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هتل های کیش با رعایت پروتکل های 
بهداشتی درحال  پذیرش مسافران هستند

اقتصاد کیش -  رییس جامعه هتلداران  کیش گفت: با اتمام روند واکسیناسیون کارکنان 
هتل ها، این مراکز  هم اکنون آماده پذیرایی از مســافرین با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی هستند.
 مسیح اهلل صفا با اعالم این خبر اظهار داشت: روند واکسیناسیون ۶هزار پرسنل هتل های 
جزیره کیش از ۲۰ شهریور سال جاری  آغاز شد و اکنون به همت مرکز توسعه سالمت 

تمام این افراد ُدز اول واکسن خود را دریافت کرده اند.
وی با بیان اینکه پرسنل هتل های جزیره در قالب کارکنان مشاغل گردشگری جزیره از 
این خدمت بهره مند شده اند افزود: با توجه به این اقدام و کاهش روند شیوع ویروس 
در جزیره، مراکز اقامتی هتل های جزیره به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی آماده 

پذیرایی از مسافران هستند.
صفا یادآور شــد: کارکنان هتل ها نیز موظف هستند در کنار ارایه خدمات هتلینگ به 
عنوان ناظر بر رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مسافران و همکاران خود فعالیت 

داشته باشند.
وی افزود: انتظار می رود با تسریع روند واکسیناسیبون مشاغل مختلف در کشور و جزیره 

روز به روز شاهد بازگشت رونق اقتصادی در میهن اسالمی و جزیره کیش باشیم.
هم اکنون ۵۱ هتل شامل ۱۳ هتل پنج ستاره، ۱۴ هتل چهار ستاره،۱۳ هتل سه ستاره و چهار 

هتل ۲ ستاره در جزیره کیش فعال است.
این هتل ها در مجموع دارای ۱۶ هزار و ۵۰۰ تخت و پنج هزار و ۱۵ اتاق است که جامعه 
هتلداران فعالیت اعضای خود در زمان حاضر را منوط به رعایت پروتکل های بهداشتی 

کرده است.

 رییس جامعه هتلداران   کیش :

تعامل مناسب  با بخش خصوصی 
ضامن توسعه و رونق کیش است  

اقتصاد کیش - مهندس عبدالنبی شرفی در بازدید از تعدادی از مجتمع های مسکونی  
کیش تعامل با سرمایه گذاران بخش خصوصی را عامل مهمی در سرعت بخشیدن به 

روند توسعه شهری کیش عنوان کرد. 
به گزارش اقتصاد کیش ، عبدالنبی شــرفی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت 
عمــران ، آب و خدمــات کیش  در ادامــه بازدید های هفتگی از طرح های مختلف 
عمرانی از چند مجموعه بزرگ مسکونی بازدید کرد و با سرمایه گذاران و مجریان این 

مجموعه ها دیدار و گفتگو کرد.
وی با تاکید بر اینکه بهره مندی بهینه از ظرفیت های بخش خصوصی روند توسعه 
کیش را سرعت می بخشد گفت: شرکت عمران، آب و خدمات در راستای تسهیل 
شرایط فعالیت انبوه سازان و فراهم کردن زمینه اتمام طرح های نیمه تمام که زیبایی 
منظر شهری را به دنبال دارد با تمام توان از فعالیت بخش خصوصی حمایت می کند.

مدیر عامل شــرکت عمران ، آب و خدمات کوتاه ســازی فرایندها و همکاری برای 
صدور مجوزهای الزم در حوزه شهرسازی در کنار نظارت گسترده بر استاندارد سازی 
ساخت و ساز ها و انطباق آن با ضوابط شهرسازی را رویکرد این شرکت برای رونق 

فعالیت های بخش خصوصی در جزیره کیش عنوان کرد.
سرمایه گذاران این مجموعه ها نیز با تقدیر از تالش گسترده شرکت عمران، آب و 
خدمات در ارائه خدمات مطلوب شهری از رویکرد ویژه این مجموعه نسبت به توسعه 
همگون شهری و توجه به نقاط مغفول مانده جزیره کیش تقدیر و تاکید کردند: بهسازی 
مناطق مختلف جزیره از جمله سفین ، نقش مهمی در ارائه تصویری مطلوب از فضای 

