
طی روزهای گذشته مسافرت  به جزایر جنوبی کشور به 
ویژه کیش و قشم افزایش قابل توجهی  داشته است  و این 
مسئله سبب بروز نگرانی های در زمینه شیوع و گسترش 

احتمالی کرونا شده است.
تــورج دهقــان زنگنه -رییس ســازمان هواپیمایی 
کشوری- درباره این مسئله و اینکه آیا محدودیت هایی 
در این زمینه به ســازمان ابالغ شده است یا خیر؟ اظهار 
کرد: وظیفه سازمان هواپیمایی کشوری نظارت بر اجرای 
پروتکل های بهداشتی ابالغ شده برای پیشگیری و مقابله 
با شیوع ویروس کروناست که تا کنون این اتفاق با دقت 

تمام انجام شده است.
وی افزود: یکی از این پروتکل ها اعمال محدودیت ۶۰ 
درصدی پذیرش مســافر در پروازهای داخلی است که 

همچنان رعایت می شود و از این به بعد نیز بر روند اجرای 
دقیق و درست آن نظارت خواهیم کرد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه اگر ســتاد ملی مقابله بــا کرونا یا وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی محدودیت های 

جدیدی برای پروازهای کیش و قشــم یا دیگر پروازها 
را ابالغ کنند، آماده اجرای آن هستید؟ تاکید کرد: سازمان 
هواپیمایی کشوری مسلما تابع قوانین و مقرارت بوده و 
در زمینه پروتکل های بهداشــتی نیز اگر  هر محدودیت 

جدیدی به ما اعالم کنند آن را اعمال خواهیم کرد

چهار شنبه 1 بهمن 1399، 6 جمادی الثانی 1442 ،20 ژانویه 2021، شماره 23659

رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد:

اقتصاد کیش -  دادستان قشم گفت: با توجه به اعالم سوء قصد به خودروی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و مجروح شدن وی و مدیر تشریفات این سازمان، دستورات الزم 

برای دستگیری عامل یا عامالن سوء قصد صادر شده است. 
رضا صفایی  افزود: به محض گزارش این حادثه،  اینجانب و مسووالن مربوطه در محل 

حادثه حضور یافتیم تا ضمن بررسی موضوع از نزدیک، دستورات مقتضی صادر شود.
به گفته منابع آگاه و حاضر در محل حادثه، فرد مسلحی با موتورسیکلت پس از شلیک ۶ یا ۷ 
گلوله به سمت خودروی سازمانی مدیرعامل منطقه آزاد قشم از محل تیراندازی متواری شد.

به گفته فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشگی هرمزگان، حمید رضا مومنی 
از ناحیه دســت مجروح شد که پس از انجام اقدامات الزم از بیمارستان مرخص شد اما 
تورج امانی که گفته می شود گلوله به صورت وی اصابت کرده، در حال دریافت خدمات 

درمانی است.
همچنین یک عمل جراحی اورژانسی برای متوقف ساختن خونریزی فک پایین بر روی 
تورج امانی، صورت گرفته و وی احتماال برای تکمیل مراحل درمان به بندرعباس و یا 

تهران منتقل خواهد شد.
پیش از این نیز محدثه رزمجو، مدیر حقوقی این سازمان در منزل خود مورد حمله مسلحانه 

افراد ناشناس قرار گرفته بود، ولی آسیبی ندید.

جزییات سوءقصد به مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم تشریح شد

       اقتصــاد کیــش -  رئیس گروه 
اقتصادی معاونت بررســی دفتر مقام 
معظم رهبری گفت: واردات خودرو 
دست دوم از مناطق آزاد شایعه ای بیش 
نیست و نباید به سمت این موضوع نیز 

حرکت کنیم.
علی آقــا محمدی، با بیان این مطلب 
گفت: راهی که خودروسازان در پیش 
گرفته اند، راهی درست و در راستای 

اصالح رویه های قبلی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
ادامــه داد: این راه باید با جدیت دنبال 

