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فهرست

مسأله اقتصاد وگردشگری به هم گره خورده است. اقتصاد موفق در 
تعامل سازنده با جهان است. هرچه در تعامل با ملل جهان بکوشیم از 

اقتصاد موفق رتری برخوردار خواهیم بود.
 می گویند پس از جنگ دوم جهانی، مردم آلمان مدت 20 سال شبانه روز 
یک  و  زندگی  گذران  و  درآمد  کسب  برای  شیفت  یک  کردند.  کار 
شیفت برای ساختن کشورشان و پرداخت غرامت های سنگین ناشی 
اقتصادی  از وضعیت  به خوبی  همه  امروز  اما  در جنگ.  از شکست 

آلمان مطلع هستیم.
ایران ما  از آن مطلع هستیم.  از شرایط کشورمان بگوییم هر چند 
دارای یک درصد جمعیت دنیا و یک درصد وسعت خاک کره زمین 
است. با این محاسبه باید از حدود 13 میلیارد دالر درآمد گردشگری 

برخوردار باشیم!
قرار است در مهر ماه سال جاری سمپوزیوم گردشگری بین المللی 
سازمان ملل با موضوع ایجاد گردشگری پایدار، در تهران برگزار شود.

ایران از یکهزار و 250 میلیارد دالر درآمد گردشگری جهان در سال 
2013 تنها حدود شش میلیارد دالر درآمد داشته است. این درآمد 
اندک حاصل تحریم ها، محدودیت های حاصله و البته استفاده نکردن 

از ظرفیت های داخلی صنعت گردشگری بوده است.
بازنگری  نیازمند یک  نظر می رسد صنعت گردشگری کشورمان  به 
جدی است. خارج از اوصاف غیرعملی که تاکنون به آن پرداخته ایم 

اما این صنعت می تواند اقتصاد کشور را نجات بدهد.
از  حاصل  مالی  گردش   2013 سال  در  کنید،  توجه  نکته  این  به 
گردشگری خارجی در اقتصاد جهانی از محل جابجایی یک میلیارد و 

187 میلیون گردشگر بالغ بر یکهزار و 250 میلیارد دالر بوده است.
این رقم درآمد حاصل از صنعت گردشگری در جهان، تا 10 درصد 
گردشگری  باالی  ظرفیت  از  که  کشورهایی  ملی  ناخالص  تولید 
برخوردارند را به خود اختصاص داده است. همچنین 9 تا 12 درصد 
اشتغال مولد کشورهای فعال در صنعت گردشگری نیز از محل این 

صنعت ایجاد شده است.
دارد.  گردشگری  توسعه  برای  مناسبی  بسترهای  نیز  ما  کشور 
نیز  کالن  سرمایه گذاری های  به  نیازی  شاید  که  طبیعی  بسترهای 
ندارد. بسیاری گردشگران جهان تمایل دارند تا از بسترهای طبیعی 
گردشگری ایران بازدید کنند. حتی آسمان پر از ستاره کویر ایران 
مشتاقان بسیاری را بخود جلب می کند که بطور قطع تماشای آسمان 
پر از ستاره نیازی به صرف هزینه های سنگین ندارد اما باید پذیرفت 
آن  استانداردسازی  فکر  به  و  داد  توسعه  باید  را  هتلداری  صنعت 

باشیم.
ایران پناه می آورند،  گردشگران در کنار آن که به آغوش طبیعت 
اما نیازمند امنیت و بهداشت مناسب هستند. این مهم تنها از طریق 

ایجاد فرصت های هتلداری و افزایش پذیرش مسافر ایجاد می شود.
متأسفانه در سال های 1391 و 1392 نرخ رشد اقتصادی کشورمان منفی 
بوده است. دولت یازدهم در تالش است تا  با استفاده از ظرفیت های 
موجود اقتصاد را  از حالت رکود خارج کند. باید پذیرفت یکی از راهبردهای 
خروج از رکود، توسل به صنعت گردشگری است. این صنعت قادر است 

درآمدهای ارزی را افزایش دهد و اشتغال پایداری را بوجود آورد.
اقتصادی  افق های  به  موانع سیاسی  رفع  با  تا  امیدواریم  اکنون  هم 

مناسب دست یابیم.

چشم انداز توسعه 
راضیه طاهری

گردشگری دیگر یک امر ترشیفاتی محسوب منی شود

بلکه توسعه و رونق کشور تا حد زیادی در گرو گردشگری است

تصفیه خانه 10هزار متر مکعبی وسایت بازیافت نخاله های ساختمانی جزیره کیش بطور همزمان با حضور مشاور عالی رییس جمهور افتتاح شد

با اجراي برنامه هاي شاد و استقبال پرشور شهروندان پارك خانواده کیش با حضور مهندس ترکان افتتاح شد

دریـــچه

 مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: مناطق آزاد الگوی توسعه هستند

مهندس ترکان تأکید کرد: امکانات گردشگری کیش براي بهره مندي همه مردم است

مدیر عامل سازمان  منطقه آزاد کیش با وزیر امورخارجه کشور دیدار کرد

دیداراستاندار هرمزگان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

اعالم رضایت امام جمعه بندرعباس از عملکرد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از روند ساخت مسجد جامع بندرعباس

برگزاری رالی خانوادگی کیش و مسابقات اساللوم )حرکات مارپیچ با خودرو(

امام جمعه کیش: استکبار جهانی و آمریکا اولین سردمداران ترور در صحنه های بین المللی هستند

بازدید سرزده مهندس مونسان از پارك مینا )خانواده(  و نمایشگاه عصرانه کیش

با حضور مسؤوالن انجام شد؛ افتتاح دو شرکت و بازدید از 4 واحد تولیدي درکیش

مهندس مونسان تأکیدکرد: بهره گیري ازهمه ظرفیت هاي کیش برای توسعه گردشگري سالمت

شش عمل الپاراسکوپی در بیمارستان کیش انجام شد

با حضور پزشکان 26 کشور جهان؛ کیش میزبان بزرگ ترین کنگره بین المللی پزشکی ایران است

مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از ستاد جشنواره بازدید کرد

ساماندهي فروش بلیت های گردشگری درکیش

استقبال گسترده  از غرفه کیش در نمایشگاه گردشگری سالمت عمان

آغازسفربیش از1400جوجه الك پشت پوزه عقابی از کیش به آبهاي آزاد دنیا

بوکسور نوجوان کیش مدال برنز مسابقات قهرمان کشوری را کسب کرد

ورزشکار کیش به مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی سافت بال بانوان دعوت شد

موفقیت شناگرهای کیش در مسابقات شنای شرکت ملی نفت

تیم کیش مقام پنجم لیگ باشگاهی سه گانه کشور را کسب کرد

درخشش تیم کیش در مسابقات قهرمانی اسکواش نوجوانان کشور
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تصفیه خانه 10هزار متر مکعبی و 
سایت بازیافت نخاله های ساختمانی

 جزیره کیش بطور همزمان با 
حضور مشاور عالی رییس جمهور 

افتتاح شد

گروه گزارش: باحضور مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد کشور از دو پروژه مهم در جزیره کیش بهره برداری 

شد.
مهندس ترکان در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه 10 هزار مترمکعبی 
و سایت بازیافت  زباله های ساختمانی کیش ابراز امیدواری کرد روند 
با سرعت  تأثیرگذار  و  الگو  های  پروژه  اجرای  با  توسعه جزیره کیش 

بیشتری ادامه یابد.
در مراسم بهره برداری از دو پروژه یاد شده مهندس مونسان مدیر عامل 
سازمان منطقه آزاد کیش و حجت االسالم و المسلمین علیدادی امام 

جمعه کیش، مشاور عالی رییس جمهور را مشایعت کردند.
تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی کیش که قابل افزایش تا 40 هزار 
مترمکعب است یکی از تصفیه خانه های بزرگ جنوب کشور می باشد 
که با آخرین متد و استانداردهای روز جهان و تجهیزات داخلی و دانش 
متخصصان ایرانی در شهریور ماه 1393 همزمان با هفته دولت افتتاح 

و به بهره برداری رسید.
اهمیت این تصفیه خانه تا آنجا بود که مشاور عالی رییس جمهور در 
مراسم بهره برداری آن حضور یافت. این تصفیه خانه عالوه بر حفظ 
محیط زیست ، تأثیرات نامطلوب فاضالب در سطح جزیره را رفع و به 
حداقل خود خواهد رساند. عالوه برآن میزان بهره وری این تصفیه خانه 
تا 40 هزار متر مکعب امکانپذیر است و 90 درصد روند ساخت آن به 

گونه ای بوده است که امکان توسعه آن در هر زمان وجود دارد.
کارشناسان نیز معتقدند که بوی نامطبوع در جزیره بطور کلی از بین 
رفته است و با ایجاد این تصفیه خانه امکان بازیافت آب، برای آبیاری 

فضای سبز میسر شده است.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز ابراز امیدواری کرده است تا 
چند ماه آینده و با روند پر شتاب پروژه یاد شده امکان اتصال تمامی 

بخش های جزیره به شبکه فاضالب فراهم خواهد شد.
حضور  با  نیز  کیش  جزیره  ساختمانی  های  زباله  بازیافت  سایت  اما 

مهندس ترکان در شهریور ماه 93 به بهره برداری نهایی رسید .
افزایش روند ساخت و ساز و نیز اجرای پروژه های بزرگ عمرانی در 
کیش ضرورت ایجاد این سایت را فراهم نمود و مسؤولین دوراندیش 
سازمان منطقه آزاد کیش را بر آن داشت تا با ایجاد بسترهای مناسب 

زمینه حضور سرمایه گذار بخش خصوصی را فراهم آورند.
این سایت با سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیارد ریالی بخش خصوصی 
احداث و هم اکنون با تجهیزات کاماًل داخلی به بهره برداری رسیده 
است. نکته مهم در این رابطه بیانات مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
گفته  به  است.  ساختمانی  ضایعات  هکتاری  شش  تصرف  در  کیش 

با اجراي برنامه هاي شاد و استقبال پرشور شهروندان

پارک خانواده کیش با حضور مهندس ترکان افتتاح شد
کیش  پارك  دومین  عنوان  به  کیش  خانواده  پارك 
توسط مشاور رییس  پارك منطقه میرمهنا  اولین  و 
جمهور و دبیر شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 

کشورگشایش یافت.
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
دومین  عنوان  به  خانواده  پارك  کیش،  آزاد  منطقه 
پارك جزیره کیش و اولین پارك منطقه میرمهنا به 
صورت مجموعه اي کامل از امکانات مختلف با حضور 
مهندس ترکان و مسؤوالن محلي با اجراي نورافشاني، 
ها  خانواده  استقبال  و  مفرح  و  شاد  هاي   برنامه 

افتتاح شد.

گردشگران  و  شهروندان  پارك  این  افتتاح  آیین  در 
و  پنگول  حضور  با  زیبا  هاي  برنامه  اجراي  شاهد 
کودك  عرصه  مطرح  هنرمندان  سلیمون،  عموجون 

و نوجوان کشور بودند.
و  زیبا  سبز  فضاي  داراي  کیش  خانواده  پارك 
امکاناتی چون دو آبنمای اینتراکتیو و آبنمایي با رود 
پارك، رینگ دوچرخه  خروشان، حوضچه در وسط 
بازی شامل زمین چمن  تئاتر، زمین  سواری، آمفی 
مصنوعی، زمین بدمینتون، تنیس روی میز، اسکیت، 
ساختمان  و  پارکینگ  آالچیق،  و  چادری  سایبان 

مدیریت است.

