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معارفه سرپرست جدید اپراتور تلفن 
همراه سازمان منطقه آزاد کیش 

طی مراسمی با حضور محمدرضا مداح مشاور 
و مدیرکل حوزه مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش، مهدی نجاری به عنوان سرپرســت و عضو 
هیات امنای اپراتور تلفن همراه این سازمان به مدت 

2 سال معرفی شد. 
به گزارش ایلنا، در حکم صادر شــده از ســوی 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش، خطاب به 
مهدی نجاری آمده اســت: بهره گیــری از تمامی 
ظرفیت ها و امکانات اپراتور تلفن همراه ســازمان 
منطقه آزاد کیش، سیاســت گذاری در راســتای 
تحقق اهداف کالن سازمان در حوزه دولت همراه، 
بهره گیری از تمامی ظرفیت هــا و امکانات اپراتور 
تلفن همراه جزیره کیش، همکاری و تعامل سازنده با 
سایر اعضای هیئت امنا جهت ارتقای جایگاه اپراتور، 
برنامه ریزی به منظور توسعه کمی و کیفی خدمات 
قابل ارائه به شهروندان، نظارت مستمر بر نحوه ارائه 
خدمات و تامین رضایت مشترکین از اهم وظایف 
جنابعالی می باشد. امید اســت با عنایت خداوند 
متعال در انجام وظایف محوله، پیوســته موفق و 

موید باشید.
محمدرضــا مداح مشــاور و مدیــرکل حوزه 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم 
معارفه، با اشــاره به اینکه ارائه خدمات اپراتور تلفن 
همراه این ســازمان )تله کیش( باید گسترش داده 
شود، افزود: یکی از اولویت های شرکت تله کیش، 
گسترش ارائه خدمات در سطح اپراتور تلفن همراه 
اول مناطق آزاد اســت و این امر در دستور کار این 
شرکت قرار گرفته است. مهدی نجاری نیز در این 
مراســم، با بیان اینکه حوزه »آی سی تی«  یکی از 
حوزه های تخصصی اپراتور تلفن همراه )تله کیش( 
است؛ افزود: هدف این شــرکت)تله کیش( ثبات 
بخشیدن به سیتماتیک اپراتور تلفن همراه کیش، 
دریافت مجوزهای الزم از دبیرخانه و وزارت ارتباطات 
و برنامه ریزی های نظام مند در راستای ارائه خدمات 
با کیفیت به مشترکین این اپراتور در کیش و در آینده 
نزدیک در سطح مناطق آزاد در قالب برنامه ریزی های 
بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت شــرکت »تله 
کیش« است.  همچنین عباسعلی نجاتی سرپرست 
امور مالی و اداری اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه 
آزاد کیش در این جلسه، تغییر ماهیت اپراتور تلفن 
همراه سازمان منطقه آزاد کیش از شرکت توسعه 
ارتباطات به اپراتور را یکی از اقدامات مهم شرکت»تله 
کیش«برشمرد و اظهارداشت:دریافت تمدید مجوز 
پروانه، برقراری ارتباط با ســازمان تنظیم مقررات، 
راه انــدازی پل اصلی با تلفن همــراه اول برای ارائه 
خدمات با کیفیت به 20هزار مشترک این اپراتور، 
اعالم آمادگی تلفن همراه با سرمایه گذاری بالغ بر 
60 میلیارد ریال  برای توسعه شبکه ای این اپراتور در 
جزیره کیش و ساماندهی قراردادهای پرسنلی برای 
ارائه خدمات با کیفیت به مشترکین شرکت تلفن 
همراه »تله کیش« از جملــه اقدامات و برنامه های 

این شرکت است.
    

