
t oseei r ani . i r
3 کیش

ازسوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
صورت گرفت

اهدای جوایز رویداد 
بازی سازی هکاتون 

غالمحسین مظفری 
با اشاره به برگزاری رویداد 
بــازی ســازی هکاتون؛ 
بــر برگــزاری چنیــن 
رویدادهایــی، بــا هدف 

پرورش استعدادهای جوان کشور تاکید کرد. 
 بــه گــزارش ایلنا؛  طی نشســتی بــا حضور 
غالمحســین مظفری رئیــس هیــأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مسعود 
توفیقی مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مؤسسه علوم 
و فنون کیش، سیدصادق پژمان مدیرعامل بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای و امین محمودی نیا عضو هیأت 
مدیره و مدیر مالی و اداری مؤسســه علوم و فنون 
کیش، جوایز تیم  های برگزیده رویداد بازی سازی 

هکاتون  یکشنبه ۲۰ بهمن  اهدا شد.
الزم به توضیح است این رویداد ماه گذشته توسط 
بنیاد ملی بازی های رایانه ای و با حمایت موسسه 
علوم و فنون کیش به نمایندگی از سازمان منطقه 

آزادکیش، در تهران برگزار شد. 
در این نشســت دکتر مظفری ضمن تشکر و 
قدردانی از دست اندرکاران این برنامه، بر برگزاری 
چنین رویدادهایی در راستای پرورش خالقیت و 
نوآوری و کشف اســتعدادهای جوان کشورمان و 
معرفی ظرفیت  های گردشــگری و دریایی کیش 

تاکید کرد.
توفیقی مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش 
نیز در این نشســت از برگزاری رویداد جذب ایده 
تفریحات و بازی های دریایی در چهارم اســفند در 
مرکز نوآوری کیش خبر داد و از حاضرین دعوت کرد 
تا از طریق ثبت نام الکترونیکی در وبسایت موسسه 

علوم و فنون کیش در این رویداد شرکت کنند.
در پایان این نشســت غالمحســین مظفری 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در مجموع ۳۰ 

میلیون تومان جایزه به تیم  های برگزیده اهدا کرد.
 Kish در این نشســت تیم لینیا برای بــازی
Island Hero اول شد و جایزه ۱۲ میلیون تومانی 
رویداد بازی سازی هکاتون را از آن خود کرد و تیم 
والسالوا برای بازی Kishlenj  دوم شد و 6 میلیون 

تومان جایزه این رویداد را دریافت کرد.
تیم آماتا برای بــازی English Land و تیم 
 Adventure in Kish پروناس بــرای بــازی
Isand سوم شدند و هر کدام موفق به دریافت سه 
میلیون تومان جایزه این رویداد شدند. همچنین 
جایزه یک میلیون تومانی امید بــه پاس تقدیر از 
اســتعدادهای نوجوان به تیم مدرســه فرزانگان 
تقدیم شد شایان ذکر است جایزه ۵ میلیون تومانی 
مؤسسه در بخش مقاالت به خانم فرخنده فاضل 
بخششــی برای مقاله "Escape Rooms" در 

حوزه گردشگری تقدیم شد.
    

برپایی مسابقه مهیج اتومبیلرانی 
ویژه بانوان در کیش 

مسابقه اتومبیلرانی 
»شــتاب« در بخــش 
بانــوان به همــت هیات 
اتومبیلرانی کیش برگزار 

می شود.
به گزارش ایلنا؛ پس از به استقبال پرشور عالقه 
مندان به مســابقه اتومبیلرانی )شتاب( در بخش 
آقایان، هیأت اتومبیلرانی یکدوره مسابقه شتاب 
ویژه بانوان عالقه مند به سرعت برگزار می کند. این 
مسابقه پنجشنبه اول اسفند از ساعت 9 و ۳۰ دقیقه 
در محل باند تفریحات هوایی، با دستگاه  های بسیار 
دقیق مخصوص و قابلیت محاسبه زمان تا هزارم ثانیه 
و داوران مطرح فدراسیون اتومبیلرانی برگزار خواهد 
شد. عالقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند 
از۲6 تا ۳۰ بهمن با در دســت داشــتن کپی بیمه 
شخص ثالث، گواهینامه و بیمه ورزشی برای ثبت 
نام به موسسه ورزش و تفریحات سالم مراجعه کنند.

