
هزینه ده میلیاردی بازاریان کیش 
برای پیشگیری از گسترش کرونا

مدیرعامل جامعــه بازاریان کیش از اختصاص 
بیش از ده میلیارد ریــال بودجه بــرای اقدامات 
پیشگیرانه از گسترش شیوع بیماری کرونا میان 
اقشار مختلف جامعه در سطح بازارها و مراکز خرید 

این منطقه خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی و امــور بین  الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، رحمان سادات نجفی 
مدیرعامل جامعــه بازاریان کیــش در خصوص 
اقدامات پیشگیرانه با محوریت »همدلی مسوالنه« 
در جزیره کیش، گفت: از ابتدای مهر ســال 1399 
تا کنون بیش از ده میلیــارد ریال بودجه به منظور 
کمک هزینه و پاداش ناظرین، چاپ پوســتر، بنر، 
خرید و توزیع ماسک، مساعدت در خرید دستگاه 
PCR، ملزومات بهداشــتی، اهدای کارت هدیه 
به کادر درمان، اســتفاده از امکانات جامعه اطالع 
رسانی و توزیع برشور در کانتر فرودگاه و... اختصاص 

یافته است.
ســادات نجفی در رابطه با حمایــت از فعاالن 
اقتصادی در دوران شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: 
تفاهم نامه هایی با »بانک ملــی و دیگر بانک های 
مستقر در کیش، شرکت های تولید کننده ماسک 
و ملزومات بهداشتی و شــرکت پارس ماهو، تولید 
کننده دســتگاه های ضد عفونــی و تصفیه هوای 

خانگی و اداری« به امضا رسید.
مدیرعامل جامعه بازاریان کیش »توزیع ژل ضد 
عفونی کننده دست برای پرسنل خدمات بازار ها، 
برگزاری آمــوزش و اطالع رســانی پروتکل های 
بهداشــتی، حمایت مادی و معنوی از حوزه های 
سالمت و درمان، ارتباط مستمر با اقدامات پیشگیرانه 
کرونا و شورای سالمت، مدیریت تیم های نظارتی، 
چاپ و توزیع انواع پوســتر و بروشور توجیحی« از 
جمله اقدامات انجام شــده توسط جامعه بازاریان 

کیش است.  
رحمان ســادات نجفی همچنین بر نقش موثر 
تیم های نظارتی جامعه بازاریان به منظور پیشگیری 
از گسترش شیوع بیماری، کرونا در سطح بازارهای 
کیش، افزود: تیم های نظارتی جامعه بازاریان کیش 
از تمام بازارهــای تجاری، خدماتــی، بازارچه ها، 
و مغازه هــا به صــورت روزانه بازدید مــی کنند و 
گزارش های ارائه شــده پس از بررسی به شورای 

سالمت کیش ارسال   می شود.

به گفته ســادات نجفی با حمایت تمام مدیران 
بازارهای تجاری، خدماتی، فعاالن اقتصادی و عموم 
مردم کیش بازدید های روزانه ناظرین بهداشتی از 
ابتدای مهر سال گذشته تا پایان تیر امسال  بیش از 

30 هزار مورد بود.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای مهر سال گذشته تا 
کنون با تشکیل تیم های نظارتی و ارائه گزارش های 

عملکرد؛ اقدمات خوبی در این زمینه انجام شد.
مدیرعامل جامعه بازاریان کیش بیان داشت: با 
اقدامات پیشگیرانه از عادی انگاری مردم نسبت به 
رعایت پروتکل های بهداشتی در سطح بازارهای 
کیــش جلوگیری کردیــم و با تــالش مضاعف، 
نظارت های مستمر و استمرار فعالیت ها؛ نشان از 

عملکرد موفق این مجموعه است.
رحمان سادات نجفی »پویش همدلی مسوالنه« 
را مولفه اصلی هم افزایی میان اقشار مختلف جامعه 
عنوان کرد و گفت: امروز با همدلی مسوالنه می توانیم 
اقدامات موثری برای کنترل و پیشگیری از گسترش 
شــیوع بیماری کرونا انجام دهیم تا چرخه حیات 

