
حضور پر رنگ کیش در 
نمایشگاه گردشگری تهران 

ســازمان منطقه 
ر  د کیــش  د  ا ز آ
نمایشگاه گردشگری 
و میــراث فرهنگــی 
تهــران، ظرفیت ها و 

توانمندی های رو به رشد جزیره کیش را به نمایش 
گذاشت. به گزارش ایلنا، در نمایشگاه گردشگری و 
توسعه روستایی که از 5 اسفند در محل نمایشگاه 
های بین المللی تهران آغاز شــده است، سازمان 
منطقه آزاد کیش به نمایندگی از بخش های دولتی 
و نیز بخــش خصوصی توانمندی هــای کم نظیر 
سیاحتی، گردشــگری و تفریحی کیش را معرفی 
می کند. معاون گردشگری ســازمان منطقه آزاد 
کیش در این خصوص گفت: یکــی از اهداف مهم 
برگزاری نمایشگاه ها، تبادل نظر و تجربیات و ایجاد 
زمینه های تازه همکاری و نیــز جلب مخاطبان و 
مشتریان است. وی افزود: سازمان منطقه آزاد کیش 
بر حسب وظایف خود، سعی کرده با تعامل و همراهی 
بخش خصوصی عالقمند به مشارکت در فعالیت های 
نمایشگاهی، با قدرت و انسجام در رویداد امسال در 
تهران حضور یابد. خسرو نشان افزود: گردشگری در 
دنیا و از جمله ایران در یک سال گذشته، تحت فشار 
ناشی از همه گیری کرونا شرایط سختی را سپری 
کرد و امید می رود با توسعه واکسیناسیون همگانی، 
گردشگری دوباره رونق گیرد. معاون گردشگری 
سازمان منطقه آزاد کیش که در پاویون کیش در 
نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی حضور داشت، 
گفت: امسال بخاطر موضوع کرونا، برخی استان ها 
در نمایشگاه حضور نداشتند. با این حال ما تالش 
کردیم با رعایت کلیه ضوابط بهداشتی، در آستانه 
نوروز ۱۴۰۰ از امکان گفت و گو و مذاکره بهره برداری 
کنیم و خوشــحالم بگویم که برای تنوع بخشی به 
گردشــگری کیش به عنوان یکی از جذاب ترین 
نقاط دیدنی ایران، مذاکــرات خوبی با عالقمندان 
به ســرمایه گذاری در حوزه های گردشــگری در 

کیش داشتیم. 
    

برگزاری مسابقه اتومبیل رانی 
اساللوم در جزیره کیش 

مســابقه اتومبیل  
رانی اساللوم با همت 
موسســه ورزش و 
تفریحات سالم کیش 
در ایــن منطقه برگزار 

شد.  به گزارش ایلنا؛ موسســه ورزش و تفریحات 
سالم کیش با همکاری هیات اتومبیل رانی کیش 
جمعه هشتم اسفند ســاعت ۱۰ صبح یک دوره 
مسابقه اتومبیل رانی اساللوم در محل باند تفریحات 
هوایی کیش »پاراگالیدر« برگزار کرد. گفتنی است 
برگزاری مســابقه اتومبیل رانی اساللوم در جزیره 
کیش بــا رعایت دقیق ضوابط بهداشــتی و حفظ 

فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.
    

 بازبینی اسامی نمایندگان کیش در 
مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور 

اسامی ورزشکاران 
کیش برای شــرکت 
در مســابقات پرورش 
اندام قهرمانی کشور به 
میزبانی جزیره کیش 

در جلسه ای بازبینی شد. به گزارش ایلنا؛ در جلسه ای 
که حضور »هادی پور حســین، یوسف صداقت و 
رضا کاکاوند« اعضای کمیته فنی کیش در سالن 
کوثر مجموعه دهکده المپیک این جزیره، اسامی 
ورزشکاران منتخب کیش در مسابقات پرورش اندام 
قهرمانی کشور بازبینی شد. بر اساس این گزارش، 
سرپرست برگزاری مسابقات پرورش اندام قهرمانی 
کشــور با بیان این که قانون برگزاری مســابقات 
پرورش انــدام در هــر اســتانی در اوزان مختلف 
۲۰ نفر اســت، گفت: سرپرست مسابقات پرورش 
اندام کیش می تواند 5 نفر به انتخاب خود به تعداد 
شرکت کنندگان اضافه کند که در این مسابقات از 