پس از بهره برداري پارك شهر و استقبال روز افزون 
پارك  این  امکانات  از  جزیره  وگردشگران  ساکنان 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دستور  با 
آغاز کیش  جزیره  پارك  دومین  احداث   عملیات 

 شد.
نیاز مبرم   و  بافت مسکوني غرب جزیره  به  توجه  با 
و  تفریحي  اماکن  به  میرمهنا  منطقه  شهروندان 
ها  خانواده  فراغت  اوقات  پرکردن  براي  گردشگري 
به  و  خانواده  پارك  نام  با  پارك  این  فرزندانشان  و 
صورت مجموعه اي کامل از امکانات مختلف در این 

منطقه ساخته شد.

مهندس مونسان قبل از ایجاد این سایت شش هکتار از اراضی 
این  البته  بود که  زباله های ساختمانی  این جزیره در تصرف 
ضایعات قابل بازیافت بوده و امکان صرفه جویی ساالنه 4 میلیارد 
تومان وجود دارد. مونسان تأکید می کند که با اجرای این پروژه 
اند و چهره جزیره  بیش از 110 نفر به اشتغال پایدار رسیده 
گردشگرپذیر کیش نیز در برخی مناطق  به سامان رسیده است 
و دیگر در هیچ نقطه ای با انباشت زباله های ساختمانی  قابل 

استحصال مواجه نخواهیم بود.
وی تأکید می کند سایت بازیافت زباله های ساختمانی عالوه 
بر حفظ و پایداری محیط زیست به عنوان یکی از اهداف مهم 
طرح جامع توسعه کیش مدنظر مسؤولین ملی و منطقه ای بوده 
است. این طرح الگوی مناسبی برای دیگر مناطق آزاد کشور نیز 
محسوب می شود که با اجرای آن می توان  به بازیافت مواد قابل 

استحصال اندیشه کرد.
آنچه در جریان این افتتاح دارای اهمیت ویژه است صرفه جویی 
بخش  در  خصوصاً  مواد  استحصال  بابت  از  تومانی  میلیارد   4
سنگ و بتن است. موادی که می تواند دوباره وارد چرخه تولید 

شود و باید به نحوی بایسته از آن استفاده کرد.
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مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:دریـــچه

مناطق آزاد، الگوی توسعه هستند
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
این  آزاد،  مناطق  قانونی  مستثنیات  به  اشاره  با  اقتصادی 
مناطق را دارای ظرفیت تبدیل شدن به الگویی برای توسعه و 

انتقال تجربه آنها به سرزمین اصلی بیان کرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با اشاره به این که 
در کشور هفت منطقه آزاد وجود دارد، اظهار کرد: سه منطقه 
کیش، قشم و چابهار مناطق اولیه  آزاد کشور هستند و سپس 
مناطق اروند، جلفا، ارس، ماکو و بندر انزلی به مناطق آزاد 

اضافه شده اند.
وی با اشاره به این که کیش با محوریت کسب  وکار گردشگری 
بیشترین موفقیت را در رسیدن به اهداف اولیه خود داشته 
است، اظهار کرد: در حال حاضر گردشگری در جزیره کیش 
از رونق قابل قبولی برخوردار است و قشم نیز توسعه نسبی 
خوبی داشته است با این حال در حد کیش ارزیابی نمی شود .

محور  ترانزیت  برای  چابهار  افزود:  جمهور  رییس  مشاور 
اصلی  مشکل  وجود  این  با  اما  دارد  خاصی  اهمیت  شرق 
نیافتن زیرساخت های الزم است؛ برای مثال  چابهار توسعه 
که  بزرگی  اسکله  پست های  وجود  با  چابهار  بندر  توسعه 
برای کشتی های اقیانوسی دارد، همچنان نیازمند توسعه 90 

میلیون تن ظرفیت است.
ترکان خاطر نشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم 
دارد این ظرفیت مورد نیاز را تأمین کند و عالوه بر آن مکمل 
مشهد  زاهدان-  چابهار-  راه آهن  ایجاد  چابهار  بندر  توسعه 

است.
در بندر انزلی، محور کسب  و کار مبادله با خزر و ساخت 

بندر کاسپین است
وی با اشاره به این که در بندر انزلی محور کسب  و کار مبادله 
بندر  کرد:  تصریح  است،  کاسپین  بندر  ساخت  و  خزر  با 
کاسپین در قطب منطقه  آزاد انزلی قرار دارد که باید سال 

آینده به بهره برداری برسد.
به گفته ترکان، صنعتی ترین منطقه آزاد در ارس است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطر نشان کرد: 
با  کار  و  نظر جغرافیایی گسترده ترین محور کسب   از  ماکو 
ترکیه است و زیرساخت ها را در این منطقه به تازگی شروع 
یکسال  ظرف  که  داده  قول  منطقه  مدیرعامل  و  کرده ایم 

فرودگاه ماکو را به بهره برداری برساند .
با اهداف مورد  آزاد کشور  این که مناطق  به  اشاره  با  ترکان 
اولیه دولت فاصله دارند، تصریح کرد: اگر بخواهیم وضعیت 
این مناطق را بررسی کنیم باید گفت که از تحقق اهداف در 
این مناطق راضی نیستیم و این مناطق با توقع مردم و نیاز 

توسعه کشور فاصله دارد .
مقابله با فساد، مستلزم شفافیت است

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با تأکید بر این که یکی از 
مسائلی که جامعه به آن مبتالست فساد در سیستم اداری 
با روال عادی  از دستگاه های دولتی  برخی  است، گفت: در 
کار مردم انجام نمی شود و چندی است که با این مسأله در 

مناطق آزاد نیز روبرو هستیم.
وی با اشاره به این که راه مبارزه با فساد براساس تجربه جهانی 
ایجاد شفافیت و اطالع رسانی است، اظهار کرد: در مناطق آزاد 
به جز در مورد مسائل امنیتی که به ندرت ممکن است پیش 

آید بقیه مسائل باید به اطالع مردم برسد.
انتشار  از  آزاد  منطقه  یک  عامل  مدیر  اگر  افزود:  ترکان 
آن  در  اتفاقی  دارد  یعنی  است  نگران  خود  حوزه  اطالعات 
دلیل  عموم،  شفافیت  صورت  در  گرنه  و  می افتد  منطقه 

نمی شود که اطالع رسانی نکنند.
به روش های غلط خو گرفته ایم

مشاور رییس جمهور با تأکید بر لزوم اطالع رسانی در مورد 
معامالت، مناقصات و فروش ها در مناطق آزاد گفت: اگر کسی 
می خواهد در منطقه آزاد قطعه زمینی بخرد باید بتواند درباره  

وضعیت آن زمین اطالعات کسب کند و اگر این اتفاق نیفتد 
باید شخص، حضوری به ادارات برود و این آغاز آلودگی است، 

پس بهترین راه برای مقابله با این فساد اطالع رسانی است.
ایجاد  از  جلوگیری  مستلزم  را  شفافیت  و  اطالع رسانی  وی 
حال  در  آسانی  به  ما  مناطق  برخی  افزود:  و  دانست  فساد 
شفافیت سازی هستند اما برخی مناطق در این مورد با چالش 
مسأله  این  و  ندارند  را  امر  این  تربیت  چون  هستند  روبرو  

برمی گردد به روش هایی که ما به آن خو گرفته ایم.
برخورد با مناطقی که اطالع رسانی نکنند

به  آزاد  مناطق  الزام  برای  نظارتی  ابزار های  درباره   ترکان 
است  الزم  شفاف سازی  مورد  در  کرد:  تصریح  شفاف سازی 
معیارها و ضوابطی تنظیم شود. دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد، کار نظارتی را در این زمینه انجام می دهد و به اطالع 
رییس جمهور و اعضای شورای عالی می رساند و با شهرهایی 

که اطالع رسانی انجام ندهند برخورد می شود.
ایران  این که  به  اشاره  با  آزاد کشور  مناطق  دبیر شورایعالی 
از نظر رتبه فضای کسب  و کار در دنیا جایگاه خوبی ندارد، 
پول،  مالیات، گمرك، کار،  قانون  پنج  از  آزاد  گفت: مناطق 
برای خارجی ها مستثنی هستند  ویزا  لزوم دریافت  و  بانک 

و این امر باعث ارتقای کسب  و کار در این مناطق می شود.
نسبت  مزیت هایی  آزاد  مناطق  این که  به  اشاره  با  ترکان 
با  بتوان  اگر  کرد:  نشان  خاطر  دارند،  اصلی  سرزمین  به 
نمونه سازی در مناطق آزاد به توسعه دست پیدا کرد می توان 
به کل سرزمین  را  مناطق  این  آمده در  به دست  تجربیات 
اشاعه داد. در واقع مناطق آزاد می توانند نمونه ای از توسعه 

دلخواه در مقیاس کوچک جغرافیایی باشند.
یا  پرورش  و  آموزش  برنامه های  می کنم  فکر  افزود:  وی 
برنامه های وزارت بهداشت در مورد ایجاد شبکه بهداشت و 
در  کوچک تر  قطعات  در  می تواند  سال 1404  برای  درمان 

مناطق آزاد تجربه شود.
راه اندازی دانشگاه آزاد آرمانی در مناطق آزاد

به  اشاره  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
آزاد 45 هزار دانشجو  از 65 هزار دانشجوی مناطق  این که 
در دانشگاه های آزاد اسالمی تحصیل می کنند، گفت: در این 
مورد نیز با رییس دانشگاه آزاد صحبت شد که دانشگاه آزاد 
آرمانی خود را در مناطق آزاد ایجاد کنند و اگر با موفقیت 

روبرو بود آن را به تمام کشور تعمیم دهند.
ترکان با اشاره به این که سرمایه گذاری های زیرساختی دولت 
انجام  اختصاصی  درآمد های  و  عمومی  منابع  حوزه  دو  در 
می گیرد، گفت: برای مثال پروژه فرودگاه ماکو و بندر کاسپین 
اجراست.  و  آزاد در حال ساخت  با درآمد های خود مناطق 
راه آهن  و  چابهار  بندر  توسعه  و  قشم  پل  برنامه   همچنین 

چابهار - زاهدان - مشهد نیز از منابع ملی تأمین می شود.
با  نیز  پروژه ها  از  برخی  افزود:  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
استفاده از منابع داخلی تأمین بودجه می شوند که می توان 
پایانه  بهسازی  کیش،  مسافربری  ترمینال  به  جمله  آن  از 
مسافری فرودگاه کیش و فاضالب کیش که می تواند روزانه 

10 هزار مترمکعب آب تولید کند اشاره کرد.
الگو سازی  آزاد  مناطق  در  اگر می خواهیم  وی تصریح کرد: 
کنیم باید نشان دهیم که در این مناطق محیط زیست پاکیزه 

مدنظر قرار دارد.
قطب سوم خودروسازی در چابهار شکل می گیرد

پروژه  کرد:  تصریح  اقتصادی  سرمایه گذاری  درباره   ترکان 
برای  بانک و بخش خصوصی  فوالد چابهار که در آن چند 
با  پروژه های  نمونه های  از  شده اند  وارد  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری اقتصادی است که می تواند چابهار را تکان دهد.

