
پیشگیری از زنده گیری و قاچاق 
پرندگان شکاری در جزیره

محیط بانــان اداره 
محیط زیست کیش با 
نظارت های حداکثری 
از هر گونه اقدام نسبت 
به زنده گیــری و قاچاق 

پرندگان شکاری در این منطقه پیشگیری می کنند. 
به گزارش ایلنا؛ رئیس اداره محیط زیست سازمان 
منطقه آزاد کیش با بیان این که هر سال در فصل پاییز 
با آغاز مهاجرت پرندگان شکاری به جزیره کیش و 
هندورابی، برخی از افراد سودجو نسبت به حفاری 
زمین جهت راه اندازی کوخه یا همان تله پرندگان 
شــکاری در نقاط مختلف اقدام می کنند، گفت: با 
نظارت های حداکثری محیــط بانان اداره محیط 
زیست کیش از هر گونه اقدام نسبت به زنده گیری و 
قاچاق پرندگان شکاری در این منطقه پیشگیری می 
شود. مریم محمدی با اشاره به این که با نظارت های 
مستمر محیط بانان در مناطق جنگلی، تاکنون سه 
کوخه کشف و شناسایی شده است، افزود: یکی از 
متخلفین که نسبت به شکار در یکی از کوخه های 
کشف شده اقدام کرده بود، شناسایی شد. به گفته 
محمدی فرد متخلف با اســتفاده از یک دلیجه، دو 
قمری و کنجشک اقدام به شکار کرده بود که با اقدام 
به موقع گشت محیط زیســت فرد خاطی تحویل 
مقامات قضایی شده است. گفتنی است از پرندگان 
شکاری که تاکنون در جزیره کیش مشاهده شده 
اســت می توان به بحری، دلیجه معمولی، دلیجه 

کوچک، لیل و ترم تای معمولی اشاره کرد.
    

کیش، میزبان جشنواره 
ورزش های الکترونیک 

جشنواره ورزش های 
الکترونیک بــا حضور 
مسئوالن ارشد و جمعی 
از معاونــان و مدیــران 
ســازمان منطقــه آزاد 

کیش افتتاح شد. به گزارش ایلنا؛ این جشنواره در 
مجموعه ورزشــی المپیک آغاز به کار کرد و جعفر 
آهنگران، مدیر عامل ســازمان با حضور در جمع 
شــرکت کنندگان و دســت اندرکاران این برنامه 
گفت: صنعت بازی هــای دیجیتال موجب تحقق 
آرمان های بلند کشور است و می تواند آینده ایران 
بزرگ در جهان را تضمین کند. آهنگران همچنین 
با اشــاره به تنوع و تعدد بازیهای دیجیتالی گفت: 
صنعت بازیهای دیجیتال با اختالف در صنایع خالق 
و فرهنگی، جایگاه اول اقتصادی را ازان خود کرده و 
مشکل تقاضا ندارد و این بازیها نیز محدوده بزرگی را 
در بر می گیرد. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش 
رعایت حرمت ها و حریم ها را نکته ای مهم برشمرد 
و اظهار داشت: در این صنعت باید بومی سازی را مد 
نظر قرار داده و در کنار آن به تحوالت جهانی نیز آگاه 
باشیم. آهنگران همچنین فعاالن اقتصادی جزیره 
را به برنامه ریزی بــرای ایجاد تحوالت این صنعت 
تا رسیدن کیش به بالندگی ترغیب کرد و افزود: در 
نظر داریم در سال های آتی یکی از بازارهای کیش را 
به بازیهای دیجیتال از شرکت های های معروف دنیا 

اختصاص دهیم.
    

