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ایجاد بازار میوه و تره بار در کیش

       اقتصاد کیش -  گرانی و قیمت نامناسب و عدم دسترسی به همه نیازهای موجود 
در بازار میوه و تره بار مشکلی  بود که سالها گریبانگیر  زندگی مردم و ساکنین کیش بود.

وعده های زیادی در دوره های مختلف و توسط مدیران متعدد طی سال های  گذشته 
در این باره داده شده بود اما هیچ یک رنگ  عمل بخود نگرفته بود و در همان حد حرف 
و وعــده باقــی مانده بود. اما این باردر اقدامی قابل تقدیر ، یکی از مهم ترین مطالبات 

رفاهی مردم و ساکنین کیش یعنی ایجاد بازار میوه و تره بار مورد توجه قرار گرفت و
بازار میوه و تره بارکیش به همت شرکت عمران آب و خدمات جزیره در آستانه سال 

جدید به بهره برداری رسید. 
 در آستانه سال جدید با حضور جعفر آهنگران سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش ، 
مصطفی خانزادی سرپرست معاونت فنی و زیر بنایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
،سعیدپورعلی معاون  فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش ، ابوالفضل طیبی 
مدیرعامل شرکت عمران آب و خدمات و جمعی از معاونان و مدیران بازار میوه و تره 

بار کیش افتتاح شد و در حال حاضر مورد بهره برداری قرار دارد 
 ابوالفضل طیبی مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات کیش در این مراسم اظهار 
داشت: در پاسخ به مطالبات شهروندان با حمایت سرپرست محترم  سازمان منطقه آزاد 
کیش بازار میوه و تره بار با همکاری تیم های مختلفی از شرکت عمران آب و خدمات 

منطقه آزاد کیش به صورت جهادی طی یک  ماه آماده شد و به بهره برداری رسید.

وی با اعالم اینکه بازار میوه و تره بار به صورت مستقیم با معیشت شهروندان سر و کار 
دارد و تاثیر آن در سبد خرید و سفره خانواده ها روز به روز بیشتر است تصریح کرد: 
این بازارها امکانی برای تهیه و تنظیم میوه و تره بار و سایر اقالم و مایحتاج مورد نیاز 

کیشوندان با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب است.
 مدیرعامــل شــرکت عمــران ، آب و خدمات کیش افــزود : در خصوص فرآیند 
قیمت گذاری کارگروهی با حضور نمایندگانی از بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش ، 
شرکت عمران آب و خدمات و بهره بردار تشکیل شده است.وی افزود :نگاه ما برای 
راه اندازی این بازار نگاه حمایت از مردم است و برای کسب درآمد نیست و با توجه به 

سخنان مقام معظم رهبری وظیفه ما تأمین مایحتاج مردم است.
 شایان ذکر است  بازار میوه و تره بار کیش به مساحت سیصد هزار  و ۲۰۰ متر مربع و 

دارای ۱۷ غرفه در فاز اول برای عرضه میوه و تره بار است.

به گزارش  اقتصاد کیش به نقل از روابط عمومی شرکت 
عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، جعفر آهنگران 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در شرکت 
عمران، آب و خدمات کیش با مدیرعامل و مسئوالن این 

شرکت دیدار وگفت وگو کرد.
دراین نشست سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
به دســتاورد های قابل مالحظه این شرکت در توسعه 
موضوعات مختلف شهری، زیربنایی، عمرانی، فضای 
سبز وخدماتی جزیره کیش که به مدد تالش های شبانه 
روزی مدیران و کارکنان شرکت عمران، آب و خدمات 
کیش میســر شده گفت : تالش های همکاران و منابع 
شرکت در جهت تحقق تدوین طرح راهبردی، بسیار 
کار بزرگی بوده است و سازمان منطقه آزاد کیش، حامی 
تالشهای شرکت عمران، آب و خدمات در مسیر توسعه 

پایدار شهری کیش است. 
جعفر آهنگران افزود: اقدامات حوزه خدمات شــهری 
و شــهرداری ها آیینه تمام نمــا از جایگاه اقتصادی و 
گردشگری شهرها است و در جزیره کیش فعالیت های 
ارزشمندی در فضای شهری برای توسعه و زیبایی منظر 
بصری انجام شده که نشان دهنده وجود مدیری جوان و 
شایسته درکنار نیروهای با تجربه وپیشکسوت است که 
با تالش و خوش فکری باعث تحول درفضای شهری 
کیش شده اند وجا دارد از این زحمات شبانه روزی تشکر 

