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آموزش یک هزار و 923 نفر از 
شاغالن مراکز پذیرایی کیش 

دوره های آموزشی مهارت های ارتباطی و آداب 
تشــریفات ویژه کارکنان مراکز پذیرایی در جزیره 

کیش برگزار می شود. 
به گزارش ایلنا، با توجه بــه اهمیت آموزش در 
رضایت مشتری و سفر ساالنه یک میلیون و دویست 
هزار گردشگر به جزیره کیش، معاونت گردشگری 
این ســازمان، دوره های آموزشــی مهارت های 
ارتباطی و آداب تشــریفات را دوشنبه هشتم مهر، 
ساعت 16در مرکز همایش های بین المللی کیش 

برگزار می کند.
در حال حاضر 305 مرکــز پذیرایی در جزیره 
کیش فعال می باشــد که یک هــزار و 923 نفر در 
آن اشــتغال دارند که از این تعداد مراکز پذیرایی 
77 رستوران، 79 فســت فود، 78 کافی شاپ، 33 
آشــپزخانه، 4 بوفه، 3 طباخی، 23 ســفره خانه و 

چایخانه و 8 کبابی است.
ایــن دوره های آموزش پیوســته خواهد بود و 
تمامی کارکنان مراکز پذیرایی ملزم به داشــتن 

گواهینامه حضور در این دوره ها هستند.
    

به روز رسانی دانش تخصصی 
کارکنان فرودگاه و بندر کیش 

مدیرعامل شرکت توســعه و مدیریت بنادر و 
فرودگاه های کیش در بازدید از دوره آموزشی آتش 
نشانی و نجات فرودگاهی بر لزوم به روزرسانی دانش 
تخصصی کارکنان در مبــادی ورودی و خروجی 
جزیره به منظور ارتقاء سطح ایمنی و افزایش کیفیت 

خدمات دهی تاکید کرد. 
به گــزارش ایلنا، با توجه بــه تاکید مدیرعامل 
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه 
آزاد کیش در خصوص به روز رسانی اطالعات و دانش 
تخصصی در حوزه های تخصصی ایمنی فرودگاه 
بین المللی کیش، دوره مقدماتــی آموزش آتش 
نشانی و نجات فرودگاهی در جزیره کیش در حال 
برگزاری است. در این دوره 22 نفراز کارکنان فرودگاه 
کیش در450 ساعت به مدت سه ماه زیر نظر برترین 
اساتید حوزه های هوانوردی و صنایع هوایی کشور 

آموزش می بینند.
به گفته علی عرب مدیرعامل شرکت توسعه و 
مدیریت بنادر و فرودگاه های کیــش در این دوره 
آموزشی که در مرحله مقدماتی در حال برگزاری 
است سر فصل های دروس بر اساس استانداردهای 
جهانی و متناسب با نیاز فرودگاه کیش طراحی شده 
و ارائه می شود. وی در بازدید از این دوره آموزشی، با 
بیان این که فرودگاه منطقه آزاد کیش باید دارای 
شــاخصه های فرودگاه نمونه در همه ابعاد باشد 
افزود: آمــوزش آخرین دســتاوردهای ایمنی در 
حوزه فرودگاهی بر اســاس استانداردهای جهانی 
یکی از محورهای مورد توجه در شــرکت توسعه و 
مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش است و پس از 
دوره مقدماتی دوره های تکمیلی نیز برای کارکنان 
فرودگاه کیش برگزار خواهد شد. وی در جمع اساتید 
و شرکت کنندگان این دوره آموزشی از تامین ایمنی 
و ارائه خدمات شایسته به مسافران به عنوان هدفی 
مهم  و مسئولیتی خطیر یاد کرد که تمامی کارکنان 
و مسئوالن فرودگاه و بنادر کیش باید برای تحقق آن 
تالش کنند. وی گفت: درکنار این موضوع، افزایش 
ضریب ایمنی و کیفیت خدمات ارائه شده در فرودگاه 
و بنادر کیش زمینه ساز در آمدزایی و رونق اقتصادی 
برای این جزیره و کشور است از این رو رشد توانمندی 
های نیروی انســانی در مبادی ورودی و خروجی 
کیش نقش بسزایی در دستیابی به این اهداف دارد.  
گفتنی است آشنایی عمومی با صنعت هوانوردی 
و فرودگاهی، شناخت تجهیزات پروازی، مدیریت 
اپرون و مارشالینگ، آتش نشانی عمومی و تخصصی 
فرودگاهی و هواپیمایی و فنــون مقدماتی امداد و 
نجات هواپیمایی از سرفصل های این دوره آموزشی 
است که برای اولین بار در جزیره کیش در دو بخش 

تئوری و عملی در حال برگزاری است.
شایان ذکر اســت برگزاری دوره های آموزشی 
در حوزه های تخصصی مرتبط با خدمات بندری و 

دریایی نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.

