
به گزارش اقتصاد  کیش، عزت اهلل محمدی مدیرعامل 
شــرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش  
بــا بیان این که در مرداد امســال تعــداد 2 هزار و 855 
خودرو سواری توســط 549 شناور از مبادی ورودی 
و خروجی جزیره کیش تردد داشــتند، گفت: بر اساس 
آمار ارائه شده، تعداد 12هزار و 319 نفر مسافر ورودی 
و 12 هزار و 366 مســافر خروجی از خدمات بندری 

کیش بهره مند شدند. 
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
منطقــه آزاد کیش در خصوص آمار ورودی و خروجی 
مسافران از طریق شناورها به مقصد کیش، اظهار داشت: 
مرداد امسال به تعداد 6 هزار و 307 مسافر ورودی و تعداد 
6 هزار و 958 مسافر خروجی از طریق شناورها خدمات 

شایسته ای در امور بندری کیش ارائه شده است. 
عزت اهلل محمدی، افزود: تعداد 6 هزار و 12 نفر مسافر 
ورودی و تعداد 5 هزار و 408 مسافر خروجی سرنشینان 

خودورهای بودند که مرداد امسال  به مقصد کیش سفر 
کردند که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب رشد 247 

درصدی و 64 درصدی را نشان می دهد. 
محمــدی گفت: مرداد امســال ورود انواع خودروها به 
جزیره کیش و بالعکس در مقایســه با سال گذشته، 48 

درصد افزایش داشته است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود از هوشمند سازی 
بنادر کیش خبر داد و خاطر نشــان کرد: ضمن هوشمند 
ســازی بنادر در حوزه خدمات رســانی به گردشگران 
دریایی و همچنین مبادالت کاال و ... نیز بر اســاس زمان 

بندی صورت گرفته در حال پیاده سازی است. 
الزم به ذکر است بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش 
به عنوان دو شــاه راه اصلــی ورود و خروج این منطقه 
محسوب می شــود که عملیاتی شدن پروژه های نیمه 
تمام و توسعه زیر ساختی در اولویت نخست این شرکت 

قرار گرفته است.  

دیدار مردمی در میز خدمت چهارشنبه 
پنجمین جلسه میز خدمت  سازمان منطقه آزاد کیش  با 
حضور عزت اهلل محمدی مدیر عامل  شــرکت توسعه 
و مدیریت بنــادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش روز 
چهارشــنبه 30 شهریور از ســاعت 10 تا 12 در سالن 

اجتماعات این شرکت برگزار می شود.
بنا بر این  گزارش میز خدمت چهارشنبه های هر هفته بر 
اســاس جدول زمان بندی در معاونت ها و شرکت های 
تابعه ســازمان  منطقه آزاد کیــش با هدف افزایش میزان 
رضایتمندی و پاســخگویی به مطالبات مردمی، برگزار 

می شود.
سازمان منطقه آزاد کیش با تشکیل میز خدمت در جریان 
مشــکالت و دغدغه های عموم مردم جزیره در سطوح 
مختلف قرار می گیرد و با اســتفاده از فرصت مغتنمی 
که فراهم شــده رسیدگی به مشکالت و پاسخگویی به 
مطالبات مردمی را در اولویت کاری خود قرار داده است.

نخســتین میز خدمت در حوزه معاونت های ســازمان  
منطقه آزاد کیش و شــرکت های تابعه از دوم شــهریور 
آغاز شــده و این هفته نیز در شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش برگزار خواهد شد.

ساکنان جزیره کیش می توانند با مراجعه به اداره ارتباطات 
مردمی و امور ایثارگران ســازمان منطقه آزاد کیش واقع 
در ســاختمان بساک، طبقه هفتم، نسبت به تکمیل فرم 
مالقات مردمی جهت دیدار با مســووالن ســازمان و 

شرکت های تابعه اقدام کنند .
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مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش  اعالم کرد:

ارائه خدمات مسافری  به بیش از 24000 مسافر  
در بندرگاه  کیش

    اقتصاد کیش -   اداره کل بنادر شرکت 
توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد 
کیش در مرداد امسال به تعداد 24 هزار و 685 نفر 
از سرنشینان خودروهای سواری و شناورها به 

مقصد کیش، خدمات بندری ارائه کرده است.