وقدردانی کنیم.
سرپرســت سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به افزایش 
رضایتمندی شهروندان و گردشگران گفت: خوشنودیم 
که شاهد رضایت خاطر شهروندان وگردشگران به واسطه 
خدمات دهی خوب شرکت عمران، آب وخدمات کیش 

هستیم و تداوم رضایت کیشوندان و گردشگران، زمینه 
ساز استمرار فعالیت ها و رشد عواید اجتماعی و مالی 

این شرکت است.
سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه 
آزاد کیش نیز در این نشســت عنوان کرد: رایحه خوش 
احترام و خدمت رسانی به مردم با عملکرد خوب مهندس 
طیبی در جزیره کیش به مشام می رسد و امید داریم کار 
بزرگی که شــرکت عمران، آب و خدمات کیش برای 
توسعه شهری جزیره آغاز کرده به واسطه اعتماد سازی و 
احترام سازی که درفضای اجتماعی شاهد هستیم روزبه 

روز با قدرت ادامه یابد.
پورعلــی افزود: فعالیت های شــرکت عمــران، آب 
وخدمات کیش در بهسازی منطقه سفین وخدمات دهی 

به بومیان، آزاد سازی سواحل، توسعه فضاهای ورزشی ، 
اصالح معابر، بهسازی پیست دوچرخه سواری، اصالح 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی و..... درکنار توسعه عمران 
و آبادانی جزیره به همراه اطالع رسانی و رواج فرهنگ 
متعالی شــهروندی باعث شــده است جزیره کیش با 
سرعت بیشتری در مسیر رشد و ارتقاء شهری و اجتماعی 

حرکت کند . 
درپایان این نشست ابوالفضل طیبی مدیرعامل شرکت 
عمران، آب و خدمات کیش نیز با تقدیر از سرپرســت 
سازمان منطقه آزاد کیش ومعاونان سازمان ابراز امیدواری 
کرد: به پشتوانه این حمایت ها و همدلی مردم، شرکت 
عمــران، آب و خدمات کیش با تمام توان برای اعتالی 

جزیره کیش تالش کند.

   اقتصاد کیش - جعفر آهنگران سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش  در روزهای پایانی سال گذشته در نشستی با ابوالفضل طیبی  مدیر عامل 
شرکت عمران ، آب و خدمات کیش بر لزوم ادامه جدی فعالیت های شرکت عمران، آب و خدمات برای توسعه هرچه بیشتر جزیره کیش تاکید کرد. 

تأکید بر  توسعه خدمات شهری، آبادانی کیش، 
رفاه عمومی و جلب رضایتمندی مردم

در بازدید پایان سال  سرپرست سازمان منطقه آزادکیش از شرکت عمران ، آب و خدمات کیش صورت گرفت؛

       اقتصاد کیش - امام جمعه اهل سنت جزیره کیش در دیدار نوروزی با فرمانده انتظامی 
ویژه و پایگاه دریابانی کیش نیروی انتظامی را یک سرمایه مردمی دانست و گفت: وجود 

نیروی های زحمت کش در ناجا یک برکت است.
به گزارش اقتصاد کیش  شیخ "یعقوب شمس" در دیدار نوروزی با سرهنگ "علی اصغر 
جمالی" فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش رضایتمندی مرزنشینان را از ارائه 
خدمت بی منت مرزبان مطرح و اظهار داشت: خداوند را شاکریم که به برکت نظام مقدس 

جمهوری اسالمی فرزندان مرزبان غیور و انقالبی را در کنار خودمان داریم.
وی گفت: همراهی و حمایت مرزبانان از صیادانان قانونمند، تأمین نظم و امنیت و برخورد با 
افراد متخلف خصوصاً در حوزه آب های سرزمینی یک افتخار بزرگ و مایه دلگرمی است.
امام جمعه اهل سنت جزیره کیش برخورد با قاچاقچیان را کاری ارزشمند برای حفظ 
سرمایه های ملی و حمایت از تولیدات داخلی عنوان کرد و افزود: قطعاً با برخورد خوب 
مرزبانان با افراد خاطی رشــد و شکوفایی در عرصه تولید و صید و صیادی قانونمند را 

مشاهده خواهیم کرد.
حضور بومیان در کنار مرزبانان یک افتخار است

سرهنگ "علی اصغر جمالی" فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش نیز در ادامه این 
دیدار ضمن تبریک سال نو اظهار داشت: خدمت به مردم عزیز و حضور بومیان را در کنار 

