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مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: یکی از اولویت های اصلی 
ســازمان منطقه آزاد کیش در حوزه 
آســیب های اجتماعی؛ مبارزه با مواد 
مخدر و اقدامات پیشگیرانه در سطح 

جامعه است.
به گزارش روابط عمومــی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
غالمحسین مظفری در جلسه شورای 
هماهنگی مبارزه با مــواد مخدر که 

چهارشنبه 30مهر در سالن رازی مرکز 
همایش های بین المللی کیش برگزار 
شد، با اشاره به آیه ای از قرآن کریم، به 
شعار محوری نجات یک انسان، نجات 
یک جامعه است، گفت: با توجه به این 
که در همســایگی کشــورهایی قرار 
گرفته ایم که بیــش از 90درصد مواد 
مخدر دنیا در آن مناطق تولید می شود 
و هزینه های ســنگینی را برای ایران 
به دنبال داشــته؛ اقدامات موثری در 

سطح کالن و ملی در دستور کار قرار 
گرفته است. 

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر در جزیره کیش، در ادامه 
به نقش ارزشــمند4  هزار شــهید و 
12 هزار جانباز در امــر مبارزه با مواد 
مخدر در دفاع از نوجوانان و جوانان دنیا 
اشاره داشت و افزود: برای آنان تفاوتی 
نداشت که این مواد خانمان سوز کدام 
جوان در کدام نقطه از دنیا را مورد هدف 

قرار داده است. در واقع فرزندان ایران با 
یک هدف کلی و امر انسانی، اخالقی و 
بشر دوستانه برای مبارزه با مواد مخدر 

پیشگام این میدان شدند. 
وی مبارزه با مــواد مخدر را دفاع از 
انسانیت و سر آمد جامعه ای که فراتر از 
مرزهای کشور ایران است عنوان کرد 
و اظهار داشت: کشــورهای اروپایی و 
غربی به عنوان هــدف اصلی و بخش 
عمده ای از مواد مخدر در دنیا هستند 

و به دور از انصاف است که در کمک به 
جهموری اسالمی کوتاهی می کنند. 

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش هدف اصلی ایران در مبارزه 
با مواد مخدر را یک وظیفه انســانی و 
اخالقی دانست و گفت: ایران با جدیت 
تمام نقش مهمــی را در مبارزه با مواد 
مخدر ایفا کرده حتــی اتهام هایی را از 
سوی برخی از نهادهای به ظاهر بشر 

دوستانه به ایران نسبت دادند. 
مظفری خاطر نشــان کرد: زمان 
ورود امریکا به حوزه افغانستان به بهانه 
مقابله با تروریســم؛ حجم تولید مواد 
مخدر در افغانســتان از 2هزار تن به 
بیش از 10هزار تن افزایش یافت و در 
حال حاضر تولید مواد مخدر بیش از 5 

برابر شده است.
وی با اشاره به این که جزیره کیش 
یک مقصد پر تــردد و پر طــرف دار 
گردشگری هست؛ وظیفه و مسئولیت 
سنگینی بر عهده داریم اظهار داشت: 
پاکی جزیره، آب و هــوا، دریا، آرامش 
و امنیت یکــی از ویژگی های مثبت و 
برجسته جزیره کیش است و کسانی 
که این منطقــه را به عنــوان مقصد 
گردشگری خود انتخاب می کنند باید 
خاطرات خوبی را از سفر خود به ثبت 
برسانند و با هر گونه نا هنجاری در این 

منطقه برخورد قانونی خواهد شد. 

علی فائقی، دبیر شورای هماهنگی 
مبــارزه با مــواد مخدر کیــش نیز از 
مشارکت و اطالع رســانی حداکثری 
مســئولین ادارات از جمله آموزش  و 
پرورش، متخصصین، کارشناســان، 
دانشجویان، دانش آموزان، حفاظت و 
صیانت از سالمت نوجوانان و جوانان 
که به عنوان مهمترین ســرمایه های 
اجتماعی هســتند خبر داد و گفت: 
بــا تشــکیل کارگروهی بــا حضور 
مسئولین دبیرخانه شــورای مبارزه 
با مواد مخــدر، معاونــت فرهنگی و 
اجتماعی، اداره کل حراست، شرکت 
عمــران، آب و خدمــات منطقه آزاد 
کیش، ناجا، اداره اطالعــات و ناحیه 
مقاومت بسیج ســپاه کیش آگاهی 
بخشــی به عموم جامعه در بســتری 
 فضای مجازی برای جامعه هدف انجام 

شده است. 
به گفته وی، مکان های بال استفاده 
که محل تجمع افراد هنجار شکن در 
جامعه وجود داشت؛ تعیین تکلیف و 

یا تخریب شده است. 
شایان ذکر است اعضای شوراهای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گزارشی 
از عملکرد حوزه هــای خود در زمینه 
مبارزه بــا مواد مخــدر در کیش ارائه 
کردند و در پایان با اهدای لوح تقدیری 

از تالش های آنان قدردانی شد.

