داشت: تامین برق دستگاه آب شیرین 
کن سازمان منطقه آزاد کیش در جزیره 
هندورابی توسط بخش خصوصی انجام 
می شود که نسبت به تعیین تکلیف آن 

اقدام خواهد شد.

جعفر آهنگــران با بیــان این که 
ذخیــره آب جزیــره هندورابــی در 
شرایط خاص ۱۰۰ مترمکعب است، 
افزود: در حال حاضر روزانه 3۰۰ متر 
مکعب آب قابل شرب در این منطقه 

تولید می شود.
وی اظهار داشت: در سال 9۴ فضای 
سبز ایجاد شــده در محوطه چادرهای 
اقامتی گردشــگران توســط بخش 
خصوصی انجام شــده و برای حفظ و 
نگهداری آن نیاز به دســتگاه های آب 
شــیرین کن هســت که این موضوع 
جهت بررسی در دســتور کار سازمان 

قرار گرفت.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش افزود: با بهره گیــری از تعداد 
دو ژنراتور توان تامین آب شیرین کن 
فضای سبز احداث شــده در محوطه 
چادرهای اقامتی امکان پذیر نیست 
که با نظارت و به کار گیری دانش فنی 
سازمان این این مشکل حل می شود.
توسعه زیر ساخت های رفاهی و 
تاسیسات انرژی در هندورابی 

مدیر عامل شــرکت عمران    ، آب و 
خدمات نیز در این بازدید،  از توسعه زیر 
ساخت های تامین آب و برق هندورابی 

با هدف رفاه بیشتر ساکنان این جزیره 
خبر داد.

عبدالنبی شرفی با بیان اینکه اولویت 
بندی اجرای طرح های عمرانی به ویژه 
طرح هایی کــه موجــب افزایش رفاه 
هموطنان می شود رویکرد اصلی شرکت 
عمران    ، آب و خدمات است گفت : با توجه 
به اینکه ایجاد تاسیسات زیربنایی انرژی 
و فضای سبز این جزیره بر عهده شرکت 
است و متاسفانه این امکانات تا کنون در 
حد مطلوب و اســتاندارد تامین نشده 
است ما تالش خواهیم کرد تا با تکمیل 
این زیر ساخت  ها شرایط رفاهی مطلوبی 

برای ساکنان این جزیره فراهم شود.  
در بازدیــد مدیرعامل ســازمان از 
بخش های مختلف جزیره هندورابی، 
برخی از معاونان و مدیران سازمان منطقه 
آزاد کیش، مدیران عامل شرکت های 
تابعه، مدیرکل صدا و ســیمای مرکز 
کیش، مدیران عامل جامعه بازاریان و 
سندیکاي صنایع کیش حضور داشتند.

گفتنی اســت جزیره هندورابی از 
توابع بخش کیش، شهرستان بندرلنگه 
در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران 
و در حد فاصل بین جزیره کیش و جزیره 

الوان قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد:

افزایش تولید آب و توسعه فضای سبز در جزیره هندورابی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

مدیر طراحی و اطالعات جغرافیایی و طرح جامع سازمان 
منطقه آزاد کیش از تدویــن دوازده برنامه مهم مطالعاتی و 
راهبردی و دو دفترچه دستورالعمل واگذاری و بهره برداری 

جهت ساماندهی نوار سواحلی این منطقه خبر داد. 
 به گزارش ایلنا؛ قدســیه نجار با اشــاره به دوازده برنامه 
مطالعاتی »پایه، کالبدی، جمعیتی و گردشگری، مطالعات، 
زیست محیطی و فضای سبز، حمل و نقل و ترافیک، تاسیسات 
زیر بنایی، مطالعات راهبردی، طرح ساختاری، طراحی شهری 
و الگو های معماری، برنامه عملیاتی، ضوابط و مقررات معماری 
و ساختمان« که از دو سال گذشته آغاز شده، گفت: ساماندهی 
سواحل با هدف افزایش کیفیت خدمات گردشگری در ساحل 
با رعایت مسائل زیســت محیطی، ایجاد فضا، سیما و منظر 
شهری بر اساس استانداردهای جزیره کیش و ساحل در دستور 

کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است. به گفته نجار با 
دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، همکاری تمام 
معاونت  ها و شرکت های تابعه و با راهبری مدیریت طراحی و 
اطالعات جغرافیایی و طرح جامع این سازمان جلساتی بیش از 
2۰ هزار نفر ساعت کارشناسی و اقدامات تخصصی در سطوح 
مختلف مدیریتی در بخش های»جامعه کلوپ داران، مراکز 

پذیرایی و رستوران  ها« برگزار شد.
 وی در خصوص اسناد فرادستی منطبق با طرح جامع کیش، 
گفت: طرح مدیریت یکپارچه نوار ساحی »ICZM« طرح 
جامع ترافیک، مطالعات موضوعی و موضعی در محدوده این 

طرح از تجارب جهانی استفاده شده است.
مدیر طراحی و اطالعات جغرافیایی و طرح جامع سازمان 
در خصوص برخی از واگذاری های غیر اصولی در ســواحل و 

نبود ضوابط و مقررات مدون در منطقــه آزاد کیش، تصریح 
کرد: با بررسی فضاهای کالبدی و فضای نظام و منظر شهری 
و شناســایی نقاط قوت؛ »راهبردها، سیاست های اجرایی، 

ساماندهی و توسعه نوار ساحلی« مشخص شد.
نجار پیش بینی هــای جمعیتی را بر اســاس اطالعات و 
آمارهای ارائه شده در این طرح عنوان کرد و افزود: با شناسایی 
ظرفیت های گردشگری در راستای افزایش کیفیت خدمات؛ 
جمعیت پذیری پهنه ساحلی براساس پتانسیل های موجود 
در طرح ساماندهی سواحل، شرایط زیست محیطی و توسعه 

جزیره بررسی و مشخص شده است.
نجار بهره گیری از پتانسیل های موجود در ساحل کیش 
جهت ایجاد درآمد پایدار برای سازمان را از اقدامات مهم این 
طرح برشــمرد و گفت: در محدوده نوار ساحلی با عمق ۱2۰ 

متری ساحل، امکان واگذاری قطعی به هیچ عنوان وجود ندارد 
و »واگذاری غرف و دریافت اجاره بها« در قالب اســتیجاری و 
درصد از فروش پیش بینی شــده. وی »ایجاد درآمد پایدار، 
حذف واسطه  ها و واگذاری اصولی غرف به بهره برداران واقعی« 
را از مهمترین اهداف اجرای طرح ساماندهی سواحل کیش 
عنوان کرد و اظهار داشت: با افزایش کیفیت خدمات وکاهش 
نرخ خدمات ارائه شده؛ سازمان، گردشگران، ساکنان کیش و 

بهره برداران واقعی از این طرح بهره مند خواهند شد.

یک مسئول در سازمان منطقه آزاد خبر داد:

تدوین برنامه های مطالعاتی و راهبردی در حوزه نوار ساحلی کیش 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از تخصیص اعتباری 
بالغ بر ۱2 میلیارد تومان جهت تامین و خرید تجهیزات پزشکی 

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش خبر داد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، جعفر آهنگران در آخرین جلسه هیئت مدیره سازمان 
مبنی بر اعالم نیاز بیمارســتان به تجهیزات پزشــکی، گفت: 
ســازمان منطقه آزاد کیش با اولویت قرار دادن ضرورت های 
کنونی جامعه و به منظور جلوگیری از فرایند تشریفات برگزاری 
مناقصه؛ از سر جمع بودجه فرهنگی، گردشگری و عمرانی نسبت 
به تامین و خرید تجهیزات پزشکی، اعتباری  بالغ بر ۱2 میلیارد 

تومان را به این مهم اختصاص داده است.
آهنگران در خصوص واردات واکسن توسط بخش خصوصی 
جهت واکسیناسیون تمام ساکنان جزیره کیش، اظهار داشت: 
ســازمان منطقه آزاد کیش فقط اخذ مجوز واردات واکسن از 

طریق وزارت بهداشت و درمان را بر عهده دارد.
وی با ابراز امیدواری به تحقق این مهم، افزود: با ابالغ دستور 
مساعد از سوی وزارتخانه به سازمان غذا و دارو، واکسن مورد نیاز 

ساکنان جزیره توسط بخش خصوصي تامین می شود.
آهنگران گفت: با توجه به هماهنگــی که با مدیریت عالی 
اســتانداري به عمل آمد به زودی با افزایش انتقال واکسن به 

جزیره؛ افراد ۱8سال به باال جهت واکسیناسیون در دستور کار 
قرار می گیرد.