    
برپایی نخستین کارگاه دانش افزایی 
دوچرخه سواری همگانی در کیش 
ه  گا ر کا نخســتین 
دانش افزایــی دوچرخه 
سواری همگانی به منظور 
آشــنایی بــا دوچرخه 
سواری صحیح همگانی 
به همت موسسه ورزش و تفریحات سالم در کیش 

برگزار می شود. 
به گزارش ایلنا؛  این کارگاه دو روزه در راستای 
ارتقاء سطح دانش عمومی ورزش دوستان، زیر نظر 
هیأت دوچرخه سواری، ۲۷ و ۲۸ بهمن از ساعت ۱۷ 
تا ۲۰ در ســالن آموزش امور دریایی واقع در پارک 

طبیعت )اسکله تفریحی( برپا خواهد شد.

ورزش کیش
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
شرایط مساعد زیرســاختی جزیره در 
تمامی حوزه ها را بســتر مناسبی برای 
پایلوت شــدن فعالیت هــای علمی و 
پژوهشی و حل معضالت حوزه سازمان 

بهزیستی عنوان کرد.
بــه گــزارش ایلنــا؛  در نشســت 
غالمحســین مظفری مدیرعامل این 
سازمان با وحید قبادی دانا رئیس سازمان 
بهزیستی کشور، تفاهم نامه فعالیت های 
مشــترک دو مجموعه پس از بررسی 
ابعاد و زوایای مختلــف این موضوع به 

امضا رسید.
غالمحســین مظفری مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیــش در این 
خصوص گفت: شــاید ابعاد گســترده 

فعالیت های سازمان بهزیستی کشور 
از چشم خیلی از افراد پوشیده باشد اما 
به دلیل برون سپاری بیشتر فعالیت ها 
و مشــارکت بخش خصوصــی، دامنه 
فعالیت های این حوزه برای خیلی افراد 

مشخص شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
افزود: مردم در چنین اموری استقبال و 
رغبت زیادی برای انجام مسئولیت های 
اجتماعی دارند و در صورت اطالع رسانی 
و توجیه صحیح در این زمینه، در ابعاد 
مادی معنوی مشــارکت خود را نشان 

خواهند داد.
 غالمحســین مظفــری گســتره 
فعالیت های ســازمان بهزیســتی را از 
نیاز های اساســی جامعه محسوب بر 

شــمرد و عنوان کرد: امثال ما کمتر به 
طور مســتقیم با آن ســر و کار داریم 
بنابراین برای حل مســائل اینچنینی 
باید ســاختاری هوشــمند و هدفمند 

طراحی شود.
وی اظهار داشت: کیش به دلیل وجود 
ظرفیت های خوب و شــرایط مساعد 
زیرساختی می تواند پایلوت فعالیت های 
علمی و پژوهشی برای رفع معضالت این 
حوزه با برگزاری ســمینار، کنفرانس، 
همایش ها یا گرد هم آمــدن مردم در 
تشکل های مردم نهاد در کل کشور باشد 
و با آسیب شناسی ها و پیدا کردن راه حل، 
برنامه ها را طراحی و اجرا کنیم و به کشور 

تعمیم دهیم.
مظفری در ادامه بــا تاکید بر اینکه 

مجموعه ســازمان منطقه آزاد کیش 
طبق ماده 6۵ و وظایف و مســئولیت 
اجتماعی که به آنها محول شده است باید 
درهر فعالیتی که به عنوان یک حرکت 
مشترک تلقی می شود مشارکت کنند 
گفت: بر این اساس شرایط برای انجام 
فعالیت و پروژه های ارزشــمند نه تنها 
در کیش بلکه سراسر کشور فراهم می 
شــود و آثار و برکات خوبی در کمک به 
حل آســیب های اجتماعی بــه دنبال 

خواهد داشت.
رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در 
این نشست با اشاره به اینکه فعالیت های 
بهزیستی منطقه آزاد کیش وابسته به 
اســتان هرمزگان نبوده و در چارچوب 
سازمان مرکزی است گفت: این تفاهم 
نامه با هدف تقویت فعالیت های سازمان 
بهزیســتی در جزیره کیش امضا شد 
تا از ایــن طریق، بســیاری از طرح ها و 
فعالیت هــای بین المللی بــا تعامالت 
 UNICEF ، UNDP, UNFBA
به عنوان پایلــوت در جزیره کیش اجرا 

شود.
وحید قبادی دانــا، ماموریت اصلی 
سازمان بهزیستی را رسیدگی به افراد 
دارای معلولیــت عنوان کــرد و گفت: 
جمعیت هــدف این حــوزه در کیش 
محدود و در حدود ۱۰۰ نفراســت که 
با توجــه بــه امکانات خــوب جزیره، 
برنامه هــای اجتماع محــور این حوزه 
برای توانبخشی این جامعه هدف قابل 

