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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، 
افزایش گونه های جدید سازگار با اقلیم و 
پوشش جانوری منطقه را یکی از اقدامات 
دیگر برای ارائه خدمات شایســته به 

گردشگران عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا لواسانی 
مدیریت صحیح جهــت فراهم کردن 
امکانات الزم برای حضور گردشگران 
در محیط های حفاظت  شــده، اظهار 
داشــت: این اقدام مهم در راســتای 
جذب گردشــگران و حفــظ محیط 
زیســت می تواند عالوه بر ایجاد رونق 
گردشــگری، تاثیر بســزایی در حل 
مشکالت مادی این منطقه داشته باشد.

وی ضمــن پیشــنهاد افزایــش 
گونه هــای موجود در راســتای رونق 
گردشگری، ادامه داد: بی خبری از وجود 

چنین منطقه ای باعث افسوس است.
 لواســانی گفت: باید برای حضور 
گردشگر، منافع همه جانبه پیش بینی 
کرد و الزمه ی این امر، طرح مناســب و 
کارشناسی شده و اجرا در زمانی کوتاه 
اســت تا پس از آسیب شناســی و رفع 

مشکالت، به صورت دائمی اجرا شود.
وی برنامه  مدون و تدوین نقشه ی راه 
را دو رکن اصلی  جهت حضور گردشگر 
در این منطقه عنــوان کــرد و افزود: 

ضمن تشــکیل کارگروهی با حضور 
محیط زیست و گردشگری، اجرای این 
طرح مورد حمایت سازمان منطقه آزاد 
کیش قرار می گیرد.به گفته لواســانی 
در دنیا، مدل های کاربردی و تخصصی 
برای حضــور گردشــگران در مناطق 

حفاظت شده وجود دارد.
وی اظهار داشــت: کشورهایی که 

اجازه ی ورود گردشــگر بــه مناطق 
حفاظت شــده را داده اند موفق عمل 
کرده اند اما هیچ خودرویی نباید اجازه ی 
ورود به منطقه را داشته باشد و با تعبیه ی 
ریل و خودروهای مسافربری کوچک، 
گردشگر را در محیط پارک جابه جا کند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
ورود گردشگران به این منطقه را پایان 

بسیاری از مشکالت پارک دانست و با 
تاکید بر اینکه مردم، بهترین بازرسان 
هستند، گفت: کســانی وقت و هزینه  
صرف دیدن از ایــن محیط می کنند 
که به حیوانات عالقه مند هســتند، لذا 
بهترین بازرسی و محیط بانی را هم انجام 

خواهند داد.
علی جبلی طبیعت اصلی جزیره، 

منطقه ی پارک آهوان عنوان کرد و افزود: 
این منطقه نیاز به نگاه ویژه دارد تا امنیت 
کافی برای محیط زندگــی و زادوولد 
آهوان را رقم بزند و با فنس کشــی های 
مناســب و قوی تر مانع ورود حیواناتی 

مانند سگ های ولگرد شود.
جبلی این پارک را درصورت وجود 
نظارت های الزم، یکــی از اصلی ترین 
جاذبه های گردشگری طبیعی جزیره 
عنوان کــرد و ادامــه داد: ایــن پارک 
ظرفیت اضافه کردن گونه های جدید 

حیات وحشی را دارد.
وی تعداد پرندگان ثبت شــده در 
این اکوسیســتم را ۶۴گونــه عنوان 
کرد و گفت: ۲۰۰گونه آهو و حیواناتی 
مانند خدنگ نیز، از دیگــر گونه های 
این خطه می باشــد که تعــداد آهوان 
طبق آمارگیری خطی، نسبت به پنج 
سال گذشــته حدود ۵۰ راس افزایش 
داشــته اســت.جبلی الزمه ی حضور 
گردشگران در این منطقه را، طراحی و 

ایجاد تمهیدات الزم دانست.
در حاشیه ی این بازدید، محیط بان 
اداره محیط زیست ســازمان منطقه 
آزاد کیــش کتابی را کــه در حوزه ی 
محیط زیست کیش تالیف کرده است 
به سرپرست سازمان اهدا کرد، در این 

کتاب ۱۷۰گونه از پرنــدگان بومی و 
مهاجر جزیره کیش، بــا تصویر، رفتار، 
تغدیه، مشخصات ظاهری و چگونگی 

