
در آیين بهره برداري از مجموعه كيبل اسكي 
مارینا مطرح شد؛ 

کیش پایلوت ورزش های آبی 
کشور است

مدیرعامل ســازمان 
منطقــه آزاد کیــش در 
آیین افتتــاح مجموعه 
کیبل اســکی مارینــا با 
اشاره به ظرفیت های این 

مجموعه، به توسعه گردشگری بر مبنای ورزش های 
دریایی تاکیــد کرد و کیش را پایلــوت ورزش های 
آبی کشور برشمرد. به گزارش روابط عمومي و امور 
بین   الملل سازمان منطقه آزاد کیش  ، جعفر آهنگران 
صبح پنجشنبه ٢٧ خرداد در مراسم افتتاح سایت 
کیبل اســکی مجموعه »مارین دریا کیش« اظهار 
داشت: این مجموعه با سه الین دویست متری، دومین 
مجموعه بزرگ کیبل اسکی ایران با شرایط ایده آل 
است که با هدف توســعه ورزش های آبی، ساحلی 
و دریایــی جزیره کیش راه اندازي شــد. همچنین 
در ادامه  ، مدیر مجموعــه مارین کیش  بهره برداري 
از مجموعه کیبل اســکي مارینا بــه عنوان دومین 
کیبل اسکی کشور را حرکت خوبي در حوزه ورزش 
برشمرد و گفت: با افتتاح این سایت امکان آموزش 
نیز از سن کودکی فراهم شده و ٧ نفر به طور مستقیم 
به چرخه  اشتغال این مجموعه اضافه شدند. علیرضا 
رومنده افزود: با افتتاح این مجموعه ظرفیت بسیار 
خوبی برای برگزاری مسابقات کیبل اسکی در سطوح 
منطقه، ملی، بین المللی ایجاد شده است. وی با اشاره 
به اشتغال زایی مستقیم برای ۱۵۰ نفر در کیبل اسکي 
مارینا گفت: رشته های دریایی این مجموعه شامل 
رشته های مختلف بادبانی، کایت بوردینگ، کایاک 
اقیانوسی و پدل بورد، و کیبل اسکی است که بر اساس 
قاعده هرم ورزش به طور مستقیم حمایت می شوند 
و با اتکا به شعار »ورزش برای همه« در زمینه ورزش 

قهرمانی و حرفه ای سرمایه گذاری شده است.
    

 آهنگران در آیين بهره برداری 
از موزه ورزشی جزیره: 

ورزش کیش باید به دوران طالیی 
خود بازگردد 

مدیرعامل ســازمان 
منطقــه آزاد کیــش، با 
اشاره وجود هیات امنای 
قدرتمند در موسســه 
ورزش و تفریحات سالم 

کیش این ظرفیت را فرصــت خوبی برای تقویت 
ابعاد ورزشی کیش عنوان کرد و گفت: ورزش کیش 
باید به دوران طالیی خود بازگردد.  به گزارش روابط 
عمومی و امور بین   الملل سازمان منطقه آزاد کیش 
جعفر آهنگران، عدم استفاده از اماکن ورزشی در 
زمان شیوع ویروس کرونا را مهمترین عامل ایجاد 
مشکالتی در تاسیسات سالن ها برشمرد و گفت: این 
اماکن ورزشی به دلیل بی توجهی در نوع نگهداری با 
مشکالتی مواجه شد و می بایست با توجه به کاربری 
گردشــگری کیش و ارتباط آن ورزش به سطوح 

مطلوبی ارتقا یابد.
    

ازسوی كنفدراسيون ورزش های ناشنوایان 
آسيا صورت گرفت

تقدیر از میزبانی شایسته کیش در 
مسابقات فوتبال آسیا و اقیانوسیه

س  ســپا ح  لــو
کنفدراسیون آسیا برای 
تقدیر از میزبانی مطلوب 
سازمان منطقه آزاد کیش 
به دکتر آهنگران رئیس 

هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان منطقه آزاد 
کیش اهدا شــد. به گزارش ایلنا؛ مراسم اختتامیه 
مسابقات فوتبال آسیا و اقیانوسیه  ، انتخابی المپیک 
ناشنوایان، شامگاه پنجشنبه ٢۰ خرداد در مرکز 
همایش های بین   المللی جزیره برگزار و از همکاری 
خوب ســازمان منطقه آزاد کیش به ویژه موسسه 
ورزش و تقریحات سالم که زمینه معرفی کیفیت 
مطلوب این میزبانی درسطح آســیا فراهم کرد، 
تقدیر شد. بر اساس این گزارش در مراسم اختتامیه 
مسابقات فوتبال ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه  ، خسرو 
نشان معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
به نمایندگی از دکتر آهنگران رییس هیات مدیره 
و مدیرعامل این سازمان لوح تقدیر کنفدراسیون 

