
t oseei r ani . i r
7 کیش  شماره  1060 /   شنبه 10   اردیبهشت   1401  /    28 رمضان 1443  /  30 آوریل   2022

 ســاكنان و گردشــگران مومن و 
روزه دار جزیــره كيــش همزمان با 
سراسر كشور در راهپيمایی با شکوه 
روز جهانی قــدس، نــدای مرگ بر 
آمریکا، مــرگ بر اســرائيل و مرگ 
بــر انگليــس را در آســمان كيش 

طنين انداز كردند.
به گزارش روابــط عمومی و امور 
بين  الملــل ســازمان منطقــه آزاد 
كيش، همزمان بــا آخرین جمعه ماه 
مبارك رمضــان و روز جهاني قدس، 
مهدی كشاورز، رئيس    هيأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش 
با حضور در این راهپيمایی، همدلی و 
هم زبانی با همه مظلومان عالم به ویژه 
مردم مظلوم فلســطين را مهمترین 
پيام مردم برای حضور در این حماسه 
بزرگ عنوان كرد و گفت: این همدلی 
سبب می شود برادران ما در فلسطين 
بتوانند با قوت قلب بيشتر به راهی كه 

انتخاب كردند ادامه دهند.
معاون امور مجلس رئيس جمهور، 
اظهار داشت: حمایت های كشورهای 
آمریکا و اروپایی مســئله ای نيست 
كه این مهم به فراموشــی ســپرده 
شــود و گذشت زمان ســبب نادیده 
گرفتن حقوق مردم بی پناه فلسطين 
نخواهد شد؛ از این رو پس از پيروزی 
انقالب اسالمی، امام خمينی )ره( روز 
جهانی قدس را اعالم كردند تا مردم با 
حضور گسترده در این حماسه پر شور 

از مظلومان فلسطين حمایت كنند.
سيد محمد حسينی، خاطرنشان كرد: 
زمانی كه انتفاضه فلسطينی ها با سنگ 
بود امروزه با موشک می توانند از خودشان 
دفاع كنند و پاسخ دشمن را بدهند، افزود: 
حمایت های بی دریغ غربی ها نمی تواند 
موثر واقع شود و در جنگ 22روزه شاهد 
بودیم كه رژیم صهيونيســتی دیگر آن 

قدرت الزم را ندارد.

بر اساس این گزارش مردم جزیره 
كيــش، ســاعت: ١١ و ســي دقيقه 
جمعه نهم اردیبهشــت با شركت در 
راهپيمایي با شکوه روز جهانی قدس از 
ميدان المپيک با سر دادن شعارهاي، 
مرگ بــر آمریکا، مرگ بر اســرائيل، 
مرگ بر انگليس و مــرگ بر منافقين 
مزدور، فلســطين قهرمان هميشــه 
پاینده است، به سمت مصالي بزرگ 

كيش حركت كردند.
شركت كنندگان در این راهپيمایي 
بــا در دســت داشــتن پالكاردها و 
دست نوشته هایي با عناوین مختلف، 
حمایــت قاطــع خــود را از زنان و 
كودكان بــي دفاع فلســطين اعالم 
كرده و جنایات رژیم صهيونيستي و 

حاميانش را محکوم كردند.
در این حماســه پرشــور، اقشار 
مختلف مــردم در كنار مســئووالن 
محلي بــار دیگر در حمایــت از همه 

مسلمانان جهان، آزادي قدس شریف 
و مردم مظلوم فلســطين؛ نمادی از 
وحــدت و اراده امت اســالمی را به 

تصویر كشيدند.
 قرائت قطعنامه راهپیمایی

 روز جهانی قدس در جزیره 
همچنين در پایان راهپيمایی روز 
جهانی قدس قطعنامه ای به شرح زیر، 
ميان جمع پرشور گردشگران و مردم 

والیتمدار كيش قرائت شد.
١- آزادی قدس شــریف و رهایی 
ملت مظلوم و بی دفاع فلســطين از 
سلطه رژیم اشــغالگر صهيونيستی و 
تالش برای محو غده سرطانی اسرائيل 
را آرمان بلند جهان اســالم دانسته 
و بــا محکوم كردن هرگونه ســازش 
و همچنين عــادی ســازی روابط با 
اســرائيل غاصب كه با بی توجهی به 
تجارب و خطاهای بــزرگ تاریخی 
گذشــته صورت پذیرفته اســت، را 
خيانتی غيرقابل بخشــش قلمداد و 
هر تالشــی را كه بخواهد اذهان امت 
اســالمی از این نقشه شوم را منحرف 

