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کیش میزبان مسابقات راگبی 
ساحلی کشور 

مســابقات راگبی 
ساحلی کشــور تحت 
عنــوان »جام شــهید 
سپهبد قاسم سلیمانی« 
در جزیره کیش برگزار 
می شود.  به گزارش ایلنا؛ این رقابت ها در دو بخش 
بانوان رده سنی  زیر ۲۰ سال و آقایان رده سنی آزاد، به 
منظور گرامیداشت یاد و خاطره  سردار رشید اسالم، 
تحت عنوان »جام شهید سپهبد قاسم سلیمانی« 
برپا می شود. در این مسابقات آقایان با حضور پنج 
تیم داتیس فارس، سردار اسالمشهر تهران، کنگره 
۶۰ تهران، هادیان خمسه زنجان و انجمن راگبی 
کرمان از سه شنبه ۲۴ دی در محل پالژ آقایان با هم 
رقابت می کنند. همچنین بانوان از پنجشنبه ۲۶ دی 
با حضور ۶ تیم تک ستاره قائمشهر مازندران، تهران 
راگبی کالب تهران، ساسان کرمان، شریعت نوین 
خراسان رضوی، گلستان و هادیان خمسه زنجان در 

محل پالژ بانوان به مصاف هم می روند.
    

پایان رقابت های بین المللی 
تنیس پیشکسوتان در جزیره کیش 
رقابتهای بین المللی 
تنیس پیشکسوتان در 
دو رده ســنی در کیش 
برگزار شــد و با معرفی 
نفرات برتر به کار خود 
پایان داد.  به گزارش ایلنــا؛ رقابتهای بین المللی 
تنیس پیشکسوتان در دو رده سنی باالی ۳۵ سال 
و باالی ۵۵ سال و بخش های انفرادی و دو نفره در 
زمین های تنیس مجموعه المپیک کیش آغاز به کار 
کرد و با معرفی نفرات برتر دو بخش به پایان رسید. 
در بخش انفرادی این رقابت ها و رده ســنی باالی 
۳۵ سال مجید ســربازی مقام اول را بدست آورد و 
کوروش حیدری دوم شد. رده سنی باالی ۵۵ سال 
رقابت های بین المللی تنیس پیشکسوتان،طیب 
مرادی بر سکوی نخست ایستاد و ابراهیم مسلمی 
جایگاه دوم را ازان خود کــرد. در بخش دو نفره نیز 
کوروش حیدری و سبحان منش مقام اول را کسب 
کردند، طیب مرادی و ســهیل افشار مقام دوم این 
دوره از رقابتها را بدســت آوردند. در پایان با حضور 
دکتر محمدتقی امیری خراسانی سرپرست موسسه 
ورزش و تفریحات سالم کیش و جمعی از مسئوالن 
ورزش جزیره کیش مراسم اهدا جوایز برگزار شد. 
شایان ذکر اســت امین مهدویان، داور بین المللی 
نشان سفید کشــورمان سرداوری مســابقات را 

برعهده داشت.
    

برپایی همایش پیاده روی بانوان 
در جزیره کیش 

همایش پیاده روی 
ویــژه بانــوان، با هدف 
ایجاد نشاط و شادابی و 
روحیه ورزشی در جزیره 
کیش برگزار می شود. به 
گزارش ایلنا؛  این همایش به همت موسسه ورزش و 
تفریحات سالم و به منظور ایجاد نشاط و شادابی بین 
بانوان جزیره کیش،ساعت ۶ صبح پنجشنبه ۲۶ دی، 
از بازار کوروش آغاز می شود و در محل اسکله مرجان 
به پایان می رسد. گفتنی است در پایان این همایش، 
به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان جوایزی 

اهدا می شود.
    

