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ترویج کتاب خوانی ابزار موثری 
برای توسعه فرهنگی جامعه است

اقتصاد کیش- معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش ترویج کتاب و 
کتاب خوانی را ابزار موثر و کاربردی در توسعه فرهنگی عنوان کرد. 

به گزارش اقتصاد  کیش، سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه 
آزاد کیش در نشستی با نویسندگان و کتابداران که در خانه بومیان کیش برگزار شد 
کتاب و کتاب خوانی را ابزاری موثر در توسعه فرهنگی معرفی کرد و گفت: توسعه و 
ارتقاء فرهنگ کشور با بهره گیری از "تفکر، رشد و پیشرفت" که از ابزار های کتاب 

خوانی است باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد. 
پورعلی بر لزوم اهمیت قدرت بیان فرهنگ و تاثیر آن بر باور و اعتقادات مردم اشاره 
داشــت و افزود: توسعه متوازن در کشور مستلزم تمرکز بر حوزه توسعه فرهنگی 

خاص است.
وی رفتارهــای فرهنگــی را از ظرفیت های جزیره کیش در این حوزه عنوان کرد و 
اظهار داشت: نویسنده کتاب " انشا و نویسندگی" در جایی از کتاب خود اشاره کرده 
است "ای کاش همه جای ایران مانند کیش باشد" از حیات پرتکاپوی فرهنگی کیش 

روایت کرده و منتشر نموده که یکی از کارهای بسیار خوب در این ویژه نامه بود.
وی به حضور کامکارها در جشنواره موسیقی جنوب سال 98 و قبل از شیوع بیماری 
کرونا در کیش اشاره کرد و گفت: کامکار با اشاره به رفتار فرهنگی جزیره بیان کرده 

که تصور می کنم کیش بخش اروپایی نشین ایران است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: محور الگوی حکمروایی 
مطلوب در کیش بحث فرهنگ اســت و در توفیقات این عبارت باید گفت که در 
برنامه 97 تا 1400 در اهداف راهبردی منطقه عبارت اول آن عنوان شــده اســت که 
الگوی حکمروایی محلی و ارائه خدمات در کالس جهانی ناشی از همان رویکرد 

با محوریت فرهنگ بود.
وی با تاکید بر این موضوع که جزیره کیش یک جاذبه بوده، هست و تا مدت ها نیز 
خواهد ماند گفت: هرکدام از افراد در هر پیشه و فعالیتی در جاذبه بودن کیش نقش 
داشــته و دست به دست هم داده تا بگوییم رفتارهای فرهنگی یکی از ویژگی های 
جزیره کیش است و توسعه فرهنگی زمانی به کیش رونق خواهد بخشید که تمام 

وجوه توسعه به طور متناسب شکل گیرد.
پورعلی گفت: فضای فرهنگی ما در سطح محلی و تقسیمات کشوری قابل اعتنا بوده 
اما فاصله آن با سایر فضاهای موجود باید بهبود جدی یابد تا توسعه فرهنگی متوازن 
ایجاد کرده و در کنار آن به یاد داشته باشیم برای شکل گیری رونق همه جانبه در کیش 
از یک عنصر جزیره کیش باید محافظت کنیم و آن چیزی جز رفتار فرهنگی نیست.

وی با اشاره به این که فرهنگ کیش فرهنگی عمیق و ریشه دار است ادامه داد: برخی 
بازتاب های منفی در مورد جزیره کیش را دیده و شنیده ایم که این موارد وارونگی 
مساله بوده و کیش همچنان دارای جاذبه های فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و شهری 
بوده و بروز برخی بی نظمی  و ناهنجاری ها در جزیره کیش اســتثناء بوده بنابراین 
بالفاصله به صورت خبر منتشر می شود در حالی که این بازتاب های منفی چهره 

واقعی جزیره کیش نیست.
پورعلی عنوان کرد: در زمان شیوع بیماری کرونا برخی از رویدادهای فرهنگی در 
کیش به لحاظ کمی افزایش یافته و نظم رویدادهای هفتگی و ماهیانه و فصلی اتفاقات 
مطلوبی بود که در این ایام رخ داد. جشنواره های متعددی به رویدادهای فرهنگی 
افزوده شد و کرونا موفق به خاموش کردن هیچ یک از این فعالیت ها در کیش نشد.