فرزندان مرزبان خود یک افتخار می دانیم.
وی افزود: مرزبانان واقعی این سرزمین مرزنشینان هستند که با دیدار این عزیزان روحیه 
دوچنــدان و عالقه مضاعف برای خدمت و حمایت از آنان در وجود مرزبانان تقویت 

می شود.
این مقام انتظامی تصریح کرد: خدمت به مرزنشینان و صیادان آرامش خاص خود را دارد و 

خداوند را شاکریم که در لباس مقدس سربازی والیت خادم این عزیزان هستیم.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش تأکید کرد: برخورد با قاچاقچیان و صیادان غیر 
مجاز با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی و صیادان قانونمند بیش از گذشته در دستور 
کار مرزبانان قرار گرفته است و این روند خدمت جهادی را به توفیق دیدار مرزنشینان و 

بومیان تقویت خواهیم کرد

حضور بومیان کیش در کنار مرزبانان 
یک افتخار است

وعده ای که پس از سالها محقق شد؛فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش:

جزیره کیش تابستان امسال میزبان 
غواصان ارتش های جهان است

       اقتصاد کیش -  مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش گفت: این 
جزیره تابستان امسال میزبان مسابقه غواصان ارتش های جهان است. 

عزیزاهلل فرضی پور اظهار داشت: این موسسه در سال جاری میزبانی مسابقه ملی 
و بین المللی رشته های ورزشی کم برخورد را برنامه ریزی کرده تا با توجه شرایط 

کرونایی خطری متوجه ورزشکاران، کیشوندان و ساکنان جزیره نشود.
وی افزود: میزبانی از مســابقات غواصی ارتش های جهان در تابســتان، مسابقه 
انتخابی المپیک ناشــنوایان ۳۲ کشــور در ۲ رشته فوتبال و بسکتبال در خرداد و 
مســابقه تیم های فوتبال پنج نفره ایران و روســیه در خرداد از جمله برنامه های 

بین المللی تدارک دیده شده در این جزیره است.
مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش یادآور شد: از جمله برنامه های 
تدارک دیده شــده این موسســه برای سال جاری در سطح ملی نیز شامل میزبانی 
از اردوی تیــم ملی فوتبال در اردیبهشــت مــاه، اردوی تیم ملی نجات غریق در 
آبان ماه، اجرای مسابقه چهار جانبه اسکواش همزمان با افتتاحیه سالن اسکواش 

جزیره است.
فرضی پور با بیان اینکه در صورت بهبود شرایط کرونایی برنامه های متعدد دیگری 
از سوی این موسسه برای میزبانی تیم های ملی و مسابقه بین المللی تدارک دیده 
می شــود تا همانند سال های گذشته بتوانیم ســهم خود را در حمایت از ورزش 

کشور ایفا کنیم.
هم اکنون ۳۸ رشــته ورزشــی در جزیره کیش فعال بوده که موسســه ورزش و 
تفریحات سالم این جزیره امسال برنامه های آموزشی، ارتقاء، اعزام، اردو و مسابقه 

مختلف را تدارک دیده است.

نیروی دریایی سهم قابل توجهی 
در برقراری امنیت خلیج فارس دارد

       اقتصاد کیش -   استاندار هرمزگان گفت: بیگانگان در پنهان مخالف اسالم و پیشرفت 
کشورهای اسالمی هستند و به طور دائم به دنبال ایجاد تفرقه بین مسلمانان هستند چرا که 

به شدت از اتحاد آنان واهمه و ترس دارند. 
 فریدون همتی عدر دیدار با دریادار خان محمود آصف فرمانده ناوگروه نیروی دریایی 
ارتش و عمران کاشف وابسته نظامی پاکستان در تهران اظهار داشت: دشمنان می دانند اگر 

ملت های مسلمان با هم متحد شوند، منافع شان به خطر می افتد.
وی ادامه داد: کشورهای مسلمان باید ید واحده باشند و اگر این اتحاد عمیق بین دیگر 
کشورهای اسالمی روز به روز تقویت شود، محلی برای حضور بیگانگان در منطقه باقی 
نمی ماند. وی اضافه کرد:  در کنار ملت ها، نیروهای مسلح کشورهای اسالمی نیز باید 

نسبت به اهداف دشمنان اسالم و بیگانگان آگاه باشند.
استاندار هرمزگان اظهار داشت: کشورهای مسلمان باید ید واحده باشند و اگر این اتحاد 
عمیق بین دیگر کشورهای اسالمی روز به روز تقویت شود، محلی برای حضور بیگانگان 

