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اقتصـاد کیـش
سازمانآگهیها

44424999

جنگ تحمیلی یادآور رشادت 
مردم ایران است 

اقتصاد کیش -    امام جمعه اهل سنت کیش هفته دفاع مقدس را فرصتی برای تجدید 
پیمان با شهدا عنوان کرد.

به گزارش اقتصاد  کیش،شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت جزیره کیش، در 
همایش پاسداشت نیروهای مسلح که با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مدیر  
کل حوزه مدیرعامل، معاونان و برخی از مدیران سازمان  منطقه آزاد کیش و مسئوالن 
محلی در سالن اجتماعات سپاه کیش برگزار شد؛ جنگ تحمیلی را یادآور مردانگی، 
رشادت ها و جان فشانی مردم ایران  در 8 سال دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: همایش 
پاسداشت نیروهای مسلح با هدف تجدید میثاق با شهدای گرانقدر برگزار شد و امروز 

یاد و خاطره همه شهیدان را گرامی می داریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در دوران 8 سال دفاع مقدس؛ جنگی 
ناخواسته و نا برابر بر ما تحمیل شد که شهر های ما را ویران کرد و هموطنان زیادی 

شهید شدند اما غیور مردان اجازه ندادند ذره ای از این خاک به دست دشمنان بیافتد.
شیخ یعقوب شمس با اشاره به اینکه آینده ای درخشان در انتظار بسیج و سپاه کیش 
است بیان داشت: از خداوند متعال مسالت دارم که ما را در پیروی از راه شهدا یاری کند.

امام جمعه اهل سنت کیش :

امام خمینی)ره( جنگ را به خوبی 
مدیریت کردند 

اقتصاد کیش - امام جمعه کیش تبیین نقش مهم و ارزشمند امام خمینی در مدیریت 
جنگ هشــت ســال دفاع مقدس را یکی از موضوعات مهم رســاله مقطع دکترا در 

دانشگاه ها عنوان کرد.
به گزارش اقتصاد  کیش، حجت االســام حســن زاده امام جمعه کیش، در همایش 
پاسداشــت نیروهای مسلح که با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مدیر کل 
حوزه مدیرعامل، معاونان و برخی از مدیران ســازمان  منطقه آزاد کیش و مســئوالن 
محلی در سالن اجتماعات سپاه کیش برگزار شد؛مدیریت جنگ در دفاع مقدس را 
یکی از موضوعات مهم رساله مقطع دکترا در دانشگاه ها عنوان کرد و اظهار داشت: به 
گفته مقام معظم رهبری باید نقش امام خمینی در مساله مدیریت جنگ و دفاع مقدس 
به خوبی تبیین شود و این مهم می تواند یکی از موضوعات مناسب برای رساله مقطع 

دکترا در دانشگاه ها ارائه شود.
حجت االسام حسن زاده بر لزوم اهمیت بزرگداشت هفته دفاع مقدس اشاره داشت 
و گفت: طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری هفته دفاع مقدس تنها یک امتداد زمانی 
و برهه ای از زمان نیست بلکه فرصت مناسبی برای شناخت هر چه بهتر و بیشتر ابعاد 

دفاع جانانه ملت بزرگ ایران است.
وی بــا بیان این که امام خمینــی)ره( جنگ را به خوبی مدیریت کردند، افزود: الزمه 
مدیریت اداره صحیح حوزه  مربوطه است و باید درک همه جانبه و دقیقی از مسائل 

حوزه مدیریت خود داشته باشیم.
 امام جمعه کیش یکی از ویژگی های امام خمینی)ره( را فهم دقیق از مساله جنگ عنوان 
کرد و گفت: از همان زمان آغاز جنگ، مساله بسیج مردمی و جبهه را به عنوان دانشگاه 
انسان سازی بیان کردند گرچه دانشگاهی که دانشجویان آن تنها نظامیان نبودند بلکه 
نظامیان از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند و آحاد مردم در این دانشگاه حضور داشتند.
امام جمعه کیش گفت: امام خمینی )ره( جنگ بین ایران و عراق را جنگ بین اسام و کفر 
می دانستند و آن را به خوبی مدیریت کردند در حالی که تمام جهان ایستاده بودند امام 
تاکید بر جنگ تا پیروزی داشتند و فرمودند مساله اصلی در کشور ما مساله جنگ است.