به یاد رشادت های شهید سپهبد سلیمانی:
جزیره کیش میزبان بزرگ مرد 

نبرد می شود
رویــداد هنــری 
»بزرگ مــرد نبرد« به 
یاد شهید سپهبد قاسم 
ســلیمانی در کیــش 

برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنــا؛ همزمان با اربعین شــهادت 
سپهبد قاسم سلیمانی، رویدادی هنری  در بخش 
عکس تحت عنوان »بزرگ مرد نبــرد« به پاس از 
جان گذشتکی های این شهید واال مقام، با موضوع 
مقاومت،شهادت و مراسم تشییع سپهبد سلیمانی 
در بهمن سالجاری برگزار می شــود که در پایان، 
نمایشگاه عکسی از آثار برگزیده برپا شده و به صورت 

کتابی ویژه و ماندگار به چاپ می رسد.
اعالم فراخــوان و آغاز نام نویســی، ۲۵دی از 
طریق سایت منتشر خواهد شــد و شرکت در این 
رویداد هنری برای تمامی هنرمندان و عالقمندان 

آزاد است.
گفتنی است آخرین مهلت ثبت نام 1۰بهمن 
اســت،انتخاب آثار 1۳ بهمن انجام می شــود 
و آثــار برگزیده ۲۳ بهمن به نمایش گذاشــته 

خواهد شد.

ورزش کیش
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مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش؛ بعد از جنگ جهانی دوم هیچ 

کشــوری جرات حمله بــه آمریکا را 
نداشت و برای نخستین بار جمهوری 

اسالمی ایران، پایگاه نظامی آمریکا 
در عراق را مورد حمله موشــکی قرار 

داد و هیمنــه امریــکا در منطقه فرو 
ریخت.

به گــزارش ایلنا؛ در آییــن یادواره 
شــهدای کربالی پنج و به مناســبت 
سالروز ورود شهدای گمنام به جزیره 
کیش، عهد و پیمان با ســردار شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان 
جبهه مقاومت، پنجشــنبه نوزدهم 
دی در مسجد امام حسن مجتبی)ع( 
با حضور مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد کیش برگزار شــد، غالمحسین 
مظفری با گرامیداشت ســالروز ورود 
شــهدای گمنام به جزیــره کیش و 
شــهدای عملیات کربالی پنج، گفت: 
باید در ادامه راه این شــهدا و پیروی از 
ولی امر مسلمین جهان بتوانیم آنگونه 
که خواست شهیدان است، گام برداریم.

غالمحســین مظفری با اشاره به 
برگزاری عــزاداری با شــکوه مردم به 
مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی 
اظهار داشت: حضور گسترده مردم در 

مراســم عزاداری برگ زرینی دیگر در 
کارنامه مردم عزیز ایران اسالمی است.

وی بیان کرد: در طول تاریخ چنین 
تشییع جنازه ای با شکوه در سطح دنیا 
برای نظام برگزار نشده است و این نشان 
دهنده اخالص، صداقــت، پایمردی 
شهید و همه مردم دنیا نسبت به سردار 

شهید حاج قاسم سلیمانی است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش، در این مراسم با بیان اینکه برکاتی 
خون پاک سردار شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی و همراهان جبهه مقاومت 
داشت؛ گفت: بعد از جنگ جهانی دوم 
نخستین بار است پایگاه امریکایی مورد 
حمله موشکی قرار می گیرد و آن هم از 
طرف کشوری که اعالم می کند ما مورد 

حمله قرار داده ایم.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با اشاره به ادعاهایی که ترامپ بعد 
از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، 
در سخنرانی خود گفته بود که اگر ایران 

به تالفی شهادت سردار قاسم سلیمانی 
به منافع آمریکا حملــه کند ۵۲ نقطه 
حیاتی از جمله مراکز فرهنگی ایران را 
هدف قرار خواهد داد. خاطر نشان کرد: 
واکنش آمریکا به حمله موشکی ایران 
یک موضوع انفعالی بود که طی مصاحبه 
ای گفته بود؛ دنبال صلح هستیم، مردم 
باید در رفاه باشــند و ایران نباید سالح 
اتمی داشته باشــد. وی افزود: با فتوای 
مقام معظم رهبری، ایــران به دنبال 
سالح اتمی نیست و این موضوع را در 

فرهنگ خود حرام می داند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به تروریسم دولتی و حفظ حقوق 
بشر که شعار غربی ها بود، با ترور یکی از 
فرمانده هان ارشد نظامی ایران نشان 
داد که پایبند به هیچ اصولی نیستند و 
اظهار داشت: امریکای ها با ترور سردار 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی دیگر نمی 
توانند ادعا کنندکه ما بر علیه تروریسم 

هستیم.

