
شنبه 26 تیر  1400 ،6 ذی الحجه 1442 ، 17 جوالی  2021، شماره 23774

سرمایه گذاری 403 هزار میلیارد تومانی مناطق آزاد 
در دولت های یازدهم و دوازدهم

اقتصاد کیش - مشــاور رییــس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی 
گفت: طی هشــت سال دولت تدبیر و امید، 403 هزار 
میلیارد تومان در مناطق آزاد کشور سرمایه گذاری انجام 

شده است. 
حمیدرضا مومنی در نشستی با حضور مسئوالن 
و فعاالن اقتصادی اســتان کردستان در مرزبین المللی 
باشــماق مریوان گفت: عالوه بر میزان سرمایه گذاری 
انجام شــده هم اکنون 307 هزار میلیارد تومان پروژه 
هم در مناطق آزاد کشور در دست اجرا است که باالی 
25 درصد پیشــرفت فیزیکی دارند و نزدیک به 710 
هزار میلیــارد تومان مجموعا کار در مناطق آزاد انجام 

شده است.
مومنی با اعالم این که در این مدت برای بیش از 
100 هزار نفر اشــتغال پایدار و مستقیم در مناطق آزاد 
ایجاد شده است، اضافه کرد: در حوزه زیرساخت هم 
اقدامات اساســی انجام شده که در توسعه این مناطق 
بسیار تاثیرگذار بوده است. عملکرد دولت آقای روحانی 
را در مناطق آزاد زمانی که با دولت های گذشته مقایسه 
می کنیم، کامال قابل دفاع اســت و پیشرفت ها در این 
حوزه به خوبی مشــخص است. قشم که زمانی وارد 
کننده برق بــود امروز 1100 مگاوات برق تولید کرده 
است. با نگاه به گذشته شاهد هستیم که قشم پیش از این 

حتی یک مگاوات نیز برق تولید نمی کرد. 
وی افزود: مناطق آزاد در عرصه اقتصادی توانستند 
جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و علی رغم مشکالت 
زیادی که در ســر راه آن ها وجود داشت طی سه سال 
اخیر تراز تجاری این مناطق مثبت شده است. ما دیگر 
نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و ضرورت دارد 

با بررسی کارشناسی مسیر صحیح را در پیش گیریم.
مشــاور رییس جمهــور با بیان این کــه فراز و 
نشــیب های زیادی را در مناطق آزاد نســل اول و دوم 
پشت سر گذاشــتیم و شناخت کامل از نقاط قوت و 
ضعف این مناطق حاصل شده است، گفت: هفت منطقه 
آزاد که به تازگی مصوب شــده اند و از آن ها به عنوان 
نسل سوم این مناطق نام برده می شود متفاوت از مناطق 

قدیمی ایجاد، اداره و مدیریت خواهند شد.

مومنی با اشاره به این که در مناطق آزاد جدید دیگر 
اشتباهات و نقاط ضعف مناطق قدیمی تکرار نخواهد 
شد، یادآور شد: همزمان با تصویب اساسنامه مناطق آزاد 
جدید طرح جامع آن ها که متشکل از شناسنامه و نیاز 
اصلی زیرساخت ها و چشم انداز این مناطق است، تهیه 

و مصوب می شود.
وی یکی از نقاط ضعــف مناطق آزاد قدیمی را 
اداره آن ها براســاس سلیقه مدیران عامل آن دانست و 
تصریح کرد: در پنج منطقه آزاد کشور که به آب های آزاد 
دسترسی دارند هنوز زبان مشترکی در خصوص سهم 
آن ها از اقتصاد دریا محور ایجاد نشده که این مهم به دلیل 

نبود سند و چشم انداز در این راستا است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 
بــا بیان این که برای مناطق آزاد جدید در حال طراحی 
ساختار ســازمانی نوینی هستیم، گفت: نهایت تعداد 
پرســنل در مناطق آزاد جدید حداکثر 25 نفر است و 
دولت هم فقط ناظر و سیاست گذار بوده و اجرا برعهده 

