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رو نمایی از تقریظ مقام معظم رهبری
 بر کتاب "تنها گریه کن" در کیش

اقتصاد کیش-  تقریظ مقام معظم رهبری بر یکی از کتاب های خاطرات شهدا " تنها 
گریه کن" هم زمان با پخش سراسری در کیش رونمایی شد. 

بــه گــزارش اقتصاد  کیش، آئین رونمایی از تقریــظ مقام معظم رهبری بر یکی از 
کتاب های خاطرات شهدا " تنها گریه کن" و تجلیل از نویسندگان کتاب با موضوع 
ایثار، شهادت و ادبیات پایدار، روز گذشته  در سالن ابن سینا، مرکز همایش های بین 

المللی کیش برگزار شد.
سعید پورعلی در رابطه با رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر یکی از کتاب های 
خاطرات شــهدا "تنها گریه کن" اظهار داشــت: اسم کتاب از وصیت نامه محمد 
معماریان گرفته شده و به مادر می گوید در جمع و مراسم من گریه نکن و اگر قصد 
گریــه کــردن را داری در تنهایی خود گریه کن؛ حتی گریه مادر را هم برای این که 

احساسات و هیجانات غلبه نکند توصیه به تنهایی است. 
پورعلی با بیان این که مادر به خوبی تا کنون  از راه و روش، منشــا، ســلوک و سبک 
شهید فرزند خود در عرصه های اجتماعی و محرومیت زدایی و آموزش هم دفاع 
کرده اســت، گفت: خانه منتظری یکی از کانون های گرم و پر شــور فعالیت های 

فرهنگی و دینی است.
وی خاطر نشــان کرد: مقام معظم رهبری ســنت و سلوک بسیار ستودنی در ر ابطه 
با بحث پاسداشت ادبیات، ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت بنا نهادند، آن هم سنت 

تقریظ نویسی است. 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد در رابطه با رونمایی چهاردهمین کتاب 
"تنها گریه کن" تقریظ مقام معظم رهبری، گفت: بدون تردید وصیت نامه شهید را 
قرائت کردند و باز هم توصیه می شود برای چندمین بار این وصیت نامه را بخوانید 

و بهره مند شوید.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: پیوندی میان هفته کتاب 
و هفته بسیج شکل گرفته است و در یازدهمین پاس داشت ادبیات جهاد و مقاومت؛ 

از نقش واالی مادران شهید تقدیر می کنیم. 
به گفته پورعلی کیست که نداند نقش زنان ما در عرصه های مختلف حیاط فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی و دینی و مذهبی چقدر وسیع، عمیق و گسترده است به ویژه در 
دوران دفاع مقدس ســهمی که زنان این سرزمین در رابطه با پشتیبانی و حمایت از 

تمامیت عرضی این کشور داشتند بی بدلیل و انکار ناپذیر است.
وی با بیان این که حفظ اعتقادات، باورها و تمامیت عرضی این کشور؛ زنان بسیاری 
را به صحنه کشاند و در هر دو نقش خوش درخشیدند، اظهار داشت: اشرف السادات 
منتظری یکی از نمونه های بارز زنانی هست که توانست در حساس ترین و طوفانی 

ترین دوره ها و حیات امنیت کشور نقش بسزا و موثری ایفا کند. 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: با تربیت فرزندی 
همچون شهید محمد معماریان که در سن 13 سالگی با حمایت مادر علی رغم این 
که منع قانونی داشت به عضویت بسیج در آمد و در 15 سالگی چندین نوبت حضور 

در جبهه را تجربه کرد و در 16 سالگی شهد شیرین شهادت را نوشید.
سعید پورعلی اظهار داشت: گفتگوهای عاشقانه و معتقدانه و ناب این مادر و فرزند در 
خاطرات اشرف السادات منتظری را می توان دید مادری که دردانه و جوهره وجود 
خود را راهی نبرد با دشمن  می کند، تزلزل و شک در این که باید در این میادین نبرد 

فرزندان حضور داشتند باشند در وجودش رخنه نکرد. 
پورعلی خاطر نشــان کرد: همین پایداری رای و عقیده در مورد بســیاری از زنان ما 
در دفاع از آئین، کیان و تمامیت عرضی و دفاع از اســام و ایران عمیق و ریشــه دار 