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی 

 هیمنه آمریکا در منطقه فرو ریخت

۴ هزار و ۴۰۰ کودک در جزیره کیش برای پیشگیری از 
فلج اطفال واکسینه می شوند.

به گزارش ایلنا؛ دکتر رضانیا رئیس مرکز توسعه سالمت 
با اشــاره به اینکه در اجرای این طرح ۳۰تیم بصورت سیار 
و 1۴ تیــم در پایگاه هــای ثابت فعالیت مــی کنند گفت: 
واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال در جزیره کیش از 
۲8 دی تا اول بهمن آغاز می شود و در مجموع ۴هزار و۴۰۰ 
کودک واکسینه خواهند شــد که از این تعداد ، 9۰ کودک 

اتباع خارجی مقیم جزیره هستند.
گفتنی است نوبت دوم طرح واکسیناسیون فلج اطفال نیز از۵ تا 8 اسفند در کیش اجرا خواهد شد.

به همت مرکز توسعه سالمت کیش و با هدف اجرای برنامه های 
هفته بسیج ملی تغذیه سالم، ایستگاه ســیار سالمت برای ارائه 
خدمات رایگان پزشکی در پارک خانواده)مینا(مستقر می شود. به 
گزارش ایلنا؛ با توجه به فرا رسیدن »هفته بسیج ملی تغذیه سالم« 
که همزمان با سراسر کشــور در جزیره نیز برگزار می شود،مرکز 
توسعه و ســالمت با مشــارکت هالل احمر کیش، نوزدهم دی 
از ســاعت 18 تا ۲۰ ، یک ایستگاه سیار ســالمت در محل پارک 
خانواده) مینا( برپا می کند که تمامی خدمات ســالمت از جمله 

ویزیت پزشک، مراقبت های تن سنجی، تست دیابت و کنترل فشار خون در این طرح به صورت رایگان ارائه خواهد شد.گفتنی است 
برنامه های بسیج ملی تغذیه سالم از 1۴ تا ۳۰ دی در سراسر کشور در حال برگزاری است.

 28 دی؛

آغاز مرحله اول طرح واکسیناسیون فلج اطفال در کیش
در هفته بسیج ملی تغذیه سالم؛

ایستگاه سالمت سیار، در پارک خانواده کیش برپا می شود 

خبر

خبر

در راستای عمل به قوانین برنامه ششم توسعه،خدمات 
دولت الکترونیک در سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های 

تابعه ارائه می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، در راستای عمل به قوانین برنامه ششم توسعه، 
مبنی بر اجرای دستور العمل ارائه خدمات دولت الکترونیک، 

طی یک ماه گذشته برنامه ریزی هایی با حضور محمدرضا 
ویژه معاون توسعه مدیریت این سازمان انجام و پس از آن با 
تشکیل نخستین جلسه هماهنگی نمایندگان تام االختیار 
معاونت ها و مدیریت های مستقل ســازمان روند تکمیل و 

اجرایی شدن این برنامه تشریح شد.
در این جلسه ضمن تشــریح دستور العمل های مصوب، 

ارزیابی دستگاه ها و بررســی چگونگی اجرای طرح، مقرر 
شــد کمیته ای با حضور مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
سازمان، مدیر برنامه و بودجه ســازمان و نماینده هر یک از 
حوزه های سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شود تا ظرف 
مدت یکماه نسبت به تکمیل شناسنامه فرآیندهای کاری و 

تطابق آنها با شیوه نامه های مصوب اقدام کنند.