بخش خصوصی است. 
مومنی خاطرنشــان کرد: ما در مناطق آزاد باید 
به فکر 10 ســال آینده باشیم و از امروز آن چه را که 
10 ســال دیگر نیاز دارند برای آن ها آماده ســازیم. 
باید آماده سازی ها تسریع شود تا بخش خصوصی 
به ســرعت کار خود را آغاز کنــد. انتظار از بخش 
خصوصی برای ساخت زیرساخت ها منطقی نیست 

و این وظیفه حاکمیت است. 
وی افزود: ما به دنبال ایجاد یک ساز و کار جدید 
متشکل از بانک های خصوصی، شرکت های سرمایه 
گذاری و شــرکت های بازار سرمایه و پول هستیم و 
جلســه ای با 18 بانک خصوصی نیز در همین راستا 
برگزار کرده ایم، ظرفیت های الزم هم برای همکاری 
در بانه و مریوان شناســایی شده است. این کنسرسیوم 
مورد اســتقبال قرار گرفته است و این روند را نیز ادامه 
خواهیم داد. ما به دنبال این هستیم از این طریق بخش 
خصوصی را در مناطق آزاد دخیل کنیم. ارزیابی ها در 
حال انجام است و پس از بهره برداری باید همگان طبق 
نقشه جامع پیش روند و همه مدیران موظف هستند از 

این چارچوب پیروی کند.
مشاور رییس جمهور ادامه داد: منطقه آزاد قشم به 
عنوان معین منطقه آزاد بانهـ  مریوان مشخص شده است 
و به دنبال این هستیم که از تجربیات قشم در این منطقه 
آزاد تازه تاسیس استفاده شود. باید ظرفیت بالقوه استان 
کردستان را عملیاتی و اجرایی کنیم. این ظرفیت وجود 
دارد که اگر 4 منطقه آزاد غرب کشور راه اندازی شوند 
بتوانیم به آب های آزاد مدیترانه از طریق همســایگان 
غربی نیز متصل شــویم. با استفاده از منطقه آزاد اروند 
نیز می توانیم از جنوب تا شمال عراق را به عنوان بازار 
هدف خود قرار دهیم و تالش می شــود تا تداخلی در 

کار مناطق آزاد ایجاد نشود.

اقتصاد کیش -  وزیر بهداشت اعالم کرد جمعیت ساکن جزایر خلیج فارس 
به جز قشم و کیش از 18 سال به باال در برابر ویروس کرونا واکسینه شوند.

به گزارش اقتصاد  کیش، دکتر نمکی در نامه ای به دکتر رییسی معاون بهداشت 
وزارت بهداشــت و ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به امکان تهیه 
واکســن و خطرپذیری استان های جنوبی و جنوب شرقی و شرق کشور، با تأکید 
بر واکسیناسیون جمعیت باالی 50 سال ساکن در استان های سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، بوشهر، خوزستان و خراسان جنوبی، واکسیناسیون عشایرکوچ رو را نیز 

از یکم مرداد اعالم کرد.
در نامه وزیر بهداشت خطاب به دکتر رییسی آمده است: شایسته است باتوجه 
به امکان تهیه واکسن و خطرپذیری استان های جنوبی و جنوب شرقی و شرق کشور 

موارد زیر اجرا شود؛
1-عالوه بر اســتان سیستان و بلوچستان جمعیت های باالی 50 سال ساکن 
در اســتان های هرمزگان، بوشــهر، خوزستان و خراســان جنوبی تحت پوشش 

واکسیناسیون کووید قرار گیرند.
2-به جز جزایر کیش و قشم که در مرحله بعدی اعالم خواهد شد، جمعیت 
ســاکن کلیه جزایر خلیج همیشــه فارس، از 18 ســال به باال واکسینه شوند. )این 
پوشش شــامل جمعیت مواج و غیربومی نمی شود. البته کلیه ساکنین دائم، بومی 

تلقی می شوند.(
3-همکاران عزیزمان در دانشــگاه های علوم پزشکی دقت فرمایند که اوال، 
سکونت افراد محرز گردد، ثانیا، با نوبت دهی به گونه ای عمل کنند که تراکم ایجاد 
نشود و ثالثا، از نظر تأمین به موقع واکسن در حد سهمیه مورد نیاز، قباًل اقدام گردد.
4-پیرو مذاکرات قبلی واکسیناسیون عشایرکوچ رو از 18 سال به باال نیز از اول 
مرداد انجام شود. در نقاطی از استان های مذکور که امکان مراجعه مردم میسر نیست، 
اکیپ های سیار با امکانات کافی )پزشک عمومی ناظر، واکسیناتور و عوامل کمکی 
دیگر( اعزام شوند که در این راستا می توان از همراهان عزیزمان در سازمان اورژانس، 

سازمان بسیج و در قالب همکاری مشترک در طرح شهید سلیمانی بهره گرفت.