اخبار کیش
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سخنگوی دولت گفت: از سال آتی 
بودجه جاری از نفت جدا می شود و هر 
آنچه از منابع نفتی به دست بیاید صرف 
اعتبارات عمرانی و تملک زدایی می شود 

که این تصمیم بسیار بزرگی است. 
علی ربیعی دیروز در نشست خبری 
هفتگی خود که به مناسبت روز جهانی 
ناشــنوایان، با حضور و اجرای همزمان 
توســط »مترجم زبان اشــاره« برای 
ناشنوایان برگزار شد؛تصمیم مهم دیگر 
را دو ساالنه و غلطان شدن بودجه عنوان 
کرد و افزود: عالوه بر اینکه بودجه 99 را 
به مجلس خواهیم داد، بودجه 1400 را 
نیز جهت اطالع خواهیم داد. و در زمان 
ارائه بودجه 1400 ، بودجه 1401 باز هم 
جهت اطالع به پیوست خواهد رفت که 

این به اصالح قانون کمک می کند.

سخنگوی دولت یادآورشد: خیلی از 
کشورها این زمان را 2 یا 3 ساله کرده اند 
ولی چون بودجه ما یک ساله است برای 
اینکه پیش بینی پذیری را بیشتر کنیم، 

االن آن را دوساله می دهیم.
وی درباره تغییرات ســاختاری در 
بودجه 99 نســبت به بودجه سال های 
گذشته گفت: اصالح ساختار بودجه به 
2 قسمت تقسیم شده است؛ یک قسمت 
که تقریبا با اصالح ســاختار اقتصادی 
کشور همپوشانی دارد و مهمترین آنها از 
قبیل نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی 
و بحث یارانه ها و یارانه هــای انرژی یا 
اصالحــات نهادی بزرگ اســت که در 

جلسه سران سه قوه دنبال می شود.
ربیعــی عنــوان کــرد: طبــق 
تصمیم گیری هایــی که انجام شــد، 

بخش هایی که در اختیار دولت است و 
می تواند در قالب بودجه پیگیری شود 
در هیات وزیران دنبال خواهد شــد. بر 
این اساس سازمان برنامه، کاری انجام 
داده که  رســانه ها در این زمینه بهتر به 
نقد بپردازند چرا که این کار می تواند به 
عقبه و غنی ســازی این تصمیم گیری 

کمک کند.
ردیفهایبودجهکاهشمییابد

ربیعی خاطرنشــان کــرد: ما االن 
یکهزار دســتگاه و 9 هزار ردیف برنامه 
داریم که این موضــوع قدرت نظارت بر 
بودجه و برنامه ریــزی و اولویت بندی و 
مدیریت وزیر و باالترین مقام اجرایی را 

دچار مشکل کرده است.
سخنگوی دولت گفت: پیشنهادی 
که به دولت آمــده و در این مورد بحث 

می شــود، کاهــش دادن آن به حدود 
100 دســتگاه و ردیف اســت چرا که 
این کار قــدرت تمرکــز را افزایش می 
دهد و باالترین مقام می تواند اولویت را 

تشخیص بدهد.
کمیتهکوچکسازیدولت

تشکیلمیشود
وی به بحث کوچک ســازی دولت 
اشــاره کرد و گفــت: قرار اســت برای 
کوچک سازی دولت کمیته ای تشکیل 
شود، که واگذاری، برون سپاری ها و ادغام 
دستگاه ها در این کمیته بررسی می شود. 
این موارد از اصالحات بســیاری جدی 
است و اتخاذ این تصمیمات بلندمدت 
از سوی دولت، به نفع دولت های آینده 

