
پیام جعفر آهنگران به مناسبت  روز جهانی 
محیط زیست

آینده جزیره را در پای منفعت 
امروز قربانی نکنیم

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در پیامی 
ضمن گرامیداشت روز جهانی محیط زیست بر تالش 
جمعی در جهت حفظ محیط زیست ارزشمند جزیره 
کیش تاکید کرد. به گزارش روابــط عمومی و امور 
بین  الملل سازمان منطقه آزاد کیش  ، متن کامل پیام 
جعفرآهنگران رییس هیات مدیره و مدیر عامل این 
سازمان به مناسبت گرامیداشت روز جهانی محیط 

زیست به این شرح است:  
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان؛

روز جهانی محیط زیســت بهانه ی ارزشمندی 
است تا یکبار دیگر به اندیشه و نگاه و رفتار و کارکردمان 
بپردازیم ....؛ اگر بشر از راه و رسم گذشته اش دست بر 
نمی داشت ماشین بی رحمانه و نامهربانانه طبیعت را به 
کام خود می کشید. رهاورد توسعه پایدار هشداری بود 
به رفتار آدمیان... به کجا چنین شتابان ....؛ در توسعه، 
مولفه های غیر اقتصادی جایگاهی به مراتب افزون تر از 
اقتصاد یافتند و امروزه طرح و برنامه ای بدون پیوست 
فرهنگی و اجتماعی و باور به اجرای آن نباید ارزشی 
برای درنگ داشته باشد؛ .... بگذریم به جزیره زیبای 
مان برگردیم ... شکنندگی محیط زیست اش چنان 
عیان است که ما را از توضیح معاف می دارد ....؛ دریا؛ 
ساحل؛ فضای سبز؛ خاک و جای جای اش بخواهیم یا 
نخواهیم در خطر است .... به خود آییم و آینده جزیره 
را در پای منفعت امروز قربانــی نکنیم .... بکر ماندن 
بخش هایی از جزیره امتیاز بزرگی است که خدمات 
شهری هم با حفظ آن توجیه پذیر است .... چقدر برای 
من سخت و ناباورانه است که آدمی به دور از فضیلت 
انسانی به آهوان معدود و محدود جزیره رحمی ندارد 
یا تبری که درخت مفیدی را از پــای در می آورد و یا 
پروژه و طرحی را تحمیل کنیم که دریا و ساحل و ... 
جزیره را برای خود می خواهد ....؛ در این میانه بر خود 
واجب می دانم سر تعظیم فرود آورم در برابر همه آنانی 
که دل به بوم زیست جزیره دارند از سمن ها؛ هواداران؛ 
محیط بانان؛ رسانه ها؛ همکارانم و خیل عظیمی که 
چون سربازان آگاه همواره ناظر و حاضر و شاهدند تا 
از این پس رخداد تلخی زیست امروز و فرداهایمان را 
مخاطره نیاندازد؛ شاید بی مناسبت نباشد که بگویم 
شورای محیط زیست در دبیرخانه شکل گرفته و در 
بازنگری ساختار سازمانی؛ سازمان ما نیز؛ تالش وافر 
داشته که  محیط زیست جایگاه تعیین کننده تری 

بیابد. شاد باشید و نیک فرجام
    

تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران؛
 قهرمان مسابقات انتخابی 

المپیک ۲۰۲۲

تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران با شکست عراق 
قهرمان مسابقات انتخابی المپیک۲۰۲۲ ناشنوایان 
شد.  به گزارش موسسه ورزش و تفریحات سالم  ، تیم 
ملي فوتبال ناشنوایان ایران عصر پنجشنبه ۲۰ خرداد 
در دیدار پایانی مســابقات انتخابی المپیک۲۰۲۲ 
ناشنوایان با شکست تیم ملي عراق با نتیجه ۳ بر ۲ 
قهرمان این مسابقات شــد. در این دوره از رقابت ها 
که از ۱۲ خــرداد در جزیره کیش آغاز شــد هفت 
تیم از کشــور های ایران، عراق، مالزی، کره جنوبی، 
ازبکستان، تایلند و افغانســتان حضور داشتند که 
در دو گروه به مصاف هم رفتنــد.  در پایان چهار تیم 
ایران  ، عراق  ، ازبکستان و کره جنوبی جواز حضور در 
مسابقات المپیک ناشنوایان ۲۰۲۲ برزیل را کسب 
کردند. مهدی علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی 
و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان برای تماشای دیدار 
دو تیم ایران و عراق درفینال این رقابتها در ورزشگاه 
المپیک کیش حاضر شد.  در پایان رقابت ها، مراسم 