غالمحسین مظفری:

مبارزه با مواد مخدر، اولویت سازمان منطقه آزاد کیش است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 بحران کرونا و تشدید نظارت 
بر کنسرت های کیش 

هم زمان بــا اجرای 
گام سوم رعایت و حفظ 
فاصله گذاری هوشمند؛ 
بازرســان بهداشــت و 
محیط مرکز توســعه 

سالمت کیش به صورت مســتمر و شبانه روزی بر 
اجرای ضوابط بهداشتی در محل برگزاری کنسرت 
نظارت می کنند. به گــزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل ســازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا 
رضانیــا، رئیس مرکز توســعه ســالمت کیش از 
برگزاری کنسرت در جزیره کیش با ظرفیت پذیرش 
30درصدی و ضرورت اجرای پروتکل های بهداشتی 
از ســوی مردم خبر داد و گفت: اجرای کنســرت 
مســتلزم رعایت دقیق ضوابط بهداشتی و حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی میان آحاد جامعه است و 
در صورت مشــاهده عدم رعایت ضوابط بهداشتی 
نسبت به توقف اجرای برنامه ها اقدام خواهیم کرد. 
رضانیا اظهار داشت: بر اساس بازدیدهای مستمر و 
شبانه روزی بازرسان بهداشت محیط از سطح جزیره 
کیش شاهد افزایش رعایت ضوابط بهداشتی ابالغ 
شده از سوی شورای سالمت کیش در اماکن عمومی 
هستیم. از این رو برای رسیدن به یک ثبات نسبی در 
این منطقه باید پروتکل های بهداشتی با جدیت تمام 
در بخش حمل و نقل عمومی جزیره رعایت شود. وی 
افزود: نقش رسانه ها، صدا و سیمای کیش و تبلیغات 
فضای شهری در فرهنگ سازی رعایت پروتکل های 
بهداشتی میان اقشار مختلف جامعه می تواند نقش 
موثری برای مقابله و پیشگیری از گسترش شیوع 

بیماری کرونا ایفا کند.
    

کانترهای غیرمجاز گردشگری در 
کیش جمع آوری می شوند

فعالیــت کانترهای 
گردشــگری بــدون 
مجــوز در جزیره کیش 
غیرقانونی شناخته شده 
و توسط مدیریت نظارت 

بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش جمع آوری می شود. علی ابراهیمی معینی، 
مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش از شکایت های مردمی در خصوص 
کانترهای غیرمجازی که نسبت به ارائه اطالعات 
نادرست به گردشگران و فروش بلیط های خارج از 
نرخ مصوب اقدام کردند، خبر داد و گفت: بر اساس 
مصوبه کمیته فنی مدیریت نظارت و با همکاری اداره 
اجرائیات و اداره نظارت بر اماکن عمومی، کانترهای 
غیرمجاز فعال در هتل های جزیره کیش جمع آوری 
می شــود. وی افزود: تا کنون 10 کانتر گردشگری 
غیر مجــاز و متخلف از مراکــز اقامتی این منطقه 
جمع آوری شده است و نظارت ها در این خصوص 
ادامه دارد. در حــال حاضــر، 147 دفتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری فعال در جزیره کیش دارای 
پروانه بهره برداری هستند و به گردشگران و ساکنین 

کیش خدمات ارائه می دهند.
    

انتصاب سرپرست معاونت 
اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش

با حکــم مدیرعامل 
ســازمان منطقــه آزاد 
کیش، ناصر آخوندی با 
حفظ ســمت به عنوان 
سرپرســت معاونــت 

اقتصادی و سرمایه گذاری ســازمان منطقه آزاد 
کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، در حکم غالمحســین مظفری 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد کیش خطاب به ناصر آخوندی آمده است: نظر 
به شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب 
این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت 

اقتصادی و سرمایه گذاری منصوب می شوید.
امید است در ســالی که از ســوی مقام معظم 
رهبری، سال »جهش تولید« نام گذاری شده است 
با عنایت خداوند متعال پیوسته قرین توفیق باشید.

ناصر آخونــدی در حال حاضــر عضو هیات 
مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه 

آزاد کیش است.