 اجرای طرح پاک سازی 
ساحل غربی کیش

ره  دا بــا همــت ا
محیط زیست، شرکت 
عمــران، اداره آموزش 
و پــرورش و گروه های 
وطلــب  مردمــی دا

طــرح پاک ســازی از میــدان جاســک تــا 
مزرعه هایدروپانیــک »قبل از کلبــه هور« در 
بخش ســاحلی و جنگلی اجرا شــد. به گزارش 
روابط عمومی و امور بین  الملل ســازمان منطقه 
آزاد کیش، این طرح در بخش ساحلی و جنگلی، 
روز جمعه 16 مهر از ساعت16 تا 17 و 30دقیقه 
به اجرا درآمــد. شــرکت کنندگان در این طرح 
می بایســت عالوه بــر پوشــیدن کاله و کفش 
مناسب، دستکش و ماسک، قمقمه و در صورت 
امکان چوب بلند یا چنگک جهت جمع آوری زباله 
از زیر درختان سمر همراه داشته باشند. الزم به 
ذکر است محل و زمان تجمع پایانی این طرح در 
ساحل جنوب هتل ترنج ساعت 17 و 10 دقیقه 

اعالم شد.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
تصریح کرد: ما در مجموعه سازمان برای 
برگزاری جلســات و رسیدگی مستمر 
به نیازهای شرکت های نفتی تا حصول 

نتیجه اعالم آمادگی می کنیم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی و 
اموربین  الملل سازمان منطقه آزادکیش، 
جعفر آهنگران در هشــتمین جلسه 

کمیته تخصصی تولید، پشتیبانی و مانع 
زدایی ها با هدف بررسی و رسیدگی به 
مشکالت شرکت های نفتی منطقه آزاد 
کیش،  گفت: مقدمات بازگشت قوانین 
مالیات بر ارزش افزوده به قانون دائمی آن 
فراهم شده و که با اجرای آن مشکالت و 
چالش های واحدهای تولیدی برطرف 

خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بهبود و پیشرفت 
شرایط کنونی کشور و حرکت به سمت 
ثبات بیشتر نوید دهنده تحول و ایجاد 
امیدواری برای رفــع محدودیت های 
مناطق آزاد همچنین بازگشت وضعیت 
کنونی به مســیر و قوانین اصلی آنها در 

گذشته است.
آهنگران اظهار داشــت: پس از 20 

سال معافیت مالیاتی بر عملکرد و دارایی 
مناطق آزاد، الیحه ای از سوی دولت در 
کمیسیون اقتصاد مجلس مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و مالیات بر ارزش 
افزوده در این مناطق به صورت پلکانی 
اجرا و مقرر شــد لغو معافیت مالیاتی 
واحدهای صنعتــی در آخرین مرحله 
انجام شــود که در این صورت پرداخت 
مالیات برای شرکت های نفتی نیز اعمال 

خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد 
کیش غفلت  از رســیدگی به مشکالت 
شــرکت های نفتی در گذشته را عامل 
بروز معضالت پیش آمده خواند و عنوان 
کرد: اقدامــات الزم جهت حل و فصل 
این مصائب باید به موقع انجام می شد تا 

نتیجه مطلوب حاصل شود.
وی با تاکید بر این که یکی از وظایف 
شرکت های نفتی در کشور اجرا و ایفای 
مسئولیت های اجتماعی است، افزود: 
بســیاری از شــاهراه ها  و فعالیت های 
زیرساختی از سوی فعاالن شرکت های 
نفتی انجام پذیر اســت و هیــچ نهاد و 
دستگاهی نمی تواند مانند شرکت های 
نفتی این مســئولیت را اجرا کند و این 
در بخش خصوصــی و دولتی به خوبی 

مشهود است.
آهنگران نبود اتحادیه شرکت های 

نفتی را یکی از دالیل بروز مشــکالت 
این حوزه عنوان کرد و گفت: مســائل و 
مشکالت این حوزه با واحدهای صنعتی 
دیگر متفاوت بوده و نیازمند مشارکت 
همه جانبه شرکت های مختلف برای 

پیگیری اینگونه فعالیت ها است.
در ادامه این جلســه،  سرپرســت 
معاونت اقتصادی و ســرمایه گذاری 
ســازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به 
اهمیت حوزه نفت، گاز و پتروشــیمی 
عنــوان کرد: جزیــره کیــش یکی از 
پایگاه های قدیمی نزدیک به حوزه نفتی 
پارس جنوبی است و با توجه به نامگذاری 
امســال با عنوان تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی هــا عدم مواجهــه فعالیت 
اقتصادی این شــرکت ها با مشکالت 
برای سازمان منطقه آزاد کیش از درجه 
اهمیت باالیی برخوردار اســت و ما با 
اهتمام ویژه مهم ترین مسائل و مشکالت 
این شــرکت ها را در 10 سرفصل مورد 

