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توجه به مسایل کالن اقتصادی که منجر به تحوالت بین المللی در این حوزه شود، باید 
مهمترین رویکرد طراحان و برنامه ریزان حوزه اقتصاد داخلی باشد.

فعالیت های اقتصادی منتهی به کسب درآمد در سه حوزه مؤثرتعریف شده است. بخش 
دولتی، بخش تعاون و بخش خصوصی. اینگونه که پیداست بخش خصوصی می تواند 
تأثیرگذارترین بخش در فعالیت های اقتصادی چه در حوزه برنامه ریزی و چه در حوزه 

اجرا باشد.
 باید دید کدام مناطق برای فعالیت بخش خصوصی به عنوان مهمترین مناطق هدف گذاری

شده است. مناطقی که در آن دسترسی به مواد اولیه، تولید، منابع انسانی متخصص و یدی، 
 تسهیالت ارزان قیمت بانکی، برخورداری از معافیت ها و دوری از قوانین دست و پاگیر،

 برخورداری از سکوهای صادراتی و مهیا بودن زیرساخت های ارتباطی فراهم است.
پرواضح است  تمام امور اقتصاد، در تولید و مصرف داخلی خالصه نمی شود و باید به 
بازارهای  روزافزون  نیازهای  بررفع  بود. عالوه  نیز  تولید می شود  آنچه  فکر صادرات 
داخلی و رعایت استانداردهای ضروری، باید به فکر حضور در بازارهای خارجی نیز بود 

و توان خروج رقبا از میدان را نیز داشته باشیم.
این نیاز به نوبه خود، نیازمند برخورداری از سکوهای صادراتی است. سکوهای صادراتی 
که در مسیرهای راه آهن، فرودگاه و بنادر پیش بینی شده باشد و ارتباط مناسبی را با 

بازارهای هدف ایجاد کند.
دارند.  اسالمی  ایران  اقتصادی  توسعه  در  را  جایگاه  مهمترین  آزاد کشورمان  مناطق 
در این مناطق سرمایه گذاران در بخش های مختلف تولید، می توانند حضور یابند و 

گامهای بلندی در افق پرامید اقتصاد ایران بردارند.
جزیره کیش پیشانی و دروازه اصلی توسعه اقتصاد کشور است. برابر آنچه مدیر عامل 
سازمان منطقه آزاد کیش عنوان داشته است، در یک سال گذشته برنامه ریزی های 
دقیقی برای ادامه مسیر توسعه اقتصادی با رویکرد های تعریف شده انجام گرفته است.

مهمترین رویکرد در برنامه های ارایه شده، استانداردسازی تولید می باشد.تولید به 
معنای فراگیر آن، هم حوزه علم و فناوری و هم در حوزه محصوالت متنوع غذایی و 

علوم پزشکی خصوصاً در بخش تجهیزات پزشکی.
فعال بودن 400واحد صنعتی در جزیره کیش در بخش های صنایع غذایی و تجهیزات 
پزشکی خود فرصتی بزرگ و طالیی است تا اقتصاد منطقه بیش از گذشته متحول و 

سرریز درآمدهای آن دیگر مناطق کمتر برخوردار را منتفع نماید.
 حال باید دید در یک سال گذشته رویکرد مقامات محلی و ملی به حوزه تولید با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی چگونه بوده است. دکتر مونسان در این مدت سعی فراوان داشته تا 
زیرساخت های صادرات را در ابعاد مختلف فراهم نماید. توسعه بندرگاه کیش وفرودگاه 

این جزیره زیبا می تواند بهترین راهگشا برای ادامه روند توسعه باشد.
هم اکنون با فعالیت های انجام شده و درحال انجام، پهلوگیری کشتی های بزرگ با 
 ظرفیت باال در بنادر کیش فراهم و یا در حال فراهم شدن است. با این اوصاف کشتی های

بزرگ می توانند در بندرگاه کیش پهلو بگیرند و این ارتباط خواهد توانست فرصتی 
دوباره برای رونق اقتصاد کشورمان فراهم نماید.

اما مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به ابعاد دیگر اقتصاد وتولید مطلوب نیز توجهی 
ویژه دارد وآن رعایت دقیق استاندارد در امور تولید و قدرت رقابت است. دکتر مونسان 
مبنای این تحول را در بخش های تجاری وگردشگری مورد ارزیابی وتجزیه وتحلیل قرار 

می دهد و بایدها ونبایدها را به عناصر تولید متذکر می گردد.
 در نگاهی دیگر به روند فعالیت در مناطق آزاد کشورمان و از جمله کیش باید نگاهی 
گذرا به تحوالت ملی و بین المللی نیز داشته باشیم.آنچه در کنار تمامی فعالیت ها نیاز 
داریم  همان جریان استانداردسازی است که فرصت های تولید را استحکام می بخشد.

در خبر های یک ماه گذشته نیز آمده بود، ایجاد مرکز مبادالت مالی بین المللی در 
دستور کار مناطق آزاد قرار گرفته است. این خبر را مدیر بانک و بیمه شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منتشر کرده است و از بازنگری مقررات بیمه ای در مناطق 

آزاد کشور سخن گفته است.
هر چند تا اوایل آذر 93 محل اجرای این طرح مشخص نشده بود اما ایجاد تحول در 
نظام اقتصادی کشور خصوصاً در مناطق آزاد ضروری است. مناطق آزاد دارای تعاریف 

خاص خود است و می بایست نقش اول در روند روبه توسعه کشور را داشته باشند.
ابراز امیدواری برای توفیق دست اندرکاران تولید در کشور از سوی رسانه ها ضروری 
است و افق روشن سالهای 1404 را نشان می دهد و باید در آن تاریخ با اندیشه ای 

متفاوت در صحنه های اقتصادی حضور یابیم.

مبادالت بین المللی
راضیه طاهری
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دريـــچه

منطقه  سازمان  عامل  مدیر  مردمي  مالقات  جلسه 
آزاد کیش در آذرماه 93 با هدف  بررسي و پیگیري 
جمله  از  یكی  توان  می  را  شهروندان  مشكالت 
مهمترین رویدادهای این ماه دانست. این در حالی 
است که تمامی فعالیت های انجام شده و یا در حال 
انجام مسؤولین سازمان منطقه آزاد کیش با هدف رفع 
 مشكالت مردم و طی طریق توسعه انجام می شود.

 در این جلسه برخي از مراجعان در خصوص توسعه 
گردشگري و اقتصادي، طرح هاي پیشنهادي خود 
را ارائه کردند. ارایه و پذیرش این طرح ها می تواند 
گامی مؤثر در بهره گیری از خرد جمعی و تسهیل 

در روند توسعه باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در آذر ماه 93 به کیش 
سفر نمود. به گفته وی تأثیر فعالیت های فرهنگی 
در کیش کاماًل ملموس است و تأثیرمثبت اقدامات 
و  شهروندان  رضایتمندي  بر  شده  انجام  فرهنگی 
گردشگران، از تالش هاي دکتر مونسان مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش است. وی در سفر به کیش 
از فرهنگسراي سنایي، بازارچه هنر، کشتي یوناني و 
اجراي تري دي مپینگ بازدید نمود. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی همچنین میهمان مراسم اختتامیه 
حضور  با  که  بود  کیش  عاشورایي  شعر  سوگواره 

هنرمندان و شاعران کیش و کشور برگزار شد.
مشاور عالی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش 
نیز با حضور در مراسم آشنایی با مؤسسه آموزشی و 
پژوهشی هتلداری و گردشگری آوا بر اهمیت نقش 
آموزش در ارتقاء گردشگری کیش تأکید کرده است.
هفته  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
پژوهش بر نهادینه کردن فرهنگ تحقیق و پژوهش 
به عنوان عامل موفقیت در دنیاي پر از رقابت امروز 
تأکید کرده است. دکتر مونسان در آیین اختتامیه 
المللي  بین  پردیس  پژوهشي  جشنواره  دومین 
کنون  تا  کرد:  نشان  خاطر  تهران  دانشگاه  کیش 
دستاوردهاي خوبي در زمینه هاي مختلف داشته ایم 
براي جوانان  انگیزه هاي خوبي  ها  پیشرفت  این  و 

ایجاد کرده است.
معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور 
پژوهشي  جشنواره  دومین  اختتامیه  آیین  در  نیز 
الملل دانشگاه تهران در جزیره کیش  پردیس بین 
سال  در  پژوهش  اعتباري  منابع  براي  است،  گفته 
آینده 34 درصد رشد پیش بیني شده است. دکتر 
درحال  ما  آسیا  غرب  در جنوب  گوید:  نوبخت می 
با  اینكه مطابق  رقابت با 24 کشور هستیم و براي 
برنامه ریزي هاي انجام شده در افق 1404 در رده 
نیازمند رشد در  نخست علم و فناوري قرار گیریم 

سرمایه گذاري هستیم.
اجرای طرح ممیزي امالک و جمعیت و اصناف در 
کیش از جمله دیگر برنامه هایی است که از آذر ماه 
93 در کیش آغاز شده است و با موفقیت ادامه دارد. 
باره  این  در  آزاد کیش  منطقه  عامل سازمان  مدیر 
می گوید: در این طرح که از 23 آذر آغاز شده است 
پایش وضعیت کنونی جزیره و جمع آوری اطالعات 
دقیق آماری از30 هزار واحد مسكونی و تجاری، به 
برای  ریزی  برنامه  در  ها  شاخصه  مهم ترین  عنوان 
توسعه حوزه های مختلف توسط کار شناسان آماری 

با مراجعه خانه به خانه انجام می شود.
سازمان منطقه آزاد کیش با سازمان ملی استاندارد 
 ایران تفاهم نامه امضا کرد. در مراسم امضاء تفاهم نامه

