
کیش آماده میزبانی تیم ملی 
فوتبال کشور 

جزیره کیش با ترمیم و بازسازی امکانات استادیوم 
ورزشی و زمین چمن برای میزبانی از تیم ملی فوتبال 
کشورمان آماده می شــود. به گزارش ایلنا؛ عزیزاله 
فرضی پور، مدیر عامل موسســه ورزش و تفریحات 
سالم کیش با اشاره به تاکید جعفرآهنگران سرپرست 
سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص تشکیل یک 
کمیته جهت پیگیری و آماده سازی شرایط برگزاری 
اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال کشورمان درجزیره 
کیش از ترمیم و بازسازی امکانات استادیوم ورزشی 
و زمین چمن مجموعه المپیک خبر داد و گفت: تیم 
ملی کشــورمان از 4 تا 10 خرداد درکیش اردو می 
زنند و براساس دســتور سرپرست سازمان منطقه 
آزاد کیش تمهیدات الزم برای میزبانی شایســته از 
تیم ملی کشــورمان در جزیره کیش درنظر گرفته 
شده و فعالیت های ترمیم و بهســازی درحال اجرا 
اســت. رئیس هیات فوتبال کیش نیــز   ، با تاکید بر 
اهتمام جدی موسســه ورزش و تفریحات ســالم 
کیش در حمایــت از تیم ملی بــرای حضور موفق 
در رقابت های مقدماتی جام جهانــی ۲0۲۲ قطر 
گفت:پس از حضور مسئوالن فدراسیون، مواردی 
که نیاز به ترمیم، تغییر یا بازسازی داشت در دستور 
کار قرارگرفت تا در زمان حضــور تیم ملی در جزیر 
کیش، تمامی شرایط مهیا شــود.  محمود پازوکی 
افزود: بازســازی زمین چمن، رنگ آمیزی محوطه 
کل استادیوم و ســاختمان هیئت فوتبال، تعویض 
و بازســازی تابلو های تمام ورودی ها و خروجی ها از 
جمله تابلو های رختکن ها و ســرویس بهداشتی از 
جمله مواردی اســت که با تخصیص اعتبارات الزم 
از سوی موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش اجرا 
می شود. وی با اشاره به اینکه رختکن ها آماده شده 
است و سرویس های بهداشتی و دوش ها و رختکن ها 
نیز کامل شده اند، گفت: نیمکت های ذخیره در حال 
بازسازی و تمام صندلی های خریداری شده و در حال 
تعویض است. رئیس هیات فوتبال کیش گفت: پس از 
بررسی نور های استادیوم مشکالت آنها برطرف شده 
و پرژکتور های آن سفارش داده شده است. پازوکی با 
اشاره به اینکه تور های دروازه ها خریداری شده است   ، 
گفت: گروه متخصص چمن برای استقرار در محل 
استادیوم برای تکمیل و آماده سازی زمین در جزیره 
مستقر می شوند تا اقدامات نهایی در خصوص زمین 

چمن مناسب انجام شود.
    

اولین اردوی والیبال نشسته 
مردان در سال ۱۴۰۰ در کیش 

اردوی تیم ملی مردان والیبال نشسته کشورمان 
از ۳0 فروردین در کیش آغاز می شود. به گزارش ایلنا؛ 
اولین اردوی تیم ملی والیبال نشسته، برای حضور 
در بازی هــای پارالمپیک توکیو در ســال جدید از 
۳0 فروردین تا دهم اردیبهشــت، با رعایت ضوابط 
بهداشــتی در جزیره کیش برگزار می شــود. داود 
علیپوریان، صادق بیگدلی )تهران(، مهدی بابادی 
)خراسان رضوی(، مرتضی مهرزاد، مجید لشگری، 
رمضان صالحی، امیر کفشــدارمتولی )مازندران(، 
میثم علی پــور )گیالن(، محمدرضا ســبحانی نیا 
)اصفهان(، مهرزاد مهروان )البرز(، حسین گلستانی، 
سید محمد سیدحسینی )قم(، محمد نعمتی، جمال 
نظری )گلستان(، مرتضی رمضانی )قزوین(1۵ ملی 
پوشانی هستند که زیر نظر هادی رضایی سرمربی و 
فرید صائبی مربی تیم ملی در جزیره کیش تمرین 
می کنند.  الزم به ذکراست جزیره کیش به دلیل دارا 
بودن امکانات ورزشی و اقامتی پیشرفته و استاندارد 
در طول سال میزبان تیم های ملی رشته های مختلف 
ورزشی است. تیم ملی فوتبال کشورمان نیز4 تا 10 
خرداد برای برپایی اردوی آمادگی میهمان جزیره 