اجرا است.
وی در ادامه با بیان اینکه فعالیت های 
خوبی برای مناســب ســازی و ایجاد 

پایلوت ها با توجه به موضوعات شهروندی 
کیش انجام شده اســت اظهار داشت: 
کیش ظرفیت توســعه در این حوزه را 
دارد تا با الگوسازی ها در زمینه نگهداری 
افراد سالمند، به عنوان جزیره دوستدار 
سالمندان و معلولین معرفی شود که می 
توان این طرح را در ابعاد ملی و بین المللی 

به مرحله عمل رساند.
قبادی دانا با اشــاره به اینکه ایجاد 
امکانات و انجام برخی فعالیت ها که در 
سطح کشور محدودیت دارد می تواند به 
خوبی در کیش شکل گیرد افزود : ایجاد 
دفاتر و مراکز ارائه خدمات بهزیســتی 
در کیــش کــه تلفیقــی از خانه های 
بهداشت و دفاتر و پیشخوان های دولت 
اســت،طرح های بســیار موثری بر ای 
افزایش دسترسی جامعه هدف به این 
امکانات اســت که خواسته هایشان را 

فراهم می کند.
وی افزود: ذهنیت مردم از بهزیستی 
مراکز شبانه روزی نگهداری از معلولین 
وابسته به بستر اســت در حالی که در 
قانون برنامه ششم، سازمان بهزیستی 
متولی ســالمت اجتماعی بوده که در 
حال حاضر بیش از ۱۵ هزار مهد کودک 
در کل کشــور،تمامی مراکز مشــاوره 
و روانشناســی، مراکز اقامتی و درمان 
بازتوانی اعتیاد و مراکز پیشــگیری از 
معلولیت ها با انجام آزمایش و غربالگری 

ژنتیکی را در زیر مجموعه خود دارد.
قبادی دانا؛ بیــش از یک هزارمرکز 
نگهداری شــبانه روزی ســالمندان، 
بیماران روانی مزمن، معلوالن ذهنی، 
جسمی، حرکتی نخاعی که 4۷ هزار نفر 

در این مراکز نگهداری می شوند را نیز از 
مجموعه های تحت پوشش بهزیستی 
عنوان کرد گفت: عالوه بر این ۱ میلیون 
و ۸۸ هزار خانواراز ســازمان بهزیستی 
مستمری دریافت که جمعا به صورت 
ماهیانه مبلغی بالغ بر ۲۰۳ میلیارد تومان 
برای این افراد هزینه و به صورت مستقیم 

به کارت بانکی آنها واریز می شود.
وی همچنین به ۱ هزار و 6۰۰ مرکز 
توانبخشــی روزانه کــه در حوزه های 
مختلف معلولیت فعالیــت می کنند 
اشاره کرد و گفت: مراکز درمان گفتاری، 
ذهنی، اوتیســم، کم بینایی و نا بینایی 
از جملــه مجموعه هایی هســتند که 
تحت نظارت سازمان بهزیستی خدمت 
رسانی می کنند و در بخش غربالگری 
نیز کارهای بسیار خوبی انجام شده است 
و در مجموع این ســازمان فعالیت های 
گسترده و قابل قبولی را پوشش می دهد.

رئیس سازمان بهزیستی کشورافزود: 
از ۲۷ هزار کودک بی سرپرســت یا بد 
سرپرســت ۱۰ هزار کودک، در مراکز 
شبه خانواده سازمان بهزیستی نگهداری 

می شوند.
وی در پایان شــفاف سازی، مبارزه 
با فســاد و جوانگرایی را از اهداف اصلی 
این ســازمان بیان کرد و گفت: با توجه 
به گســتردگی فعالیت های بهزیستی 
و قابلیت های زیاد ایــن جزیره اجرای 
طرح های ملی و بین المللی، امیدوارم 
با همکاری ها و تعامــالت خوب میان 
ســازمان منطقه آزاد کیش و سازمان 
بهزیستی ، کشور گام های بزرگی برای 

خدمات بیشتر برداشته شود.

