
نظارت های حداکثری بر اجرای 
برنامه های زنده در کافه رستوران های کیش

سرپرســت اداره کل فرهنگــی، اجتماعــی 
و گردشــگری دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد 
بر ضرورت نظارت هــای حداکثری بازرســان بر 
موسیقی های پخش شده در کافه رستوران ها تاکید 
کرد. به گزارش ایلنا، مرتضی شیخ زاده با بیان اینکه 
نظارت بر اجرای موسیقی های کافه رستوران ها بر 
اســاس چارچوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
است، گفت: مسئولیت نظارت بر محتوای موسیقی 
پخش شده در کافه رســتوران های کیش بر عهده 
سازمان منطقه آزاد است. وی ضمن اشاره به تفویض 
اختیار انجام شده در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به سازمان منطقه آزاد کیش بر لزوم اهمیت 
تمرکز و نکته ســنجی بازرسان معاونت فرهنگی، 
اجتماعی کیش بر کافه رســتوران ها اشاره کرد و 
اظهار داشت:  شیوه نامه اجرای تفاهم نامه منعقد 
شده بین شورایعالی مناطق آزاد و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اساامی در شرف ابالغ است. شیخ زاده تصریح 
کرد: با اختصاص فضاهای ســاحلی مناســب در 
کیش به پالژ بانوان و تخصیص فضای ویژه تبلیغات 
محیطی به امور فرهنگی می توان در ارتقاء این بخش 

نیز  پیشرفت قابل توجهی داشت.
    

 ارائه نرخ مصوب بلیط 
در دفاتر فروش هواپیمایی کیش 

سرپرست معاونت بازرگانی و خدمات فرودگاهی 
شرکت هواپیمایی کیش از ارائه نرخ مصوب بلیط 
در دفاتر فــروش هواپیمایی کیش خبــر داد . به 
گزارش ایلنا؛ خلبان عادل نورعلی با تاکید بر این که 
با متخلفان فروش بلیت خارج از نرخ های مصوب 
ابالغی برخورد قانونی می شود، گفت: هواپیمایی 
کیش افزایش هرگونه نرخ بلیت را غیر قانونی دانست 
و اعالم کرد دفاتر فروش شرکت هواپیمایی کیش 
با ارائه نرخ بلیط مصوب ابالغی آماده ارائه خدمات 
شایسته به مسافران و گردشــگران است. به گفته 
سرپرست معاونت بازرگانی و خدمات فرودگاهی 
شرکت هواپیمایی کیش دفاتر فروش بلیط مصوب 
پروازهای هواپیمایی کیش در مسیرهای مختلف با 
رعایت کف و سقفی که توسط سازمان هواپیمایی 
تصویب و ابالغ شده، انجام می شود. وی خاطرنشان 
داد: هر کدام از آژانس های هواپیمایی، سایت های 
فروش بلیط و چارتر کنندگانی که نسبت به افزایش 
غیر قانونی بلیط این شــرکت با نرخی باالتر از نرخ 
مصوب اقدام کند، عالوه بر برخورد قاطع، ضرورت 
اســترداد هزینه اضافه به مسافرین، جریمه نقدی 
و حتی منجربه قطع همکاری خواهد شد. خلبان 
نورعلی افزود: چنانچه هر یک از مســافرین کیش 
ایر با نرخــی باالتر از نرخ مصوب اعالم شــده از هر 
طریقی بلیط خریداری کرده اند از ســوی آژانس 
صادر کننده بلیط تخلف صورت گرفته و در صورت 
اعالم شکایت مسافر، ضمن پیگیری و برخورد های 
الزم، وجه اضافه به مسافر عودت داده خواهد شد. 
سرپرست معاونت بازرگانی کیش ایر تاکید کرد: بلیط 
پروازهای هواپیمایی کیش در مسیر های منتهی به 
جزیره کیش در راستای حمایت از کسب و کارها و در 
جهت رونق گردشگری و حضور حداکثری مسافران 
در آن جزیره، با نرخی کمتر از ســقف و پایین تر از 
نرخ سایر ایرالین ها به فروش می رسد که این مهم 
در سایت های فروش بلیط به وضوح قابل مشاهده 
است. خلبان عادل نورعلی در ادامه سخنان خود 
تصریح کرد: شرکت هواپیمایی کیش به صورت 
روزانه با انجام بیــش از ۲۰ پرواز از شــهرهای  
مختلف کشور به مســافران خدمات شایسته ای 
ارائه می دهد که ایــن پروازها در هفته به بیش از 

