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کسی به کیش نیامد

اقتصاد کیش-    در سفر دو روزه  حجه االسالم رئیسی به استان هرمزگان 17  نفر 
از وزرا و معاونان رییس جمهور، ایشــان را  همراهی کردند تا از نزدیک مســائل و 
مشــکالت مردم اســتان هرمزگان را مشاهده کنند . در این سفر  وزرای نفت، نیرو، 
صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشــاورزی، بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی ، ورزش و جوانان ، وزیر کشور، معاون رییس جمهور در امور بانوان 
و خانواده، مشــاور رییس جمهور و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور، معاون امور مجلس، حقوقی و استان ها وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی، وی را همراهی کردند. 

بر خالف آنچه انتظار بود هیچ یک از وزرا و یا معاونان رئیس جمهور به جزیره کیش 
نیامدند تا مسائل و مشکالت مردم و فعالین کیش را از نزدیک مشاهده کنند . شاید 
یکی از دالیل آن این باشد که تصور می شود کیش به جهت ارتباط مستقیم با نهاد 
ریاست جمهوری بواسطه دبیرخانه  شورایعالی مناطق آزاد نیازی به سهمی از این 
بازدید نداشــت ،در صورتی که این فرضیه نمی تواند  درســت باشد چرا که رئیس 
جمهور شخصا و هم چنین تعدادی از وزرا درجزیره قشم نیز که خود همانند کیش 
یک منطقه آزاد است حضور یافتند و پای صحبت های رودرروی  مردم و سرمایه 

گذاران آنجا  نشستند. 

فرضیه دوم هم این است که شاید تصور می شد به نسبت مسائل و مشکالت  استان 
هرمزگان ، جزیره کیش مشــکالت چندانی نداشته باشد که البته این هم نمی تواند 
درست باشد چرا که امروزه بسیاری از مسائل و مشکالت مردم و شاغلین در کیش به 
سیاست گذاریها و تصمیمات دستگاههای اجرایی سرزمین اصلی و وزارت خانه ها 
گره خورده و شنیدن و دیدن از نزدیک این مشکالت می توانست دستاوردهای خوبی 
برای مردم کیش داشــته باشد.قطعا در برنامه ریزی برای حضور وزرا و نمایندگان 
رئیس جمهور در شهرهای مهم استان هرمزگان  ،جزیره کیش بعنوان یکی از مهم ترین 
شهر ها و جزایر می توانست جایی داشته باشد و بهتر بود مسئوالن و مدیران جزیره 
کیش نیز در این خصوص تدبیری می اندیشیدند و اگر اعتقاد بر این است اینگونه 
ســفرهای اســتانی رئیس جمهور ووزراء می تواند دستاوردی داشته باشد تالش 

می کردند وسهمی از این سفر نیز عاید مردم کیش می شد.

امروزه بسیاری از مسائل و مشکالت فعالین اقتصادی جزیره کیش و بدنه اجتماعی 
کیش علیرغم گذشت مدتها از شروع بکار تیم جدید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
هم چنان بقوت خود باقی است و وعده ها در حد حرف باقی مانده است .  اختیار 
بسیاری از آنها نیز در حوزه  وزارت خانه ها و سازمان های دولتی است و قفل آنها 
نیز نهایتا توسط همین وزراء می تواند باز شود .مناسب بود حداقل با توجه به حجم 
مشــکالت و مطالبات فعالین و ســرمایه گذاران کیش و تاثیر گذاری مثبت آن بر 
منطقه حداقل یکی دو تن از وزراء مرتبط در کیش حضور پیدا میکردند تا مشکالت 

بصورت ویژه توسط رئیس جمهور مورد رسیدگی قرار می گرفت.

محمد رضا قهاری رئیس اداره اجرائیات شرکت عمران آب و خدمات کیش  تشریح کرد؛

وی گفت : درپاییز امسال 624 بازدید از مجموعه های 
ســاختمانی و 320 مــورد کنترل تــردد غیر مجاز 
موتورهای شارژی در مسیر ویژه دوچرخه در جهت 

حفظ نظم شهری صورت گرفت .
به گزارش اقتصاد کیش قهاری افزود: اداره اجرائیات 
شــرکت عمران ، آب و خدمات کیش  که در ســه 
بخش نظارت و کنترل بر ســاخت و ســاز شهری ، 
فعالیت صنوف و انضباط شــهری فعالیت دارد  در 
سه ماهه سوم امسال  با 624مورد بازدید از طرح های 
ساختمانی و 18 مورد کنترل مجوز فعالیت پیمانکاران 
بر روند ساخت و ساز اصولی در سطح جزیره کیش 