جزیره کیش ۲5 نفر شرکت خواهند کرد. 
 گفتنی است این مســابقات امسال از ۱3تا ۱5 
اســفند درجزیره کیش برگزار می شود و ۴۰۰ نفر 
از ورزشــکار پرورش اندام 3۱ استان کشور در این 

رقابت ها حضور خواهند داشت.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
آغاز طرح ساماندهی معتادان متجاهر 
و ضــرورت فرهنگ ســازی در زمینه 
حجاب و عفاف اسالمی را دو اصل مهم 
درراستای مسئولیت اجتماعی منطقه 

آزاد کیش برشمرد. 
به گــزارش ایلنا، رئیس شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کیش، 
چهارشنبه ششم اســفند در دومین 
جلسه شــورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر جزیره در سالن رازی مرکز 
همایش هــای بین  المللــی کیش بر 

ضرورت رعایت حجاب و عفاف بانوان 
در سطح جزیره کیش و جلوگیری از 
عرضه مواد مخدر و اقدامات پیشگیرانه 

در این حوزه تاکید کرد.
غالمحســین مظفــری اقدامات 
پیشگیرانه دستگاه های اجرایی مستقر 
در جزیره کیش از جمله »پلیس مبارزه با 
مواد مخدر، اداره بهزیستی، مرکز توسعه 
سالمت و بیمارستان کیش« را یکی از 
ظرفیت های ارزشمند این منطقه عنوان 
کرد و افزود: با جدیت تمام برای حفظ و 
ارتقای امنیت اجتماعی جزیره کیش 

تالش می کنیم. وی با اشــاره به اجرای 
طرح ســاماندهی معتادان متجاهر در 
جهت فراهم کردن شــرایط الزم برای 
معتادان خودمعرف و کاهش آسیب های 
اجتماعی جزیره کیش، گفت: حفظ و 
ارتقای امنیت جزیره کیش مســتلزم 
تقویت اقدامات پیشــگیرانه از ورود و 
مصرف مــواد مخدر در ســطح جزیره 

کیش است.
مظفری در ادامه تصریح کرد: جزیره 
کیش در مقایسه با اســتان های دیگر 
کشور از ظرفیت های قابل توجهی به ویژه 

از نظر اقلیمی برخوردار است که با سرعت 
بخشــیدن به اجرای طرح ساماندهی 
معتادان متجاهر می توانیم در این زمینه 

موفق عمل کنیم.
وی هم افزایــی و همکاری میان 
دســتگاه های اجرایی مســتقر در 
جزیره کیش را مثبــت ارزیابی کرد 
و افزود: با تقویت اقدامات پیشگیرانه 
و اجرایــی، جزیره کیــش می تواند 
الگوی ســرآمد مبارزه با مواد مخدر 

در سطح کشور باشد.
مظفری فعالیت کارگروه های شورای 
هماهنگی مبارزه بــا مواد مخدر کیش 
برای اجرای طرح ساماندهی معتادان 
را اقدامی موثر و کارآمــد عنوان کرد و 
اظهار داشــت: با تامین منابــع مالی و 
تجهیزات مورد نیــاز؛ جزیره کیش به 
عنوان منطقه ای پاک و با نشاط، زمینه 
آرامش و آسایش مردم و گردشگران این 

منطقه را فراهم می کند.
مظفری با تاکید بر این که در کیش 
فضای عمومی مناسب همراه با همدلی، 
تــالش و رونق اقتصادی برقرار اســت 
گفت: باید ناهنجاری هــای موجود در 
جزیره کیش را به حداقل برســانیم و 
برای نیروهــای توانمند در این منطقه 

فرصت های جدید شغلی فراهم کنیم.
علی فائقی، دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر کیــش نیز با بیان 
این که سازمان منطقه آزاد کیش طرح 
ســاماندهی معتادان متجاهر را تامین 