 اقتصاد کیش -   مدیریت خدمات شــهر شرکت عمران، آب و خدمات کیش با 
هدف تکمیل زیر ساخت های ورزشی و در راستای دستور ریاست سازمان منطقه 
آزاد کیش، عملیات محوطه سازی و توسعه فضای سبز مجموعه المپیک کیش را 

اجرا کرد. 
به گــزارش  اقتصاد کیش ، جابجایی 51اصله از درختان مثمروغیرمثمر و 12نفر 
نخل درمجموعه المپیک و حمل و کاشــت این درختان در محوطه نخلســتان، 
جابجایی 80 بوته درخچه کاغذی، 61 بوته شمشــاد اهوازی و 31 اصله درخچه 
)تویتیا،نارنج،درمان عقرب( و حمل و کاشــت در مرکز تولیدات گلخانه ای این 
شرکت بخشی از اقدامات واحد فضای سبز مدیریت خدمات شهری است که با 
هدف آماده سازی فضای فیزیکی و محوطه سازی و توسعه فضای سبز مجموعه 

ورزشی المپیک در چندماه اخیر اجرا شده است.
حفاری بیش از 100 مترمکعب ورودی زمین فوتبال شماره 1 و خاکریزی باغچه ها 
جهت کاشــت ، خاکبرداری خاک اضافه حــدود 500مترمکعب از باغچه های 
مجموعه المپیک ، کاشت 25 اصله درخت ابریشم و 1200 اصله درخچه کاغذی 
در روفوژ و محوطه ورودی مجموعه المپیک و هرس بیش از 400 اصله از درختان 
و درخچه های المپیک و جمع آوری ضایعات گیاهی اطراف این مجموعه نیز از 

دیگر اقدامات شرکت عمران، آب و خدمات در چند ماه اخیر است .

اجرای طرح زیبا سازی محوطه وفضای 
سبز مجموعه ورزشی المپیک کیش

آن چه مهسا امینی را از پا درآورد، بیش از هرچیز، نمایش وحشت ناکی بود که برای 
او و دیگر دختران این سرزمین به راه افتاده است. حتی اگر یک سیلی هم نخورده 
باشــد، باز نمی توان مرگ او را به گردن چیز دیگری انداخت. مگر تنها برخورد 

سخت فیزیکی است که انسان را از پا در می آورد؟
     »به خاطر کندن گل سرخ اّره آورده اید؟

  چرا اّره؟
  فقط به گل سرخ بگویید: تو، هی تو

  خودش می اُفتد و می میرد!«
                                                                                  )بیژن نجدی(

     مهسا امینی، حتی اگر یک سیلی هم نخورده باشد، باز نمی توان مرگ او را به 
گردن چیز دیگری انداخت. مگر تنها برخورد سخت فیزیکی است که انسان را 

از پا در می آورد؟
    آدمی، روانش که آشــفته شــود، چون سفالی هفت هزارساله از هم می پاشد. 
دختری مســافر را به ناکجاآبادِ شــهری غریب کشاندن، چندان ُکشنده است که 

نیازی به مشت گره کرده نباشد.
    این جمله از کتاب »تأمل درباره گیوتین« آلبرکامو را چندبار بخوانید: » این که 
می دانی که می میری چیزی نیست، وحشت و دلهرۀ واقعی این است که نمی دانی 

زنده می مانی یانه.«
   عباس معروفی در داســتان »ذوب شــده« به نقل از بازجو می گوید: »خیلی ها 
هستند که به محض ورود وحشت می کنند و بی آن که مشتی به پشت شان بخورد 