های  سازمان  و  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  بین 
مناطق آزاد کیش و قشم که در تهران برگزار شد، 
در صنعتی  واحد   400 گفت:  مونسان  اصغر   علی 

 بخش های مختلف از قبیل صنایع های تک، تولید 

کیش  در  غذایی  صنایع  و  پزشكی  تجهیزات  دارو، 
مشغول به فعالیت هستند و رتبه های باالی تولید 
خصوص  در  وی  اند.  آورده  دست  به  را  کشور  در 
گفت:  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  با  همكاری 
رویكرد ما اجتناب از بخشی نگری است که در این 
زمینه سازمان ملی استاندارد کمک هایی را به مناطق 

آزاد برای رسیدن به این هدف انجام داده است.
سازمان  جوانان  امور  معاونین  سراسری  نشست 
عالی  مشاور  با حضور  احمر  جوانان جمعیت هالل 
مدیر عامل سازمان منطقه آزادکیش، رییس سازمان 
جمعیت جوانان هالل احمر و معاونین امور جوانان 
سازمان جوانان جمعیت هالل نیز در کیش برگزار 

شد.
برگزاری اختتامیه سوگواره شعر عاشورایي درکیش، 
ایزو  استانداردهاي  ممیزی  اختتامیه  برگزاری 
10002 و ایزو 10004 درکیش از جمله رویدادهای 

دیگر آذر ماه در کیش بوده است.
با  اعصاب  و  مغز  جراحي  آموزشي  هاي  کنگره  اما 
ثبت در  تقویم انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران 
یكی  خبر  این  مي شود.  برگزار  در کیش  هر سال 
از مهمترین رویدادهای ملی است که اخبار خود را 

متوجه کیش و مدیریت فهیم آن نموده است.
مغز  آندوسكوپي  آموزشی  کنگره  گشایش  آیین 
ETV روز 21  آذر با حضور جمعی از متخصصان 
و جراحان مغز و اعصاب کشور در کیش برگزار شد. 
جذب  به  می تواند  پژوهشی  و  علمی  رویداد  این 

گردشگری سالمت کمک قابل توجهی نماید.
 ازجمله دیگر اخبار مهم آذر ماه 1393 در کیش می توان
به بازدید دکتر مونسان از مدیریت شهرسازي شرکت 
بر  نظارت  هدف  با  کیش  توسعه  و  گذاري  سرمایه 
و  مراجعان  به  پاسخگویي  خدمات،  ارائه  چگونگي 

انجام و پیگیري امور اشاره نمود.
مدیرعامل  مونسان  93دکتر  ماه  آذر  در  همچنین 
سازمان منطقه آزاد کیش رسول کشت پور را به عنوان 
رییس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاري و توسعه 
کیش معرفی نمود . مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
 کیش ضمن تشریح وظایف شرکت سرمایه گذاري
ارتباط  را  شرکت  این  کار  نوع  کیش  توسعه  و 
تنگاتنگ با مردم و پاسخگویي به نیازهاي شهروندان 
و گردشگران درحوزه هاي عمراني و شهري دانست 
کارها  ترین  زمره سخت  در  این خدمات   گفت:  و 

قرار مي گیرد.
تیم  انتخابی  شنای  رکوردگیری  آزمون  برگزاری 
ناماکو«  »قمری  شدن  دیده  کیش،  در  بزرگساالن 
مصاف  کیش،  جزیره  در  بار  اولین  براي  مسافري 
شاهین کیش با پارس جنوبی، معرفی  نفرات برتر 
مسابقات تیراندازی روز دانشجو در کیش، کشف و 
نابود ماءالشعیرهای تاریخ گذشته در کیش، ترمیم 
رونمایی  کیش،  در  هنرمندان  گذر  سردیس های 
ازتابلوي معرق »کوچ« در کیش، اجرای ضیافت شام 
ایراني برای میهمانان خارجی درکیش، گرامیداشت 
مسابقات  برگزاری  کیش،  جزیره  در  دانشجو  روز 
تیم ملی  اردوی  برپایی  تنیس روی میز در کیش، 
جودوي جوانان درکیش، درخشش کاروان 130نفره 
تهران،  سیزدهم  جشنواره  در  کیش  دانشجویان 
راهیابی 9 بانوی کاراته کار کیش به تیم ملی، معرفی 
قراردادها و امالک  امور حقوقي  سرپرست مدیریت 
مدیر  مشاور  انتصاب  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
عامل سازمان منطقه آزاد کیش در امور حقوقي و 
کیش  در  قصه گو  مادران  نشست  سومین  برگزاری 
 سرخط دیگر اخبار ماه گذشته در جزیره کیش بوده

 است.

رتبه قابل قبول کیش در تولید ملی

دکتر مونسان در مراسم امضاء تفاهم نامه با سازمان ملی استاندارد ايران:

توسعه تجارت وصنعت گردشگـری
در گرو استانداردسازی امور است

400 واحد صنعتی در بخش های مختلف از قبیل صنایع 
های تک، تولید دارو، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی 
باالی  های  رتبه  و  فعالیت هستند  به  در کیش مشغول 

تولید در کشور را به دست آورده اند.
در  آزاد  مناطق  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
راستای مأموریت های تعریف شده خود ظرف مدت یک سال 

برنامه ریزی  های خوبی را انجام داده است.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش به نقل از فرینا، در مراسم امضاء تفاهم نامه بین سازمان 
ملی استاندارد ایران و سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم 
که در تهران برگزار شد، علی اصغر مونسان با تأکید بر اهمیت 
امضاي این تفاهم نامه، استانداردسازي فعالیت ها را در راستاي  
رویكرد و مأموریت محوری سازمان منطقه آزاد کیش به معنای 

توسعه تجارت و صنعت گردشگری دانست.
 وی با اشاره به اینكه منطقه آزاد کیش در بخش توسعه سخت افزاری

و زیرساختی برنامه های خود را آغاز کرده است افزود: الیروبی 
اسكله 12 هزار تنی کیش و احداث اسكله 35 هزار تنی با هدف 
فراهم کردن شرایط براي پهلو گیري کشتی هاي با ظرفیت باال 

از جمله مهم ترین این برنامه هاست.
مونسان تأکید کرد: با احداث این اسكله همكاری کیش با بندر 
شهید رجایی در بخش ورود کاالها و خدمات بندری افزایش 
خواهد یافت تا نیاز کشتی ها به بنادر حاشیه ای خلیج فارس 

مرتفع شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اقدامات سازمان 
منطقه آزاد کیش در حوزه تسهیل فرآیند فعالیت های تجاری 
گفت: 400 واحد صنعتی در بخش های مختلف از قبیل صنایع 

های تک، تولید دارو، تجهیزات پزشكی و صنایع غذایی در کیش 
مشغول به فعالیت هستند و رتبه های باالی تولید در کشور را 

به دست آورده اند.
وی در خصوص همكاری با سازمان ملی استاندارد ایران گفت: 
رویكرد ما اجتناب از بخشی نگری است که در این زمینه سازمان 
ملی استاندارد کمک هایی را به مناطق آزاد برای رسیدن به این 

هدف انجام داده است.
وی یادآور شد: پیش از این تفاهم نامه ای را با سازمان استاندارد 
در جهت تسهیل تجارت به امضاء رسانده بودیم و امضای این 
کیش  در  بازرگانان  تجارت  بیشتر  سهولت  موجب  تفاهم نامه 

خواهد شد.
مونسان ابراز امیدواری کرد با امضاء این تفاهم نامه، برنامه توسعه 

تجارت و صادرات در مناطق آزاد عملیاتی شود.

در نشست سراسری معاونین امور جوانان هالل احمرعنوان شد؛

منطقه آزاد کیش بهترين گزينه اجرای طرح های پايلوت جوانان است
مشاور عالی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش: تالش 
نقش  ایفای  در  جوانان  مؤثر  مؤلفه های  از  خالقیت  و 

تاریخی آنان در توسعه است.
نشست سراسری معاونین امور جوانان سازمان جوانان جمعیت 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  عالی  مشاور  حضور  با  احمر  هالل 
آزادکیش، رییس سازمان جمعیت جوانان هالل احمر و معاونین 
امور جوانان سازمان جوانان جمعیت هالل احمر در کیش برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل  سازمان منطقه آزاد 
کیش،  مشاور عالی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
به حضور همواره میهمانان مختلف در کیش، اعضای سازمان 

جوانان جمعیت هالل احمر را از میهمانان ویژه جزیره دانست.
کشت پور با اشاره به رسالت و مأموریت ویژه جمعیت جوانان 
بالقوه  پتانسیلی  را  کشور  جمعیت  بودن  جوان  احمر،  هالل 
سرمایه  را  جوانان  وی  دانست.  کشور  پایدار  توسعه  جهت  در 
اجتماعی اصلی کشور برشمرد که همواره در طول تاریخ در فراز 
و نشیب های مختلف از جمله جنگ و پس از آن توانایی های خود 

را به منصه ظهور گذاشته اند.
مقطع  در  کشور  جوانان  امروزه  اینكه  بر  تأکید  با  پور  کشت 
حساسی از تاریخ قرار دارند، تالش و خالقیت را از مؤلفه های 

مؤثر در ایفای نقش تاریخی آنان در توسعه دانست.