حفاظت از آنان آورده شده است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
ضمن حضور در پارک آهــوان، از این 
منطقه بازدید و مشکالت آن را بررسی 

کرد.
آغاز به کار مجموعه مستند 

»کیش من« 
در این بازدید ضبــط مجموعه ی 
مستند تلویزیونی »کیش من« با حضور 
محمدرضا لواســانی، داوود سیروس 
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز کیش، 
برخــی از معاونان و مدیران ســازمان 
در حاشــیه ی بازدید از پارک آهوان، 

آغاز شد.
ساخت مجموعه مستند تلویزیونی 
»کیش من« به سفارش صدا و سیمای 
مرکز کیش بــرای ایام  نــوروز در نظر 
گرفته شده است که در راستای فرهنگ 
سازی در حوزه محیط زیست و معرفی 
ظرفیت های گردشگری جزیره نقش 

موثری دارد.
 این مجموعه مستند در مرحله ی 
نخست، ۱۳ قسمت ضبط و برای پخش 

در ایام نوروز آماده می شود.

لواسانی در بازدید از پارک آهوان مطرح کرد؛ 

 افزایش گونه های جدید جانوری درراستای تقویت گردشگری کیش

خبر

رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش، از 
فعالیت های تجاری، ترانزیتی و نقش راهبردی منطقه آزاد کیش در حوزه بازار بانکرینگ 

با کشورهای همسایه خبر داد.
به گزارش ایلنا، عزت اله محمدی گفت: امروز با وجود زنگ  خطرکرونا در هرمزگان 
و دنیا؛ بندر تجاری کیش می تواند فعالیت های تجاری و ترانزیتی از جمله در حوزه بازار 
بانکرینگ با کشورهای همسایه خلیج فارس )کشتی های گذری از این بندر( داشته باشد.
وی اظهار داشــت: تامین مواد غذایی، ارائه خدمات فنی و مهندســی، پزشکی و 
بهداشتی، امکان اسکان و تعویض خدمه کشتی، جمع آوری پسماندهای نفتی و زباله های 
کشتی و غیره از جمله خدمات جانبی صنعت بانکرینگ هستند که هر یک می تواند زمینه 

ساز درآمدزایی باالیی برای بندر تجاری کیش باشد.
این مسئول اظهار داشت: منطقه آزاد کیش در مسیر ورود کشتی ها به این خلیج در 
منطقه استراتژیک تنگه هرمز با ظرفیت های جغرافیایی الزم و با اقدامات مناسب می تواند 

سهمی از بازار را برای سوخت رسانی به کشتی ها اختصاص دهد.

محمدی با اشاره به آمار های اعالم شده، اظهار داشت: در طول سال، ۲۵ هزار کشتی 
از خلیج فارس عبور می کنند که نیاز به ۲۰ میلیون تن سوخت دارند، در این میان امارات 
متحده یکی از کشــورهایی هست که به کشتی ها سوخت رســانی می کند و به گفته 
کارشناسان افزون بر ۸۰ درصد سوخت کشتی ها در بندر فجیره این کشور تامین می شود.
محمدی در ادامه افزود: موقعیت استراتژیک بندر تجاری مجهزی که در شمال شرقی 
این جزیره واقع شده و همچنین عدم دسترسی به حمل و نقل جاده ای، سبب می شود 

تا این بندرگاه شاهرگ حیاتی حمل و نقل توسعه فعالیت های دریایی و اقتصادی باشد.
وی گفت: مجتمع بندر تجاری کیش می تواند در حوزه توســعه بازار بانکرینگ با 
کشورهای همســایه خلیج فارس، نقش راهبردی داشته باشد که برای تقویت چنین 
ظرفیت بی نظیری با برنامه ریزی دقیق می توان در شــرایط فعلــی از دریا به عنوان 
بزرگ ترین محور تجارت بین الملل بهره گرفته و سبب رونق همه جانبه این جزیره زیبا 
شود.سرپرست شرکت توســعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش در ادامه تصریح 
کرد: بندر تجاری کیش قابلیت پهلوگیری کشتی های کانتینری، مسافری، تفریحی، 

سوختی است و حجم گسترده ای از عملیات جابه جایی کاالهای عمومی در این بندر 
انجام می  شود.