سازد، تقبيح می نمایيم.
2- ... با اتخاذ مواضــع قاطعانه و 
عملی، تنها راه حل مسئله فلسطين 
كه »بازگشــت آوارگان فلسطينی از 
اقصی نقاط دنيا و برگزاری همه پرسی 
فراگير و آزاد برای تضمين آینده این 
كشــور« و تحقق راهبرد » فلسطين 
»فی البحر الی النهر« اســت را مورد 
حمایت قــرارداده و با هرگونه راه حل 
نمایشی جایگزین و ظالمانه مخالفت 

نمایند.
۳- شکست های پی درپی امریکا و 
رژیم صهيونيستی و ارتجاع وهابی در 
منطقه راهبردی غرب آسيا كه توهم 
شکست ناپذیری ارتش صهيونيستی 
و نفوذ ناپذیری امنيتــی آن را باطل 
ساخته است از نشانه های افول نظام 
سلطه و صهيونيسم در منطقه دانسته 

و بر حمایت قاطع و همه جانبه معنوی 
و موثــر نيروهای مســلح جمهوری 
اســالمی ایران از جبهه مقاومت ضد 
صهيونيســتی به ویــژه مجاهدان و 
رزمنــدگان غيور فلســطين تاكيد 

می كنيم.
۴ -با اعالم نفرت و انزجار از سکوت 
مرگبــار مجامع جهانــی و نهادهای 
كاریکاتــوری حقوق بشــر در قبال 
نژادپرستی، نسل كشــی و جنایات 
ضد بشری رژیم جعلی صهيونيستی؛ 
افشای جنایات و خباثتهای این رژیم 
عليه ملتها به ویژه مردم فلســطين را 
از مصادیق »جهاد تبيين« دانسته و 
از دســتگاه ها و نهادهای مسئول این 
حــوزه و همچنين اصحاب رســانه 
می خواهيم بــرای تبيين ســياهه 
جنایــات رژیم صهيونيســتی اقدام 

عاجل و موثر به عمل آورند.
۵- آمریکا را »دشــمن شــماره 
یک« خود دانســته و با محکوم كردن 
عهدشــکنی ها و رفتار اســتکباری و 
مزورانه كاخ سفيد در مواجهه با حقوق 
برجامی ایران اسالمی ضمن حمایت 
از    هيــأت مذاكره كننده هســته ای 
كشــورمان، لغو همه جانبه تحریم ها 
و راســتی آزمایی و حصول اطمينان 
از تمکين امریکایی هــا در قبال آن را 
تنها راه صيانت از حقوق و منافع ملی 

می دانيم.
۶- اقتــدار و توانمندی هــای 

بازدارنده موشــکی و نفوذ معنوی و 
تعيين كننده منطقه ای ایران مقتدر 
و ســربلند كه به یمن مجاهدت های 
اقتدارآميز نيروهای مسلح جمهوری 
اســالمی به ویژه »ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی« را سرمایه راهبردی 
كشــور دانســته و به دشــمنان این 
سرزمين هشــدار ميدهيم از هرگونه 
شيطنت و رویاپردازی برای تضعيف 
و یا تعرض به این حوزه كه خط قرمز 
ایرانيان اســت، اجتناب ورزند و خود 
را هدف پاســخ های قاطعانه، ویرانگر 
و پشــيمان كننده ایران مقتدر قرار 

ندهند.
۷- »وحــدت و وفــاق ملی« رمز 
پيروزی و سربلندی ملت ایران برای 
عبور از بحران ها ، فتنه ها و چالش های 
توليد شده توسط دشمنان خارجی و 
بدخواهان داخلی بوده است؛ با تاكيد 
بر شــرایط خطير و حساس تاریخی 
امروز كشــور و لزوم تعميق همدلی و 
هم افزایی ظرفيت ها و فرصت ها برای 
پيشبرد اهداف و برنامه های پيش بينی 
شــده در حل مشــکالت اقتصادی و 
معيشتی مردم و فائق آمدن بر جنگ 
اقتصادی و تحریمی دشمنان و مبارزه 
قاطع با فساد و گرانی، هرگونه غفلت و 
كوتاهی در این عرصه را در زمره بازی 
در زمين دشمن تلقی و با محکوميت 
قاطع آن، محاكمه و مجازات عوامل و 

مسببان را خواستاریم.

