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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش   تاکید کرد:

   اقتصاد کیش -  جعفر آهنگران در بازدید از روند ساخت بازار سارینا 2 از اتمام این طرح تا پایان سال 1401 خبر داد.

بــه گزارش اقتصاد کیش، جعفر آهنگران مدیرعامل 
ســازمان منطقــه آزاد کیش  روز گذشــته  به همراه 
جمعی از مســئوالن، معاونان و مدیران شرکت های 
تابعه سازمان منطقه آزاد کیش با هدف رفع مشکالت 
طرح های نیمه تمام، از بازار سارینا 2 واقع در میدان 

امیر کبیر بازدید کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص 
گفت: پروژه های نیمه تمام سطح جزیره مشکالت 
فراوانی برای ما ایجاد کرده که با برگزاری جلســات 
و ارائه راهکار از ســوی معاونــان ومدیران مربوطه 
ســازمان، تصمیم بر اجرای مدل جدید مشارکت با 

سرمایه گذاران اینگونه طرح ها شد.
بــه گفته آهنگران بازار ســارینا 2 یکی از طرح های 
نیمه تمام ســطح جزیره است که از سال 1390 زمین 
آن به سرمایه گذار تحویل شده اما به دلیل اختالفات 
متعدد با شرکا، عملیات ساخت طرح تا کنون به پایان 

نرسیده است.
وی در ادامه تصریح کرد: در مدل جدیدی که سازمان 
برای اتمام طرح های نیمه تمام به کار گرفته ، تمامی 
هزینه ها از حســاب مشترک ایجاد شده بین سرمایه 
گذار طرح، شرکت سرمایه گذاری و توسعه و سازمان 
منطقه آزاد کیش تامین و بنابر قوانین مشارکت، درامد 
و ســود طرح نیز تقسیم خواهد شد که این موضوع 

مورد استقبال سرمایه گذار پروژه سارینا قرار گرفت.
بر اساس این گزارش عملیات ساخت بازار سارینا 2 

تا پایان سال 1401 به اتمام خواهد رسید.
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد کیــش همچنین 
مجموعه  شهر آفتاب را از دیگر طرح هایی برشمرد 
که مدل مشــارکتی سازمان به آنها پیشنهاد شده و در 
صورت موافقت ســرمایه گذار و اجرای این مدل، 
با ارائه نقشــه های مد نظر به شهرسازی، پایان کار 
دریافت می کند و اســناد مالکیت ســاکنان صادر 

خواهد شد.
وی افزود: در صورت همکاری ســرمایه گذار این 
طرح حدود 11 هزار متر زمین بالتکلیف شهر آفتاب 
نیز به ســرانجام خواهد رســید و بلوک های بعدی 

ساخته می شود.
آهنگران در پایان گود برداری های سطح جزیره کیش 
را موجب نازیبایی های بصری و دغدغه مســئوالن 
سازمان عنوان کرد و از اجرای طرح سامان دهی آنها 

خبر داد.

ساماندهی طرح های نیمه تمام کیش 
با مشارکت سازمان منطقه آزاد کیش

با حضور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت؛

بررسی طرح پیشنهادی برگزاری دهمین نمایشگاه 
هوایی در کیش

اقتصاد کیش-  طرح پیشــنهادی بیژن بنکدار دبیر 
اجرایی دهمین نمایشــگاه هوایی کیش از ســوی 
سازمان منطقه آزاد کیش  مورد بررسی قرار می گیرد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، جعفر آهنگران رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه 
ای با بیژن بنکدار دبیر اجرایی دهمین نمایشگاه هوایی 
کیــش الزمه برگزاری این رویداد ملی را ارائه طرح 
پیشنهادی از سوی دبیر اجرایی نمایشگاه عنوان کرد.