محمدی در پایان با اشاره به موقعیت استراتژیک بندرگاه تجاری کیش گفت: از آنجا 
که گستره های آبی یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتی برای رشد اقتصادی هر کشور 
محسوب می شود و دریا به عنوان بستر مبادله بخش زیادی از کاالهای تجاری دنیا سبب 
افزایش توان اقتصادی آن کشور است، جزیره زیبای کیش می تواند کانون اصلی دستیابی 

به اهداف کالن در حوزه اقتصاد دریا محور باشد.

نقش راهبردی بندر تجاری کیش در حوزه بازار بانکرینگ
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انعقاد تفاهم نامه برگزاری مسابقات 
بین المللی تنیس در کیش

تفاهم نامه ای میان سازمان منطقه آزاد کیش 
و فدارسیون تنیس جمهوری اسالمی ایران جهت 
برگزاری مسابقات مسابقات بین    المللی تور جهانی 

تنیس در جزیره کیش به امضا رسید.
به گزارش ایلنا؛ 
این تفاهــم نامه با 
هــدف برگــزاری 
مســابقات تنیس 
جام حذفی »بانوان 

و آقایان« و مسابقات بین    المللی تور جهانی تنیس 
زیر ۱۸ سال در زمین های تنیس مجموعه المپیک 

جزیره کیش منعقد شد.
محمدرضا لواسانی در جلسه انعقاد این تفاهم 
نامه بر لزوم اهمیت ظرفیت ها و زیرســاخت های 
موجود برای برگزاری رویدادهای ورزشی که سبب 
رونق جزیره کیش می شود بر ضرورت انعقاد چنین 

تفاهم نامه هایی تاکید کرد.
همچنین در این جلسه عزیزی رئیس فدراسیون 
تنیس میزبانی جزیره کیــش و انعقاد تفاهم نامه 
همکاری در حوزه تنیــس را گامی مهم در جهت 
توسعه ورزش این منطقه عنوان کرد.مدت زمان 

این تفاهم نامه تا ۱۷ بهمن امسال است.
    

 برگزاری محفل انس با قرآن 
در کیش

با حضور قاریان برتــر و حافظ کل قرآن کریم و 
نفر نخست مسابقات جهانی در مصر، ایران و عراق، 

محفل انس با قرآن در جزیره برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این مراســم معنوی با حضور 
محمدرضا لواسانی، سرپرســت سازمان منطقه 

آزاد کیش، حسین 
شمسیان سرپرست 
معاونت فرهنگی و 
اجتماعی سازمان، 
اساتید، حافظان کل 

قرآن کریم و عالقمندان به قرآن، چهارشنبه ۲۹ دی 
در مسجد امام حسن مجتبی )ع( برگزار شد.

بر اساس این گزارش ســعید پرویزی، شجاع 
زویدات و هادی اسفیدانی از قاریان بین    المللی در 
محفل انس با قرآن حضور داشتند و حسن خانچی 

در این محفل ابتهال خوانی کرد.
شایان ذکر است، این مراســم به همت مرکز 
فعالیت های قرآنی جزیره کیش و با رعایت کامل 

شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.
    

رسیدگی به مشکالت 
سرمایه گذاران در بازدید های 

میدانی از پروژه های کیش
سرپرست شــرکت        ســرمایه گذاری و توسعه 
کیش بازدیدهای میدانی را راه حلی برای رسیدگی 
به مسائل و مشکالت سرمایه گذاران و سازندگان 

عنوان کرد.
به گزارش ایلنا؛ ابراهیم پور، در بازدید از پروژه 
مسکونی رویای کیش با اشــاره به توقف این طرح 
در سال های گذشته گفت: با توجه به عقب بودن 
طرح از زمان بندی برای اتمــام این پروژه، طی دو 
سال گذشته با ســرعت خوبی فعالیت خود را آغاز 

کرده است.
وی افزود: نسبت 
به بررسی وضعیت 
سایر پروژه ها به اتفاق 
تیم فنی بازدیدهای 
میدانــی صــورت 

گرفته و به مســائل و مشکالت در محل رسیدگی 
و در جلسات این شرکت نسبت به رفع مشکالت 
       سرمایه گذاران و ســازندگان اقدامات الزم انجام 

خواهد شد.
ابراهیم پور از پیشــرفت ۹۰ درصدی ساخت 
بلوک ها خبر داد و افزود: بخشــی از واگذاری این 
پروژه ناتمام بود که تا پایان سال نسبت به تعهدات 
شرکت ســرمایه گذاری در مقابل خریدارانی که 
واحدها به آنها پیش فروش شده بود عمل می کنیم.

