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به گزارش  اقتصاد  کیش، مهدی کشــاورز  مدیر عامل 
سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از نمایشگاه توانمند 
ســازی قرارگاه خاتم االنبیا)ص(، گفت: این قرارگاه در 
حوزه ســاخت و ساز و ایجاد فضاهای اشتغال، تولید و 

آبادانی کشور نقش بسزایی ایفا می کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: الیروبی اسکله 
بندرگاه کیش یکی از فعالیت های جدید قرارگاه خاتم 
االنبیاء )ص( است که با محقق شدن آن، امکان پهلوگیری 
کشتی هایی با آب خوری باال در این بندر فراهم می شود.

کشاورز افزود: بر اساس تفاهم نامه ای که با قرارگاه خاتم 
االنبیاء )ص( منعقد شده الیروبی بندر چارک نیز توسط 

این قرارگاه انجام می شود.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه
 خاتم االنبیاء )ص( در فرودگاه کیش 

    اقتصاد کیش -   نمایشگاه دستاوردهای قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در سالن ترانزیت فرودگاه 

بین المللی کیش در حال برگزاری است.

 اقتصاد کیش   -    معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در جریان 
بازدید مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش از مجموعه ورزشی المپیک کیش  با 
ارائه گزارشی از روند جذب سرمایه گذاری در زمینه گردشگری ورزشی و استقبال 
سرمایه گذاران از این مهم پرداخت و موقعیت  اراضی در نظر گرفته شده برای ایجاد 

کمپ   ها و هتل های ورزشی در محدوده  مجموعه المپیک کیش را تشریح کرد.
سعید پورزادی در جریان  این بازدید با بیان این که بهسازی مراکز ورزشی و جذب 
ســرمایه گذار در بخش ورزشی دو سیاست سازمان منطقه آزاد کیش برای تبدیل 
کیش به پایگاه  گردشگری ورزشی است؛ افزود:  ساخت سه زمین فوتبال به همراه 
یک زمین هیبریدی، بهســازی کورت اصلی تنیس، بهسازی و بازسازی سالن میر 
مهنا، بهســازی و بازسازی سالن اسکواش، بهسازی و بازسازی ۹ تا زمین تنیس و 
ایجاد سیستم روشنایی استاندارد از جمله اقداماتی است که از ابتدای امسال تا کنون 

انجام شده است.
 وی از بهســازی و بازسازی سایت مجموعه ورزشی تیر وکمان از یک ماه آینده با 
سرمایه گذاری بالغ بر 130 میلیارد ریال و بهسازی و بازسازی سایت مجموعه زمین 
فوتبال چمن مصنوعی بالغ بر 40 میلیارد ریال خبر داد و افزود: کمپ فوتبال ما  مجهز 
به کمپ تمرینی و سالن های بدنسازی و سالن های رختکن و پیست دو میدانی شده 
که نوید بخش شتاب بخش روند تکمیل زیر ساخت های ورزشی در کیش است.

پورزادی با بیان این که جذب ســرمایه گذاری در بخش گردشگری ورزشی یکی 
دیگر از برنامه های سازمان است؛ اظهار داشت: با توجه به زیرساخت های ایجاد 
شــده در کیش عالقه مندان و سرمایه گذاران زیادی برای سرمایه گذاری در زمینه 
ایجاد کمپ، اقامتگاه و هتل المپیک که بتواند به کمپ های ورزشی خدمات ارائه 
نماید؛ ابراز تمایل کردند و از طریق مراجعه حضوری یا مراجعه به فدراسیون های 
مربوطه، تقاضای سرمایه گذاری خود را به سازمان منطقه آزاد کیش ارسال داشته که 
این موارد و ظرفیت های سرمایه گذاری توسط سازمان  در مرحله بررسی می باشد.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به روند بررسی، تفکیک 
کاربری و صدور مجوز برای اراضی در نظر گرفته شده از سوی این معاونت برای 
سرمایه گذاری تخصصی در ورزش گفت: با توجه به سیاست دولت برای ظرفیت 
سازی سرمایه گذاران بخش خصوصی و با عنایت به سیاست سازمان مبنی بر تبدیل 
کیش به پایگاه اردوهای ورزشی در سطح باشگاهی، ملی و بین المللی،  این مهم در 