وجود داشت.
وی با تاکید بر این که زنان سرزمین ما نشان دادند که در تحکیم اعتقادات دینی، بنیان 
خانواده، تربیت فرزند و فرزند پروری در حفظ و حراست از کیان دینی، ملی و ملکی 
با کسی سر سازگاری ندارند، افزود: آنان وظیفه خود را بخوبی می شناسند و در این 

وظیفه پایداری و اصرار و کوشا هستند.
حجت االسام احمد حسن زاده امام جمعه کیش، گفت: هفته بسیح متعلق به خانواده 
شهدا و پدران و نادران شهدا است و از این نمونه خاطرات و مادران و پدران شهدا کم 

در ایران اسامي ندارد و این مهم بیانگر حقانیت راه شهیدان است. 
امام جمعه کیش در ادامه ســخنان خود تصریح کرد: باید به این امر مهم  به عنوان 

ماندگارترین مسایل جبهه و جنگ و مقاومت اهتمام ویژه شود.
وی با بیان این که در سال هاي اخیر نویسندگان خوش قلم در این صحنه گام های 
موثری برداشتند  و تا رسیدن به نقطه مطلوب زحمات زیادی کشیدند، افزود: یکی 
از اقدامات ارزشمند در هفته بسیج تقدیر از مادران شهید پرور و نویسندگان عرصه 
جهاد و مقاومت است.حجت االسام و المسلمین حسن زاده بر لزوم اهمیت آثار 
ماندگار و تاثیر گذار نویسندگان هشت سال دفاع مقدس  اشاره کرد و گفت: انسان با 
مطالعه کتاب دوران دفاع مقدس حضور سخت نیروهاي بعث عراق را در کوچه های 

خرمشهر احساس مي کند طوری که انسان را به فضاي جنگ خرمشهر مي برد.
به گفته حسن زاده این نوشته ها مي تواند تاثیر گذار باشد و نویسنده با مطالعه  زیاد و 

با بینش آثار قلمی دست به قلم شود.

دکتر ســید ابراهیم رئیسی روز  گذشته در نخستین 
جلسه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی در دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه مناطق 
آزاد باید به مرکز صادرات، رونق تولید و ارتباطات 
مالی تبدیل شــوند،  گفت: معموال در آمار مربوط به 
صادرات از مناطق آزاد، بخش انرژی را هم محاسبه 
می کردند، درحالیکه صادرات انرژی، ارتباطی به این 
مناطق ندارد لذا گزارش ارائه شده درخصوص آمار 
پایین صادرات غیر نفتی از این مناطق، بسیار تاسف 
برانگیز و نگران کننده اســت و ایجاد تحول جدی 

دراین زمینه ضروری است.
دکتررئیســی گفت: مناطق آزاد از ظرفیت و امکان 
مناســبی برای رونــق تولید، افزایــش صادرات و 

اشتغالزایی برخوردار هســتند و از همسایگی این 
مناطق با کشورهای همسایه می توان برای صادرات 

استفاده کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر افزایش سهم مناطق آزاد در 
صادرات، گفت: باید ســهم صادرات از 2 درصد به 
حداقــل 4 درصد افزایش یابد و در این زمینه مناطق 

آزاد از نقش مهمی برخوردار هستند.
دکتر رئیسی با بیان اینکه برخی از مناطق آزاد از تولید 
و صــادرات فاصله گرفته و عمدتا به مرکز واردات 
بی رویه تبدیل شده اند، خاطرنشان کرد: مناطق آزاد 
نبایــد مرکز واردات بی رویه کاال بویژه کاالهایی که 

مشابه آنها در کشور تولید می شوند، باشند.
رئیــس جمهور افزود: بعضی از مناطق آزاد در کنار 

دریــا قرار دارند و مــی توانند نقش مهمی در رونق 
اقتصاد دریا داشته باشند. همچنان که ارتباط برخی 
از کشورهای اروپایی با دریا بسیار کمتر از کشورمان 
اســت اما 50 درصد از تولیــد ناخالص ملی آنها از 

طریق دریا انجام می شود.
آیت اهلل رئیســی تصریح کرد: دســتیابی به جایگاه 
تاثیرگذاراقتصادی نیازمند انجام اقدامات جهشــی 
اســت و در این راســتا توجه بــه اقتصاد دیجیتال، 
ارتباطات مرزی و رونق صنعت و اقتصاد گردشگری 