 امضای تفاهم نامه فعالیت های مشترک 
سازمان منطقه آزاد کیش و بهزیستی 

طرح مشترک برخورد با کرایه 
غیرقانونی موتورهای شــارژی 
از شــنبه۲۰ بهمن، با همکاری 
اداره اجرائیات، نیروی انتظامی و 
مدیریت حراست سازمان منطقه 

آزاد کیش آغاز شد.
بــه گــزارش ایلنــا؛ علــی 
ابراهیمــی معینــی، مدیریت 
نظــارت بــر خدمــات و مراکز 
گردشگری با بیان این که در این طرح به ۳ تخلف عمده در کرایه غیرقانونی 
موتورهای شــارژی توجه می شــود، افــزود: تردد موتورهای شــارژی در 
مسیرهایی غیر از پیســت دوچرخه، کرایه دادن موتورهای شارژی از سوی 
افراد عادی بدون داشتن مجوز قانونی و نیز کرایه موتور باالتر از نرخ مصوب 
سازمان که نارضایتی گردشــگران را در پی داشته؛ از جمله تخلفات بررسی 

شده در این طرح است.
با اجرای این طرح، تاکنون بیش از ۵ موتور شــارژی در مســیر اســکله 

تفریحی توقیف و روانه پارکینگ شدند. 

اجرای طرح ویژه برخورد با کرایه 
غیرقانونی موتورهای شارژی در کیش 

خبر

مراسم راهپیمایي ۲۲بهمن با حضور تمامی اقشار مردم و مسئوالن جزیره کیش و 
همچنین محمدرضا باهنر، نایب رئیس اسبق مجلس و مشاور رئیس مجلس شوراي 

اسالمي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، غالمحسین 
مظفری مدیرعامل این سازمان به همراه مسئوالن، معاونان و مدیران زیر مجموعه سازمان 
و شرکت های تابعه، حجت االسالم حسن زاده امام جمعه کیش، مردم همیشه در صحنه 
جزیره، گردشگران، مسئوالن نهادها، ادارات، مدارس و دانشگاه ها و اقشار مختلف مردم 
به منظور گرامیداشت چهل و یکمین سالروز انقالب شکوهمند اسالمی، در صفوف بهم 
پیوسته حدفاصل میدان ساحل به سمت اسکله تفریحي جزیره کیش را راهپیمایی کردند. 
محمدرضا باهنر نایب رئیس اسبق مجلس و مشاور رئیس مجلس شوراي اسالمي در این 
مراسم ، ضمن گرامیداشت یاد امام راحل، معمار بزرگ انقالب و شهدای تمام عرصه ها به 
ویژه حاج قاسم سلیمانی به عنوان مردی تاریخ ساز گفت: ۸۰ درصد از این جمعیت عظیم 
که در کیش و جای جای میهن پهناورمان ایران گرد هم آمدند، انقالب، امام و دفاع جانانه 
سلحشوران ایران را به چشم ندیده اند اما امروز با شکوهتر، قدرتمندتر و شاداب و پر امید 
تر به میدان آمدند. محمدرضا باهنر گفت: اگر ما حاج قاسم سلیمانی، بروجردی و امثال 
آنها را از دست داده ایم باید به این نکته توجه داشته باشیم که همیشه ریزشها با رویش ها 
همراه است و فرزندان این بزرگواران مقتدر و محکمتر به میدان قدم می گذارند و از این نظام 
مقدس دفاع می کنند. نایب رئیس اسبق مجلس و مشاور رئیس مجلس شوراي اسالمي 
افزود: امروز 4۱ سال از آغاز استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران می گذرد و بسیاری از 

آنان که کشور را ترک کرده بودند و فکر می کردند پس از گذشت مدت زمانی می توانند به 
کشور بازگردند، با دیدن اقتدار جوانان ما در دفاع از این مرز و بوم و پشتوانگی امام راحل در 

همان سال های نخست نا امید شدند.
وی در ادامه اظهار داشت: ما جوانانی داشتیم نسل اول آنها رژیم ستم شاهی ۲۵۰۰ 
ساله ژاندارم منطقه را از میان برداشت و انقالب کرد و نسل دوم آن با دست خالی در مقابل 
باالترین سطح تجهیزات نظامی، پول و سیستم جاسوسی  در زمان حمله صدام ایستادگی 
کردند و با ۸ سال دفاع جانانه، تکیه بر فضل الهی و وجدان بیدار او را از پای درآوردند که این 

اتفاقات بیشتر شبیه معجزه بود.
محمدرضا باهنرهمچنین با اشاره به خسارات زیرساختی وارد شده به ایران در زمان 
جنگ تحمیلی عنوان کرد: نسل سوم انقالب بسیاری از خرابیهای جنگ را آباد کرد و 
با تمام خسارات، مالی، جانی، زیرساختی و اتفاقاتی که ممکن بود موجب عقب ماندن 
ایران عزیزمان از بسیاری کشورهای دیگر شود این موضوع را به بهترین شکل ممکن 