وی همچنین گفت: اتمام کار این طرح تا پایان 
آبان سال آینده پیش بینی شده و واگذاری واحدها 

پس از اتمام پروژه انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: با همیاری و همکاری پروژه ها به 
نتیجه رسیده و با آغاز به کار پروژه های جدید نسبت 
به افزایش سطح اشتغال،        سرمایه گذاری و توسعه در 

جزیره کیش اقدام می شود.
سرپرست شرکت        سرمایه گذاری و توسعه کیش 
این طرح را یکی از بزرگترین پروژه های شــرکت 
       سرمایه گذاری و توسعه کیش خواند و گفت: پروژه 
مسکونی با مشکالتی از جمله برق دو بلوک و تغییر 
در سازه ها مواجه بوده است که در اولین جلسه نسبت 
به بررسی و رفع این مشکالت اقدام و پیگیری های 

الزم انجام می شود.

اخبار کیش

سرپرست معاونت اقتصادی و        سرمایه گذاری از ارائه تسهیالت بانکی برای طرح هایی با کاربری هتل که از درصد پیشرفت فیزیکی 
باالیی برخوردار هستند، خبر داد.به گزارش روابط عمومی و امور بین    الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حسین همتی در ادامه بازدید 
از روند پیشرفت طرح ها، گفت: در کمیسیون اقتصادی سازمان ایجاد درآمد و برند سازی یکی از موضوعات مهمی محسوب می 
شود که در دستور کار قرا گرفته است.همتی تصریح کرد: تسهیالت بانکی برای تامین تجهیزات مورد نیاز طرح هایی با کاربری هتل 
ارائه می شود و هزینه ها نیز به انتهای طرح موکول خواهد شد.وی گفت: رسیدگی به وضعیت این پروژه ها به خاطر ارتباط مستقیم 
با حوزه های مختلف از جمله گردشگری و اقتصادی، در اولویت کار سازمان است.این مسئول در رابطه با تشکیل صندوق های 
       سرمایه گذاری و تامین مالی هتل ها، افزود: در شورایعالی مناطق آزاد فرآیندهای مربوط به 
این طرح در حال بررسی است تا مجوزهای قانونی آن صادر شود.سرپرست معاونت اقتصادی 
و        سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه اظهار داشت:        سرمایه گذاران عضو انجمن 
به دنبال راهکاری برای تامین        سرمایه بخش خصوصی هستند و ما نیز از آن ها حمایت های 
الزم را خواهیم کرد. وی افزود: در روشBOT زمین به خاطر توسعه و فعالیت کالن در اختیار 

       سرمایه گذار قرار می گیرد و پروانه مربوطه نیز صادر می شود.

سرپرست ســازمان منطقه آزاد کیش نقش مهم رسانه ها را در جذب گردشــگری از اقصی نقاط کشور به این منطقه 
مهم ارزیابی کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا لواســانی با اشاره به تاکید دبیر شــورای عالی مناطق آزاد مبنی بر این که می توان با رونق 
گردشگری بسیاری از مشکالت استان را برطرف کرد، اظهار داشت: حجم قابل توجهی از صنعت اقتصادی جزیره مربوط به 

گردشگری می باشد و متاسفانه شیوع ویروس کرونا در جهان، بیشترین آسیب را به این صنعت وارد کرده است.
محمدرضا لواسانی در رابطه با گذر از بحران  بیماری کرونا و واکسیناسیون عموم مردم، گفت: پیش بینی می شود که 
نوروز امسال کیش میزبان شمار زیادی از مســافران و گردشگران باشد که در این 

خصوص برنامه های متعدد و خاصی برای این ایام تدوین شده است.
وی »اطالع رسانی در سطح گسترده« را یکی از مهم ترین ابزارهای گردشگری 
عنوان کرد و افزود: جزیره کیش در فصل های کم مسافر فرصت مناسبی برای تبلیغات 
گسترده است و صدا و ســیمای مرکز کیش در این زمینه می تواند نقش موثری را 

ایفا  کند.