با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس متجلی شد؛

همدلی مردم کیش با آرمان های فلسطین
 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 

و توسعه کیش ابقا شد
با حکم مهدی كشاورز، 
مدیرعامــل ســازمان 
منطقــه آزاد كيــش، 
عليرضــا ابراهيم پور در 
سمت مدیرعامل شركت 
ســرمایه گذاری و توسعه 

كيش ابقا شد.
به گزارش ایلنا؛ در این حکم آمده است:

انتظار می رود با بهره گيری از روحيه انقالبی و 
كار جهادی موارد زیــر را در اولویت برنامه های آن 

شركت قرار دهيد:
بسترسازی به منظور رشد و توسعه اقتصادی، 
صنعتی، عمرانی و بازرگانــی منطقه آزاد كيش 
از طریق جذب ســرمایه های داخلی و خارجی و 
ارائه خدمات پشتيبانی به كليه فعاالن اقتصادی 
منطقــه، در چارچــوب سياســت های ابالغی 
شــورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه 

اقتصادی.
سرمایه گذاری در كليه فعاليت های توسعه ای با 
مشاركت سایر سرمایه گذاران با رعایت سياست های 
كلی اصل )۴۴( قانون اساسی ابالغی مقام معظم 

رهبری و قانون اجرای آن.
انجام فعاليت ها و اقدامات الزم و اطالع رسانی در 
خصوص شناسایی، جذب و هدایت سرمایه گذاران 
توانمند داخلی و خارجی در جهت استفاده بهينه 
از منابع و امکانــات و ظرفيت های منطقه و كمک 
به ارتقای ســرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری، 

صنعتی كيش.
شایان ذكر است عليرضا ابراهيم پور پيش از این 
سمت سرپرستی شركت سرمایه گذاری و توسعه 

كيش را برعهده داشت.
     

 انتصاب   در شورای بین  المللی سازی
 آموزش عالی در کیش

مهــدی كشــاورز در 
حکمی یاسر شــاه پيری 
را به عنوان عضو شــورای 
بين  المللی سازی آموزش 
عالی در منطقه آزاد كيش 
منصــوب كرد.به گزارش 

ایلنا؛ در حکم یاسر شاه پيری آمده است:
نظر به شایستگی، ســوابق و تجارب ارزشمند 
جنابعالی، به موجب این ابالغ به عنوان عضو شورای 
بين  المللی سازی آموزش عالی در منطقه آزاد كيش 

منصوب می شوید.
اميد است در سال »توليد، دانش بنيان، اشتغال 
آفرین« نامگذاری شده اســت با عنایت خداوند 

متعال پيوسته قرین توفيق باشيد.
     

اطالعیه دریافت مجوز فعاالن 
حمل آب شرب تانکری

تمام فعاالن و متقاضيان حقيقی و حقوقی حمل 
و توزیع آب شــرب تانکری باید تا 2۳ اردیبهشت 
امسال، نسبت به دریافت پروانه بهره برداری خود 

اقدام كنند.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان 
منطقه آزاد كيش، در راستای ساماندهی حمل و 
توزیع آب شرب تانکری در جزیره كيش، تمام فعاالن 
و متقاضيان حقيقی و حقوقی در این زمينه باید تا 
2۳ اردیبهشت امسال، نســبت به دریافت پروانه 
بهره برداری از معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان 

منطقه آزاد كيش اقدام كنند.
الزم به ذكر است، معاونت عمرانی و زیر بنایی 
ســازمان منطقه آزاد كيش در اخطاری به منظور 
رعایت استانداردهای مربوطه و بهداشت عمومی 
جامعه پس از انقضای مهلت یاد شده از ادامه فعاليت 
شركت ها و اشخاص حقيقی فاقد پروانه بهره برداری 

جلوگيری خواهد شد.
    

 اکران »موقعیت مهدی« 
در جزیره کیش

با حضــور كارگردان 
و بازیگــران فيلم هادی 
حجازی فر، ژیال شــاهی، 
معصومه ربانی  و روح اهلل 
زمانی، فيلم ســينمایی 
»موقعيــت مهــدی« 

هفتم و هشتم اردیبهشت ســاعت 2١ در سالن 
خليج فارس مركز همایش های بين  المللی كيش 

اكران شد.
به گزارش ایلنا؛ فيلم ســينمایی »موقعيت 
مهــدی«، روایتگر داســتان زندگــی فرمانده 
لشگر ۳١ عاشورا شــهيد واالمقام مهدی باكری 
در شش پرده، از زمان آشــنایی با همسرشان و 
 ازدوج تا هنگام شــهادت در جزیره كيش اكران

 می شود.