مالی کرده اســت افزود: معتادان خود 
معرف که در دام اعتیاد گرفتار شــدند 
می توانند دوران درمان خود را در جزیره 

کیش سپری کنند.
همچنین معاون توســعه مدیریت 
سازمان منطقه آزاد کیش ضمن قدردانی 
از اقدامات پیشگیرانه شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر کیش، دستگاه ها، 
نهادها، مراجع قضایی، نظامی و حراست 
سازمان برای ایجاد یک محیط سالم در 
این منطقه گفت: تامین مالی و تجهیزات 
مورد نیاز متولیان ایــن این امر مهم در 
دستور کار ســازمان منطقه آزاد کیش 

قرار گرفته است.
ناصر آخوندی آخوندی تصریح کرد: 
تامین مالی اجرای برنامه های فرهنگی و 
اجتماعی، فرهنگسراها و مجموعه های 
ورزش جزیره کیش در راستای حفظ 
امنیت اجتماعی در اولویت ســازمان 

منطقه آزاد کیش است.
فرمانده نیروی انتظامی و دریابانی 
ویژه کیش در ادامه با بیــان این که در 
روند مقابله و مبارزه بــا عرضه و توزیع 
مواد مخدر با حمایت مراجع قضایی و با 
همکاری دستگاه های اجرایی مستقر 
در این منطقه، امســال نسبت به سال 
گذشــته ۲۱ درصد افزایش کشفیات 
داشتیم، گفت: این اتفاق زنگ خطری 
برای جزیره کیش اســت که با افزایش 
ورود مواد مخدر شمار مصرف کننده ها 

نیز افزایش خواهد یافت.

علی اصغر جمالی فرد معتاد شناسایی 
شده در ســطح جزیره کیش را از نظر 
اجتماعی فرد بیمار معرفی کرد و گفت: با 
توجه به این که فرد معتاد یک بیمار است 
و باید دوره درمان خود را سپری کند ولی 
از حوزه انتظامی و امنیتی این شخص 
بیمار نیســت و یک مجرم است و با آن 

برخورد شدید می شود.
وی خاطر نشــان کرد: بــا اجرای 
طرح های فرهنگی و اجتماعی فرد بیمار 
که در دام اعتیاد گرفتار شده است اگر 
درمان نشود به معضل اجتماعی تبدیل 
شده و در نهایت به دلیل ارتکاب جرائم به 

عنوان مجرم شناخته می شود.

غالمحسین مظفری تأکید کرد:

پاسداشت مسئولیت های اجتماعی در کیش

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

با راه اندازی تیم های ویژه نظارتــی در ایام نوروز، از 
اماکن فعال در تهیه و توزیــع مواد غذایی، اماکن اقامتی 
و عرضه کنندگان اقالم آرایشــی، بهداشتی در کیش به 

صورت مستمر بازرسی می شود. 
 به گزارش ایلنا، در این جلســه که به ریاســت دکتر 
رضانیا و  حضور کارشناسان ســتادی برگزار شد رئیس 

مرکز توســعه ســالمت کیش گفت:  از کلیه همکاران 
پرتالش که در یک سال گذشــته با تمام توان و با وجود 
ســختی های فراوان برای مقابله با کرونا زحمت کشیده 
اند سپاسگزارم  و امیدوارم شروع سال جدید برای کلیه 
مردم عزیز و کیشــوندان محترم پر از خیــر و یرکتی و 

سالمت باشد.
دکتر رضانیا بیان کرد: با شــروع  طرح ستاد نوروزی 
از ۲5 اســفند تا ۱5فروردین ۱۴۰۰، تیم های نظارتی 

بازدید های منسجم و نظارتی خود را شروع می کنند .
وی درخصوص فعالیت مرکز توسعه سالمت کیش در 
ایام نوروز گفت: تمامی بخش ها و واحدهای مرکز توسعه 
ســالمت کیش، به عنوان خدمتگزاران مردم در حوزه 

سالمت فعال هســتند و برنامه ریزی های الزم را جهت 
ارائه خدمات به کیشوندان و مهمانان نوروزی در دستور 