بسیار تاثیرگذار است.
رئیــس جمهور گفت: امیــدوارم در دوره جدید با 
اســتفاده از همه تجربیات گذشته، اقدام متفاوتی در 
مناطق آزاد انجام شود و این مناطق به پشتوانه جدی 
برای کشور کارآفرینان و تولید در کشور تبدیل شوند 
و شاهد جهش جدی به طرف اهداف مهم اقتصادی، 
اقتصاد مقاومتی، تولید و افزایش صادرات غیر نفتی 

باشیم.
دکتر رئیســی در پایان از دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواست راه های 
برون رفت از موانع شتاب در توسعه فعالیت مناطق 
آزاد را شناســایی و راهکارهای الزم را در این زمینه 

اتخاذ و اجرایی کند.
در این جلسه سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، گزارشی از آخرین 
وضعیت و عملکرد اقتصادی مناطق آزاد ارائه کرد و 
پیشنهادات و راهکارهای رونق صادرات و تولید در 
این مناطق مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

دکتر  رئیسی در جلسه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی:

مناطق آزاد باید به اهداف اصلی تشکیل
 خود بازگردند

    اقتصاد کیش- رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت ها و امکانات گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آمار بسیار پایین صادرات غیرنفتی 
از این مناطق را، تاسف برانگیز و نگران کننده دانست و اظهارداشت: باید تحول جدی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ایجاد 

شود و این مناطق به اهداف اصلی تشکیل خود بازگردند. ین مشکل دانست.

استاندار هرمزگان:

میزان واکسیناسیون کرونا در شهرهای 
بندرلنگه، بستک و پارسیان پایین است

اقتصاد کیش- اســتاندار هرمزگان گفت: میزان واکسیناسیون کرونا در سه شهرستان 
بندرلنگه، بســتک و پارسیان پایین تر از میانگین استانی است که باید توسط مسووالن 

مربوطه بویژه فرمانداران تدابیری جهت افزایش واکسیناسیون اندیشیده شود.
مهدی دوستی در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در هرمزگان افزود: میزان 
واکسیناسیون مردم در استان هرمزگان بیش از ۹1.3 درصد است که از این لحاظ  در رده 

سوم کشوری قرار دارد.
وی بیان داشت: با این وجود، درخواست ما از همه مردم هرمزگان همچنان رعایت جدی 
و بیشتر پروتکل های بهداشتی است و باید با پرهیز از عادی انگاری، نسبت به واکسیناسیون 

و رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدیت بسیاری داشته باشیم.
استاندار هرمزگان  یادآورشد: در پایانه ها، بنادر و اماکنی که تحویل بار صورت می گیرد، 
نیز با تماس و حضور افرادی از مناطق مختلف کشور در استان مواجه هستیم و استفاده 
مشترک از این اماکن انجام می شود، که باید نسبت به ایزوله سازی بهداشتی این اماکن 

برای پیشگیری از ابتا به کرونا، اقدام شود.
دوستی همچنین با اشاره به پیشنهاد ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا برای نامگذاری 
یکی از خیابان های شهر بندرعباس به نام شهدای مدافع سامت، ادامه داد: امیدواریم با 
همکاری شورای اسامی شهر و شهرداری بندرعباس این اقدام انجام شود تا از ایثار و 
فداکاری عزیزانی که جان خود را در راه مهار بیماری و درمان بیماران مبتا به کرونا تقدیم 

کردند، تجلیل شود.
وی در پایان از اقدام دستگاه های مختلف بویژه قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه 
پاســداران انقاب اســامی، نیروی دریایی سپاه، سپاه امام سجاد)ع(، بسیج، گروه های 
جهادی، نیروی انتظامی، هال احمر، شبکه بهداشت و درمان، مجموعه ستاد مدیریت 
بحران استان که در راستای خدمات رسانی به مردم در مناطق زلزله زده استان همچنان در 

حال خدمات رسانی هستند، قدردانی کرد

بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
از یک مجتمع تولیدی در کیش

اقتصاد کیش -   سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در 
بازدید از بازار خدماتی ارم با بررسی طرح توسعه واحد 
تولیدی "خانه و هتل" برای واگذاری زمین، دســتور 

مساعد صادر کرد.
به گزارش اقتصاد  کیش، محمدرضا لواسانی سرپرست 
سازمان منطقه آزاد کیش روز گذشته  در بازدید از بازار 
ارم واقع در شهرک صنعتی درخت سبز؛ سطح کیفیت و 
اشغالزایی واحد تولیدی "خانه و هتل" که کاالی خواب 
و جوراب تولید می کند سطح فعالیت این واحد تولیدی 
را مثبــت ارزیابی کرد و گفت: محصوالت تولیدی با 
برند ایرانی و افزایش کیفیت از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت و این مهم باید در دستور کار تمام حوزه های 