 برگزاری مانور  زلزله 
در جزیره کیش 

به مناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله وکاهش 
اثرات بالیای طبیعی، مانور آمادگی زلزله در مرکز 

توسعه سالمت کیش به اجرا در آمد.
به گزارش ایلنا؛  این مانور در راســتای آمادگی 
کارکنان مرکز توسعه سالمت کیش و هالل احمر ، 
در زمان وقوع زلزله و  با هدف آشنایی آنان با چگونگی 
پیشگیری از حوادث احتمالی و ارزیابی توانایی خود 
در زمان بروز حادثه در قالب یک کارگاه آموزشی، 
نهم و دهم دی  در سالن شهید همت مرکز خدمات 
جامع سالمت بوعلی برگزار شد. دکتر رضانیا رئیس 
مرکز توسعه سالمت کیش درخصوص این مانور 
آموزشی گفت: در روز نخست این کارگاه ، کارکنان 
مرکز سالمت با اهمیت کاهش خطرات بالیا، انجام 
اقدامات الزم و ایمن ،بررسی نقاط امن ساختمان در 
زمان بروز بالیا و نحوه مواجه با زلزله آشنا شدند و در 
روز دوم  بصورت عملی و در یک مانور طراحی شده، 

اجرای این روش ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

اخبار کیش
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مراسم عزاداری سردار بزرگ و پر 
افتخار ایران اسالمی، شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی، با حضور مسئولین 
و مردم والیتمدار، قدرشناس و شهید 
پرور جزیره در مصالی بزرگ کیش 

برگزار شد. 
بــه گــزارش ایلنــا؛  در آییــن 
بزرگداشت یاد و خاطره سردار شهید 
سپهبد قاسم ســلیمانی و ابومهدی 
المهندس و همراهان جبهه مقاومت 
دوشنبه شانزدهم دی، که در مصالی 
بزرگ جزیره کیش برگزار شد، خیل 
عظیمی از مردم والیتمدار و مسئولین 
جزیره کیش حضور داشتند که با سر 
دادن شعارهای لبیک یا حسین، مرگ 
بر آمریکا، مرگ بر اســرائیل و مرگ 
بر انگلیس، خشــم و انزجار خود را به 
اقدام جنایتکارانه امریکا در به شهادت 
رســاندن سپهبد قاسم ســلیمانی، 
ابومهدی المهندس و همراهانشان را 

نشان دادند.  
شــهداد کناری فرمانــده ناحیه 
مقاومت بسیج ســپاه کیش، در این 
مراسم، شهادت ســردار رشید سپاه 
اسالم، سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
را به محضر صاحب الزمان و ولی امر 
مسلیمن جهان، مردم بزرگ و رشید 
اسالمی و همچنین همه دلداگان در 
سراسر گیتی، تبریک و تسلیت گفت 
و افزود: حاج قاســم سلیمانی هدیه 
خداوند به جهان اسالم و بشریت بود. 

و دشمنان بدانند خون پاک این شهید 
واال مقام در جهان چنان جوششــی 
ایجاد کرده است که کلید فتح قدس 

خواهد بود.
فرمانــده ناحیه مقاومت بســیج 
ســپاه کیش با بیــان اینکــه انتقام 
خون این شــهدا، نابــودی امریکای 
جنایتــکار در منطقه اســت، اظهار 
داشت: هسته های مقاومت در سراسر 
جهان آمــاده انتقام ســخت از اقدام 
ناجوانمردانه امریکای جنایتکار است، 
و از وحشــتی که کل وجوشان را فرا 
گرفته است،  باعث شده ناوهای خود را 

چندین کیلومتر دورتر ببرند.
وی افزود: از زمان اعالم شــهادت 
این ســردار رشید اســالم، از لبنان، 
سوریه، یمن و ایران اسالمی همه یک 
صدا خواهان انتقام هستند و این انتقام 
قطعی و بســیار کوبنده و کمر شکن 

خواهد بود.
سرتیپ محمد سهرابی مشاور مقام 
معظم رهبری، شجاعت، والیتمداری، 
جانبازی، تواضــع، والیی بودن را جز 
ویژگی های شــخصیتی این سردار 
شهید برشــمرد و گفت: اگر سردار 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی نبود؛ 
عراق، سوریه و حرم شریفین هم نبود.
سرتیپ محمد ســهرابی با اشاره 
به خون بسیجی، سپاهی، انتظامی، 
ارتشــی و در یــک کالم قاطبه امت 
حــزب اهلل در جبهه ها که بــا هم در 