نظارت نمود.
وی افزود: همچنین تعامل با نیروی انتظامی و اجرای 
طرح ساماندهی موتورهای شارژی و پالک گذاری 
این موتورها از مهمترین اقدامات اداره اجرائیات در 
مــاه های مهر ، آبان و آذر امســال بــود.  رئیس اداره 
اجرائیات شــرکت خدمات کیش هم چنین افزود: 
اعمــال قانون در خصوص تــردد  غیر مجاز موتور 
شارژی درمسیر ویژه دوچرخه سواری با هدف حفظ 
ایمنی ساکنان و گردشگران نیز از مسئولیت های این 
اداره بشــمار می رود که آمار آن با رشد 50درصدی 
نسبت به سه ماه دوم سال ، در پاییز امسال به 320 مورد 

افزایش یافته است .
وی پلمــپ چاه آب تعــدادی از کارگاههای واقع در 
شــهرک کارگاهی بعلت استفاده از آب چاه در تولید 
مصالح با هدف حفظ محیط زیســت ، گشت زنی و 
نظارت گسترده در جهت پیشگیری از هر گونه ساخت 
و ساز و تعمیرات ابنیه قدیمی در بخش های تاریخی 

و روســتای باغو، همکاری با مرکز بهداشت و نیروی 
انتظامی برای پلمپ کافی شاپ هایی که بصورت غیر 
مجاز اقدام به ارائه قلیان به مسافرین می کنند  را از دیگر 
فعالیت های اداره اجرائیات کیش در ســه ماهه سوم 
امسال اعالم نمود .همچنین با توجه به اتمام اعتبار پروانه 
ساختمانی تعداد زیادی از مجموعه های ساختمانی 
در ســطح جزیره ، به تمامی سرمایه گذاران توصیه و 
راهنمایی های های الزم در جهت تعیین تکلیف پروانه 

ساختمانی در شهرسازی ارائه شد.
قهــاری افزود: در مجموع در فصــل پاییز در بخش 
اقدام های اجرایی  نیز 109 مورد برخورد با ساخت و 
سازهای فاقد مجوز معتبر و ارائه گزارش به شهرسازی 
، 67 مورد برخورد با عدم حضور مهندســان ناظر در 
مجموعه های در حال ساخت در مقاطع حساس )بتن 
ریزی(، 21مورد پیگیری و اقدام در خصوص تخلفات 
ساخت و ساز اعالم شده از سوی شهرسازی ، 9 مورد 
جلوگیــری از حفر چاه های غیــر مجاز و برخورد با 
چاه های غیر مجاز حفر شده، 24 مورد  کنترل و نظارت 
بر جمع آوری، بارگیــری، حمل و تخلیه نخاله های 
ســاختمانی در ســایت مجاز و 117 مورد برخورد 
با آلودگی های ناشــی از فعالیت های ساخت و ساز 
)صوتی، آب و هوا( از فعالیت های این اداره بوده است  
کــه در تمامی این موارد آمــار نظارتی اداره اجرائیات 

نسبت به سه ماهه قبل رشد داشته است .
رئیــس اداره اجرائیات کیش افزود : نظارت و کنترل 
انضباط شــهری نیز  یکــی از مهم ترین بخش های 
فعالیت اداره اجرائیات است که شامل برنامه های این 
اداره در زمینه بهره برداری از مشاعات شهری، تامین 

انضباط شهری و حفاظت از مبلمان شهری است .
وی هــم چنین  گفــت : کنترل حفاری ها و برخورد 
قانونــی با حفاری های غیــر مجاز هم یکی دیگر از 
زمینه های فعالیت اداره اجرائیات است که در سه ماهه 