اقتصادی حفظ شود.
ســادات نجفی رعایت پروتکل های بهداشتی 
از ســوی عموم مردم منطقه آزاد کیش را یکی از 
شاخص های فرهنگی این منطقه برشمرد که در 
مقایسه با سطح کشــور در پیشگیری از گسترش 

شیوع بیماری کرونا موفق عمل کردیم.
شــایان ذکر است مشــاغلی که تحت پوشش 
جامعه بازاریان کیش هست متشکل از 40 صنف 
و دارای 40 هزار عضو فعال است که با خانواده های 

خود نیمی از جمعیت کیش را تشکیل می دهند.
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معاون عمرانی و زیربنایی ســازمان 
منطقه آزاد کیش،  از توسعه گردشگری 
ســاحلی کیش با جاذبه های طبیعی و 
صیانت از محیط زیست، که می تواند این 
منطقه را به بزرگترین کانون گردشگری 

ساحلی تبدیل کند خبر داد.
به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین  الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی 
عرب چهارشنبه ششم مرداد، در نشست 
هم اندیشــی اجرای طرح ساماندهی و 
طراحی شهری نوار ساحلی کیش؛ توسعه 
گردشگری ساحلی را از اهداف مهم طرح 
ساماندهی ســواحل کیش برشمرد و 
گفت: با ضابطه مند شدن بهره برداری ها 
و ایجاد درآمدهای پایــدار از واگذاری 

غرف، می توانیم گام های موثری در این 
مسیر برداریم. وی نشست هم اندیشی 
طرح ساماندهی سواحل کیش را نتیجه 
دو سال تالش سازمان منطقه کیش و 
پیگیری های شــخص مدیرعامل این 
سازمان عنوان کرد و افزود: جاذبه های 
طبیعی و گردشگری نوار ساحلی کیش 
یکی از ظرفیت های ایــن منطقه برای 
جذب گردشگران از نقاط مختلف کشور 
به جزیره اســت. عرب معاون عمرانی و 
زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش زیر 
ساخت های گردشگری از جمله»مراکز 
خرید، اقامتی، مجموعه های تفریحی و 
گردشگری،دوش های صحرایی، ایجاد 
زیرساخت های آب، برق، فاضالب، ارائه 

خدمات با کیفیت و نوار ساحلی کیش« 
را از جذابیت های بارز این منطقه معرفی 
کرد و اظهار داشت: ایجاد زیبایی بصری 
و ســاماندهی پارکینگ ها، ســرویس 
بهداشتی و نمازخانه ها از جمله اقدامات 

این طرح محسوب   می شود.
عــرب نزدیــک بــودن امکانات 
گردشگری سواحل کیش در فضای ۶0 
متری زیست محیطی را نیازمند اجرای 
طرح ساماندهی سواحل در این منطقه 

عنوان کرد.
وی افزود: پس از تصویب شــورای 
سیاست گذاری و اعضای هیئت مدیره 
ســازمان منطقه آزاد، طرح ساماندهی 

سواحل کیش اجرا می شود.

به گفته عرب با ابالغ قوانین به بهره 
بــرداران با محوریت توجــه به محیط 
زیســت، نظارت های حداکثری در این 

زمینه انجام خواهد شد.
وی تدوین برنامه های راهبردی را از 
اقدامات مهم طرح ساماندهی سواحل در 
راستای اصالح ساختار معماری و بصری 
در منطقه آزاد کیش برشــمرد و اظهار 
داشت: مطالعات و بررســی این طرح 
در معاونت های ســازمان و بخش های 
مختلف شــرکت های تابعه با راهبری 
مدیریت GIS سازمان محقق   می شود.

به گفته عرب تحقــق این امر باعث 
افزایش ظرفیت بهره برداری ســواحل 
شده و ســطح فعالیت ها در این مناطق 
2 برابــر و تراکم نیز 3 برابر   می شــود و 
درآمدهــای حاصل از ایــن طرح جزو 

درآمدهای پایدار شهری خواهد بود.
وی با اشــاره به این که هزینه ها در 
حوزه شهری بر عهده شرکت عمران،آب 
و خدمات منطقه آزاد و مدیریت شهری 
است عنوان کرد: طبق اساسنامه  ساز و 
کارهای واگذاری و درآمدها سبب توسعه 

گردشگری ساحلی کیش   می شود.
معاون عمرانی و زیربنایی ســازمان 
منطقه آزاد کیش در خصوص بازنگری 
طرح جامع، گفت: این طرح باید در سال 
94 بازنگری می شد که متاسفانه انجام 
نشده و باید نسبت به بازنگری آن اقدام 
کنیم همچنین طرح ساماندهی سواحل 
براســاس طرح جامع بعد از تصویب در 

شورایعالی معماری شهرسازی و توسط 
هیات نظارت قابلیت اجرا خواهد داشت.