دستور کار این سازمان قراردارد.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد :

منطقه آزاد کیش از ظرفیت ایجاد 
کمپ های ورزشی استقبال می کند 

 اقتصاد کیش   -   نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: شرایط حساس کنونی 
در کشور ایجاب می کند مسئوالن از حداکثر اختیارات قانونی خود برای خدمت به 
مردم استفاده نمایند و نمایندگان مجلس از جایگاه نظارتی با جدیّت پیگر نظارت 

بر کار مدیران اند.
معصومه پاشایی در جلسه شورای اداری شهرستان جلفا که با حضور دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، اظهار داشت: شرایط حساس کنونی 
در کشور ایجاب می کند مسئوالن از حداکثر اختیارات قانونی خود برای خدمت به 
مردم استفاده نمایند و نمایندگان مجلس از جایگاه نظارتی با جدیّت پیگر نظارت 

بر کار مدیران اند.
وی افزود: در راستای توسعه فضای کسب و کار در منطقه آزاد ارس و رفع معضالت 
فعالین اقتصادی منطقه اجرای دقیق ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه، موضوعی 
بسیار تاثیرگذاری است و اجرای آن به شّدت باعث تسهیل فضای بروکراسی اداری 

برای سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی ارس خواهد شد.
رئیس فراکســیون مناطق آزاد کشور تاکید داشت: مسئولین نهاد های دولتی داخل 
محدوده منطقه آزاد ارس باید اجرای ماده ۶۵ را طریق اســتان و نهاد های باالدستی 

خود راسا پیگیری و تعیین تکلیف نمایند.
وی توضیح داد: امروز با تکمیل فرآیند قانونی قرارگیری دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی ما باید شاهد تحّول شرایط در مناطق آزاد 
باشیم و تمام فرصت های الزم برای توسعه مناطق آزاد با اجرای دقیق قانون مناطق آزاد 

به همراه تجدید مزیّت های اقتصادی مصّرح در قانون اولیه مناطق آزاد فراهم شود.
پاشــایی در پایان یادآور شــد: مناطق آزاد بدون داشــتن مزیّت های سلب شده در 
ســال های اخیر جذابیّتی برای سرمایه گذارن ندارد؛ بنابراین مزیّت های قانونی کار 
در مناطــق آزاد از جمله معافیت های مالیاتی نظیر معافیت مالیات بر ارزش افزوده 
و معافیت های مالیات های مستقیم بر حقوق و دستمرذ کارمندان و کارگران مناطق 

آزاد باید احیا شود.

رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس:

مناطق آزاد جذابیتی برای 
سرمایه گذاران ندارد

 اقتصاد کیش   -  رییس پلیس راهنمایی و رانندگی جزیره کیش گفت: با توجه به 
افزایش تصادفات در این جزیره طی ۲ ماه هم اکنون ۵0 درصد سوانح رانندگی این 

جزیره در ساعات مدرسه به وقوع می پیوندد.
سرهنگ مهدی توانگر با بیان اینکه فعالیت پلیس در ساعات آغاز بکار و تعطیلی 
مدارس افزایش یافته است اظهار کرد: اما به علت برخی رفتارها، در ۲ ماه گذشته نیمی 
از تصادفات در این ساعات به وقوع می پیوندد که رعایت بیشتر فرهنگ ترافیکی 