اختتامیه و اهدای جام به تیم قهرمان برگزار شد.
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بهره      برداری و یا عملیات اجرایي۲٥ 
طرح صنعتــی وغیرصنعتی در کیش 
از طریــق ویدئوکنفرانــس باحضور 
رئیس جمهورتا پایان خرداد درکیش 

آغازمی شود.
به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین  الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 

در ادامه بهره برداری و یا آغاز عملیات 
اجرایی طرح های عمرانی و توسعه ای 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور 
با حضــور رئیس جمهورکشــورمان 
از طریق ویدیو کنفرانــس درجزیره 
کیش،۱۲طرح بــا اعتبــار ۲8هزار 
و۲۲۲ میلیارد ریال بــه بهره      برداری 

می رسد وعملیات اجرایي۱۲طرح به 
ارزش۱4هــزار و۱۰6میلیارد ریال تا 

پایان خرداد آغاز می شود.
در جلســه هماهنگــی مراســم 
بهره      برداری از این طرح هاکه از طریق 
وبینار بــا حضور حمیدرضــا مؤمنی 
مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی 

مناطق آزاد و مدیــران عامل مناطق 
آزاد برگزار شــد، جعفــر آهنگران با 
اشــاره به اینکه جزیره کیش همواره 
در طرح های توسعه ای پیشرو مناطق 
آزاد کشور بوده اســت، اظهار داشت: 
تنوع طرح های آمــاده بهره برداری در 
بخش های صنعتی و غیرصنعتی مبین 
تمایل ســرمایه گذاران برای استفاده 
از ظرفیت هــای ارزشــمند کیش در 
بخش های مختلــف و رونق همزمان 
فعالیت هــای تولیــدی، خدماتی و 

گردشگری است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش گفــت: در پنجمیــن مرحله 
بهره برداری از طرح های عمرانی مناطق 
آزاد با حضور رئیس جمهور کشورمان 
از طریــق ویدئوکنفرانس۱۲طــرح 
صنعتي و غیرصنعتی با سرمایه گذاری 
ریالی۱9هــزار و6٥8 میلیــارد ریال 
و ســرمایه گذاری ارزی ۲۳میلیــون 
و ۲۰۰هــزار دالر و۱۰میلیــون و 
7۰۰هزاریورو به بهره     برداری می رسد.

وی با اشاره به ظرفیت بسیار خوب 
بخش خصوصــی کیش افــزود: این 
طرح ها بــه همت بخــش خصوصی 
ساخته شــده و برای 4۲۲ نفر به طور 

مســتقیم ویــک هــزار و۲۳8نفر به 
طورغیرمستقیم ایجاد اشتغال کرده 

است
بر اســاس این گــزارش  گزارش، 
بلوکA برج هــای پرشــین مارینا، 
مجتمع مســکونی یوتاور، تله کابین 
میکا، واحدصنعتی تولیــد، فرآوری 
وبســته بندی مــواد غذایــی وخام 
پروتئینی با محوریت آبزیان به همراه 
سردخانه صفر و زیر صفر، واحد صنعتی 
تولیدآب آشــامیدنی، واحد صنعتی 
تولید شیرآالت و اتصاالت ابزار دقیق 
در حوزه صنایع نفت و گاز، طرح توسعه 
واحد تولیدی شربت و قطره خوراکی 
و انــواع مکمل های ورزشــی، فازدوم 
واحد صنعتی ارائــه خدمات حفاری، 
نمونه گیــری و دوربیــن درونچاهی، 
واحد خدمات ایمنی در زمینه طراحی 
و آموزش فرایندهای ایمنی و مهندسی 
ارزیابی ایمنــی فرایند، واحد صنعتی 
ارائــه خدمات سیســتم بــا فناوری 
باال )هــای تک( نمودارگیــری ازگل 
حفاری و پایش اطالعات و ســرویس 
مادالگینگ پیشرفته و واحدتولیدی 
ماســک ســه الیه و صفحه )شیلد( 
محافظ صــورت، طرح هــای آماده 

 بهره برداری منطقه آزادکیش هستند. 
به گفته مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد کیش در این مراسم که در آخرین 
روزهــای فصل بهار برگزارمی شــود، 
عملیــات اجرایــی ۱۲طــرح نیز با 
سرمایه گذاری۱4هزار و۱۰6میلیارد 
ریال شــامل اعتبار ریالــی ۱4هزار 
و94میلیارد ریال و ســرمایه گذاری 

ارزی٥۰ هزار دالری آغازمی شود.
این طرح هــا درمجمــوع به طور 
مستقیم برای ۱هزار و686 نفر و به طور 
غیرمســتقیم برای۳هزار و 86۰ نفر 

ایجاد اشتغال کرده است.
مجموعه چندمنظــوره ونیز، هتل 
چهارســتاره ملیا و هتــل بین المللی 
آرمیتاژ،کارخانه جات ساخت سازه های 
فلزی، انواع ســکوهای کشــتیرانی، 
مونتاژلوازم خانگی و لوازم آرایشــی، 
طراحی و ساخت انواع پکیج  های آب  
شــیرین کن و تصفیه، پایانــه باربری 
کامیونی، کارگو فرودگاهی، اپرون غربی 
فرودگاه، جاده مواصالتی بندر چارک، 
مدرسه ۱8 کالســه، دیوار پیرامونی 
فرودگاه نیز ازجمله طرح هایی اســت 
که عملیات اجرایی آن تا پایان خرداد 

در جزیره کیش آغاز خواهد شد.