زبان شان باز می شود.«
   بی قرارِی مهسا امینی در سالن انتظار، نشانۀ وحشت و دلهره ای است که برجان او 
افتاده بود. اضطرابی ترس ناک و کشنده. و پرسشی هول ناک: »چه اتفاقی می افتد؟« 

و فیلسوفی گفته  است: »انسان از وحشت، مثل مرده ها می شود.«
    آن چه مهسا امینی را از پا درآورد، بیش از هرچیز، نمایش وحشت ناکی بود که 
برای او و دیگر دختران این سرزمین به راه افتاده است. این تصور بسیار نادرستی 

است که گفته اند: »آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.«
    کشیشی به نام بالژوست، در جایی گفته است: »احساس بی گناهی فرد را در 
برابر ضربه های خشــونت بار مصون نمی کند. من تبه کاران واقعی را دیده ام که 
شجاعانه مرده اند و انسان های بی گناهی که در حین قدم برداشتن به سوی مرگ 

بندبندشان می لرزید.«
   مهسا امینی بی گمان می دانسته که گناهی نکرده است و قرار نیست به گیوتین 
سپرده شود. بااین همه، همان فضای دلهره آوری که تنها ارمغاِن آن وِن ارشاد است، 

می تواند هر دختری را به آسانی از پا در بیاورد.
   هیچ ترسی باالتر از ترس از آسیب دیدن از چیزی ناشناخته نیست. آدم دلش 
می خواهد بداند چه چیزی در کمینش است یا چه بالیی قرار است سرش بیاید، 

آدم می خواهد آن چیز را بشناسد یا دست کم جای آن چیز برایش معلوم باشد.
   اضطــراب آدم را دســت پاچه و ناتوان می کند. حتی قدرت فــرار را هم از او 
می گیرد. او را زمین گیر می کند. یا چنان که الرس اسوندسن نوشته است: »ترس، 
غالبا موجب گریز می شود، اما می تواند در عین حال چنان بر فرد مستولی شود که 

او را فلج کند، طوری که نتواند دست به هیچ عملی بزند.«
   در این شرایط، فرد احساس می کند که چیزهای مهمی در او ویران شده است. 
چیزهایی چون آزادی او، کرامت انسانی او، سالمت او، مقام و منزلت اجتماعی 

او و در نهایت زندگی او.
    آیا رنجی ُکشنده تر از تحقیرشدگی وجود دارد؟ آن جا که شخصیت آدمی را به 
گرو بستانند، چیز دیگری از او نمی ماند. در چنین آشوبی، آدمی »چو چاه ریخته، 

آوار می شود در خویش«.
   شعر هوشنگ ابتهاج را به یاد بیاورید. آن هنگامی که نامحترمانه به زندان می  افتد 

و مزین می شود به شمارۀ ده:
  افتاده ز بام، خاِک درگه شده ام
  چون سایۀ نیم روز، کوتَه شده ام
  روزی شوهر، پدر، برادر بودم

   امروز همین شمارۀ »َده« شده ام!
   آن چه آدمی را می کشد، لزوماً گلوله نیست. چهرۀ سپیده رشنو بیشتر از مردگان، 
به مرده ها می رفت. کافی است از کسی که زندگی کردن را دوست می دارد و مرگ 
را دشمن، شادی را بگیرید، خواهد ُمرد. کافی است به کسی که کلمات را  محترم 

می دارد، ناسزایی بگویید، خواهد ُمرد. خودتان امتحان کنید:
  فقط به گل سرخ بگویید: تو، هی تو

  خودش می افتد و می میرد!

یادداشت ...
بهخاطرکندنگلسرخ،ارهآوردهاید؟!