الزمه کاهش این اتفاقات است.
وی اضافه کرد: افزایش تصادف ها در ســاعت مدارس طی پاییز امســال در حالی 
است که جزیره کیش نیمه اول امسال شاهد کاهش چشمگیر سوانح رانندگی منجر 
به فوت، جرح و خسارت خودرویی بود و در این زمینه یکی از رتبه های برتر کشور 

را کسب کرده است.
وی افزود: به دلیل افزایش ترددها در مقابل مدارس، عجله والدین و ناآشنایی دانش 
آموزان به ویژه کودکان به رعایت قوانین و مقررات عمده دلیل وقوع بیشتر سوانح 

رانندگی ساعات و در معابر منتهی به مدارس است.
سرهنگ توانگر با اشاره به اینکه بخش بزرگی از تخلف در بخش رعایت نکردن 
حق تقدم در رانندگی است، افزود: 3۹ درصد علت بروز سوانح رانندگی در کیش 
بــه رعایت نکــردن حق تقدم و 3۵ درصد تصادفات نیز مربوط به توجه نکردن به 

جلو رخ می دهد.
وی گفت: بیشترین آمار تصادف در تقاطع ها و میادین به ثبت رسیده به طوریکه 3۹ 
درصد سوانح رانندگی در سه راهی و چهار راه ها، ۲۵ درصد مربوط به تقاطع ها و 

۲4 درصد تصادفات نیز مربوط به میادین جزیره کیش است.
رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی ویژه کیش افزایش ۲0 درصدی اعمال قانون 
در هشت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل را زنگ خطری در این حوزه بر 

شمرد و بر لزوم ریشه یابی آن تاکید کرد.
سرهنگ توانگر افزود: فرهنگ سازی و آموزش ۲ موضوع مهم و تاثیرگذار در کاهش 
آمار جرایم و تخلفات حوزه راهنمایی و رانندگی بشمار می روند و باید مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی جزیره کیش :

نیمی از  تصادفات کیش در ساعات 
مدرسه به وقوع می پیوندد

 اقتصاد کیش   -  رییس اداره آموزش و پرورش کیش گفت: با اخذ مجوز تفکیک 
هنرستان های این جزیره ۶ کالس درس به ظرفیت مدارس آن اضافه شد.

پرویز حیدری راد اظهار کرد: هنرجویان فنی حرفه ای و کاردانش پسر جزیره کیش 
در یک هنرســتان تحصیل می کنند که با توجه به سیاســت های ورزات اموزش و 

پرورش تفکیک این هنرستان ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: با حمایت های سازمان منطقه آزاد کیش ساختمان مربوط به دانشگاه 
علمی کاربردی کیش با ظرفیت ۶ کالس و یک کارگاه هم اکنون در اختیار این اداره 

قرار گرفته تا هنرجویان فنی و حرفه ای در این محل مشغول به تحصیل شوند.
حیدری راد یادآور شــد: در این راســتا مجوز تاسیس هنرستان فنی و حرفه ای از 
وزارت آموزش و پرورش اخذ شده و مرحال مجوز بکارگیری نیروهای موجود در 

این هنرستان در حال پیگیری است که به زودی به اتمام می رسد.
وی با بیان اینکه جزیره کیش از لحاظ سرانه فضی فیزیکی مدارس دچار چالش است 
افزود: با این اقدام تراکم کالسی هنرستان های کیش کاهش پیدا می کند که گام مهمی 

در ارتقای کیفیت تحصیل هنرجویان در رشته های این بخش است.
رییس اداره آموزش و پرورش کیش گفت: هم اکنون 3۶۸ هنرجوی پسر در ۶ رشته 
فنی و حرفه ای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند که ۲ مورد از این رشته ها در 

سال جاری ایجاد شده است.
وی افزود: همچنین با موافقت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، ۸0 دانش آموز 
رشــته تربیت بدنی هنرستان خوارزمی برای ادامه تحصیل از این مکان به موسسه 

ورزش و تفریحات سالم کیش منتقل شدند.
حیدری راد یادآور شد: در راستای تامین فضای فیزیکی کالسی هم اکنون با حمایت 
بخش خصوصی یک هنرستان 1۸ کالسه غیر انتفاعی در حال احداث است که با 
بهره برداری از آن بسیاری از رشته های هنرستانی جدید در جزیره دایر خواهد شد.