ورزش های ناشنوایان آسیا را دریافت کرد.
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مدیر عامل ســازمان منطقــه آزاد کیش در 
جلسه امضای قراردادی فی مابین سازمان منطقه 
آزد کیش و دانشــگاه علم و صنعــت بر افزایش 
فعالیت های نوآورانــه در حوزه های مختلف این 

منطقه تاکید کرد.
به گــزارش روابط عمومی و امــور بین   الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش جعفر آهنگران در جلسه 
امضای قرارداد تخصیص زمین دانشــگاهی به 
دانشگاه علم و صنعت که سه شنبه ٢6 خرداد برگزار 
شد، گفت: کیش به عنوان نسل جدید مناطق آزاد 
و پیشرو در ایجاد مرکز بین   المللی ارائه خدمات 
مالی، بانکی، بیمه ای و مباحث گردشگری، باید 

فعالیت های علمی شرکت های دانش بنیان را با 
کمک دانشگاه ها در حوزه های مختلف از جمله 

محیط زیست افزایش دهد.
آهنگران تصریح کرد: محیط زیســت جزیره 
باید به جد مورد توجه قرار گیرد و توسعه اقتصادی 
موجب مغفول ماندن عوامل موثر غیراقتصادی در 

روند پیشرفت کیش نشود.
وی افزود: ما بیــش از آموزش به دنبال حضور 
علم و صنعت و فناوری های جدید در کارکرد های 
منطقه آزاد کیش هستیم و تالش مي کنیم تا از 
پشتوانه علمی و مبنا و چارچوب نظری طرح هاي 

زیست محیطي اطمینان حاصل کنیم.

آهنگران با اشاره به اینکه کشــور به زودی از 
این تحریم ها عبور خواهد کرد گفت: کیش باید 
با آمادگی کامل برای معرفی خود در عرصه های 
بین   المللی را داشته باشد و استقرار 38۰ شرکت 
دانش بنیان و دانشــگاه علم و صنعــت در مرکز 
نوآوری کیش مــی تواند زمینه ایــن امر مهم را 

فراهم آورد.
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد کیش از 
بسترســازی برای اســتقرار بورس بین   الملل و 
بانک هــای آفشــور در کیش خبــرداد و عنوان 
کرد: انتظار می رود دانشگاه علم و صنعت و دیگر 
دانشگاه ها با دارا بودن استارتاپ ها، شرکت های 
دانش بنیان، شتاب دهنده ها و بحث های نوآوری، 
ســازمان منطقه آزاد کیش را برای دستیابی به 

اهداف حوزه صنعت و دانشگاه یاری کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش نیز در این نشست گفت: در تفاهمنامه ای 
بــا وزارت علوم که ســال های گذشــته به امضا 
رســیده مباحث مرتبط با دریا، صنایع نفت و گاز 
و پتروشیمی و گردشگری کیش مورد تاکید قرار 

گرفته است.
سعید پورعلی اظهار داشت: اکنون دانشگاه علم 
و صنعت در پژوهشکده محیط زیست مستقر شده 
و ما باید با توجه به ابالغ های طرح جامع که بر حفظ 
محیط زیست جزیره تاکید دارد، به کمک دانشگاه 
و محیط زیســت، مباحث آموزشی، پژوهشی و 
فرهنگ سازی و حفاظت را با محوریت پژوهشکده 

دنبال کنیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان منطقه 

آزاد کیش این جزیره را یک منطقه آزاد دانشگاهی 
با رویکرد نسل چهارم برشمرد و افزود: استقبال 
دانشگاه ها برای حضور در کیش بسیار زیاد است 
و ما این مسئولیت را داریم تا حمایت بیشتری از 
آنها داشته باشیم، چرا که دانشگاها می توانند در 
ابعاد مختلف بین   المللی سازی و تقویت رویکرد 
توسعه دریا محور و مسائل مرتبط با آن همچنین 
تقویت حفظ محیط زیست، برگزاری دوره های 
بین   المللی، گردشگری علمی و آموزشی و اتصال 