اخبار کیش

خبر

مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد كيش 
بر رویکــرد علمی و برنامه محور در راســتای 
پيشرفت و رفع تمام مشکالت ورزش در جزیره 

كيش تاكيد كرد.
به گزارش ایلنا؛ مهدی كشاورز در نشست 
هم اندیشی با روســای    هيأت های ورزشی كه 
شامگاه سه شنبه ۶ اردیبهشت در سالن رازی 
مركز همایش های بين  المللــی كيش برگزار 
شــد با بيان این كه در بخــش عمومی ورزش 
از ظرفيت های كيش به خوبی استفاده نشده 
اســت گفت: با مشــاهده آمار در حوزه های 
سالمت، جلوگيری از افســردگی و برگزاری 
ورزش هــای عمومی بر اســاس ظرفيت های 

موجود، فعاليتی صورت نگرفته است.
كشــاورز با بيان این كه علت كاستی ها در 
حوزه های ورزشی عدم رویکرد علمی و برنامه 
محور بوده، عنوان كرد: با بررسی، برنامه ریزی 
و اجرای صحيح می توان در رفع تمام مشکالت 

اقدام كرد.
ریيس    هيأت مدیره ســازمان منطقه آزاد 

كيش بــا تاكيد بــر پيگيری و رســيدگی به 
مشکالت و موضوعات مریوط به حوزه ورزش 
جزیره اظهار داشت: در جلسات به فعاليت 29 
رشته ورزشی در كيش اشاره شده است كه در 
صورت فعال بودن، هنوز به نقطه مطلوب خود 

نرسيده است.
كشــاورز با اشــاره به توســعه و پيشرفت 
ورزشــگردی و ایجاد درآمدزایــی در جزیره 
كيش گفت: با تحقق این مهم حقوق و مزایای 

مناسبی به مربيان اختصاص پيدا می كند.
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد كيش، 
توریسم ورزشی را یکی از اهداف بلندمدت خود 
عنوان كرد و افزود: توریسم ورزشی به معنی این 
نيست كه سازمان هزینه كند بلکه باید به گونه 
ای عمل شــود كه تمام فعاليت ها خودگردان 
باشد و آمادگی همکاری با بخش خصوصی در 

این حوزه فراهم شود.
وی بر رسيدگی و ریشــه یابی عدم فعاليت 
برخی    هيأت های ورزشی در كيش اشاره كرد 
و گفــت: ورزش چوگان كه یــک ورزش آباء و 

اجدادی است در كيش فعال نبوده و می توان 
علت آن را عدم كارشناســی و دیدگاه علمی 

مناسب دانست.
كشاورز بر ضرورت پرهيز از انجام كارهای 
نمایشــی تاكيــد كــرد و اظهار داشــت: در 
بخش های مختلف به ویژه ورزش باید به گونه 
ای عمل كنيم كه حضور حداكثری مردم را به 
همراه داشته باشد و برای پيشرفت این حوزه 
می توان نســبت به برگزاری مسابقات خاص 

مانند واليبال، فوتبال و سایر رشته های ورزشی 
با توجه به ظرفيت های موجود در كيش اقدام 
كرد.مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد كيش بر 
لزوم اهميت ظرفيت های مدارس و سالن های 
ورزشی در این منطقه اشــاره كرد و گفت: در 
بازدید سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی 
سازمان از سالن های ورزشی، برنامه ریزی ها 
و پيگيری های الزم در این زمينه انجام شــده 

است.
وی از برگزاری نشســت های تخصصی با 
   هيأت های ورزشی خبر داد و تصریح كرد: باید 
نقش هریک از ما برای بهبــود وضعيت حوزه 
ورزش كيش مشخص شود.ریيس    هيأت مدیره 
سازمان منطقه آزاد كيش وضعيت ورزش های 
دریایی را نامناســب عنوان كرد و گفت: باید از 
ظرفيت های ورزشی آبی و دریایی موجود در 
جزیره كيش اســتفاده مطلوب و درآمدزایی 