در منطقه باقی نمی ماند.
همتی یاد آور شد: اقدام های تروریستی و جنگ طلبی دشمنان در عراق، افغانستان، سوریه 
و یمن تنها به منظور ایجاد انشقاق و تفرقه بین مردم و کشورهای مسلمان است که بتوانند 
به منافع بیشتری از طریق فروش سالح و دست اندازی به منابع خدادادی این کشورها 

دست پیدا کنند.
وی با اشاره به تأثیرگذاری دو کشور ایران و پاکستان در برقراری امنیت و تأکید بر ضرورت 
افزایش همکاری های منطقه ای، افزود: ایران و پاکستان از گذشته عالقه مند به ارتباط به 
یکدیگر هستند و همانطور که موفقیت ایران در منطقه و صحنه بین المللی برای ما حائز 

اهمیت است، موفقیت پاکستان نیز برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
استاندار هرمزگان اظهارداشت: همگرایی و ارتباط حسنه موجود بین دو کشور ایران و 
پاکستان یک سرمایه ارزشمند برای منطقه است و عالقه مند هستیم تجارب بین دو کشور 
در راستای افزایش قدرت نظامی و تجاری تبادل شود که این بازدیدهای دوره ای می تواند 

به تحقق این هدف کمک کند.
همتی تصریح کرد: ما هر آنچه برای ایران بزرگ می خواهیم برای پاکستان هم می خواهیم 
و باید با شناخت موجود از همکاری های مطلوب گذشته، راه های بهتری برای تقویت 

مناسبات بین دو کشور در آینده پیدا کنیم.
فرمانده ناوگروه نیروی دریایی پاکستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در هرمزگان، خطاب به دکتر همتی استاندار هرمزگان گفت: ما خوشحال هستیم که شما 

استاندار مهمترین منطقه ای هستید که خلیج فارس در آن قرار دارد.
دریادار خان محمود آصف ، با اشــاره به اثرگذاری نیروی دریایی در برقراری صلح و 
امنیت در منطقه خلیح فارس، افزود: نیروی دریایی سهم قابل توجهی در برقراری امنیت 

خلیج فارس دارد.
فرمانده ناوگروه نیروی دریایی پاکستان، تقویت روابط بین نیروی دریایی دو کشورو 
اجرای تمرینات مشترک را دو هدف عمده حضور این ناوگروه در بندرعباس اعالم کرد 

و گفت: این رابطه به کمک خداوند متعال در آینده افزایش پیدا خواهد کرد.
آصف، برقراری امنیت در خلیج فارس که مهمترین شاهراه بین المللی در سطح جهان 
محسوب می شود را برای دو کشور ایران و پاکستان مهم ارزیابی و اضافه کرد: برقراری 
روابط با ایران برای پاکستان بسیار حائز اهمیت است چرا که ایران نخستین کشوری بود 

که پس از انقالب ۱۹۷۹، رسمیت پاکستان را پذیرفت.
فرمانده ناوگروه نیروی دریایی پاکستان اظهار داشت: ارتباط با ایران برای ما بسیار مهم است 
و به دلیل ارتباطات فرهنگی که از گذشته بین دو کشور وجود داشته است، حتی سرود ملی 

کشور پاکستان نیز به زبان فارسی است.
در پایان این دیدار، دکتر همتی اســتاندار هرمزگان و خان محمود خان آصف فرمانده 

ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان، تندیس یادبودی را به یکدیگر اهدا کردند.

   اقتصاد کیش - هیات دولت در جلســه بعدازظهر 
روز گذشته  نسبت به تنقیح مصوبات مربوط به مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز تصویب 
بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان های مناطق آزاد تجاری - 
صنعتی و اصالحیه بودجه سال ۱۳۹۹ آنها اقدام کرد. 
به گزارش اقتصاد کیش از »پایگاه اطالع رسانی دفتر 
هیات دولت« در این جلســه که به ریاســت حجت 
االســالم روحانی رئیس جمهور برگزار شد، هیات 
وزیران به اســتناد تبصره اصالحی بند )۱( ماده )۳( 
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشــور و به 
منظور بهبود محیط کســب و کار و پاالیش و شفاف 
سازی نظام حقوقی، با تنقیح مصوبات مربوط به مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موافقت کرد.

شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی )غیر طبقه 
بندی( هیئت وزیران، کمیســیون های موضوع اصل 
)۱۳۸( قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور 
موضــوع اصــل )۱۲۷( قانون اساســی، مصّرح در 
موضوع »مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه 
اقتصــادی« تا پایان بهمــن ۱۳۹۹ بوده و هر مصوبه 
مربوط به موضوع و حدود شــمول این تصویب نامه 
که در آن درج نشــده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط 
هیئــت وزیران )که با فوریــت خواهد بود( غیرقابل 

استناد است.

