
هایپرمارکت دهکده ساحلی 
کیش افتتاح شد

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در نخستین 
روز کاری خود  هایپرمارکت مجموعه دهکده ساحلی 
کیش را افتتاح کرد.  به گزارش روابط عمومی و امور 
بین   الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جعفر آهنگران 
عصر سه شنبه 12 اسفند ضمن افتتاح  هایپرمارکت 
دهکده ســاحلی کیش از بخش های مختلف این 
مجموعه بازدید کــرد و در جریان روند توســعه و 
پیشرفت دهکده ساحلی کیش قرار گرفت. بر اساس 
همین گــزارش،  هایپر مارکــت مجموعه دهکده 
ساحلی کیش در زمینی به مساحت 300 مترمربع با 
سرمایه گذاری بالغ بر 19 میلیارد تومان در بازه زمانی 

یک سال به بهره  برداری رسیده است.
    

تزریق واکسن کرونا به کادر 
بهداشت و درمان کیش 

کادر بیمارستان و مرکز سالمت کیش به صورت 
اولویت بندی واکسن کرونا دریافت کردند. به گزارش 
ایلنا، نخستین مرحله طرح واکسیناسیون کرونا دهم 
و یازدهم اســفند برای کادر بهداشت و درمان کیش 
اجرا شــد. در اجرای این طرح اشخاصی که در خط 
مقدم مبارزه با ویروس در بخش های بستری بیماران 
 ،   ICUتنفسی و عفونی   ،فوریت های پزشکی   ، کادر
کارشناسان آزمایشگاه   ، افراد شاغل در مراکز 16ساعته 
و کارشناسان بهداشــت محیط ناظر بر دفن اجساد 
دراولویت بودند. بر اساس این گزارش تعداد ۵0 دوز 
واکسن اسپوتنیک روسی کرونا در اختیار منطقه آزاد 
کیش قرار گرفت که از این تعداد 2۵ دوز به نیروهای 
مد نظر مرکز توسعه ســالمت و همچنین کارکنان 

آرامستان و 2۵دوز به کادر بیمارستان تزریق شد.
    

جلسه هم اندیشی روسای هیات ها 
و کمیته های جودو کشور در کیش 

جلسه هم اندیشی روسای هیات ها و کمیته های 
جودو کشور سه شنبه تاریخ 12 اسفند در سالن رازی 
مرکز همایش های بین   المللی کیش برگزار شــد. به 
گزارش ایلنا؛ رئیس فدراسیون جودو جمهوری اسالمی 
گفت: شــاید بعد از مجمعی که پشت سرگذاشتیم 
اتفاقات زیادی صورت گرفت و به نوعی برای اولین بار 
با چنین مسائلی مواجه شدیم. با این حال، خبر بسیار 
مسرت بخشی که روز گذشته به خانواده جودو، ورزش 
و مردم رسید خوشحال کننده بود. ما خدمتگذار بودیم 
و این تیم حقوقی بود که تالش اصلی را به دوش کشید. 
آرش میراسماعیلی  عنوان کرد: خدا را شکر که امروز 
رای به سود ما بود، اگر برعکس این مساله اتفاق می افتاد 
شرایط بسیار سخت می شد. از دیروز افتخار می کنم 
که خون، امید و روحیه تازه به جودوی ایران اضافه شد. 
وی خطاب به حاضرین گفت: تمام این موفقیت ها با 
حمایت همه شــما بود و از تمامی روسای هیات ها و 
خانواده جودو تشکر می کنم که در بدترین شرایط هم 
من را تنها نگذاشتند. وی ادامه داد: کار بزرگی که انجام 
شد احداث آکادمی جودو است که کارش را آغاز کردیم 
و هرچند کارشکنی شد اما موانع را برطرف کردیم و با 
گرفتن مجوز از هفته آینده روند ساخت ادامه می یابد. 
گزارش عملکرد کمیته های مختلف فدراســیون، 
پرسش و پاسخ روسای هیات ها، ارائه گزارش مالی و 
گزارش عملکرد فدراسیون و ارائه تقویم سال 1۴00 از 

بخش های دیگر این جلسه بود.
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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، 
نظم   ، شــفافیت   ، رضایتمندی ساکنان 
و گردشگران، تکریم ســرمایه    گذاران 
و فعــاالن اقتصادی و اتمــام طرح های 
نیمه تمام را از محورهای مهم فعالیت این 