مشاور رییس جمهور خاطر نشان کرد: در بخش فوالد چابهار 
3/2 میلیون تن شمس و تختال فوالدی تولید می شود و در 
بندرعباس  از  منطقه  این  نیاز  مورد  سنگ آهن  حاضر  حال 
 - راه آهن چابهار  راه اندازی  با کشتی می آید که در صورت 

زاهدان - مشهد سنگ آهن آن تأمین خواهد شد.
وی افزود: با در نظر گرفتن این شرایط چابهار می تواند قطب 

سوم خودروسازی در کشور باشد .
برای  جمهور  رییس  تصمیم 
ساخت آبادان و خرمشهری برای 

قرن 21
مقام ارشد مناطق آزاد کشور با تأکید 
بر این که در آبادان و خرمشهر مشکل 
رییس  گفت:  دارد،  وجود  بیکاری 
جمهور از این که اقتصاد این دو شهر 
و  نیست  راضی  است  نشده  بازسازی 
به  این مناطق  بازسازی  است  معتقد 
نیست  بازسازی خانه ها  اتمام  معنای 
کما این که وی همان بازسازی خانه ها 
را نیز قبول ندارد و تصمیم دارد آبادان 

و خرمشهری برای قرن 21 بسازد.
گذرگاه  جای  به  آزاد  مناطق 

صادراتی، دروازه وارداتی شدند
وجود  عدم  درباره   ترکان 
آزاد  مناطق  در  الزم  زیرساخت های 

ادامه   حال  در  هنوز  کرد:  نشان  خاطر 
رویه غلط گذشته درباره زیرساخت های این مناطق هستیم .
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور افزود: زمانی که تصمیم 
از  شود  شناخته  آزاد  منطقه  عنوان  به  قشم  شد  گرفته 
بودجه های ملی هزینه  ایجاد زیرساخت های آن تأمین نشد 
بلکه گفته شد قشم خودش هزینه زیرساخت هایش را تأمین 
کند و با توجه به این که از صادرات نمی شود پول درآورد این 

مناطق به چرخه معیوب واردات کاالهای مصرفی افتادند .
وی با تأکید بر این که مناطق آزاد به جای این که گذرگاه های 
صادراتی باشند تبدیل به دروازه های وارداتی کشور شده اند، 
کاالهای  که  می کند  عادت  منطقه ای  وقتی  کرد:  تصریح 
اساسی مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کند دیگر 

نمی تواند از این اعتیاد دست بردارد .
در واردات لذتی است که در هیچ چیز نیست

ترکان با اشاره به این که در واردات لذتی است که در هیچ 
واردات  از چرخه معیوب  نیست، تصریح کرد: خروج  چیز 
کار دشواری است زیرا در کشور های نفتی مثل کشور ما 
علت اصلی توسعه نیافتگی این است که سرمایه داری تجاری 
با سرمایه داری صنعتی مکمل نیستند بلکه با یکدیگر در 

تعارض  هستند.
سرمایه داری  این که  به  اشاره  با  جمهور  رییس  مشاور 
مورد  کاالهای  تمام  واردات  طریق  از  می خواهد  تجاری 
نیاز اولیه کسب سرمایه کند، افزود: این در حالی است که 
سرمایه داری صنعتی به دنبال ارتقای پایه های فناوری در 
کشور است و از این رو این نوع سرمایه داری با درآمد های 

نفتی در تعارض  است.
وی افزود: برای تغییر جهت در این زمینه الزم است همه 
ظرفیت های کشور از این نگاه که هرچه نیاز داریم را وارد 

کنیم، فاصله بگیرد.
ترکان با اشاره به افزایش قیمت نفت از 2/6 دالر به 11 دالر 
خاطر نشان کرد : وقتی در کشور در سال 1351 تا 1356 
این اتفاق افتاد اقتصاد ایران به بیماری که به بیماری هلندی 
معروف بود دچار شد و درآمد های نفتی باعث واردات بیشتر 

و در نتیجه شکست  خوردن تولیدات داخلی شد .
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ابراز تأسف 
هنگفت  درآمد های  نیز  دهم  و  نهم  دولت  در  این که  از 
نفتی موجب تکرار همان حادثه گذشته شد، تصریح کرد: 
به طوری که  داخلی می شود  تولیدات  رقیب  واردات  وقتی 
60 درصد از ظرفیت های کوچک و متوسط کشور معطل  

هستند به تولید داخلی کشور ضربه وارد می شود .
واردات هر  نفتی  پر رونق  افزود: در دوران درآمد های  وی 
تولیدات  است موجب شکست  مردم  آنچه کاالی مصرفی 
ثابت نگه داشته می شود  داخلی شده و چون قیمت دالر 
قیمت کاالی داخلی با تورم باال می رود تا آنجا که کاالی 
است  ممکن  و  می شود  وارداتی  کاالی  از  گران تر  داخلی 

کیفیت باالتری نیز داشته باشد.
ترکان تصریح کرد: اگر درآمد های نفتی دوباره به صورت 
نظر داشته  باید در  مقامات دولتی  باال رود همه  هنگفتی 
باشند که چطور کشور را از ابتالی دوباره به هجمه واردات 

کاالی مصرفی حفظ کند.
توسعه درون زا، توسعه پایدار است

زندگی  ارتقای سطح  برای  دولت  برنامه های  درباره   ترکان 
به عنوان  آنچه که من  آزاد تصریح کرد:  مردم در مناطق 
توسعه پایدار قبول دارم توسعه درون زا است که پایه های آن 

بر ارکان توسعه مردم منطقه استوار باشد .
وی افزود: اگر چیزی از بیرون بر این مناطق عارض شود 
ولو این که باعث رشد اقتصادی باشد چون عارضه ای بیرونی 
است ماندگار نخواهد بود؛ بنابراین تنها شکل توسعه پایدار، 

توسعه درون زا است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره 
دارد،  تأکید  درون زا  توسعه  به  مقاومتی  اقتصاد  این که   به 
بر  تکیه  معنای  به  مقاومتی  اقتصاد  کرد:  خاطرنشان 
ظرفیت های درونی جامعه است تا از تکانه های بیرونی در 

امان باشد.
ترکان افزود:  اگر می خواهیم جامعه ای را پیشرفت بدهیم 
باید این پیشرفت مبتنی بر فرهنگ، کسب وکار، ظرفیت ها و 
منابع انسانی و طبیعی آن منطقه باشد تا ماندگار شود پس 

مشارکت جامعه محلی برای ما اصل است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی با اشاره به 
این که بزرگ ترین آسیب مناطق آزاد کم توجهی به فرهنگ 
و مسائل اجتماعی این مناطق است، گفت: برای بهبود این 
عنوان  به  معاونتی  آزاد  مناطق  عالی  شورای  در  وضعیت 
معاونت فرهنگی و اجتماعی از سوی دبیرخانه تشکیل شده 

است تا به این مسائل توجه کنند .
وی با تأکید بر این که مردم هر منطقه متن توسعه آن منطقه 
هستند، تصریح کرد : این طور نیست که مردم در حاشیه 
قرار گیرند و از مرکز توسعه به آنها ذکات داده شود بلکه 

خود، متن این توسعه هستند و باید آن را بسازند.
برنامه های شورایعالی مناطق آزاد

و  اقتصاد  در حوزه های  الگوسازی  لزوم  بر  تأکید  با  ترکان 
فرهنگ در مناطق آزاد تصریح کرد: در مورد فرهنگ ما به 
دنبال انجام کار پیچیده ای نیستیم بلکه مناطق آزاد باید در 
سه مورد راستگویی، امانتداری و وفای به عهد برای کشور 

الگو باشند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره  الگوسازی اقتصادی در 
مناطق آزاد خاطر نشان کرد: چابهار استعداد طبیعی برای 
ترانزیت و حمل  و نقل در محور شرق کشور برای افغانستان 

و آسیای میانه دارد.
وی افزود: اروند منطقه ای است برای پشتیبانی از حوزه نفت 
جنوب ایران و جنوب عراق و کیش با محوریت گردشگری، 
الگوی  می تواند  سنگین  صنعت  و  فوالد  محوریت  با  قشم 

اقتصادی باشد.
ترکان خاطر نشان کرد: در بندر انزلی نیز به دنبال تجارت با 
حوزه خزر و در حوزه ارس به دنبال سرمایه گذاری و تجارت 

در صنعت با قفقاز هستیم.
اکبر ترکان با اشاره به این که ماکو برای کار با ترکیه خود را 
مهیا کرده است، خاطر نشان کرد: رؤسای جمهور دو کشور 
ترکیه و ایران تصمیم دارند تجارت خود را از 15 میلیارد 

دالر به 30 میلیارد دالر افزایش 
دهند و این به معنای آن است 
که ماکو باید خود را برای چنین 

کسب  و کاری آماده کند.
دولت  برنامه های  درباره   وی 
در  اقتصادی  الگوسازی  برای 
که  ارس  در  گفت:  آزاد  مناطق 
به دنبال منطقه صنعتی و جذب 
است  آذربایجان  سرمایه گذاران 
آذربایجان  سرمایه گذاران  باید 
خوبی  به  صنعت  حوزه  در  که 
به  ورود  برای  می کنند  فعالیت 

این منطقه تشویق شوند.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
ظرفیت  به  اشاره  با  همچنین 
تجارت  انجام  در حوزه  آذری ها 
از  استفاده  با  کرد:  تصریح 
این  می توان  ماکو  در  ظرفیت 
منطقه را به قطب تجاری با ترکیه 

تبدیل کرد.
فوالد  صنعت  در  مستضعفان  بنیاد  سرمایه گذاری 

اروند
مربوط  فعالیت های  اروند  در  این که  به  اشاره  با  ترکان 
بنیاد  کرد:  نشان  خاطر  است،  شده  آغاز  فوالد  صنعت  به 
مستضعفان در این سرمایه گذاری مشارکت می کند و در این 
شهر به دنبال آن هستیم به دلیل وجود پاالیشگاه نفت یک 

شیمی شهر ایجاد کنیم .
اروند  در  سالمت  گردشگری  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 
در  پزشکی  ظرفیت های  به  عراق  مردم  کرد:  تصریح 
از  ویزا  بدون  می توانند  این که  دلیل  به  و  نیازمندند  ایران 
بنیاد  با  بیمارستان  بیایند، درباره  دو  به خرمشهر  شلمچه 
مستضعفان قرار داد بسته ایم که به مبلغ 120 میلیارد تومان 
آبادان  مردم  به  خدمت رسانی  برای  هم  بیمارستان ها  این 
از کشور  متقاضیان خارج  پذیرش  برای  و هم  و خرمشهر 

بازسازی و نوسازی شود .
از  را  خرمشهر  و  آبادان  آزاد،  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
زیباترین اقلیم های جنوب کشور دانست و گفت: به همین 
دلیل این مناطق ظرفیت های گردشگری باالیی دارند که 

می توان روی آن سرمایه گذاری کرد .
تورهای  از  یکی  نور  راهیان  این که  به  اشاره  با  ترکان 
گردشگری این منطقه است، گفت: با این حال راهیان نور 
نداشته  منطقه  مردم  برای  سودی  اقتصادی  جنبه   نظر  از 
برنامه ریزی عمومی  گردشگران  جذب  برای  است  الزم   و 

شود.
وزارتخانه ها از مناطق آزاد دست بردارند

وی یکی از مشکالت اجرای برنامه های توسعه در مناطق 
دانست  وزارتخانه ها  و  ملی  دستگاه های  دخالت  را  آزاد 
وزارتخانه ها  و  ملی  دستگاه های  همه  از  کرد:  تصریح  و 
 می خواهم که تمام اتکاء و خالقیت خود را به جای دیگری

 ببرند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با تأکید بر این که براساس 
قانون، مناطق آزاد زیر نظر مدیرعامل همان منطقه است، 
تصریح کرد: دستگاه های ملی و وزارتخانه ها باید از مناطق 
در  ارگان ها  این  دخالت  مشکل  زیرا  بردارند  دست  آزاد 

مناطق آزاد تبدیل به مصیبت شده است .
آزاد  مناطق  عالی  شورای  هدف  این که  به  اشاره  با  ترکان 
انجام تجربه های نو در این مناطق است، خاطر نشان کرد: 
با این حال مدیران مناطق آزاد می خواهند دستور کار خود 
را از وزارتخانه ها بگیرند و وزارتخانه ها نیز آماده  تجربه های 
نو نیستند. وی با اشاره به اینکه کانون های سیاسی در هر 
منطقه ای که فعال شوند متمرکز می شوند، اظهار کرد: تا در 
منطقه ای حرکتی انجام می شود انگار افرادی ایستاده اند با 

سنگ آنجا را هدف قرار دهند.
دهند  اجازه  که  می خواهم  افراد  این  از  افزود:  ترکان 
آیا  ببینیم  تا  بگذاریم  آزمایش  به  را  خود  تجربیات  ما 
 می توانیم ایران 1404 را در یک قطعه کوچک ایجاد کنیم

 یا نه.