۱۴۰ پرواز می رسد.
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جلســه هم اندیشــی تنظیم سند 
ارتقای وضعیت زنان و خانواده در کیش 
با محوریت» شناســایی و ارزیابی وضع 
موجود، احصای مسائل کلیدی، تجزیه 
و تحلیل علت های اصلی مسائل، تدوین 
نتایج مورد انتظار و تهیه برنامه تغییر و 
برنامه عملیاتی مکان محور« برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین  الملل ســازمان منطقه آزاد کیش، 
این جلسه با محوریت» شناسایی وضع 

موجود زنان و خانواده در جزیره کیش 
بر مبنای اطالعات پایه مستند، ارزیابی 
وضع موجود بر اساس مقایسه داده ها با 
میانگین کشوری از نظر تفکیک جنسی، 
احصای مسائل کلیدی زنان و خانواده و 
فهرست بندی مشکالت و فرصت های 
مهم، تجزیــه و تحلیل علت های اصلی 
مسائل و خألهای ظرفیتی و اولویت بندی 
مسائل، تدوین نتایج مورد انتظار از توسعه 
جهت حل مسائل با استفاده از زبان تغییر 

و تهیه برنامه تغییر و برنامه عملیاتی مکان 
محور برای بهبود وضعیت زنان و خانواده« 
دوشنبه پانزدهم شهریور در سالن رازی 
مرکز همایش هــای بین  المللی کیش 

برگزار شد.
عالمه خسروی رئیس اداره امور زنان 
سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه هم 
اندیشی تنظیم سند ارتقاء وضعیت زنان 
و خانواده کیش با رابطین و نمایندگان 
اقشــار زنان منطقه بر تحقــق عدالت 

جنسیتی و بررسی مشکالت زنان کیش 
اشاره داشت و افزود: تنظیم سند ارتقاء 
وضعیت زنان گامی موثر در مسیر تحقق 
عدالت جنسیتی در منطقه است که با 
شناسایی و رصد شاخص های مربوط به 
توسعه، توسعه ای همه جانبه و متوازن در 

دستور کار قرار گرفت.
به گفته خســروی حضور زنان در 
بخش های مدیریتی منطقه آزاد کیش 
برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار 
از مولفه های این اقدام مهم اســت که با 
تنظیم سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده 
می توانیم به اهداف توسعه دست یابیم. 
وی با بیان این که در مرحله نخســت 
این طرح بررســی وضعیــت خانواده و 
زنان حاضــر در کیش بر اســاس آمار و 
اطالعات موجود با میانگین شاخص های 
کشوری مورد مقایسه قرار گرفته است، 
اظهار داشــت: در مرحله دوم این طرح 
با مســاله شناسی؛ مشــکالت موجود 
در حوزه زنان منطقــه آزاد کیش مورد 
بررسی قرار می گیرد تا گام های موثری 
در این زمینه برداریم. زهره شــهبازی، 
عضو تیم پژوهشی استان مرکزی، تهیه 
ســند ارتقای وضعیت زنان در منطقه 
آزاد کیش را نتیجه مطالعات پژوهشی 
این کارگروه عنوان کــرد و گفت: پس 

از بررسی و شناســایی وضعیت زنان در 
تمام حوزه های جزیره کیش؛ اطالعاتی 
را کســب کردیم که نتیجــه آن برنامه 
عملیاتی در قالب یک سند برای بهبود 
وضعیت زنان ساکن در جزیره اجرایی 