به بازار جهانی ما را یاری کنند.
پورعلی تبدیل شــدن این منطقه به کانون 
تکاپوهای علمی را یکی از اهداف مهم ســازمان 
منطقه آزاد کیــش عنوان کرد و گفــت: در این 
صورت به راحتی می توانیم کنفرانس های علمی، 
پژوهشــی، فرهنگی همچنین جشــنواره های 
علمی را در کیش برپا کنیم و مرکز همایش ها های 
بین   المللی جزیــره نیز با ظرفیت بســیار خوب 
آمادگی دارد تــا از رویداد های علمی بین   المللی 

دانشگاهی میزبانی کند.
همچنین رئیس دانشــگاه علم و صنعت در 
تشــریح برخی اقدامات این مجموعه گفت: این 
دانشگاه حدود سه سال است که با نگاهی جدید 
به جزیره کیش، وارد مذاکره با سازمان شده و ما با 
توجه به تجربیاتی فعالیت هاي پیشین در جزیره 
با دیدگاهی فراتر از بحث های آموزشی به فعالیت 

مشغول هستیم.
جبارعلی ذاکری، افزود: با هماهنگی سازمان 
محیط زیســت، وزارت نفت و ســازمان بنادر و 
دریانوردی برای فعال شــدن در حوزه پژوهش 

در مباحث زیست محیطی و محیط زیست دریا 
تفاهم نامه ای سه جانبه امضا کردیم تا با تجهیز 
پژوهشــکده، تامین نیروی انسانی متخصص و 
همکاری های ســازمان منطقه آزاد کیش رفع 
مشکالت زیست محیطی منطقه به ویژه جزیره 

را پیگیری کنیم.
رئیس دانشــگاه علم و صنعت ورود لکه های 
نفتی به اطراف جزیره را موضوع مورد بحث دیگری 
عنوان کرد و اظهار داشت: دانشگاه علم و صنعت 
در دانشــکده فناوری های نوین با کمک سازمان 
بنادر و دریانوردی این موضوع را پیگیری و دستگاه 

اسکیمیر نفت روب ساخته و تست شد.
وي افزود: پس از کســب تاییدیه، مقرر شد از 
طریق یکی از شرکت های وابسته به دانشگاه، این 
موضوع عملیاتی شود که این اقدام بسیار خوبی 

برای جزیره خواهد بود.
جبارعلی ذاکری بیان داشت: دانشگاه علم و 
صنعت در سال های اخیر فعالیت های بسیار خوبی 
در ایجاد مراکز نوآوری داشــته و این امر تحرک و 
پویایی مطلوبی برای دانشــگاه به همراه داشته 
است، در جزیره کیش نیز یکی از فعالترین نهادها و 

موسسات مستقر در مرکز نوآوری هستیم.
وی گفت: مرکز نوآوری کیش که دانشگاه علم 
و صنعت نیز ســهم کوچکی در آن دارد، در حوزه 
فناوری نوآوری و اثر بخشی اجتماعی نقش موثری 
برای منطقه خواهد داشت و امیدوارم هر روز روند 
توسعه ای خود را طی کند تا جوانان و مردم ساکن 
در منطقه با یادگیری مباحث مرتبط بافناوری های 

نو ظهور گامی بزرگ در جهت توسعه بردارند.

جعفر آهنگران در نشست با مسئوالن دانشگاه علم و صنعت تأكيد كرد:

اجرای طرح هاي نوآورانه در جزیره کیش با پشتوانه علمی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

رئیس مرکز توسعه سالمت کیش با اشاره 
به فرارسیدن هفته بین   المللی سالمت مردان، 
شرایط همه گیری کووید ۱۹ را فرصت مناسبی 
برای توجه بیشتر به سالمتی مردان عنوان کرد.