سازمان برشمرد.
به گزارش ایلنا، جعفــر آهنگران در 
جلسه تکریم غالمحســین مظفری و 
معارفه خود که شــامگاه دوشــنبه 11 
اســفند با حضور مرتضی بانک مشاور 
رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و جمعــی از مســئوالن محلی در 
ســالن خلیج فارس مرکز همایش های 
بین   المللی کیش برگزار شــد؛ نظم در 
ارائه خدمات گردشگری، انظباط اداری   ، 
شــفافیت، رونق فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی و تکریم فعــاالن اقتصادی   ، 
سرمایه    گذاران و ساکنان جزیره کیش، 
و لزوم توجه به مزایای ســامانه پنجره 
واحد خدمات مناطق آزاد را از محورهای 
مهم فعالیت خود در منطقه آزاد کیش 
برشمرد و تاکید کرد: امروزه مناطق آزاد 
کشور نمونه موفقی از تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی هســتند. برای ما نیز 
در راستای رونق بیشــتر این مناطق به 
سرانجام رساندن طرح های عمرانی کیش 
تا پایان دولت دوازدهم ماموریتی است 
که به جدیت برای آن تالش خواهیم کرد.
وی افزود: توســعه فرودگاه کیش   ، 
تکمیل زیرساخت های ضروری در بخش 
تامین آب و برق   ، امکانات بندری، ترافیک 
شهری، و توجه به ارتقاء سطح امکانات و 
تجهیزات در مراکز درمانی از جمله طر 
ح هایی است که باید با همراهی همکاران 
و ساکنان خونگرم کیش و تعامل خوب 
بخش خصوصــی در این جزیــره زیبا 

اجرایی شود.
آهنگران با تاکید بر نقش مهم بخش 
خصوصــی و ســرمایه    گذاران در رونق 
اقتصادی و توســعه همه جانبه کیش 
تصریح کرد: همیشه پذیرای همکاران و 
هموطنان خوب به ویژه سرمایه    گذاران 
و فعاالن اقتصادی خواهم بود و در هیچ 
شــرایطی از ارائه خدمت به سازندگان 
کیش و فعاالن عرصه رونق و آبادانی این 

جزیره کوتاهی نخواهیم کرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به سوابق بیش از سه دهه فعالیت 
خود در حیطه مناطق آزاد کشور گفت: 
خوشــحالم که با خدمت در دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد کشور خود را در 
روند توسعه کیش سهیم می دانم و به این 

مهم مباهات می کنم.
وی با تجلیل از عملکرد برخی مدیران 
مردمی ســازمان منطقه آزاد کیش در 
سال های گذشته از زحمات غالمحسین 
مظفری برای رونق و توسعه پایدار کیش 

تقدیر کرد.
خداوند را برای توفیق تحقق 

وعده هایم شکر می کنم 
مدیرعامل پیشین سازمان منطقه 
آزاد کیــش در وداع با ســاکنان جزیره 
کیش از همدلی و تعامل خوب ساکنان 
منطقــه و بخش خصوصی با ســازمان 
منطقه آزاد کیش تقدیر و خداوند را برای 
تحقق وعده هایی که در ابتدای پذیرش 
مسئولیت ســازمان منطقه آزاد کیش 
در محضر هموطنان عنــوان کرده بود، 

شکر کرد.
غالمحســین مظفری در مراســم 
تودیعش، گفت: پاکدســتی، شفافیت، 
تکریم مــردم، تعامل خــوب با بخش 
خصوصی و مردم داری محورکار ما بود 
و به لطف خداوند بــا تدوین یک برنامه 
راهبردی 3 ســاله این وعده ها همگی 

محقق شود.
وی با بیان این که تدویــن و اجرای 
این برنامه با برگزاری بیش از ۷۵ جلسه 
کارشناسی در بدنه ســازمان و مطالعه 
اسناد باال دستی و البته همت همکاران 
پر تالش ســازمان میسر شــد، گفت: 
این برنامه که مورد اســتقبال دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد هم قرار گرفت، 

سرلوحه فعالیت های ما بود.
مظفری با اشــاره به دشواری رعایت 
اصولی چون پاکدستی و شفافیت گفت: 
رعایت این اصول در عمل و در سطح کالن 
کار بسیار سختی است که به لطف خداوند 
در جزیره کیش محقق شد و خرسندم 
که این خدمات رضایتمندی هموطنان 
و آرامش خاطر ما را به همراه داشته است.