فردی  توسعه  از  کشور  توسعه  مسیر  اینكه  بر  تأکید  با  وی 
توسعه  در جهت  جوانان  نیرومند  اراده  دهی  می گذرد، جهت 

شخصی را از وظایف مسؤوالن ذکر کرد.
وی با بیان اینكه توسعه متوازن با ایجاد بستر هاي قانونی توسعه 
فردی ممكن است، ظرفیت های مقررات و قوانین کشور را در 

همین راستا عنوان کرد.
  مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مدیران مشارکت جو

از مؤلفه های دیگر توسعه دانست و  را  و مردم مشارکت پذیر 
گفت: اگر در همه امور و تصمیم گیری ها از مشاوره خود جوانان 
استفاده شود به اهداف متعالي تبیین شده کشور دست خواهیم 

یافت.
بهترین  را  کیش  در  آزاد  مناطق  قوانین  حاکمیت  پور  کشت 
مقیاس  در  جوانان  با  مرتبط  طرح های  اجرای  برای  موقعیت 
کوچک برشمرد و افزود: کیش در طرح توسعه خود به عنوان 
 پایلوت و دروازه ای به سرزمین اصلی دیده شده است و پروژه هایی

که در سرزمین اصلی امكان اجرایی شدن ندارد در کیش قابل 
پیاده سازی است.

جزیره،  در  کیشوندسازی  طرح  اجرای  به  اشاره  با  پور  کشت 
آموزش به معنای یادگیری به همراه تغییر رفتار را از ویژگی های 
این طرح ذکر کرد. وی قرارداد منعقد شده با یكی از دانشگاه های 
از  را  کیشوندان  از  گروهی  آموزش  جهت  در  عالی  آموزش 

برنامه های انجام شده در جهت اجرای این طرح بیان کرد.
 وی سوگند کیشوندی را مرحله پس از آموزش های الزم دانست.

 مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نبود ناهنجاری های 
اجتماعی نظیر تكدی گری و دعوای خیابانی در سطح جزیره را از 

ویژگی های جزیره برشمرد.
احمر  هالل  جمعیت  آزاد،  منطقه  سازمان  حمایت  با   *
کیش تبدیل به یکی از جمعیت های مقتدر کشور تبدیل 

می شود.
اشاره  با  احمر  رییس سازمان جمعیت جوانان هالل  ادامه  در 
به جمعیت یک میلیون نفری اعضای داوطلب سازمان  گفت: 
سن این داوطلبان از 5 تا 29 سال است و در قالب کانون های 
مختلفی نظیر دانش آموزی، دانشجویی، روستایی و آزاد شكل 
گرفته است. دکتر وحید قبادی دانا با بیان اینكه استراتژی2020 
جوانان هالل احمر، مخاطبان را به سه دسته داوطلبان رهبران 
عنوان  به  جوانان  سازمان  گفت:  است  کرده  تقسیم  مدیران  و 
یكی از مهم ترین سازمانهای زیرمجموعه جمعیت هالل احمر 
وظیفه اصلی جذب، آموزش و سازماندهی اعضای جوان را برای 
حضور و مشارکت در امور عام المنفعه و خدمات بشردوستانه 
بر عهده دارد. وی ابراز امیدواری کرد با حمایت سازمان منطقه 
آزاد، جمعیت هالل احمر کیش تبدیل به یكی از جمعیت های 

مقتدر کشور شود.
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وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

تأثیر فعالیت های فرهنگی در کیش کاماًل ملموس است

حضور وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

در اختتامیه سوگواره شعر 
عاشورايی کیش

بر  انجام شده  اقدامات فرهنگی  تأثیر مثبت  ثمرات 
رضایتمندي شهروندان و گردشگران، از تالش هاي 
دکتر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 

است.
علي جنتي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي در سفر به کیش 
به  کرد.  بازدید  جزیره  فرهنگي  هاي  فعالیت  و  اماکن  از 

منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش 
آزاد کیش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 27 آذر در سفر 
به جزیره کیش از فرهنگسراي سنایي، بازارچه هنر، کشتي 
یوناني و اجراي تري دي مپینگ بازدید کرد. وي همچنین 
کیش  عاشورایي  شعر  سوگواره  اختتامیه  مراسم  میهمان 
بود که با حضور هنرمندان و شاعران کیش و کشور برگزار 

شد. 
ارزنده  اقدامات  به  اشاره  با  بازدیدها  این  در  جنتي  علي 
مثبت  تأثیر  و  کیش  فرهنگي  هاي  بخش  در  شده  انجام 
از  گردشگران،  و  شهروندان  رضایتمندي  بر  اقدامات  این 
آزاد  مونسان مدیرعامل سازمان منطقه  تالش هاي دکتر 

کیش تقدیرکرد.

اختتامیه سوگواره شعر عاشورایی با حضور  وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در جزیره کیش برگزار شد. به گزارش 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط 
با  کیش  در  عاشورایی  شعر  سوگواره  اختتامیه  کیش، 
حضور  علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، دکتر 
معاون  رضوانی   دکتر  و  سازمان   مدیرعامل  مونسان 
فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و  جمعی از 
شاعران برگزار شد. گفتنی است مصطفی حق جو، میثم 
بازیار، حمید افسرده، فرشته شفقت، نازیال نوبهاری نفرات 
ازمعاون  را  جوایز خود  که  بودند  این سوگواره  برگزیده 

فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش دریافت کردند.

معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور در 
بازدید از دومین جشنواره پژوهشي پردیس بین الملل 
کیش دانشگاه تهران از دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
ارزشمند  ره آوردي  به عنوان  این دانشگاه  دانشجویان 
 براي وزراي کشور در هیئت دولت یاد کرد و گفت: بي شک 
جدید  نسلي  تهران  دانشگاه  کیش  الملل  بین  پردیس 
از دانشگاهي ریشه دار است که همگام با هزاره سوم و 

فناوري هاي روز دنیا پیش مي رود.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
رییس جمهور  راهبردي  نظارت  و  ریزي  برنامه  معاون  کیش، 
27 آذر پس از ورود به جزیره کیش به همراه دکتر مونسان 
رؤساي  جمعه،  امام  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جشنواره  دومین  از  محلي  مسؤوالن  از  جمعي  و  ها  دانشگاه 
پژوهشي پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران بازدید کرد.

دکتر نوبخت در این بازدید با اشاره به اهمیت جایگاه پژوهش 
در رشد علم و فناوري به عنوان عامل مهم در رونق اقتصادي و 
درآمدزایي درکشور گفت: این بازدید کوتاه از دستاوردهاي علمي 
و پژوهشي دانشجویان پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران 
 بسیار بر انگیزه و امیدواري من افزود و این موضوع ره آوردي

ارزشمند براي وزراي کشور در هیئت دولت است که بسیاري از 
نگرانیهاي آنان درحوزه فناوري و علمي مرتفع مي شود.

وي تأکید کرد: جاي بسي خرسندي است که در جزیره کیش و 
در پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران شاهد دستاوردهایي 
بودیم که مسؤوالن کشور در بین دانشگاهها و مؤسسات مختلف 
 آموزش عالي در شهرهاي بزرگ وکوچک کشور در جست و جوي
  آن بودند. دکتر نوبخت از حرکت پرشتاب در مسیر توسعه یافتگي

و  کرد  یاد  کشور  عالي  آموزش  مراکز  اصلي  هدف  عنوان  به 
افزود: توسعه اي که درپي آن هستیم نیازمند سرمایه است و 

با توجه به کمبود سرمایه در همه کشورها، پژوهش به عنوان 
عنصر ارزشمند و عامل ایجاد سرمایه مدنظر همه کشورهاست. 
معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور با اشاره به 
 بازدیدهاي انجام شده از پردیس هاي دانشگاهي گفت: بي شک

از  جدید  نسلي  تهران  دانشگاه  کیش  الملل  بین  پردیس 
دانشگاهي ریشه دار است که همگام با هزاره سوم و فناوري هاي 
روز دنیا پیش مي رود. وي درپایان سخنانش ضمن تبریک به 
حسن انتخاب دانشجویان این دانشگاه از زحمات و تالش هاي 
دلسوزانه دکتر ضرغام ریاست پردیس بین الملل کیش دانشگاه 
تهران  تقدیر و تشكر کرد. گفتني است در دومین نمایشگاه 
پژوهشي پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران دانشجویان 
ها،  پژوهش  آخرین  ارائه  به  دانشگاه  این  مختلف  هاي  رشته 
دستاوردهاي علمي، اختراعات، مقاالت و طرح هاي پیشنهادي 

درزمینه هاي گوناگون پرداختند.

دکتر نوبخت در بازديد از دومین جشنواره پژوهشي پرديس بین الملل کیش دانشگاه تهران:
پژوهش به عنوان عنصر ارزشمند و عامل ايجاد سرمايه در تمامی کشورهاست

برگزاری دومین جشنواره پژوهشی پرديس بین الملل کیش دانشگاه تهران
ابتکارهای  و  پیشنهادها  ها،  توانمندی  معرفی 
دانشجویان به بخش خصوصی به منظور بهره برداری 
جمله  از  کشور  توسعه  راستای  در  ها  طرح  این  از 
پژوهشگران،  تالشهای  به  نهادن  ارج  کیش،  جزیره 
مخترعان، مبتکران و ایجاد بستر مناسب برای تعالی 
و توسعه فعالیت های علمی و پژوهشی، آشناسازی و 
عمق بخشی آگاهی جامعه نسبت به توانمندی نسل 
جوان و شناسایی و معرفی دیدگاه های پژوهشگران 

از اهداف برگزاری این جشنواره است.
دومین جشنواره  پژوهش   هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
پژوهشی پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران آغاز به 

کار کرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
گرامیداشت  مناسبت  به  که  این جشنواره  در  آزاد کیش، 
کیش  الملل  بین  پردیس  در  آذر   25 از  پژوهش  هفته 
های  نامه  پایان  و  ها  طرح  شد  آغاز  تهران   دانشگاه 

دانشجویان این دانشگاه در معرض دید عالقه مندان قرار 
گرفت.