به گفته آهنگران؛ ســازمان منطقــه آزاد کیش همچون 
ســرزمین اصلی، اولویت نخســت را عبور با حداقل هزینه از 
دشوارترین گذرگاهی که در چند دهه گذشته کشور و جزیره با  

آن مواجه شده قرار داده است.
وی در ادامه سخنان خود، خاطرنشان کرد: هیئت مدیره و 
ارکان سازمان منطقه آزاد کیش با تمام توان و در حد مقدورات 
ناکافی برای کاهش بار مشکالت فعاالن اقتصادی، گردشگری و 

صنعتی این منطقه تالش مي کند.

رئیس هیئت مدیره ســازمان منطقه آزاد کیش از تعامل 
ســازنده و تالش مضاعف تمام صنــوف، انجمن  ها، صاحبان 
 کسب و کارهای بزرگ و کوچک در شــرایط حاکم بر جامعه، 

تقدیر کرد.

معاون اجتماعي فرماندهــي انتظامي ویژه 
کیش از اجراي طرح پانزده روزه ممنوعیت تردد 
ساکنان و گردشگران به ویژه با موتورهاي شارژي 

در سواحل کیش خبر داد
به گزارش روابط عمومــي و امور بین   الملل 

سازمان منطقه آزاد کیش، سرگرد محمد زنگانه 
از همکاري و تعامل سازنده تمام ساکنان کیش 
و گردشگران در راستاي تحقق پذیري این طرح 
مهم با هدف پیشــگیري از گســترش ویروس 
کرونا، گفت: همکاري و همراهي ساکنان کیش 
در اجراي طرح ممنوعیت تردد در سواحل قابل 

تقدیر است.
 زنگانه خاطرنشــان کرد: ۱6 تیم از نیروهای  
پلیس در راستای اجرای مصوبات شورای سالمت 
کیش و طبق دستور دادســتان نسبت به عدم 

تجمعات در ســواحل جزیره اقدام شده و شاهد 
کاهش این تجمات هستیم.

 وي در ادامه تصریح کرد: اجراي این طرح سبب 
قطع زنجیره شــیوع ویروس جهش یافته کرونا 

میان تمام ساکنان کیش خواهد شد.
به گفته زنگانه طبق مصوبات شورای سالمت 
کیش، نیروهای پلیس نسبت به ساماندهی افرادي 
که با موتورهاي شارژي در سواحل کیش سبب 

ایجاد تجمع مي شوند اقدام کرده است.
معاون اجتماعي فرماندهــي انتظامي ویژه 

کیش جابه جایی مسافران از طریق خودروهای 
عمومي که داراي مجوز هستند به تمام سواحل» 
کشتی یونانی، مسیرهای منتهی به کلبه هور و 

جاده جهان« ممنوع اعالم کرد.
  زنگانه گفت: هــدف اصلــی از اجرای طرح 
محدودیت تردد شــبانه، توقــف و ورود افراد به 
سواحل به منظور حفظ و ارتقاي سالمت مردم و 
جلوگیري از گسترش شیوع بیماري کرونا در این 

منطقه مورد توجه قرار گرفت.
زنگانه در خصــوص مطالبــه حداکثری 

مردم در خصوص  برخورد با رانندگان متخلف 
و مدیریــت ترددگروهی موتورهای شــارژی 
در سواحل و ســطح شــهر، تجمع مسافران 
در ســواحل و عدم توجه به مصوبات شــورای 
ســالمت، اظهار داشــت: طرح هــای ابالغی 
موضوع برخورد با متخلفین به صورت جدی در 

دستور کار قرار گرفته است.
 معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه کیش 
تاکید کرد: اکثر مردم، صنوف و مجموعه های فعال 
در جزیره نسبت به رعایت ضوابط ابالغی اهتمام 
ویژه دارند و امیدواریم تمام افراد برای حفظ جان 

خود و سایرین کوشا باشند.

جعفر آهنگران خبر داد؛

تخصیص 12 میلیارد تومان اعتبار برای تامین تجهیزات پزشکی کیش

اجراي طرح 15 روزه ممنوعیت تردد در سواحل کیش

خبر

خبر
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