  رییس اداره آموزش و پرورش کیش:

جزیره کیش از لحاظ سرانه فضای 
فیزیکی مدارس دچار چالش است

اقتصاد کیش   -   بانوان هنرمند بومی و ساکن جزیره کیش پنج شنبه هر هفته محصوالت 
صنایع دســتی و هنر آشپزی خود را در بازارچه مهنورا به ساکنان و گردشگران عرضه 

می کنند.
به گزارش  اقتصاد کیش، این نمایشــگاه مکانی دائمی برای عرضه محصوالت دست 

ساز زنان کیش است.
این نمایشــگاه با هدف ایجاد انگیزه برای زنان هنرمند جزیره کیش در اســکله بزرگ 

تفریحی به عنوان یکی از بهترین و پر ترددترین نقاط کیش راه اندازی شده است.
بازارچه مهنورا با حضور 40 بانوی کار آفرین برگزار می شود و در آن انواع محصوالت 
صنایع دستی، غذا های بومی و محلی، انواع شیرینی و ترشی های مختلف در معرض دید 

ساکنان و گردشگران قرار داده شده است.
حصیربافی، محصوالت تزئینی کار با رزین، جواهر دوزی، محصوالت چرمی، فیروزه 
کوبی، نقاشی روی شیشه و عروسک های بافتنی از دیگر دست سازه های عرضه شده 

در این نمایشگاه است.
مهنورا اسمی زنانه با ریشه ای عربی به معنای ماه تابان است که برای نشان دادن توجه ویژه 

به زنان بومی کیش انتخاب شد. بازارچه مهنورا پنجشنبه هر هفته از ساعت 1۹ تا ۲۲ مقابل 
نمایشگاه صنایع دستی مهنورا، ورودی اسکله تفریحی برگزار می شود.

بازارچه هفتگی مهنورا میزبان بانوان هنرمند جزیره کیش

 اقتصاد کیش   -   آنطور که مسعود حامیان؛ رئیس هیئت مدیره اتحادیه مشاوران 
امالک کیش می گوید قرار است برای مشاوران امالک مورد تایید اتحادیه، "شناسنامه 
الکترونیکی" صادر شود و کیشوندان از طریق سامانه می توانند هویت کارشناس 

امور ملکی را شناسایی کنند. 
به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ در راستای سهولت دسترسی مردم به مشاوران 
ملکی مورد تایید اتحادیه مشــاوران امالک کیش برای این مشــاوران شناســنامه 
الکترونیکی صادر خواهد شد و مردم می توانند با ارسال پیامک به سامانه اعالمی 
از سوی اتحادیه به هویت مشاور، محل کار و حتی عکس او دسترسی پیدا کنند و 
بدین ترتیب معامالت خودشان با مشاور را  با خیال آسوده و در بستری قانونی و 

شفاف انجام دهند  .
مســعود حامیان رئیس هیئت مدیره مشــاورین امالک کیش  در گفت و گویی با 
خبرنگار اقتصاد کیش ضمن اعالم این خبر گفت: از جمله مشکالتی که کیشوندان 
همواره  با آن درگیر بوده اند  ، بی اطالعی از هویت شــخصی بود که به نام مشــاور 
امالک بصورت تلفنی و یا در فضای مجازی به معرفی ملک و دادن قیمت های بعضا 
غیر کارشناسی مبادرت می ورزند  و در پاره ای از موارد مشکالتی را برای متقاضیان 
خرید و فروش و یا رهن و اجاره مسکن در جزیره کیش ایجاد می کرد و حتی منجر 
به انعقاد قراردادهایی با قیمت های غیر واقعی و آسیب رسانی  به  بازار مسکن می 
شود .به همین سبب اتحادیه مشاوران امالک جزیره کیش در اقدامی هماهنگ و ضمن 
انجام مطالعات کارشناسی برآن شد تا با ایجاد سامانه ای، مشاوران امالک حرفه ای، 
مورد اعتماد و باسابقه در جزیره کیش را به مردم معرفی نماید. حامیان گفت: در این 
طرح هر مشاور ملکی با در اختیار داشتن شناسنامه الکترونیکی مخصوص می تواند 