اعالم آمادگی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در جهت رفع موانع 

توسعه ای مناطق آزاد کشور

اقتصــاد کیش -  »حمیدرضا مومنی« دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصــادی به منظور ارائه گزارش در خصــوص راه اندازی مناطق آزاد تجاریـ  
صنعتی و ویژه اقتصادی جدید با »محسن رضایی« دبیر مجمع تشخیص مصلحت 

نظام دیدار و گفتگو کرد. 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در این نشست پیشنهاد داد که دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مگا پروژه ها و ظرفیت های ایجاد مگا پروژه ها 

در مناطق آزاد فعلی و بخصوص مناطق آزاد جدید را شناسایی کند.
محسن رضایی همچنین اعالم آمادگی کرد که مشکالت مناطق آزاد فعلی و 
مناطق آزاد جدید را در روند توسعه و تحقق اهداف مناطق از طریق مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و برنامه سیاست های کلی نظام مطرح و چنانچه نیاز به هر مصوبه 

ای داشته باشد بررسی و به تصویب رسانند.
** مناطق آزاد فعلی، معین مناطق آزاد جدید شدند

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در 
این نشست با اشاره به اینکه برای راه اندازی مناطق آزاد جدید از ظرفیت مناطق 
آزاد فعلی استفاده شده و هر منطقه به عنوان معین مناطق آزاد جدید معرفی شده 
اند افزود: در ابالغی که از ســوی دبیرخانه به مدیران عامل سازمان های مناطق 
صورت گرفته اســت هر یک از ســازمان های مناطق آزاد با توجه به نزدیکی و 
همچنین شــباهت های منطقه از لحاظ اقدامات و ظرفیت های تعریف شده به 
عنوان معین مناطق آزاد جدید معرفی شدند. با این ابالغ، منطقه آزاد ارس »معین 
منطقه آزاد قصر شیرین«، منطقه آزاد انزلی »معین منطقه آزاد اینچه برون«، منطقه 
آزاد چابهار »معین منطقه آزاد سیستان«، منطقه آزاد ماکو »معین منطقه آزاد اردبیل«، 
منطقه آزاد کیش »معین منطقه آزاد بوشهر«، منطقه آزاد قشم »معین منطقه آزاد بانهـ  
مریوان« و منطقه آزاد اروند نیز به عنوان »معین منطقه آزاد مهران« معرفی شده اند.

حمیدرضا مومنی اظهار داشت: مقرر گردیده است، در طرح جامع مناطق 
آزاد جدید، تمام این ظرفیت های مگا پروژه ها در مناطق آزاد فعلی و بخصوص 

مناطق آزاد جدید شناسایی شوند.
مومنی در ادامه به نقش پررنگ مناطق آزاد در حوزه لجســتیک و تاثیر آن 
در اقتصاد کشــور اشــاره کرد و گفت: بخش عظیم فرآیندهای لجستیکی، در 
مناطق آزاد است؛ حدود 74 گذرگاه مرزی زمینی و دریایی کشور، 30 گذرگاه 
در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی مســتقر هستند که با توجه به ظرفیت قانونی و 
زیرساخت های لجستیکی موجود، عموم مبادالت تجاری کشور از طریق این 
مناطق صورت می پذیرد. توجه به این حوزه عالوه بر اشتغالزایی در این مناطق، 

درآمد و ارزآوری چشمگیری برای مناطق آزاد و کشور ایجاد خواهد کرد.

وزیر بهداشت  اعالم کرد: 

انجام واکسیناسیون ۱۸ سال به باال در 
جزایر خلیج فارس به جز کیش و قشم 

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد مطرح کرد:

آغاز تزریق واکسن کووبرکت 
در جزیره کیش 

اقتصاد کیش - مسئول کمیته واکسیناسیون کووید 1۹ کیش از آغاز تزریق 
واکسن کووبرکت در جزیره کیش خبر داد.