طرح موضوع تبدیل شدن کیش به دو قطب بزرگ سالمت و هواپیمایی 
منطقه  این  توسعه  در  اساسی  و  مهم  گام های  از جمله  جنوب کشور 

است.
با کنکاش در اخبار یک ماه گذشته جزیره کیش در خواهیم یافت که 
مسؤولین امر چه در سطوح ملی و چه منطقه ای به دنبال راهبردهای 

توسعه همه جانبه هستند. 
دیدار مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با وزیر امور خارجه کشورمان 
در آستانه برگزاری بزرگترین نمایشگاه سرمایه گذاری و صنعت هوایی با 
حضور شرکت های خارجی بدون دریافت ویزا در کیش گامی ارزنده و 

مهم در نگاه ملی و بین المللی به اقتصاد رو به رشد ایران است.
اما پذیرش قطب توسعه سالمت و گردشگری در کیش، راهبرد دیگری 
قرار  توجهات مسؤولین  نیز در صدر  این موضوع  در مسیر رشد است. 
گرفته است و روند توسعه مراکز دانشگاهی در کیش با تأکید مهندس 
ترکان مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور وارد 

فاز جدیدی از عملیات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شده است .
این بدان معناست که پذیرش دانشجو از سراسر کشور در این منطقه 
با ظرفیت باال امکانپذیر خواهد بود و پیوست آن جذب دانشجو از دیگر 

مناطق جهان با بهبود روابط سیاسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اما در ماه گذشته شاهد انجام فعالیت های عمرانی بسیاری در کیش 
بودیم که برخی با موفقیت انجام و به بهره برداری نهایی نیز رسید. اوج 
برای  تهدیدی  شاید  ساختمانی  ضایعات  ایجاد  و  عمرانی  های  فعالیت 
محیط زیست زیبای کیش محسوب شود که البته در ماه های گذشته 
زباله های  آزاد کیش سایت دفن  با درایت و جدیت مسؤولین منطقه 
ورود  ظرفیت  با  110نفر  اشتغالزایی  و  هکتار   7 وسعت  با  ساختمانی 

روزانه  500تن نخاله به بهره برداری رسید .
اقتصادی  جویی  صرفه  تومان  4میلیارد  ساالنه  است  قادر  سایت  این 
وارد  دوباره  را  سنگ  و  بتن  نظیر  بازیافت  قابل  مصالح  و  باشد  داشته 

چرخه تولید نماید.
 از طرفی ایجاد این سایت بزرگ حکایت از رشد و رونق صنعت ساختمان سازی
 دارد. همین امر به تقویت زیرساخت های توسعه در کیش کمک خواهد 
نمود و البته با مدرن سازی بناهای موجود توجه بیشتر گردشگران به 

این نقطه از کشورمان جلب خواهد شد.
را  خانواده  پارك  همچنین  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
این  افتتاح  با  رساند.  برداری  بهره  به  و  افتتاح  مهنا  میر  محدوده  در 
و  است  فراهم شده  بیشتر هنرمندان  فعالیت  برای  زمینه  بزرگ  پارك 
این پارك آمد و شد خواهند نمود و شاید در  به  گردشگران بیشتری 

آینده خانه هنرمندان کیش نیز با این رویکرد فرهنگی ایجاد شود.
هرچند مدیریت این منطقه تا کنون بیش از 300هنرمند را در جزیره 
است  نموده  صادر  هنرمندان  ویژه  کارت  آنان  برای  و  شناسایی  کیش 
دیگر  برای  الگوپذیر  حرکتی  و  خاص  ابتکاری  خود  نوع  در  البته  که 

مناطق کشور است.
حفاظت از محیط زیست زیبای کیش به ایجاد سایت دفن زباله خالصه 
نشده است و مسؤولین در اندیشه دیگری برای توسعه آن هستند و با 
راه اندازی تصفیه خانه 10هزار متر مکعبی کیش گامی ارزنده در این 

راستا برداشته شده است.
انجام  را  مختلفی  سفرهای  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
توسعه خطوط  برای  امور خارجه،  وزیر  با  بردیدار  داده است که عالوه 
و استاندار  دیدار  به  هواپیمایی جنوب  قطب  به  تبدیل شدن  و   هوایی 
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان رفت تا دامنه فعالیت های خود در 

جزیره کیش را توسعه و به اطالع سایر مقامات برساند .
اوج  و  در کیش  توسعه  روند  از  گزارش  ارایه  بر  دیدارها عالوه  این  در 
فعالیت های عمرانی در آن، مهندس مونسان به بازدید از مراحل ساخت 
مسجد جامع بندرعباس پرداخت که دراین رهگذر امکان بهره گیری از 
خدمات فنی مهندسی منطقه آزاد کیش نیز برای ساخت و تکمیل این 

مسجد وجود دارد.
گامهای  جمله  از  تولیدی  واحد  و4  2شرکت  از  برداری  بهره  و  افتتاح 
مثبت دیگر مسؤولین امر در جزیره کیش بود که در شهریور 93شاهد 

آن بودیم.
برگزاری کنگره بین المللی پزشکی ایران در آذرماه در کیش نیز دیگر 
دستاورد مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش است که با جدیت تمام در 
فرودگاه  به  اراك  از  پرواز هوایی  نخستین  ورود  با  است.  پیگیری  حال 
بین المللی کیش این امید برای توسعه گردشگری داخلی وجود دارد تا 
سایر خطوط هوایی نیز از استانهای کشور به مقصد جزیره زیبای کیش 

ارتباطی نو را آغاز کنند.
اما شاه بیت کالم حضور مهندس ترکان مشاور رییس جمهور و دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد کشور در کیش، افتتاح پروژه های مختلف و 
را  جزیره  این  سفرکیش  در  ترکان  بود.  وی  جدید  های  دیدگاه  طرح 
گذرگاه صادرات و نقطه اوج صنعت گردشگری معرفی کرد و در مقایسه 
با سایر مناطق آزاد، کیش را مستعد رشد و توسعه صنعت گردشگری 

دانست. وی محور کسب وکار در کیش را توسعه گردشگری نامید.
همچنین با حضور ترکان پروژه های بزرگی چون تصفیه خانه10هزارمتر 
مکعبی و سایت دفن زباله ساختمانی افتتاح و به بهره برداری رسید.   هر 
 چند حضور این مقام ارشد کشوری در مراسم بهره برداری پروژه های
 یاد شده را می توان به فال نیک گرفت، تا مسیر اجرای سایر پروژه ها
گذاری  سرمایه  های  فرصت  نمایشگاه  باشد.  گذشته  از  هموارتر   نیز 
و صنعت هوایی کشورمان با حضور مدعوین خارجی رویداد بزرگی است 

که کیش برای برگزاری آن لحظه شماری می کند.

تحلیل و بررسی روند فعالیت های عمرانی 
اقتصادی، فرهنگی کیش در شهریور 93

قدمهای بلند ،گامهای استوار
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مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کشور گفت: فعالیت ها درجزیره کیش 
باید به نحوی باشد که خدمات و امکانات گردشگری 
برای همه گروه های پر درآمد، متوسط و کم درآمد 

فراهم شود.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
و  جمهور  رییس  مشاور  ترکان  مهندس  کیش،  آزاد 
دبیرشورایعالي مناطق آزادتجاري، صنعتي و ویژه اقتصادي 
کشور در آیین افتتاح چند پروژه عمرانی  کیش با اشاره به 
گردشگري به عنوان مأموریت اصلي کیش گفت: گردشگري 
کوشش  و  است  جزیره  کار  و  کسب  در  اولویت  مهمترین 
در  را  امکانات  بهترین  راستای گردشگری حالل  در  کنیم 

اختیار گردشگران قرار دهیم.

افتتاح تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی  وی در خصوص 
کیش گفت: تکمیل زیرساخت ها و تأسیسات زیربنایی در 
کیش یک ضرورت است و با رویکرد و مدیریت این منطقه 
در تکمیل کمبودها در این بخش شاهد موفقیت های خوبی 

در اجرای طرح های عمرانی در کیش هستیم. 
ترکان افزود: این تصفیه خانه قابلیت ارتقاء ظرفیت تا 40 
هزار متر مکعب را دارا است که با بهره برداری از این طرح، 
مشکالت ناشی از حمل فاضالب در کیش مرتفع شده است.
ترکان رویکرد جدید مدیریت کالن در مناطق آزاد را توسعه 
روابط با همسایگان به عنوان راهبرد محوری اقتصاد مقاومتی 
با همسایگان افزود: رابطه خوب   در مناطق آزاد دانست و 
 می تواند اقتصاد ایران را از رکود و تکانه های متأثر از اقتصاد 

جهانی نجات دهد. 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور از مناطق آزاد به عنوان 
وگفت:  کرد  یاد  همسایگان  با  ایران  اقتصادی  ارتباط  پل 
بازار تقاضای گاز طبیعی برای همسایگان ایران روزی 200 
میلیون متر مکعب است که این میزان می تواند سالیانه 25 

میلیارد دالر درآمدزایي براي کشور به همراه داشته باشد.
افتتاح تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی  وی در خصوص 
کیش گفت: تکمیل زیرساخت ها و تأسیسات زیربنایی در 
کیش یک ضرورت است و با رویکرد و مدیریت این منطقه 
در تکمیل کمبودها در این بخش شاهد موفقیت های خوبی 

در اجرای طرح های عمرانی در کیش هستیم.
ترکان افزود: این تصفیه خانه قابلیت ارتقاء ظرفیت تا 40 
هزار متر مکعب را دارا است که با بهره برداری از این طرح، 
مشکالت ناشی از حمل فاضالب در کیش مرتفع شده است.

ظریف  دکتر  با  مونسان  مهندس  دیدار  در 
راهکارهاي توسعه سرمایه گذاري هاي خارجي 

بررسي شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان 
نخستین  برگزاري  حاشیه  در  کیش،  آزاد  منطقه 
و  سرمایه گذاری  فرصت های  بین المللی  کنفرانس 
همکاري در حوزه صنایع هوایی و هوانوردی ایران، 
امور  وزیر  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 

خارجه کشور با هم دیدار کردند.
در این دیدار محمد جواد ظریف و علي اصغر مونسان 
و  گذاران  سرمایه  جذب  راهکارهاي  خصوص  در 
گردشگران خارجي و ایجاد بسترهاي مناسب براي 
افزایش سرمایه گذاري هاي خارجي در منطقه آزاد 

کیش به بحث و تبادل نظر پرداختند.
جنوب  هواپیمایي  قطب  به  کیش  جزیره  تبدیل 
در  شده  مطرح  محورهاي  مهمترین  از  نیز  کشور 
نشست وزیر امورخارجه کشور با مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد کیش بود.

مدیر عامل سازمان  منطقه آزاد کیش با وزیر امورخارجه کشور دیدار کرد

مهندس ترکان تأکید کرد:
امکانات گردشگری کیش براي بهره مندي همه مردم است

دیداراستاندار هرمزگان
 با مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد کیش

اعالم رضایت امام جمعه بندرعباس از عملکرد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

با  بندرعباس  به  روزه  یک  سفر  در  مونسان  مهندس 
دکتر جادري دیدارکرد.

سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد کیش، مهندس مونسان مدیرعامل سازمان 
هرمزگان  استاندار  جادري  دکتر  با  کیش  آزاد  منطقه 

دیدارکرد.
دکتر جاسم جادري در این دیدار با اشاره به اقدامات 
زیرساختي انجام شده درجزیره کیش از عملکرد موفق 
مهندس مونسان تقدیرکرد و افزود: درمدت یک ساله 
هایي  طرح  اجراي  شاهد  مونسان  مهندس   مدیریت 
جزیره  اقتصادي  و  گردشگري  توسعه  براي  که  بودیم 

کیش بسیار الزم و ضروري بود.

بازدید مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش از روند 

ساخت مسجد جامع بندرعباس

زمان  در  سازمان  عملکرد  از  آبادي  نعیم  ا...  آیت 
 مسؤولیت مهندس مونسان به عنوان یکي از موفق ترین 

مدیران چند دوره اخیر نام برد.
 مهندس مونسان همچنین در سفر به بندرعباس  با آیت ا... 
فقیه  ولي  نماینده  و  بندرعباس  جمعه  امام  آبادي  نعیم 

دراستان هرمزگان دیدارکرد.
دراین دیدارامام جمعه بندرعباس با اعالم رضایت از عملکرد 
مونسان  مهندس  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
یاد اخیر  هاي  دوره  مدیران  ترین  موفق  از  یکي  عنوان   به 

کرد.
وي از تالش مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پیگیري 
جزیره  در  مختلف  هاي  حوزه  در  که  هایي  طرح  تکمیل  و 
کیش درحال اجراست ابراز خرسندي کرد و افزود: انجام این 
فعالیت هاي همه جانبه، توسعه کیش و خوشحالي مردم و 
دارد. مدیرعامل سازمان منطقه  را در پي  مسؤوالن منطقه 
آزاد کیش نیزدراین دیدارها گزارشي کامل از فعالیت هایش 

دریک سال اخیر ارائه کرد.

به  بندرعباس  از  بازدید  در  مونسان  مهندس 
همراه آیت اهلل نعیم آبادي امام جمعه بندرعباس 
و نماینده ولي فقیه در استان هرمزگان و جمعي 
ساخت  مراحل  از  بندرعباس  شهر  مسؤوالن  از 

مسجد جامع بندرعباس دیدن کردند.
با مساحت زیربنای 22 هزار  مسجد جامع بندرعباس 

و 250 متر مربع با ظرفیتي معادل سه برابر بزرگترین 
براي  گوهرشاد  مسجد  یعنی  کشور  فعلی  مسجد 
پذیرش 21 هزار نفر در فضای سر پوشیده، 17 هزار 
ظرفیت رواقها  در  نفر  هزار   چهار  و  شبستان  در   نفر 

 دارد.
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به همراه  آزاد کیش  منطقه  مدیرعامل سازمان 
مسؤوالن  دیگر  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
 سازمان با حضور در پارک خانواده از قسمت های

بازدید  عصرانه  نمایشگاه  و  پارک   مختلف 
کرد.

الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
منطقه آزاد کیش، مهندس مونسان  ضمن بازدید از 
 نقاشی های دیواری پارك مینا )خانواده( و نقاشی های 
 سه بعدی این پارك و گفتگو با هنرمندان این طرح ها، 
با تأکید بر اینکه هنر هنرمندان جزیره باید در خدمت 
 فضای شهری کیش قرار گیرد، گفت: ما از عینی سازی 
خدمت  در  آن  کاربرد  و  جزیره  در  هنرمندان  هنر 
کنیم  می  حمایت  ترافیکی  عالئم  و  شهری   فضای 

و بستر اجرای این کار فراهم است.
از  بازدید  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خانه فرهنگ پارك مینا و کالس های آموزشی این 
مرکز، با حضور در کالس نقاشی و خطاطی کودکان 
از نزدیک در جریان روند آموزشی  این خانه فرهنگ 

قرار گرفت.
مسؤوالن  و  مونسان  مهندس  بازدید،  این  ادامه  در 
همراه در نمایشگاه عصرانه حاضر شدند و در گفتگو 
هنری،  هاي  غرفه  های  فعالیت  با  داران  غرفه  با 
نمایشگاه  کنندگان  مشارکت  آموزشي  و  سرگرمی 

آشنا شدند. 
گفتنی است هنرمندان رشته هاي مختلف هنري و 
در  که  عصرانه،  نمایشگاه  در  جزیره کیش  آموزشی 
است،   برگزاری  حال  در  کیش  خانواده  پارك  محل 

آثار خود را براي عالقمندان عرضه مي کنند. 
آزاد  منطقه  سازمان  سیاست  هنرمندان،  از  حمایت 
کیش است و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در  سازمان  این  مدیریت  برنامه های  از  همچنین 

تأسیس خانه هنرمندان کیش خبر داد. 
مهندس مونسان در حاشیه بازدید از پارك خانواده 

گسترش  به  اشاره  با  عصرانه،  هنری  نمایشگاه  و 
جزیره  سطح  در  هنری  و  فرهنگی  زیرساخت های 
گفت:  زمینه،  این  در  اجرا  دست  در  های  برنامه  و 
همه  حمایت  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سیاست 

جانبه از هنرمندان است. 
مهندس مونسان با اشاره به اقدامات حمایتی فرهنگي 
از هنرمندان  اقتصادي سازمان منطقه آزاد کیش  و 
ساکن جزیره کیش گفت: از سال گذشته، به همت 
معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان، هنرمندان ساکن 
کیش شناسایی شده و برای 300 نفر از آنها کارت 

هویت هنرمندان صادر شده است. 
وی با اشاره به نظر سازمان در استفاده از ظرفیت های 
شرکت  خوب  ارتباط  و  شهری  امور  در   هنرمندان 
سرمایه گذاری به عنوان متولی امور شهری با هنرمندان 
سازنده  ارتباط  خوب  نمونه  خانواده  پارك  افزود: 

های  حوزه  هنرمندان  و  کیش  آزاد  منطقه   سازمان 
مختلف است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در  شده  ایجاد  نشاط  و  شادابی  فضای  به  اشاره  با 
میان هنرمندان کیش، گفت: با حضور هنرمندان در 
پروژه های عمرانی و کسب در آمد، به اقتصاد آنها نیز 

کمک شایانی شده است. 
در  سازمان  و  هنرمندان  همکاری  بر  تأکید  با  وی 
نمایشگاه ها  برگزاری  نظیر  مختلف  مناسبت های 
ابراز امیدواری کرد که این مشارکت ها تداوم یافته  
نهایت  منجر به خالقیت  افزایش پیدا کند و در  و 
اشاره  با  مونسان  مهندس  شود.  هنرمندان  بیشتر 
فرهنگسرای  یا  خانه  تأسیس  در  سازمان  برنامه  به 
چنین  تشکیل  با  هستیم  امیدوار  افزود:  هنرمندان، 
نهادی برای هنرمندان بحث هنر و هنرمند در جزیره 

کیش به سامان برسد.

امام جمعه کیش با یاد آوری اینکه استکبار جهانی 
و در رأس آن آمریکا خود اولین سردمداران ترور 
در صحـنه های بین المللی هستند افزود: آنها با 
وجـود این همه جنایات باز هم شعار ظاهری مبارزه 

با تروریست را سر می دهند.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی در 
خطبه های نماز جمعه کیش با دعوت از نمازگزاران به 

رعایت تقوای الهی، شهادت آیت اهلل مدنی، 
آِیت اهلل قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی 
به  از فرماندهان نظام که به دست منافقان 
 شهادت رسیده اند و همچنین رحلت آیت اهلل

تسلیت  را  تهران  امام جمعه  اولین  طالقانی 
بود که  عالمی  ایشان  اظهار داشت:  و  گفت 
عمر خود را وقف دفاع از احکام نورانی اسالم 
کرد و همواره در خدمت امام راحل و انقالب 
بود، ایشان بارها تا مرز شهادت پیش رفتند و 
بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی از 
یاران صدیق و ارزشمند حضرت امام خمینی 

)ره( بود.
وی با یاد آوری اینکه سالها از حمله ساختگی 

به برج های دو قلوی آمریکا می گذرد گفت: متأسفانه 
به  یورش  و  تجاوز  برای  ای  بهانه  را  آن  استکبار جهانی 
بعضی از کشورهای اسالمی قرار داد و پای جهنمی خود 
را به این کشورها باز کرد و ظلم های متعددی را به مردم 

مظلوم آن روا داشت.
خطیب جمعه کیش اظهار داشت: آنان به بهانه دروغین 
شده  رو  دستشان  اخیر  سالهای  در  تروریست  با  مبارزه 
آنها داعشی ها یک روز خوب می شوند  نگاه  است، در 

و برای آنان تبلیغ می کنند و روز دیگر که اقدامات این 
گیرد می  قرار  تعارض  در  آنها  منافع  با  جنایتکار   گروه 
ما  البته  شود،  می  یاد  بد  داعش  عنوان  به  آنها  از 
دانیم  می  و  کرد  نخواهیم  باور  را  رفتارها  نوع   این 
این برنامه ها نقشه ای دیگر از سوی استکبار جهانی است.
وی گفت: استکبار جهانی و در رأس آن امریکا از اولین 
روزها ترور و تروریست را ترویج کردند و در طول تاریخ 
هر جا شخصیت یا کسانی بودند که از انها احساس خطر 
می کردند دست به ترور آنها می زدند، آنان خود 
 اولین سردمداران ترور در صحنه های بین المللی 
خود  واقعی  معنای  به  کش  آدم  و  هستند 
مبارزه  شعار  که  است  جهانی  استکبار 
بیان ظاهری  بصورت  متأسفانه  را  آن   با 

 می کند.
علیدادی به قیام 17 شهریور مردم ایران در سال 
1357 به عنوان قیامی مردمی اشاره کرد و افزود: 
گرچه در این قیام تعدادی از مردم به وسیله رژیم 
موضوع  این  اما  نوشیدند  پهلوی شربت شهادت 
 روند پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی را سرعت

 بخشید.

 مسابقات اساللوم ) حرکات مارپیچ با خودرو( به همراه جایزه های ویژه و برنامه های 
شاد رالی خانوادگی تا 28 شهریورماه در کیش برگزار شد.

از  روز  اولین  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
کیش،  مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  مونسان  اصغر  علی  حضور  با  مسابقات   این 
حجت االسالم حسن علیدادی امام جمعه کیش، محمد محب خدایی معاونت گردشگری، 
حسین جاللی سرپرست مؤسسه ورزش و جمعی دیگر از مسؤوالن و مدیران سازمان 

منطقه آزاد کیش در مانژ سوارکاری کیش برگزار شد.
 به گفته محمد محب خدایی معاونت گردشگری کسانی که تمایل به اسکان در محل های
در نظر گرفته شده برای شرکت کنندگان داشتند در کمپ ها و فیاك های آماده شده 
از  اسکان داده شدند. برخی دیگر از شرکت کنندگان نیز در هتل ها اسکان یافته و 
برای آسایش حاضران  نهایت تالش  تخفیفات شرکت در مسابقات بهره مند شدند و 

صورت گرفت.
بنابر این گزارش، در این دوره از مسابقات اساللوم از نقاط مختلف کشور شرکت کنندگان 
با اتومبیل های مختلفی شرکت کرده بودند. پایین ترین مدل خودروهای شرکت کننده 

پراید و باالترین مدل آنها بنز بود.
تمامی خودروهای شرکت کننده با آرم های مسابقات رالی که در اختیار آنان قرار داده 
شده بود اقدام به طراحی خودروهای خود کرده بودند. البته این طراحی ها هم در یک 
مسابقه با همین عنوان شرکت داده شدند و طرح های برتر نیز جوایزی دریافت کردند.