نقش مهم رسانه ها در رونق گردشگری کیشارائه تسهیالت بانکی برای طرح های فعال در کیش

سرپرســت معاونت فرهنگی و اجتماعی 
ســازمان منطقــه آزاد کیش، بــا تاکید بر 
پیگیری های متعدد در جهــت ایجاد مرکز 
درمانی وابســته به تامین اجتماعی، از توقف 
ابالغیه ی جدید سازمان تامین اجتماعی مبنی 
بر محاســبه  ی خدمات بیمارستان کیش به 
نرخ دولتی خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد کیش، 

حسین شمسیان راد، یکی از دغدغه های اصلی سازمان را در 
دوره ی مدیریت جدید، موضوع »تامین اجتماعی« عنوان 
کرد و افزود: پیگیری های متعددی برای ایجاد مرکز درمانی 
وابسته به تامین اجتماعی انجام شده است و ان شاءاهلل به زودی 
اتفاقات خوبی برای حل این مشکل دیرینه ی مردم در کیش 
شاهد خواهیم بود.وی با اشاره به ابالغی که اخیرا منتشر شده 
است، گفت: در زمانی که پیگیر موضوع تامین اجتماعی بودیم، 
ابالغی به دست مان رسید که بر اساس آن بیمارستان تخصصی 

کیش از ابتدای بهمن ماه، ملزم به محاسبه ی 
خدمات خود با ســازمان تامین اجتماعی به 
تعرفه ی دولتی خواهد بود.شمسیان، ارائه ی 
خدمات در کیش را بر اســاس ایــن ابالغ، به 
حداقل ممکن عنوان کرد و ادامه داد: بالفاصله 
رایزنی هایی برای توقف اجرای این دستور که 
خالف مصالح عمومی و رفاه مردم می باشــد، 
انجام شــد و درنهایت با گفتگو بــا وزیر رفاه، 
وعده ی توقف این طرح در جهت رفع نگرانی های مردم داده 
شد.سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان، با تاکید 
بر پیگیری ایجاد مرکز درمانی تامین اجتماعی در کیش بعد 
از ســال های طوالنی، تصریح کرد: تالش ما در سازمان رفع 
تمام دغدغه های مردم در کلیه امور اجتماعی و هر موضوعی 
که به رفاه و آسایش آنان ارتباط دارد، می باشد و به خصوص در 
حوزه ی حیاتی درمان، اجازه نخواهیم داد مصالح عمومی مردم 

با برخی ابالغیه ها دستخوش تالطم شود.

سرپرســت معاونت عمرانی و امور 
زیربنایی ســازمان منطقه آزاد کیش 
از هماهنگی تمامی بخش ها و آمادگی 
نیروهــای امــدادی و عملیاتی برای 
شــرایط ناشــی از وزش باد شدید و 

تغییرات جوی در کیش خبر داد.
سعید پورزادی در بازدید از مراکز 
امدادی و عملیاتی جزیره گفت: تمامی 
عملیات بندری در جزیره کیش تا روز 

شنبه دوم بهمن تعطیل اعالم شده و نیروهای عملیاتی 
بندر و فرودگاه برای کنترل شرایط ناشی از تغییرات 

جوی در آماده باش کامل به سر می برند.
وی تصریح کرد: هدف اصلی این  سرکشی ها  تقویت 
هماهنگی میان بخشــی در جهت مدیریت مطلوب 
شرایط بحرانی احتمالی حاصل از وزش باد و بارندگی و 

به حداقل رساندن خسارات احتمالی است.

پورزادی از شــهروندان خواست تا 
امشــب و فردا از تردد غیر ضروری در 
سواحل و مناطقی که احتمال افتادن 
اجسام سنگین و یا درختان وجود دارد 

اجتناب کنند.
رییس اداره آتش نشــانی جزیره 
کیش نیز در این بازدید گفت: این اداره 
با سه ایســتگاه عملیاتی در سه نقطه 
شهر و  ۶۴ نیروی متخصص در آمادگی 
کامل است تا در صورت بروز طوفان و شدت وزش باد 

خدمات مطلوبی را به شهروندان ارائه کنند.
بازدید از ایســتگاه مرکزی آتش نشــانی کیش و 
گفتگو با نیروهای عملیاتی، حضور در اسکله صیادی و 
نظارت بر امکانات ایمنی و عملیاتی این اسکله، بازدید 
از اســکله مارینا و مراکز درمانی بخش دیگری از این 

برنامه بود.

 بازدید مسئوالن سازمان
 از وضعیت آمادگی مراکز امدادرسانی کیش

 تعهدات تامین اجتماعی
 از دغدغه های سازمان منطقه آزاد کیش است

خبرخبر