هم خواهد بود.
سخنگوی دولت افزود: با این اصالح 

ساختار امکان نظارت بر نهادهای عمومی 
و غیردولتی و شرکت های دولتی افزایش 
پیدا می کند. االن طرح های زیانده وجود 
دارد و اصالح ســاختار مالکیت نیز باید 
صورت بگیــرد و همچنیــن مدیریت 
شــرکت های دولتی در ایــن بودجه 

پیش بینی شده است.
قیمتخریدتضمینیگندم

دوهزارو۲۰۰تومان
ربیعــی درباره آخرین نــرخ خرید 
تضمینی گندم از کشاورزان گفت: بنا 
بر مصوبه شــورای اقتصــاد نرخ خرید 
تضمینی گندم برای سال آینده 2 هزار 
و 200 تومــان مشــخص شــد. طبق 
محاسباتی که از سوبسیدهای داده شده 
به کشــاورزان در نهادها صورت گرفت 
و بحث مقرون به صرفه بودن این مبلغ 

تعیین شده است.
وی ادامه داد: پیش بینی وزارت جهاد 
کشاورزی 14 میلیون تن گندم در داخل 
کشور است خوشبختانه آب و هوا در سال 

گذشته به این موضوع کمک کرد.
منابعحاصلازهدفمندییارانهها
بایددرجایخودشمصرفشود

ربیعی در پاســخ به سوالی مبنی بر 
اینکه منابع حاصل از حذف یارانه های 
برخــی از دهک های برخــودار در چه 
محل هایی صرف می شود؟ گفت: یک 
بحث کلــی - قبل از آنکــه تصمیمی 
برای حذف یارانه ها گرفته شود - وجود 
داشــت، این بود که منابــع حاصل از 
هدفمندی یارانه ها براساس قانون باید 
در جای خودش مصرف شــود. در این 
زمینه سهم تولید، سهم اشتغال و... نیز 

در کنار سهم افراد وجود دارد. 
وی با بیــان اینکه در مــورد حذف 
یارانه هــای اخیر هم براســاس همان 
قانون هدفمندی یکــی از جاهایی که 
باید پول آن پرداخت شود، مددجویان 
هســتند، تصریح کرد: در قانون کمک 
به مددجویان کمیته امداد و ســازمان 

بهزیســتی پیش بینی شــده اســت. 
تصمیمی کــه در شــورای معلوالن و 
توانمندیابان به ریاســت جهانگیری 
گرفته شده، خالف قانون نبوده است.در 
آنجا تصمیم گرفته شد این پول براساس 
قانون هدفمندی یارانه ها به مددجویان 

بهزیستی اختصاص پیدا کند. 
فکرنمیکنمهیچوزیریلیست

اموالخودراندادهباشد
ربیعی در پاسخ به ســوال دیگری 
درباره سامانه ثبت اموال مسئولین و این 
که برخی از وزرا هنوز لیست اموال خود را 
در این سامانه ثبت نکرده اند گفت: قباًل 
) قبل از راه اندازی این ســامانه( به طور 
کتبی این لیست را خواسته بودند. فکر 
نمی کنم هیچ وزیری لیست اموال خود 
را نداده باشد. همان یک ماه اول نامه آمد 
من هم که آن موقع وزیر بودم مثل بقیه 
لیســت را دادم و االن هم آمادگی دارم 
که اعالم کنم. وی با بیان اینکه هیچ چیز 
پنهانی وجود ندارد حتی وزرا تغییرات 
جزئی را هم دیدم کــه اعالم می کنند، 
یادآور شــد: کســانی که مشمول این 
موضوع بودند،اطالعاتشــان در فرم پر 
می کردند و حاال فرم تبدیل به ســامانه 

شده و کار بسیار خوبی هم هست.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: 
اینکه می گویید کسی اطالعات خود را 
ثبت نکرده اگر هست به ما هم اعالم کنید 
چون دفتر دادستان کل هم همیشه این 

موضوع را با جدیت پیگیری می کرد.