این مسابقات در محل  اولین روز شروع  نیز در  آزاد کیش  مدیرعامل سازمان منطقه 
مسابقه حاضر شده و گفت: برگزاری این مسابقات می تواند یکی از طرح های بسیار 

خوب در جذب گردشگر از سراسر کشور باشد.
جشنواره رالی خانوادگی کیش بزرگترین تور خانوادگی در کشور بود که با هدف اشاعه 
با  ارزان و کاهش هزینه های سفر به جزیره کیش  قانونمداری و گردشگری  فرهنگ 
همکاری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور، فرماندهی راهور نیروی انتظامی، 
سازمان منطقه آزاد کیش، شبکه 5 صدا و سیما و رادیو جوان، سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، 

برگزار شد.
 با رسیدن به روز پایانی مهلت ورود خودروهای جشنواره رالی تور خانوادگی به جزیره 

مرجانی کیش، بیش از5 هزار گردشگر با 1370 خودرو وارد جزیره کیش شدند.
در این جشنواره تالش بر این بود تا بخش قابل توجهی از هزینه های سفر گردشگران رالی 
تور با دریافت جوایز متنوع ازجشنواره کیش تأمین شود. همچنین پرداخت 100درصد 
کیش  جزیره  تا  شهرمبدأ  مسافت  احتساب  با  رالی  کنندگان  شرکت  بنزین  هزینه 
 براساس هرصد کیلومتر معادل هشت لیتر مصرف بنزین نیز از دیگر اقدامات حمایتی از

 شرکت  کنندگان در جشنواره بود.
از جمله برنامه های جشنواره رالی تورخانوادگی کیش برگزاری هر روزه مسابقه اساللوم با 
اهدای جوایز نقدی، قرعه کشی روزانه یک دستگاه خودرو تیبا بود که بسیاری از شرکت 

کنندگان از این جوایز بهره مند شدند. 
رالی تور خانوادگی کیش از 10 شهریور آغاز و تا 28 شهریور ادامه داشت.

بازدید سرزده مهندس مونسان از پارک مینا )خانواده(  و نمایشگاه عصرانه کیش

امام جمعه کیش:
استکبار جهانی و آمریکا اولین سردمداران ترور در صحنه های بین المللی هستند

برگزاری رالی خانوادگی کیش و مسابقات اساللوم )حرکات مارپیچ با خودرو(

با حضور مسؤوالن انجام شد
افتتاح دو شرکت و بازدید از 4 واحد تولیدي درکیش

از  بازدید  و  شرکت  دو  افتتاح  آیین  در  مونسان  مهندس 
از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  بر حمایت  تولیدي  واحد   4

تولیدکنندگان تأکید کرد.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل  مونسان  مهندس  حضور  با  کیش،  آزاد  منطقه 
المسلمین  و  االسالم  حجت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
مشاور  پور  کشت  مهندس  کیش،  جمعه  امام  علیدادي 

این سازمان  از معاونان و مدیران  عالي مدیرعامل، جمعي 
بندي بسته  و  تولید  حوزه  دو  در  تولیدي  شرکت  دو   از 
شوینده  مواد  تولید  و  پروتئیني  هاي  فرآورده  و  گوشت 
هاي  زمینه  در  تولیدي  واحد   4 از  و  نانو  فناوري   با 
بیوایمپلنت ها، صنایع چوب، عطر و ادکلن و پرورش گل و 

گیاه بازدید شد.
شرکت کیش گوشت فارس با تولید و بسته بندي گوشت 

کیش  آل  ایده  آرمان  و شرکت  پروتئیني  هاي  فرآورده  و 
تولیدکننده مواد شوینده با تکنولوژي نانو دو واحد تولیدي 
بودند که با حضور مسؤوالن محلي کیش، فعالیت خود را 

آغاز کردند.
در ادامه مسؤوالن کیش از 4 واحد تولیدي شامل شرکت 
صنایع چوب کیش با تولید انواع مصنوعات چوبي، شرکت 
استخواني،  هاي  ایمپلنت  کننده  تولید  بافت  همانندساز 
واحد  و  ادکلن  و  تولیدکننده عطر  الیزه  شرکت عطرآوران 

تولید و پرورش گل و گیاه بازدید کردند.
سازمان  مسؤوالن  حمایت  به  اشاره  با  مونسان  مهندس 
منطقه آزاد کیش از سرمایه گذاري در بخش هاي تولیدي 
گفت: هدف اصلي از این بازدیدها بررسي مشکالت فعاالن 
عرصه تولید درجزیره کیش بود تا با دستیابي به راهکارهاي 

مناسب و رفع موانع به توسعه این بخش ها کمک کنیم.
به  توجه  با  افزود:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
تولید  براي صادرات کاالهاي  تولیدکنندگان  مشکالتي که 
شده درکیش به داخل کشور دارند بزودي با حضور مدیرکل 
گمرك که از مدیران بسیار خوب جزیره کیش است ضمن 
این  مشکالت  رفع  به  نسبت  تولیدي  واحدهاي  از  بازدید 

واحدها اقدام خواهیم کرد.
واحدها  این  از  بازدید  مونسان طي  مهندس  است  گفتني 
این  گذاران  سرمایه  به  سازنده  پیشنهادهاي  ارائه  ضمن 
بخش ها بر لزوم تولید کاالهاي با کیفیت و تبدیل شدن 
این شرکت ها به برندهاي معتبر به عنوان مهمترین راهکار 
در رونق اقتصادي و افزایش درآمدزایي براي این واحدهاي 

تولیدي تأکید کرد.
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دوازدهمین کنگره آسیایی اورولوژی 201۴ با حضور 
بیش از 2 هزار پزشک داخلی و خارجی به میزباني 

جزیره کیش برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، رییس کنگره آسیایی اورولوژی 2014 گفت: 
حضور بیش از دو هزار پزشک و متخصص خارجی از 26 
مناسبی  زمینه  المللی  بین  کنگره  این  در  جهان  کشور 
در  علمی  توریسم  توسعه  و  کیش  جزیره  معرفی  برای 

کشور فراهم می کند.
حسینی«  جلیل  »سید  دکتر 

افزود: این کنگره در دوره های 
ژاپن،  کشورهای  در  گذشته 
هندوستان  و  تایلند  تایوان، 
برای  و  است  شده  برگزار 
این  که  است  بار  نخستین 
در  پزشکی  بزرگ  رویداد 
ایران  و  خاورمیانه  منطقه 

برگزار می شود.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش 
از 300 مقاله به دبیرخانه این 
کنگره ارسال شده است و از 
26 کشور جهان برای حضور 
آمادگی  اعالم  کنگره  این  در 
کرده اند، گفت: در کنار حجم 
شده،  ارسال  مقاالت  باالی 
گسترده  علمی  برنامه های 
مشارکت  با  متنوعی  و 
صاحبنظران طراحی شده که 
برگزاری این کنگره را از دیگر 

کنگره ها متمایز می کند.
این  در  داشت:  اظهار  آسیا  اورولوژی  انجمن  رییس  نایب 
کنگره برنامه های مشترك علمی با همکاری انجمن اورولوژی 
آسیا و بزرگ ترین انجمن های اورولوژی دنیا مانند انجمن 
 اورولوژی اروپا، انجمن اورولوژی آمریکا، انجمن بین المللی
 اورولوژی، انجمن بین المللی بی اختیاری و انجمن بین المللی
اروپایی آندرولوژی برگزار می شود که باعث متمایز شدن 

این کنگره از کنگره های قبلی می شود.
این  با اشاره به مزیت های کیش برای برگزاری   حسینی 
رویداد علمی گفت: این کنگره زمینه مناسبی براي برقراري 

ارتباط بین دانشگاه های ایران و دانشگاههای جهان فراهم 
مي کند و ضمن رساندن پیام صلح و دوستی، توان علمی 

ایرانیان را نیز به جهانیان نشان مي دهد.
بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
جزیره  است  کرده  تالش  المللی  بین  کنگره  این  افزود: 
یک  عنوان  به  مناسب  امکانات  به  توجه  با  را  کیش 
برگزاری  زمینه  و  کند  معرفی  برجسته  جغرافیایی  نقطه 
رویدادهای علمی مشابه را در این منطقه آزاد فراهم کند.

 حسینی با بیان اینکه کشور ترکیه هر ساله میزبان ده ها 
امیدواری  ابراز  است،  مشابه  پزشکی  المللی  بین  کنگره 
به  توجه  با  ایران  که  کرد 
همت  و  باال  علمی  پشتوانه 
مسؤوالن  ریزی  برنامه  و 
میزبان  آینده  در  بتواند 
المللی بین   رویدادهای 
در  ویژه  به  بیشتری  پزشکی 

حوزه علوم پزشکی باشد.
آسیایی  کنگره  دوازدهمین 
حضور  با   2014 اورولوژی 
نمایندگانی از 26 کشور جهان 
آلمان،  کانادا،  استرالیا،  مانند 
آمریکا، انگلیس، هلند، ایتالیا، 
کنگ،  هنگ  ژاپن،   سنگاپور، 
جنوبی،  کره  اتریش،  ترکیه، 
 18 تا   14 از  قطر  و  امارات 
همایش های  مرکز  در  آذر 
برگزار کیش  المللی   بین 

 می شود.

با حضور پزشکان ۲۶ کشور جهان؛

کیش میزبان بزرگ ترین کنگره بین المللی پزشکی ایران است

مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش از ستاد جشنواره بازدید کرد

مهندس مونسان تأکیدکرد

بهره گیري ازهمه ظرفیت هاي کیش برای توسعه گردشگري سالمت
خدمات  توسعه  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
درماني درکیش با هدف تبدیل شدن به قطب گردشگري 
سالمت در منطقه و معرفي کیش به عنوان جزیره سالمت 

خبرداد. 
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، مهندس مونسان در مراسم تقدیر از پزشکان 
با  کیش  جزیره  درمان  و  بهداشت  هاي  عرصه  فعاالن  و 
اشاره به اهمیت فعالیت پزشکان گفت: یکي از دغدغه هاي 
ساکنان و گردشگران جزیره کیش، مشکالت بهداشتي و 
درماني بود که به عنوان یکي از اولویت هاي اصلي سازمان 
تالشهاي  با  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  کیش  آزاد  منطقه 
دکتر خلخالي و دیگر مسؤوالن وکارکنان بیمارستان کیش 

اقدامات سازنده اي در خصوص رفع این مشکالت در یک 
سال گذشته انجام شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اجراي مرحله دوم 
توسعه بیمارستان کیش خبرداد و افزود: در این مرحله با 
 بهره گیري از حضور پزشکان حاذق کشور دامنه فعالیت هاي
جذب  براي  تا  دهیم  مي  گسترش  را  کیش  بیمارستان 

گردشگران درماني بسترهاي الزم فراهم شود.
مهندس مونسان گفت : آغاز همکاري با پزشکان دانشگاه 
علوم پزشکي شیراز حرکتي نو در مسیر بهداشت و درمان 
این  حضور  با  نزدیک  اي  آینده  در  و  است  کیش  جزیره 
پزشکان، تبادل دانش روز پزشکي و پشتیباني این دانشگاه 
از بیمارستان جزیره، کیش به قطب سالمت کشور تبدیل 