اخبار کیش

امام جمعه کیش گفت: با وحدت و همدلی کم 
نظیر موجود میان مسئوالن کنونی سازمان منطقه 
آزاد کیش و مردم جزیره؛ شاهد پیشرفت و توسعه 

قابل توجه در جزیره کیش هستیم.
به گزارش ایلنا، اعضای فراکســیون مناطق 
آزاد مجلس با امام جمعه کیش دیدار و درزمینه 
سه موضوع جایگاه مناطق آزاد، ثبات مدیریتی و 

فرهنگ به بحث و تبادل نظر پرداختند.
حجت االسالم حسن زاده امام جمعه کیش 

در ابتدای این جلســه، بر لزوم اهمیت وحدت 
حاکم بر منطقــه آزاد کیش میان مســئولین 
اجرایی و مدیریت های زیر مجموعه این سازمان 
و مردم کیش اشاره داشت و گفت: وحدت و هم 
افزایی میان دســتگاه های اجرایی مســتقر در 
این منطقه، موجب پیشــرفت و ارتقای جزیره 
کیش در حوزه های مختلف؛ اقتصادی، عمرانی، 

گردشگری شده است.
وی با بیان این که امروز جایگاه مناطق آزاد از 

نظر حقوقی و اجتماعی تنزل پیدا کرده است، اظهار 
داشت: مناطق آزاد از نظر اجتماعی میان نخبگان 
منزلت خود را از دســت داده است. در این رابطه 
مجلس نیز برای ارتقای جایگاه حقوقی، قانونی و 
اجتماعی این مناطق می تواند نقش مهمی را ایفا 
کند. امام جمعه کیش با تاکید بر این که لغو قانون 
معافیت های مالیاتی زمانی ابالغ شد که این مناطق 
در زمینه های مختلف از جمله شیوع بیماری کرونا 
و تحریم های دشمنان با مشــکالت عدیده ای 

مواجه بودند، گفت: هدف از ایجاد مناطق آزاد و 
تدوین قانون چگونگی اداره این مناطق تسهیل در 
صادرات و تقویت در حوزه تولید بود که متاسفانه 
عدم اجرای قانون مناطــق آزاد و محدویت های 
اعمال شــده؛ برخی از مناطق نتوانســتند در 

چارچوب اهداف اصلی حرکت کنند.
امام جمعه کیش عدم ثبات مدیران در مناطق 

آزاد را یکی از مهمترین آســیب ها برشــمرد و 
خاطرنشــان کرد: کیش ســرمایه ایران است و 
نداشتن ثبات مدیریتی، جایگاه ویژه این مناطق 
را دچار آسیب های جبران ناپذیری می کند. به 
اعتقاد بنده مدیران الیق و فرهیخته این مناطق 
باید حداقل به مدت 4 ســال مسئولیت بر عهده 
داشته باشند تا جایگاه این مناطق حفظ و ارتقا 
یابد. حجت االسالم حسن زاده بر نگاه واقع بینانه به 
مناطق آزاد که به عنوان پشتیبان اقتصادی کشور 
است، اشاره داشت و افزود: مشارکت مسئوالن 
و افراد تاثیر گذار مناطــق آزاد در اصالح قانون 
چگونگی اداره این مناطق می تواند راه گشــای 

مشکالت پیش رو باشد. 

امام جمعه کیش:

 با همدلی مردم و مسئوالن شاهد  پیشرفت و توسعه کیش هستیم

معاون توسعه مدیریت ســازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: در راســتای ایجاد ارزش افزوده و با 
هدف جلوگیری از خام فروشی و کنترل قیمت ها 
در جزیره کیش؛ زمین های مسکونی قابل واگذاری 

در قالب فراخوان اعالم شده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقــه آزاد کیش، ناصر آخونــدی، از واگذاری 
زمین های مسکونی در قالب فراخوان و با محوریت 

هلدینگ ســرمایه گذاری و توسعه کیش در این 
منطقه خبر داد و افزود: طراحی نخستین صندوق 
امالک و مستغالت کشور، انتشار 6 هزار میلیارد 
ریال اوراق دین بر پایه چک هــای آتی دریافتی 
از ســرمایه گذاران در جزیره کیش و تزریق آن به 
پروژه های زیربنایی و تســویه بخشی از بدهی ها 
به پیمانکاران پروژه های زیرنبایی در قالب تهاتر 
از اقدامات ارزشمند ســازمان منطقه آزاد کیش 

به منظور جلوگیری از خام فروشــی زمین در این 
منطقه است.

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
تبیین برنامه هــا، اقدامات و فعالیــت  واحد های 
مختلف را تا سال 1400 همسو، یکپارچه و نظام مند 
در جهت ماموریت و اهداف بلند مدت این سازمان 
عنوان کرد و اظهار داشــت: برنامه های راهبردی 
تدوین شده مورد پشتیبانی و حمایت رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش 
قرار گرفته و در تمــام مراحل طراحی و تدوین آن 
از مشورت صاحب نظران خبره و حمایت شورای 
مطالعات و تحقیقات راهبردی بهره مند شده است.