سخنگویدولت:

ازسالآیندهبودجهجاریازنفتجدامیشود
سخنگویدولت:ازسال
آتیبودجهجاریازنفت
جدامیشودوهرآنچهاز
منابعنفتیبهدستبیاید
صرفاعتباراتعمرانیو

تملکزداییمیشودکهاین
تصمیمبسیاربزرگیاست

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان منطقه 
آزاد کیش از عوامل اجرایی ستاد گرامیداشت هفته دفاع 

مقدس تقدیر شد .
به گزارش ایلنا؛ دکتر ســعید پورعلی معاون فرهنگی 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در آیین ویژه ای که به 
منظور تقدیر از عوامل اجرایی ستاد گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس، هفتم مهر در سالن اجتماعات این معاونت برگزار 
شد؛ با اشاره به اینکه ماهیت دفاع مقدس موجب می شود 
که همه مردم با احترام از آن یاد کرده و در گرامیداشت یاد و 
خاطره دفاع مقدس و دلیر مردانی که در راه حفظ تمامیت 
ارضی و استقالل کشور جان خود را فدا کرده اند اتفاق نظر 
داشته باشند افزود: دفاع مقدس جدای از باورهای سیاسی، 
اجتماعی، شغلی و بسیاری از موضوعات که ممکن است 
در میان افراد شکاف ایجاد کند رویدادی مهم و ملی است 
که برای همه قابل تحسین است و همه در بزرگداشت این 

رویداد که سبب ساز عزت و استقالل کشور شده است هم 
عقیده هستند.

وی با تقدیر از انسجام، همدلی و همکاری که در میان 
عوامل اجرایی ســتاد برگزاری، ســتاد خبری و نهادهای 
نظامی و انتظامی کیش در راستای هرچه بهتر برگزار شدن 
مراسم و ویژه برنامه هایی که با اســتقبال خوبی از سوی 
شرکت کنندگان روبرو شد افزود: خوشحالیم که این حرکت 
بدون هر گونه حاشیه غیر ضروری و با انسجام و همدلی و 

همکاری صادقانه تمامی دست اندرکاران برگزار شد.
در این مراســم از نمایندگان پایــگاه پدافندهوایی، 
نیروی انتظامی ویژه کیش، بسیج و سپاه کیش، همکاران 
معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان، میهمانان برنامه های 
فرهنگی هنری و اعضاء ســتاد رســانه ای گرامیداشت با 
اهداء لوح و کتاب هایی از خاطرات رزمندگان دفاع مقدس 

تقدیر شد.

مدیرعامــل شــرکت توســعه و مدیریت بنــادر و 
فرودگاههای کیش درگرامیداشت هفتم مهر از خدمات 
وتالش های کارکنان اداره آتش نشانی و نجات فرودگاهی 
کیش تقدیر کرد.  به گزارش ایلنــا؛  همزمان با هفتم مهر 
و روز آتش نشــانی و ایمنی، علی عرب مدیرعامل شرکت 
توســعه و مدیریت بنادر و فرودگاه ها به همراه جمعی از 
معاونان ومدیران این شرکت با حضور در اداره آتش نشانی 
و نجات فرودگاهی از تالش های ارزشــمند کارکنان این 

اداره تقدیر و تشکر کردند.
در این دیــدار علی عرب بــا بیان اینکــه تامین رفاه 
کارکنان و خریداری تجهیزات مناسب دو مقوله مهم در 
حوزه ایمنی فرودگاهی اســت گفت: کارکنان این بخش 
به دلیل حساسیت شــغلی باید از آرامش فکری و روحی 
برخوردار باشند لذا در تالش هستیم شرایط مناسبی برای 
آتش نشانان فرودگاه کیش فراهم شود. وی افزود: تامین 

تجهیزات این حوزه نیز از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا 
از یک سو موضوع امنیت و سالمت مسافران مطرح است 
واز سوی دیگر داشتن تجهیزات بر مبنای استانداردهای 
جهانی است تا با کسب تاییدیه از سازمانهای هوایی بین 
المللی امکان خدمات دهی به پروازهای خارجی را داشته 
باشیم که این موضوع ارز آوری باالیی برای جزیره کیش 
به همراه دارد. در این نشســت کارکنان اداره آتش نشانی 
فرودگاه کیش هم در خصوص مشکالت شغلی و نیازهای 
تخصصی این حوزه با هدف ارتقاء خدمات دهی با مدیرعامل 
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش گفت و 
گو کردند. گفتنی است علی عرب ضمن بازدید از بخش های 
مختلف اداره آتش نشانی فرودگاه و بررسی وضعیت امکانات 
این اداره در خصوص رســیدگی به مشکالت کارکنان این 
اداره و تامین تجهیزات مناســب برای ارتقاء سطح کیفی 

خدمات دهی دستور بررسی و رسیدگی داد.