کیش خواهند بود.
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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
بر جدیت و پیگیری مستمر برای اتمام 
روند ســاخت پایانه جدید مســافری 

فرودگاه بین  المللی کیش تاکید کرد.
به گزارش ایلنا؛ جعفر آهنگران، در 
بازدید از پایانه جدید فرودگاه بین  المللی 
کیش   ، این مجموعه را یکی از طرح های 
مهم دولت در منطقه آزاد کیش عنوان 
کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش 

تسریع مراحل ساخت و تجهیز این پایانه 
را با جدیت پیگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه در سال»تولید، 
پشــتیبانی ها، و مانع زادیی ها« اتمام 
طرح هــای نیمــه تمــام از مهم ترین 
اولویت های سازمان منطقه آزاد کیش 
است افزود: با توجه به اینکه گردشگری 
محور اصلی فعالیت ها در جزیره کیش 
است ســاخت پایانه جدید فرودگاه با 

هدف افزایش میزان پذیرش گردشگران 
و ارتقای کیفیت خدمات نقش مهمی در 

توسعه صنعت گردشگری منطقه دارد.
وی تکمیل ســاخت پایانه فرودگاه 
بین المللی کیش را از خواسته های مهم 
ساکنان کیش عنوان کرد و گفت: یکی از 
ماموریت های ما بهره  برداری از این پایانه 
است و تمام توان خود را درجهت تحقق 

این هدف به کار می گیریم.

پیشرفت فیزیکی 8۰ درصدی 
پایانه جدید فرودگاه کیش 

روند ســاخت پایانه جدید فرودگاه 
بین  المللی کیش با پیشرفت فیزیکی 80 

درصدی تا پایان بهار تکمیل می شود.
به گزارش ایلنا؛ با تاکیــد و نظارت 
مستقیم جعفر آهنگران، سرپرست این 
سازمان مبنی بر اتمام روند ساخت پایانه 
جدید فرودگاه بین  المللی کیش به عنوان 
یکی از طرح های بزرگ و ملی دولت در 
مناطق آزاد، مراحل ساخت این مجموعه 
با جدیدت و ســرعت ادامه دارد و تالش 
می شود تا این پایانه پیش از اتمام فعالیت 

دولت به بهره برداری برسد.
بر اساس این گزارش درحال حاضر 
مرحله پوشش ســرامیکی کف سالن 
پایانه به اتمام رســیده و محوطه سازی 
شمالی نیز تکمیل و بخش عمده ای از 

سقف سالن نیز اجراشده است.
همچنین با اتمام آسفالت محوطه   ، 
تجهیزات خریداری شــده نیز در حال 
انتقال به انبار جهت نصــب و راه اندازی 
اســت. ایجاد و تکمیل زیرساخت های 
الزم درجهت توسعه صنعت گردشگری 
به عنوان محور اصلی فعالیت ها در منطقه 
آزاد کیش و افزایش رفاه و رضایتمندی 
گردشگران از مهم ترین دالیل تاسیس 
این پایانه در قطب گردشــگری کشور 