ارزش سرمایه  گذاری های مشارکتی سازمان 
منطقه آزاد کیش با بخش خصوصی، از 1۰ هزار 

میلیارد تومان فراتر رفت.
بــه گــزارش ایلنــا؛ معــاون اقتصــادی و 
ســرمایه  گذاری ســازمان منطقه آزاد کیش در 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه کیش، با بیان 
این مطلب افزود: سیاست خروج سازمان منطقه 
آزاد کیش از خام فروشــی موجب شد تا ضمن 
اجرای پروژه های مشارکتی با بخش خصوصی، 

ارزش افزوده مناسبی عاید سازمان شود.
ناصر آخوندی سهم ســازمان از این پروژه ها 
را بیــش از ۴ هــزار میلیارد تومان اعــالم کرد و 
افزود: سیاســت  گذاری های سازمان در تسهیل 
فعالیت حوزه های صنعتی، مســاعدت در فعال 
سازی واحد های تولیدی غیر فعال و تامین مالی 
پروژه های زیر ساختی و عمرانی نیمه تمام جزیره 
کیش از سایر اقدامات طی یک سال گذشته است. 
آخوندی همچنین از اصالح شیوه نامه ها، بازنگری 
قراردادها و دستور العمل ها و همچنین چگونگی 
تامین مالی از بازار سرمایه و تسهیل فعالیت صنوف 

و تجار جزیره کیش خبر داد.
معاون اقتصادی و ســرمایه  گذاری سازمان 
منطقه آزاد کیش در این نشست گفت: مهمترین 
اولویت در برنامه های هیئت مدیره سازمان فعال 
سازی طرح های عمرانی غیر فعال و پروژه های نیمه 
تعطیل در سطح جزیره بود که این پروژه ها مردم 
ساکن و غیر ساکن بسیاری را درگیر خود کرده بود 
که با ارایه راهکارهای مناسب و کارشناسی به سر 

انجام رسید. وی افزود: طبق این سیاست  گذاری ها 
مقرر شد توان حداکثری خود را برای فعال سازی 
این پروژه ها به کار گیریم و با در نظر گرفتن قوانین 
و مقررات تعداد زیادی از آنها تعیین تکلیف و فعال 
شد.  آخوندی با بیان اینکه از طریق ایجاد حساب 
مشترک برای این قبیل پروژه ها با هدف شفاف 
سازی و نظارت ســازمان بر فرایند ورود و خروج 
منابع حاکم خواهد شد تاکید کرد: در این فرایند 
نظارت بر ورودی منابع و پیش فروش هایی که از 
این پروژه ها شده، مطالبات و همه منافع با نظارت 
سازمان از طریق شرکت سرمایه  گذاری و توسعه 
کیش انجام می شــود تا پروژه هــا در زمانبندی 

تعریف شده به اتمام برسد.
 وی بــه پروژه هــای دامــون ســاحلی ۲، 
ســارینا،پردیس ۳، دامون دریــا 1 و ۲، دهکده 
ســاحلی، شــهر آفتاب، کیش رویای زندگی، 
مهستان، الریسا، مرکوری ،کارینا مال، هایلند و 
نیک ترابر اشاره کرد و گفت: مشکل این پروژه ها 
حل شده و به زودی اخبار خوشی منتشر خواهد 
شد.  معاون اقتصادی و ســرمایه  گذاری سازمان 
منطقه آزاد کیــش در ادامــه همکاری هایی با 
کارگروه تسهیل تولید استان هرمزگان اشاره کرد 
و گفت: معرفی نامه هایی برای چند شرکت صادر 
شد که بتوانند از مزایا و امکانات این کارگروه برای 

شرکت های تولیدی خود بهره مند شوند.
وی افزود مشکالت پایان کار، انشعاب آب و برق 
و مجوز های صنعتی بیش از 9 واحد صنعتی بزرگ 
بر طرف شــد که در دهه مبارک فجر این 9 واحد 