علیرضا جلیلیان

در سال های نخستین راه اندازی مناطق 
آزاد که باید از آن به دوره طالیی یاد کرد، 
قانونگذار با هدف  تحقق مدیریت یک 
پارچــه به عنوان یکــی از بی جایگزین 
تریــن الزامات و اولویت های تمام عیار 
در ساخت یک منطقه آزاد موفق،  در ماده 
)4( قانــون نحوه اداره مناطق آزاد، هیات 
وزیران را مکلف کرد تا برای روان سازی 
حداکثــری امور در مناطق آزاد، مقررات 
امنیتی و انتظامی را با هماهنگی ســتاد 
فرماندهــی کل قوا تهیــه و به تصویب 
برساند. با همت بلند دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد  و با همراهی مثال زدنی همه 
نهادها و دســتگاه های مسئول، مقررات 
5 گانه در اســرع وقت در حوزه یاد شده، 
به ثمر نشست که شامل مقررات و آئین 
نامه های امنیتی و انتظامی، اماکن، مرزبانی، 
ورود و اقامت اتباع خارجی و راهنمایی 
و رانندگی است. جالب است گفته شود، 
این تسهیالت موجب شد تا مناطق آزاد 
به عنوان منطقه ویژه انتظامی شــناخته 
شود و شورای تامین مستقل به ریاست 
مدیرعامل ســازمان برای هر منطقه آزاد 

منظور گردد. 
همانند دیگر مقررات مناطق آزاد، آیین 
نامه راهنمایی و رانندگی نیز، سعی کرده 
به نوعی مناطق آزاد را برای شــکل دادن 
الگویی از شیوه های مطلوب رانندگی، از 

سایر نقاط کشور، تفکیک نماید.
در همیــن جا باید اذعان کــرد با تدابیر 
تحســین برانگیز نیروی انتظامی جزیره 
قبــل از تبدیل ســازمان عمران کیش به 
منطقــه آزاد یکی از جلــوه های زیبایی 
کیش که برای هر گردشــگر و مسافری، 
بسبارجالب توجه و حتی حیرت انگیز 
بود نحوه ی رانندگی و پایبندی چشمگیر 
عمومی به مقررات خاص حاکم بر تردد 
خودروها تا جایی که از کیش یک استثناء 
در کشور ساخت ... خوشبختانه مظاهر 
فرهنگ مطلــوب رانندگی هنوز هم به 
رغــم همه فراز و فرودها در جزیره قابل 

مشاهده است. 
در مــاده )16( آییــن نامــه راهنمایی و 
رانندگی مناطق آزاد به شــماره گذاری 
پالک خــودرو در این مناطق می پردازد 
که  براساس آن 6 منطقه آزاد قدیمی تر از 
این امتیاز بهره مند شدند. متاسفانه منطقه 
آزاد ماکو از مزیت شماره گذاری و بالطبع 
محدوده یا شــعاع تردد خودرو با پالک 

منطقه به هر دلیلی محروم مانده است . 
واردات خودروهــای خارجی در زمره 
مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق 
به شــمار می آید که تا حدودی توانسته 
است در زیباسازی شهرها ومراکز استانی 
و محدوده های مجاز تردد تاثیرگذار باشد.  
خارج از موضوع  پیش گفته، ممنوعیت 
واردات خــودرو می تواند از نظر تبعات 
حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گیرد 
که بحث آن در قالب این یادداشت نمی 

گنجد. 
 ممنوعیــت یادشــده در چارچــوب 

ضرورت های تنظیم و مدیریت بازار در 
آن  شرایط  دشوار اقتصادی در سرزمین 
اصلی اتخاذ شــد و به مناطــق آزاد نیز، 