شود و همگان باید در این مسیر موید و کمک کار خودروسازان باشند.
وی با تاکید بر اینکه شرکت های خودرویی دارای مجموعه ای از نیروهای متعهد و 
متخصص هستند، گفت: تولید قطعات و خودروهای داخلی برای جایگزینی با واردات 

و کاهش ارزبری به درستی در دستور کار قرار گرفته است.
ریس گروه اقتصادی دفتر بررســی های مقام معظم رهبری با اشــاره به اینکه اولین 
تحریم ها در خودرو نشــان از جایگاه این بخش است، تصریح کرد: خدمت به مردم 
همان تولید است و تولید بیش تر، با کیفیت تر و رقابتی، امکان استفاده همه مردم از 

خودرو را فراهم می کند.
آقامحمدی که در مراسم رونمایی از نخستین پبشرانه ملی سه استوانه ایران خودرو 
سخن می گفت، ادامه داد: امیدوارم رونمایی از این پیشرانه )موتور( ملی سه استوانه ای 
مقدمه ای برای سرعت گیری هر چه بیشتر کار در حوزه تولید داخل برای خودکفایی، 

قطع وابستگی و کاهش ارزبری باشد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه تولید خودرو کم مصرف مورد تاکید مقام معظم رهبری 
بوده است، اضافه کرد: این پیشرانه ۳ استوانه ملی در همین راستا است و باید هرچه 

سریعتر سرمایه گذاری الزم و صنعتی سازی برای تولید انبوه آن انجام شود.

واردات خودرو دست دوم 
از مناطق آزاد شایعه است!

رئیس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری:

       اقتصاد کیش -  اردوی تیم ملی ترامپولین بزودی   برگزار خواهد شد.
 به گزارش اقتصاد کیش این اردو که جهت اطالع مربیان از نحوه آماده سازی ورزشکاران 

که با هدف مسابقات آسیایی چین می باشد برگزار می شود.
قابل ذکر است که محمد سعید ابادی بعنوان ورزشکار و ماهان باژرنگ به عنوان مربی تیم 

ملی بزرگساالن در این اردو حضور دارند.

حضور نمایندگان کیش در اردوی
 تیم ملی ترامپولین 

توسط دادستان قشم؛

اقتصاد کیش -  سخنگوی شورای سالمت کیش با اشاره به وضعیت رنگ آبي کیش، گفت: 
برگزارکنندگان کنسرت ها موظف به رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی هستند.

دکتر رضانیا با اشاره به اینکه جزیره کیش از نظر رنگ بندی کرونا در وضعیت آبی قرار 
دارد، گفت: براساس دستورالعمل مربوط به رنگ بندی مناطق آبي، فعالیت های صنفی، 
شغلی، فرهنگی، آموزشی و مذهبی مي توانند با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 
فعال باشند و هیچگونه منع فعالیتي براي اصناف قائل نشده است و برگزاری کنسرت ها نیز 

در این گروه قرار می گیرد.
وی افزود: بهرحال اینها فعالیت هایي است که می تواند پاشنه آشیلی برای شیوع ویروس کرونا 
باشد و اگر قرار بر برگزاری این فعالیت ها است برگزارکنندگان باید کلیه دستورالعمل های 

بهداشتی را صد در صد رعایت کنند.
سخنگوی شورای سالمت کیش در خصوص مرکز تخصصی بیماران تنفسی بیمارستان 

کیش، گفت: این مرکز در چند روز آینده به بهره برداری خواهد رسید.
دکتر رضانیا گفت: درمانگاه کرونا در مرکز خدمات جامع سالمت بوعلی نیز به بهره برداری 
رسیده است و کلیه خدمات را به افراد مشکوک به بیماری کووید ۱۹ را انجام می دهد و این 

افراد تداخلی با مراجعه کنندگان عادی نخواهند داشت.
 دکتر رضانیا با اشاره به برگزاری سی و سومین جلسه ستاد اقدامات پیشگیرانه منطقه آزاد 
کیش، گفت: با توجه به درخواست برخی از مجامع صنفی مبنی بر برگزاری مجمع عمومی 
سالیانه مقرر شد مجامع صنفی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در فضا های سرپوشیده 