امام جمعه کیش : بجای رئیس جمهور ، وزیر حکم داد؛

   اقتصاد کیش - سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی، سعید محمد را به سمت دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

به گزارش اقتصاد کیش  در حکم دکتر ســید احسان 
خانــدوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به 
ضرورت توجه بــه اهداف تحول گرایی و محوریت 
تولید ملی و برون گرایی از آقای سعید محمد خواسته 

شده برای تحقق راهبرد های:
• ۱- تقویــت جذابیت های قانونی و مقرراتی مناطق 
برای تولید کنندگان و صادرکنندگان به ویژه تســهیل 
کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت های مالیاتی 

و گمرکی
• ۲- ارائه پیش نویس الیحه اصاح قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد
• ۳- تکمیل رویه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تأکید 
بر محصور بودن مناطق و استقرار گمرک در درب های 

خروج و اتصال به سامانه های حاکمیتی
• ۴- تمرکز بر کیفیت )نه گسترش کمی( مناطق آزاد با 
هدف تحقق بند )۱۱( سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

• ۵- رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات 
و افزایش پیوند اقتصادی با کشور های همسایه و ترغیب 

سرمایه گذاری و مشترک
• ۶- وضع قواعد عزل و نصب مدیران شایسته برای 

مناطق و شفافیت عملکردی مالی برای سازمان منطقه

• ۷- اصاح نظام درآمدی سازمان های مناطق با هدف 
کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی

• 8- تقویــت مدیریــت متمرکز مناطــق و حذف 
ناهماهنگی ها با اجرای ماده )۶۵( قانون احکام دائمی 

برنامه های توسعه
• ۹- ایجاد ظرفیت دور زدن تحریم های ظالمانه

• ۱۰- نقــش آفرینــی در توســعه جوامــع محلی، 

توانمندسازی و کاهش محرومیت  ها
تمــام توان خود را مصــروف نماید و متناوباً گزارش 
شش ماهه و یک ساله عملکرد مناطق به اطاع دولت 

و مجلس برسد.
این حکم در حالی از سوی وزیر اقتصاد و دارایی صادر 
شده است که در دوره های قبل حکم دبیر شورایعالی 

مناطق آزاد را رئیس جمهور صادر میکرد.

سردار  محمد دبیرشورای عالی مناطق آزاد شد 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش :

   اقتصاد کیش - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هم گرایی و هم افزایی را الزمه تقویت و ترویج فرهنگ دفاع مقدس و مایوس شدن 
دشمنان نظام انقالب اسالمی عنوان کرد. 

بــه گزارش اقتصاد  کیش، جعفر آهنگران رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در همایش 
پاسداشت نیروهای مسلح که با حضور مدیر  کل حوزه 
مدیرعامــل، معاونان و برخی از مدیران این ســازمان و 
مسئوالن محلی در سالن اجتماعات سپاه کیش برگزار 
شد؛ بر ضرورت تقویت و ترویج فرهنگ دفاع مقدس 
میان جوانان جامعه تاکید کرد و گفت: با هم گرایی و هم 
افزایی تمام مسئوالن این منطقه می توانیم برای مایوس 

شدن دشــمنان نظام؛ فرهنگ دفاع مقدس را تقویت و 
ترویج دهیم که تحقق یافتن این مهم نیاز به تاش و فعالیت 
مضاعف دارد که وظیفه ما را در قبال مردم بیشتر می کند.