تسری یافت. 
مصوبــه مربوط به ممنوعیــت واردات 
خودرو بویژه بــرای بعضی مناطق آزاد 
نه تنها خسارت های اقتصادی را در پی 
داشــت بلکه مهم تر، اعتبار و اقتدار این 
مناطق را دچار خدشه کرد.  بایستی این 
گزاره اصلی در کانون توجه سیاستگذاران 
و تصمیم گیران قرار گیرد که بنابر قانون و 
مقررات متبوع، مناطق آزاد نباید به راحتی 
مشمول محدودیت های قانونی کشور 
شوند و اگر از این مناطق انتظار بازیگری 
در تجــارت بین الملل و تاثیرگذاری در 
اقتصاد ملی می رود، ضرورت های اصل 
ثبات در مناطق آزاد تاکید دارد، هر مصوبه 
و دستورالعمل و بخشنامه ای که بسته به 
شرایط،  محدودیت هایی را برای کسب 
و کارها می آفریند، نبایستی این مناطق، 
مشمول آن شــوند. بخصوص این که 
بسیاری از مســئوالن و صاحب نظران 
مناطق آزاد را بخاطر میزان جذب سرمایه 
گذاری خارجی یا توسعه صادرات، مورد 
انتقاد قرار می دهند باید بدانند اگر ثبات 
رویه و مقررات بر اساس تجربه جهانی، 
تضمیــن یابد انتظاراتــی چون جذب 
سرمایه های خارجی و حجم صادرات در 
عملکرد مناطق آزاد رواست. برای تشویق 
و جذب ســرمایه گــذاری بخصوص 
خارجی، ثبات مقررات شــاید انتظاری 
حداقلی به شــمار آید. البته ناگفته نماند 
در مورد تشــدید تحریم های تحمیلی 
در سالیان اخیر، نمیتوان به راحتی سخن 
گفت زیرا، برای مهار کاهش ارزش پول 
ملی، سیاست های سخت گیرانه امری 
موجه و مجزاست و تحلیل خاص خود 
را مــی طلبد . ولی در هر صورت در این 
شرایط نیز، الزمه اعتماد سرمایه گذاران، 
مســئوالن را بر آن مــی دارد که با توجه 
به مقررات خــاص حاکم براین مناطق 

تصمیمات و مصوبات را اتخاذ نمایند. 
حال با عنایت به مراتب فوق، در خصوص 
موصوع مورد بحث باید گفت اگر ادامه 
واردات خودرو به روال سابق  می توانست 
در نرخ برابری ارز موثر باشد، انتطار بود 
سیاستگذاری در این قبال نیز، می باید با 
حضور و مشارکت مدیران مناطق آزاد و 
قدری بــا رعایت اهداف و برنامه ریزی 
های این مناطق، صورت می گرفت. برای 
مثال به جــای ممنوعیت کامل، واردات 
فقط به خودروهای هیبریدی منحصر می 
شد یا سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
ایــن مناطق اجازه می یافتند در حد رفع 
نیازهــای درون منطقه ای خود  و حتی با  
تعیین تعداد محدود و با شرایط خاصی 
مثل تامین منابع  از محل ارز متقاضی، اقدام 

به واردات می کردند . 
بالطبع با اتخــاذ چنین تدبیری )واردات 
محدود و کنترل شــده(، ایجاد تکانه در 

نرخ ارز هم بعید به نظر می رسید. 

ممنوعیت واردات خودرو به ویژه  برای 
مناطقی که از گذشته های دور و به درستی 
از ورود خودروهای داخلی، جلوگیری 
کرده و با شرایط  مشخصی و زمان های 
خاصــی امکان عبور و مرور در منطقه را 
می یابند، مشکالت حادی به وجود آورده 
کــه در این میان وضعیت دو منطقه آزاد 
کیش و قشــم بایستی به طور ویژه مورد 
تاکید قرار گیرد. حصار طبیعی و نیازهای 
محــدود، تداوم روال قبلی را توجیه می 
کرد و همین ویژگی های یاد شــده برای 
عدم تســری ممنوعیت به این دو منطقه 

کفایت می کرد. 
کیســت نداند از جاذبه های قابل توجه 
جزیره کیش در طول دهه های گذشــته 
که بسیاری را از اقصا نقاط کشور به این 
منطقه می کشاند عالقمندان به تازه های 

خودرو  بود؟.
امــروزه  پس از گذشــت حــدود پنج 
ســال از این ممنوعیت، ناوگان عمومی 
و خصوصی به شــدت فرسوده شده و 
وضعیــت ناهنجاری را در جزیره  کیش 