با ۳۰ درصد و در فضای باز با ۵۰ درصد ظرفیت بتوانند این مجمع را برگزار کنند.
وی در خصوص تصمیم گیری برای بازگشــایی مدارس گفت: با توجه به درخواست 
اداره آموزش و پرورش به ستاد اقدامات پیشگیرانه کرونا مقرر شد با تاکید بر مجازی بودن 
آموزش ها و امتحانات در جزیره کیش چنانچه با توجه به بخشنامه ستاد ملی کرونا، مدرسه ای 
دارای شرایط ابالغیه ستاد ملی بوده و امکانات الزم ابالغ شده مرکز توسعه سالمت کیش 
مبنی بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی را داراست درخواست خود را برای بررسی به 

اداره آموزش و پرورش اعالم کند.
دکتر رضانیا گفت: بدیهی است حضور در مدارس به هیچ عنوان اجباری نخواهد بود.

برگزارکنندگان کنسرت ها موظف به رعایت 
کامل دستورالعمل های بهداشتی هستند 

سخنگوی شورای سالمت کیش :

       اقتصــاد کیــش -  مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه گفت: هم اکنون چهار 
طرح توسعه ای بندری شامل عملیات نصب ۱۰۰ بوالرد)قطعه ای که در عرشه کشتی 
و روی اسکله وجود دارد و طناب کشتی را به آن می بندند(، اجرای آسفالت، روشنایی 
و تعمیرات اساسی اسکله و موج شکن پست شرقی در این بندر در دست انجام است. 
قاسم عسکری نسب روز گذشته  با اعالم این خبر افزود: برای این میزان طرح ۲۱۰ 

میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
وی بیان داشــت: این طرح ها درتمامی مراحل با تکیه بر توان داخلی و بهره گیری از 

تولیدات ملی و مطابق با آخرین استانداردهای روز تهیه و نصب می شود.
مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه اظهارداشت: این طرح ها در راستای ارتقای توان 
عملیاتی و افزایش ایمنی پهلوگیری کشتی ها، افزایش ضریب ایمنی شناورهای سنتی 

مستقر و نیز ارتقای سطح ایمنی و امنیت این بندر در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: این طرح های توسعه ای همچنین در راستای تحقق اهداف ترسیم 
شده و توجه به مسوولیت های اجتماعی و نیز حرکت در مسیر تعامل هرچه بهتر شهر 
و بندرلنگه، همچنین بهبود شرایط برای توسعه صادرات غیرنفتی و واردات، ارتقای 

کیفیت خدمات به ساحل نشینان و دریانوردان صورت می گیرد.
مدیر بنادر غرب هرمزگان با تاکید به این موضوع که اســتفاده از تمام ظرفیت های  
بندرلنگه و بنادر غرب استان در جهت رونق بیشتر اقتصادی و اجتماعی منطقه و بهبود 
معیشت و زندگی ساحل نشینان است، تصریح کرد: از جمله راهبردها و برنامه های در 
دستورکار سازمان بنادر و دریانوردی گسترش طرح های زیرساختی درجهت رونق 

تجاری و ایجاد اشتغال مولد جوانان منطقه است.
عسکری نسب همچنین به  طرح جامع بندرلنگه با هدف افزایش پسکرانه و اراضی 
پشتیبانی بندر اشاره کرد و گفت: این طرح در افزایش عملکرد فعالیت های بندری و 
دریایی نقش بسزایی دارد و موجب رشد و شکوفایی اقتصادی هرچه بیشتر منطقه 

غرب می شود.
بندرلنگه با دارا بودن ۵۰۰ متر اسکله و ۴۰ هکتار وسعت به عنوان اصلی  ترین بندر 
منطقه غرب هرمزگان است که عالوه بر صادرات کاال، پشتیانی از فعالیت های ترانزیتی، 

وارداتی و کابوتاژ را نیز برعهده دارد.