جعفر آهنگران با اشاره به دو واژه "مبنیه و مبقیه" از اهالی 
فلسفه و منطق؛ که می توان گفت علت مبنایی و بقایی 
است، اظهار داشت: دهه فجر را علت بناگذاری و آنچه 

که موجب بقای این بنا شده دفاع مقدس است.
به گفته آهنگران دفاع مقدس یک مقطع تاریخی صرف 

نیســت بلکه یک جریان و تاریخی است که همچنان 
ادامه داشته و باید این فرهنگ برخواسته از دفاع مقدس 

را برای تضمین انقاب ادامه دهیم.
آهنگران افزود: آن چیزی که ثبات ما را در مدیریت ها 
توجیه پذیر می کند التزام به این فرهنگ است. هرگونه 
بــی توجهی و کم کاری در رابطه با ادامه فرهنگ برتر 
دفاع مقدس قابلیت توجیه نداشته و صاحیت افراد از 

آن ها سلب می شود.
وی با اشاره به مباحث عنوان شده در جلسه شورای تامین 
کیش تاکید کرد: از سخنانی که اعضای شورای تامین 
در خصوص جزیره کیش، اقتصاد و کشــور داشتند بر 
خود بالیدم که نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی، قضایی، 
اجرایی؛ امنیت را در یک کلمه به رسمیت نمی شناسند 
و به دنبال امنیت پایدار هستند و نکاتی در این جلسه بیان 

شد که مسوولیت ما را بسیار بیشتر می کند.
آهنگران تاکید کرد: علت درخشش سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی در میان سایر شهدا این بود که وی پس 
از بازگشت از جنگ به فعالیت و تاش خود ادامه داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: با فراهم شدن 
شرایط فعالیت در حوزه های مختلف جزیره کیش می 
توانیم با محدودیت  های کمتری، فعالیت های خود را 

بهتر و فراتر از گذشته انجام دهیم.

دفاع مقدس یک مقطع تاریخی صرف نیست
 بلکه یک جریان تاریخی است 

اقتصاد کیش -  ســخنگوی شورای سامت کیش گفت: پنجم مهر آخرین مهلت 
دریافت نوبت اول واکسن کرونا در کیش است.

به گزارش اقتصاد  کیش، دکتر رضانیا گفت: با تاش مدافعان سامت و تیم واکسیناسیون 
در جزیره کیش درصد قابل توجهی از افراد مشمول دریافت واکسن نوبت اول واکسن 

خود را دریافت کردند.
وی گفت: براســاس برنامه ریزی های انجام شده پنجم مهر آخرین مهلت دریافت 
نوبت اول واکسن تعیین شده است و افراد باالی ۱8 سال که تاکنون موفق به دریافت 
ُدز اول واکسن خود نشده اند به تاالر شهر مراجعه و نوبت اول خود را دریافت کنند.

دکتر رضانیا گفت: بعد از پنجم مهر به دلیل شــروع تزریق نوبت ُدز دوم گروه های 
واکسینه شده ُدز اول امکان تزریق ساکنان بازمانده از دریافت نوبت اول واکسن کرونا 

در کیش وجود نخواهد داشت.
وی گفت: گروه سنی ۱۵ تا ۱8 برای تزریق واکسن سینوفارم در جزیره کیش شروع 
شده است و این گروه نیز می توانند در دو نوبت صبح و بعدازظهر به تاالر شهر مراجعه 

و نسبت به واکسیناسیون اقدام کنند.
سخنگوی شورای سامت کیش گفت: به دلیل اینکه نیاز است تا افراد جامعه نسبت به 
واکسیناسیون اقدام کنند قرار است محدودیت های را در خصوص افرادی که واکسن 
خود را دریافت نکرده اند اعمال شود لذا افراد بازمانده از واکسیناسیون تا مهلت تعیین 

شده برای انجام دریافت واکسن به تاالر شهر جزیره کیش مراجعه کنند.