آمیخته است؛ خاطر نشان کرد:  اینجا 
هم برای تشییع پیکر پاک آن سردار 
شهید سفر کرده و دیگر شهدای همراه 
به هم پیوند خورده است و پرچم آن 
ســردار توســط جوانان حزب اهلل بر 
افراشته می شود. وی از غالمحسین 
مظفری مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، بابت برگزاری باشکوه این 
مراسم تشــکر و قدردانی کرد. شیخ 
یعقوب شمس امام جماعت اهل سنت 
جزیره کیش، با بیان اینکه امریکای 
جنایتکار دســت پلیــدش به خون 
میلیون ها انسان بی گناه آلوده است؛ 
اظهار داشــت: این شــهید واالمقام 

همانند همرزمان مجاهد و شــهید 
خود از زمانی که پــای در راه دفاع از 
اسالم نهاد همت واالی خود را برای 
استقالل و آزادی کشور و رهایی آنان 

از دیو اشغالگر سپری نمود.
وی افزود: در این مسیر الهی این 
سردار آرزویی جز شهادت نداشت و 
به راستی جز شهادت هم نمی تواند 
پاداشی دیگر برای این سردار بزرگ 
باشــد. و همچنین با شــهادت این 
سردار ســلیمانی های دیگر متولد 

خواهند شد.
عرفان محی الدین نیز به نمایندگی 
از دانشــجویان علوم پزشکی تهران 
و همه مردم کشــمیر، پیام تسلیت و 

بیانیه دانشجویان خارجی را در مراسم 
بزرگداشــت سردار شــهید سپهبد 

قاسم سلیمانی قرائت کرد.
در پایان این مراسم مداح اهل بیت 
حاج مرتضی طاهری به عزاداری در 
رثای شهادت این ســردار بزرگ و پر 

افتخار ایرانی اسالمی پرداختند.
گفتنی است در مراسم بزرگداشت 
یاد و خاطره سردار شــهید سپهبد 
قاسم سلیمانی، غالمحسین مظفری 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
سرتیپ محمد سهرابی مشاور مقام 
معظم رهبــری، حجت االســالم و 
المسلمین حســن زاده امام جمعه 
کیش، شــیخ یعقوب شــمس امام 
جماعت اهل ســنت کیش، شهداد 
کناری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
ســپاه کیش، ســرهنگ علی اصغر 
جمالی فرمانده نیروی انتظامی ویژه 
و پایگاه دریابانی کیــش، معاونین و 
مدیران ســازمان منطقه آزاد کیش، 
مسئولین ادارات و نهادهای مختلف، 
علمای اعــالم و روحانیــون و بویژه 
ساکنان والیتمدار نگین خلیج فارس 
جزیره کیش در این عزاداری حضور 

داشتند.
آرامش و امنیت امروز مرهون 
خون شهدا و سید و ساالر آنها 

سردار سلیمانی است
غالمحســین مظفری شــهادت 
ســردار ســلیمانی را ضایعه بزرگی 
برای مــردم منطقه و نشــان دهنده 

درماندگی آمریکا عنوان کرد. 

به گــزارش ایلنا؛ غالمحســین 
مظفری مدیــر عامل این ســازمان 
در حاشیه مراســم عبادی سیاسی 
نماز جمعه کیش، با بیان اینکه خبر 
شهادت سردار قاسم سلیمانی برای 
همه مردم منطقه بسیار تکان دهنده 
بود گفت:وجود ســردار ســلیمانی 
باعث امنیت در منطقه پرآشــوب و 
پرتنش خاورمیانه بــود و توفیق این 
را داشــتیم که در دوران هشت سال 
دفاع مقدس شــاهد خدمات زیادی 
از این بزرگــوار باشــیم.   وی با بیان 
اینکه شهادت آرزوی دیرینه سردار 
سلیمانی بود افزود: آمریکایی ها با به 
شهادت رساندن ســردار سلیمانی و 