جعفرآهنگران در وبینار هماهنگی بهره     برداری از طرح های عمرانی مناطق آزاد تأکید کرد:

کیش پیشرو همیشگی توسعه در مناطق آزاد کشور

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

با حکــم مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش، عبدالنبی شرفی فعالیت خود را به عنوان 
سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات 

کیش آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین  الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، ناصر آخوندی عضو 
هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان 
منطقه آزاد کیش در مراســم تودیع و معارفه 
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش 
که صبح دوشنبه ۱7 خرداد در سالن اجتماعات 
این شرکت برگزار شــد؛ تغییرات مدیریتی در 
شــرکت عمران، آب و خدمات کیش را یکی از 
اصول اولیه مدیریتی دانست و با تقدیر از عملکرد 

ابوالفضل طیبی در حوزه مدیریت شــهری و 
افزایش ظرفیت های مورد نیــاز جهت در آمد 
زایی برای این شرکت در یک سال گذشته، گفت: 
با توجه به این که شرکت عمران، آب و خدمات 
کیش یک شــرکت خود گردان و ارائه دهنده 
خدمات به ســاکنان این منطقه است، هر گونه 
کاســتی و اقدامات غیر کارشناسی در شرکت 
سبب اخالل در سیستم این مجموعه خواهد شد.

به گفته آخوندی در ســال گذشته عالوه بر 
 epc طرح هایی که سازمان برای اجرا و یا در قالب
به شرکت واگذار کرده است؛  این مجموعه برای 
نخســتین بار بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سود 
خالص و بیش از 7۰۰ میلیارد تومان از محل ارائه 

خدمات به ساکنان کیش درآمدزایی داشت.
وی در ادامــه تصریح کرد: این شــرکت در 
سال گذشــته برای دریافت و پرداخت صورت 
وضعیت های پیمانکاران با هیچ مشکلی مواجه 
نشد و با موفقیت  مجموعه را اداره کرد. امیدواریم 
این روش و منش در آینده سرلوحه کار سرپرست 
جدید شرکت عمران و خدمات کیش  قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد 
کیش تاکید کرد: با توجه به این که ۱۰۰درصد 
سهام این شرکت متعلق به سازمان منطقه آزاد 
کیش است حمایت های الزم در این خصوص 
متوجه شرکت عمران و خدمات کیش خواهد 

شد.

معاون فنی و زیر بنایی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، به 
نمایندگی از جعفرآهنگران مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش عبدالنبی شرفی را به عنوان 
سرپرست جدید شرکت عمران، آب و خدمات 
کیش معرفی و از خدمات ارزنده ابوالفضل طیبی 

نیز با اهداء لوح تقدیر قدردانی کرد.
مصطفــی خانــزادی در این مراســم  به 
تغییرات در تمام الیه های مدیریتی اشاره کرد 
و گفت: یکی از رمزهای موفقیت کشــورهای 

پیشــرفته  تغییر در الیه های باالیی اســت و 
افرادی کــه در بخش هــای مدیریت میانی 
فعالیــت می کنند بــا رویکرد کارشناســی 

تصمیم سازی می کنند.
به گفته خانزادی تغییر مدیریتی در شرکت 
عمــران، آب و خدمات کیش تاثیــری در آثار 
ارزشمند زحمات ابوالفضل طیبی مدیرعامل 

سابق این شرکت نخواهد داشت .
عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به این که عبدالنبی شرفی از اعضای فعال 
شورای شهر کیش اســت و با شناخت مناسب 
از این جزیره زمینه ســاز تحوالت خوبی در این 
منطقه خواهد بود اظهار داشــت:  امیدواریم با 
تالش مضاعف و ارتباط خوبی کــه با ارگان ها، 
نهاد ها و ســاکنان کیش دارند و رعایت اصول 
ســازمانی گام های موثری در حوزه مدیریت 

شهری بردارند.

در مراسم معارفه عبدالنبی شرفی مطرح شد؛

افکار عمومی در مورد شرکت عمران، آب و خدمات کیش داوری مثبتی دارد

معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد کیش 
به مناسبت گرامیداشــت ۲۰ خرداد روز جهانی 
صنایع دستی از فعاالن حوزه صنایع دستی جزیره 

کیش تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بین  الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، به مناسبت گرامی 
داشت ۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی؛ خسرو 
نشان معاون گردشگری این سازمان با حضور در 
نمایشگاه دائمی صنایع دستی بانوان »مهنورا« و 
سرای هنر این جزیره از فعاالن حوزه صنایع دستی 

این منطقه با اهدا لوح تقدیر قدردانی کرد.
معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد کیش 
در این بازدید تقویت جایگاه جزیره کیش را از نظر 

تنوع فعالیت های صنایع دستی بانوان در سطح 
کشور مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: جزیره 
کیش به عنوان قطب گردشگری ایران از نظر تنوع 
حوزه های مختلف صنایع دستی یکی از مناطق 
غنی در سطح کشور است. به گفته خسرو نشان 
در سطح دنیا فعالیت های صنایع دستی به یکی 
از شاخص های مهم گردشگری در زمینه رونق 
اقتصادی مبدل شده و در جزیره کیش این صنعت 
در ایجاد ظرفیت های جدید شغلی از جمله اشتغال 
زایی بانوان جزیره کیش نقش بسزایي داشته است. 
وی در ادامه تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت های 
توانمند سازی بانوان این منطقه نقش موثری در 

توسعه و پیشرفت جزیره کیش دارد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
با بیان این که صنایع دســتی هر استانی بیانگر 
فرهنگ و تمدن مردم آن منطقه اســت، گفت: 
نمایشگاه دائمی صنایع دستی بانوان »مهنورا« 
در محل اســکله بزرگ تفریحی و منطقه اي پر 
تردد از نوار گردشــگري کیش با هدف معرفی 
ظرفیت های این منطقه و ایجــاد انگیزه برای 
بانوان هنرمنــد جزیره کیش بــه عنوان یک 
فضای مناسب جهت فعالیت های صنایع دستی 
راه اندازی شــد. همچنین بانوان کارآفرین در 
رشــته های مختلف صنایع دســتی که بیش 
از ۳ ســال در جزیره اقامت دارند، می توانند با 
ارائه محصــوالت با کیفیت بــه اداره امور زنان 

کیش و گذراندن مرحله راستی آزمایی، دست 
سازه های خود را برای فروش در این نمایشگاه 
عرضه کنند. حصیربافــی، محصوالت تزئینی 
کار با رزین، جواهــر دوزی، محصوالت چرمی، 
فیروزه کوبی، نقاشی روی شیشه و عروسک های 

بافتنی از جمله دست سازه های عرضه شده در 
این نمایشگاه است.

شایان ذکر است در این بازدید ماهان مدون 
مدیر گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه 

آزاد کیش حضور داشت.

شرکت ســرمایه   گذاری و توســعه کیش با هدف کاهش 
مراجعه حضــوری و رفــاه مخاطبان و ارائه خدمــات متنوع، 

 واحد ارتبــاط بــا مشــتریان )CRM( را راه انــدازي کرد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین  الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، سعید نظری مدیرعامل شرکت سرمایه   گذاری و توسعه 
کیش کاهش مراجعات، اطالع رسانی مناسب و به موقع، ساده 
سازی و تســریع در پاسخگویی به مشــتریان را از مهمترین 
رویکردهای این شرکت برای راه اندازی واحد ارتباط با مشتریان 

عنوان کرد.

 وی دریافت نظرات و پیشنهادهای را از دیگر مزایای راه اندازی 
این سامانه در شرکت سرمایه   گذاری و توسعه کیش برشمرد 
و اظهار داشت: عالقمندان به ســرمایه   گذاری می توانند برای 
دریافت تازه ترین اطالعات  در این خصوص، نام و نام خانوادگی 
خود را به شماره ۱۰۰۰۰764 پیامک کرده تا شماره تماس آنها 

در سامانه ارتباط با مشتریان ثبت شود.
نظری افزود: در طراحی ســازوکار جدیــد، عالقمندان به 

شــرکت در مزایده های اعالمی می توانند اسناد مربوطه را به 
 http://idctender.kish.ir صورت غیرحضوری از وبسایت

خریداری کنند.
گفتنی اســت مخاطبان بــرای اطالع از ســایر خدمات و 
فعالیت های شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش می توانند 
به وب سایت IDC.KISH.IR  مراجعه و یا از طریق تماس با 
شماره 444۲۰9۰۳-۰76 اطالعات مورد نیاز را دریافت کنند.

همزمان با 20 خرداد صورت گرفت؛

تقدیر از فعاالن حوزه صنایع دستی در جزیره کیش 

راه اندازی واحد ارتباط با مشتریان در شرکت سرمایه   گذاری و توسعه کیش

خبر

خبر
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