مظفری اظهار داشــت: در طول دو 

ســال با اســتفاده از همه ظرفیت های 
موجود 8 هزار میلیارد تومان منابع مالی به 
سازمان بازگردانده و بسیاری از طرح های 

نیمه تمام هم تعیین تکلیف شد.
وی افزود: شورای تامین و قوه قضائیه 
که وظایف ساختاری داشتند نیز برای 
حفظ و صیانت از بیت المال در این راستا 
همکاری بسیار خوبی با سازمان داشتند.

غالمحســین مظفری بــا تقدیر از 
عملکردتیم مدیریتی سازمان و تالش 
همکاران سخت کوش خود تصریح کرد: 
امروز خوشبختانه سازمان منطقه آزاد 
کیش به نقطه ای رسیده که با استفاده 
از روش های نوین ایجــاد درآمد پایدار، 
حداقل تا ۵ ســال آینده در تامین مالی 
طرح ها با مشکل مواجه نخواهد بود. عالوه 
بر آن نقدینگی قابل توجهی نیز دارد که 
تنها از محل سود آن پرداخت هزینه های 

جاری ممکن می شود.

مظفری تکریم و تعامل با هموطنان را 
از اصول اخالقی مدیریت در نظام اسالمی 
برشــمرد و گفت: مردم داری درس ها و 
تجارب زیادی به دنبال دارد؛ آنچه که ما 
داریم از مردم اســت و بی شک جدای از 
مسئولیت باید به این موضوع توجه کرد، 
چرا که فاصله ای بین مدیــران و مردم 

نیست و  ما نیز جزیی از مردم هستیم.
مدیرعامل سابق سازمان تصریح کرد: 
با اشاره به اینکه شرایط سخت و ظالمانه 
حاصل از تحریم ها فضــای فعالیت ما را 
در بدو ورود به سازمان منطقه آزاد کیش 
دشــوار کرده بود، کمبــود نقدینگی و 
مشــکالت مالی نیز از دیگر سو پیشبرد 
طرح ها را ســخت و گاه غیر ممکن می 
کرد. مظفری گفت: مــا در مواجه با این 
 معضالت هزینه های مــادی و معنوی 
فراوانی را متحمل شــدیم اما همکاران 
ســازمان منطقه آزاد کیش با تالش و 
زحمات فراوان و پایبندی به شــفافیت 
و درســتکاری در نهایت کارها رابه سر 
انجام رساندند. وی ریسک پذیری برای 
حفظ منافع عموم مــردم را از الزامات 
مدیریتی در منطقه آزاد کیش در شرایط 
ناشــی از کرونا عنوان کــرد و گفت: با 
همت و  همدلی تمامی دست اندر کاران، 

فعاالن اقتصادی، بخــش خصوصی و 
مردم در شرایط کرونا ستاد همه جانبه 
مقابله و پیشــگیری از شــیوع ویروس 
تشکیل و با توجه ویژه به تاب آوری جزیره 
تصمیماتی مجزا از سرزمین اصلی اتخاذ 
شد که نتیجه آن استمرار کسب و کارها 

ورونق اقتصادی کیش بود.
وی گفت: با همکاری شورای تامین، 
ائمه جمعه، شــورای اداری، همکاران 
سازمان، مردم و نهادهای جزیره، اکنون 
در شرایطی هستیم که با مراقبت های 
جدی و کنترل بیماری در کیش، موارد 
بســتری در جزیره نداریم کــه اگر این 
مدیریت بحران نبود فرو پاشی اقتصاد 
را در کیش اتفاق شــاهد بودیم؛ تمامی 
این همدلی ها و تالش ها در فضای مثال 
زدنی و  و جمع دوســت داشتنی جزیره 
کیش اتفاق افتاد من نیز عضو کوچکی 
از این جمع بودم. مظفری با بیان این که 
در آغاز کار خود پایانــه فرودگاه جزیره 
کیش را با ۴۴ درصد پیشــرفت تحویل 
گرفتیم که اکنون با بیــش از 90 درصد 
در حال تکمیل است بر ضرورت تکمیل 
زیرساخت های گردشگری تاکید کرد و 
توسعه گردشگری حالل در منطقه در دو 
سال اخیر را از دیگر دستاوردها سازمان 