مختلف صنایع در کیش قرار گیرد.
لواسانی در رابطه با اتمام قرار داد استیجاری این واحد 
تولیدی گفت: معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری به 
صورت کوتاه مدت واحدی را به صورت استیجاری 

در اختیار این مجموعه قرار خواهد داد.
وی تسریع در ساخت زمین واگذار شده به واحدهای 
صنعتی را مهم و ضروری دانست و اظهار داشت: شرط 
واگذاری زمین به واحدهای صنعتی سرعت بخشیدن 

در فرایند ساخت است.
سرپرست ســازمان منطقه آزاد کیش اشتغالزایی را از 
اولویت های سازمان در راستای مسئولیت اجتماعی 

عنــوان کرد و افــزود: با تکمیل مدارک و ارائه طرح از 
سوی متقاضایان، باید کمیســیون واگذاری زمین در 
کوتــاه ترین زمان ممکن برگزار شــود چرا که هدف 

اصلی رونق تولید و اشتغالزایی در این منطقه است.
محمدرضا لواســانی صادرات محصوالت تولیدی 
این واحد در راستای معرفی کیفیت و برند ایرانی را از 
شاخص های مهم واحدهای صنعتی موفق برشمرد و 

گفت: آینده خوبی در انتظار این واحد تولیدی است.
همچنین واحد تولیدی "خانه و هتل" در زمینه تولید 

کاالی خــواب و جوراب فعالیت می کند که از تعداد 
۷ هزار بالشــت تولیدی تعداد 500 عدد آن را به دبی 

صادر کرده است.
گفتنی است در این بازدید افزایش اجاره بهای مسکن، 
تسهیل و تسریع در فرایندهای صدور مجوز و بررسی 
هزینه های قبوض آب از جمله موصوعاتی بود که از 
سوی نیروهای انسانی این واحد تولیدی مطرح شد و 
براي بررسي و رفع مشکات موجود دستور مساعد 

صادر کرد.

سفرهای دریایی در بنادر مسافری هرمزگان ۵۷ درصد 
افزایش یافت

اقتصاد کیش -   مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر 
بندرعباس و شرق هرمزگان گفت: بیش از یک میلیون 
و 200 هزار مســافر و گردشگر از ابتدای سالجاری 
تاکنون در بنادر مسافری مرکز استان جابجا شدند که 
این میزان نسبت به سال گذشته افزایش5۷ درصدی 

داشته است.
حمید رضا محمد حســینی تختی با اعام جزئیات 
این خبر به رسانه ها افزود: در 2 سال گذشته با اپیدمی 
ویروس کرونا و نیز مصوبات ســتاد ملی کرونا مبنی 
بر رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و مراقبتی، رفت 
و آمد بین جزیزه های مرکز استان با محدودیت ها و 

ممنوعیت های کرونایی همراه بود.
وی بیان داشــت: از ابتدای سالجاری تا پایان آبانماه 
امســال با رعایت پروتکل های بهداشــتی از سوی 
هموطنان شاهد روند کاهشی ویروس کرونا بوده ایم 
که به تبع آن افزایش شمار سفرهای دریایی در بنادر 

شرق هرمزگان به ثبت رسیده است.
مدیر بنادر و دریانوردی شــرق هرمزگان با تاکید بر 
اینکه رعایت ضوابط و دســتورالعمل های بهداشتی 
کرونا همواره در دســتورکار قرار دارد، اظهارداشت: 

رفت و آمد در بنادر مســافری مرکز اســتان مستلزم 
اســتفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی 

است.
وی افــزود: با وجود کاهش مــوارد مبتا، همچنان 
رعایت الزامات ارجح بوده و با هرگونه عادی انگاری 

و سهل انگاری برخورد خواهد شد.