پدید آورده است. 
بهای سرسام آور قطعات و لوازم یدکی، 
تعمیرات را از صرفه اقتصادی انداخته و 
خودروهای بسیاری را از گردونه حنل و 
نقل خارج کرده  و با کمال تاســف باید 
گفت ناگزیر موتور سیکلت  با تمام تبعات 

اش جایگزین خودرو شده است.
طی یکی -دوسال گذشته با توجه به لزوم 
نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل از 
طریق واردات، پیشنهادهای سازنده ای از 
سوی سرمایه گذاران با تجربه در تجارت 
خودرو ارائه شــد که کمترین پیامدهای 
منفی را به دنبال داشــت. ولی متاسفانه 
این پیشنهادها که بسیاری واجد شرایط 
و منطبق با سیاســت ها کالن کشور نیز، 
بود با مخالفت دست اندرکاران و سازمان 
های ذیربط مواجه شــده  و راه به جایی 
نبرده اســت. حتی در ســال گذشته در 
ابتدای کار دولت ســیزدهم وقتی اعالم 
شد 5000 دستگاه خودرو برای جانبازان 
وارد شود. ســازمان منطقه آزاد کیش از 
بنیاد شــهید درخواست کرد، این اقدام با 
عنایت به تجربه موفق کیش در این مورد 
از طریق گمرکات جزیره انجام شــود تا 
کیش حداقل  رونقی  در این عرصه و در 
حد انتقال خودرو شاهد باشد. ولی این 

کار هم نتیجه ای در برنداشت. 
حال که بر اســاس قانون بودجه ســال 
1401 به دولت اجازه داده شــد تا مبتنی 
بر آیین نامه مصوب، اقدامات الزم رابرای 
واردات خــودرو به عمــل آورد، باید به 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان 
هــای مناطق آزاد حق داد با پیگیری های 
مجدانه از این فرصت مناسب و ظرفیت  
ایجاد شــده - اگر نه برای همه مناطق که 
برای دو منطقــه آزاد جزیره ای - امکان 

استفاده  را فراهم کنند. 
جزیره کیش که بخشــی از زیبایی نمای 
بیرونــی  خــود را مدیون نــوع و مدل 

وسیله  های نقلیه  است نباید بیش از این 
در انتظار بماند و همچنان افول زیبایی اش 

را در این مورد نظاره گر باشد. 
در چند ســال اخیر ممنوعیت واردات 
و تــورم فــوق العــاده مترتب بــر آن، 
بخش اعظمــی از کار حمل و نقل را به 
موتورسیکلت واگذار کرد به طوری هم 
اکنون چهره شهر را تردد این گونه وسیله 
موتوری به شــدت تحت تاثیر قرار داده 

است. 
شــاید جزیره کیش هیچگاه تصور نمی 
کــرد روزی فرا برســد امتیاز خود - که 
شهری تقریبا با کمترین موتور سیکلت 
بوده اســت -  را از دســت بدهد. عالوه 
بر خطرات باالی تردد این گونه وسایل 
موتوری، کنترل و نظارت بر رانندگی را 

نیز، با مشکل مواجه ساخته است. 
مخاطرات موتورســیکلت و آلودگی 
ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه عمومی 
و خصوصی، روز به روز افزوده می شود 
و محیط زیست جزیره به شدت تهدید 

می شود. 
دو جزیره قشــم و کیش باید بدون کم و 
کاست  و با شدت عمل و فرهنگ سازی، 
همه کوشــش و توان را در نگهداشت 
سالم محیط زیست خود بکار گیرند و در 
یک ســقف زمانی، شبکه حمل و نقل از 
سوخت بنزینی به هیبریدی و برقی ارتقا 
باید از این روی نیز، دو جزیره باید سرآمد  

و الگو باشند. 
رکــورد خدمات گردشــگری در طول 
دو- سه سال اخیر بدلیل پاندومی کرونا 
و حوادث طبیعی چون زلزله و همچنین 
تورم و گرانی سفر ایجاب می کند به هر 
طریق ممکن این خواسته بحق که به یک 
مطالبه جدی عمومی تبدیل شده، جامه 

عمل پوشانده شود. 
تمام واقعیاتی که در باال به اشارت بیان شد 
نمی تواند دلیلی تلقی شود که دیگر مناطق 
آزاد از ایــن حق و مزیت بی بهره بمانند 
که با توجه به احتمال محدودیت واردات 
خودرو، این دو منطقه از شرایط به نسبت 
بهتری برای عملی ســاختن واردات و 
بهسازی شبکه حمل و نقل برخوردارند.