علی عرب در ادامه تاکید کرد: طرح 
ساماندهی سواحل، بازنگری طرح جامع 
کیش و طرح جامع بندر و فرودگاه تکمیل 
شــده و بعد از تصویب مــی توانیم این 
طرح های را بــه مرحله بهــره برداری 
برســانیم. همچنین قدسیه نجار مدیر 
GIS معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد کیــش در خصوص طرح 
ساماندهی و طراحی شهری نوار ساحلی 
کیش بیان داشت: این پروژه از سال 9۸ 
مورد بحث قرار گرفت و ســال گذشته 
به صــورت جدی با همراهی مشــاور و 
همکاران کارهای مطالعاتی و بررسی های 
مربوط به طرح آغاز شــده است. نجار 
ضمن تشریح شــرایط کنونی و پس از 
اجرای طرح در نوار ساحلی تصریح کرد: 
مهمترین اهداف اجرای این طرح افزایش 
کیفیت شکل ظاهری خدمات دهی در 
سواحل کیش، ایجاد درآمد پایدار،حذف 

واسطه ها در واگذاری های غیر اصولی 
غرف ارائه خدمات در سواحل و واگذاری 
به بهره بردار واقعی، رعایت جدی مسائل 
زیســت محیطی و اســتاندارد سازی 
فضای ســواحل فراخور نیاز ساکنان و 

گردشگران است.
همچنیــن نماینده مشــاور طرح 
ساماندهی و طراحی شهری نوار ساحلی 
کیش از 12 جلد مطالعات مربوط به این 
پروژه خبر داد و  با تشریح اهداف اجرای 
آن گفت: توسعه گردشگری مبتنی بر 
محیط طبیعی، تاریخی، بومی و حفظ 
زیست بوم جزیره از مسائل مهمی بوده 
که در بررسی های ما مد نظر قرار گرفته 
است. علی اکبری ارتقای آوازه کیش به 
عنوان مقصد نمونه گردشگری ساحلی 
- دریایی در مقیاس ملی، با اقتصاد پویا و  
توسعه پایدار و  همچنین جزیره ای سبز و 
متکی بر فناوری های نوین و انرژی های 
تجدید پذیر را از هداف کالن این طرح 

عنوان کرد.

در نشست هم اندیشی طرح ساماندهی سواحل جزیره مطرح شد؛

تبدیل منطقه آزاد کیش به کانون بزرگ گردشگری ساحلی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور کیش، قشم و ارس را به عنوان 
مناطق پیشرو در افتتاح پروژه های ملی  در سطح کشور عنوان کرد.  به گزارش روابط عمومی و امور 
بین  الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری، صنعتی  و ویژه اقتصادی، در هفتمین آئین افتتاح طرح های ملی مناطق آزاد که روز دوشنبه 
چهارم مرداد با حضور رئیس جمهور از طریق ویدیئو کنفرانس برگزار شد، گفت: مناطق آزاد »کیش، 
قشم و ارس« بیشترین بهره برداری از طرح های ملی را به خود اختصاص دادند. مومنی اظهار داشت: حفاظت از محیط زیست و 
توسعه فعالیت های این حوزه از مهمترین چالش های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در هشت سال گذشته بوده است. به گفته دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قشم، ارس و کیش بهترین مناطق در افتتاح پروژه ها بوده اند، ارس و قشم بیشترین طرح ها 

را به سرانجام رسانده اند و افتتاح طرح های ملی دولت دوازدهم به ارزش یک هزار و ۶۶9 میلیارد تومان بوده است.