خواهد شد.
شــهبازی با اشــاره به این که برای 
رســیدن به اهداف سند ارتقاء وضعیت 
زنــان و خانواده به یــک برنامه علمی و 
منســجم نیاز اســت، افــزود: همگام 
با ســازمان های توســعه  بین  المللی و 
ســازمان های جهانی روش علمی و به 
روز را برای مطالعات انتخاب کردیم که 
سبب تحقق اهداف مطالعات خواهد شد.
وی در خصــوص بهره گیــری از 
»رویکرد چارچوب منطقی« در انجام 
مطالعات متعدد، افزود: شفافیت فرآیند 
برنامه ریزی، رویکرد مشارکتی»توجه به 
نیازها و خواسته های گروه های هدف« 
جهت دستیابی به نتایج از ویژگی های 

این رویکرد است.
عضو تیم پژوهشی استان مرکزی، 
افزود: برای اجرایی شدن طرح ها »تحلیل 
بافت، تحلیل ذینفعان، تحلیل مشکل، 
تحلیل هدف، طرح اقدام، برنامه ریزی 
منابع، شــاخص ها و ابزارهای راستی 
آزمایی، تحلیل لیســت و مفروضات« 

9 گام مهــم در این رویکرد محســوب 
می شود. شهبازی در خصوص اجرایی 
شــدن فاز نخســت طرح و با تمرکز بر 
وضعیت زنان این منطقه طبق اطالعات 
آمــاری و ثبتی، شــرایط نهایی جزیره 
ارزیابی می شــود، گفت: 3۰ شاخص 
مهم موردبررســی قرار گرفــت که از 
این تعــداد می توان به »دســته بندی 
جمعیتی، اقتصادی، بهداشتی، بیمه و 
تامین اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و 

آسیب های اجتماعی« اشاره کرد.
شهبازی در ادامه سخنان خود تصریح 
کرد: با توجه به میانگین کشور وضعیت 
زنان کیش در سه سطح مورد سنجش 
قرار گرفت که با اطالعات به دست آمده 
این جزیره وضعیت باالتــری را به خود 

اختصاص داده است.
وی با اشاره به ســه راهکار اصلی در 
خصوص بحث تحلیل مشــکل، گفت: 
شناسایی مشکالت در هر حوزه به عنوان 
راهکار نخســت عنوان شــده است که 
توسط برنامه های عملیاتی برای رفع آن 
اقدام می شود. شایان ذکر است مشکالت 
بیمه، وضعیت زنان سرپرست خانواده، 
تفریحات، سالمت روانی زنان و ساعت 
کاری زنان شاغل از جمله مباحث مطرح 

شده در این جلسه بود.

با برگزاری نشست هم اندیشی مورد توجه قرار گرفت؛

 تنظیم سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در کیش

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

طی احکامــی جداگانه از ســوی مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، انتصابات جدید در 
حوزه های اداره کل حوزه مدیرعامل و سرپرست 
اداره کل حراســت ســازمان صورت گرفت. به 
گزارش ایلنا، جعفر آهنگران  طی احکام جداگانه 
محمد ثاقب فرد را به عنوان سرپرســت اداره کل 

حوزه مدیرعامل و زین العابدیــن نیکمرام را به 
عنوان سرپرست اداره کل حراست سازمان منطقه 

آزاد کیش منصوب کرد.
 انتصاب اعضای ستاد اکسپو 2020 دبی

 در منطقه آزاد کیش
جعفر آهنگــران همچنین طــی احکامی، 

اعضای ستاد اکســپو ۲۰۲۰ دبی در منطقه آزاد 
کیش را منصــوب کرد. رئیس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش؛ سعید 
پورعلی سرپرســت معاونت گردشــگری را به 