عبور از خط قرمزها، خواهند فهمید 
که برنامه ریزی های آنان برای منطقه 
به نتیجه نرســیده اســت.   مظفری 
در ادامه با اشــاره به اینکه شــهادت 
سردار ســلیمانی نشان از درماندگی 

آمریکا اســت افزود: داعش به دست 
مردم منطقه و بــا محوریت مقاومت 
و شجاعت سردار سلیمانی به عنوان 
پرچمدار مبارزه بــا داعش به ورطه 
نابودی کشیده شــد و آمریکایی ها با 
به شهادت رساندن سردار سلیمانی 
نشان دادند که مخالف داعش نبودند.   
وی تاکید کرد: خوشــبختانه امروز 
آرامــش و امنیت را مرهــون خون 
شــهدایی هستیم که ســید و ساالر 
آن ها سردار قاسم سلیمانی است و راه 
ایشان با قدرت و قوت بیشتری ادامه 
خواهد یافت.  غالمحســین مظفری 
عنوان کرد: هزینه های میلیارد دالری 
هیچ دســتاوردی برای امریکا دربر 
ندارد و زمانی که مردم عراق با اشغال 
و آتش زدن ســفارت آمریــکا آن ها 
را تهدیــد کردنــد، آمریکایی ها این 
مخالفت ها را برگرفته از فعالیت های 
ســردار ســلیمانی تصور کردند، در 
صورتیکه این ها تحلیل ها، غلط است 
و دلیل اعتراضات مردم عراق این است 
که آمریکا کیلومترها دورتر از کشور 
خود، در امور ســایر کشورها دخالت 
می کنــد و این امری طبیعی اســت 
که مردم کشــورهای منطقه طبق 
 فرمایشات مقام معظم رهبری از آن ها 

متنفر باشند.
 غالمحســین مظفری بــا تاکید 
بر اینکــه آمریکا یک آســیب جدی 
برای جامعه اسالمی و مردم منطقه 
است؛ خاطرنشان کرد: شهادت سردار 

سلیمانی ضایعه بزرگی برای ما است 
و حتماً رزمندگان پرورش یافته این 
مکتب، با ادامه دادن راه شهید سردار 
سلیمانی پاســخ الزم را به استکبار 

جهانی خواهند داد.

 پیام مدیرعامل سازمان
  منطقه آزاد کیش 

در پی شهادت سردار سلیمانی
بسم رب الشهدا و الصدیقین

انا هلل و انا الیه راجعون
شــهادت دلیرانه و افتخارآفرین 
سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی 
و یاران همراهش را به پیشــگاه رهبر 
معظم انقالب )مدظلــه(، ملت غیور 
ایران، خانواده معزز آن شهیدان واال 
مقام و ساکنان و گردشگران جزیره 
کیش تبریک و تســلیت عرض می 
نمایم. حادثه تکان دهنده شــهادت 
اســطوره مقاومت و پایداری، سردار 
سرلشکر قاسم ســلیمانی و جمعی 
از یاران همــراش به دســت ایادی 
اســتکبار جهانی که گواه اضطراب 
عمیق و واهمه دشــمنان از دلیری و 
شهامت سرداران رشید نظام اسالمی 
اســت اگرچه قلوب امت اسالمی را 
جریحه دار کرده ، اما زیباترین جلوه 
فــداکاری در راه هــدف را با صالبت 
و اســتواری در برابر چشم جهانیان 
به تصویر کشــید. او شاگرد راستین 
مکتب حســینی بود و با رشادت بی 
نظیر و شهادت غیورانه اش اثبات کرد 
که مصاف امروز مســلمانان جهان با 
استکبار و مزدورانش بار دیگر مصاف 

حسینیان و یزدیان است.
غالمحسین مظفری
رییس هیات مدیره و مدیر 
عامل سازمان منطقه آزاد کیش

با برگزاری مراسم متعدد همراه بود؛

جزیره کیش در سوگ شهادت سپهبد قاسم سلیمانی 

به همت مرکز توســعه ســالمت کیش و با هدف اجرای 
برنامه های هفته بسیج ملی تغذیه سالم، ایستگاه سیار سالمت 

برای ارائه خدمات رایگان پزشــکی در پارک خانواده )مینا( 
مستقر می شود.