وی همچنین به اتخاذ سیاست های انقباضی در جهت مقابله با بیماری کرونا و تاثیر 
آن بر برنامه های فرهنگی گفت: یکی از دغدغه های موجود آسیب به فعالیت های 
فرهنگی بود که برای مقابله با آن پیشنهادات متعددی از سوی برخی هنرمندان از جمله 
سید مهدی شجاعی ارائه شد که می توان به کتاب خوانی خانگی در این ایام اشاره کرد 
که متاسفانه با استقبال چندانی مواجه نشد. پور علی تصریح کرد: خوشبختانه در سال 

99 به رغم بیماری کرونا تمام رویدادهای جشنواره ای برگزارشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش به تهیه چندین فیلم در جزیره 
کیش در این ایام اشــاره کرد و گفت: خوشبختانه بیماری کرونا موفق به خاموشی 
حیات فرهنگی در کیش نشــد و در همان ســال فیلم های روزهای ناتمام ساخته 
قربانپور، جزیره ساخته سیروس مقدم و پسران دریا کاری ازبهروز نشان تهیه شد و 
همچنین برگزاری جشنواره ششگانه در کیش یکی دیگر از فعالیت های فرهنگی 

در کیش به شمار رفت
وی از راهیابی آثار نویسندگان کیش نیز خبر داد و افزود: آثار نویسندگانی از جمله 
خانم ترقی در رویدادهای ملی و محلی از دیگر موفقیت های فرهنگی کیش بود که 

باید به آن افتخار کرد.
پورعلی با تشکر از مجموعه کتابداران در جهت حفظ رونق فرهنگی کیش تصریح 
کرد: امیدواریم رویدادهای فرهنگی و حوزه کتاب در کیش موفقیت های بیشتری را 
کسب کرده و توجه به دارایی ها و سرمایه های فرهنگی که در منطقه سفین وجود دارد 
یکی از سیاست های مهم کیش هم در رونق بخشیدن به حوزه گردشگری کیش باشد.

به گزارش اقتصاد کیش؛ یکــی از اولین مواردی که 
در بدو ورود از ذهن ســاکنان کیش می گذرد؛ داشتن 
کارت کیشــوندی اســت. کارتی که برای اولین بار 
در ســال 1375 برای شهروندان کیش با نام" کارت 
کیشوندی" صادر شد و می توان گفت: جزیره کیش 
اولین منطقه در میان مناطق آزاد کشور بود که اقدام به 

صدور این کارت کرد .
 کارت کیشوندی با مزایایی چون: تخفیفات گمرکی 
و تســهیالت ویژه، تسهیالتی براي استفاده از مراکز 
ورزشــي وتفریحي، امکان ورود خــودرو از مبادي 
خارجي وخروج خودرو از جزیره کیش به سرزمین 
اصلي، اســتفاده از خودروی پــالک گذر موقت در 
سرزمین اصلی )داخل کشــور( به مدت یک ماه در 
سال، انتقال اثاثیه منزل به دیگر شهرهاي کشور، ارائه 
تخفیف به بومیان عالقمند به تحصیل دردانشگاههاي 
پردیس بین الملل دانشــگاه تهران و صنعتي و... اما با 
گذشت زمان و با بر سرکار آمدن مدیران جدید دیگر 
خبری از مزایای قبلی کارت کیشوندی نبود و تنها به 
چند امتیاز ساده مثل تخفیفات مراکز ورزشی بسنده 
شــد. امروز علی رغم اینکه برای صدور این کار و یا 
تمدید آن باید مراحل زیادی را پشــت سر گذاشت؛ 
آنچنان که انتظار می رود قابل استفاده برای دارنده آن 
نیســت! سال ها است که کیشوندان خواستار داشتن 
امتیازاتی بواسطه داشتن این کارت هستند مثل: ارائه 
تخفیف براي کلیه خریدهای روزمره زندگی، تخفیف 
بلیط هواپیمایی کیش ایر و حتی ســایر ایرالین ها ، 
خدمات گردشــگري ، معادالت بانکی و گمرکی، 
ارائه بیمه هاي خدمات درماني و تکمیلی، استفاده از 
خدمات بیمارستانی، خدمات مربوط به شرکت های 
تابعه سازمان ، اولویت اشتغالزایي براي جوانان جویاي 
کار ســاکن جزیره، اولویت واگذاري زمین و مسکن 
برای ساکنین، امتیازاتی برای بومیان کیش و... اما اقدام 

موثر و قابل توجهی تاکنون صورت نگرفته است.
با این مقدمه گفت و گوهایی با کیشوندان جزیره در 
ارتباط با کارکردهای کارت کیشوندی انجام شده است 
و پیشنهاداتی نیز در جهت افزایش مزایا برای دارندگان 

آن عنوان شده که در ادامه می خوانید:  
کیشــوندی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه 
کارت کیشــوندی بایســتی دارای مزایای عملی و 
کاربردي باشــد، گفت: کارت کیشــوندی به لحاظ 
اعتباری و خدمات دهی باید شاخصه و مزیتی برای 
کیشــوندان قائل باشــد و با تشکیل تیم مطالعاتی و 
کارگروهــی تخصصی باید در خصوص این کارت 
بازنگــری صورت گیرد. ایــن کارت برای صاحبان 
کارت که ساکنان جزیره کیش هستند بایستی دارای 
مزیت، اعتبار و امکان خدمات دهی ویژه داشته باشدکه 
نیاز مند بحث و تبادل نظر کارشناســان و استفاده از 

تجربیات مناطق مشابه است.
یکی دیگر از کیشوندان پیشکسوت با پیشنهاد صدور 
کارت "هوشمند" کیشوندی گفت: این تجربه ای است 
که در منطقه آزاد ارس که سال ها بعد از کیش به فکر آن 
افتادند در حال انجام است. وی افزود: صدور کارت 
هوشمند کیشوندی در راستای شناسایی شهروندان 
منطقه آزاد کیش و ایجاد تسهیالت ویژه برای اهالی 
منطقه بایستی صادر شود .صدور این کارت مقدمه و 
تمرین مناسبی برای استقرار خدمات الکترونیک برای 
شــهروندان و سرمایه گذاران و صنوف جزیره کیش 
خواهد بود.این کار می تواند توسط سازمان منطقه آزاد 
کیش برای تمام شهروندان کیش صادر  شود و در واقع 
نوعی کارت هویت و پرداخت مالی باشد که می توان 
از دستگاه های خودپرداز بانک ها و موسسات و وب 

کیوسک ها استفاده کرد.
 وی بــا بیان اینکه می توان برای صدور این کارت از 
تجربیات سایر شهرهای جهان  در این زمینه استفاده 
کرد، گفت: کارت هوشمند کیشوندی نظیر کارت ملی 
است که کاربردهای بانکی، هویتی و غیره بر روی آن 
ذخیره می شــود و در واقــع از طریق این کارت تمام 
اطالعات یک شهروند مستقر در محدوده منطقه قابل 

دریافت است.
 آقایی که از کیشوندان قدیمی بود لزوم ایجاد یک حس 
خوب برای دارندگان کارت کیشــوندی و دادن شأن 
و هویت به این کارت را یکی از ضروریات دانســت 
و گفت: ضمن تغییر فرآیند صدور کارت به روندی 
مکانیزه و اینترنتی باید از نظر کیفی نیز شهروندان شاهد 

مزیت های این کارت باشند.
کیشوند دیگری با ارائه پیشنهادی گفت: مسئوالن اداره 
صدور کارت کیشوندی باید با همکاری شورای شهر 
کیش در خصوص صدور کارت کیشوندی افتخاری 
برای شــخصیت های مطرح و برجسته ملی و بین 
المللی مانند: هنرمندان،  ورزشکاران، متخصصان بنام 
و افراد شاخص جامعه، برنامه ریزی کنند. این کار می 

تواند تاثیر زیادی در جذب گردشگر داشته باشد.
 خانمــی کیشــوند  در این خصــوص گفت: آنچه 
بصورت واقعی ملموس است این است که ساکنین یا 
بومیان جزیره  متأسفانه مزایایي که از کارت کیشوندي 
طی سالیان متمادی انتظار داشته اند تاکنون محقق نشده 
و با توجه به افق و برنامه ریزی های متعدد انجام شده 
طی حدود 25 سالی که از عمر این کارت می گذرد ، 
امکان برنامه ریزي بهتر و مطلوب تر براي ارائه خدمات 
و تسهیالت بیشتر براي کیشوندان در این خصوص 
وجود داشــته است ولی چرا تاکنون از مزایای خوب 
این کارت بنحو مطلوب و بنفع ساکنین استفاده نشده 

است، جای سوال دارد. 
یکی دیگر از کیشــوندان در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصاد کیش گفت: در هر کجای دنیا حداقل پس از 
5 سال زندگی در یک کشور اقامت خواهید گرفت 
و شــهروند آن کشور محســوب می شوید، اما من 
40 ســال اســت که در جزیره هستیم و باید کارت 
کیشــوندی خود را هر چند وقت یکبار تمدید کنیم 
آن هم در مملکت خودمان! خیلی از کیشوندان مانند 
من هســتند و بعد از 40 سال اگر کارت کیشوندی 
نداشته باشــید و یا تمدید نکرده باشید، کیشوندی 
به حســاب نمی آیید . برای نمونه چند وقت پیش 
به جایی مراجعه کردم و کارت کیشــوندی خود را 
ارائه دادم و تاریخ آن گذاشته بود و مورد قبول واقع 
نشد در صورتیکه من بدون وقفه در کیش حاضرم! 
این کیشــوند قدیمی با بیان اینکه کارت کیشوندی 
کارایــی زیادی در کیش ندارد، گفت: با تدابیری می 
توان از مشــکالت مردم در اخذ این کارت کم کرد. 
مواردی مانند: رنگ بندی های مختلف که در ابتدا و 
در چندین سال پیش وجود داشت و باید به نحوی 
صادر شود که حداقل کسانی که باالی 10 یا 20 سال 
در جزیره زندگی می کنند نیاز به تمدید آن نداشــته 
باشند و بدون تاریخ انقضاء صادر شود.اگر قرار است 
کارت کیشوندی صادر شود کیشوندان باید انگیزه 
الزم را برای گرفتن و تمدید آن داشــته باشند و آن 

هم با اختصاص مزایای خاص، قابل تحقق است.
جوانــی هم که به تازگی کارت کیشــوندی خود را 
دریافت کرده است گفت: کارت کیشوندی بایستی 
مانند کارت ملی برای ساکنان کیش دارای اعتبار باشد 
و یکی از مهمتریــن مزایایی که می توان برای آن در 
نظر گرفت اعمال تخفیفــات برای بلیط هواپیما در 

ایرالین های مختلف است. وی با انتقاد از اینکه قیمت 
بلیط های پرواز به طور کلی در کشــور و خصوصا 
از جزیره کیش به سایر مقاصد کشور به طرز سرسام 
آوری گران اســت گفــت: امثال من که به تنهایی در 
جزیــره زندگی می کنند برای دیــدار خانواده های 
خود حداقل سه ماه یکبار مجبور به سفر هستند و این 
موضوع با قیمت های باالی پرواز قابل انجام نیست. 
یکــی از بهترین کارکردهای کارت کیشــوندی نیز 
می تواند اعمال تخفیفات روی بلیط های پرواز باشد. 
این جوان کیشوند با بیان اینکه ارائه کارت کیشوندی 
برای خرید بلیط با نرخ مصوب در حال انجام اســت 
ادامــه داد: به قدری تعداد این نوع از خدمات دهی با 
توجه به تعداد جمعیت قابل توجه محدود است که به 

امثال من هیچوقت نرسیده است! 
خانم کیشوند دیگری با بیان اینکه چندین سال است که 
برخی صاحب نظران امور اقتصادی در کشور استفاده 
از کارت هایی با قابلیت کارت های اعتباری متداول در 
جهان را طــرح کرده و ایجاد نوعی »کردیت کارت« 
بومی را برای خدمات به مردم توصیه کرده اند و کارت 
کیشوندی می تواند همین قابلیت را برای شهروندان 
کیش داشــته باشــد. وی افزود: در واقع کارت های 
اعتباری )کردیت( نه بر مبنای سپرده گذاری مشتری، 
بلکه بر مبنای اعتباری که نهادهای مالی دولت برای هر 
شهروند تعریف می کنند، خدمات ارائه می دهند و از 
این نظر سیستم بانکی اگر تنها بر مبنای سپرده گذاری 
و پول نقد، اعتبار و تســهیالت ارائه دهد به یک معنا 
ارائه دهنده خدمات اعتباری محسوب نخواهد شد چرا 
که کارت اعتباری طبق تعریف به یک نوع کارت بانکی 
گفته می شــود که با استفاده از آن بدون سپرده گذاری 
می توانید تا ســقف معینی که از ســوی بانک تعیین 
می شود، خرید داشته باشید. به عبارت دیگر می توان 
این نوع کارت ها را نوعی وام دانســت که دارای یک 
ســقف محدود هستند با این تفاوت که شما وام را از 
بانک به صورت نقدی دریافت می کنید، درحالی که با 
اســتفاده از این نوع کارت ها تا زمانی که قرضتان را 
بازگردانید، می توانید بر مبنای سقف اعتبار خود، خرید 
داشــته باشید و همچنین در صورت خوش حساب 
بودن از خدمات بیشتر و اعتبار افزون تر بهره مند شوید.

وی ادامــه داد: مــی توان روی این نوع از مزیت برای 
دارندگان کارت کیشوندی کار کارشناسی انجام داد 
و این طرح را در جزیره پیاده کرد. این طرح می تواند 
اثرات بسیار خوبی برای رشد و توسعه جزیره در پی 

داشته باشد.
اگفت و گو با کیشــوندان کیش و برخی کارشناسان 
نشان می دهد که می توان قابلیت ها و کارویژه های 
منحصر بفردی برای کارت کیشوندی تعریف کرد. 
هرچند که بسیاری از ساکنین جزیره از کم فروغ بودن 
کارت کیشوندي و مزایای بسیار کم رنگ آن همواره 
گله مند بوده ، اما امید دارند که باتوجه به مشــکالت 
حال و حاضر جزیره بتوانند از مزایای صدرصدی این 
کارت  با توجه به شرایط بد اقتصادی پیش روی کشور 
بخوبی بهره مند شوند .تحقق این امر نیازمند همکاری 
بخشهای مختلف؛ کار کارشناسی در جهت رضایت 

مردم خواهد بود.    

کارت کیشوندی؛ نیازمند ارتقاء کارویژه ها 
و افزایش رضایت مردمی

لزوم استفاده از تجربه دیگر شهرهای جهان 
    اقتصاد کیش- گفت و گو با کیشوندان کیش و برخی کارشناسان نشان می دهد که می توان قابلیت ها و کارویژه های منحصر بفردی 
برای کارت کیشوندی تعریف کرد. هرچند که بسیاری از ساکنین جزیره از کم فروغ بودن کارت کیشوندي و مزایای بسیار کم رنگ آن 
همواره گله مند بوده ، اما امید دارند که باتوجه به مشکالت حال و حاضر جزیره بتوانند از مزایای صدرصدی این کارت  با توجه به شرایط 

بد اقتصادی پیش روی کشور بخوبی بهره مند شوند

 بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش از یک  واحد  تولیدی

 و کار آفرینی در کیش

اقتصاد کیش- سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از واحد کار آفرینی و توانمند 
سازی ترمه با تاکید بر نقش مهم این مجموعه در بازار رقابت و عرضه محصوالت تولیدی با 

قیمت عمده به مشتریان مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بازید 
از واحد کارآفرینی و توانمند سازی ترمه؛ در جریان سطح فعالیت این مجموعه قرار گرفت 
و گفت: حضور واحد کار آفرینی و توانمند سازی ترمه در بازار رقابت، کاالهای تولیدی با 
کیفیت و طراحی ویترین غرفه برای عرضه برند ایرانی و شیوه جذب نیروهای توانمند مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. محمدرضا لواسانی با تاکید بر رونق کاالهای تولیدی واحد کار آفرینی 
و توانمند سازی ترمه، اظهار داشت: با هدف خصوصی سازی این مجموعه و ارائه کاالهای 

تولیدی با نرخ عمده به مشتریان می توان گام های موثری در این زمینه برداشت.
به گفته لواسانی برای رونق بخشیدن به کاالهای تولیدی واحد کار آفرینی و توانمند سازی 

ترمه یکی از فعاالن این حوزه به عنوان پیمانکار انتخاب خواهد شد.
وی با بیان این که سازمان منطقه آزاد کیش با حمایت از "کسب و کارها به ویژه کار آفرینان" 
با در اختیار گذاشتن غرفه استیجاری ارزان قیمت به مدت شش ماه و انعقاد قرارداد حمایتی 
40درصدی، رونق و توسعه کسب و کار این واحد را مورد ارزیابی قرار می دهد و در صورت 

عدم توانایی، غرفه مورد نظر پس گرفته خواهد شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش بر لزوم اهمیت درج برند ایرانی در کاالهای تولیدی، افزود: 
درصد قابل توجهی از ساکنان کیش تمایل به خرید کاالی ایرانی تولید شده در کیش دارند. 
محمدرضا لواسانی اظهار داشت: الزمه توسعه و برند سازی هر کسب و کاری مستلزم تالش 
مضاعف و عرضه محصوالت تولیدی به قیمت عمده به مصرف کنندگان است و این مهم 

سبب رونق کسب و کار و جذب شمار زیادی از مشتریان می شود.
لواسانی در بازدید از این واحد در جریان مشکالت ارسال کاالهای تولیدی به سرزمین اصلی 
قرار گرفت و گفت: طی هماهنگی های الزم با گمرک، ارسال کاالهای تولیدی به سرزمین 
اصلی تسهیل می شود. وی با بیان این که واحد کار آفرینی و توانمند سازی ترمه برای عرضه 
هنرهای دستی خود به عنوان سوغاتی کیش باید نسبت به ایجاد غرفه در فرودگاه و ارتباط 
موثر با هتل های پر تردد اقدام کند، خاطر نشان کرد:  با شناسایی جامعه هدف می توانید در 

عرضه کاالهای  صنایع دستی گام های موثری بردارید.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که مجموعه مهنورا محل مناسبی برای 
عرضه هنرهای دستی نیست، تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد کیش غرفه ای با قیمت مناسب 
در فرودگاه برای عرضه هنرهای دستی اختصاص خواهد داد چرا که شمار زیادی از مسافران، 

صنایع دستی را به عنوان سوغاتی به شهر خود می ببرند.
همچنین "تولید پوشاک، پوست بافی، پوست دوزی، گالبتون دورزی،حصیر بافی و زیور 
آالت، جواهر دوزی، رزین دوزی و ..." از فعالیت های مجموعه کار آفرینی و توانمند سازی 

ترمه است که به کشور های ترکیه نیز صادر می شود.
در این بازدید معاونان، و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش حضور داشتند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش:

سه انتصاب جدید در دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد

ـ صنعتی و  اقتصاد کیش- مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری 
ویژه اقتصادی با صدور احکامی جداگانه، »سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه امور 
زیربنایی«، »معاون توسعه مدیریت« و »مشاور دبیر و سرپرست اداره کل امور فنی و زیر بنایی 

و امالک« دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را منصوب کرد. 
به گزارش اقتصاد  کیش به نقل از  دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، »سعید 
محمد« در احکام جداگانه »حمید برومند« را به حفظ سمت به عنوان »سرپرست معاونت 
برنامه ریزی و توسعه امور زیربنایی«، »نصراله ابراهیمی« را به عنوان »معاون توسعه مدیریت« 
و »مهدی کشاورز« را به عنوان »مشاور دبیر و سرپرست اداره کل امور فنی، زیربنایی و 

امالک« دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب کرد.
مشاور رییس جمهور در احکام »سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه امور زیربنایی« و 
»مشاور دبیر و سرپرست اداره کل امور فنی، زیربنایی و امالک«، بر ایفای وظایف و پیشبرد 

اهداف سند راهبردی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرده است.
در حکم »معاون توسعه مدیریت« نیز بر اجرای برنامه های تحول اداری، توانمندسازی 
ســرمایه ها و ساختار نیروی انســانی، ساماندهی امور اداری و مالی، سیاست گذاری و 
ساماندهی موضوعات بیمه و مالیات، ارتقاء سطح خدمات رفاهی، اتخاذ تدابیر الزم برای 
پشتیبانی از فعالیت های دبیرخانه و نظارت بر فرآیندهای مرتبط در سازمان های مناطق 

آزاد تجاری ـ صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.
 گفتنی است؛ »حمید برومند« در حال حاضر مسئولیت قائم مقام دبیر در دبیرخانه شورایعالی 

ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را نیز برعهده دارد. مناطق آزاد تجاری 
 شرکت همانند ساز بافت 

کیش ، مقصد دیروز بازدید
 سرپرست منطقه آزاد کیش 

اقتصاد کیش -  سرپرســت سازمان 
منطقه آزاد کیش در بازدید از شــرکت 
همانند ساز بافت کیش در جریان فرایند 

فعالیت های این شرکت قرار گرفت. 
به گــزارش اقتصاد  کیش، محمدرضا 
لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش، بعد از ظهر روزگذشته  در بازدید 
از شرکت همانند ساز بافت که به عنوان 
یکی از 8 کشور برتر دنیا مطرح است؛ 
سطح فعالیت ارزشمند  این مجموعه را 

مثبت ارزیابی کرد.
ایــن مجموعه از دهه 70 با تالش های 
زیاد خود در این حوزه موفق شده به یک 
تکنولوژی فوق العاده خاص دست پیدا 

کند و به عنوان یکی از 8 کشور برتر دنیا 
مطرح شده است.

 شرکت همانند ساز بافت کیش با 130 
نیروی مجرب، در ســه شیفت کاری با 
فناوری بسیار باال فعالیت دارند و حدود 
یک میلیون و هشتصد هزار نفر در داخل 

کشور از تولیدات آن استفاده می کنند.
این شــرکت با تولید بافت اندام انسان 
فعالیت می کند و زمانی که یک نفر اندام 
هــای خود را اهدا مــی کند 8 نفر و در 
صــورت اهدا بافت نزدیک به 200 نفر 

از آن بهره مند می شوند.
داخل بخش های مختلف این مجموعه 
نسبت به اتاق جراحی باز، از نظر تمیزی، 

بیولوژیکی و فنی اهمیت بیشتر دارد و 
دارای اتاق هایی در کالس های مختلف 

است. 
محصوالت این شرکت بعد از صنایع 
دارویی کشــور از رتبه های نخســت 

کشوری برخوردار است.
فعالیت کار این مجموعه از ســازمان 
پزشــک قانونی آغاز می شــود و فرد 
ســالمی که بر اثر حادثــه کمتر از 48 
ســاعت از دنیا رفته و تمام اعضای بدن 
آن شــخص به این شرکت انتقال داده 

می شود و بعد از سنجش تمام عفونت ها 
و اســتخوان بزرگ ران که قابلیت اهدا 
دارد و می توان برای حفظ سالمت ده ها 

نفر دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش در ادامه بازدیدها از شرکت طاها 

پویش این منطقه نیز بازدید کرد. 
محمدرضا لواســانی در این دیدارها با 
شنیدن مشــکالت پیش روی این دو 
شرکت دستور بررسی و پیگیری برای 

رفع مشکالت آنان را صادر کرد. 

39 کیلوگرم مواد مخدر در کیش 
کشف و امحا شد 

انتظامی  اقتصاد کیش- فرمانده 
ویژه کیش از کشــف و امحای 39 
کیلوگرم مواد مخــدر در جزیره 

کیش خبر داد.
به گزارش اقتصاد کیش، سرهنگ 
علی اصغر جمالی، گفت: ماموران 
پلیس مبــارزه با موادمخدر کیش 
در دو ماموریت پلیسی و مشترک 
بــا نیرو های دریابانــی کیش این 
میزان مواد مخدر را از چهار نفر از 
سوداگران مرگ درهنگام ورود به 

جزیره کیش کشف کردند.
وی افزود: از آغاز امســال 14 باند 

تهیه و توزیع موادمخدر در جزیره کیش شناسایی ومنهدم شده است.
فرمانده انتظامی ویژه کیش گفت: برای شناسایی سوداگران مرگ دوربین های پایش 
درمبادی ورودی کیش نصب شده است، اما تعداد آن ها کافی نیست و تا پایان سال 
امیدواریم بتوانیم همه مبادی ورودی کیش را مجهز به سیستم های پایش تصویری 

کنیم.
وی افزود: پلیس با جدیت و قاطعیت با افرادی که اقدام به تهیه وتوزیع موادمخدر 

کنند برخوردمی کند.
سرهنگ جمالی ازمردم خواست مواردمشکوک را باشماره تلفن 110 به پلیس اطالع 

دهند.

فرمانده انتظامی ویژه کیش خبرداد:

رونمایی از روزشمار جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
اقتصاد کیش- رونمایی از ساعت شمارش معکوس با حضور »جیانی اینفنتینو« رییس 
فدراسیون جهانی فوتبال، شیخ جووان آل ثانی وزیر ورزش قطر و جمعی از بازیکنان سابق 
حاضر در جام جهانی مثل کافو، مارکو ماتراتزی، دیوید بکام، هری کیول، پیتر اشمایکل، 

مارسل دسایی، ساموئل اتوئو و مهدی مهدوی کیا انجام شد.
یک سال بعد در 30 آبان 1401، جام جهانی 2022 در قطر کلید خواهد خورد. قطر پیش 
از یک دهه پیش توانست میزبانی بیست و دومین دوره جام جهانی را مال خود کند و حاال 
خود را کم کم آماده برگزاری آن می کند. این دوره از جام جهانی در 5 شهر و 8 ورزشگاه 
انجام می شــود و احتماال آخرین دوره ای است که 32 تیم در رقابت ها شرکت می کنند، 
چون طبق صفحه جام جهانی 202۶ در سایت رسمی فیفا، تعداد تیم ها قرار است در دوره 
بعدی به 48 برسد. با ورود به فاصله یک ساله تا جام جهانی قطر، از ساعت رسمی شمارش 
معکوس رقابت ها در کورنیش دوحه، رونمایی شد. رونمایی از ساعت شمارش معکوس با 
حضور »جیانی اینفنتینو« رییس فدراسیون جهانی فوتبال، شیخ جووان آل ثانی وزیر ورزش 
قطر و جمعی از بازیکنان سابق حاضر در جام جهانی مثل کافو، مارکو ماتراتزی، دیوید بکام، 

هری کیول، پیتر اشمایکل، مارسل دسایی، ساموئل اتوئو و مهدی مهدوی کیا انجام شد.

فقط جهت اطالع !