آهنگران افزود: پس از تدوین طرح پیشنهادی دهمین 
نمایشــگاه هوایی و ارائه آن به معاونت گردشگری 
سازمان منطقه آزاد کیش؛ شیوه برگزاری این رویداد 

مهم مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان این که تا کنون 9 دوره افتخار آمیز نمایشگاه 
هوایــی در جزیره کیش برگزار شــده و این رویداد 
مورد استقبال شمار زیادی از مردم از سراسر کشور 
قرار گرفته است، گفت: با گذشت 20 سال تا کنون 
اعتباری برای برگزاری چنین رویداد ملی پیش بینی 
نشده و باید با جذب اسپانسری قوی این رویداد ملی 

هر چه با شکوه تر در جزیره برگزار شود.
 بیژن بنکداردبیر اجرایی دهمین نمایشــگاه هوایی 
کیش در این جلســه، اظهار داشت: دهمین رویداد 
مهم هوایی کیش در آبان ســال آینده پیش بینی شده 
که نمایش هوایی با حضور شــرکت های داخلی و 
خارجی، شــرکت های دانش بنیان و بازدید عموم 
مردم؛ مهمترین بعد نمایشگاه محسوب می شود که 
در طول 20 سال این مهم در کیش پایه گذاری شده 

است.
وی بر لزوم اهمیت تبلیغات گسترده، برنامه ریزی، 
هماهنگــی های بین المللی و فراهم کردن امکانات 
مورد نیاز برای برگزاری دهمین نمایشــگاه هوایی 
کیش اشاره داشــت و تصریح کرد: با تدوین طرح 

پیشنهادی، برنامه ریزی و تشکیل کمیته های مختلف 
می توانیم در این زمینه گام های موثری برداریم.

دبیر اجرایی دهمین نمایشگاه هوایی کیش با اشاره 
به این که زمان برگزاری نمایشگاه هوایی کیش آبان 
ســال آینده پیش بینی شده، گفت: باید جلسات به 
صورت مداوم تشــکیل شود و با حمایت های الزم 
می توانیم این رویداد مهم را بهتر از گذشته در جزیره 

کیش برگزار کنیم.
بیژن بنکدار در رابطه با برگزاری نمایشــگاه هوایی 
کیش و ایجاد تعامل میان شــرکت های خارجی و 
عالقمنــدی روس ها برای شــرکت در این رویداد 
مهم، اظهار داشت: طی هماهنگی با سفیر روسیه تیم 
های نمایشی با امکانات و تجهیزات الزم در دهمین 

نمایشگاه هوایی کیش حضور خواهند داشت.
بنکــدار امکانات هوایی منطقــه آزاد کیش را برای 
برگزاری این رویداد مهم مثبت ارزیابی کرد و افزود: 

جزیره کیش از امکانات و زیرساخت های مطلوبی 
برخوردار است و می تواند میزبان شایسته ای برای 

برگزاری دهمین نمایشگاه هوایی باشد.
وی در ادامه ســخنان خود تاکید کرد: در شــرایط 
تحریم های ظالمانه می توانیم گام های موثری برای 
تحوالت اقتصادی، بین المللی، صنعت گردشگری 

و هوانوردی ایجاد کنیم.
عزت اهلل محمدی سرپرست شرکت توسعه مدیریت 
بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش با بیان این که 
نمایشگاه هوانوردی صدر صد تحریم است و هنوز 
به درآمد زایی نرسیده، اظهار داشت: با توجه به این 
که دهمین نمایشــگاه هوایی کیش یک رویداد ملی 
است باید از پشتیبانی سرزمین اصلی بهره مند شود.

محمدی خاطر نشان کرد: دهمین نمایشگاه هوایی 
کیش یک رویداد ملی و فرا ملی است و باید دولت 

از این رویداد مهم حمایت کند.

توسط شرکت عمران ، آب و خدمات کیش صورت می گیرد؛

ساماندهی ساختمان های متروک کیش 
با هدف ایمنی و زیبا سازی فضای شهری 

اقتصاد کیش-   اماکن تجاری یا اقامتی رها شــده 
در نقاط مختلف شهری کیش ساماندهی می شوند 
به گزارش  اقتصاد کیش  ، عبدالنبی شــرفی رییس 
هیات مدیره و مدیر عامل به همراه معاونان شرکت 
عمــران ، آب و خدمات کیش  در بازدید از برخی 
اماکن تجاری و هتل های متروک و غیر فعال در نقاط 
پر تردد شــهری بر ضرورت ساماندهی این اماکن 
تاکید کرد و اظهار داشت: زیبا سازی فضای شهری و 
همچنین ضرورت حفظ امنیت شهروندان در هنگام 
تردد از کنار این بناهای فرسوده و اجتناب از فراهم 
شــدن فضایی امن برای معتادان بی خانمان از مهم 

ترین دالیل ساماندهی این اماکن است.
رییس هیات مدیره شرکت عمران ، آب و خدمات 
با بیان اینکه جزیره کیش یک شــهر گردشــگری 
است که آراستگی محیط شهری و بناهای عمومی 
آن اهمیــت زیادی دارد افزود: مــا آماده ایم تا در 
جهت تسریع در تعیین تکلیف این اماکن با مالکان 

این بناها همکاری کنیم.  

الزم به ذکر است شرکت عمران ، آب و خدمات از 
شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش است 
که با بخش های مختلفی از جمله زیبا سازی، شهر 

ســازی، خدمات شهری و فضای سبز  در جهت 
ارائه خدمات به ســاکنان و گردشــگران تالش 

می کند.

توسعه هرمزگان برمبنای اقتصاد دریا 
در دستورکار است

اقتصاد کیش- استاندار جدید هرمزگان 
گفت: توسعه استان بر مبنای دریا محوری 
و اقتصاد دریا و مردم پایه در دســتورکار 

می باشد.
مهدی دوســتی افزود: موج شکن های 
مردمی تجربه موفقی در زمینه اقتصاد دریا 
و مردم پایه در هرمزگان محسوب می شود 
و یک الگوی موفق در بهره برداری مردم از 

اقتصاد دریا است.
وی بیان داشت: وظیفه ما تسهیل گری و 
ایجاد بستر برای بهره برداری مردم از دریا 
است و باید قوانین الزم در این زمینه نیز 

تدوین و تصویب شود.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین تحول در این استان براساس تولید، گردشگری 

و تجارت را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
دوستی یادآورشد: حفاظت از محیط زیست نیز یک مساله اساسی است که باید مورد 
توجه باشد و در این راستا رفع مشکل فاضالب بندرعباس و حفظ  محیط زیست دریا 

محور اصلی مدنظر است.
وی ادامه داد: برای تحول اساســی بویژه در ایجاد اشــتغال، از صنایع فعال هرمزگان نیز 
انتظار می رود که زنجیره ارزش را در استان توسعه دهند و خوشه های تولیدی و خدماتی 

توسط  صنایع ایجاد شود.
استاندار هرمزگان با اشاره به آشنایی خود با توانمندی های این استان بویژه در بخش نفت و 
کشتی  سازی اظهارداشت: امیدوارم در خدمت رسانی به مردم این منطقه مرزی به گونه ای 

عمل کنم که موجب رضایت مندی این بزرگواران شود.
دوستی همچنین با اشاره به نقش ورزش در غرور ملی و ایجاد اشتیاق و نشاط  در جامعه 
اظهارداشت: عالقه مند به توسعه ورزش این استان هستم و با استفاده از کمک جوانان، 

برنامه ویژه ای برای این ظرفیت خواهیم داشت.
وی بیان داشت: از قشرهای مختلف مردمی استان هرمزگان خواستار کمک برای ایجاد 

تحول در استان هستم تا توسعه هرمزگان در شاخص های مختلف رقم بخورد.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: وظیفه ما برآورده کردن آرزوها و خواسته های 

مردم است و تمام توان خود را در این راستا به کار خواهم گرفت.

 نکته مهم در حکم ابالغی استاندار جدید  هرمزگان :
رئیس جمهور به سعید محمد 

اقتصاد کیش-  در حکم ابالغ شده از سوی رئیس جمهور به دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد به نکته ای اشاره شده است که قابل توجه است پیشگیری از بروز هر گونه فساد 
و روابط ناسالم در مناطق آزاد نکته ای است که رئیس جمهور روی آن دست گذاشته 

است . در این حکم آمده است: 
پیرو ابالغ حکم شماره 96 390 مورخ 29 شهریور 1400 وزیر امور اقتصادی و دارایی 
نظر به مراتب تعهد تخصص و سوابق علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به 
سمت مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری منصوب می شوید تا به استناد به 
ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال 72 مجلس شورای اسالمی و ماده 
18 اساسنامه سازمانهای مذکور نسبت به صدور احکام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

سازمان های مناطق آزاد پس از مشورت با وزیر اقتصاد اقدام کنید.
انتظار دارد ضمن بهره گیری مطلوب از همه امکانات و ظرفیت های موجود و با انتخاب 
افراد ســالم و کارآمد در پشــتیبانی از ایجاد اشتغال سالم و مولد نقش آفرینی موثر در 
بازارهای جهانی و منطقه ای تالش در جذب سرمایه های داخلی و خارجی و پیشبرد 
عمران و آبادانی و کمک به توسعه اقتصادی کشور و نظارت الزم بر پیشگیری از بروز 

هر گونه فساد و روابط ناسالم در مناطق آزاد مجدانه کوشا باشید.

۱۵۳ راس آهو در پارک حیات وحش 
کیش سرشماری شد

اقتصاد کیش -   رییس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش گفت: طبق آخرین 
نتایج سرشماری از سوی محیط بانان این اداره هم اکنون 1۵3 راس آهو در اپارک حیات 

وحش این جزیره زندگی می کنند. 
مریم محمدی با اشاره به اینکه برنامه سرشماری آهوان در پارک حیات وحش کیش به 
صورت مستمر اجرا می شود اظهار داشت: آخرین برنامه سرشماری در 14 مهر انجام 
و وضعیت آهوان به لحاظ تعداد نر و ماده، تعیین پویا بودن جمعیت، بررسی وضعیت 

جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در این سرشماری تعداد آهوان سرشماری شده در این پارک به 1۵3 
راس رسید اما پیش بینی می شود هم اکنون 9۵0 راس آهو در سطح کیش )داخل پارک 

حیات وحش و سایر نقاط جزیره( زندگی کنند.
محمدی افزود: در اجرای این سرشــماری طبق بررسی های صورت گرفته در حال 
حاضر مهم ترین معضل شناسایی شده، وجود سگ های ولگرد و امکان ورود آنها به 

محدوده پارک حیات وحش کیش اعالم شده است.
وی از کیشوندان خصوصا ساکنین شهرک کارگاهی درخواست کرد: برای کمک به 
مدیریت بهینه حیات وحش، از رها سازی سگ های خود با جدیت ممانعت به عمل 
آورده و جهت پیشگیری از ازدیاد جمعیت آنها ، نسبت به عقیم سازی سگهای نگهبان 

اقدام کنند.
پارک حیات وحش کیش )پارک آهوان( با مساحت 200 هکتار در قسمت مرکزی 
و در جنوب فرودگاه کیش واقع شــده که به دلیل داشــتن پوشش گیاهی مناسب از 
ترکیب درختان، درختچه ها و بوته های بومی خودرو فنس کشی و مورد حفاظت 

قرار گرفته است.
این محدوده با شرایط طبیعی مناسب و با وجود سه ابشخور ساخته شده در آن، زیستگاه 

ارزشمندی برای آهوان جزیره است.
در ســال 1363 تعداد 30 راس آهو برای حمایت از تکثیر آهوی ایرانی و افزودن 
جذابیت های جزیره توســط ســازمان حفاظت محیط زیست از جزیره خارک به 
کیش منتقل شد و اکنون این جانواران در بیشتر مناطق جزیره به صورت گله های 

پراکنده دیده می شوند.

تقدیر از کارکنان اداره پست 
جزیره کیش

اقتصاد کیش -    سرپرست مدیریت امور اجتماعی، بهداشت و درمان سازمان منطقه 
آزاد کیش به مناسبت گرامی داشت روز جهانی پست از کارکنان اداره پست جزیره 

قدردانی کرد
به گزارش اقتصاد کیش، عقیل نقشنبدی سرپرست مدیریت امور اجتماعی، بهداشت 
و درمان به همراه محمدباقر حمزه رئیس اداره امور اجتماعی، نهادهای مدنی و اجرایی، 
با حضور در اداره پست این منطقه با اهداء گل و شیرینی از کارکنان این اداره قدردانی 

کردند.
نقشبندی ضمن ابراز خرسندی از ارائه خدمات شایسته اداره پست به ساکنان این منطقه، 
گفت: با مدیریت مدبرانه جمال حســن زاده رئیس اداره پست کیش تحوالت قابل 

توجهی در تسهیل و تسریع فرآیند پستی در این منطقه تحقق یافته است.

موتورسیکلت  ها در تصادفات کیش 
نقش ۴۰ درصدی دارند

اقتصاد کیش-  رییس پلیس فرماندهی 
انتظامی کیش گفت: بر اســاس تحلیل 
آمارها موتورســیکلت ها در 40 درصد 

تصادف های این جزیره نقش دارند. 
مهدی توانگر اظهار داشــت: نقش 40 
درصدی موتورسیکلت ها در تصادفات 
جزیــره در حالی بوده که در 20 درصد 
حادثه ها راکبان این وسیله نقلیه مقصر 
شناخته شده الزم است رعایت حق تقدم 
از سوی تمام رانندگان موتورسیکلت ها 
و خودروها بــه صورت جدی رعایت 

شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون این پلیس در نظر دارد با ادارات مختلف کیش نســبت به 
ساماندهی موتورسیکلت های شارژی جزیره به عنوان یک وسیله نقلیه ای که سهم 
قابل توجهی در ترافیک جزیره دارد اقدام کند و برای این منظور رانندگان در فرصتی 

2 ماهه باید نسبت به دریافت گواهینامه خود اقدام کنند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی جزیره کیش یادآور شــد: آمار تصادفات در نیمه 
اول ســال در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 6 دصد افزایش یافته که سیاست 
پلیس راهوردر مرحله اول آموزش و پیشــگیری از تخلفات رانندگی و در مرحله 

دوم اقدامات سلبی است.
وی با بیان اینکه انتظار می رود با همکاری مسووالن و مردم و فرهنگ سازی در این 
زمینه، تخلفات و تصادفات کمتر شود افزود: به منظور برخوردهای سلبی دوربین 

های جدید ثبت تخلفات در جزیره نصب و راه اندازی می شود.
توانگر گفت: با راه اندازی این دوربین ها، همه تخلفات رانندگی از جمله سرعت غیر 

مجاز، صحبت کردن با تلفن همراه و نداشتن معاینه فنی نیز ثبت می شود.
وی افزود: دوربین های جدید پایش تصویری هم نصب شده و به زودی راه اندازی 

خواهد شد.

رییس پلیس فرماندهی انتظامی  کیش:

خط پروازی کیش - نوشهر
 فعال شد 

اقتصاد کیش- خط پروازی کیش - نوشــهر با به زمین نشســتن هواپیمای حامل 
مسافران از کیش و پرواز برگشت از نوشهر به کیش با محوریت جذب گردشگران 

از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه کشور عمان راه اندازی شد. 
هواپیمای فوکر 100 متعلق به شــرکت هواپیمایی کیش ایر ساعت 11 روز دوشنبه 
هفته جاری  با 40 مســافر در فرودگاه نوشــهر به زمین نشست و پس از پذیرش 92 
مسافر فرودگاه این شهر را به مقصد کیش ترک کرد که پس از 2 ساعت طی مسیر، 

حوالی ساعت 14 در فرودگاه کیش به زمین نشست.
مدیرکل شــرکت فرودگاه های مازندران گفت: برقراری این خط پروازی با توجه 
بــه برخورداری غــرب مازندران از ظرفیت ها و جاذبه های بســیار خوب حوزه 
گردشگری، تاریخی، کشاورزی و نیز صنعتی اهمیت زیادی دارد. امیدواریم از این 
پس شــاهد حضور بیشتر مسافران و گردشگران بویژه از کشورهای حاشیه حلیج 

فارس به این منطقه باشیم.
ســعداهلل وطن خواه افزود: اگرچه خط پروازی کیش - رامســر هم 23 شهریورماه 
امســال راه اندازی شــد و دو روز در هفته فعال است، اما در نوشهر این خط پروازی 
با نگاه جذب مسافران و گردشگران از کشور عمان به واسطه پرواز عمان - کیش - 
نوشهر راه اندازی شده است. یعنی مسافران عمانی وقتی از کشورشان راهی فرودگاه 

کیش شدند بالفاصله با یک پرواز دیگر می توانند به نوشهر سفر کنند.
این مســئول اضافه کرد: غرب مازندران به خاطر برخورداری از تراکم جمعیتی باال 
و ســکونت دائم و غیر دائم مردم از دیگر اســتان ها در این منطقه ظرفیت باالیی 
بــرای برقراری خطوط هوایی داخلی دارد. بنابراین جای امیدواری اســت که این 
پرواز ماندگار بماند و زمینگیر نشود. البته نقش برخی از مسئوالن بویژه فرمانداران، 
شهرداران و دیگر فعاالن گردشگری هم در ماندگاری این زیرساخت و اطالع رسانی 

آن به مسافران و گردشگران بسیار مهم است.
فرودگاه نوشهر اکنون با پروازهای هفتگی رفت و برگشت نوشهر- تهران، نوشهر 
- کیش و نوشهر - مشهد فعال است. با این پرواز سومین مسیر پروازی مازندران به 
کیش نیز راه اندازی شد. در حال حاضر خط پروازی کیش - ساری و کیش رامسر 

نیز فعال است.
سه فرودگاه در مازندران فعال هستند که قدیمی ترین آن ها فرودگاه نوشهر است. 
این شهرســتان با جمعیت دائمی حدود 140 هزار نفری و 130 نقطه روســتایی و 2 

نقطه شهری در غرب مازندران یکی از مسافرخیزترین مناطق شمال کشور است.

تقدیرمدیریت حمل و نقل عمومی شرکت 
عمران، آب وخدمات کیش از پلیس راهور 

اقتصاد کیش -   مدیریت حمل و نقل و رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی کیش 
با برپایی رژه خودرویی و اهدای گل از زحمات پلیس راهور و نیروی انتظامی کیش 

تقدیر کردند. 
به گزارش اقتصاد کیش ، صبح روز گذشته  و در چهارمین روز از هفته گرامیداشت 
نیروی انتظامی ، مدیریت حمل و نقل عمومی کیش با حضور در مرکز پلیس راهور 
کیش و اهدای گل از از زحمات این نیروهای خدوم که در حفظ نظم و امنیت جزیره 

کیش شبانه روزی تالش می کنند قدردانی کردند.
جمعی از رانندگان تاکسی نیز با برگزاری رژه خودرویی در مقابل مرکز پلیس راهور 

کیش تالش این نیروهای خدمتگزار را ارج نهادند.