وی انتشار 3 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره 
به منظور توسعه ترمینال جدید فرودگاه کیش، 
آماده ســازی شــرکت هواپیمایی کیش برای 
عرضه ســهام در بورس و افزایش ســرمایه آن 
تا ســقف 12 هزار میلیارد ریال، ثبت هلدینگ 
سرمایه گذاری و توســعه کیش و آماده سازی 
آن برای عرضه ســهام در بورس و یا فرابورس، 
طراحی 2 صندوق زمین و ساختمان به ارزش 
6 هزار میلیارد ریال با هــدف جذب نقدینگی 

سرگردان در جامعه از طریق بازار سرمایه و ایجاد 
ارزش افزوده را از شــیوه های نوین تامین مالی 
بازار سرمایه توسط سازمان منطقه آزاد کیش 
برشــمرد که در این حوزه دستاوردهای خوبی 

برای این سازمان داشته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: جزیره کیش با 
بهره گیری از ظرفیت های اقلیمی بویژه محیط زیست فوق العاده، 

می تواند به مرکز درمان و سالمت منطقه تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد کیش، غالمحســین مظفری، با بیان ایــن که این جزیره 
می تواند در زمینه های علمی و پزشــکی به برند برتر کشور و 

منطقه خلیج فارس و کشورهای همسایه تبدیل شود، افزود: با 
توجه به این که تحقیقات علمی و دانشگاهی در جزیره کیش، 
موجب رونق ســرمایه گذاری در این منطقه شــده و کیفیت 
زندگی را ارتقا داده اســت، می توان از آن به عنوان یک ظرفیت 
قابل توجهی بــرای ایجاد تحول اقتصــادی و علمی در جزیره 
 کیش از جمله راه اندازی مرکز منطقه ای سالمت استفاده کرد. 
وی بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت های ایجاد شــده در این 
منطقه تاکید کرد و گفت: نقش و رسالتی که این سرمایه عظیم 
می تواند برای کشور در حوزه دانشگاه های پزشکی و غیر پزشکی 
ایفا کند، بسیار مهم است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در ادامه با اظهار خوشحالی از رشــد شرکت های دانش بنیان 

در این جزیره گفت: تا کنون بیش از 40 شــرکت دانش بنیان 
در مرکز نوآوری کیش استقرار یافتند و برخی از دانشگاه های 
کشور از جمله دانشگاه های شهید بهشتی، تهران، صنعتی امیر 
کبیر و علم و صنعت با یک رویکرد جدید فعالیت خود را در این 
مرکز آغاز کردند.  وی شرایط اقلیمی »آب و هوا، ساحل، دریا، 
اکسیژن خالص و زیســت محیطی« در جزیره کیش را برای 
مراکز سالمت، پیشگیری و درمان و بخش هایی که می توانند 
نقش مهمی در این حوزه ها داشته باشند فرصت بسیار خوبی 
برای مجموعه های دانشگاهی مستقر در این منطقه برشمرد. 
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با این 
که در حوزه پزشکی اقدامات خوبی انجام شده است گفت: منطقه 

آزاد کیش در حوزه پزشکی از شرایط خوبی از قبیل: دانشگاه ها 
و اساتید برجسته و توانمند برخوردار است و در این خصوص می 
توانیم یک کار اقتصادی بزرگی انجام دهیم. مظفری با اشاره به 
جمعیت 80 میلیونی ایران که بخش عمده آنان مسافرانی هستند 
که به کیش سفر می کنند و خوشبختانه از یک توان مالی خوبی 
برخوردار هستند اظهار داشت: برای پیش بینی بخش زیادی از 
نیازهای سالمت این منطقه را می توان در قالب برنامه راهبردی 
تدوین کرد.  مظفری اقدامات انقالبی و جهادی را در حوزه های 
سالمت یکی از شاخص های اصلی تحقق یافتن تامین نیازهای 
درمان کشــور عنوان کرد و گفت: با فراهم شدن این مهم برای 
ارائه خدمات ویژه در حوزه سالمت و درمان می توان از خروج ارز 

جلوگیر و ارزش افزوده برای این منطقه ایجاد کرد. 
شایان ذکر است جزیره کیش با 91 کیلومتر مربع مساحت و 
جمعیتی حدود 40 هزار نفر در آب های خلیج فارس و در استان 

هرمزگان واقع شده است.

معاون توسعه مدیریت سازمان خبر داد؛

جلوگیری از خام فروشی زمین در جزیره کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد

راه اندازی مرکز منطقه ای سالمت در جزیره 

خبر

خبر
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