همچنین در ادامه، اعضای دولت به پیشنهاد دبیرخانه 
شــورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه 
اقتصادی و به استناد بند )ج( ماده )۴( قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بودجه سال ۱۴۰۰ 
سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، 
چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو و شرکت های تابع 
آنها و نیز اصالحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان های یاد 

شده را بررسی و به تصویب رساندند.

 هم چنین در این جلسه باتوجه به شیوع ویروس کرونا، 
تعطیلی مدارس و ضرورت آموزش دانش آموزان از 
طریق شــبکه آموزش دانش آموزی )شــاد(، هیئت 
وزیران باهــدف جلوگیری از قطع ارتباط تحصیلی 
دانش آموزان ایتام و بی بضاعت مناطق محروم کشور، 
با معافیت یک هزار دســتگاه رایانه دســتی )تبلت( 
اهدایی از پرداخت سود بازرگانی با هماهنگی وزارت 

آموزش و پرورش موافقت کرد.

هیات دولت بودجه ۱۴۰۰ سازمان های مناطق آزاد را تصویب کرد
در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور؛

استاندار هرمزگان: 

   اقتصــاد کیش - ابوالفضل طیبی گفت: با هدف 
افزایش کارایی نیروهای عملیاتی آتش نشانی کیش، 
سری دوم تجهیزات حفاظت فردی خریداری شد.

مدیرعامل این شــرکت با اشاره به لزوم تجهیز آتش 
نشانان کیش به امکانات استاندارد وکارآمد به منظور 
افزایــش کارآیی و قــدرت مانور این نیروها گفت: 
دراین مرحله که دومین سری تامین تجهیزات آتش 
نشــانان است تعداد ۳۰ سری کامل دستگاه تنفسی 
به همراه 6۰ کپســول اکســیژن و ۳۰ عدد ماسک به 
همراه 6۰ دست لباس عملیاتی مقاوم به حریق شامل 

اورکت و شلوار خریداری شده است .
طیبی تاکید کرد: کســانی که در شــغل آتش نشانی 
فعالیت می کنند، در معرض آســیب ها وخطرهای 
مختلفــی قرار دارند و ضرورت دارد برای حفاظت 
از جان ارزشــمند این انسانهای فداکار ، تجهیزات 
وامکانات ایمنی وحفاظتی مناسب خریداری وتامین 
شــود. لذا از ابتدای فعالیت در شرکت عمران، آب 
وخدمات کیش به روز رسانی امکانات آتش نشانی و 
تامین نواقص وکمبودهای این حوزه مهم، در دستور 

کار قرار گرفت.
وی درادامه در بیان ضرورت تجهیز آتش نشانان به 
امکانات مناســب، افزود: حفاظت از جان مردم در 
حوادث برعهده آتش نشــانان است و بهره گیری از 
تجهیزات کارآمد بسیار بر عملکرد آتش نشانان موثر 
اســت و لذا تامین تجهیزات استاندارد و به روز، مد 

نظر قرار گرفته است .
به گفته مدیرعامل شــرکت عمران، آب وخدمات 
کیش، دستگاه های خریداری شده دارای تکنولوژی 
روز دنیا و مجهز به سیستم هشدار هستند و درهنگام 
عملیات و در صورت بروز حادثه برای آتش نشانان 
موقعیت آنان توسط سیستم هشدار مشخص خواهد 
شد . همچنین عالوه بر امکان استفاده همزمان نفر دوم 
از هر دستگاه تنفس، تجهیزات و لباس های عملیاتی 
خریداری شده مطابق با تکنولوژی روز دنیا و دارای 
مقاومت مناسبی در برابر درجه حرارت باال هستند .

طیبــی درپایان ازتالش برای خرید ماشــین آالت 
ســنگین اطفاء حریق  با هدف تقویت ناوگان آتش 

نشانی کیش خبرداد.
گفتنی است عالوه بر تهیه وتامین تجهیزات به روز 
آتش نشانی، شــرکت عمران، آب وخدمات کیش 
در سال ۱۳۹۹، به منظور کاهش حوادث و حفاظت 
از جــان و مال مردم، بــا الزام رعایت ضوابط ایمنی 
و آتش نشــانی در ساخت و ساز ها و ساختمانهای 
موجود اقدامات جدی انجام داده است که همچنان 

ادامه دارد.

آتش نشانان کیش به لوازم جدید حفاظت فردی مجهز شدند 
با دستور مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش ؛