سر و سامان دادند.
وی در ادامه این موضوع  گفت: امروز با نگاهی به وضعیت کشور در میابیم که ایران از نظر 
تعداد افراد تحصیل کرده، پیشرفت در تمامی حوزه ها به ویژه بهداشت، آموزش و دانشگاه، 
علم، فن آوری های نو، هوا فضا، نانو تکنولوژی، جاده سازی و بسیاری از بخش های دیگر 

رتبه های قابل قبولی دارد. 
 نایب رئیس اسبق مجلس و مشــاور رئیس مجلس شوراي اسالمي در بخش دیگر 
سخنرانی خود افزود: موقعیت شهر های جنوبی کشور ما به گونه ای است که بالغ بر ۲۵۰۰ 

کیلومتر ساحل که به آبهای گرم راه دارد را در اختیار داریم و به گفته مقام معظم رهبری 
سواحلی چون سواحل مکران از طال نیز با ارزش تر است و منطقه رشد ما محسوب می 
شود و باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا در این شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی برگی 

زرین برای رونق اقتصاد کشور باشد.
وی در پایان با بیان اینکه اسم ارتش ما، نیروهای مسلح، سپاه انقالب، وزارات دفاع، هوا 
فضا و هوابرد ما دل دشمنان را می لرزاند تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های باالی کشور 
عزیزمان، امروز باید فرهنگ کار، تالش، کوشش و امیدواری را در ایران ترویج دهیم تا 
همانگونه که تا به امروز معجزه وار پیش رفته ایم؛ هرجا که اراده داشته باشیم موفقیت های 

بزرگ کسب کنیم.
شایان ذکر اســت، راهپیمایی یوم اهلل  ۲۲ بهمن  با هدف تجدید میثاق با آرمانهای 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران  و پاسداشت خون شهدای انقالب، هرساله همزمان با 

سراسر کشور در جزیره کیش برگزار می شود.

راهپیمایی 22 بهمن، نمایش اقتدار و اتحاد مردم در کیش

آگهي  مزایده بصورت اجاره   )تجدید(
شهرداري کرج در نظر دارد  اجاره یکباب واحد تجاری بمنظور فروش آبزیان را واقع در کرج - میدان جمهوری - بلوار ماهان - بازار روز ماهان  
به شرح مشخصات جدول ذیل به اشخاص حقیقي و حقوقي واجد شرایط) داشتن تاییدیه جهاد کشاورزی برای پرورش ماهی ویا پروانه صیادی( 

به صورت اجاره واگذار نماید. 

۱-  سپرده شرکت در مزایده به یکي از روشــهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت 9۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق 
به حساب ۷۰۰۷۸694۸6۲۳ بانک شهر.   ۲-مدت اجاره ۳ ســال شمسي میباشــد ۳- برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد 
شد. 4- شهرداري کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. ۵- مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷9۵ نزد بانک شهر شهرداري واریز و رسید 
آنرا ارائه نمایند. 6- متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي جهت خرید اســناد مزایده به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بالل شهرداري کرج طبقه هفتم مراجعه 
نمایند. ۷- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مزایده مالک فروش اســناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. ۸- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مزایده کلیه اسناد و مدارک مربوط 
به متقاضیان شرکت در مزایده نزد شهرداري باقي مي ماند. 9- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد  ارائه مجوز ویا تاییدیه جهاد کشاورزی برای پرورش ماهی و یا پروانه صیادی ، نامه ممهور به 
مهر و امضاي مدیرعامل ، آگهی تاسیس ، اساسنامه مرتبط، روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي شرکت و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی الزامی 
میباشد.۱۰- شرکت کنندگان در مزایده مي بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تکمیل و به همراه سایر اسناد مزایده در پاکت مربوطه قرار دهند. ۱۱-سایر اطالعات و 
جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.۱۲- پیشنهادات مي بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الک و  ممهور به مهر شرکت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت و ج  تا پایان وقت اداری 
روز سه شنبه  مورخ 6 / ۱۲ / 9۸  به آدرس کرج-میدان توحید - بلوار بالل دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود. ۱۳- پیشنهادات رسیده در مورخ ۷ / ۱۲ / 9۸  در کمیسیون عالی معامالت 

شهرداري کرج مطرح و پس از بررسي و کنترل برنده مزایده اعالم خواهد شد . 
 ۱4 - پرداخت کلیه هزینه هاي چاپ آگهي مزایده در روزنامه ها، هزینه کارشناسی بر مبنای دستمزد کارشناســی و کلیه هزینه های متعلقه )مالیات بر ارزش افزوده و .... ( بر عهده برنده 

مزایده میباشد.
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۸9۲4۱۸-۳۵۸9۲4۲۱--۰۲6  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.
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