به گزارش ایلنا: دکتر محمد رضا رضانیا گفت: 
امسال با توجه به شدت شیوع ویروس کرونا در 

دنیا و میزان ابتال و مرگ و میر بیشــتر مردان 
نسبت به زنان، این هفته را با تاکید بر سالمت 

مردان در برابر کووید ۱۹ گرامی میداریم.
رئیس مرکز توسعه ســالمت کیش هفته 
بین   المللی ســالمت مردان را فرصتی مناسب 
برای اطالع رسانی  ، تالش برای افزایش آگاهی 

مردان به موضوع ســالمتی و تشــویق آنان به 
مشارکت درتوسعه برنامه های بهداشتی پایه، 
ترغیب به رعایت شــیوه زندگی سالم و انجام 
مراقبت های به موقع در بیماری های زمینه ای 

برشمرد.
رضانیا تصریح کرد: از آنجا که سطح حضور 
مردان و اشتغال آنها در جامعه در مقایسه با زنان 
بیشتر است، با این وجود کمتربه سالمت خود 

اهمیت می دهند، ازسویی نیز باور های اشتباه 
فرهنگی مبنی بر برتر بودن و قوی تر بودن مردان 
نسبت به زنان و در نتیجه مغفول ماندن تمرکز بر 
سالمت موجب شده که مردان کمتر به سالمت 
خود اهمیت دهند و در مقایســه با زنان کمتر 
اصول بهداشتی تعریف شده مانند شستشوی 
مکرر دست ها، استفاده از ماسک و دستکش را 

رعایت کنند.

گرامیداشت هفته بین   المللی سالمت مردان در کیش 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: در مبحث تدوین بودجه باید با تغییر 
برخی نگرش ها  ، کارگروه مربوطه را متقاعد کنیم که در این خصوص نه بر اساس چارچوب 

مقررات مناطق آزاد بلکه با نگاه سرزمین اصلی موضوع را بررسی کنند.
جعفر آهنگران که در نشست مدیران برنامه و بودجه ســازمان های مناطق آزاد با 
محوریت برنامه هفتم توسعه که ٢۵ خرداد در سالن رازی مرکز همایش های بین   المللی 
جزیره برگزار شد، سخن می گفت؛ تدوین بودجه را مساله بسیار دشواری دانست که هر 
تبصره آن در کارگروه چالش های فراوانی دارد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
عنوان کرد: با دیدگاه کنونی دبیرخانه  ، تدوین مباحث بودجه تســهیل خواهد شد و با 
روش های مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و اعمال تغییرات احتمالی 
در تعداد کارگروه ها اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. آهنگران با تشریح اوضاع کنونی و 
تالش مناطق برای تدوین برنامه های خود گفت: در حال حاضر دو موضوع مهم اصالحات 
بودجه که امسال به موقع و حتی زودتر از موعد خود در حال انجام است و دیگری بحث 
برنامه هفتم توسعه در حال پیگیری می باشد که به طور قطع به تصمیمات خوبی منجر 

خواهد شد.
آهنگران در بخش دیگر ســخنان خود مهمترین موضوع در بخش برنامه بودجه 

دبیرخانه و مناطق آزاد را دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: باید 
تمامی مناطق برای اجرای هرچه بهتر این موضوع به اجماع کلی برسند. معاون توسعه 
مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست بودجه را مبحث مهمی در عملی 
شدن برنامه های سازمان ها در حد کالن و مطلوب برشمرد و گفت: اگر بودجه بر اساس 
توان، ظرفیت و اهداف سازمان ها همسان سازی و تعیین شود، طرح ها و برنامه های مد 
نظر محقق خواهد شد. ناصر آخوندی با اشــاره به اینکه باید انعطاف پذیری در تدوین 
برنامه های بودجه و حسابرسی عملیاتی در مناطق اجرایی شود اظهار داشت: در این 
صورت است که پیش بینی، تصویب و تعیین بودجه منطبق با تناسبات مناطق اجرایی 
خواهد شد. آخوندی در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر بودجه ریزی عملیاتی به عنوان 
یکی از مهمترین نکات در ســازمان ها افزود: با در نظر گرفتن بودجه ریزی عملیاتی  ، 
سازمان ها بر اساس اهداف، دانش و موضوعات مربوط به آن به موارد مد نظر خود دست 
می یابند، همچنین آموزش کارگروه ها و افراد مرتبط با بحث بودجه باید تقویت شود تا نیاز 
یکساله مناطق را به صورت دقیق پیش بینی کنیم و زمان بندی اصالح بودجه را به حداقل 
برسانیم. همچنین میثم رفیع پرهیزگار سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد هدف از برگزاری این نشست را زمینه سازی برای تدوین برنامه 

هفتم توسعه با مقدمه مورد تاکید مهندس مومنی و محوریت مقطعی سه ساله از برنامه 
هفتم عنوان کرد که مقرر شد در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

پرهیزگار افزود: باید سعی کنیم در جلسات متعدد کارهای کارشناسی شده به ویژه در 
حوزه های تخصصی با توجه به مزیت های اصلی هر منطقه برای تدوین برنامه های دقیق 

تر ارائه دهیم که این امرمستلزم مشارکت تمامی حوزه ها است.
وی تصریح کرد: نقطه اتصال ما با مناطق آزاد مدیران طرح برنامه خواهند بود و انتظار 
میرود در جلسات با دید و کالمی باز نسبت به موضوعات برنامه ای چه از لحاظ شکلی و 

چه محتوایی، اجماع نسبی بین مناطق را موجب شوند.