پنجم مهر آخرین مهلت دریافت 
نوبت اول واکسن کرونا در کیش 

اقتصاد کیش -  مهلت نام نویسی و شرکت در مسابقه طراحی شهری و جداره سازی 
مسیر بومی- فرهنگی میدان سعدی تا مسجد خاتم جزیره کیش تا هفتم مهر تمدید شد. 
به گزارش  اقتصاد کیش  مسابقه " طراحی شهری و جداره سازی مسیر بومی- فرهنگی 
با هدف توســعه متوازن شهری و استفاده از ایده های برتر طراحی از ۲۲ شهریور در 
کیش آغاز و زمان نام نویسی و دریافت کد رهگیری در سایت مسابقه تا ۳۱ شهریور 

اعام شده بود که این مهلت تا هفتم مهر تمدید شد.
  این مســابقه بر اساس شــرایط و مقررات جامع مسابقات وزارت راه و شهر سازی 
و  با هدف اســتفاده از ایده های برتر و نوآوری فارغ التحصیان رشته های معماری 
و شهرسازی و طراحی منظر و لند اسکیپ در طراحی شهری و جداره سازی مسیر 

بومی – فرهنگی  میدان سعدی تا مسجد خاتم برگزار می شود.
در نظر گرفتن شرایط ویژه محور بومی- فرهنگی و رعایت مقیاس و تناسبات طرح، 
ساماندهی فضاهای باز شهری با اولویت بافت بومی موجود، توجه به مسیر مسجد 
خاتم تا مسجد اهل تسنن، ایجاد هماهنگی جداره ها با توجه به اجرایی و کم هزینه 

بودن و اصاح هندسی مسیر طراحی از اولویت های این مسابقه است.
بر اســاس این گزارش دکتــر پیروز حناچی، دکتر فریبرز دولــت آبادی ، مهندس 
شــهاب الدین ارفعی، مهندس آرش مظفری و مهندس عبدالنبی شرفی داوری این 

مسابقه را بر عهده دارند.
برای نفر اول این مسابقه ۱ میلیارد ریال و برای نفر دوم ۵۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی 

درنظر گرفته شده است.
 شــرکت کنندگان می توانند تا هفتم مهرماه ۱۴۰۰ برای نام نویســی و دریافت کد 
رهگیری از طریق لینک urban.kish.ir  اقدام کنند. عدم دریافت برنامه مسابقه و کد 
رهگیری تا هفتم مهر به منزله عدم احراز صاحیت شرکت در مسابقه است . مهلت 
ارســال آثار نیز تا ۱۵ آبان تعیین شــده است. زمان داوری آثار ۱۷ آبان بوده و نتایج ۲۰ 

آبان اعام خواهد شد.
شــرکت کنندگان می توانند برای کســب اطاعات بیشــتر از طریق شماره تلفن 

۴۴۴۲۱۳8۰- ۰۷۶ داخلی ۱۳۹۱ با دبیر مسابقه )دکتر بیدلی( تماس بگیرند.

تمدید مهلت شرکت درمسابقه 
طراحی مسیر بومی - فرهنگی کیش

کیشوند گرامی:
پلیس راهنمایی و رانندگی ف.ا. ویژه کیش

رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی 
و نشانه ی فرهنگ باالی کیشوندان است.