مي شود.
با تأکید بر سخنان  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
هنگام  در  بیماران  اینکه  درخصوص  انقالب  معظم  رهبر 
باشند  نداشته  بیماري  جز  رنجي  بیمارستان  به  مراجعه 
گفت: با طرح هاي حمایتي دولت در بخش درماني و اجراي 
توسط  بیماران  هاي  هزینه  از  زیادي  بخش  ها  این طرح 
دولت تأمین مي شود تا از بار نگرانیهاي مردم کاسته شود. 
افتتاح سه طرح تصفیه خانه  از  مهندس مونسان درادامه 
ده هزار مترمکعبي، سایت بازیافت نخاله هاي ساختماني 
در  تأثیرگذار  پروژه  سه  عنوان  به  کیش  خانواده  پارك  و 
بهبود بهداشت عمومي و سالمت رواني شهروندان یاد کرد 
و افزود: این طرح ها عالوه بر رفع برخي مشکالت چندین 
ساله کیش نظیر بوي نامطبوع و مشکالت حمل فاضالب، 
هاي آسیب  و  ساختماني  هاي  نخاله  ازدیاد   مشکالت 

زیست محیطي و نبود فضاهاي تفریحي براي کسب آرامش 
بهداشت  ارتقاء  در  ها  خانواده  فراغت  اوقات  گذراندن  و 
عمومي شهر و شهروندان نیز بسیار اثرگذار  هستند. وي 
افزود: درهمین راستا و به منظور ارتقاء سالمت شهروندان 
درکیش طرح دیگري با عنوان نظام سالمت درسه بخش 
پایش قند خون، فشارخون و بررسي توده بدني در مرحله اول 
 درسطح کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت هاي 
تابعه درحال اجراست و بزودي این طرح  به همه شهروندان 

تعمیم داده مي شود. 
همه  مادر  عنوان  به  چاقي  به  اشاره  با  مونسان  مهندس 
میزان  کارشناسان  هاي  بررسي  براساس  گفت:  بیماریها 
 135 کیش  نفري  هزار   27 جمعیت  مجموع  وزن  اضافه 
تن است که سازمان منطقه آزاد کیش درنظر دارد با هدف 
افزایش سالمت عمومي از طرح هاي مؤثری مانند معرفي 
الگوي مصرف صحیح مواد غذایي و رژیم سالم برای کاهش 

وزن شهروندان بهره گیرد.

مشـاور عالـی مدیرعامل سـازمان منطقه آزاد 
کیـش با حضـور در محل جشـنواره، از سـتاد 
هفدهمین جشـنواره تابسـتانی کیـش بازدید 

کرد. 
ــازمان  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل س
ــت پور در این بازدید  ــول کش منطقه آزاد کیش، رس
ضمن تشکر از عوامل دست اندرکار برگزاری جشنواره 

ــه به تنوع  گفت: با توج
حضور  ــاهد  ش برنامه ها 
در  گردشگران  گسترده 

جزیره بودیم. 
ــراز  اب ــن  ضم وی 
برای جذابیت  امیدواری 
بیشتر برنامه ها در نیمه 
دوم سال، گفت: با توجه 
به اینکه نیمه دوم سال 
و  آب  دارای  ــش  کی
هوای مساعدی می شود 
ــی  خوب ــای  برنامه ه
ــوان مهرکیش   تحت عن
ــده است  پیش بینی ش
ــور تعداد  ــاهد حض تا ش
ــگر  گردش ــتری  بیش

باشیم. 
ــش  ــور از بخ ــت پ کش
ــاف  اصن و  ــی  خصوص

ــود را با  ــته همکاری خ ــون گذش ــت تا همچ خواس
سازمان برای افزایش تعداد گردشگر در جزیره ادامه 

دهند. 
ــاره به بازدید از حوزه معاونت  وی در ادامه ضمن اش
ــیل های  ــت: کیش دارای پتانس ــه ورزش گف مؤسس
ــت ما را به سمت  ــت که قادر اس ــی اس خوب ورزش
ــعت  ــگری در وس ــد گردش ــدن به مقص ــل ش  تبدی

بین المللی ببرد. 
ــان بر ترکیب  ــاره به تأکید مهندس مونس وی با اش
ــزود: هدف کیش  ــگری و ورزش، اف دو حوزه گردش
قرار دادن حوزه ورزش در خدمت گردشگری جزیره 

است. 
ــازمان منطقه آزاد کیش  ــاور عالی مدیرعامل س مش
ــنواره تابستانی کیش به گردشگران تحت  هدیه جش
ــب یک  ــر ش ــوان ه عن
ــا  میلیون ه و  ــودرو  خ
و  نقدی  ــزه  جای ــال  ری
ــزه متنوع را  1717 جای
ویژگی های جشنواره  از 
تابستانی کیش برشمرد. 
ــان  ــور در پای ــت پ کش
ــر حضور در  ــا تأکید ب ب
کیش به عنوان بهترین 
ــه  ب ــیدن  رس ــت  فرص
آرامش و زیبایی، گفت: 
مدیرعامل  ــژه  وی توجه 
و  ــاخت ها  زیرس ــه  ب
برنامه های آتی و تالش 
معاونت ها در قالب طرح 
کیش  ــعه  توس ــع  جام
ــاد محیطی  موجب ایج
ــن، پاك و فرحبخش  ام

در کیش شده است. 

شش عـمل الپاراسـکوپی در بیمارستـان  کیش انجام شد
جراحی  بنیانگذار  طوالبی  دکتر  نظارت  با 
عمل  شش  ایران  در  پیشرفته  الپاراسکوپی 

الپاراسکوپی در بیمارستان کیش انجام شد.
الملل سازمان  بین  امور  و  روابط عمومي  گزارش  به 
زنان،  های  بخش  بیمار  شش  کیش،  آزاد  منطقه 
نازایی، گوارش و جراحی عمومی بیمارستان کیش با 
الپاراسکوپی پیشرفته مورد عمل جراحی قرار گرفتند.

دکتر »کرم اهلل طوالبی« در تشریح عمل الپاراسکوپی 
گفت: این روش با حداقل تهاجم برای اعمال جراحی 
با  و  انجام می شود  بیمار  بدن  به  و کمترین صدمه 
 استفاده از این روش در هزینه های بیمار و بیمارستان

صرفه جویی می شود.
وی با اشاره به تحوالت مثبت در بیمارستان 

کیش گفت: با حضور پزشکان متخصص 
کیش  بیمارستان  در  کشور  نام  صاحب 
بخشی،  بین  های  همکاری  افزایش  و 
در  بیمارستان کیش  برای  آینده خوبی 
کشور  در  سالمت  گردشگری  توسعه 
استاد  است.  بینی  پیش  قابل  منطقه  و 
قدمت  به  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  کرد  اشاره  ایران  در  پزشکی  علم 
شناخته  جهان  در  ایران  پزشکی  گفت: 
و  مدیریت  صورت  در  و  است   شده 
کیش جزیره  صحیح  ریزی   برنامه 

 می تواند جایگاه مناسبی در گردشگری 

سالمت در منطقه داشته باشد. 
Laparoscopy، الپاراسکوپي نوعی روش جراحی 
درون بین است که در آن بدون باز کردن شکم، حفره 

داخل شکم و لگن کاماًل روشن و نمایان می شود.
در این عمل که با بیهوشي عمومي صورت مي گیرد، با 
استفاده از یک تا 3  سوراخ 10 ـ 5 میلیمتري جراحي 
انجام مي شود و معموالً یکي از این سوراخ ها در ناف 
ایجاد مي شود. سپس دستگاهي به نام آندوسکوپ را که 
 دوربین بسیار حساسي درآن تعبیه شده و بزرگ نمایي
نور  با  عمل  محل  و  فرستاده  شکم  درون  کند،  مي 
سرد )مانند هالوژنه( روشن می شود و پس از آن، گاز 
از  و  باز شود  تا  بیمار مي کنند  وارد شکم  را   CO2

ابزارهاي  سوراخ،  همان  یا  دیگر  هاي  سوراخ  طریق 
جراحي وارد مي شود

جراح  به  )مانیتور(  نمایشگر  در  الپاراسکوپ  تصاویر 
براي مشاهده آناتومي داخلي و هدایت عمل جراحي 
کمک مي کند. در الپاراسکوپي تشخیصي، جراح قادر 
خواهد بود که نشانه هاي یک بیماري را سریعاً ببیند و 
آن بیماري را با جراحي تحت درمان قرار دهد یا اقدام 
به درمان طبي مناسب کند. یکي از فواید الپاراسکوپي 
کوچک بودن اسکار عمل )جاي زخم(  نسبت به عمل 
باز است که عوارض و مشکالت پس از عمل را  کمتر 
مي کند. این مسأله هم از نظر زیبایي به نفع بیمار 
است و هم به او کمک مي کند پس از جراحي خیلي 
سریع تر به زندگي روزمره برگردد و کارهاي عادي 

را از سر بگیرد.
این روش بسیار کمتر  نیز در  احتمال عفونت 
تشخیصي  عمل  این  انجام  هنگام  و  است 
مي توان از بافت هاي موجود در نواحي مشکوك 

نمونه برداري کرد.
شکم  داخل  باز،  جراحي  روش  در  همچنین   
و  نمي شود  روشن  الپاراسکوپي  روش  بخوبي 
چون اعضاي بدن روي هم قرار گرفته اند، ممکن 
است خیلي از بافت ها بخوبي دیده نشود، اما این 

مشکالت درالپاراسکوپي وجود ندارد.
در  تیرماه  اوایل  پیشرفته  الپاراسکوپی  بخش 

بیمارستان کیش راه اندازی شد.
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آغازسفربیش از1400جوجه الک پشت پوزه عقابی از کیش به آبهاي آزاد دنیا
جوجه الک پشت هاي پوزه عقابی پس از تولد از 31 
 النه در سواحل کیش سفرخود را از آبهای خلیج فارس

آغازکردند. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
بزرگترین  فعالیت  پیاپی  سال  هشتمین  در  کیش،  آزاد 
سایت تخم گذاری الك پشت های دریایی کیش، هزار و 
434 نوزاد الك پشت از 31 النه موجود در ساحل حفاظت 
شده جنوب جزیره رها شده اند که این میزان با توجه به 

تعداد النه ها رقم قابل توجهی است.
بزرگترین سایت تخمگذاری الك پشت های دریایی کیش 
به طول تقریبی 900 متر در جنوب جزیره مورد حفاظت قرار 
 گرفته و با وجود این سایت احتمال مرگ و میر الك پشت ها
 از زمان تخمگذاری تا خروج نوزادان از تخم و رها شدن در 

آب دریا به کمترین میزان ممکن رسیده است.
در  عقابی  پوزه  پشت  الك   13 تعداد  امسال  همچنین 
با  که  شدند  زده  )تگ(  برچسب  کیش  جنوبی  سواحل 
 توجه به تعداد الك پشت های تگ زده شده در سال های 
گذشته، تعداد کل الك پشت های شناسنامه دار شده در 

جزیره کیش  به 112 قطعه رسید.
 الزم به ذکر است الك پشت های پوزه عقابی از گونه های 
در معرض خطر انقراض می باشند که تالش هاي جهاني 

در جهت حفظ نسل آنها ادامه دارد.
 عالوه بر ارزش هاي زیستي و اکولوژیکي الك پشت هاي
دریایي و لزوم حفاظت هر چه بیشتر از آنها، سایت حفاظت 
شده کیش یکي از مهمترین جذابیت هاي طبیعي این جزیره 
است که همواره با شروع فصل تخمگذاري الك پشت هاي 
را جذب خود  زیادی  گردشگران  و  مندان  عالقه   دریایي، 
تا 60  مي نماید. الك پشت هاي پوزه عقابي حدوداً 50 
با  و  آورند  بیرون مي  تخم  از  تخمگذاري سر  از  روز پس 

زحمت فراوان خود را از بین ماسه ها بیرون کشیده و به 
کمک نور منعکس شده از سطح دریا راه را پیدا کرده و به 