است که پس از پایانه مسافری فرودگاه 
بین  المللی امام خمینی   ، دومین پایانه 

بزرگ فرودگاهی کشور خواهد بود.
با بهره برداری ازاین پایانه ظرفیت 
پذیرش مســافر در جزیره کیش که 
درحال حاضر ســاالنه حــدود یک 
میلیون و 800 هزار گردشــگر است 
به6 میلیون نفردرســال افزایش می 
یابد.این درحالی اســت کــه در آغاز 
روند ساخت ظرفیت پذیرش در پایانه 
جدید فــرودگاه بین  المللی کیش ۳ 
میلیون مسافر در سال پیش بینی شده 
بود که با اعمال تغییرات عمرانی این 
ظرفیت به 6 میلیون مســافر در سال 
افزایش یافت. الزم به ذکراست اجرای 
موفق این طرح بزرگ ملی درکنار سایر 
زیرســاخت ها درصنعت گردشگری 

ازجملــه افزایش تخت هــای اقامتی 
کیش که ۲0 درصدتخت های اقامتی 
کشور را شامل می شود و چندین جاذبه 
نوین گردشــگری ازجمله مجموعه 
تفریحات زمستانی پنگوئن، تم پارک 
 ها و مراکز تجاری و تفریحی جدید که 
با هدف افزایش جذب مســافر و مدت 
ماندگاری گردشــگران در این جزیره 
زیبا ایجاد شــده اســت و همچنین 
مزیت بهره مندی از فعالیت شــرکت 
هواپیمایی کیش در منطقه و برقراری 
خطوط پروازی از استان های داخلی و 
مبادی خارجی به مقصد کیش   ، سبب 
شده تا جایگاه جزیره کیش به عنوان 
مقصدی مطلــوب درارائــه خدمات 
گردشگری در سطح ملی و منطقه ای 

مطرح شود.

در بازدید آهنگران از پایانه جدید مسافری فرودگاه جزیره تأکید شد:

توسعه صنعت حمل و نقل هوایی با هدف رونق گردشگری کیش 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

ورزش کیش

مسابقه عکاسی »زن در قاب نیایش« به مناسبت ماه مبارک 
رمضان در جزیره کیش برگزارمی شود.

به گزارش ایلنا؛ این مســابقه عکاســی با هــدف فراهم 
کردن زمینه مشارکت ارزشــمند بانوان هنرمند و عالقمند 
به هنرعکاســی در فعالیت های اجتماعــی و فرهنگی و به 
تصویرکشیدن جلوه های زیبایی از مناجات و نیایش های ماه 
مبارک رمضان به همت اداره امورزنان ســازمان منطقه آزاد 

کیش از شنبه ۲8 فروردین آغاز می شود.
روایت تصویری نیایش و آیین های زنــان درماه مبارک 

رمضان   ، جلوه های معنوی این ماه مبارک درخانه   ، سفره های 
افطاری و ســحر، مادرو کودک درماه رمضان، زنان درآیین 
مذهبی نماز عیدفطر، شب های احیا درخانه و مراسم شب های 
احیا درمســاجد   ، روزه اولی ها و اکرام ایتــام از جمله عناوین 

محتواهای ارسالی هستند.
این مســابقه دردو بخش تک عکــس و مجموعه عکس 
برگزار می شود و هر عکاس در بخش تک عکس مجاز به ارسال 
حداکثر۵ اثر اســت اما در بخش دوم می تواند با ارســال یک 

مجموعه عکس درمسابقه شرکت کند.

عالقمندان تا 17 اردیبهشت 1400 فرصت دارند آثار خود 
را از طریق سامانه جشــنواره های فرهنگی و هنری کیش به 
آدرس FESTIVAL.KISH.IR به دبیرخانه این مسابقه 
ارسال کنند. جوایز برگزیدگان بخش تک عکس به ترتیب برای 

نفرات اول تا ســوم ۲0   1۵، و 10 میلیون ریال است. در بخش 
مجموعه عکس نیز به یک عکاس برگزیده ۲0 میلیون ریال 
جایزه اهدا می شود. براساس این گزارش، دبیر اجرایی مسابقه 
عکاسی زن در قاب نیایش   ، لیلی صدیق عضو انجمن عکاسان 
تئاتر کشوراست. یلدا معیری، عضو هیات مدیره انجمن عکاسان 
مطبوعاتی کشور، فاطمه بهبودی عکاس مستند و خبری و عضو 
انجمن عکاسان دفاع مقدس کشورو حسن تهوری عضو انجمن 
عکاسان ایران و انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی کشور داوری 
این مســابقه را برعهده دارند. الزم به ذکر است نمایشگاه آثار 
ارسالی و مراسم اهدای جوایز ۲۳اردیبهشت و همزمان با عید 

سعید فطر برگزار می شود.