کیش  المللی  بین  پردیس  دانشجویان  نمایشگاه  این  در 
دانشگاه تهران، در گروه های مختلف فنی مهندسی، علوم 
و  معماری  زبان،  هنر،  رفتاری،  و  اجتماعی  علوم  انسانی، 
طرح ها، پایان نامه ها و ایده های خود را در قالب مقاله، 

پوستر و ماکت ارائه کردند.
دانشجویان  ابتكارهای  و  پیشنهادها  ها،  توانمندی  معرفی 
 به بخش خصوصی به منظور بهره برداری از این طرح ها
در راستای توسعه کشور از جمله جزیره کیش، ارج نهادن 
ایجاد  و  مبتكران  مخترعان،  پژوهشگران،  تالشهای  به 
و  علمی  های  فعالیت  توسعه  و  تعالی  برای  مناسب  بستر 
پژوهشی، آشناسازی و عمق بخشی آگاهی جامعه نسبت 
به توانمندی نسل جوان و شناسایی و معرفی دیدگاه های 

پژوهشگران از اهداف برگزاری این جشنواره است.
آوری  فن  و  علم  تولید  به  پژوهشگران  تشویق  همچنین 

جوان،  استعدادهای  هدایت  برای  مناسب  شرایط  ایجاد  و 
با  آوران  فن  و  پژوهشگران  میان  سازنده  ارتباط  برقراری 
دستگاه اجرایی در راستای تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه، 
اشاعه فرهنگ پژوهش و فن آوری، ایجاد زمینه الزم برای 
رشد و شكوفایی ظرفیت های علمی موجود و دستیابی به 
اقتصاد پویا و دانش محور در جهت تبیین اقتصاد مقاومتی 
این  اهداف  از دیگر  برتر  آثار علمی-پژوهشی  از  تجلیل  و 

جشنواره به شمار می رود.
پژوهشی  برتر  های  نامه  پایان  و  ها  طرح  از  تجلیل 
و  مختلف  آموزشی  های  کارگاه  برگزاری  دانشجویان، 
های  برنامه  از  پژوهشی  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری 
دیگر دومین جشنواره پژوهشی پردیس بین المللی کیش 

دانشگاه تهران است.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشجویان تا 28 آذر ماه 
المللی کیش  بین  پردیس  در  و عصر  نوبت صبح   دو  در 

دانشگاه تهران جزیره کیش پذیرای بازدید کنندگان بود.
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مشاور عالی مدير عامل سازمان منطقه آزاد کیش:
ارتقای آموزش و پژوهش از شاخصه های توسعه است

حضور  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  عالی  مشاور 
با مؤسسه آموزشی و پژوهشی هتلداری و  در مراسم آشنایی 
گردشگری  ارتقاء  در  آموزش  نقش  اهمیت  بر  آوا  گردشگری 
کیش تأکید کرد. به گفته وی گردشگری از جمله مباحثی است 
که نیاز به نیروهایی با دغدغه  و عشق به گردشگری  دارد و 
و در  باید سختگیرانه  اول  این صنف در مرحله  افراد  گزینش 
مراحل بعدی دارای آزادی عمل باشد. کشت پور با بیان اینكه 
همه جامعه ذی نفع گردشگری هستند گفت: آموزش در بحث 

گردشگری باید همگانی باشد.
  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، رسول کشت پور با بیان اینكه نقش آموزش در توسعه منابع 

انسانی بر کسی پوشیده نیست گفت: بر مبنای استانداردهای 
های  بنگاه  های  شاخصه  از  پژوهش  و  آموزش   جهانی، 
توسعه است. کشت پور برگزاری چنین مراسمي را نشانه خوبی 
برای تالش در نیل به توسعه جزیره  دانست. مشاور عالی مدیر 
عامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید براینكه آموزش فعال با 
هدف یادگیری و تغییر رفتار است افزود:  اگر درنهایت در رفتار 
فراگیران دانش تغییر مشاهده کردیم هزینه ما هدر نرفته است. 
وی با اشاره به اینكه گردشگری از جمله مباحثی است که نیاز 
به نیروهایی با دغدغه و عشق به گردشگری  دارد گفت: گزینش 
افراد این صنف درمرحله اول باید سختگیرانه و درمراحل بعدی 
با بیان اینكه همه جامعه  دارای آزادی عمل باشد. کشت پور 

 ذی نفع گردشگری هستند گفت: آموزش در بحث گردشگری 
منطقه  سازمان  عامل  مدیر  عالی  مشاور  باشد.   همگانی  باید 
آزاد کیش مهم ترین هدف بخش حاکمیتی و خدماتی جزیره 
را افزایش گردشگر ورودی به کیش ذکر کرد و افزود: با نگاه 
با وجود مشكالت پیش رو، هیچ  خالقانه به بحث گردشگری 
دری بسته نمی ماند.   کشت پور ایجاد زمینه اشتغال و امنیت 
شغلی را از ویژگی های نگاه مدرن به تعالی یک سازمان دانست 
و گفت: ویژگی مؤسسه آوا انسان محور بودن  آن است.   وی 
با بیان اینكه بخش خصوصی جزیره نباید منفعالنه با مبحث 
گردشگری برخورد کند گفت: منافع جزیره در گرو تالش ما در 

کنار یكدیگر است.

آيـت اهلل خــا تـمی:
زندگي انسان برخاسته از نوع بینش اوست

آيت اهلل خاتمی:
وحدت نیاز قطعي جامعه امروز است

امام جمعه موقت تهران در مراسم سوگواري اربعین حسینی 
در جزیره کیش با اشاره به جمعیت 20 میلیوني زائران کربالي 
معلي گفت: حضور این جمعیت عظیم مشتاقان نشان مي دهد 

هیچ قدرتي در جهان یاراي مصاف با مسلمانان را ندارد.
منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
در  که  تهران  موقت  جمعه  امام  خاتمي  اهلل  آیت  کیش،  آزاد 
اربعین حسیني به جزیره کیش سفر کرده بود، در مراسم 19 
صفر در مسجد امام حسن مجتبي )ع( گفت: حضور این سیل 
مشتاقان و خیل عظیم دلدادگان به جهان بشریت این پیام را 
مي دهد که هیچ قدرتي یاراي مصاف با این جمعیت را ندارد.

وي افزود: از کشورمان نیز بیش از یک میلیون و سیصد هزار 
نفر زائر حرم امام حسین )ع ( هستند که خروش فریاد »جانم 
فدایت یاحسین« تا کیلومترها از این جمعیت عظیم به گوش 

مي رسد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران در سخنانش به تشریح سیره 
و روش زندگي امام حسین )ع ( پرداخت و گفت: زندگي انسان برخاسته از نوع بینش اوست و هرگونه که انسان در زندگي بیندیشد زندگي اش نیز همانگونه شکل 

مي گیرد.
وي با اشاره با انسان هایي که به ماوراء الطبیعه اعتقاد ندارند گفت: این افراد زندگي را در دنیا خالصه مي کنند و مقوله اي بنام ایمان بالغیب در زندگي شان جاي 

ندارد بنابراین زندگي این انسانها همانند چهارپایان کاماًل دنیوي و حیواني است.
گفتني است مراسم سوگواري اربعین حسیني از میدان سعدي آغاز شد و عزاداران پس از طي مسیر تا مسجد خاتم در مراسم سوگواري و سخنراني آیت اهلل خاتمي 

شرکت کردند.

  آیت اهلل خاتمی درمراسم عزاداري روز اربعین درجزیره کیش با اشاره به حضور مهندس مونسان با دغدغه هاي
 بسیجي و حجت االسالم والمسلمین علیدادي با دغدغه هاي دیني جزیره کیش را جزیره اي پایبند به دین 
تهران  موقت جمعه  آزاد کیش، خطیب  منطقه  الملل سازمان  اموربین  و  روابط عمومي  گزارش  به  دانست. 
با  االنبیاءبرگزار شد  و مسؤوالن کیش درمسجد خاتم  با حضورگسترده مردم  اربعین حسینی که  درمراسم 
تأکید بر اهمیت پایبندي به واجبات عبادي، سیاسي، اقتصادي و فرهنگي گفت: جزیره کیش درخاک نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ایران قرارگرفته است و به شكر خدا با حضور مهندس مونسان مدیرعامل پرتالش با 
دغدغه هاي بسیجي و حجت االسالم والمسلمین علیدادي امام جمعه سختكوش با دغدغه دیني، جزیره کیش 
همواره جزیره اي پایبند به دین است و امروز برگزاري باشكوه عزاداري اربعین یكي از جلوه هاي پایبندي به 

دین درجزیره کیش بود.
وي درادامه افزود: وحدت یكي از ویژگیهاي یاران امام حسین)ع( بود و امروزه نیز وحدت نیاز قطعي جامعه 
ماست . آیت اهلل خاتمی گفت : دشمنان اساس جامعه امروز ما را هدف قرارداده اند و شیعه و سني برایشان 
مهم نیست. وي از محبت اهل بیت )ع( به عنوان محور وحدت جامعه یاد کرد و با اشاره به تأکیدات ائمه 
)ع( درخصوص حفظ وحدت بین مسلمانان افزود: درحالیكه دشمنان سالهاست درتالش هستند این اتحاد 
را متالشي کنند با محوریت اهل بیت )ع( شیعه و سني درکشور ما درکنار هم درآرامش و امنیت زیسته اند.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد کیش:
فرهنگ تحقیق و پژوهش بايد در جامعه ما نهادينه شود