به گزارش اقتصاد  کیش، دکتر ســتاریان افزود: افراد واجد شــرایط برای 
واکسیناســیون به سامانه سالمت به نشانی salamat.gov.ir مراجعه و پس از 

نام نویسی منتظر دریافت پیامک نوبت تزریق شوند.
افــراد باالی ۶5 ســال، پس از دریافت پیامک، برای دریافت واکســن 
مراجعه کنند و از تجمع در مراکز واکسیناسیون بپرهیزند تا از انتقال ویروس 

جلوگیری شود.
مســئوالن حوزه بهداشــت و سالمت، از مردم خواســته اند به محض فرا 

رسیدن نوبت، برای واکسیناسیون مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش  در نشستی با حضور جمعی از سرمایه گذاران کیش عنوان کرد:

دغدغه اصلی تمام فعاالن اقتصادی کیش در
 راستای  منافع کلی  جزیره است 

اقتصاد کیش -  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش از تحقق ســازمان مشــارکتی که نوید بخش 
توسعه، پیشرفت و رونق اقتصادی منطقه آزاد کیش 

هست، خبر داد.
به گزارش اقتصاد کیش  جلسه ای با محوریت 
"تحقق ســازمان مشــارکتی، بازنگری در توسعه 
زیرســاخت ها، ســفر ارزان به کیش، حکمروایی 
محلــی، معافیت های مالیاتی، گســترش فعالیت 
های رســانه ای صدا و سیما، تسریع در فرایندهای 

اداری" بــا حضور مدیرعامــل، معاونین و برخی 
از مدیران ســازمان منطقــه آزاد کیش و تعدادی از 
ســرمایه گذاران جزیره در هتــل آرامیس پالس 

برگزار شد. 
جعفــر آهنگــران رئیــس هیئــت مدیره و 
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد کیــش فعاالن 
اقتصادی را ذینفعان اصلی ســازمان مشــارکتی 
عنوان کرد و اظهار داشــت: بهره گیری از تجارب 
و دانش فنی فعاالن اقتصادی در تغییر ســاختارها 
می توانــد این منطقه را به یک شــرایط مطلوب 
برساند.آهنگران بر ضرورت بازنگری زیرساخت 
های مختلف جزیره کیش اشــاره داشت و گفت: 
توسعه زیر ساخت های انرژی،کاهش نرخ بلیت 
هواپیما، واردات خودرو از جمله برنامه های مهم 
سازمان منطقه آزاد کیش است.به گفته مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش در چهار چوب قوانین 
و مقرارت؛ تمام زیرســاخت هــا در بخش های 

مختلف جزیره توسعه خواهد یافت.
رئیس هیئت مدیره ســازمان منطقه آزاد کیش 
با بیان این که هیچ برهه زمانی با دهه نخست  شکل 
گیری منطقه آزاد کیش قابل مقایسه نیست، گفت: 
در راستای دستیابی به اهداف و سیاست های کالن 
ســازمان گام های موثری جهت ارتقا سطح کیفی 

خدمات و استاندارد سازی در حوزه های مختلف 
برداشته خواهد شد.

وی از تدوین برنامه مدون برای ترســیم آینده 
روشــن کیش و تغییر اساسی در رویکرد  و ساختار 
مناطق آزاد خبر داد و افزود: در آینده نزدیک شــاهد 
اقدامات موثر و کارآمدی در منطقه آزاد کیش خواهیم 
بود.جعفر آهنگران یکــی از مهمترین موضوعات 
سازمان منطقه آزاد کیش را خانه های سازمانی عنوان 
کرد و اظهار داشــت: با گفتمان و بررسی شیوه های 

کارآمد می توانیم موفق تر عمل کنیم .
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیــش 
حکمروایــی موثــر محلی در جزیــره کیش را به 
عنوان یک الگوی برتر در سطح کشور معرفی کرد 
و گفت: نهادهای مدنی، انجمن ها و سرمایه گذاران 
نقش مهمــی در تحقق این امر مهم دارند.آهنگران 
اولویت شــمردن جزیره کیش به منافع شخصی را 
از مولفــه های مهم حمکروایی محلی عنوان کرد و 
بیان داشــت: دغدغه اصلی تمام فعاالن اقتصادی 
در گرو منافع جزیره اســت و این اقدام ارزشــمند 
سبب فراهم شــدن زمینه توسعه و پیشرفت کیش 
خواهد شد.وی خاطر نشان کرد: برگزاري جلسات 
مداوم مانع زدایی رونق اقتصادی را به دنبال خواهد 

داشت.