چهار طرح توسعه ای بندری
 در بندرلنگه در دست انجام است

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه :

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید 78.888متر لوله پلی اتیلن در سایزهای متفاوت 

جهت استفاده درجزیره زیبای کیش

شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

• شماره مناقصه: ن/ع/02/99/21
کت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش • نام مناقصه گزار: �ش

• نشا�ن مناقصه گزار: 
کت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش.  - دف�ت مرکزی: جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع اداری پارس- �ش

   تلفن: 44421380- 076  
- دف�ت تهران: بزرگراه آفریقا- باالتر از چهارراه شهید حقا�ن )جهان کودک(- نبش خیابان کیش- ساختمان شماره 45 -  طبقه همکف. 

   تلفن: 88780747– 021  و  021-88872235-8
ح مندرج در اسناد به مدت • موضوع مناقصه: خرید 78.888م�ت لوله پیل اتیلن در سایزهای متفاوت جهت استفاده در جزیره زیبای کیش به �ش

 5 ماه شمیس
• مبلغ برآورد:48.343.191.680) چهل و هشت میلیارد و سیصد و چهل و سه میلیون و یکصد و نود و یک هزار و ششصد و هشتاد ریال(

• تاریــــخ فروش اسناد مناقصه: از تاریــــخ درج آگیه نوبت دوم تا پایان وقت اداری مورخ 1399/11/08
• آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهادها: از تاریــــخ اتمام مهلت فروش اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 1399/11/18

خانه دف�ت مرکزی و دف�ت تهران مناقصه گزار • محل فروش و تحویل پیشنهادها: دب�ی
• تاریــــخ و  محل گشایش پیشنهادها )پاکات »الف« و »ب« و»ج«(: ساعت 13:30 مورخ 1399/11/20 در دف�ت مرکزی مناقصه گزار

، مجاز یم  باشد. تبرصه: حضور نماینده تام االختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشا�ی در صورت ارائه معر�ن نامه معت�ب کت�ب
• مبلغ خرید اسناد مناقصه: 3.000.000 )سه میلیون ریال( ریال که یم بایست به روش ذیل ارائه شود:

-  ارائه رسید بانیک واریز نقدی به شماره حساب  1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش
کت در فرآیند ارجاع کار : 2.417.159.584 ریال که یم بایست به ییک از سه روش ذیل ارائه شود :   ن �ش • مبلغ و نوع تضم�ی

1. ارائه رسید بانیک واریز نقدی به شماره حساب 1-77788999-820-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل جزیره کیش 
2. ارائه چک بانیک تضمی�ن در وجه مناقصه گزار

کت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش مطابق اسناد مناقصه ط به نام �ش 3. ارائه ضمانتنامه بانیک بدون هرگونه قيد و �ش
• ترتیب دریافت اسناد مناقصه:

کت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم نمایند:  �ش
1. تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهاد ها

2. تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان
3. دریافت رسید تحویل پیشنهادها

ایط مناقصه: • سایر �ش
 معت�ب از کارخانه های تولید کننده لوله باشند.

گ
کت کننده یم بایست دارای نمایند� • اشخاص حقی�ت و حقو�ت �ش

 ترتیب اثر داده 
ً
وط، مخدوش و پیشنهادها�ی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا • به پیشنهادهای فاقد امضاء، م�ش

نخواهد شد.
ان مقرر، چک شخیص و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. ن ده های مخدوش یا کم�ت از م�ی ده، س�پ • به پیشنهادهای فاقد س�پ

• هزینه درج هر دو نوبت آگیه به عهده برنده مناقصه یم باشد.
کت کنندگان حداقل تا 3 ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها، اعتبار خواهد داشت و برای یک دوره سه ماهه دیگر قابل  • پیشنهادات �ش

تمدید یم باشد.
• ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گرديده است. 