 دکتر مونسان:آماده تجاري سازي و حمايت از پژوهش هاي دانشگاهي هستیم
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش بر نهادینه کردن فرهنگ 
تحقیق و پژوهش به عنوان عامل موفقیت دردنیاي پرازرقابت 
دومین  اختتامیه  آیین  در  مونسان  دکتر  کرد.  تأکید  امروز 
جشنواره پژوهشي پردیس بین المللي کیش دانشگاه تهران 
تا کنون دستاوردهاي خوبي درزمینه هاي   خاطر نشان کرد: 
مختلف داشته ایم و این پیشرفت ها انگیزه هاي خوبي براي 

جوانان ایجاد کرده است.
 مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از آمادگي سازمان براي بهره گیري

از طرح هاي پژوهشي و توان اجرایي دانشجویان خبرداد. به گزارش 
دکتر  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط 
جامعه  درخدمت  که  علمي  گفت:  پژوهش  هفته  تبریک  با  مونسان 
آزاد کیش  و سازمان منطقه  برخوردار است   زیادي  ارزش  از  باشد 
با  دانشگاهي  تحقیقات  و  پژوهش  از  بر حمایت  دارد عالوه  آمادگي 
توان  از  گیري  بهره  و  آنان  هاي  وطرح  ها  پژوهش  سازي  تجاري 
اجرایي دانشجویان در بخش هاي مختلف به رونق اقتصادي و توسعه 
جامعه و دانشگاه کمک کند.  وي حضور دردانشگاه را یادآور خاطرات 
خوب دوران دانشجویي و طراوت و شادابي ویژه این دوره دانست و 
افزود: با دستیابي به علوم پیشرفته، دانشجویان در این دوران داراي 
اعتماد به نفس بیشتري هستند و این موضوع مسیر رشد و شكوفایي 
مدیرعامل  است.  کرده  فراهم  را  علمي  هاي  درعرصه  کشورمان 
سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به جایگاه کشورمان از لحاظ تولید 
علم گفت: رده شانزدهم در بین کشورهاي جهان جایگاه بسیار خوب 
و ارزشمندي است اما با توجه به ظرفیت وتوان علمي جوانان کشور، 
نهادینه کردن  از  یابیم. وي  بهتر دست  به جایگاهي  انتظار مي رود 

فرهنگ تحقیق و پژوهش به عنوان عامل موفقیت دردنیاي پر از رقابت امروز یاد کرد وافزود: تا کنون دستاوردهاي خوبي در زمینه هاي مختلف داشته ایم و این 
پیشرفت ها انگیزه هاي خوبي براي جوانان ایجاد کرده است. دکتر مونسان درپایان ابراز امیدواري کرد با همت مسؤوالن و عزم مردم همواره شاهد روند پرشتاب 

تولید علم وحرکت درمسیر توسعه کشور باشیم. 
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مدير عامل سازمان منطقه آزاد کیش:
هدف از اجرای طرح ممیزی تأمین نیازهای آينده است

 در طرح ممیزی پایش وضعیت کنونی جزیره و جمع آوری
اطالعات دقیق آماری از 30 هزار واحد مسکونی وتجاری، 
برای  ریزی  برنامه  در  ها  شاخصه  مهم ترین  عنوان  به 
با  آماری  کار شناسان  توسط  مختلف  حوزه های  توسعه 

مراجعه خانه به خانه انجام می شود.
و  و جمعیت  امالک  مونسان گفت: هدف طرح ممیزي  دکتر 

اصناف برنامه ریزي صحیح و تأمین نیازهاي آتي کیش است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اهمیت و تأثیر 
 داده های صحیح آماری در برنامه ریزی ها، از اجرای پروژه جمع آوری 
اطالعات از جمعیت و امالک مسكونی، تجاری و صنعتی جزیره 

کیش خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، دکتر مونسان با تأکید بر اهمیت نقش داده ها و اطالعات 
 آماری به عنوان مبنای تصمیم گیری صحیح و به منظور پیش بینی
جزیره  آینده  نیازهای  تأمین  برای  اصولی  ریزی  برنامه  و 
 کیش از اجرای پروژه ممیزی امالک، جمعیت و  اصناف خبر

داد.

طرح  این  در  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دقیق  اطالعات  آوری  جمع  و  جزیره  کنونی  وضعیت  پایش 
آماری از 30 هزار واحد مسكونی وتجاری، به عنوان مهم ترین 
مختلف  حوزه های  توسعه  برای  ریزی  برنامه  در  ها  شاخصه 
انجام  خانه  به  خانه  مراجعه  با  آماری  کار شناسان   توسط 

می شود.
وی افزود: پیش بینی نیازمندی های جزیره کیش شامل برآورد 
سرانه مورد نیاز آب، فاضالب، برق، مخابرات و فناوری اطالعات، 
توسعه فضاهای آموزشی و مراکز درمانی، فرهنگی و خدماتی 
متناسب با رشد جمعیت جزیره در راستای افق 1404 کیش از 

دستاوردهای اجرای این طرح است.
انحراف  میزان  سنجش  بازنگری،  پایش،  گفت:  مونسان  دکتر 
زیرساختی  بینی شده در بخش های  نیازهای پیش  بررسی  و 
جزیره در طرح جامع کیش از دیگر مزایای اجرای پروژه بزرگ 
از گردآوری  اصناف است که پس  و  امالک، جمعیت  ممیزی 

اطالعات توسط مشاوران طرح جامع انجام می شود.
افزود: از سال 1385 تا  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 

کنون هیچ آمار قابل استنادی از جمعیت، مسكن، مراکز اقامتی 
و تجاری کیش جمع آوری نشده است.

وی در پایان از همكاری با سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
 شهرداری تهران در تهیه نقشه اطالعات مكانی کیش )جی. آی. اس( 
و پیاده سازی این اطالعات آماری بر بستر این نقشه خبرداد و 
افزود: با اجرای این طرح داده های اطالعاتی دقیق درخصوص 
جمعیت، واحد تجاری، مدرسه و هتل برروی نقشه کیش قابل 

مشاهده است.
و جمعیتی جزیره  ملكی  اطالعات  این طرح  در  است  گفتنی 
تحصیلی  اطالعات  خانواده ها،  جمعیت  میزان  نظیر  کیش 
درآمد  سطح  و  سالمت  اشتغال،  وضعیت  خانواده،  اعضای 
خالی،  و  اشغال  تحت  مسكونی  واحدهای  تعداد  خانواده ها، 
جمعیت ساکن و شناور کیش و منازل مسكونی که به صورت 
خانه دوم یا خانه تعطیالت مورد استفاده قرار می گیرند جمع 
توسط  اطالعات  این  ماهه  دو  زمانی  بازه  در  و  می شود  آوری 
قرار  استفاده  مورد  کیش  جامع  طرح  پایش  برای   مشاوران 

می گیرد.

پروژه بزرگ ممیزی امالک، جمعیت و فعالیت
در کیش به مدت 2 ماه ادامه دارد

پروژه جمع آوری اطالعات و آمار از کلیه امالک مسكونی، تجاری 
و صنعتی جزیره کیش از 23 آذر آغاز شده است و به مدت 2 

ماه ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
 کیش، این سازمان  برای جمع آوری اطالعات به منظور پیش بینی

و  برنامه ریزی اصولی در راستاي تأمین نیازهای آینده جزیره 

اقدام به اعزام آمارگیران به کلیه امالک مسكونی، تجاری و صنعتی 
جزیره کرده است. 

نیاز  مورد  سرانه  برآورد  شامل  نیازمندی هایي  بینی  پیش  این 
آب، فاضالب، برق، مخابرات و فناوری اطالعات، توسعه فضاهای 
آموزشی و مراکز درمانی، فرهنگی و خدماتی متناسب با رشد 

جمعیت جزیره در راستای افق 1404 کیش است. 

گفتنی است جمع آوری اطالعات به مدت دو ماه انجام خواهد 
شد.

منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاونت  است  ذکر  شایان 
آزاد کیش از کیشوندان خواست با هدف   بهینه تر کردن اهداف 
با  کیشوندان  رفاه  تأمین  براي  سازمان  سیاست های  اجرای  و 

آمارگیران،  همكاری هاي الزم را انجام دهند.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي ريیس جمهور:
به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده درافق 1404 نیازمند رشد سرمايه گذاري هستیم

معاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور در آیین 
 اختتامیه دومین جشنواره پژوهشي پردیس بین الملل

دانشگاه تهران در جزیره کیش گفت: براي منابع اعتباري 
بیني  پیش  رشد  درصد   34 آینده  سال  در   پژوهش 

شده است.
منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
رییس  راهبردي  نظارت  و  ریزي  برنامه  معاون  کیش،  آزاد 
جمهور در آیین اختتامیه دومین جشنواره پژوهشي پردیس 
دکترمونسان،  حضور  با  که  تهران  دانشگاه  کیش  الملل  بین 
برگزار  جزیره  دانشگاههاي  رؤساي  و  کیش  محلي  مسؤوالن 
شد با اشاره به الیحه بودجه سال 94 گفت: با وجود رشد 6/2 
 درصدي منابع عمومي درسال آینده، هیئت دولت بودجه اي 

و  تحقیقات  براي  تومان  میلیارد  سیصد  و  هزار   9 بر  بالغ 
پژوهش پیش بیني کرده است که با این مقدار از اعتبارات در 
بخش تحقیق و پژوهش شاهد رشد 34 درصدي منابع نسبت 
تخصیص  میزان  این  نوبخت  دکتر  بود.  خواهیم   93 سال  به 
اعتبار به پژوهش را نشان دهنده اراده دولت براي برخورداري 
از نتایج و برون داده هاي کارهاي پژوهشي و تحقیقاتي عنوان 
کرد. وي درادامه با اشاره به وجود تحریم ها به عنوان عامل 
محدود کننده درتوان سرمایه گذاري کشور، تقلیل منابع مالي 
فروش  میزان  و  قیمت  کاهش  بدلیل  نفت  فروش  از  حاصل 
نفت و مشكالت و فشارهاي تحمیلي ناشي از نرخ برابري ارز با 
دالر گفت: در جنوب غرب آسیا ما درحال رقابت با 24 کشور 
با برنامه ریزي هاي انجام شده  هستیم و براي اینكه مطابق 

درافق 1404 در رده نخست علم و فناوري قرار گیریم نیازمند 
رشد در سرمایه گذاري هستیم. معاون برنامه ریزي و نظارت 
راهبردي رییس جمهور حصول نتیجه در این بخش را در بهره 
وري از امور پژوهشي دانست و افزود: سرمایه عنصر ارزشمند و 
کمیابي در همه کشورهاست به همین دلیل توصیه به پژوهش 
و بهره گیري از تحقیقات به عنوان اولویت در همه کشورها 

مورد توجه است.
دکتر نوبخت در خصوص توسعه شرکت هاي دانش بنیان نیز 
از تخصیص850 میلیارد تومان بودجه براي صندوق شكوفایي 
این  از  با بهره گیري  و نوآوري در سال 94 خبرداد و گفت: 
بودجه این صندوق مي تواند از طرح هاي نیازمند به تسهیالت 

براي ارائه فناوري ها حمایت کند.