سوم امسال 77 مورد کنترل گزارش شد .
محمد رضا قهــاری جلوگیــری از تکدی گری و 
دستفروشی در اماکن عمومی، ،جمع آوری سد معبر 
از بازارچه های خدماتی و ســاختمان های در حال 
احداث ،کنترل بهره برداری از مشاعات شهری، رفع 
تصرف معابر عمومی مجاور تعمیرگاه ها و نمایشگاه 
هــای اتومبیل، از خودروهای پارک شــده از جمله 
فعالیت های این اداره در بخش نظارت بر مشــاعات 
شــهری را از دیگر فعالیت های این حوزه بر شمرد. 
وی هم چنین افزود: در بخش نظارت و تامین انضباط 
شــهری  نیز درطول سال  کارکنان این اداره در  زمینه 
جمع آوری سگ های ولگرد و برخورد با ورود احشام 
به فضاهای شــهری ، بازدید و گزارش درختان قطع 
شــده )موارد مجاز و غیر مجاز( به مراجع ذی صالح 
)محیط زیســت ، حقوقی و ...(، رفع تصرف اراضی 
اشــغال شده توســط افراد غیر مجاز ، بازدید از ابنیه 
متروکه و پاکسازی آن از متصرفان غیرمجاز ، کنترل 
خاموشی چراغ های هشدار دهنده بر روی برج ها ، 
کنترل ایستگاه های مینی بوس مکانیزه در خصوص 
اتراق افراد در آن و انتقال شناورهای بالتکلیف به انبار 
فعالیت مستمر دارند  تا فضای شهری برای ساکنان و 

گردشگران امن، آرام و منضبط باشد.
قهاری هم چنین برخورد و جمع آوری تابلوهای فاقد 
مجوز و غیر مجاز و گزارش و مستند سازی خسارات 
ناشی از حوادث )تصادف، سرقت و ...( وارد شده به 
اموال عمومی  را از دیگر فعالیت های اداره اجرائیات 
عنوان نمود . هــم چنین نظارت و کنترل بر فعالیت 
صنــوف ، پلمپ اماکن غیر مجاز،پیگیری و اقدام در 
خصوص موارد اعالم شده از سوی مرکز بهداشت، 
کنترل اعتبــار قراردادهای اجاره اماکن شــرکت و 
برخورد با اشــخاص فاقد قرارداد معتبر،پیگیری و 
اقدام در خصوص موارد اعالم شده از سوی مدیریت 
بازرگانی سازمان  ،همکاری در اجرای احکام قضایی 
صــادره  و همکاری با پلیــس راهور در خصوص 
توقیف خودروهای عمومی از دیگر مواردی است که 
رئیس اداره اجرائیات شرکت عمران ، آب و خدمات 
با هدف نظارت بر فعالیت صنوف و حفظ نظم شهری 

کیش به آنها اشاره کرد.

    اقتصاد کیش- رئیس اداره اجرائیات شرکت عمران ، آب و خدمات کیش گفت :بمنظور رعایت انضباط شهری ، توجه به مقررات 
ساخت و ساز پروژه های ساختمانی  و فعالیت صنوف نظارت مستمری  بر فعالیت های مختلف در سطح جزیره کیش صورت می گیرد .

فعالیت های گسترده  اداره اجرائیات شرکت 
عمران آب و خدمات کیش در پاییز امسال 

تکذیبیه دبیرخانه  شورایعالی مناطق آزاد
 در خصوص انتشار یک خبر در فضای مجازی

اقتصاد کیش-  روابط عمومي دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي، روز 
گذشته با انتشاز اطالعیه ای  انتشار یک خبر در فضای مجازی را تکذیب کرد. 

در این اطالعیه به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی آمده است، در پی تخریب های اخیر و اخبار کذبی که طی ماه های 
گذشته بر علیه دبیرخانه مناطق آزاد منتشر گردیده روز گذشته   ) شنبه ( نیز خبری کذب 
با مضمون »بکارگیری یکی از مدیران پرحاشیه دولت روحانی در جایگاه مشاور دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی« بهمراه عکسی در حین استفاده 
از مواد مخدر )مربوط به دو سال قبل( در فضای مجازی منتشر شده که متولیان آن مدعی 

شده اند که ایشان به عنوان مشاور حکم دریافت داشته است.
روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن تاکید بر جعلی 
بودن خبر یاد شده بر لزوم دقت بیشتر در بازنشر مطالب و لزوم توجه جدی تر به صحت 
سنجی پیش از فرآیند باز نشر اخبار تاکید نموده و اعالم میدارد که هیچگونه حکمی در 
دولت فساد ستیز آیت اهلل رییسی برای فرد مذکور صادر نشده است و این اخبار کذب 
صرفا جهت تشویش اذهان مردم انقالبی و زیر سوال بردن عملکرد مطلوب نیروهای 
جهادی دبیرخانه مناطق ازاد و توسط افراد معلوم الحال و فاسد  جعل و منتشر میشود.