مشاور رئیس جمهور طبق بازدیدهای دوره ای هر ماه از طرح های عمرانی جزیره از سالن جدید 
مســافری فرودگاه بین  المللی کیش بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین  الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، صبح یکشنبه سوم مرداد، حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و هیئت همراه در بــدو ورود به جزیره کیش در جریان 
روند پیشرفت عملیات اجرایی سالن جدید مسافری فرودگاه بین  المللی کیش قرار گرفت. طراحی 
و ساخت ده پل تلسکوپی توسط شرکت های دانش بنیان، آماده ســازی 33 هزار مترمربع فضای سبز،تامین۵20 پارکینگ 
خودرو،روشنایی،آسفالت محوطه، پیاده روسازی، اجرای سرامیک محوطه به مساحت 4۷ هزار مترمربع، عملیات اجرایی سقف 
کاذب، نصب و راه اندازی 4 نوار نقاله از جمله اقدامات انجام شده در سالن جدید مسافری فرودگاه بین  المللی کیش است.  استفاده از 

نور طبیعی و مصرف بهینه انرژی یکی از ویژگی های مهم طرح سالن جدید مسافری فرودگاه کیش محسوب   می شود. 

مســئوالن قطــر بــه منظــور بازیــد از 
ظرفیت های»اقتصــادی، گردشــگری و 
ورزشــی«جزیره کیش به این منطقه سفر می 
کنند  به گــزارش ایلنا؛ کار گــروه هماهنگی و 
پیگیری مسائل جام جهانی 2022 قطر سازمان 
منطقه آزاد کیش، دوشنبه چهارم مرداد با هدف 
برنامه ریزی و بازدید مسئوالن بلند مرتبه قطری 

از ظرفیت های ورزشــی و گردشگری جزیره 
کیش، برگزار شد. معرفی ظرفیت های ورزشی و 
گردشگری جزیره کیش به عنوان مقصد برگزاری 
اردوهای تدارکاتی در سفر مسوالن قطری به این 
منطقه می تواند در ترغیب و جذب گردشگران 
و شرکت کنندگان که در مسابقات جام جهانی 
2022 قطر حضور دارند؛ تاثیر گذار باشــد. با 

توجه به شرایط آب و هوای کیش و قطر، ایجاد 
ظرفیت های حمل و نقل، اقامت گردشــگران، 
صدور ویزای فرودگاهی و ارائه خدمات با کیفیت 
و ارزان قیمــت از ویژگی های بارز جزیره کیش 
محسوب   می شود و این منطقه می تواند میزبان 
هواداران تیم ها و گردشــگران ورزشی در این 
رویداد مهم باشد. همچنین مناطق آزاد کشور از 

فرصت ارزشمندی برای بهره مندی از این رویداد 
مهم برخوردارند و با آماده سازی و انجام مطالعات 
برندینگ جزیره کیش، ایــن منطقه می تواند 

در شمار جزایر شناخته شده برای گردشگران 
سراسر دنیا قرار گیرد. صنعت گردشگری منطقه 
آزاد کیش یک اولویت مهم و توریسم ورزشی نیز 
بهترین شاخص گردشگری برای کشور محسوب 
می شود. الزم به ذکر است ناصر آخوندی، معراج 
نادری فصیح، خسرو نشان، سعید پورعلی، علی 
عرب، عبدالنبی شــرفی، عزیزاله فرضی پور، 
محسن قریب، رحمان سادات نجفی و مسیح اهلل 
صفا اعضای کار گروه هماهنگی و پیگیری مسائل 

جام جهانی 2022 قطر هستند.

ترمینال جدید فرودگاه کیش در شرف عملیاتی شدن کیش، قشم و ارس؛ مناطق آزاد پیشرو در افتتاح طرح های ملی 

رویداد 2022 قطر زمینه ساز رونق گردشگری ورزشی جزیره 

جلسه دمو هفتمین رویداد و پویش افتتاح پروژه های مناطق 
آزاد کشــور با حضور رئیس جمهور بــه میزبانی جزیره کیش 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین  الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، با حضور حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 
دمو هفتمین افتتاح پروژه های مناطق آزاد به میزبانی جزیره 
کیش؛ مناطق آزاد»کیش، قشم، ارس« به تشریح برنامه های 

هفتمین آئین افتتاح پروژه های مناطق آزاد کشور پرداختند.
حمیدرمضا مومنی در ابتدای جلسه دمو هفتمین افتتاح 