سمت دریا مي روند.
به  تخمگذاري  براي  ماده  پشت  الك  یک  که  زماني  از 
از تخم و  تا زمان خروج نوزادان  ساحل مراجعه مي کند 

رسیدن به دریا خطرات متعددي آنها را تهدید مي کند.
در  مصنوعي  نورهاي  و  نوري  هاي  آلودگي  وجود 
با  خودروها،  نور  و  روشنایي  هاي  چراغ  نظیر  سواحل، 
هاي  پشت  الك  سازي  النه  رفتارهاي  در  اختالل   ایجاد 
این  آنها مي شود.  باعث مرگ  نوزادان  یابي  بالغ و جهت 
نورها باعث مي شوند نوزادان الك پشت پس از خروج از 
تخم راه را گم کنند و هیچگاه به دریا نرسند که این امر 

موجب مرگ حتمي نوزادان خواهد شد.
مناسب  هاي  مکان  از  کیش  جزیره  اي  ماسه  سواحل 

عقابي  پوزه  هاي  پشت  الك  تخمگذاري   براي 
تا   1385 سال  اسفند  از  دلیل  همین  به  و  باشد  مي 
الك  مونیتورینگ  و  حفاظت  طرح  اجراي  با  کنون 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  دریایي  هاي  پشت 
یکي  در  بانان  محیط  روزي  شبانه  گشت  برقراري  و 
پشتها الك  تخمگذاري  هاي  سایت  بزرگترین   از 
در جنوب جزیره، ساالنه تعداد زیادي نوزاد الك پشت به 
فارس  نیلگون خلیج  دریاي  به  از سواحل جزیره  سالمت 

روانه مي شود.
تا  اسفندماه  اواخر  از  عقابي  پشتهاي  الك  تخمگذاري 
و  دارد  ادامه  کیش  جزیره  سواحل  در  ماه  خرداد  اواسط 
شانس دیدن همزمان تخمگذاري و بیرون آمدن نوزادان 
براي  خرداد  اول  نیمه  و  اردیبهشت  دوم  درنیمه  تخم  از 

گردشگران عالقمند وجود دارد.

بوکسور نوجوان کیش مدال برنز مسابقات قهرمان کشوری را کسب کرد

درخشش تیم کیش در مسابقات قهرمانی 
اسکواش نوجوانان کشور 

موفقیت شناگرهای کیش در مسابقات شنای شرکت ملی نفت 

تیم کیش مقام پنجم لیگ باشگاهی سه گانه 
کشور را کسب کرد 

ورزشکار کیش به مرحله دوم اردوی آماده سازی تیم ملی سافت بال بانوان دعوت شد

»علی جراحی« بوکسور نوجوان کیش موفق به کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی نوجوانان 
کشور شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نماینده جزیره کیش 
قهرمانی  بوکس  رقابتهای وزن 7 0 کیلوگرم ششمین دوره مسابقات  بندی  رده  در دیدار 
نوجوانان کشور، موفق به کسب برتری مقابل حریف خود از استان مرکزی شد و مدال برنز 
را از آن خود کرد. ششمین دوره مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان کشور، در 13 وزن و در 
سه راند دو دقیقه ای در شهر بانه استان کردستان برگزار شد. همچنین »حمزه نصیری« به 
عنوان مربی و سرپرست، این بازیکن را در مسابقات قهرمانی کشور همراهی می کرد. نماینده 
بوکس کیش با حمایت معاونت آموزش و ورزش شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در 

مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور شرکت کرد.

تیم اسکواش نوجوانان کیش با کسب دو عنوان قهرماني و دو عنوان نایب قهرماني مسابقات 
قهرمانی اسکواش نوجوانان کشور یادواره مهدی نفر خوش درخشید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مسابقات و در 
فینال رده سني زیر 15سال طي یک بازي جذاب و نزدیک محمد رضا جعفری پدیده این 
رقابتها پس از 5 گیم نفس گیر با نتیجه 3 بر 2 در برابر امیرحسین فیض پور شکست خورد 

و عنوان دوم را از آن خود کرد.
در این رده سني  آقایان فربد کیوانفر از کیش و  سپهر اعتماد پور از مرکزي به عنوان سوم 
مشترك دست یافتند. فینال رده سني زیر 17 سال به طور کامل در اختیار تیم کیش بود و 
در این بازي علیرضا شاملي در مقابل هم تیمي خود  مجتبي کفیلي با نتیجه سه بر صفر به 
پیروزي رسید و جایگاه سوم مشترك این رده نیز به آقایان محمد علي فرهت از تهران و مجید 
کریم پناه از اصفهان رسید. در فینال رده سني زیر 19 سال نیز فرزان حبیب پور از خوزستان، 
تنها ستاره راه یافته میزبان به مسابقه پایاني ، در مقابل سجاد زارعیان از کیش قرار گرفت و  
در نهایت  نماینده خوزستان با قبولي شکست سه بر یک بازي را به حریف خود واگذار کرد 
و  سوم مشترك  این رده سني نیز به مهدي فتحي از مرکزي و نوید دشتي از یزد رسید. تیم 

اسکواش کیش را ثاقب خان به عنوان مربی و سرپرست در این مسابقات همراهی می کرد.
ورزشی  متعهد  )خبرنگار  نفر  مهدی  یادواره  کشور  نوجوانان  قهرمانی  اسکواش  مسابقات 
کشورمان که در یک سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفت( در رده های سنی نوجوانان 

زیر 15 ، 17 و 19سال 5 تا 7 شهریور در سالن اسکواش ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد.

شناگران کیش با کسب مدالهای طال، نقره و برنز در مسابقات شنای شرکت ملی 
نفت ایران درخشیدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آرتا محمدی 
و علیرضا لیراویزاده دو تن از شناگران کیش موفق به کسب دو مدال طال، یک نقره 

و یک برنز در مسابقات شنای شرکت ملی نفت ایران شدند.
در مسابقات المپیاد فرزندان پسر زیر 25 سال کارکنان وزارت نفت، »آرتا محمدی« 
»علیرضا  و  قورباغه  و  سینه  کرال  متر   50 مواد  در  اول  مقام  دو  به کسب  موفق 
لیراویزاده« مقام سوم در 50 متر کرال پشت و مقام چهارم در 50 متر کرال سینه  

را از آن خود کرد.
المپیادهای فرهنگی ورزشی وزارت نفت با حضور چهار شرکت اصلی وزارت نفت 

هر دو سال یک بار برگزار می شود.
 

تیم کیش در مرحله نخست لیگ سه گانه باشگاه های کشور در جایگاه پنجم ایستاد. به گزارش 
روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، تیم کیش با کسب زمان هفت ساعت و 
10 دقیقه و 35 ثانیه جایگاه پنجم این مسابقات را کسب کرد. در این رقابتها تیم های نیروی زمینی 
ارتش ج.ا.ا تهران، باشگاه رعد قرارگاه خاتم االنبیاء و باشگاه مقاومت چهارمحال و بختیاری به ترتیب 
در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. مرحله نخست لیگ سه گانه آقایان باشگاههای کشور با حضور 16 
تیم به صورت تیمی و انفرادی در دو رده سنی جوانان با حضور 40 ورزشکار و بزرگساالن با حضور 50 
ورزشکار در خرم آباد لرستان برگزار شد. رقابتهاي باشگاهی سه گانه کشور امسال با برگزاری 3 مرحله 
برگزار خواهد شد و در پایان مجموع امتیازات سه مرحله ، تیم های اول تا سوم رامشخص خواهد کرد. 

مرحله دوم این مسابقات آذرماه در یکی از شهرهای جنوبی کشور برگزار می شود.

متین رضائیان ورزشکار کیش توانست مجوز حضور در مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی 
سافت بال بانوان را کسب کند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، متین رضائیان ورزشکار 
شایسته جزیره کیش پس از حضور در مرحله اول اردوي تیم ملی سافت بال بانوان که با 
حضور60 ورزشکار در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد توانست جواز حضور در مرحله 

دوم اردوي تیم ملي را کسب کند.
مرحله دوم اردوي تیم ملی سافت بال کشورمان براي شرکت در مسابقات جنوب غرب آسیا 

به مدت 4 روز در اصفهان برگزار شد.
ازبین 29 بانوي ورزشکارحاضردر این اردو که زیر نظر نجمه حسینی، سیده زهرا موسوی و 
 سمیه کامجو به عنوان اعضای کادر فنی برگزارشد 18ورزشکار برتر برای شرکت در رقابت های 

جنوب غرب آسیا انتخاب شدند.
شایان ذکر است، مسابقات سافت بال جنوب غرب آسیا 20 تا 25 شهریور، با حضور تیم های 

هند، عراق، ایران و 2 تیم از پاکستان در شهر کراچی پاکستان برگزار شد.

 با ساماندهی مراکز فروش بلیت های خدمات گردشگری در کیش، واسطه ها حذف و بلیت ها 
در مراکز فروش دارای مجوز به گردشگران و ساکنان کیش عرضه می شود.

معاون گردشگری  آزاد کیش،  منطقه  الملل سازمان  بین  امور  و  روابط عمومي  گزارش  به 
سازمان منطقه آزاد کیش با اعالم این خبر گفت: از این پس تمام بلیت ها به صورت مکانیزه 
و با استفاده از یک سامانه یکپارچه صادر می شود و بهای فروش بلیت خدمات مراکز مختلف 

گردشگری نیز در تمام مراکز فروش دارای مجوز یکسان است.
بلیت را  این طرح مراکز بدون مجوز اجازه فروش  با اجراي  افزود:  »محمد محب خدایی« 
ندارند و پیش بینی خدمات حمل و نقل یا ترانسفر در بلیت فروخته شده یکی از مزیت های 
اصلی راه اندازی این سامانه جدید است. وی گفت: گردشگران کیش که تا کنون فقط پس 
از ورود به جزیره با خدمات گردشگری آشنا شده و از طریق کانترها و مراکز فروش خدمات 
گردشگری بلیت برنامه های مورد نظرشان را خریداری می کردند می توانند با استفاده از 
این سامانه قبل از سفر به کیش خدمات گردشگری خود را انتخاب و از طریق اینترنت یا 
مراجعه به آژانس ها یا مراکز فروش دارای مجوز نسبت به خرید بلیت اقدام کنند. راه اندازی سامانه 
الکترونیکی گردشگری کیش با هدف ایجاد تحول در روش های سنتی، حذف واسطه ها، کاهش 

قیمت ها و ارائه خدمات بهتر در جزیره کیش انجام شده است.

گردشگری  نمایشگاه  در  کیش  سالمت  گردشگری  غرفه  حضور 
سالمت کشور عمان با استقبال گسترده مردم، مسؤولین آن کشور و 

کشورهای شرکت کننده روبرو شد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، غرفه 
بیمارستان کیش که با رویکرد گردشگری سالمت در نمایشگاه گردشگری 
سالمت عمان شرکت کرده بود، در مدت 3 روز در تاریخ18 تا 21 شهریور 
مورد بازدید 1200 نفر قرار گرفت که این موضوع به طور گسترده در جراید 
و نشریات این کشور انعکاس یافت. گفتنی است بیمارستان های معتبر 45 
کشور جهان در نمایشگاه گردشگری سالمت عمان، که با موضوع گردشگری 

سالمت، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی برگزار شد، حضور داشتند.

استقبال گسترده  از غرفه کیش در 
نمایشگاه گردشگری سالمت عمان

ساماندهي فروش بلیت های 
گردشگری درکیش 
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ادامه روند عمران رد جزریه کیش
مهندس رتکان :

صنعتی باشد
ری  سرماهی گذا

مکمل 
تجاری 

ری  سرماهی گذا