بندرشــهید حقانی و بندرهرمز از بنادر مسافری زیر 
مجموعه بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان  
هستند که ساالنه پذیرای خیل عظیمی از مسافران و 
گردشگران به مقصد جزیره قشم، هرمز و الرک می 
باشد که بازدید از جزیره ها و تجربه سفرهای دریایی 

را در برنامه زندگی خود قرار می دهند

رئیس اداره آموزش و پرورش کیش  مطرح کرد؛

آموزش حضوری مدارس کیش
 با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

اقتصاد کیش-  رئیس اداره آموزش و پرورش کیش با اشاره به روند آموزش حضوری 
مقاطع تحصیلی در کیش، گفت: شرط بازگشایی مدارس رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

است.
به گزارش اقتصاد  کیش، پرویز حیدری راد، گفت: بر اســاس مصوبه شورای سامت 
کیش از 15 آبان کاس های متوسطه دوم درکیش آغاز شده و این بازگشایی برای دروس 

تخصصی پایه دوازدهم است و هفته ای یک روز نیز برای پایه یازدهم است.
وی تایید انجمن اولیا ومربیان و ارائه مجوز شورای سامت کیش را دو شرط بازگشایی 
مدارس برشمرد و گفت: در هفته اول بازگشایی این پایه ها با استقبال 10 درصدی دانش 

آموزان همراه بود و هر هفته بر اشتیاق و حضور دانش آموزان افزوده شد.
حیدری راد افزود: چک کارت واکسن معلمان، دانش آموزان و تب سنجی روزانه از ورود 

دانش اموزان دارای بیماری زمینه ای و مشکوک به کرونا به مدارس جلوگیری می شود.
وی گفت: تاکنون ۹5 درصد معلمان و بیش از ۸0 درصد دانش آموزان متوســطه اول و 
دوم درکیش واکسینه شده اند، گفت: متاسفانه اولیای دانش اموزان پایه ششم رغبتی به 

واکسیناسیون فرزندانشان ندارند و این امر در بازگشایی مدارس تاثیرخواهد داشت.
حیدری راد گفت: تاکنون 40 درصد دانش آموزان پایه ششم واکسن دریافت کرده اند.

وی درباره علل بازنشدن دبیرستان های کیش گفت: براساس استاندارد ها برای 23 مدرسه 
دولتی کیش نیازمند 46 نیروی سرایدار و نظافتچی است درحالی که به دلیل نبود ساختمان 

سرایداری و کمبود نیرو هم اکنون 1۷ نفر در این حوزه فعال هستند.
رئیس اداره آموزش و پرورش کیش گفت: گندزدایی ونظافت مدرســه و رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی برای بازگشایی مدارس ضروری است و درتاش هستیم برای تامین 

نیرو های سرایدار و نظافتچی به مدارس کمک کنیم.

۲۶۲ کودک کیشوند در غربالگری 
تنبلی چشم شرکت  کردند

اقتصاد کیش-   رییس اداره بهزیستی کیش گفت: از ابتدای امسال تا کنون 262 کودک 
در این جزیره زیر پوشش طرح غربالگری تنبلی چشم رفته اند.

شقایق کهورزاده با بیان اینکه سن تشخیص و درمان تنبلی چشم در کودکان 3تا 6 سالگی 
است اظهار داشت: در صورت از دست دادن زمان طایی تشخیص و درمان صدمات 

جبران ناپذیری برای کودک و خانواده ایجاد می شود.
وی افزود : تنبلی چشم یک اختال است که اگر به موقع تشخیص داده شود قابل درمان 
و اگر تشخیص به موقعه انجام نشود منجر به کم بینایی و حتی نابینایی کودک می شود.
رییس اداره بهزیستی کیش یادآور شد: هم اکنون برنامه غربالگری پیشگیری از تنبلی 
چشم در اداره بهزیستی کیش در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا 14 انجام 
می شود و موسسه پیام باران ثمین کیش با شماره تماس 44432101 و موسسه سلدای 

زندگی کیش با شماره تماس 0۹122504536 تحت نظارت این اداره فعالیت دارند.
کهورزاده گفت:  با استفاده از این طرح کودکان سه تا 6 سال به مراکز معاینه چشم رفته 
و آن دســته از کودکانی که مشکل بینایی خاصی داشته به چشم پزشک ارجاع داده و 

مشکل بینایی آن ها مشخص می شود.
وی اظهار داشــت: این طرح به منظور جلوگیری از شــیوع ویروی کرونا با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با با دستگاه های پاز اپتیکس 

و ... چارت انجام می می شود.
رییس اداره بهزیستی کیش اظهار داشت: تمام کودکان گروه هدف می بایست غربالگری 
بینایی شوند تا در صورت مشکات بینایی با ارجاع و مداخات به موقعه از مشکات 

پیشگیری کرد

رییس اداره بهزیستی کیش  اعالم کرد:

مدیربنادر و دریانوردی شهید باهنر بندرعباس:


