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در نشست مشترک مدیران  اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با اعضا هیئت مدیره  یکی از 
 امام جمعه کیش خواستار حمایت بیشتر بازارهای کیش مطرح شد ؛

از سرمایه های فرهنگی جزیره شد

اقتصاد کیش-  امام جمعه کیش گفت: نحوه مدیریت شهید قاسم سلیمانی به عنوان 
مدیریت جهادی در جامعه برای رشد و اعتالی کشور نهادینه شود.

حجت االســالم احمد حسن زاده در خطبه های نماز جمعه جزیره  کیش با اشاره به 
سالروز شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی به دست مزدوران آمریکایی اظهار 
داشت:  نحوه مدیریت جهادی، زندگی شهادت گونه و وفاداری به اصول اسالمی و 

انقالبی از بارزترین ویژگی های این شهید است.
وی اضافه کرد: نحوه مدیریت این شهید همه آن را به عنوان مدیریت جهادی می شناسیم 
الزمه توسعه و اعتالی ایران اسالمی است و همه باید آن را برای تحقق اهداف متعالی 

اسالم و انقالب در جامعه نهادینه کنیم.
امام جمعه کیش در خصوص وفاداری این شهید به اصول اساسی نظام و فداکاری وی 
گفت: این ویژگی نشان از اهل تدبیر و عقالنیت وی بود که در تصمیم گیری روزهای 
سخت شجاعانه تصمیم می گرفت و همانند همرزمان شهید خود از جان خود برای 

این انقالب گذشت.
وی با تسلیت دهه دوم ایام فاطمیه )س( اظهار داشت:  ایام عزاداری این حضرت باید 

به صورت عاشورایی برگزار شود و تمام شهر چهره عزابه خود بگیرد.
وی افزود: این حضرت با روشنگری خود در ایام فتنه صدر اسالم خدمت بزرگی را به 
عالم هستی و امت رسول گرامی اکرم )ص( کرد و بانوان نیز امروز نیز با تاسی گیری از 

این حضرت راه وی را در پیش بگیرند.
حجت االسالم حسن زاده با اشاره به چالش های پیش روی بخش فرهنگ جزیره کیش 
خواستار حمایت بیشتر از سرمایه های فرهنگی جزیره به ویژه توسعه زیرساخت های 

آموزشی شد.
وی یادآور شد:  علی رغم انتقادات وارده به بخش زیرساخت های آموزشی کیش تا 

کنون کاری از پیش نرفته و در آینده این مشکالت بیشتر نیز خواهد شد.

دومین جایزه ادبی کیش با تجلیل
 از نفرات برگزیده به کار خود پایان داد

اقتصاد کیش-  آیین اختتامیه دومین جایزه ادبی کیش با عنوان داستان کوتاه جنوب، با 
اعالم نفرات اول تا سوم در دو بخش ملی، منطقه ای و تجلیل از آنها به کار خود پایان داد.

به گزارش اقتصاد  کیش، حســین شمسیان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی 
منطقه آزاد کیش  در آیین اختتامیه دومین جایزه ادبی کیش، گفت: داستان تمامی ندارد، 
یک داستان از خدا در تمام جهان وجود دارد و این داستان نسل به نسل می گردد و به 

زبان های مختلف ارائه می شود.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه آزاد کیش  با تاکید بر لزوم ادامه یافتن 
چنین رویکردهایی افزود: رویدادهای فرهنگی و هنری از تجمع هایی که صرفا برای 
جشن های مختلف برگزار می شــوند، بااهمیت تر هستند و قطعا در کنار دورهمی، 

خروجی مثبت در بر خواهند داشت.
 هم چنین دبیر علمی و اجرایی دومین جایزه ادبی کیش، اختتامیه چنین رویکردی را، 
افتتاح اتفاق های مثبت فرهنگی مانند احیاء ادبیات داستانی جنوب دانست و گفت: 
ســرزمین ایران مشــتمل بر ده ها اقلیم متفاوت است و تعدد و تنوع اقالیم به ما کمک 
می کند هنرمندان، آثار متفاوتی را ارائه  دهند و این آثار اگر راه خود را در جهان باز کنند 

قطعا حرف بسیاری برای گفتن دارند.
حسن بیگی با تاکید بر تعلق گرفتن بیشتر جوایز نوبل به ادبیات اقلیمی، تصریح کرد: 
این داستان ها، آپارتمان نشینی شهری نیست و نگاهی اقلیمی به زیست بوم خود دارند.

وی ، منابع ادبیات اقلیمی را بکر و تمام شدنی و مانند مخازن نفت برشمرد و افزود: در 
جهان، تمامی آثار با نگاه اقلیمی به ایران، حرفی برای گفتن داشته اند.

حسن بیگی جایزه ادبی کیش را حاصل ۸سال زندگی در کیش و تجربه ی خالء ادبیات 
جنوب دانست و ادامه داد: ادبیات جنوب در ادبیات اقلیمی، ممتاز است و با نگاه مثبت 
منطقه آزاد کیش این جایزه شکل گرفت و ادامه یافت و نویسندگان ملی غیرجنوبی 

بسیاری نیز در این رویداد شرکت کردند.
وی کالس های آموزشی آنالین با حضور شرکت کنندگان در جشنواره و با آموزش 
جواد جزینی و مجید قیصری خبر داد و افزود: بنا داریم از داستان کوتاه به سمت رمان 

پیش برویم.
عضو شــورای سیاســت گذاری این جایزه نیز، با بیان این مطلب چنین رویدادهایی 
می تواند نقص موجود در ادبیات کشــور را جبران نماید، با اشاره به نمادهای ادبیات 
اقلیمی اظهار داشت: داستان، فرآیندی دارد و اصل هدف برای ساختن داستان بومی 
غیرتصنعی، ارائه ی اثری منحصر به فرد با نمایش توانایی های فردی است که محوریت 

اصلی این جشنواره نیز بوده است.
رضا امیرخانی، مهم ترین هدف ادبیات را ساخت آدم های متکثر دانست و گفت: تمام 
پدیده های اجتماعی مانند آمار و اقتصاد در تالشند که تکثرها را تبدیل به جمعیتی واحد 

کنند اما ادبیات فرصتی است برای آنکه انسان های بیشتری دیده شوند.
وی  با تاکید بر لزوم اهمیت داشتن امضای هر نویسنده، ادامه داد: هدف جشنواره های 

ادبی آن است که نویسندگان گام به گام به امضای منحصر خود برسند.
در ادامه  نشست مژده عباسی با بیان این مطلب که جنوب، بی دریا چیزی کم دارد، گفت: 
افرادی که قصد بومی نویسی دارند باید فراتر از آوردن نماد به داستان هایشان بیاندیشند.

این نویسنده و پژوهشگر ادبیات جنوب، با اشاره به جمع آوری داستان های بومی استان 
هرمزگان، ادامه داد: داســتان هایی که پدربزرگ ها و مادربزرگ ها می شنیدیم هرکدام 

باورهای شگفت انگیزی بودند که می توانند سوژه ای برای داستانی بومی باشد.
عباســی با اشاره به سه باور بومی، با ابراز خرسندی از هدف برگزاری "داستان کوتاه 
جنوب" افزود: ما باید اول داستان نویس پرورش دهیم و بعد توقع داشته باشیم جنوبی 

بنویسند.
وی با تاکید بر اینکه جنوبی بودن، اصل جنوبی نویسی نیست، گفت: تربیت کودکان و 
نوجوانان مستعد اهمیت خاصی در ادبیات دارد و باید در دستور کار مسئولین فرهنگی 

قرار بگیرد.
جایزه ادبی ویش_ داستان کوتاه جنوب، در دو بخش ملی و منطقه ای برگزار شد و مقام 
اول بخش ملی به غالمرضا فوالدوندی از تهران برای داستان آن "دوتا  زنبور سرخ"، 
مقام دوم به سعید احمدزاده از شیراز برای داستان "مردان غروب" و مقام سوم عماد 

عبادی از شاهرود برای داستان مثل "نخل الفارعه" رسید.
حدیث ناظری از بندرعباس برای داستان "کاغذهای باطله"، سیده اکرم شاروبند آزاد از 
دشتستان برای داستان "پیچ" و سارا خادمی پور از اندیمشک برای داستان "رستاخیز" 
نیز به ترتیب به عنوان مقام های اول تا سوم این جایزه شناخته شدند و جوایز خود را که 

شامل لوح تقدیر، تندیس جشنواره و هدیه نقدی بود، دریافت کردند.
همچنین مقاله رضا صادقی شهپر دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد همدان با عنوان مدرنیسم اقلیمی در مجموعه داستان “شنل پوش در مه” اثر عدنان 
غریفی ، مقاله سیما پورمرادی دانش آموخته دکترا زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه 
با عنوان نمود ادبیات اقلیمی جنوب در رمان “راه شیری” اثر محمد ایوبی و مقاله شهال 
رضوانی با عنوان نگاهی به رمان “اهل غرق” نوشته منیرو روانی پور نیز به عنوان مقاالت 

برگزیده این جایزه شناخته شدند.
بیش از۴۰۰ اثر به دومین جایزه ادبی کیش داستان کوتاه جنوب ارسال شده که شامل 
حدود ۳۰۰ اثر متعلق به بخش ملی و حدود۱۰۰ اثر نیز در بخش منطقه ای است که تمام 

آثار مورد بررسی و داوری قرار گرفت.
کل آثار رسیده ابتدا توسط مجید ذاکری، فرهاد رفیعی و ابراهیم حسن بیگی اعضای 
هیات انتخاب مطالعه شد و در بخش ملی ۳۱ اثر و در بخش منطقه ای ۲۰ اثر به مرحله 

نهایی راه یافتند.
فاطمه مسلم پور، فریده ترقی، مریم اکبرپور، راحله زمان ثانی، فایزه زمان ثانی و محسن 

قاسمی نویسندگان کیشوندی بودند که آثارشان به مرحله ی نهایی راه یافته بود.
دومین جایزه ادبی کیش داســتان کوتاه جنوب کشــور به همت معاونت فرهنگی و 

اجتماعی کیش برگزار شد.
این جایزه در اولین دوره آن در سال ۱۳۹۸ به عنوان یکی از رویدادهای فرهنگ پیشرو 

در جزیره برگزار شد.
آئین اختتامیه دومین جایزه ادبی کیش موسوم به داستان کوتاه جنوب عصر پنجشنبه 
گذشته  با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سالن رازی مرکز بین المللی همایش های 

جزیره کیش برگزار و از برگزیدگان آن تجلیل شد.

به گزارش اقتصاد  کیش، سرپرست معاونت اقتصادی 
و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در نشستی  
با اعضای هیئت  مدیره بازار مرکز تجاری، گفت: مرکز 
تجاری کیش بــرای نقش آفرینی در بازار رقابت باید 
نسبت به ایجاد جذابیت های جانبی و جدید اقدام کند 
چرا که افتتاح بازارهای جدید، برخی بازارهای قدیمی 

را از مدار خارج خواهد کرد.
حسین همتی با بیان این مطلب که در حوزه ی هتل ها 
نیز متناسب با ورود هتل های جدید، از رونق هتل های 
قدیمی کاسته می شود گفت: اگر فعالیت بازارها فقط 

در ارائه ی کاال محدود شود، با ورود بازارهای جدید و 
خدمات گردشگری، از سبد بازارهای دیگر کم می شود.

همتی افزود: با برنامه ریزی های بلند مدت  و بهره مندی 
از فرصت های پیش رو می توانیم در این زمینه گام های 

موثری برداریم.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقــه آزاد کیش، با بیان این مطلب که اقتصاد بازارها 
مانند ســابق، تک بعدی  و ارائه ی کاال نیست، بر ایجاد 
جذابیت های جدید برای بازارهای کیش تاکید کرد و 
افزود: دیگر هیچ واگذاری ای با کاربری تجاری نداریم.

همتی با اشاره به این که طی نشست های متعدد، نسبت 
به اصالح قرارداد و همچنین ایجاد سامانه ی یکپارچه ی 
تجارت در حوزه ی بندری اقدام شــده است، تصریح 
کرد: مهم ترین علت نرخ گذاری ها نامتعارف و زمان های 
هدرشده، عدم هماهنگی واحدهای مستقر در بندرگاه 

است.
وی ضمن ابراز امیدواری از رســیدن به استانداردهای 
جهانی با بهره وری از "مدیریت فرآیند" و "الکترونیکی 
شــدن سیســتم"، ادامه داد: با جدیــت تمام پیگیری 
بهره وری از سیســتم GS۱  به منظور طراحی، توسعه 
و اجرای اســتانداردهای شناسایی کاال، ضبط خودکار 

داده ها و تبادل الکترونیکی آنها هستیم.
همتی همچنیــن در خصوص پرواز ترکیه از برنامه ی 
امــکان انتقال بار تجاری از مبداء ترکیه و کشــورهای 
دیگر مثل عراق و همچنین استقرار کارگویی متمرکز 
در امارات، خبر داد .وی هیئت مدیره بازار را به مشورت 
با اداره مطالعات اقتصادی معاونت اقتصادی سازمان در 
جهت ارائه ی راهکارهای مطالعات اقتصادی و ارتباط با 

دانشگاه ها دعوت کرد.
همتی در خصوص واحدهای مسکونی موردنیاز برای 
کســبه، تصریح کرد: خصوصا فروشندگان غرفه ها 
از اهمیــت خاصی برای کیــش برخوردارند و به این 
ضرورت رسیده ایم که باید فکری اساسی برای اقشار 

فعال و کارآفرین کرد.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد کیش، مشــکالت مســکن را باعث عدم 
استقبال نیروی ماهر و متخصص برای فعالیت در کیش 
و درنتیجه افت کیفیت در آن حوزه عنوان کرد و گفت: 
کارفرما ناچار می شود کار را به نیرویی در سطح پایین تر 
از مهارت و تخصص، اما راضی به حقوق های جاری 

بسپارد و این امر باعث کاهش کیفیت خدمات ارائه شده 
در تمام حوزه ها می شود.

وی با اشاره به ورود طرح مسکن استیجاری به فاز جدی 
اجرایی، افزود: زمین این طرح مشخص و جانمایی، و 
شــرکت سرمایه گذاری نیز موظف شده است تا پیرو 
دستور مشاور رئیس جمهور در مناطق آزاد کشور و و 
پیگیری سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش به سرعت 

به نتیجه برسد.
همتی مدیریت بازارها را ملزم به نیازســنجی در این 
حــوزه کرد و گفت: تعداد واحدهای موردنیاز متاهلی 

و مجردی هر بازار باید مشــخص شــود تا سازمان با 
نرخ های تخفیفی و یارانه ی در نظر گرفته شــده مانند 
زمیــن و پروانه ی رایگان، زمین را در اختیار حوزه های 

مختلف بگذارد.
وی تاکید کرد: این منازل به عنوان ســرمایه در اختیار 
بخش های کارآفرینی و تجار و کسبه قرار خواهد گرفت 
تا بتوانند حداقل نیازهای مسکن پرسنلی خود را تامین 

کنند.
همتــی با تاکید بر این که واگذاری قطعی در این حوزه 
وجود نخواهد داشت، متغیر بودن جمعیت کار جزیره 
را علت این امر عنوان کرد و افزود: تامین نیاز مســکن 
نیروهــای کار، مزیتی برای کارفرمایان و باعث ارتقای 

سطح کیفی نیروهای کار خواهد شد.
وی بــا اشــاره به طراحی این فاز توســط شــرکت 
ســرمایه گذاری ادامه داد: از ســازه هایی با سرعت باال 
استفاده می شــود، و مواردی چون طراحی، ساخت، 
زیباســازی، فضای سبز، سرانه های فرهنگی و فضای 
سبز و مانند آن در این برنامه در نظر گرفته شده است تا 
با جانمایی مناسبی که در مرکز شهر دارد مورد استفاده ی 

اکثریت اقشار مردم قرار بگیرد.
همتی بــا بیان این مطلــب کــه این۲۰هکتار زمین 
می توانست درآمدزایی خوبی برای سازمان در بر داشته 
باشد، گفت: قصد سازمان آن بود که این یارانه سازمان 
بــرای رونق تجارت و اقتصاد جزیره و رفع دغدغه ی 
فعالین اقتصادی صرف شــود و به توســعه ی اقتصاد 

بیانجامد.
وی با اشــاره  به اضافه شدن تعداد بسیار زیادي واحد 
مسکونی به سرانه کیش با این طرح، گفت: بدین طریق 
نگاه به جمعیت، از کمی به کیفی تغییر خواهد کرد و با 
تسهیل شرایط زندگی برای نیروی کار، مراجعه برای 
کار نیز افزایش خواهد یافت و کارفرما از امکان انتخاب 

نیروهای بهتری برخوردار خواهد شد.
مدیر بازرگانی ســازمان منطقه آزاد کیش نیز با اشاره 
به نگاه متفاوت مدیران دوره ی کنونی ســازمان گفت: 
افتتاح بازارهــای جدید، برخی بازارهای قدیمی را از 
مدار خارج خواهد کرد و طرح مناسب و کاربردی برای 
مقابله با آن، امری حیاتی و البته زمان بر اســت و نیاز به 
برنامه ریزی بلندمدت و اجرای ســریع بدون از دست 

دادن هیچ فرصتی دارد.
علــی امیدی با بیان این مطلب که بــازار جدیدی که 

بــه زودی افتتاح خواهد شــد فرصتی برای توســعه 
گردشگری  و تجاری کیش است، افزود: با بهره گیری 
از تجربیات مشابه در کشورهای دیگر و فاز مطالعاتی 
تخصصی باید طرحی برای ایجاد جاذبه های متفاوت در 
راستای جذب مشتری به بازار اجرا کرد تا همانند برخی 
بازارهای قدیمی، از مدار تجارت و گردشــگرپذیری 

خارج نشد.
امیــدی با اشــاره به خالی بودن طبقــه ی دوم یکی از 
بازارهای کیش گفت: نباید اجازه داد به شرایطی برسیم 
که برای گذران هزینه های بازار، ناچار به ارائه  ی مجوز 

هرگونه فعالیتی بشویم.
معــاون مدیرعامل جامعه بازاریــان کیش نیز در ادامه  
این نشســت، اظهار داشت: اگر استمرار رونق بازارها 
را مدنظر داشته باشیم چاره ای جز تخصصی شدن آنها 

نداریم.
ســید جلیل ارجمند، بر جلب رضایتمندی از مراحل 
صدور مجوزها در تمام بازارها اشاره داشت و ادامه داد: 
در جامعه بازاریان با همه ی بخش های سازمان از جمله 
اداره بازرگانی تعامل بســیار خوبی وجود دارد و زمان 
طوالنی صدور مجوز بازرگانی به مواردی چون تاییدیه  

اداره  اماکن مربوط می شود.
وی همچنین به ساماندهی غرفه های خالی اشاره کرد 
و گفت: برخی از این غرف مربوط به سازمان و برخی 

شخصی است.

نماینده گمرک نیز که در این نشســت حضور داشت، 
"شفافیت" و "سرعت" را سیاست اصلی گمرک عنوان 
کرد و گفت: با راه اندازی نرم افزار و سامانه گمرک منطقه 
آزاد کیش، هیچ امضای دیجیتالی مانند سابق در اختیار 

هیچ  فردی نیست.
وی با تایید این که هزینه تخلیه و بارگیری در بندر کیش، 
باال و به ضرر واردکننده ها است، افزود: تمام امکاناتی که 
یک بندر پیشرفته نیاز دارد، در سامانه ی گمرک کیش 

پیش بینی شده و در حال طراحی است.
وی خدمات سامانه ی گمرک را ۲۴ساعته عنوان کرد و 

ادامه داد: ۶۰درصد سامانه تاکنون عملیاتی شده است.
وی همچنیــن در خصوص شــرکت های تولیدی، 
تصریح کرد: در گمرک اتاقی مخصوص برای مراجعه 
ارباب رجوع ایجاد شده است که تمام درخواست ها از 
صفر تا صد، بدون نیاز به هیچ واحد دیگری، انجام شود.

رئیس هیئت مدیره بازار مرکز تجاری کیش در ابتدای 
این نشست با اشاره به کاهش سرمایه های غرفه داران، 
تعــداد غرفه های بازار را ۵۰۳ عدد عنوان کرد و گفت: 
مســکن یکی از معضالت اساسی فعالین اقتصادی و 

نیروهای آنان است.
ارســالن قربانی در خصوص تخلیــه و بارگیری، بر 
گزاف بودن زمــان و هزینه های آن تاکید کرد و افزود: 
به علت منفک نبودن کنتورهای برق بازار، غرفه داران 
۲۰درصــد اضافه بــر بازارهای دیگــر هزینه ی برق 
پرداخــت می کنند و درصورتی که تصمیم بر دریافت 
کنتورهای تفکیکی داشته باشند، متحمل هزینه ای بالغ 

بر حدود ۱۵میلیارد تومان خواهند شد.
وی با بیان این مطلب که اگر مشاعات بازار، گردشگری 
محاسبه شوند، بخشــی دیگر از هزینه های برق بازار 
تعدیل خواهد شــد، ادامــه داد: در مرکز تجاری غرفه 
خالی نداریم و اجاره ها کنترل شده  هستند و لذا تقاضا 

نیز زیاد است.
قربانــی همچنین از  تامین بودجه ای از طریق مالکین، 
حدود ۴ســال پیش برای بازســازی کلی نما خبر داد 
وافزود: مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر مشکالت 

فعالین اقتصادی در کیش است.
گفتنی است در این نشست سرپرست مدیریت سرمایه 
گذاری و سرپرست اداره مطالعات اقتصادی معاونت 
اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش و اعضای هیئت مدیره 

بازار مرکز تجاری، حضور داشتند.

    اقتصاد کیش- برنامه ریزی های بلند مدت و بهره مندی از فرصت های پیش رو تاثیر بسزایی در رونق تجارت و گردشگر پذیری بازارهای 
قدیمی کنار بازارهای جدید کیش دارد.

جستجوی راهکارهای مناسب برای
 به روز رسانی بازارهای کیش

جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش و منطقه
 به نشانی زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR

امام جمعه اهل سنت کیش:

شهید سلیمانی الگوی بارز مبارزه
با سلطه جهانی در عصر حاضر است

اقتصاد کیش-   امام اهل سنت جزیره کیش گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان 
مرد میدان الگوی بارز مبارزه با سلطه جهانی در عصر حاضر است.

شیخ یعقوب شمس در خطبه های نماز جمعه اهل سنت کیش  اظهار  داشت: ۱۳ دی 
سالروز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از محبوب ترین سربازان اسالم یادآور 
رشــادت دالورمردانی اســت که تاپای جان برای حفظ آرمان های اسالمی و انقالبی 

ایستادگی کردند.
وی اضافه کرد: این شهید همواره به عنوان الگوی بارز مبارزه علیه سلطه جهانی بودند 
و با رشادت های خود عالوه بر افزایش اقتدار ایران در منطقه توانستند امت اسالم را از 

گزند توطئه های تفرقه افکن دشمنان نجات دهند.
امام جمعه اهل سنت کیش با اشاره به ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با والیت اظهار 
داشت: مردم ایران زمین در ۹ دی ۱۳۸۸ با حضور حماسی خود توانستند این روز را 
به عنوان نماد اســتقالل و عزت ایران و ایســتادگی به اصول اسالمی و انقالبی به دنیا 

معرفی کنند.
شیخ یعقوب شمس با اشاره به اینکه تامین مسکن یکی از مشکالت اصلی ساکنان این 
جزیره اســت افزود: انتظار می رود مسووالن به صورت جدی برنامه های خود را در 

راستای تامین این نیاز پیگری کنند تا مردم هرچه سریع تر نتایج آن را ببینند.
وی اضافه کرد: رفع نشــدن این نیاز باعث مهاجرت معکوس از این جزیره خواهد 
شد که صاحبان خانه نیز باید حال مستاجران را با توجه به گرانی و مشکالت معیشتی 

درک کنند.

 با حکم سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش ؛

رئیس کمیته طرح و اجرای مسکن 
استیجاری کیش منصوب شد 

اقتصاد کیش-  محمدرضا لواسانی طی حکمی علیرضا ابراهیم پور را به عنوان رئیس 
کمیته طرح و اجرای مسکن استیجاری کیش منصوب کرد. 

به گزارش اقتصاد  کیش، در حکم صادر شده از سوی محمدرضا لواسانی سرپرست 
سازمان منطقه آزاد کیش خطاب به علیرضا ابراهیم پور آمده است:

نظر به جایگاه، موقعیت و تخصص، به موجب این بخشنامه جنابعالی را به عنوان رئیس 
کمیته طرح و اجرای مسکن استیجاری کیش منصوب می نمایم.

با توجه به نیاز مبرم و شرایط عده ای از کیشوندان محترم، مقتضی است جهت اجرای 
این طرح کمیته مذکور را به صورت پیوسته و هفتگی تشکیل و گزارشات پیشرفت این 

پروژه مهم را به مردم عزیز جزیره و اینجانب )ماهانه( گزارش بفرمایید.
از آنجایی که شروع و اجرای طرح مسکن استیجاری با رعایت استاندارد ها و کیفیت 
جزیره کیش با مشارکت کارآفرینان و سرمایه گذاران، از برنامه های دارای اولویت و 
از مطالبات عمومی می باشد، همه معاونین و مدیران محترم سازمان مکلف به انجام 

اقدامات الزم در جهت تصمیمات کمیته بر طبق ضوابط و قوانین خواهند بود.

تعطیلی تفریحات دریایی و مجموعه 
ورزش های ساحلی  کیش 

اقتصاد کیش- مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش از تعطیلی تفریحات دریایی و 
مجموعه ورزش های ساحلی به دلیل شرایط ناپایدار آب و هوایی جزیره کیش خبر داد.

به گزارش اقتصاد کیش، در اطالعیه مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش آمده است: بهره 
برداران باشگاه های غواصی و تفریحات دریایی با توجه به اعالم اداره کل هواشناسی 
استان هرمزگان مبنی بر احتمال بروز طوفان و شرایط ناپایدار دریا ۱۲ و ۱۳ دی از ارائه 

هرگونه خدمات تفریحات دریایی و فعالیت شناوران جلوگیری کنند.
در این اطالعیه به ساکنان وگردشگران اعالم شده است: پالژ و مجموعه ورزش های 

ساحلی آقایان و بانوان در روز های ۱۲ و ۱۳ دی تعطیل هستند