تاکید بر استفاده از مصالح 
تولیدی کیش در طرح های 

توسعه شهری جزیره 
اقتصاد کیش - شــرکت عمــران، آب و خدمات  کیش با هدف حمایت از تولید 
کنندگان جزیره کیش در اجرای طرح های عمرانی و توسعه ای از مصالح تولیدی 

دراین منطقه استفاده می کند 
به گزارش اقتصاد کیش ، مهندس عبدالنبی شرفی رییس هیات مدیره و مدیر عامل 
شرکت عمران ، آب و خدمات کیش  که به همراه چند تن از معاونان از برخی واحد ها 
و کارخانه های  تولیدی بتن و مصالح ساختمانی بازدید کرد با اشاره به تاکید رهبر 
معظم انقاب در حمایت از تولید کنندگان داخلی اظهار داشت : برای فعالیت های 
عمرانی شرکت حجم قابل ماحظه ای از مصالح استفاده می شود که تهیه این اقام 
از تولید کنندگان داخلی به کسب و کار آنها رونق داده و هزینه های عملیات عمرانی 

را نیز کاهش می دهد.
شــرفی بــا بیان اینکه صنعت گران و تولید کننــدگان جزیره کیش توانمندی ها و 
ظرفیت های ارزشمندی دارند که باید از آن به نحو مطلوب بهره برد اظهار داشت : بی 
تردید واحد های تولیدی نیز با توجه به نیازمندی های جزیره کیش و ایجاد تنوع در 

محصوالت خود زمینه این تعامل را تقویت خواهند کرد.  
مدیر عامل شــرکت عمران ، آب و خدمات کیش  در این بازدیدها ضمن بررســی 
همکاری گسترده تر در حوزه مدیریت و خدمات شهری گفتگو کرد.روند تولید محصوالت با  فعاالن اقتصادی و تولید کنندگان در خصوص راهکارهای 

دبیرخانه مناطق آزاد برای صدور سند کاداستری همکاری کند 
اقتصاد کیش -  سخنگوی قوه قضاییه 
از دبیرخانه مناطق آزاد برای همکاری 
بیشتر به منظور تسریع در صدور اسناد 
کاداستری جزایر درخواست همکاری 

کرد.
به گــزارش اقتصاد کیــش  خدائیان 
گفت: طرح کاداســتر یک طرح ملی 
اســت و تمام قلمرو کشــور را اعم از 
ســرزمین های اصلی، جزایر، خشکی 
و قلمرو دریایی را شــامل می شــود و 
ســال های اخیر به خصوص در ۶ ماه 
گذشته پیشرفت های خوبی در اجرای 

طرح کاداســتر به خصوص در رابطه 
بــا اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی 

حاصل شده است.
خدائیان افزود: سند مالکیت تمام جزایر 
کشــور ما از قبل صادر شده و این اسناد 
مالکیت به صورت دفترچه ای متعلق به 
مردم و بخشــی دیگر متعلق به دولت 
اســت و سند بخش متعلق به دولت به 
نام کشور جمهوری اسامی ایران صادر 
شده است. در رابطه با طرح کاداستر در 
برخی جزایر پیشرفت های چشمگیری 
داشتیم که می توان به جزایر کیش و قشم 

اشاره کرد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد بیشتر 
اراضی که به نــام دولت یا مناطق آزاد 
یا ســازمان جنگل ها و مراتع در جزایر 
است، سند کاداستری آن ها صادر شده 
است و مردم هم چنانچه ملکی دارند و 
مراجعه کرده اند نسبت به صدور سند 
کاداســتر آن ها اقدام شده است. البته از 
دبیرخانه مناطق آزاد این درخواست را 
داریم که همکاری بیشــتری کند تا در 
اسرع وقت بتوانیم طرح کاداستر را در 

تمام جزایر به اتمام برسانیم.

اقتصاد کیش -   در جلسه ماقات مردمی رییس هیات مدیره و مدیر عامل و دیگر 
مسئوالن شرکت عمران، آب و خدمات، به درخواست های ساکنان در حوزه خدمات 

شهری رسیدگی شد. 
به گزارش اقتصاد کیش  ، در جلسه ای که پنجشنبه اول مهر با حضور مهندس عبدالنبی 
شــرفی رییس هیات مدیره و مدیرعامل ،  اعضای هیات مدیره و معاونان و مدیران 
شرکت  عمران ، آب و خدمات در سالن اجتماعات  این شرکت برگزار شد ، شماری 
از ســاکنان درخواســت ها و مشکات خود را در حوزه مدیریت و خدمات شهری 
عنوان کردند. مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات نیز پس از بررسی این موارد 
و گفتگو با هریک از معاونان و مدیران مرتبط در خصوص رسیدگی و پاسخ به این 