به گزارش ایلنا؛  با توجه به فرا رسیدن »هفته بسیج ملی 
تغذیه سالم« که همزمان با سراسر کشور در جزیره نیز برگزار 
می شود،مرکز توسعه و سالمت با مشارکت هالل احمر کیش، 
نوزدهم دی از  ســاعت 18 تا 20 ، یک ایستگاه سیار سالمت 
در محل پارک خانواده )مینا( برپا می کند که تمامی خدمات 

سالمت از جمله ویزیت پزشــک، مراقبت های تن سنجی، 
تست دیابت و کنترل فشار خون در این طرح به صورت رایگان 

ارائه خواهد شد.
گفتنی است برنامه های بسیج ملی تغذیه سالم از 14 تا 30 

دی در سراسر کشور در حال برگزاری است.

ایستگاه سالمت سیار، در پارک خانواده کیش 

خبر

آکواریوم بزرگ مرکز تجاری و تفریحی میکا با گنجایش 1.5 میلیون مترمکعب آب و 
ظرفیت نگهداری بیش از 6 هزار نوع آبزی، پایان سال 1399 به بهره برداری خواهد رسید. 
به گزارش ایلنا؛ این آکواریوم بزرگ که پس از بهره برداری،  یکی از اماکن گردشگری 
مطلوب و بی نظیر را درجزیره کیش ایجاد می  کند، در مساحتی بالغ بر2 هزار متر مربع 
در طبقات اول و دوم مجموعه عظیم تجاری تفریحی میــکا ) میکا مال(، برای حضور 
گردشگران مهیا خواهد شد. همچنین برای این آکواریوم، بیش از 6 هزار انواع آبزیان آب 
شور و آب  شــیرین از30 گونه متفاوت ازکروکودیل، مار دریایی، پنگوئن و کوسه پیش 
بینی و به گونه ای طراحی شده است که بازدیدکنندگان امکان غواصی در میان ماهیان 
این آکواریوم بزرگ را خواهند داشت. شرکت کلکس ایتالیا از شرکت های بین المللی 
شناخته شده در حوزه طراحی و ساخت پنل های آکواریومی این آکواریوم را طراحی  کرده 

است و شرکت ترکیه ای اکیانوس به همراه تیم 15 نفره از متخصصان خود، عملیات نصب 
سازه های اکرلیک به وزن بیش از 20 تن را به همراه عایق بندی و عملیات نصب دستگاه های 
تصفیه )LSS(  را بر عهده دارد. میکا مال با دارا بودن 202هزار مترمربع زیربنا ، بزرگترین 
و پیشرفته ترین مرکز خرید و تفریح جزیره کیش به شمار می رود که  شامل600 واحد 
تجاری و بیش از 81 هزارمتر فضای تفریحی است که در 5 طبقه  ساخته شده  و دارای یک 
هزار پارکینگ هوشمند در دو طبقه زیرزمین است. همچنین در این مجموعه تونل باد، 
تله کابین، مجتمع سینمائی، شهربازی، جنگل بارانی، آکواریوم، دنیای اکتشاف، باشگاه 
بدنسازی،گلف دیجیتال، پاتیناژ، بولینگ، اسپا، هایپرمارکت،کافه و رستوران از دیگر 
مراکز تفریحی و تجاری میکامال جهت فراهم کردن اوقاتی خوش و به یاد ماندنی برای 
گردشگران در هر رده سنی است . در حال حاضر این طرح، مراحل پایانی ساخت و ساز را 

سپری می  کند و در ساخت آن باالترین استانداردهای جهانی در نظر گرفته شده است. 
با راه اندازی و بهره برداری این طرح، جذابیت ها و دنیایی از فرصت های جدید تفریحی به 
روی گردشگران گشوده می شود و می تواند نقش محرکی در رونق  گردشگری و به نوبه آن 
رونق اقتصاد ملی ایفا کند . گفتنی است این طرح در سال1399 به بهره برداری می رسد.

ایجاد فرصت های جدید تفریحی و گردشگری در جزیره کیش 