تقدیر از آتش نشانان فرودگاه کیش تقدیر از عوامل اجرایی ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس 

گزارش ویژه

نشست صمیمانه اعضای شورای شهر کیش 
با مدیر عامل، معاونان و مشاوران شرکت عمران، 
آب و خدمات منطقه آزاد کیش با هدف تعامل و 

همکاری های بیشتر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست علی مقدس زاده، 
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه 
آزاد کیش ضمن خیر مقدم، انتصاب ایرج شرف 
زاده را به عنوان رییس شورای شهر کیش تبریک 

گفت.
وی از شورای شــهر به عنوان حلقه وصل بین 
مردم و مدیریت های شــهری یاد کــرد و بیان 
داشت: شورای شهر کیش می تواند با ارائه نظرات، 
پیشــنهادات و ایده ها در چارچــوب مقررات و 
اختیارات این شــرکت و منابع موجــود در رفع 
نیازهای شــهری شــهروندان محتــرم کیش 
مسئوالن را در ارتقاء سطح خدمات به مردم یاری 

کند. مدیرعامل شــرکت عمران، آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش افزود: شــرکت عمران، آب و 
خدمات در تالش است با هدف کسب رضایتمندی 
و برآورده کــردن مطالبات به حق شــهروندان 
بهترین خدمات را با بهتریــن کیفیت در حوزه 
های مختلف شهرسازی، عمرانی و امور شهری به 

کیشوندان و گردشگران عزیز ارائه کند.
مهندس مقدس زاده در ادامه بیان داشت: از 
آنجا که تغییر ساختارهای ذهنی و سازمانی از روش 
های ســنتی به روش های مدرن عالوه بر صرفه 
جویی در زمان می تواند در ارائه خدمات مطلوب 
تر به ساکنان جزیره مؤثر باشد. شرکت عمران، آب 
و خدمات بمنظور بهبود خدمات دهی به مردم در 
حوزه شهرسازی اقدام به آموزش کارکنان حوزه 
شهرسازی شــرکت و همچنین مهندسان ناظر 

کرده است.

ایرج شرف زاده، رییس شورای شهر کیش نیز 
ضمن تقدیر از اقدامات مدیران شرکت عمران، آب 
و خدمات از مهندس  مقدس زاده به عنوان مدیری 
مدبر و کاردان یاد کرد و انتصاب نیروهای قدیمی 
و متخصــص در معاونت های مختلف شــرکت 
عمران، آب و خدمات را یکی از نقاط قوت مهندس 
مقدس زاده برشمرد و افزود: رمز موفقیت مدیران 
بنام، حس اعتماد و ارائه مســئولیت به نیروهای 

متخصص و قدیمی است.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته شرکت 
عمران، آب و خدمات همکاری مستمر و مناسبی را 
با شورای شهر داشته است، افزود: در زمان مدیریت 
مهندس مقدس زاده نتایــج مثبت این اقدامات 

بیشتر و محسوس تر شده است.
رییس شورای شهر کیش ابراز امیدواری کرد 
با گسترش همکاری بین شــرکت عمران، آب و 

خدمات با مدیریت شایسته مهندس مقدس زاده 
و شورای شهر امر خدمت رسانی به شهروندان را 

ارتقاء بخشیم.
وی با اعالم اینکه اعضای شورای شهر منتخب 
مردم هســتند، گفت: شورای شــهر کیش در 
کمیسیون ها و شوراهای مختلف، صاحب کرسی 
است و در جلسات مذکور در جهت ارتقاء خدمات 

رسانی به شهروندان تالش می کند.

در این نشســت اعضای شــورای شهر به 
بیان مــواردی از خواســته های شــهروندان 
به منظور جذب بیشتر گردشگر به جزیره کیش 

پرداختند.
 در این نشســت معاونان و مشاوران شرکت 
عمــران، آب و خدمات منطقــه آزاد کیش نیز 
گزارشــی از اقدامات بعمل آمده در حوزه تحت 

مسئولیت خویش را ارائه کردند.

نشست اعضای شورای شهر با مدیر عامل شرکت 
عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش 