بررسی قرار می دهیم.
همتی، پیگیری و تســهیل صدور 
مجوز فعالیــت اقتصــادی را یکی از 
راه حل های مهم و اساســی رفع موانع 
مطرح شــده در این جلسه عنوان کرد 
که بجد در دســتور کار ســازمان قرار 

گرفته است.
به گفته همتی احتساب هزینه های 

آب و برق شــرکت های نفتــی از دیگر 
مباحثی است که باید مورد توجه قرار 
گیرد. وی افزود: ابهاماتی در این حوزه 
برای فعــاالن صنعتی وجــود دارد که 
مقرر شــد باصدور مجــوز صنعتی از 
سوی سازمان هزینه های آب و برق این 

شرکت ها صنعتی لحاظ شود.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه 
گذاری ســازمان تصریح کرد: موافقت 
اولیه مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش جهت ثبت اتحادیه صنف فعاالن 
حوزه صنعت نفت و گاز و پتروشــیمی 
اخذ و مقرر شــد ثبت این شــرکت ها 

انجام شود.
بر اساس این گزارش، اصالح قرارداد 
شرکت هندلینگ بندرگاه کیش یکی 
دیگر از مواردی است که در این جلسه 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه 
به تغییرات شرایط اقتصادی، بازنگری 
در قرارداد این شــرکت در دست اقدام 
است تا کیفیت خدمات آن افزایش یابد.

همتی همچنیــن در بخش دیگر 
ســخنانش از اصــالح تعرفه هــای 
شهرسازی کیش خبر داد که رسیدگی 
به این موضوع و ارائــه گزارش به هیات 
مدیره سازمان منطقه آزاد کیش برای 
تصمیم گیری هــای نهایــی در حال 

پیگیری است.

جعفر آهنگران اعالم آمادگی کرد؛

رسیدگی مستمر به نیاز شرکت های نفتی تا حصول نتیجه در کیش

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

نشست خبری و رونمایی از پوستر سومین نمایشگاه 
بزرگ کیش شامگاه گذشــته با حضور مسئوالن ارشد 
ســازمان، جمعی از معاونان و مدیــران این مجموعه و 
اصحاب رسانه در سالن خوارزمی مرکز همایش های بین 

الملی جزیره برگزار شد. 
به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در این نشست کتاب و کتابت را مهمترین و اثر گذارترین 
مولفه رشد و توسعه فرهنگی جامعه عنوان کرد و توسعه 

اقتصادی  را در گرو توسعه فرهنگی برشمرد.
جعفر آهنگران: گفت طبق نظر اندیشمندان توسعه 
کیفیت زندگی به رشد همزمان فرهنگ و اقتصاد در کنار 
هم بستگی دارد، آنگونه که اگر اقتصاد از بن مایه فرهنگ 

برخوردار باشد پیامدش کیفیت زندگی خواهد بود.
وی  با اشــاره به پایین بودن میزان مطالعه در کشور 
تصریح کرد: بی گمان بسیاری از نامالیمات اجتماعی و 
ناگواری های زندگی کاری به فاصله گرفتن هر یک از ما 
با کتاب مرتبط است و جزیره کیش به شدت به امر کتاب 
و کتابخوانی نیازمند است و زمانی زیبا ترمی شود که از 

فضای فرهنگی مطلوب سرشار باشد. وی استقبال غیر 
قابل تصور از دو نمایشگاه گذشته را نویددهنده اتفاقات 
خوب و استقبال بی نظیر از نمایشگاه پیش رو برشمرد و از 
اصحاب رسانه خواست تا  با توجه به اهمیت این موضوع 
در رسانه های مکتوب، برخط و شبکه های اجتماعی به 

خوبی به آن بپردازند.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
نیز در این مراسم تقویت و توسعه امر کتاب و کتابخوانی 
در جزیره را یکی از سیاســت های این سازمان برشمرد 
و گفت: طبق آخرین مطالعه انجام شــده سرانه مطالعه 
جزیره کیش در هفته 140 دقیقه بــوده و برای افزایش 
و ارتقا این میزان برخی اقدامات در دســتور کار سازمان 