شهری این جزیره زیبای مرجانی در سطح ملی و بین الملی دارد.
زیر ســازی و عملیات آسفالت معابر و راه های دسترسی به مجتمع ها ، فضای سبز 
بلوارهای ورودی و ارائه خدمات مطلوب شــهری از ســوی شرکت عمران، آب و 
خدمات و توجه ســرمایه گذاران بخش خصوصی به رعایت ضوابط و استانداردها 
و بکار گیری مصالح سازگار با محیط و زیبایی منظر شهری در ساخت محوطه های 

پیرامونی از جمله موارد مطرح شده در این دیدارها بود.    

مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات کیش عنوان کرد: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش :

   اقتصاد کیش -  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از تخصیص یک میلیارد و 500 میلیون ریال کمک هزینه آموزشی
 در جزیره کیش خبر داد

به گزارش اقتصاد  کیش، جعفر آهنگران رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صبح روز 
گذشته  در مراسم نواخته شدن زنگ مقاومت و مهر که 
در دبســتان پروین اعتصامی برگزار شد از تخصیص 
۱ میلیارد  و ۵۰۰ میلیون ریال کمک هزینه توســعه ای 
زیرســاخت های آموزشــی در این منطقه خبر داد و 
گفت: ۶ میلیارد ریال کمک هزینه به معلمان در راستای 

آموزش مجازی پرداخت شده است.

جعفر آهنگران در ادامه تصریح کرد: در راستای حمایت 
از معلمان جزیره تسهیالت بانکی کم بهره در نظر گرفته 

شده است.
آهنگران در سخنان خود به تخصیص ۴7 میلیارد تومان 
اعتبار به فعالیت های عمرانی فرهنگی و آموزشــی در 
ســال ۱۴۰۰ اشــاره کرد و گفت: از آن جا که با کمبود 
فضاهای آموزشــی از جمله مدارس در کیش مواجه 
هستیم بخش عمده این اعتبار صرف ساخت، نوسازی و 
تجهیز مراکز آموزشی در اختیار اداره آموزش و پرورش 
قرار خواهد گرفت تا در خصوص زیرســاخت های 

آموزشی، اقدامات الزم صورت گیرد.
وی بــا بیان این که علیرغم رونق و پیشــرفت جزیره 
متاسفانه به زیرساخت های مهم آموزشی در کیش توجه 
نشده است، اظهار داشت: با برنامه ریزی های انجام شده 
اعتباراتی برای ارتقاء و توسعه زیر ساخت های آموزشی 

در این منطقه اختصاص خواهیم داد.
رئیس هیئت مدیره ســازمان منطقه آزاد کیش اظهار 
داشت: با اختصاص اعتبار؛ ۲ مدرسه ۱8 کالسه، کمک 

به احداث مدرسه 9 کالسه در حال ساخت است.
جعفر آهنگران در خصوص توسعه فیبر نوری تا مراکز و 
آموزشگاه های جزیره کیش و افزایش خدمات اینترنتی 
در حوزه آموزش های مجازی را از دیگر خدمات ارائه 

شده توسط سازمان منطقه آزاد کیش  برشمرد.

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیش توســعه 
زیرساخت های آموزشی کیش را از اولویت های این 
سازمان عنوان کرد و گفت: زیرساخت های آموزشی 
مطالبه به حق مردم و ساکنان جزیره است و باید به آن ها 
رسیدگی شود و هرگونه انتقاد در خصوص عدم توسعه 

این فعالیت ها پذیرفتنی نیست.
رئیس اداره آموزش و پرورش کیش با اشاره به این که 
ســال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا محدودیت 
هایی در حوزه آموزش و پرورش ایجاد شــده است، 
گفت: اقدامات توسعه ای در حوزه آموزش و پرورش 

در دستور کار قرار گرفته است.
 