هویت کاری خود را برای متقاضیان مسجل کرده و به ادامه کار و فعالیت بپردازد. 
حامیان با بیان اینکه مشخصات و نحوه دسترسی کیشوندان به این سامانه بزودی 
اطالع رسانی خواهد شد، ابراز امیدواری کرد: با این اقدام می توان به آرامش و ثبات 
بازار مسکن در جزیره کیش کمک کرد و همچنین کیشوندان می توانند در فضایی 
امن و مورد تایید اتحادیه مشاوران امالک جزیره کیش به پیگیری امور مورد نیاز خود 

در حوزه امالک بپردازند. 

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مشاوران امالک کیش  عنوان کرد :

"شناسنامه الکترونیکی " برای 
مشاوران امالک  کیش صادر می شود

رئیس مرکز بهداشت کیش  اعالم کرد:

کاهش ۵۰ درصدی هزینه آزمایش های غربالگری طرح تحول نظام سالمت 
در کیش

 اقتصاد کیش   -  رئیس مرکز بهداشــت کیش گفت: با 
امضای تفاهم نامه با یکی از آزمایشگاه های جزیره ساکنان 
کیش ۵0 درصد هزینه آزمایش های غربالگری طرح تحول 

نظام سالمت را پرداخت می کنند.
بــه گزارش  اقتصاد کیش، دکتر محمــد رضا رضانیا در 
مراســم امضــای تفاهم نامه همکاری مرکز بهداشــت 
کیش و آزمایشگاه تشخیص طبی پاتوبیولوژی شهریار، 
گفت: این تفاهم نامه در راســتای ارتقاء سالمت ساکنان 
و غربالگری هــای برنامه طرح تحول نظام ســالمت و 
کاهش هزینه های پرداختی ساکنان در انجام آزمایش های 

غربالگری به امضا رسید.
رئیس مرکز بهداشت کیش تصریح کرد: انجام آزمایشات 
پاپ اسمیر و نمونه های اخذ شده توسط مرکز بهداشت که 
در برنامه پیشگیری از بیماری ها و سرطان دهانه رحم انجام 
می شود توسط این آزمایشگاه پاتوبیولوژی با ارائه معرفی 
نامه و نمونه اخذ شده در واحد های تابعه مرکز بهداشت 

جزیره کیش انجام می شود.
دکتر رضانیا در خصوص نحوه اجرا و پرداخت هزینه ها 
نیز گفت: پس از اخذ نمونه توسط مراقبین سالمت مرکز 
بهداشت کیش و آماده سازی، معرفی نامه مربوطه و نمونه 

از سوی مراجعه کننده به آزمایشگاه تحویل داده و پاسخ 
آزمایش نیز توسط متصدی آزمایشگاه به مرکز بهداشت 

جزیره کیش ارسال می شود.
وی افزود: براساس این تفاهم نامه هزینه انجام آزمایش، ۵0 
درصد تعرفه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی از فرد در زمان پذیرش نمونه آزمایشــگاهی 
دریافت می شود. دکتر رضانیا گفت: آزمایش پاپ اسمیر، 
یک روش غربالگری ســرطان دهانه رحم اســت و این 
آزمایش وجود ســلول های سرطانی یا پیش سرطانی " 

سرویکس " را مورد بررسی قرار می دهد.