عنوان رئیس ستاد هماهنگی برنامه های اکسپو 
۲۰۲۰ دبــی در منطقه آزاد کیش، ســعید یکه 
دهقان مدیر بازاریابی و تبلیغات گردشــگری به 
عنوان دبیر و ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت، 
معراج نادری فصیح سرپرست معاونت اقتصادی 
و ســرمایه گذاری، ســید علیرضا علوی رضوی 
مدیر روابط عمومی و امــور بین  الملل، عزیزاله 
فرضی پور مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات 
سالم کیش، محســن قریب مدیرعامل موسسه 
جشنواره ها و مناسبت های کیش، ابراهیم سیه 

جانی مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش، عزت 
اهلل محمدی سرپرست شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش، عبدالنبی 
شرفی مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش، سعید نظری مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه کیش، مسعود توفیقی 
مدیرعامل موسسه آموزشی علوم و فنون کیش، 
طهمورث قاســمی و مصیب نعیمی را به عنوان 
اعضای ستاد اکســپو ۲۰۲۰ دبی در منطقه آزاد 

کیش منصوب کرد.

طی احکامی جداگانه از سوی جعفر آهنگران صورت گرفت؛

انتصابات جدید در سازمان منطقه آزاد کیش 

معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد کیش از تسهیل و تسریع در فرآیند 
پذیرش سرمایه گذاران توسط سامانه الکترونیکی 
http://invest.kish.ir در ایــن منطقــه 

خبر داد.  
به گزارش ایلنا، معراج نادری فصیح با بیان این 
که در 5 ماه نخست امسال جذب سرمایه گذاران از 

طریق سامانه الکترونیکی انجام شده است، گفت: 
تمام فرآیند »ارائه درخواســت و بررسی شرایط 
سرمایه گذاران از نظر امنیت های مالی تا صدور 
قراردادها« به صــورت الکترونیک و بدون نیاز به 

حضور سرمایه گذاران انجام می شود.
نادری فصیح در خصوص تسهیل و تسریع در 
جذب سرمایه گذاران، گفت: با ایجاد دسترسی 

مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد کیش به سامانه 
http://invest.kish.ir فرآیند بررسی و جذب 
سرمایه گذاران در کمترین زمان ممکن در دستور 
کار قرار می گیرد. وی با اشــاره به این که  سامانه 
جذب سرمایه گذاران از بخش قرارداد تا فرآیند 
پذیره نویســی ادامه دارد، افزود: پــس از انعقاد 
قرارداد و بررسی نقشه های ارائه شده در شرکت 

شرکت عمران، آب و خدمات شهری، سرمایه گذار 
با پرداخت صورتحساب تلفن همراه و ارائه فیش 

واریزی پروانه آغاز به کار خود را دریافت می کند.
معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد کیش با بیان این که ســامانه جذب 
ســرمایه گذاران در بخش بازرگانی نیز در حال 
آماده سازی است، اظهار داشت: با راه اندازی این 
سامانه صدور تمام مجوزها  به صورت غیر حضوری 
انجام می شود. نادری فصیح در ادامه سخنان خود 
تصریح کرد: ضمن این که این ســامانه در حوزه 
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان فعال 
است اما قراردادها و پیشرفت کار به سامانه ای در 

حوزه معاونت عمرانی متصل می شود.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور گفت: 
با اقدامات بهسازی و مرتفع کردن ناهمواری های معابر سفین قدیم 
و جدید کیش این منطقه با تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری، 

پذیرای شمار زیادی از مسافران خواهد شد. 
به گزارش ایلنا، حمیدرضا مومنی به همراه مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد کیش و هیئت همراه، در بازدید از روند بهسازی و مرتفع 
کردن ناهمواری های معابر سفین قدیم و جدید کیش با تاکید 
بر بافت قدیمی این منطقه به عنوان جاذبه گردشگری، گفت: با 
پیشرفت بهسازی و مرتفع کردن ناهمواری های معابر این منطقه 
در آینده نزدیک سفین قدیم و جدید کیش می تواند به یک مرکز 