حجت االسالم حسن زاده امام جمعه کیش نیز  با بیان 
ایــن که آموزش و پــرورش دو وظیفه مهم آموزش و 
تربیــت را بر عهده دارد گفت: ایــن دو وظیفه زمانی 

اجرایی می شود که سعی در جهت تربیت کادر اجرایی 
و مسووالن کشور باشد.

وی اضافــه کرد: معلمان و خانواده آموزش و پرورش 
به واســطه آموزش و تربیت باید به دنبال هدف بسیار 
مهمی که تربیت نیروی انســانی و کادر اجرایی کشور 
است باشد و در صورت دستیابی به این اهداف می تواند 
آینده کشور را تربیت نماید کار مهمی را انجام داده است.
امام جمعه کیش لغو سند ۲۰۳۰ را مهمترین گام برای 
بازگشت به سبک آموزش اسالمی خواند و گفت: سبک 
زندگی و آموزش اســالمی نقطه مقابل سبک زندگی 
غربی بوده و مهمترین حرکتی که در آغاز دولت سیزدهم 
توسط ریاست جمهوری انجام شد لغو کامل اجرای این 
سند به عنوان مهمترین گام در راستای بازگشت آموزش 

و پرورش به سمت آموزش اسالمی بود.
حجه االسالم حسن زاده گفت: : سند ۲۰۳۰ نقطه مقابل 
اهداف نظام اســالمی بوده و به صورت مرموزانه وارد 
ایران شــده و زیرکانه در آموزش و پرورش اجرا شد. 
این ســند با آموزه های اسالمی مغایرت داشته بوده و 
یکی از مهمترین اهداف آن حذف نام شهیدان از جمله 
سردار شهید سلیمانی و شهید حججی و حذف فرهنگ 

شهادت و ایثار بوده است.
هم چنین شــیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت 

کیــش آغاز هفته دفاع مقدس را یادآور دالور مردی و 
رشادت های رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس دانست 
و گفت: امروز عزت، سر افرازی، استقالل و سربلندی 
کشــور را مدیون خون شهدا و رشادت های ایثارگران 

هستیم.
وی همچنین کســب رتبه های علمی، پیشــرفت در 
تکنولوژی، دستاورد های انرژی هسته ای و ... را مرهون  

8 سال دفاع مقدس عنوان کرد.
شیخ یعقوب شــمس امام جمعه اهل سنت جزیره با 
تاکید بر این که بخش مهم آبادانی کیش در گرو سرمایه 
گذاری در حوزه تعلیم و تربیت دانش آموزان اســت 
تصریح کرد: امروز زنگ مهر و مقاومت را مدیون خون 
دانش آموزان شهید هستیم، از خداوند متعال موفقیت 
همه دانش آموزان را خواهانم و امیدوارم در آموزش و 

پرورش موفق باشند.

توسعه زیرساخت های آموزشی کیش
 از اولویت های منطقه آزاد کیش است 

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.

اقتصاد کیش -   دوره آموزشی آتش نشانی با هدف ارتقای دانش تخصصی آتش نشانان 
تازه استخدام شده کیش برگزار شد. 

 به گزارش اقتصاد کیش  ، مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت عمران آب و خدمات 
جزیره کیش در آیین آغاز این دوره گفت: دوره آموزشی آتش نشانی با هدف به روز رسانی 
دانش فنی و تخصصی آتش نشانان تازه استخدام شده کیش برای ارتقا توان عملیاتی 
این نیروها در جزیره برگزار می شود. مسعود احمدی اظهار داشت: قربان حسین زاده، 
جواد مرادی و داود شجاع، علی سوری، رضا رابعی، سعید یعقوب زاده، عباس باقری، 
رضا معصومیان، مجتبی سرهنگی، حمید محمدیان، عباس قاسمی، مرتضی پوستچی 
خراسانی از مدرسان صاحب سبک آتش نشانی کشور اساتید این دوره آموزشی هستند. 
وی با بیان اینکه این دروه آموزشــی در ۶ گروه به مدت ســه روز  در ایستگاه شماره سه 
برگزار می شود افزود: تئوری حریق، مواد خطرناک، خاموش کننده های دستی، دستگاه 
تنفسی )تئوری( پمپ و آبرسانی، کف و کف سازها، نردبان دستی، آشنایی با اصول و 
مبانی نجات، تجهیزات نجات، تصادفات جاده ای، کمکهای اولیه از جمله مباحث این 
دروه آموزشی است.  احمدی با بیان اینکه ۱۵ آتش نشان در این دوره حضور دارند گفت: 
تمرین نحوه حضور در حوادث مختلف حریق و حوادث غیر مترقبه در شرایط شبیه 