مسابقه عکاسی »زن در قاب نیایش« در کیش 

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: شرکت مپنا به 
عنوان برنده مناقصه، نصب و راه اندازی نیروگاه 40 مگاواتی برق 
جزیره را در تیرماه سال جاری و قبل از پیک مصرف سال 1400 با 

مشارکت وزارت نیرو در دستور کار قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین  الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، راهکار های تسریع در نصب و راه اندازی نیروگاه 40 مگاواتی 
برق کیش با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و معاون 

وزیر نیرو تشریح شد.
جعفر آهنگران، سرپرست این سازمان در نشست با مهندس 

طرزطلب، معاون وزیر نیرو و همچنین مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی تولید نیــروی برق حرارتی   ، آغــاز عملیات اجرایی و 
رسیدگی به نصب و راه اندازی نیروگاه جدید برق کیش با وجود 
بیش از 1۵ هزار واحد مســکونی و صنایع فعال در این منطقه را 

بررسی کردند.
بر اساس این گزارش، پیرو امضای تفاهم نامه ای با وزارت نیرو، 
پرداخت ۵0 درصد از هزینه ۲4 میلیون دالری راه اندازی نیروگاه 

جدید برق کیش را وزارت نیرو برعهده خواهد گرفت.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص گفت: 
پیگیری اجرای طرح نیروگاه برق، از دوره های مدیریتی قبل تا 
امروز با هدف تامین بخشی از انرژی الکتریکی مورد نیاز جزیره 
کیش آغاز شده است که در نهایت مقرر شد با همکاری شرکت 
مادر تخصصی تولید نیروی برق یکی از زیرمجموعه های وزارت 

نیرو به جرا درآید. طبق برآورد انجام شده نصب و راه اندازی این 
نیروگاه مبلغی بالغ بر ۲4 میلیون دالر هزینه به دنبال دارد.

جعفر آهنگران در خصوص روند عملیاتی شدن این موضوع 
افزود: در پایان سال گذشته زمین موردنظر جهت راه اندازی این 
نیروگاه تحویل و نقشه برداری ها پیگیری شد و با هدف تسریع در 
انجام امور نیز بازدیدی با حضور و همراهی مهندس طرزطلب، 

معاون وزیر نیرو از وضعیت موجود صورت گرفت.
سرپرســت ســازمان منطقــه آزاد کیــش با اشــاره به 
قول مســاعد طرزطلب، مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی بــرق حرارتی بــرای اعزام گــروه ژئوتکنیک و 
انجام تســت های مربوطــه گفت: شــرکت مپنا بــه عنوان 
برنده مناقصه، نصب و راه انــدازی نیــروگاه 40 مگاواتی برق 
جزیره را در تیرماه ســال جــاری و قبل از پیک مصرف ســال 

 1400 با مشــارکت وزارت نیرو در دســتور کار قرار داده است. 
آهنگران تامین همزمان گاز نیروگاه ها را یکی دیگر از خدمات 
سازمان منطقه آزاد کیش به ســاکنان و گردشگران برشمرد و 
عنوان کرد: بخش دریایی این عملیات به پایان رسیده و بخش 
خشکی آن به طول 10 کیلومتر درون جزیره با همکاری شرکت 

ملی گاز در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه زمانبندی تا پایان اردیبهشت 
شبکه های گاز نیز همزمان با وارد شدن نیروگاه برق به مدار به 

بهره برداری خواهد رسید.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با اشاره به اهمیت 
بعد زمانی و هزینه بر بودن مسائل عمرانی، همچنین نوسانات 
قیمت ارز برای خرید تجهیزات طرح ها، بر انجام به موقع امور این 

حوزه به صورت کارشناسی و مطالعه شده تاکید کرد.