منطقه آزاد کیش برشمرد.
مظفری همچنیــن از امضاء قرارداد 
ساخت مسکن ملی با وزارت راه در جزیره 
کیش خبر داد و افزود: مــا اعتقاد داریم 
یا کاری در کیش نباید انجام شــود یا با 
کیفیت تمام و کارشناســی اساسی، به 
همین دلیل طرح هایــی همچون باغ 
ایرانیان، بیمه تکمیلی و مسکن بومیان 
کیش، از جمله طرح هایی اســت که با 
تالش شــبانه روزی همکاران ما به ثمر 
نشسته و باید در اســتمرار و ادامه آنها 
بکوشــیم و هر روز طرحی نو برای ارائه 

و اجرا و خدمت صادقانه داشته باشیم.
وی در بخش پایانی ســخنان خود 
عنوان کــرد: درخواســتم از همکاران 
ســازمان منطقه آزاد کیش در روزهای 
آخر سال و نزدیک شــدن به ایام نوروز و 
همچنین روزهای پایانی دولت این است 
که با جدیت تمام شــرایطی مطلوب تر 
از همیشه برای ورود گردشگران مهیا و 
برای به سر انجام رساندن کارهای بزرگ 
انجام شده در این مدت زمان کوتاه محکم 

و قوی تالش کنند.
سازمان در تحقق هدف      های خود 

در جزیره موفق بود
عضو هیات مدیره و معاون توســعه 
مدیریت ســازمان منطقه آزاد کیش با 
اشــاره به کمبود نقدینگی و مشکالت 
مالی ســازمان منطقه آزاد کیش در بدو 
خدمت دکتر مظفری گفــت: با تدوین 
برنامه 3 ساله و اجرای کامل آن سازمان 
منطقه آزاد کیش توانست در برنامه های 
راهبردی و هدف     گذاری های خود موفق 

باشد.
ناصر آخوندی بــه تعیین تکلیف ویا 
فعال سازی بیش از 1۵0طرح نیمه تمام 
در دو سال گذشته در جزیره کیش اشاره 
کرد و گفت: با احیای مجدد این طرح های 

رها شــده که برخی از آنها نیز در ســال 
1۴00 به بهره  برداری می رسد   ، هزاران 
میلیارد ریال ســرمایه معوق به چرخه 

اقتصادی جزیره کیش بازگشت.
وی تامیــن منابــع مالــی و تحقق 
درآمدهــای پایــدار از طریــق تغییر 
سیاست     گذاری ها با هدف اجتناب از خام 
فروشی زمین و مشارکت در طرح های 
اقتصادی را یکی از اقدامات ارزشــمند 
مظفری عنوان کرد و گفت: تا پایان دی 
امسال ارزش افزوده حاصل از مشارکت 
سازمان در طرح های سرمایه     گذاری 9 

هزار میلیارد تومان بوده است.
آخوندی از نقدینگی 1000 میلیارد 
تومانی سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد 
و گفت : سود حاصل از سپرده     گذاری این 
مبلغ هزینه های جاری سازمان را تامین 
می کند و این حجم از منابع مالی حاصل 
مدیریت هوشمندانه دکتر مظفری در 

ایجاد درآمد پایدار برای منطقه است.
وی با بیان اینکه آزاد سازی سواحل 
و درآمدزایــی از طریق اجاره محل های 
خدمات گردشــگری به بهره برداران را 
یکی دیگر از راهکارهای مدیریتی سازمان 
منطقه آزاد کیش برای ایجاد درآمد پایدار 
عنوان کرد و گفت: جزیره کیش نخستین 
منطقه آزاد کشور بود که از طریق اتصال 
به بازار سرمایه، روش های نوین تامین 
منابع مالی ماننــد اوراق صکوک، اوراق 
خرید دین، صندوق های زمین و مسکن 
که مجوزهای قانونی آن نیز کسب شده 
است توانست با تامین منابع مالی خود، 
و جلب اطمینان سرمایه    گذاران آنان را 
به فعالیت گسترده در کیش ترغیب کند.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه 
آزاد کیش بازنگری و اصالح شیوه عقد 
قرار دادها در جهت حفظ منافع سازمان   ، 
ساماندهی شــرکت های تابعه سازمان 
منطقه آزاد کیش و شفاف سازی سود و 
درآمدها با تشکیل کمیته های حسابرسی 
در ایــن شــرکت ها و تعییــن تکلیف 
بدهی های معوق مالیاتــی و بیمه ای   ، را 
بخشــی از موفقیت های تیم مدیریتی 

سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد.
وی به تعیین تکلیف بخش عمده ای 
از بدهی های مالیاتی ســازمان منطقه 
آزاد کیش اشاره کرد و گفت : بدهی های 
مالیاتی که از سال 93 معوق شده بود تا 
سال 9۷ تسویه شــده است. همچنین 
بیــش از ۵0 درصــد از مطالبات معوق 