سازی شده از دیگر مباحث آموزشی این دوره است. 
وی یادآور شــد: دوره آموزشی آتش نشانی ویژه این افراد در ۲ مرحله برگزار می شود 
که مرحله دوم در مرکز آموزش صالح آباد تهران یکی از بزرگترین و مجهزترین مرکز 
آموزشی اطفا حریق برگزار می شود. آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش در قالب سه 

ایستگاه اطفا و نجات فعال با ۶۴ نفر پرسنل در ۲ شیفت کاری فعالیت می کند. 

برگزاری دوره آموزشی ویژه 
نیروهای جدید آتش نشانی کیش 

اقتصاد کیش -   مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از مجموعه سوارکاری 
المپیک جزیره، دستور تکمیل سازه اصطبل های سوار کاری این منطقه را صادر کرد

به گزارش اقتصاد  کیش، جعفر آهنگران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، در بازدید از مجموعه سوارکاری المپیک کیش؛ دستور تکمیل سازه اصطبل 

های این مجموعه را صادر کرد.
مجموعه سوارکاری المپیک کیش در زمینی به مساحت ۶۵ هکتار با هدف "بهره برداری 
قرنطینه اسب ایران، واردات و صادرات اسب، برگزاری مسابقات"در سال ۱۳7۲ احداث 

شده است.
این مجموعه دارای 7۰ باکس اسب است که توسط 8 اصطبل این باکس ها پوشش داده 
می شوند و در حال حاضر ۶۰ نفر هنرجو در این مجموعه در حال آموزش بوده و 9 راس 

اسب برای مالکین و کیشوندان نگهداری می شود.
با توجه به اینکه نیمی از این ســازه در دســت احداث اســت با اهتمام ویژه و دســتور 
جعفرآهنگران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش؛ شرکت عمران، 

آب و خدمات ماموریت تکمیل سازه اصطبل های شماره ۳،۴،۵،۶ را بر عهده گرفت.
ترمیم حصارکشی محل تمرین، روشنایی های محوطه و فضای سبز مجموعه سوارکاری 
المپیک کیش در دستور کار شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش قرار می گیرد.
همچنین اصطبل شماره ۱ به محلی برای آموزش سوارکاری تغییر کاربری داده خواهد شد.
بنابراین گزارش مجموعه ســوارکاری کیش پتانسیل احداث قرنطینه برای واردات و 
صادرات اسب ایران را در دستورکار قرار داده که در سال ۱۳7۶ از فرانسه جهت ارائه ایزو 
و استانداردهای دریافت پروانه OAE سازمان قرنطینه جهانی را پیگیری کرده بود که دوباره 

این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.
با توجه به این که ایران هیچ قرنطینه اسبی ندارد و مرز کشور اصلی و صادرات اسب های 
خارجی با کمک های سرمایه گذاران پیگیری می شود این منطقه از قابلیت قرنطینه اسب 

برخوردار است. 
در حال حاضر مجموعه سوارکاری دارای ۲۰ راس اسب آموزشی هست که سه راس از 

اسب ها خارجی و از نژاد اولدنبرگ و KWPN است
عالقمندان و ساکنان جزیره کیش می توانند با سرمایه گذاری و خریداری اسب از مجموعه 

سوار کاری المپیک کیش حمایت کنند.