افتتاح را می کنیم.  آخونــدی با بیان اینکه برای 
تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی جزیره 
کیش برای اولین بار توانستیم از بند )ب( تبصره 
18 قانون بودجه 97 برای واحد ها سهمیه بگیریم 
گفت: نخســتین بار از این طریق شرکت کیش 
مدیفارم ۳۰ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت 
دریافت کرد و واحد های دیگر نیز که درخواست 
داشتند معرفی شدند تا از محل بند )الف( بودجه 
در اختیار آنها قرار داده شــود. وی در تکمیل این 
گفته افزود: مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش 
ماهانه ده ها میلیارد تومان صورت وضعیت برای 
پیمانکاران پروژه ها پرداخت می کند و این نشان 
از توانمند شدن مالی ســازمان است. آخوندی 
در خصوص شــیوه های جدید انتخاب سرمایه 
گذار عنــوان کرد: در انتخاب و ارزیابی ســرمایه 
گذاران جدید نیز تجدید نظر شده و بررسی ها با 
دقت بیشتری انجام و از روش های ارزیابی به روز 
استفاده می شــود. دکتر آخوندی با اشاره امضا 
تفاهمنامه هایی با بانک ها از جمله بانک تجارت 
و ملت که ســازمان با هرکدام برای ۵۰۰ میلیارد 
تومان ال سی داخلی ۶ ماهه و با نرخ مصوب بانک 
مرکزی تفاهم کرده گفت: با امضا این تفاهمنامه ، 
پروژه هایی که نیاز به تامین مالی از محل ال سی 
داخلی دارند می توانند از این تسهیالت استفاده 
کنند. وی همچنین به تفاهم بر سر ضمانت تعهد 
پرداخت نیز اشاره کرد و گفت: فعالین اقتصادی که 
نیاز به اخذ ضمانت بانکی دارند از این طریق معرفی 
می شوند تا بانکها در اسرع وقت ضمانت نامه را در 

اختیارشــان قرار دهند. ناصر آخوندی در ادامه 
به تغییر رویکرد واگــذاری 1۰۰ درصدی زمین 
مسکونی ، به شیوه مشارکت با بخش خصوصی 
اشــاره کرد و گفت: قبال زمین ها به صورت 1۰۰ 
درصد واگذار می شد اما در حال حاضر ما زمین های 
مسکونی را تنها از طریق مزایده و ازکانال شرکت 
سرمایه  گذاری و توسعه کیش و به شیوه مشارکت 
واگذار می کنیم که 9 زمین بسیار خوب را فراخوان 
دادیم و حدود ۵۰ شرکت در حوزه ساخت و ساز 

ارزیابی شدند تا مشارکت صورت گیرد.
در دوره گذشــته نیز پروژه های مشــارکتی 
داشــتیم که ارزش افزوده خوبی برای سازمان به 
همراه داشته اســت مانند کیش رویای زندگی 
که ۵۰ درصد از آن را ســازمان مشارکت کرده و 
متوسط قیمت کل پروژه های مشارکتی بیش از 
1۰ هزار میلیارد محاسبه شده است. وی در بحث 
تامین مالی پروژه های سازمان منطقه آزاد کیش 
نیز بیان داشت: ارتباط با بازار سرمایه و تامین مالی از 

طریق این بازار را با انتشار اوراق صکوک اجاره برای 
پروژه ترمینال فرودگاه رقم زدیم که اصل و فرع آن 
هر ۳ماه یک بار و طی ۴ سال پرداخت می کنیم که 
برای تضمین بازپرداخت آن از دارایی های راکد 
و حبس شده مانند هتل گلدیس، فارابی وآرین 
استفاده کردیم. وی افزود: شرکت سرمایه  گذاری 
کیش در بازار ســرمایه به عنوان هلدینگ چند 
رشته ای ثبت شده اســت و مراحل پذیرش در 

بورس را طی می کند.
آخوندی از انتقال ۴ شرکت تابعه سازمان به 
مجموعه هلدینگ خبر داد و مطرح کرد: حضور 
سازمان در بورس اتفاق خوبی را برای این منطقه 

آزاد رقم خواهد زد.
آخوندی در پایان از ایجاد کد گروه کاالیی ۴ 
برای استفاده اصناف و تجار که کد گروه کاالیی 
مجاز برای آنها تعریف نشده است خبر داد و گفت: 
لیست کاالها تهیه شده و به امضا دکتر مظفری 
رسیده است و در حال بررسی این موضوع هستیم.

توسعه خدمات دولت الکترونیک در سازمان منطقه آزاد کیش

در نشست خبری با اصحاب رسانه انجام شد
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