نگارنده به عنوان یک کیشــوند امیدوار 
اســت کیش به زودی واردات خودرو و 
بازگشــت به شکوه سابق خود را در این 
زمینه و همچنین تحقق شــهر سالم و با 
شــبکه حمل و نقل کامال برقی، شاهد 

باشد. 
  کارشناس امور مناطق آزاد  و مدیر 
عامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش 

یادداشت روز ...

وارداتخودرو...مناطقآزادوضرورتها....

 اقتصاد کیش -  در پنج ماه نخست امسال بیش از 6 تن شیشه بازیافتی از سایت جعفر آهنگران 
بازیافت به خارج از جزیره کیش منتقل شده است. 

به گزارش  اقتصاد کیش  غفارآقازاده معاون خدمات شــهری و محیط زیســت 
شــرکت  عمران ، آب و خدمات کیش با اشــاره به اینکه اکثر پسماندهای شیشه 
ورودی به سایت پردازش پسماند و بازیافت مواد جزیره کیش به صورت تفکیک 
شــده از مبدأ جمع آوری می شــوند اظهار داشت: با افزایش کارکنان روی خط 
پردازش پســماند و درنظر گرفتن محوطه جداگانه برای پسماندهای شیشه ای 
رنگی و شــفاف سرعت جداسازی پسماندهای شیشــه ای در سایت پردازش 
پسماند و بازیافت مواد جزیره کیش و انتقال آنها به سرزمین اصلی تسریع شده 

است.
وی افزود:  امسال میزان شیشه ورودی به سایت از بخش تفکیک از مبدأ حدود 
4 و نیم تن بود که با توجه به عدم وجود صنایع پاییندستی در جزیره کیش، این 

پسماندها جهت بازیافت به سرزمین اصلی ارسال می شوند.
غفارآقازاده با بیان اینکه در 5 ماه نخست امسال بیش از 6 تن پسماندهای شیشه 
ای به ســرزمین اصلی منتقل شده اســت.تصریح کرد: با توجه به اینکه تجزیه 
ضایعات شیشــه ای بســیار زمانبر است و از طرفی شیشه های شکسته در دسته 
بندی پسماندهای ویژه (خطرناک( قرار می گیرند تالش می شود تا جای ممکن 

این گونه پسماندها به صورت جداگانه از مبدأ تفکیک شوند.
به گفته معاون خدمات شهری شرکت عمران آب و خدمات کیش ، خوشبختانه 
با همکاری صنوف مختلف طرح تفکیک پسماندهای شیشه ای موفق بوده است 
و این پســماندها در باکســهای فلزی به سایت پردازش پسماند و بازیافت مواد 

جزیره کیش منتقل میشوند. 
وی ابراز امیدواری کرد ساکنان کیش با مشارکت گسترده در تفکیک پسماندها 
از مبداء به حفظ محیط زیست ارزشمند کیش و تسریع روند بازیافت پسماندها 

کمک کنند.
الزم به ذکر اســت بازیافت زباله در کشورهای پیشرفته با جدیت دنبال می شود 
و عالوه بر ارائه طرح های خالقانه، مهم ترین مســئله افزایش درصد بازیافت و 
موفقیت این کشورها در حوزه مدیریت پسماند، آموزش و فرهنگ سازی است.