۱4 طرح عمرانی در حوزه های فرودگاهی، بندری و شهری 
با رقمی بالغ بر ٧ هزار و 3٢۰ میلیــارد ریال در جزیره کیش در 

دست اجرا است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین   الملل ســازمان منطقه 
آزاد کیش، حوزه معاونت عمرانی این سازمان در سال های اخیر 
برنامه ای توسعه ای فراوانی در حوزه زیرساختهای فرودگاهی، 

بندری و شهری در دستور کار خود قرار داده تا با بستر سازی های 
مناسب، زمینه برای ارتقا هرچه بیشتر سطح کیفی ارائه خدمات 
به ساکنان، گردشگران و سرمایه  گذاران این منطقه فراهم شود.

تکمیل ترمینال جدید فرودگاه، اتمــام باند جنوبی و ارتقا 
سیستم روشنایی آن، تامین تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری تا 
حد استانداردهای مطلوب و بهره برداری از برج مراقبت جدید از 
جمله برنامه هایی است که در حوزه فرودگاه موورد توجه معاون 
و مدیران بخش های مختلف معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان 

منطقه آزاد کیش قرار دارد.
تامین به روزترین تکنولوژی ها و تجهیزات بندری، ساخت فاز 
دوم و بهره برداری از پایانه کانتینری بندرگاه کیش،بهره برداری 
از اسکله 3۵ هزار تنی، توسعه ناوگان دریایی و توسعه بندر چارک 

و آفتاب نیز برنامه های این مجموعه برای توســعه و گسترش 
زیرساختهای بندری جزیره همچنین بهسازی زیرساختهای 
شهری از جمله توســعه تصفیه خانه فاضالب و شبکه انتقال 
فاضالب، تامین آب شیرین و برق پایداراز مهمترین دغدغه های 

مسئوالن منطقه آزاد کیش در حوزه معاونت عمرانی می باشد.
بر اساس این گزارش عملیات ساخت پایانه جدید فرودگاه 
بین   المللي کیش، تکمیل هلي پورت و هلــي پد فرودگاهي، 
ساخت پایگاه سوخت رسانی فرودگاه و ساختمان امنیت پرواز و 
بازسازی سقف ساختمان فرودگاه از اهم فعالیت هایی است که با 
سرمایه  گذاری دولتی و رقمی بالغ بر 6 هزار و پانصد میلیارد ریال 

در منطقه آزاد کیش در حال اجرا است.
بهسازی و نوسازی انبارهای سرپوشــیده شماره ۵،3 و ٧ و 

تعمیرات جزئی ۱۱ انبار مجتمع انبارهای بندر تجاری، اعالم 
و اطفای حریق اســکله های ســوختی و کاال و شناور  ،ساخت 
انبارهای غربی بندر تجاری بهمراه سیستم انتقال بار از دریا به 
خشکی  ، خرید و ساخت پســت هاي برقGIS  ، اجراي طرح 
SBR روشنایي خورشیدي بزرگراه خلیج فارس و احداث سازه
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال از دیگر طرح های عمرانی 
جزیره کیش است که بیش از ۵٢۰ میلیارد ریال هزینه به دنبال 

خواهد داشت.
ساخت مدرســه ۱8 کالسه نوبنیاد، بازســازی و بهسازی 
سالن های اسکواش همچنین مرمت و مقاوم سازی کاخ مرجان 
نیز با رقم 3۰۰ میلیارد ریال از طرح های در دست اقدام سازمان 

منطقه آزاد کیش در حوزه عمرانی محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان در نشست هم اندیشی مدیران برنامه و بودجه: 

بودجه مناطق آزاد باید با نگاه به سرزمین اصلی تدوین شود

ارزش 7 هزار میلیارد ریالی طرح های عمرانی در حال اجرا در منطقه آزاد کیش

نشست

خبر
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