همچنین این دبیرخانه، حق پیگیری حقوق در خصوص جعل عنوان و انتشار اخبار 
ناصحیح منتصب به این شورا را برای خویش محفوظ می داند.

در سفر رئیس جمهور و وزراء به استان هرمزگان؛ روز گذشته طی اطالعیه ای اعالم شد؛

نهمین گشت دریایی کاوشگر 
خلیج فارس آغاز شد

اقتصاد کیش-    نهمین گشت دریایی »کاوشگر خلیج فارس« )  PGE2201 ( در راستای 
برنامه پایش بلند مدت خلیج فارس و دریای عمان، برای مدت یک ماه آغاز شد. 

عضو هیات علمی و مدیر برنامه  کالن پایش اقیانوس شناسی خلیج فارس و دریای 
عمان  پژوهشگاه در این باره گفت: در این گشت دریایی محققان پژوهشگاه با  تمرکز 
بر چالش های پیش روی خلیج فارس و دریای عمان بر روی موضوعاتی نظیر ارزیابی 
وضعیت زیستگاه های مرجانی در  خلیج فارس، وضعیت بیوژئوشیمی الیه کم اکسیژن 
در دریای عمان، ســنجش آالینده های آلی پایدار و ســموم در آب و رسوب،  پایش 
پســتانداران دریایی، ارزیابی شناورزی ها و کفزیان دریایی، صحت سنجی داده های 
سنجش از دور برای منطقه خلیج  فارس و دریای عمان، تاثیر اختالط زمستانی ستون 
آب بر ویژگی های فیزیکی و شــیمیایی آب در خلیج فارس و دریای عمان و  میزان 
اسیدی شدن آبهای جنوبی کشور در اثر نشر جهانی گاز دی اکسید کربن در اتمسفر، 

مطالعات خود را انجام خواهند داد.
ابوالفضل صالح افزود: در این گشت تحقیقاتی بیش از 90 نقطه در خلیج فارس، تنگه 
هرمز و دریای عمان در حد فاصل اروند رود تا خلیج  چابهار مورد سنجش و نمونه 

برداری قرار خواهد گرفت. 
وی تصریح کرد: نتایج این گشت دریایی ضمن پردازش و انتشار در قالب 15 پروژه 
تحقیقاتی مشخص توسط 15 تیم  پژوهشی، به همراه نتایج به دست آمده در گشت های 
مربوط به برنامه پایش، در جهت شناخت کامل ویژگی های محیطی  خلیج فارس و 
دریای عمان برای حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زیستی و غیر زیستی آنها مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. 
این گشت دریایی با مشارکت و حمایت مالی صندوق ملی توسعه محیط زیست و 
نظارت سازمان حفاظت محیط  زیست کشور توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی 

و علوم جوی و از 21 دی ماه آغاز شده است.

کنترل و نظارت بر  دستگاه های کمک 
ناوبری فرودگاه بین المللی کیش 

اقتصاد کیش-     سامانه های ناوبری، کمک ناوبری و طرح های خروجی و ورودی 
فرودگاه بین المللی کیش جهت آمادگی برای استقبال از مسافران نوروز 1401 مورد 

وارسی پروازی قرار گرفت.
به گزارش  اقتصاد  کیش، بر اساس برنامه هرساله و منطبق با اسناد و دستورالعمل های 
ایکائو فرودگاه کیش جهت آمادگی برای استقبال از مسافران و گردشگران نوروزی؛ 
سامانه های ناوبری، کمک ناوبری و طرح های خروجی و ورودی وارسی پروازی شد.

بر اساس همین گزارش تیم کروی پروازی فالیت چک و متخصصان اداره ارتباطات و 
ناوبری هوایی فرودگاه کیش؛ سامانه های ناوبری و کمک  ناوبری و طرح های ورودی 
و خروجی؛ شــامل سامانه های VOR/DME توسط هواپیمای فالیت چک شرکت 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران وارسی پروازی شدند.
شایان ذکر است انجام موفق این عملیات پروازی منجربه افزایش ایمنی در نشست و 

برخاست پروازهای فرودگاه بین المللی کیش می شود.

بر اساس دستورالعمل های ایکائو  صورت گرفت؛