انجام تمهیدات الزم برای تسریع 
بازیافت پسماند شیشه در کیش 

غفار آقازاده معاون خدمات شهری و محیط زیست شرکت 
عمران، آب و خدمات کیش عنوان کرد:

 اقتصاد کیش -   رئیس پلیس فتا جزیره کیش در خصوص افزایش کالهبرداری 
با وعده ارائه گواهینامه رانندگی از طریق صفحات مجازی هشدار داد.

به گزارش اقتصاد  کیش، ســرگرد محســن بابایی افزود: کالهبرداران با عنوان 
صدور گواهینامه بدون الزام و نیاز به سپری کردن دوره حضوری و ارائه تصاویر 

و مدارک غیر واقعی اقدام به کالهبرداری از مردم می کنند.
وی تصریــح کرد: مــردم برای دریافت هرگونه مجوز یا مدرک معتبر، حتماً از 
طریق مراجع ذیصالح قانونی اقدام کنند و با گذراندن مراحل رسمی نسبت به 

دریافت گواهینامه رانندگی اقدام کنند.
رئیس پلیس فتا جزیره کیش، خاطرنشان کرد: اقدام برای دریافت هرگونه مجوز 
یا مدارک از راه های غیرقانونی جرم محســوب می شــود و به موجب قانون، 

مجازاتی برای صادر کننده و استفاده کننده در نظر گرفته خواهد شد.
سرگرد بابایی گفت: ارائه شماره حساب، شماره تلفن و اوراق هویتی در فضای 
مجازی نمی تواند مالک اعتماد مخاطبان باشد چرا که کالهبرداران از هویت و 

تصاویر غیر واقعی یا افراد دیگر سواستفاده می کنند.
وی از کاربران در فضای مجازی خواســت هنگام خرید های اینترنتی، قبل از 
رویت و دریافت کاال و خدمات مورد نظر از پرداخت هرگونه وجه خودداری 

کنند.

کالهبرداری با وعده ارائه 
گواهینامه رانندگی

رئیس پلیس فتا جزیره کیش  هشدار  داد:

 اقتصاد کیش -  اولین نشست ارائه »یادداشت های کلیدی و پژوهش های برگزیده 
سازمان های مناطق آزاد« به همت مدیریت برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه و با حضور 
مدیران برنامه و بودجه سازمان های مناطق آزاد کشور و ارائه دهندگان یادداشت ها 

و پژوهش ها برگزار شد.
مدیر برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تحرک 
بخشی به جریان اندیشه ورزی، پژوهش و برنامه ریزی در سازمان های مناطق آزاد، 
تکریم اهل قلم، نویسندگان و تحلیل گران در حوزه موضوعات مناطق آزاد، ایجاد و 
ارتقای حس تعلق حرفه ای و سازمانی کارکنان مناطق و اعتالی مناطق آزاد از مسیر 

نخبگان این مناطق را از اهداف برگزاری این نشست دانست.
فتح اله آقاسی زاد، خالء فعالیت های پژوهشی، آفرینش پژوهش ها و متون اثرگذار بر 
روندهای عمل مناطق آزاد و لزوم جریان سازی در این جهت را از جمله نکات مهمی 
دانستند که منطبق با شرح وظایف دبیرخانه بر اساس مصوبه سال 72 شورایعالی، 

تاکنون مغفول مانده است. 
آقاسی زاده ادامه داد: در پی فراخوان 17 خرداد 1401 به مدیران بودجه مناطق برای 
معرفی صاحبان یادداشــت های کلیدی و پژوهش های برگزیده )آثار با محتوای 
ارزرشمند و کاربردی(، مجموعا 94 عنوان و متن دریافت شد که از میان این تعداد، 
14 عنوان با معیار ارزشمندی محتوا برای کاربست و اجراء، در قالب پنج نشست 

تخصصی، داوری و برگزیده شدند.
گفتنی است؛ در این نشست ها مباحث و موضوعات تخصصی همچون، مناطق آزاد؛ 
موانع پیش رو و اثرات بر شدت و رشد شهری و سرمایه گذاری خارجی و محلی 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری نشست پژوهش های برگزیده 
سازمان های مناطق آزاد