سازه اصطبل های سوارکاری کیش 
تکمیل می شود

با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش؛

در دیدار سفیر کشورمان با شهردار شانگهای انجام شد؛

 آجورلو مدیرعامل باشگاه  استقالل شد

بررسی مشکالت اتباع ایرانی و تبادل 
تجربه در زمینه مناطق آزاد 

اقتصاد کیش- مصطفی آجورلو مدیرعامل جدید استقالل صبح روز گذشته  با حضور 
در دفتر این باشگاه به صورت رسمی کار خود را شروع کرد.

وزارت ورزش و جوانان سرانجام لیست اعضای جدید هیات مدیره باشگاه استقالل 
را اعالم کرد تا مشخص شود مصطفی آجورلو، محمد مومنی، پرویز مظلومی، مهدی 

افضلی و مجتبی عبداللهی پنج عضو جدید هیات مدیره باشگاه استقالل هستند.
این اعضا در اولین تصمیم مصطفی آجورلو را به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه انتخاب 
و معرفی کردند. گفته می شود اولین اقدام مدیرعامل جدید باشگاه استقالل برگزاری 
جلسه های جداگانه با مهدی پاشازاده و فرهاد مجیدی است. فرهاد مجیدی به عنوان 
سرمربی و مهدی پاشازاده به عنوان معاون ورزشی با استقالل همکاری داشتند و ادامه 

همکاری هر دوی آن ها به نظر مصطفی آجورلو بستگی دارد.

اقتصاد کیش- در دیدار ســفیر جمهوری اســالمی ایران در چین با شهردار شانگهای  
مشکالت اتباع ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.  

محمد کشاورز زاده، سفیر کشورمان در پکن  در توییتی نوشت:  در دیدار با شهردار کالنشهر 
شانگهای عالوه بر بررسی زمینه های همکاری این شهر با کشورمان، مشکالت اتباع ایرانی 

و تبادل تجربه در زمینه مناطق آزاد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت

اقتصاد کیش-  استاندار هرمزگان با اشاره به آمادگی 
الزم برای برگزاری کالس های درس در استان گفت: 
توجه ویژه و جدی به رعایت پروتکل های بهداشتی 
در تشــکیل کالس های درس بسیار مهم است و باید 

در اولویت قرار دارد.
فریدون همتی در مراسم آغاز بازگشایی مدرسه ها در 
هرمزگان که به صورت نمادین در مدرسه نشاط ناحیه 
۲بندرعباس برگزار شد، افزود: در سال تحصیلی جدید 
با توجه به سیاست گذاری و برنامه ریزی صورت گرفته، 
در کنــار آموزش، رعایت جدی دســتورالعمل های 

بهداشتی در مدرسه ها مورد تاکید است.
وی بیان داشت: ابتدا کالس های درس با جمعیت کم 
به صورت حضوری خواهد بود و به تدریج با تکمیل 
واکسیناسیون دانش آموزان، روند آموزش حضوری 

افزایش می یابد.
اســتاندار هرمزگان اظهارداشت: با وجود روند بسیار 
مناسب واکسیناسیون همه اقشار مردم از جمله معلمان 
و دانش آموزان، اما باید مراقبت بسیاری صورت گیرد 
و پروتکل های بهداشــتی رعایت شود تا شرایط رو 
بــه بهبودی را حفظ کنیــم و آموزش ها را به صورت 

حضوری و مجازی داشته باشیم.
همتی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره 
شــهدای دانش آموز و معلم یادآورشد: دانش آموزان 
امروز، آینده کشور را رقم می زنند و معلمان در تربیت 
و آموزش این آینده سازان، نقش بسیار مهمی برعهده 
دارند و باید انسان هایی مسوولیت پذیر، منظم، انقالبی 

و والیتمدار برای آینده ایران اسالمی تربیت کنند.
وی گفت: آغاز ماه مهر برای ما یادآور خاطرات خوب 

آغاز مدرسه و دانشگاه است و بخشی از زندگی ما را 
تشکیل می دهد.

استاندار هرمزگان:

رعایت پروتکل های بهداشتی درتشکیل کالس های 
درس در اولویت قرار دارد