• جهت کسب اطالعات بیش�ت با شماره تلفن 44421380-076 تماس يا به سايت های www.kish.ir و www.urban.kish.ir مراجعه 
فرماييد.

نوبت اول

       اقتصاد کیش - حســن قالیباف اصل، رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
استعفای دوباره خود را به دلیل فراهم نشدن شرایط اعالمی، به وزیر امور اقتصادی 

و دارایی ارایه کرد. 
در متن استعفای قالیباف آمده است: بنده در سخت ترین شرایط که مردم دعوت 
عمومی به بازار سرمایه  شده بودند، این وظیفه خطیر را بر عهده گرفتم و در طول 
چند ماه خدمت در دشــوارترین شرایط به دنبال توسعه بازار بودم اما متاسفانه به 
واسطه اقدامات سیاسی و ورورد غیر حرفه ای و بیش از حد اشخاص و مسئولین 
به مباحث بازار ســرمایه و برزو افت و خیز شــدید شــاخص کل بورس تهران، 

هیچگاه دیده نشد.

رئیس سازمان بورس
 استعفا داد 

جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری، تحلیلی
 اقتصاد کیش 

به نشانی زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR

    اقتصاد کیش - در پی افزایش مسافرت 
به کیش و قشم در روزهای اخیر، رییس سازمان 
هواپیمایی کشــوری اعالم کــرد که وظایف 
محوله در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی 
پروازها انجام شده و اگر اعالم کنند آماده اعمال 

محدودیت در این زمینه نیز هستیم.

آمادگی برای اعمال محدودیت پروازهای
 کیش و قشم

اقتصــاد کیش - معاون هماهنگــی امور اقتصادی 
اســتانداری هرمزگان گفت: زیرساخت های الزم برای 
تامین سوخت ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

در هرمزگان مهیا شود. 
ایرج حیدری در نشســت کارگروه توسعه صادرات 
غیرنفتی در محل سایت سوخت رسانی خدمات دریایی 
و مهندســی کشتیرانی قشم واقع در بندر شهید رجایی 
اظهارداشــت: رفع موانع پیش روی ناوگان کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران از اولویت های مهم استان است و 
این مهم تا رسیدن به اهداف مورد نظر پیگیری خواهد شد.
وی در این باره بیان داشــت: تامین ســوخت ناوگان 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از محل ظرفیت های 
پاالیشگاهی این استان نقش بسزایی در کاهش هزینه های 
تامین سوخت کشتی ها و کاهش آثار تحریم و دور زدن 
آن دارد. حیدری اضافه کرد: از ظرفیت کارگروه اقدام ملی 
برای ایجاد زیرســاخت های الزم برای تامین سوخت 
ناوگان کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران با استفاده از 
ظرفیت های پاالیشگاهی هرمزگان بهره گرفته خواهد 
شــد. استان هرمزگان با برخورداری از ۳۰ کارخانجات 
کشتی سازی و لنج سازی رتبه نخست را در بین استان های 
ساحلی به خود اختصاص داده و به عنوان قطب صنعت 

ساخت و تعمیر انواع شناور در کشور معرفی شده است.
شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران 
)ایزوایکو( در سال ۱۳۵۲ با طراحی شرکت آلمانی )بلوم 
اندفوس( به منظور جذب بخش بزرگی از بازار تعمیرات 
و ســاخت شــناور در ۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس 

احداث شد.

ایــن مجتمع یکی از قدیمی تریــن صنایع در بخش 
ســاخت و تعمیر انواع کشتی، بارج و سکوهای نفتی و 
گازی در منطقه خلیج فارس بوده که تاکنون بواسطه داشتن 
نیروهای متخصص و توانمند موفقیت های زیادی را برای 
کشورمان کسب کرده و در سایه تحریم  و کرونا همچنان 

سرزنده به حیات خود درغرب هرمزگان ادامه می دهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان: 

زیرساخت های تامین سوخت ناوگان کشتیرانی کشور
 در هرمزگان فراهم شود