اختتامیه ممیزی استانداردهاي ايزو 10002 و ايزو 10004 درکیش برگزار شد
مهندس کشت پور:

شرکت های بزرگ و نیرومند از انتقاد و ارزيابی استقبال می کنند
منطقه  سازمان  مدیرعامل  عالی  مشاور 
ممیزی  اختتامیه  جلسه  در  کیش  آزاد 
به  اشاره  با   10002 ایزو  و   10004 ایزو 
اینکه سازمان ها دچار رقابت بیهوده در 
استفاده از روش ها و بازار مکاره خرید 
گفت:  اند  شده  ها  روش  این  فروش  و 
مدل  که  هستند  موفق  هایی  سازمان 
مورد نیاز خود را به درستی پیش بینی  

کرده و سپس به کار گیرند.
جلسه اختتامیه ممیزی ایزو 10004 )پایش 
 10002 ایزو  و  مشتریان(  رضایت  میزان 
)رسیدگي به شكایات ( با حضور مشاور عالي 
مدیران  و  معاونان  از  جمعی  و  مدیرعامل 
تابعه   های  شرکت  و  آزاد  منطقه  سازمان 

برگزار شد.
الملل   بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  ابتدای  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
نشست مهندس کشت پور با اشاره به اینكه 
تمامی سیستم ها و روش های مطرح شده 
خود   خودی  به  سازمان  یک  ارتقاء  برای 
دارای اصالت نیست مگر اینكه سیستم را به 
 هدف برسانند گفت: شناسایی نیازمندی های 
برای  مناسب  روش  تشخیص  و  سازمان  هر 
رسیدن به هدف با کمترین هزینه  و سپس 
استقرار آن روش از اهمیت زیادي برخوردار 
و  مخاطبان  اینكه  به  اشاره  با  وی  است. 
سازمان  خدمات  و  محصوالت  مشتریان 
گردشگران،  دسته  سه  کیش  آزاد  منطقه 
افزود:  هستند  گذاران  سرمایه  و  کیشوندان 
دسته ای از محصوالت و دارایی های سازمان 

خدادادي  هاي  جاذبه  و  زیبا  طبیعت  شامل 
است و دسته ای دیگر مربوط به محصوالت 
ارایه  سازمان  توسط  که  است  خدماتي   و 
یا خدمات  و  امنیت  برقراری  نظیر  می شود 

حوزه گردشگری.
ارایه شده  تأکید کرد: محصوالت  پور  کشت 
باید دارای استانداردهای قابل قبول باشد تا 

مورد قبول مخاطبان قرار بگیرد.
و  نظارتی  خود  اینكه  بر  تأکید  با  وی 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  در  خودکنترلی 
دیگر  های  سازمان  برای  الگویی  تواند  می 
شود گفت: تنها شرکت های بزرگ و نیرومند 
از انتقاد و ارزیابی استقبال می کنند و ما بنا 

داریم در سازمان به این مرحله برسیم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  عالی  مشاور 
دچار  ها  سازمان  اینكه  به  اشاره  با  کیش 
رقابت بیهوده در استفاده از روش ها و بازار 
اند  مكاره خرید و فروش این روش ها شده 
مدل  که  موفق هستند  هایی  سازمان  گفت: 
مورد نیاز خود را به درستی پیش بینی  کرده 

و سپس به کار گیرند.
اینكه رضایت مشتری در  بیان  با  پور  کشت 
پایش  مورد  مرتب  باید  گردشگری  مناطق 
قرار گیرد  افزود: اولین چیزی که در انتخاب 
روش ممیزی ایزو 10004 و ایزو 10002در 
سازمان در نظر گرفته شد همین مسئله بود.

در پایان نشست سر ممیز این پروژه، گزارشی 
از  عملكرد خود در ارزیابی هاي انجام شده از 
واحدهای روابط عمومی و نظارت و بازرسی 

ارایه کرد. 
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ایجاد  و  گردشگران  جذب  حالل،  درگردشگري 
جاذبه براي آنان براساس موازین اسالمي صورت 
عنوان  به  کیش  جزیره  دلیل  همین  به  گیرد  مي 
خصوصیات  بودن  دارا  با  همواره  که  شهري 
ها  خانواده  بهشت  نام  با  وگردشگري  اسالمي 
توسعه  براي  مناسب  محلي  شود  مي  یاد  آن  از 

گردشگري حالل است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درمصاحبه 
تلویزیوني با شبکه » شما« از اقدامات انجام شده 
براي ایجاد برند گردشگري حالل درجزیره کیش 

خبرداد.
به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان دراین گفت وگو 
ها گفت:  بهشت خانواده  به شعار کیش  اشاره  با 
به  توجه  با  افتادیم  فکر  این  به  گذشته  سال  از 

درجزیره  موجود  هاي  زیرساخت  و  ها  شاخصه 
کیش برند گردشگري حالل را دراین جزیره ایجاد کنیم.

وي افزود: درگردشگري حالل، جذب گردشگران و ایجاد جاذبه 
همین  به  گیرد  مي  صورت  اسالمي  موازین  براساس  آنان  براي 
دارابودن  با  همواره  که  شهري  عنوان  به  کیش  جزیره  دلیل 
از آن  نام بهشت خانواده ها  با  خصوصیات اسالمي وگردشگري 

یاد مي شود محلي مناسب براي توسعه گردشگري حالل است.
آنجا  از  کرد:  تصریح  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
درجزیره  گردشگري  ریزیهاي  برنامه  اصلي  محور  خانواده  که 
کیش است و از سویي بسیاري از گردشگران مسلمان درجهان 
کیش  جزیره  هستند،  اسالمي  گردشگري  مقاصد  درجستجوي 

مي تواند به پایگاه گردشگري حالل تبدیل شود.
گردشگر  بانوان  و  ها  خانواده  رضایت  ابراز  گفت:  دکترمونسان 

 غیرمسلمان از اماکني مانند پالژ بانوان جزیره کیش، نشان مي دهد 
اجراي احکام دین مبین اسالم براي همه بشریت آرامش و امنیت 

درپي دارد.
عنوان  به  کیش  در  موجود  گردشگري  هاي  زیرساخت  از  وي 
شفاهي  تبلیغات  از  استفاده  با  و  آن  برپایه  که  کرد  یاد  مزیتي 
نمایشگاههاي   در  شرکت  و  گردشگران  رضایتمندي  از  حاصل 
برداري  بهره  به گردشگران  براي معرفي جزیره کیش  خارجي،  

مي شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه از معرفي کیش در 
شبکه هاي بین المللي کشورمان خبرداد و افزود: برنامه سازي و 
پخش برنامه ها از این شبکه ها آغاز شده اما براي معرفي کیش 

کافي نیست.
وي تأکید کرد: دربخش معرفي کیش باید بسیار گسترده تر عمل 

از گردشگران خارجي  کنیم زیرا بسیاري 
جاذبه  وجود  از  کیش  به  سفر  از  پس 
کیش  درجزیره  گردشگري  خوب  هاي 
مجدد  سفرهاي  به  عالقمند  و  شده   آگاه 

مي شوند.
وي گفت: درگام نخست توسعه گردشگري 
حالل به سراغ کشورهاي منطقه رفتیم تا 
ارتباطات  مستقیم  پروازهاي  برقراري  با 

اقتصادي وگردشگري را افزایش دهیم.
راستا  همین  در  داد:  ادامه  مونسان  دکتر 
برقراري خط پروازي بین نجف – کیش و 
استانبول- کیش با هدف ورود گردشگران 
کیش  جزیره  اقتصادي  رونق  و  خارجي 

انجام شد.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
درادامه ازحضور40 هیئت مذهبي از اقوام 
مختلف کشورمان درجزیره کیش به عنوان رنگین کماني از اقوام 
با  مذهبي  هیئات  عزاداریهاي  برگزاري  افزود:  و  برد  نام  ایراني 
آیین ها وگویش هاي مختلف که درنهایت نظم و هماهنگي است 
نیز جلوه دیگري از گردشگري مذهبي در جزیره کیش است و 
این جزیره هرساله درایام محرم و ماه رمضان میزبان بسیاري از 

عالقمندان از نقاط مختلف کشور است.
وي وجود این مراسم ها را فرصت خوبي براي تبلیغ دین اسالم 
به گردشگران غیرمسلمان وجذب گردشگران مسلمان  دانست.