قرار دارد.
ســعید پورعلی رفتارهای فرهنگی جزیره نشینان 
همچنین تعامالت فرهنگی آنها را از عوامل موثر در ایجاد 

آرامش، امنیت و جذب گردشگر در جزیره عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه نخستین دوره نمایشگاه کتاب در 
سال 97 برپا شد گفت: ما در جزیره کیش با حضور ناشران 

مطرح کشور و همکاری موسسه کتاب و نمایشگاه های 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 3 سال توفیق 

برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب را داریم.
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
در تشریح چگونگی برگزاری نمایشگاه کتاب سال جاری 
گفت: امسال سومین دوره نمایشگاه کتاب اواسط آبان 
با تنوع بیشــتر آثار و افزایش تعداد ناشــران در ســالن 
نمایشگاه های بین  المللی جنب فرودگاه به مدت 10 روز 
در فضایی بالغ بر 7 هزار متر مربع  و عرضه بیش از 60 هزار 

عنوان کتاب برپا خواهد شد.
وی مطرح کرد: وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیز 
طی امضا یک تفاهمنامه با ســازمان منطقه آزاد کیش 

با هدف حمایت از ایــن رویداد اعتبــاری بالغ بر 800 
میلیون تومان برای توسعه کتابخوانی به این منطقه آزاد 

اختصاص داده است.
پور علی با بیــان اینکه نمایشــگاه کتــاب کیش با 
فراگیری 25 هزار بازدید کننده در ســال های گذشته 
نخســتین و مهم ترین رویداد فرهنگی جزیره به لحاظ 
اســتقبال بوده و حدود 1 میلیارد تومــان کتاب نیز در 
آن خریداری شده اســت افزود: پیش بینی می شود که 
امسال نیز با استقبال بینظیر ســاکنان و اقشار مختلف 
جامعه جمعیت زیادی برای حضور در نمایشگا را شاهد 
باشیم بنابراین مقررات بهداشتی به صورت کامل در طول 
برگزاری نمایشگاه رعایت خواهد شد و همه عزیزان را نیز 

به این امر توصیه می کنیم.
بر اساس این گزارش ســازمان منطقه آزاد کیش در 
نمایشگاه کتاب امسال توجه ویژه ای به کتب دانشگاهی 
برای رفع نیاز دانشــجویان دارد و اســفند سال جاری 
نمایشــگاه تخصصی کتاب کــودک و نوجــوان نیز در 
جزیره کیش برگزار خواهد شــد تا ســبد فعالیت های 
 حوزه کتاب و کتابخوانی با پرداختــن به حوزه نوجوان 

تقویت شود.

رونمایی از پوستر سومین نمایشگاه بزرگ کتاب کیش 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انعقاد 
تفاهم نامه همکاری بین خانه مردم شناسی بومیان 
و بوم گردی تاریخی باغو را اقدامی ارزشمند و موثر 

در ماندگاری تمدن کیش برشمرد.
به گزارش ایلنا، جعفر آهنگران، در جلسه انعقاد 
تفاهم نامه همکاری بین خانه مردم شناسی بومیان 
و بوم گردی تاریخی باغو که در خانه بومیان کیش 
برگزار شد؛ بر لزوم اهمیت ماندگاری تمدن کیش 
اشاره داشــت و گفت: برخی از کشور ها از سوابق 
طوالنی برخوردار نیستند  و برای خود تاریخ می 
سازند ولی خوشبختانه در این منطقه تاریخ وجود 
دارد و تمام این آثار تاریخی بسیار پر رونق حکایت 

از کیش دارد.
وی انعقاد تفاهم نامه همکاری بین خانه مردم 
شناسی بومیان و بوم گردی تاریخی باغو را اقدامی 
ارزشمند در رابطه با ماندگاری تمدن کیش موثر 
دانست و بر  همبستگی، پیشرفت و رونق بیشتر 