وصول مطالبات ۲هــزارو 76 میلیارد ریالی 
سازمان منطقه آزاد کیش در سال1۳99زمینه 
اجــرای طرح هــای زیرســاختی و برنامه های 

راهبردی این سازمان را فراهم کرد.
به گــزارش ایلنا؛ معاون توســعه مدیریت و 
عضو هیات مدیره این ســازمان با اشــاره به این 
که تحقق اهداف قانونی تعیین شــــده و برنامه 
راهبردی سازمان مهم ترین محور فعالیت های 
توسعه مدیریت اســت گفت: با توجه به تمرکز 
امور شناسایی، جذب منابع و درآمدها، تعیین و 
اولویت بندی هزینه،مصارف و تخصیص منابع 

و درآمدها به هزینه ها و مصــارف در این حوزه و 
طراحی فرایندها و روشهای اجرا یی برنامه های 
توسعه فرهنگی، اجتماعی و توسعه اقتصادی و 
سرمایه   گذاری وگردشــگری و عمرانی و تأمین 
هزینــه و اعتبارات الزم برای آنهــا که در حیطه 
فعالیت های ایـن حوزه خواهـد بـود، عملکـرد 
مطلـوب حـوزه توسـعه مدیریـت نقش کلیدی 
در تحقـق اهـداف راهبـردی سـازمان در ایـن 

عرصه ها دارد.
ناصر آخوندی با بیان اینکه پیگیری و وصول 
مطالبات در سـال 1۳99 بـــا اتخـاذ روش ها و 

ایـده های مالـی یکی از مهم ترین فعالیت های 
سازمان منطقه آزاد کیش بود؛ گفت: وصـــول 
مطالبـــات به مبلغ ۲هزارو 76 میلیـارد ریـال 
انجام طرح های زیرساختی و برنامه های راهبردی 
سازمان را میسر کرد. عضو هیات مدیره سازمان 
منطقه آزادکیش گفت: بـا تشـکیل دوازده مورد 
جلسـه استمهال و پنـج مـورد کمیتـه تهاتـر 
نسـبت بـه تعییـن تکلیـف از جملـه تهاتـر ملـک 
بـا بدهـی طـرف قـرارداد اقـدام و برابـر مقـررات 
و شـیوه نامـه نسـبت به تقلیل بدهی و درنهایت 

تعیین تکلیف آنها اقـدام شـد.

آخوندی تصریح کــرد: با توجه به شــرایط 
اقتصــادی و همچنین ضرورت حفــظ پویایی 
و افزایــش بهره بری و حصول نتیجه، با اتخـــاذ 
تصمیـم درخصوص تامیـن منابع مالـی بـه سه 
روش انتشــار اوراق صکوک   ، تسهیالت صندوق 
نوآوری و شکوفایی و انتشار اوراق خرید دین امکان 
اجرای طرح های توسعه ای و عمرانی ازجمله پایانه 

جدیـد فـرودگاه کیش در منطقه میسر شـد.
به گفته آخوندی، میزان انتشار اوراق صکوک 
۳ هزار میلیاردریال و تسهیالت صندوق نوآوری 
و شکوفایی ۵00 میلیارد ریال است و انتشار اوراق 

خرید دین نیز بــه ارزش ۳ هزارمیلیارد ریال در 
دست اقدام اســت. الزم به ذکراست تمامی امور 
مالی، اداری، منابع انســانی، پشتیبانی، برنامه 
ریزی، بودجه بندی، طراحی و تدوین ســاختار 
تشـکیالتی، شیوه نامه ها، سیستم ها و روش ها در 
سـازمان و اجرای طرح های ارتباطات و فناوری 

اطالعات در حوزه توسعه مدیریت سازمان است.

آهنگران:

نیروگاه جدید کیش امسال به بهره برداری می رسد

با عملکرد مطلوب حوزه توسعه مدیریت سازمان محقق شد:

وصول مطالبات 2هزار و 76 میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد کیش 
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