دکتر مونسان درپایان با تقدیر ازتالش هاي صدا و سیماي مرکز 
کیش درتحقق اهداف سازمان منطقه آزاد، ابراز امیدواري کرد با 
برنامه ریزیهاي انجام شده اقدامات مؤثري درتوسعه گردشگري 

حالل انجام شود.

دکتر مونسان درگفت وگو با شبكه تلويزيوني »شما«:

کیش بهشت خانواده است
 و زيرساخت های گردشگری حالل در آن مهیاست

درمراسم  رهبري  معظم  مقام  دفتر  اي  حوزه  ارتباطات  معاون 
حسن  امام  شهادت  و  )ص(  اسالم  مكرم  نبي  رحلت  عزاداري 
مجتبي )ع( درجزیره کیش گفت: عشق به اهل بیت )ع( باید هم 

در زبان جاري و هم در عمل نمودار باشد.
الملل سازمان منطقه آزاد  به گزارش روابط عمومي و امور بین 
کیش، حجت االسالم و المسلمین احمد مروي معاون ارتباطات 
رحلت  عزاداري  مراسم  در  رهبري  معظم  مقام  دفتر  اي  حوزه 
در جزیره کیش  مجتبي)ع(  امام حسن  و  محمد )ص(  حضرت 
که با حضور دکتر مونسان، حجت االسالم والمسلمین علیدادي، 
جمعي از مسؤوالن محلي و ساکنان و گردشگران کیش برگزار 

شد با تشریح وقایع تاریخي قبل و بعد از فوت پیامبراکرم )ص( 
گفت: کتاب خدا و اهل بیت )ع( دو سفارش و وصیت حضرت 
محمد )ص( بودند که همواره به عنوان دو امانت گرانبها بر حفظ 

و پیروي از آنان به مسلمانان سفارش شده است.
وي افزود: با وجود تأکید نبي مكرم اسالم )ص(، پس از رحلت 
ایشان با سنگ بناي کجي که توسط خلفا بنا نهاده شد مسیري 
که پیامبر)ص( براي مسلمانان ترسیم کرده بود دچار انحراف شد.

معاون ارتباطات حوزه اي دفتر مقام معظم رهبري تصریح
کرد: توصیه پیامبرگرامي اسالم )ص( در خصوص کتاب خدا و 
پیروي از اهل بیت )ع( براي این بود که مسلمانان دچارگرفتاري 

و انحراف نشوند و بتوانند راه را از بیراه تشخیص دهند.
بیت  اهل  گفت:  مروي  احمد  المسلمین  و  االسالم  حجت 
آنان  واالي  جایگاه  و  ندارند  مردم  محبت  به  نیازي  پیامبر)ص( 
همیشه در بین عرشیان و فرشیان محفوظ و اعلي است اما بشریت 
ها  زشتي  از  دوري  و  هدایت  کمال،  درمسیر  نهادن  گام   براي 

و پلیدي ها نیازمند توجه و مودت اهل بیت )ع( است.
به  دستیابي  راه  تنها  را  )ع(  بیت  اهل  دستورات  از  اطاعت  وي 
رضایت خداوند عنوان کرد و افزود: سعادت و کمال براي بشریت 
به دست نخواهد آمد مگر آنكه انسانها از سیره و روش ائمه اطهار 

)ع( پیروي کرده ودر زندگي از آنان تأسي کنند.

معاون ارتباطات حوزه اي دفتر مقام معظم رهبري :
عشق به اهل بیت )ع( بايد هم بر زبان و هم درعمل باشد

برگزاری ديدار مردمی مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش

بیش از 30 نفر از شهروندان و گردشگران کیش در مالقات 
حضوري با دکتر مونسان مشکالت خود را مطرح کردند. 
خصوص  در  مراجعان  از  برخي  جلسه  این  در  همچنین 
توسعه گردشگري و اقتصادي، طرح هاي پیشنهادي خود 

را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ارائه کردند.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  مردمي  مالقات  جلسه 
به  شد.  برگزار  شهروندان  مشكالت  پیگیري  و  بررسي  هدف  با 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش 
کیش، در دیدار مردمي مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش که   
با  برگزار شد دکتر مونسان  در محل مراجعات مردمي سازمان 
بیش از 30 نفر از شهروندان داخلي و خارجي و گردشگران کیش 
دیدار کرد و ضمن شنیدن مشكالت مراجعان در خصوص بررسي 
مختلف  هاي  حوزه  مسؤوالن  به  مشكالت  این  به  رسیدگي  و 
دستور پیگیري داد. اشتغال، تسهیالت، تاکسي، زمین، مسكن و 
انتقال از بیشترین موضوعات مطرح شده توسط شهروندان بود. 

همچنین در این جلسه برخي از مراجعان در خصوص توسعه گردشگري و اقتصادي، طرح هاي پیشنهادي خود را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ارائه کردند.

ريیس بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي کیش خبر داد:
کیش میزبان هرساله کنگره هاي جراحي

 مغز و اعصاب کشور شد
اين رويداد مهم در تقويم سالیانه انجمن جراحان مغز و اعصاب کشور ثبت شده است

کنگره هاي آموزشي جراحي مغز و اعصاب با ثبت 
در  تقویم انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران هر 

سال در کیش برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، رییس بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي 
جراحي   هاي  کنگره  سالیانه  برگزاري  اعالم  با  کیش 
اساتید  از  جمعي  گفت:  کیش  در  کشور  اعصاب  و  مغز 
و جراحان مغز و اعصاب کشور با حضور در کیش  جهت 
آندوسكوپي  جراحي  آموزشي  کارگاه  اولین  در  شرکت 

هاي  تكنولوژي  و  امكانات  با  آشنایي   ضمن   مغز 
مناسب  شرایط  و   جزیره  در  موجود  درماني  و  پزشكي 
سالیانه  برگزاري  پیشنهاد  آن   اقامتي  و  گردشگري 
 کنگره در جزیره را مطرح کردند که مورد استقبال قرار

 گرفت.
 دکتر خلخالي افزود:  پس از  رأي گیري از اعضا و برنامه ریزي
قرار بر این شد که  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 
کیش هر ساله میزبان کنگره هاي جراحي  مغز و اعصاب 

کشور شود.

در  تصمیم  این  افزود:  کیش  گردشگري سالمت  رییس 
نیز  اعصاب کشور  و  مغز  انجمن جراحان  تقویم سالیانه 

ثبت شد.
آندوسكوپي  آموزش جراحي  کارگاه  اولین  است  گفتني 
شریفي،  دکتر  رحمت،  پروفسور  حضور  با    ETV مغز 
پزشكان  و  جراحان  از  نفر   70 و  رضایی  امیدوار  دکتر 
این رشته به همت جامعه جراحان مغز و اعصاب ایران، 
سازمان  و  کیش  تخصصي  فوق  و  تخصصي  بیمارستان 

منطقه آزاد کیش در کیش برگزار شد.

11 1011 آذر 12 آذر 12



جام خلیج فارس در دستان
شناگران کیش

شكست پیام وحدت خراسان در مقابل 
شاهین کیش

دو 5 کیلومتر بزرگساالن ارشد کشور در کیش

مسابقات شنای بزرگساالن جام خلیج فارس با مشخص شدن 
تیم های بر تر به کار خود پایان داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
مسابقات شنای بزرگساالن جام خلیج فارس به مدت 2 روز در استخر 

آزادی برگزار شد.
و  رده سنی  ورزشكار در12  و 200  تیم  با حضور 16  رقابت ها  این 
در53 ماده برگزار شد و تیم جزیره زیبای کیش با کسب 189 امتیاز 
)16 طال، 11 نقره، 8 برنز( در جایگاه اول ایستاد و تیم های اصفهان 
با 140 و منطقه 3 آموزش و پرورش با 121 امتیاز در جایگاه دوم 

و سوم ایستادند.
مدرس،  شهید  اصفهان،  تیم های  رقابت ها  این  در  است  ذکر  شایان 
گیالن، تبریز، چهارمحال و بختیاری، دلفین آبی، تنكابن، منطقه 3 
آموزش و پرورش، تهران، شین، مبین، خراسان شمالی، البرز، قزوین 

و کیش حضور داشتند.

تیم شاهین کیش در چارچوب رقابتهای لیگ دسته 2 فوتبال کشور 
درمشهد به مصاف تیم  پیام وحدت خراسان رفت.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
تیم شاهین کیش در این دیدار موفق شد 2 بر یک حریف خود را 
شكست دهد و هردو گل تیم شاهین را  امیر فرج لطفی در دقایق 
50 و 85 وارد دروازه تیم میزبان کرد. گفتنی است تیم شاهین کیش 
درحال حاضر درمكان هفتم جدول گروه B قراردارد. شایان ذکر است  
تیمی  باشگاه های کشور در چهار گروه 10  فوتبال  لیگ دسته دو 
درحال برگزاری است که از هر گروه 3 تیم به مرحله بعدی صعود کرده 
 و درقالب دو گروه 6 تیمی به رقابت می پردازند و درنهایت تیم های 
اول و دوم هر گروه مستقیماً به لیگ دسته یک صعود خواهند کرد  و 

تیم های سوم به مرحله پلی آف خواهند رفت.

مسابقه دو 5 کیلومتر بزرگساالن ارشد کشور به میزبانی جزیره زیبای کیش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقه دو 5 کیلومتر بزرگساالن ارشد کشور به میزبانی معاونت ورزش و آموزش و با همكاری هیئت ورزش های همگانی و 

انجمن بزرگساالن فدراسیون ورزشهای همگانی در جزیره کیش برگزار شد.
دونده هایی از استانهای مختلف کشور به منظور حضور دراین رقابت حضور داشتند و این رقابت ها در 9 گروه سنی 35 تا 39، 40 تا 44، 45 تا 49، 50 تا 54 ، 55 تا 59، 60 تا 64، 65 تا 69، 

70 تا 74 و 75 سال به باال برگزار شد.