کیش تاکید کرد.
وی با بیان این که بخش گردشــگری خانه 

بومیان و بوم گردی تاریخی باغو به عنوان تاریخ 
ارزشمند کیش محسوب می شود، اظهار داشت: 
معرفی جاذبه ها گردشــگری این منطقه باید به 
گونه ای برنامه ریزی شود که تورهای گردشگری 
از ظرفیت های خانه بومیان و بوم گردی تاریخی 

باغو بهره مند شوند.
رئیس هیئــت مدیره ســازمان منطقه آزاد 
کیش اهتمام ویژه به طرح هایی که به ماندگاری 
تورهای گردشــگری در این منطقه کمک می 
کند از اولویت های این سازمان برشمرد و افزود: 
پروژه هایی برای سازمان منطقه آزاد کیش اهمیت 
خواهد داشت که بتواند بر ماندگاری گردشگران 

در این منطقه تاثیرگذار باشد.
محمد جاســم پور، مدیر خانه بومیان کیش 
هــدف از انعقاد تفاهم نامه همــکاری بین خانه 
مردم شناسی بومیان و بوم گردی تاریخی باغو را 
یک اقدام ارزشمند در حوزه گردشگری بومی و 
بوم گردی این منطقه عنوان کرد و گفت: با امضاء 
این تفاهم نامه؛ فعالیت های مشترک در حوزه بوم 

گردی این منطقه توسعه می یابد تا گردشگران از 
ظرفیت های باغو و خانه بومیان بهره مند شوند.

مدیر بوم گردی تاریخی باغو انعقاد تفاهم نامه 
همکاری با خانه مردم شناسی بومیان را اقدام تاثیر 
گذار در حوزه صنعت گردشــگری معرفی کرد و 
گفت: در روســتای باغو از سال 93 فعالیت های 
گردشگری آغاز شده اســت که تا کنون از تمام 

استان های کشور از این روستا بازدید کردند.
حسن خلدون عرضه »خوراکی ها، شیرینی ها 
و نوشیدنی های محلی«  در روستا باغو را یکی از 
جاذبه های این منطقه معرفی کرد که ماندگاری 

گردشگران را در کیش افزایش می دهد.
وی ایجاد اقامت روستایی در مجموعه تاریخی 
باغو را یکی از اقدامات مهم در حوزه گردشگری 
برشمرد که در آینده نزدیک این مهم تحقق خواهد 
یافت.  همچنین انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
خانه مردم شناسی بومیان و بوم گردی تاریخی 
باغو در چارچوب همکاری مشــترک و با در نظر 
گرفتن تمایل و عالقمندی طرفین به عنوان دو 

مرکز عرضه کننده خدمات گردگشری، فرهنگی 
و بومی و به منظور هم افزایی در تقویت و گسترش 
فعالیت های بوم گردی و معرفی فرهنگ و آداب 
و رسوم بومیان کیش با حمایت سازمان منطقه 
آزاد به امضا رسید. هدف از انعقاد این تفاهم نامه، 
ظرفیت سازی در زمینه گردشگری روستایی، 
فرهنگی و بوم گردی جزیــره کیش، همکاری 
و تعامل در برگزاری همایش ها و نشســت ها و 
نمایشگاه و جشــنواره های مشترک، استفاده از 
ظرفیت همدیگر در جهت معرفی و اطالع رسانی 

فعالیت های دو مرکز، همکاری و تعامل در زمینه 
مستند سازی و تولید محتوای فرهنگی و بومی 
در فضای مجازی و رســانه ها، حمایت مشترک 
و اسپانســری از فعالیت ها و برنامه های مرتبط 
با میراث ملموس و نا ملمــوس کیش، تعامل و 
همکاری با ســازمان منطقه آزاد کیش و بخش 
خصوصی در زمینه معرفی ظرفیت های فرهنگی، 
بومی و میراثــی کیش، گردشــگران داخلی و 
خارجی، تالش جهت احیاء و توسعه صنایع دستی 

و صیانت از میراث فرهنگی جزیره کیش است.

با حضور آهنگران و میان خانه مردم شناسی بومیان و بوم گردی تاریخی باغو  امضا شد؛

انعقاد یک تفاهم نامه ارزشمند در ماندگاری تمدن کیش

خبر
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