گردشگری تبدیل شود. به گفته مومنی جزیره کیش از ظرفیت ها 
و زیرساخت های خوبی برای توسعه صنعت گردشگری در منطقه 
برخوردار است و باید نســبت به ارتقا و توسعه این زیرساخت ها 
اقدام کرد. وی با اشاره بر نظارت مستمر مسئوالن جزیره کیش 
به وضعیت نامطلوب جنگل های سفین قدیم، اظهار داشت: با آغاز 
عملیات بهسازی و زیبا سازی جنگل های سفین قدیم می توان 
گام موثری برای تبدیل شــدن این منطقه به مرکز گردشگری 
برداشت. مومنی گفت: زیباسازی منظر فضاهای شهری و تسهیل 
تردد ساکنان کیش در منطقه سفین قدیم و جدید یکی از ۱۱طرح 

در دست اقدام شرکت عمران، آب و خدمات کیش است که مورد 
استقبال ساکنان جزیره به ویژه بومیان کیش قرار گرفته است.

مدیر برنامه و بودجه سازمان منطقه 
آزاد کیش در راستای آگاهی بخشی به 
عموم جامعه از بخش نامه تخصیص اعتبار 
بودجه برای اجــرای طرح های عمرانی 
کیش خبر داد. به گزارش ایلنا،  مســعود 

نیک افروز، ضمن قدردانی از سطح باالی 
آگاهی عمومی به ویــژه در میان فعاالن 
بخش خصوصی نســبت به مســائل و 
موضوعات منطقه و پرهیز از نگاه بخشی 
و درک صحیح از مسئولیت  های خطیر 
قانونی سازمان به عنوان متولی وظایف و 
مسئولیت  های دستگاه  های اجرایی کشور 

از منظر کالن، گفت: تمام تالش مدیریت 
ارشد ســازمان منطقه آزاد کیش، بهره 
 برداری بهینه از ظرفیت  ها و منابع مالی 
منطقه در جهت تحقق حداکثری دست 
آوردهای هدف  گذاری شده در چارچوب 

برنامه راهبردی و طرح جامع است.
نیک افــروز در ادامه ســخنان خود 

تصریح کرد: عطف به صدور بخشــنامه 
مدیریــت عالی ســازمان به شــماره 
۱۴۰۰/3۱۲۰6899 بیســتم مــرداد 
امسال مبنی بر منع شرکت های عمران, 
آب و خدمات منطقه آزاد کیش و شرکت 
توســعه و مدیریت بنادر و فرودگاه  های 
کیش از برگزاری مناقصات جهت انعقاد 

قرارداد جدید و یا ممانعت از آغاز عملیات 
اجرایی مناقصات برگزار شده در صورت 
عدم ابالغ تا اطالع ثانــوی؛ که در ظاهر 
مغایر با دستاوردهای سازمان در سنوات 
گذشته در توســعه منابع مالی سازمان 
از طریق روش  های نویــن تأمین مالی و 
پروژه های مشارکتی  اعالمی در جلسه 
تودیع و معارفه مدیران عامل سازمان در 
اسفند ماه سال گذشته - است؛ توضیحاتی 
الزم به ذکر است: بر اساس سیاست  های 
کلی؛ نظام بودجه ریزی ســازمان بر پایه 

بودجه  های ساالنه است و نه سنواتی. از 
این  رو به منظور رعایت انضباط بودجه ای، 
سازمان ناگزیر اســت کلیه هزینه های 
عمرانی هر ســال را صرفاً از محل منابع 
مالی تحقــق یافته همان ســال تأمین 
اعتبار کند. از این رو نقدینگی حاصل از 
عملیات مالی سازمان در سنوات گذشته 
برای پیشــبرد پروژه  های عمرانی سال 
جاری مؤثر نخواهند بود و باید برای اتمام 
پروژه های نیمه تمام ســنوات گذشته 

صرف شود.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان خبر داد

جذب سرمایه گذاران از طریق سامانه الکترونیکی در کیش 

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان خبر داد

سفین قدیم و جدید کیش به منطقه گردشگری تبدیل می شود 

مدیر برنامه و بودجه سازمان مطرح کرد

تخصیص منابع مالی برای اجرای طرح های عمرانی کیش

خبر

خبر

خبر
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