کار خود قرارداده اند.
وی افزود: با راه اندازی تیم هــای ویژه نظارتی در ایام 
نوروز، از اماکن فعال در تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن 
اقامتی و عرضه کنندگان اقالم آرایشــی، بهداشــتی به 
صورت مستمر بازرسی و برنامه بازرسی به صورت مستمر 
در روزهای تعطیل نیــز انجام می شــود. رضانیا گفت: 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی  شامل زدن ماسک 
،رعایت بهداشت فردی و رعایت فاصله گزاری اجتماعی، 
استفاده از دســتکش و کاله و روپوش، دارا بودن کارت 
تندرستی و رعایت بهداشت عمومی و بهسازی محل از 

مهمترین نکات بهداشتی اســت که بازرسان بهداشتی 
به آن اهمیت می دهند. وی افزود: ســاعت کاری مرکز 
ســالمت جامع خدمات بوعلی در ایــام تعطیل 8 صبح 
تا  ۱3 و بعد از ظهر از ســاعت ۱7 و 3۰ دقیقه تا ســاعت 
۲۰و 3۰ اســت. در ایام غیر تعطیل هم خدمات دهی در 
نوبت صبح از ساعت 7 و 3۰ دقیقه تا ۱۴ و در نوبت بعد از 
ظهر از ساعت  ۱7 و ســی دقیقه تا ۲۰ و 3۰ است. رئیس 
مرکز توسعه ســالمت کیش در خصوص ساعات کاری 
پایگاه های صدف و سحر نیز گفت: هر دو  پایگاه سالمت 
صدف و ســحر در ایام تعطیل 8 صبح تا  ۱3 و در ایام غیر 
تعطیل هم خدمات دهی در نوبت صبح از ساعت 7 و سی 

دقیقه تا ۱۴فعال خواهد بود.

برگزاری جلسه درون بخشی ستاد نوروزی در مرکز توسعه سالمت کیش 

  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل از تشــکیل 
کنسرسیومی متشکل از بانک ها و هلدینگ های 
فعال کشــور با هدف اجرای طرح جامع توسعه 

جزیره هندورابی خبر داد.
به گــزارش ایلنــا؛ غالمحســین مظفری 
درنشســتی با مدیران عامــل بانک های مهم 
کشــور از جمله ملت و اقتصاد نوین از تشکیل 
کنسرسیومی متشکل ازبانک ها و هلدینگ های 
فعال کشــور برای اجرای طرح جامع توســعه 

جزیره هندورابی خبرداد.
بر اساس این گزارش مظفری در این نشست 
جزیره هندورابی را ظرفیــت منحصر به فردی 
برای صنعت گردشگری کشور برشمرد و گفت: 
هندورابی با مساحتی حدود یک چهارم کیش، 
ســاحلی زیبا و طبیعتی بکرظرفیتی ارزشمند 
برای جذب ســرمایه گذاری های کالن داخلی 
و خارجی و توسعه اکوتوریست و تقویت صنعت 

گردشگری کشورمحسوب می شود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزادکیش با اشاره 
به اینکه طرح جامع هندورابی حاصل چندسال 
کار تحقیقاتی و پژوهشی اســت گفت: مشاور 
این طرح یک شــرکت توانمندخارجی است و 

هندورابی اولین جزیره یا شــهر کشوراست که 
از ابتــدا برمبنای طرح جامعــی که بهتصویب 
شورایعالی شهرســازی کشوررسیده ساخته 

می شود.
وی با اشاره به اینکه پیشنهادهای کالنی برای 
سرمایه گذاری در هندورابی مطرح شده افزود: 
طبق بررسی های اولیه، با به کارگیری یک نظام 
مالی حرف های و توانمند می توان همزمان طرح 

توسعه همگون جزیره را آغاز کرد.
مظفری از برگزاری جلسات متعدد با بانک ها، 
هلدینگ های فعــال، شــرکت های توانمند 
در زمینه آب و بــرق و انرژی، معــادن، فوالد، 
پتروشیمی و هلدینگ های ساختمانی و اعالم 
آمادگی آنها برای سرمایه گذاری در هندورابی 
در قالب شــرکت های ســهامی عام خبر داد و 
گفت : شرکت سرمایه گذاری توسعه هندورابی 
به ثبت رسیده که طبق برآوردها با مبلغ 5هزار 
میلیارد تومان سرمایه اولیه فعالیت خود را آغاز 

خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه توســعه هندورابی در 
قالب یک طرح مشــارکتی به یک نمونه موفق 
ملی برای سرمایه گذاری های تعاملی تبدیل می 

شود اظهارداشت: امضای تفاهم نامه با بانک ها 
و شــرکت های عالقمند برای تعییــن میزان 
سرمایه پیشنهادی و سهام هر بخش گام نخست 

دراجرای این طرح است.
به گفته مظفری پس از تعیین سرمایه اولیه 
شرکت ها و سهام کلی شرکت سرمایه گذاری و 
توسعه هندورابی کارگروهی متشکل از یک تیم 
حرفه ای اقتصادی و فعاالن عرصه تبلیغات برای 
جذب سرمایه گذاری های داخلی و تسریع روند 

توسعه هندورابی ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه درحــال حاضر منابع مالی 
و نقدینگی کشور در شــرایط مطلوبی است و 
معرفی ظرفیت های این جزیره فعاالن اقتصادی 
حوزه گردشگری را جهت ســرمایه گذاری در 
هندورابی ترغیب می کند گفت: تالش می کنیم 
تا اجرای طرح جامع توســعه هندورابی در بهار 

۱۴۰۰آغازشود.
معاون توســعه مدیریت ســازمان منطقه 
آزادکیــش نیز در این نشســت با بیــان اینکه 
جلســات فراوانی با بانک ها و موسســات مالی 
عالقمند به مشارکت در طرح توسعه هندورابی 
برگزارشده، گفت: طبق توافقات سرمایه 5هزار 

میلیاردتومانی به عنوان ســرمایه اولیه شرکت 
پذیرفته شده کهاز طریق پذیره نویسی و تعیین 
ســهام هر یک از بانک ها و موسسات متقاضی 
سهم هر بخش در روند سرمایه گذاری مشخص 

خواهد شد.
ناصر آخوندی اجرای این طرح مشارکتی را 
فرصت ارزشمندی درجهت ایجاد درآمدپایدار 
بابرگشت سرمایه مطلوب برای سازمان منطقه 
آزادکیش عنوان کــرد و افزود: پــس از اینکه 
روند توســعه هندورابی تکمیل شــد، شرکت 
ســرمایه گذاری توســعه هندورابی می تواند 
به عنوان بهره بــردار قراردادهــای بلندمدت 
منعقدکرده و عالوه بر بازگشــت سرمایه اولیه، 
از سود مناسبی هم برخوردارشود؛ ضمن اینکه 

سهام این شرکت در بازار سرمایه هم قابل عرضه 
خواهد بود. بــه گفته آخوندی این مشــارکت 
نظام مند از سرمایه گذاری های خرد و ناهماهنگ 
درمقوله عمران و توسعه هندورابی جلوگیری 

می کند.
روســای بانک ها نیز با ابراز عالقمندی برای 
مشارکت در اجرای طرح توســعه هندورابی، 
انعقاد تفاهم نامه با بانک ها و موسسات متقاضی 
برای تعیین میزان ســهام هر بخش را ضروری 
دانسته و تاکید کردند این یک طرح بزرگ ملی 
است که تامین منابع مالی آن عالوه بر بازگشت 
سرمایه و سودآوری مناسب، توسعه اقتصادی 
کشور و رونق صنعت گردشــگری را به همراه 

خواهد داشت.

با تشکیل کنسرسیومی از بانک و هلدینگ های توانمند کشور محقق می شود

اجرای طرح جامع توسعه جزیره هندورابی 

خبر

مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش: فعالیت 

کارگروه های شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر کیش برای اجرای 

طرح ساماندهی معتادان،  
اقدامی موثر و کارآمد 

است و با تامین منابع مالی و 
تجهیزات مورد نیاز؛ جزیره 

کیش به عنوان منطقه ای 
پاک و با نشاط، زمینه 

آرامش و آسایش مردم و 
گردشگران این منطقه را 

فراهم می کند
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