پروژه های مناطق آزاد به میزبانی جزیره کیش بر نقش موثر بخش 
خصوصی و سرمایه گذاران اشاره داشت و محور اصلی برنامه های 
این رویداد را زیست محیطی عنوان کرد. مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه افزود: در 
حال حاضر 304 هزار میلیارد تومان پروژه در دست اقدام است 
که با بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی در دولت جدید به بهره 
برداری مي رسد. دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و 
ویژه اقتصادی، میزان سرمایه گذاری پروژه های به بهره برداری 
رســیده از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون را 403هزار میلیارد 
تومان عنوان کرد و اظهار داشــت: هموار سازی شرایط توسعه 
زیرساخت ها از جمله اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید است.

وی اقدامات زیر ســاختی در حوزه های توســعه آب، برق، 
راه و شهرســازی، بندر و فــرودگاه را از فعالیت های توســعه 
ای برشــمرد و گفت: پیش بینــی   می شــود ترمینال جدید 
فرودگاه کیش با ســرمایه گذاری بالغ بر 1۵00 میلیارد تومان 
و با طراحی و معمــاری بی نظیر به عنوان یکــی از پروژه های 

 هفتــه دولت در ســال جــاری به بهره بــرداری می رســد. 
مومنی در ادامه ســخنان خود تصریح کرد: بخشی از اقدامات 
انجام شده توســط دولت تدبیر و امید در مناطق آزاد نسل اول 
مانند »کیش، قشم و چابهار« به اندازه 20 سال گذشته هر یک 
از مناطق آزاد کشور بود. مشاور رئیس جمهور در پایان ضمن 
ابراز خرســندی از عملکرد مطلوب مناطق آزاد در بخش های 
مختلف افزود: یکی از افتخارات ما در حوزه مناطق آزاد در دولت 
تدبیر و امید، حرکت، اجرا و عمل به خط مشی و ماموریت های 
تعیین شده از سوی رئیس جمهور بوده است. با توجه به حضور 
سازمان محیط زیست؛ محوریت سخنرانی های هفتمین آئین 
بهره برداری از پروژه های مناطق آزاد تمرکز بر اهمیت جنبه های 
زیست محیطی خواهد بود. در آئین هفتمین و آخرین افتتاح 
پروژه های مناطق آزاد کشــور، »منطقه آزاد کیش« با 4 طرح: 
توسعه شرکت ایتال ان جی گروپ کیش،شرکت شدا کیش، 
طرح توسعه شرکت اکسیر کیش و فاز اول شرکت وسیم کیش 
با حجم ســرمایه گذاری ریالی ۸1۶ میلیارد و سرمایه گذاری 

ارزی ۸۸4 هزار دالر با اشتغالزایی مستقیم ۷۸نفر و غیر مستقیم 
29۵نفر پیش بینی شده است. همچنین منطقه آزاد ارس: با 
20 پروژه و با اشتغالزایی ۶۷0 نفر و با حجم سرمایه گذاری 92۷ 
میلیارد ریال، برای این رویداد پیش بینی کردند که تمام پروژه 
فاز دوم مجتمع فوالد آذر آبادگان، فاز اول مدیا شتاب الکترونیک 
ارس، مجتمع دنیز، فرآیند تولید پیکاپ اتوماتیک ارس خودرو 
دیزل، و 1۶ پروژه دیگر، »منطقه آزاد قشم« با طرح های؛ تعداد 
دو واحد آب شیرین کن و واحد تولید بخار، تولید لوازم آرایشي و 
بهداشتي، تولید شناور، پروژه ساختمان تکنیکال بالك فرودگاه 
و ۵ پروژه دیگر، در این رویداد حضور دارند. شایان ذکر است در 
این نشست درکنار حضور وبیناری جمعی از معاونین و مدیران 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مدیران عامل مناطق قشم و 
ارس، جعفر آهنگران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و برخی از 
معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، مصطفی خانزادی 
معاون عمرانی و زیر بنایی دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و 

هیئت همراه نیز حضور داشتند.

برگزاری جلسه دمو هفتمین افتتاح پروژه های مناطق آزاد به میزبانی کیش
خبر
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