محمد ثاقب فرد مدیر کل  امور مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش؛ 

  منطقه آزاد کیش آماده جذب
 سرمایه گذاری های کالن است  

اقتصــاد کیــش -  مدیر کل  امــور مجامع و 
حسابرســی ســازمان منطقه آزاد کیش، شــفافیت 
بسترهای مالی و حقوقی را زمینه ساز جذب سرمایه 
گذاری های کالن به ویژه راه اندازی بورس بین الملل 

در سطح مناطق آزاد عنوان کرد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، محمد ثاقب فرد مدیر 
کل  امور مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش، 
ارائه گزارش های مالی سازمان را مثبت ارزیابی کرد 
و افزود؛ منطقه آزاد کیش آماده جذب سرمایه گذاری 
های کالن به ویژه پذیرای بورس بین الملل در سطح 

مناطق آزاد است.
محمد ثاقب فرد با اشــاره به این که ســازمان 
حسابرســی کل کشــور به عنوان بــازرس قانونی 
ســازمان؛ گزارش قابل قبول برای سال مالی 13۹۹، 
ارائه کرده است، اظهار داشت: این گزارش بیانگر آن 

است که صورت های مالی و گزارش عملکرد سازمان 
منطقه آزاد کیش بر اســاس ضوابط و استانداردهای 
حســابداری انجام شــده و عملکرد سامان مطلوب 
ارزیابی می شــود.به گفته ثاقــب فرد این گزارش به 
زودی در مجمع عمومی ســازمان منطقه آزاد کیش 
قرائت می شود و پس از تصویب صورت های مالی 
و طی مراحل قانونی به هیات دولت ارائه خواهد شد.
وی خاطر نشــان کرد: ســازمان حسابرســی 
مســئولیت حسابرسی و بازرس قانونی شرکت های 
تابعــه را نیــز بر عهده دارد و در تمام شــرکت های 
"ســرمایه گذاری و توسعه کیش، هواپیمایی کیش، 
توســعه و مدیریت بنادر و فرودگاه ها، عمران، آب 
و خدمات، موسســه علوم و فنــون" گزارش قابل 
قبولی دریافت کردیم که در واقع این موضوع از نظر 
استراتژی و عملیاتی؛ دستاورد بزرگی برای سازمان و 
شرکت های تابعه محسوب می شود.مدیر کل  امور 
مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه 
تصریــح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شــده در 
سال 1400 صورت های مالی شرکت ها و موسسات 

تابعه بر اســاس ساختار IFRS و مطابق با استاندارد 
های حسابداری بین المللی تنظیم می شود تا جزیره 
کیش از نظر مالی در تراز جهانی مطرح شــود.محمد 
ثاقب فرد با بیان این که شناسایی نقاط قوت، ضعف، 
فرصت ها و تهدیدها با اســتقرار ساختار حسابرسی 
داخلی و مدیریت ریسک تحقق خواهد یافت،  اظهار 
داشت: تبدیل تهدیدها به فرصت رویکرد اصلی و از 
اهداف مهم سازمان منطقه آزاد کیش است.ثاقب فرد 
تاکید کرد: با هدف اطمینان بخشی؛ دسترسی بخش 
خصوصی به صورت های مالی وجود دارد و سازمان 
منطقه آزاد کیش بیشترین اطمینان و تمرکز بر رعایت 

مقررات را مورد توجه قرار داده است.
شــایان ذکر است مطابق با گزارش صورت های 
مالی ســازمان منطقه آزاد کیش، سود خالص سازمان 
برای ســال مالی منتهی به 30 اسفند سال گذشته مبلغ 
۹.5۶3.۶73 میلیون ریال بود که طبق اساسنامه سازمان 
قابل تقسیم نبوده و مستقیم صرف زیرساخت ها، امور 
عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و ســایر مسئولیت های 

سازمان منطقه آزاد کیش خواهد شد.