آزاد کیش در مصاحبه  معاون گردشگری سازمان منطقه 
این  بیان  با  رویكرد کیش  ماهنامه  خبرنگار  با  اختصاصی 
ارتباطی  موضوع که در نظر داریم جزیره کیش را به پل 
گفت:  کنیم  تبدیل  جهان  و  کشور  جنوبی  مناطق  بین 
که  است  ای  بالقوه  های  پتانسیل  دارای  کیش  جزیره 
رونق  در  اساسی  های  گام  توانیم  می  آنها  شناسایی  با 

گردشگری برداریم.
واسط  حلقه  توانیم  می  ما  افزود:  خدایی  محب  محمد 
و  دیگر  کشورهای  و  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
همچنین استان های جنوبی کشور با دیگر کشورها باشیم 
و به این ترتیب با کاهش زمان  و هزینه های سفر برای 

گردشگران به رونق گردشگری جزیره کیش کمک کنیم.
حضور  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
گردشگران خارجی بویژه از دبی در کیش و تسهیل سفر 
به دیگر کشورها همچون ترکیه را از مزایاي جزیره برای 
با حضور  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  خارجی  گردشگران 
به   نسبت  آنان  اساس  بی  تصورات  خارجی   گردشگران 
برخی شایعات موجود در خصوص ایران و ایرانیان اصالح 
و  کیش  جزیره  برای  مبلغانی  به  تبدیل  آنان  و  شود  می 

کشور می شوند. 
آنان  سفرها  این  ضمن  در  کرد:  تأکید  ادامه  در   وی 
ایرانی و دستاوردهای  با فرهنگ و سنت های  توانند  می 

هنر ایرانی نیز آشنا شوند.
چین  هندوستان،  پروازهای  برقراری  از  همچنین  خدایی 
و روسیه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: مجوز خطوط 
هوایي چاینا )chaina airline(  کسب شده است و امیدواریم 
که بتوانیم از بهمن ماه این پرواز را برقرار کنیم. همینطور 
با ترک کیش برای نهایی کردن به زودی جلساتی خواهیم 

داشت.
وی ادامه داد: هماهنگی و پیگیری های الزم برای برقراری  

پروازهای مستقیم از کیش به روسیه انجام شده است. 
برقراری   ارزآوری  به  اشاره  با  گردشگری  مسؤول  این 
دنیای  با  تنگاتنگ  ارتباط  ایجاد  و  پروازی  امكانات 
توسعه گردشگری  بر  تأکید  کنار  در  ما  گردشگری گفت: 
داخلی، به اهمیت ارتباط با جهان گردشگری و ارزآوری آن 
 برای کشور واقفیم و در جهت گسترش آن تالش می کنیم. 
بها دادن به گردشگری داخلی یكی از مواردی است که ما 

بر روی آن بسیار تأکید داریم .
وی با بیان اینكه گردشگری داخلی، جیب به جیب کردن 
حضور  چه  اگر  کرد:  تصریح  است  کشور  های  دارایی 
گردشگران داخلی بسیار قابل اهمیت است اما امروز جزیره 
امتیاز و جلب  نیاز به تبلیغ،  شناخته شدن،کسب  کیش 
اعتماد مخاطبان  دارد و این مهم فراهم نخواهد شد مگر با 
گشودن دروازه های جزیره به روی دنیای بیرون و معرفی 

امكانات و پتانسیل های کیش به جهان.
محب خدایی با اشاره به سفر گروه های گردشگران ایرانی و 

ترکیه ای به جزیره کیش گفت: این گردشگران قبل از سفر 
 به کیش حتي از وجود امكاناتی چون پالژ بانوان بی خبر
بودند و اینكه بانوان  در امنیت و آرامش بدون مزاحمت از  
امكانات رفاهی و پالژ بانوان برخوردار شوند باعث تعجب 

و  خشنودی آنان شد.
وی مهمترین بحث در گردشگری را ایجاد مسیر ارتباطی 
حضور  با  کرد:  نشان  خاطر  و  دانست  کشورها  دیگر  با 
تورهای خارجی از نقاط مختلف دنیا، جزیره کیش معرفی 

و شناخته می شود. 
وی تأکید کرد: حضور تورهای گردشگری در کیش موجب 
آشنایی آنان  با مزیت های  پروازی  ما و همچنین  امنیت 

موجود در فضای ایران و کیش می شود .
اینكه  کیش هم اکنون در دوران تحول  بیان   با  خدایی 
خود در جذب توریست و گردشگر به سر می برد  گفت: 
در دنیای امروز روش ها در حال تغییر هستند و ارتباطات 
و فناوری های گسترده روز سرعت را افزایش داده است و 
ما برای عقب نماندن از این قافله باید به دنبال روش های 

جدید در جذب توریست باشیم.
به  متنوع  های  برنامه  برگزاری  از  مسؤول  مقام  این 
مناسبت های پیش رو خبرداد و گفت: اولین جشن بزرگ 
گردشگری همزمان با هشتمین نمایشگاه گردشگری اول 

تا هشتم اسفند درکیش برگزار مي شود. 
نمایشگاه  ملل،  و  اقوام  راه  پیاده  مانند  هایی  برنامه  وی 
متنوع،  هاي   نوشیدني  و  چای  و  قهوه  مخصوص  کافه 
طراحی  و  عكاسی  مسابقات  با  همراه  خانواده  تور  رالی 

رو برنامه های پیش  از جمله  را   تبلیغاتي   برچسب هاي 
 دانست.

محمد محب خدایی بازگشت اعتماد گردشگران در بحث 
خرید را از مهم ترین دغدغه های گردشگری جزیره عنوان  
جزیره  بازارهای  به  رونق  بازگرداندن  برای  کرد:  تأکید  و 
اقداماتی جهت آوردن برندهای معروف انجام شده و قرار است 
در گام نخست امكانات پروازی مسیر ترکیه برای بازاریان 
 فراهم شود تا  بتوانند برندهای معروف را به قیمت های 

مناسب در بازارهای جزیره عرضه کنند. 
و  کیش  بازاریان  میان  ارتباط  برقراری  به  اشاره  با  وی 
 تولیدکنندگان استانبول گفت:  بازاریان از این طریق می توانند

اجناس را از مبدأ و با قیمت های مناسب تهیه کنند. 
وی افزود: تولید کنندگان استانبول به دلیل شرایط مناسب 
جزیره کیش از نظر هزینه هاي پایین تولید و عدم نیاز به 
در  تولیدی  های  کارگاه  اندازی   راه  به  عالقمند  روادید 

کیش هستند.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش  با تأکید بر 
باید  ما  گفت:  جزیره  در  خصوصی  بخش  حضور  اهمیت 
فعاالن  فعالیت   برای  را  بستر  ارتباطی  پل  عنوان یک  به 

اقتصادی بخش خصوصی آماده کنیم. 
 محمد محب خدایی در پایان تأکید کرد: تمام فعالیت های
طبق  بر  و  مونسان  دکتر  دستورات  اساس  بر  ما  کنونی 
روند  این  ادامه  با  بی شک  و  است  جهانی  استانداردهای 
جزیره  در  گردشگری  رونق  و  اقتصادی  شكوفایی  شاهد 

کیش خواهیم بود.

تیم ملی فوتبال امید در دومین دیدار دوستانه خود درجزیره کیش با نتیجه سه بر صفر دربرابرامید کیش به پیروزی رسید.
به گزارش خبر روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، تیم ملی فوتبال امید کشورمان که در اردوي تمریني کیش بسر مي برد در دومین بازی دوستانه خود با نتیجه سه 
بر صفر بر تیم امید کیش غلبه کرد. گل های این دیدار را فرشید اسماعیلی در دقیقه 30 ، ارسالن مطهری در دقیقه 84 و میالد محمدی در دقیقه 88 براي تیم ملي امید به ثمر رساندند. 

تیم سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد که این دیدار با نخستین دیدار دوستانه تیم ملي امید در مقابل 
نتیجه یک برصفر خاتمه یافت.

امید از29 آذر ماه در جزیره کیش آغاز وتا6 دي ادامه یافت. گفتني است اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال 
و  بود  خاکپور  محمد  برعهده  تیم  این  محمد مایلی کهن نیز مدیریت فنی تیم را برعهده داشت.  هدایت 
محمدحسین  کریمی،  علی  پهلوان،  مرادمند و صاحب محبی ، محمد دانشگر، فرشید اسماعیلی احسان 
روزبه  عباسی،  آرام   ، فرامرزی  علی  محمد  چشمی ، ارسالن مطهری، مرتضی آقاخان، وحید حیدریه، و 
امیر احمد نورالهی، میالد محمدی کشمرزی، محمد  آقاملكی،  پور  حسین  محمد  برزای،  بهنام  ستاری، 
محمد امین درویش، محمدحسین کنعانی زادگان، حجت عابدزاده و امیرحسین امیری، محمدرضا اخباری 
ملي پوشان حاضر در این اردو هستند.صدقی ، علی چوپانی ده سرخی ، یوسف و کیا 
جمعی از تماشاگران در زمین شماره یک المپیک کیش این مسابقه با حضور مسؤوالن ورزشی کیش و 

برگزار شد.

معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد کیش خبرداد؛
تبديل جزيره کیش به هاب پروازهاي بین المللي شهرهاي جنوب کشور

پیروزی ملي پوشان امید برابر امید کیش
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استقبال گردشگران
 از تفریحات ردیایی کیش