سازمان نیز وصول شده است.
به گفتــه آخونــدی ســاماندهی 
پرونده های حل نشده حقوقی سازمان 
با برخی شــرکت ها و افراد یکی دیگر از 

خدمات غالمحسین مظفری است.
وی افزود: به دســتور دکتر مظفری 
شورای حقوقی تشکیل شد و با برگزاری 
جلسات هفتگی و اولویت بندی پرونده ها 
بیش از 12 تا 13 هزا میلیارد تومان منابع 

مالی تعیین تکلیف شده است.
قدردانی از مظفری در سازمان 

منطقه آزاد کیش 
سرپرســت ســازمان منطقه آزاد 
کیش همچنین در مراســم دیگری از 
اقدامات ارزشمند غالمحسین مظفری، 

مدیرعامل پیشــین ســازمان در دوره 
مدیریتی وی قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، در این مراســم که 
سه شنبه 12 اســفند برگزار شد؛ جعفر 
آهنگران در جلسه پاسداشت از زحمات 
و تالش های غالمحســین مظفری در 
مدت تصدی مســئولیت این سازمان 
بر اقدامات ارزشــمند وی در حوزه های 
مختلف از جمله اقتصــادی، عمرانی و 
گردشگری جزیره کیش اشاره داشت و 
گفت: با استمرار منش مدیریتی مدبرانه 
مدیرعامل پیشــین ســازمان، تکریم 
هموطنان و حمایت از منافع ساکنان و 
سرمایه گذران این منطقه با جدیت تمام 

ادامه خواهد داشت.
آهنگران در ادامه تصریح کرد: ادامه 
راه و شیوه مدیریت غالمحسین مظفری 
می تواند کارنامه درخشــانی در حوزه 
فعالیت های کاری مــا در این منطقه به 

ثبت برساند.
وی مبنای توسعه و پیشرفت جزیره 
کیش را اقدامــات موثــر و کارآمد در 

حوزه های مختلف این منطقه برشمرد.
مدیرعامل پیشین سازمان منطقه 
آزاد کیش نیز در این جلســه با بیان این 
که اقدامــات موثری در ســطح جزیره 
کیش آغاز شــده اســت گفت: با اراده 
و همت ســازمان منطقــه آزاد کیش و 
تمام دستگاه های اجرایی مستقر در این 
منطقه، بخشی از طرح هایی که در دستور 
کار قرار داشت به ثمر رسیده که برخی از 
آنها می تواند به عنوان یک الگوی موثر در 

سطح کشور مطرح شود. 
غالمحسین مظفری با تاکید بر این که 
اقدامات انجام شده در سطح جزیر کیش 
موجب توانمند سازی مجموعه سازمان 
شده است اظهار داشت: تمام مسئوالن 
ســازمان منطقه آزاد کیش با پذیرش 
مسئولیت و تعهد به وظایف محوله خود 
در مسیر توسعه و پیشرفت جزیره کیش 

تالش می کنند.
وی خاطر نشان کرد: استمرار تحقق 
طرح های ارزشمند در ســطح جزیره 
کیش می تواند موجب تحوالت بزرگی 

در حوزه های مختلف این منطقه شود.
مظفری اهتمام به اولویت های سازمان 
در راستای پیشرفت و توسعه طرح های 
اجرایی را مهم و مثبــت ارزیابی کرد و 
گفت: بی تردید طرح های در دست اقدام 
سازمان با جدیت بیشــتری تا حصول 

نتیجه نهایی پیگیری می شود.
وی »عزت، آرامــش و در کنار مردم 
بودن« را یکی از ســرمایه های اصلی در 
حوزه مســئولیت اجتماعی عنوان کرد 
و افزود: بــا رها کردن و بــی توجهی به 
وابستگی ها و تعلقات دنیوی ضمن این 
که می توانیم در کارهای خود موفق عمل 
کنیم سبب ایجاد آرامش اجتماعی نیز 

خواهیم شد.
مظفــری در پایان ســخنان خود 
تأکید کرد با ترســیم یک مسیر ایده آل 
و بهره منــدی از روش مدیریتی جعفر 
آهنگران، سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش می توانیم گام های موثری در این 

منطقه   برداریم.

در آیین تکریم غالمحسین مظفری و معارفة جعفر آهنگران صورت گرفت؛
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