نام نویسی کارشناسی ارشد پردیس
 بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

اقتصاد کیش -  پردیس بین المللی کیش دانشــگاه صنعتی امیرکبیر در مقطع 
کارشناسی ارشد با بررسی سوابق تحصیلی و مصاحبه حضوری دانشجو می پذیرد.

به گزارش اقتصاد کیش، ثبت نام متقاضیان تحصیل کارشناسی ارشد - پردیس 
بین المللی کیش دانشگاه پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سال 
تحصیلی مهر 1400 در مقطع کارشناسی ارشد و رشته های مختلف به شکل حضوری 
و آموزش الکترونیکی )مجازی( بدون نیاز به شرکت در آزمون سراسری و از طریق 

بررسی سوابق تحصیلی و مصاحبه حضوری دانشجو می پذیرد.
رشته هاي مدیریت کســب و کار )MBA( در گرایش های بازاریابی و مالی، 
 )IT( مهندسی فناوری اطالعات ، )HSE( مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
گرایش تجارت الکترونیک و مهندسی عمران و مدیریت ساخت در این دوره از پذیرش 
اعالم شده اند.براي بهره برداری مدیران و کارشناسان شاغل، کالس های درس بصورت 
فشرده برنامه ریزی شده است و در شرایط عادی و غیر پاندمی کرونا؛ در هر نیمسال 
تحصیلی برای دوره های حضوری فقط 5 بار حضور در پردیس بین المللی کیش و 

برای دوره های مجازی 3 بار حضور الزم است.
پردیس بین المللی کیش دانشگاه آماده عقد قرارداد ارائه دوره ها به صورت گروهی 

برای متقاضیان با در نظر گرفتن سهمیه و تسهیالت خاص است.

واکسیناسیون افراد باالی ۶۵ 
در کیش 

اقتصاد کیش - واکسیناسیون افراد باالی ۶5 در کیش آغاز شد.
به گزارش اقتصاد  کیش، روابط عمومی مرکز توسعه سالمت کیش اعالم کرد: 
 salamat.gov.ir افراد واجد شرایط برای واکسیناسیون به سامانه سالمت به نشانی
مراجعه و پس از نام نویسی منتظر دریافت پیامک نوبت تزریق شوند.افراد باالی ۶5 
سال، پس از دریافت پیامک، برای دریافت واکسن مراجعه کنند و از تجمع در مراکز 
واکسیناسیون بپرهیزند تا از انتقال ویروس جلوگیری شود.مسئوالن حوزه بهداشت و 
سالمت، از مردم خواسته اند به محض فرا رسیدن نوبت، برای واکسیناسیون مراجعه 
کنند.این واکســن مورد تایید وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی است و 

مشکلی برای افراد ایجاد نمی کند.

شور و نشاط ورزش کیش 
به همت هیئت دوومیدانی 

اقتصاد کیش -  ورزش صبح گاهی پنج شنبه های کیش حاال یک پای ثابت 
روزهای پایانی هر  هفته  کیش شده است. 

به گزارش اقتصاد کیش برنامه ای که با گذشت فقط 3 هفته با استقبال قابل توجهی 
ازسوی  عالقمندان روبرو شده و هرهفته بر شمارشرکت کنندگان آن  نیز افزوده می 
شود. این برنامه با حمایت خوب شرکت ها ی فعال بخش خصوصی کیش نیز همراه  
شده و اهدا جوایزی برای شرکت کنندگان نیز از هفته سوم به این برنامه افزوده شده 
اســت . نکته جالب اینکه در دو هفته از 3 هفته برگزار شده شرکت کنندگان شاهد 
حضور دکتر آهنگران مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش بودند تا پا به پای شرکت 
کنندگان در این برنامه ورزش کنند . برنامه ورزش صبحگاهی کیش  هر هفته پنج شنبه 
ها ساعت ۶ صبح  به همت هیئت دوومیدانی کیش و در پارک شهر جزیره  برگزار 
می شود. این برنامه هر هفته با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می شود .