مناسب كرد.
كشــاورز در ادامه افزود: از ترویج فرهنگ 
ورزش هــای بومــی در منطقــه و همچنين 

برگزاری مسابقات كشــوری در جزیره كيش 
استقبال می كنيم.وی همچنين به بحث ورزش 
در حوزه بانوان اشاره كرد و گفت: در حوزه های 
مربوطه نگاه ویژه تری خواهيم داشــت و برای 
همکاری در این زمينه آمادگــی الزم خود را 

اعالم می كنيم.
كشاورز نسبت به ســاماندهی موتورهای 
شــارژی نيز تاكيد كرد و گفت: در یک جلسه 
مشترك با فرماندهی نيروی انتظامی نسبت به 
ساماندهی و مشخص كردن محدوده برای این 

وسایل اقدامات الزم باید صورت گيرد.
كشاورز گفت: با همکاری و تالش های همه 
جانبه تا زمان برگزاری جام جهانی 2022 قطر 
می توانيم در حوزه ورزش بــه نقطه مطلوبی 

دست پيدا كنيم.
یاسر شاه پيری سرپرست معاونت فرهنگی 
و اجتماعی سازمان منطقه آزاد كيش، گفت: 
باید ورزش كيش در بخش های بانوان و آقایان 
در رده های سنی مختلف با یک انرژی بيشتری 

همراه شود.
شاه پيری با تاكيد بر این كه یکی از راه های 
كاهش اعتياد در جامعه، ورزش اســت افزود: 
همایش پيــاده روی خانوادگی بــا همکاری 
حوزه های ورزشی و سایر رویدادهای ورزشی 

برگزار می شود. 

مهدی کشاورز مطرح کرد:

رویکرد علمی و برنامه محور الزمه پیشرفت ورزش در کیش

مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد كيــش در بازدید 
مجدد از زمين های  هاردكورت  تنيس، ساختمان جدید 
دادگســتری و تصفيه خانه مركزی كيش، از پيشــرفت 

این پروژه ها اعالم رضایت كرد و گفت: ثابت شد كه نبود 
امکانات كافی نمی تواند مانع پيش روی شود.

به گــزارش ایلنا؛ مهدی كشــاورز در بازدید مجدد از 
ساختمان جدید دادگستری، با اعالم رضایت از پيشرفت 
این پروژه ابراز اميدواری كرد: ســاختمان مذكور طبق 
زمان بندی تعيين شده پيش رفته و تا ۳١ام شهریورماه 

به بهره برداری برسد.
وی همچنين در بازدید از تصفيه خانه مركزی كيش، 
از در آســتانه ی عقد قــرارداد بودن مــدول دوم، جهت 

راه اندازی حجم پنج هزار مترمکعب خبر داد.

محســن نظرپور، سرپرست شــركت عمران، آب و 
خدمات كيش نيز در این بازدید با اشــاره به افزایش نياز 
در ایامی مانند نوروز، بر پيش بينی و افزایش ظرفيت این 
مجموعه به حجم 20هزار مترمکعــب تصفيه فاضالب 
اشــاره و تصریح كرد: با توجه به  پيش بينی حضور باالی 
گردشــگر در كيش، حوزه ی فاضــالب در طرح جامع، 

بازنگری شده است. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش بر نحوه  صحيح 
و استاندارد نگهداری تجهيزات تصفيه خانه، خصوصا در 

ایام كم ترافيک مسافری تاكيد كرد.

بر اســاس این گزارش، بتن ریزی و عمليات اجرایی 
مدول دوم تصفيه خانه كيش، اسفندماه ١۴00 به اتمام 

رسيده است.
گفتنی اســت زمين هاردكورت تنيــس نيز آماده ی 
بهره برداری اســت. مدیرعامل ســازمان در بازدید دهم 
فروردین، درخصوص لزوم آماده سازی این پروژه تا پيش 

از خردادماه، دستور موكد و جدی صادر كرده بود.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد كيش به همراه رضا 
شجيع مشــاور و سرپرســت اداره كل حوزه مدیرعامل، 
مدیرروابط  عمومی سازمان، مدیرعامل شركت عمران، 
آب و خدمــات و جمعــی از مدیران این شــركت صبح 
سه شنبه ششم اردیبهشــت ماه، از برخی پروژه های در 

شرف بهره برداری بازدید كرد.

آماده سازی بیش از سه پروژه در جزیره پیش از موعد مقرر