درخواست ها دستوراتی را صادر کرد.
شــرفی با تاکید بر اینکه تکریم ارباب رجوع و افزایش رفاه و رضایتمندی ســاکنان 
مهم ترین محور فعالیت های شرکت است از تمامی بخش های شرکت عمران، آب و 
خدمات خواست تمام تاش خود رابه تسریع فرایندها و کوتاه شدن زمان پاسخگویی 

به مراجعان معطوف دارند.  
آسفالت برخی معابر از جمله شهرک های صنعتی، بخشودگی جرایم صدور پایان 
کار، تمدیــد مهلت صدور پایان کار و یا تمدیــد آن، صدور مجوز و یا عقد قرار داد 
و اختصاص غرفه جهت کافی شــاپ، ســاماندهی غرفه های خدماتی در سواحل، 
تسریع در روند رسیدگی به فعالیت های پیمانکاران، محوطه سازی و ساخت پیاده رو 
در اطراف برخی مجتمع های بزرگ مسکونی، نظارت بر استانداردسازی ساخت و 
سازها و همچنین رعایت ضوابط در خصوص ایمنی و آتش نشانی در مجموعه های 
ساختمانی و حمایت از تولید کنندگان فعال در حوزه مبلمان شهری در کیش از جمله 

درخواست های مردمی بود که در این نشست عنوان شد.   
 

برگزاری جلسه مالقات مردمی 
در شرکت عمران ، آب و خدمات 

با حضور مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات کیش انجام شد؛

اقتصاد کیش -  رییس اداره آموزش و پرورش کیش از ۲هزار و ۱۰۰ دانش آموز ۱۵ تا 
۱8 سال واجد شرایط دریافت واکسن در جزیره کیش خبر داد.

به گزارش اقتصاد  کیش، پرویز حیدری راد گفت: مرکز توسعه سامت کیش و کمیته 
واکسیناسیون ستاد مقابه با کرونا در کیش تزریق واکسن به افراد ۱۵ تا ۱8 سال در جزیره 
را آغاز کرده است. وی گفت: بیشترین واجدان شرایط در مقطع دوم متوسطه با ۲ هزار و 

۱۰۰ دانش آموز در جزیره کیش است.
حیدری راد افزود: براســاس اعام مرکز توســعه ســامت کیش در نخســتین روز 
واکسیناسیون  گروه سنی ۱۵ تا ۱8 سال در کیش  ۱۰۰ دانش آموز با مراجعه به تاالر شهر، 

واکسن خود را دریافت کردند.
وی افزود: توصیه می شود والدین دانش آموزان برای ارتقا سامت فرزندان خود مقابل 
ویروس کرونا براساس اعام زمان بندی از سوی مرکز توسعه سامت به مرکز تجمیعی 

واکسیناسیون در تاالر شهر کیش مراجعه و نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.
رییس اداره آموزش و پرورش کیش گفت: براســاس تصمیم شورای سامت کیش، 
کاس های درس تا پایان مهر در جزیره کیش غیر حضوری دایر می شــود. وی گفت: 
پس از آن نیز  باتوجه به شرایط جزیره کیش در خصوص تداوم این روند و یا دایر شدن 

ترکیبی کاس ها به صورت نیمه حضوری و غیرحضوری تصمیم گیری خواهد شد.

دو هزار و صد دانش آموز واجد 
شرایط دریافت واکسن در کیش 

رییس اداره آموزش و پرورش کیش  عنوان کرد:

یک کار ارزشمند از شرکت عمران ، آب و خدمات کیش  ؛

سخنگوی قوه قضائیه:


