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حجت االسـالم و المسـلمين محمد محمدي گلپايگاني شامگاه
پنج شـنبه 12 دي در مراسـم كلنگ زني مسجد ثامن االئمه(ع) 
و تقدير از مسـئولين و خادمان هيئت هاي مذهبي در تاالر شهر 
كيش گفت:عشـق به امام حسـين (ع) را در سيماي مردم كيش 
مشـاهده كردم و ديدن مراسم عزاداري شيفتگان ابا عبدا.. حسين (ع)

در كيش، من را منقلب كرد. 
ــترده مردم كيش در ايام سوگواري تاسوعا و  ــاره به حضور گس وي با اش
عاشوراي حسيني و انعكاس آن از صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
گفت: مردم كيش در اين مراسم عشق و ارادات خود را به ائمه اطهار(ع) 
ــان دادند. رئيس دفتر مقام معظم رهبري بيان كرد: مظاهر و ظواهر  نش
در كيش از نظر حجاب نشان دهنده اين است كه مردم كيش پايبند به

 ارزش هاي اسالمي هستند.
ــلمين محمد محمدي گلپايگاني افزود: مهندس  حجت االسالم و المس
مونسان را از قديم مي شناسم مديري باكفايت است و به وي ارادت دارم 
ــرفت و ترقي كيش در همه جهات در مديريت او  ــاهد پيش و اميدوارم ش
باشيم. وي تاكيد كرد:آباداني تنها مختص به ايجاد ساختمان نيست بلكه 

آباداني فرهنگي و آباداني دين مردم را نيز شامل مي شود.
رئيس دفتر مقام معظم رهبري با اشاره به نيم قرن آشنايي خود با دكتر 
ــورمان گفت: از سال 1340 با يكديگر در يك  روحاني رئيس جمهور كش
ــه طلبه شديم و هم خرج و هم مباحثه بوديم و با يكديگر به سفر  مدرس
مي رفتيم از اينرو شناخت خوبي از وي دارم لذا خيلي اميد دارم در طول 
تصدي وي بر قوه مجريه، تحوالت شگرفي در زندگي مردم حاصل بشود.

ــاره به تحريم هاي غرب عليه كشورمان گفت: وفاداري مردم به  وي با اش
اين نظام، از رموز موفقيت اين كشور است.

ــالم و المسلمين محمد محمدي گلپايگاني گفت: مهمترين  حجت االس
وظيفه حكومت اسالمي، حفظ و تامين دين مردم و پرورش نسلي متدين 
است و خدا را شكر مي كنيم در زماني زندگي مي كنيم كه شخص اول 
ما مجتهد و مرجع تقليد است. وي با برشمردن ويژگي هاي مقام معظم 
رهبري از جمله شب زنده داري و راز و نياز شبانه ايشان با پروردگار وعدم 
توجه به زرق و برق دنيا گفت:محبوبيت ايشان را بارها نه تنها در بين مردم 
كشورمان در بين مردم دنيا مشاهده كرده ام و جا دارد بگويم كه زندگي 

رهبري از زندگي مردم متوسط جامعه پايين تر است.
گفتني است در اين مراسم آغاز عمليات ساخت مسجد ثامن االئمه (ع) 
ــد و رئيس دفتر مقام معظم رهبري با اشاره به نقش مساجد در  اعالم ش
صدر اسالم و بعد از پيروزي شكوهمند اسالمي كشورمان گفت: مساجد 

محل نشر و ترويج دين به مردم است. 

ــدادي را در جزيره كيش  ــلمين علي ــالم و المس ــود حجت االس وي وج
ارزشمند دانست و ابراز اميدواري كرد تا سال آينده صداي اذان از گلدسته 
هاي مسجد ثامن االئمه (ع) كه در يكي از مكان هاي پر تردد كيش قرار 
ــالم و المسلمين عليدادي  ــود. همچنين حجت االس دارد طنين انداز ش
امام جمعه كيش در اين مراسم با تقدير از هيات هاي مذهبي كيش در 
ــم عزاداري ابا عبدا.. الحسين (ع) گفت: اميدوارم  ــكوه مراس برگزاري باش
ــان مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، جزيره  با حضور مهندس مونس
كيش در بخش مذهبي هم، خود را پيشرو تر از سالهاي قبل به نظام نشان 

دهد و شاهد قدوم مبارك مقام معظم رهبري در كيش باشيم.
ــازمان منطقه آزاد كيش نيز در اين مراسم  ــان مديرعامل س علي اصغر مونس
ــگران، امام جمعه، صداو  ــا تقدير از 42 هيات مذهبي كيش ، مردم، گردش ب
ــتقر در كيش در برگزاري مراسم  ــيما، نيروي انتظامي و دستگاه هاي مس س
عزاداري ساالر شهيدان گفت: ششمين مسجد جزيره كيش به نام مسجد ثامن 
ــيار زيبا در جزيره كيش ساخته مي شود. مديرعامل  االئمه(ع) با معماري بس
ــي از اقدامات فرهنگي و  ــازمان منطقه آزاد كيش همچنين با ارائه گزارش س
ــب، دغدغه  مذهبي در كيش گفت: اميدواريم با برنامه ريزي و اقدامات مناس

هاي مقام معظم رهبري در خصوص مسائل فرهنگي را مرتفع كنيم.

رئيس دفتر مقام معظم رهبري:

مردم كيش پايبند به ارزش هاى اسالمى هستند

1

رئيس دفتر مقام معظم رهبري با اشاره 
به خصوصيات بـارز امام رضا(ع) گفت: 
نام مباركش را «على» گذاشـتند كنيه 
اش «ابوالحسن» و القابش، رضا، صابر، 
رضى و وفى بود كه مشـهورترين آنها 
«رضا» است. از آنجايي كه دوستداران 
آن امام همام و دشـمنان ايشـان از او 
راضي بودند از اينرو رضا ناميده شدند.

وي افزود: امام رضا (ع) هرگز از شكم گرسنه 
و رنجها و آالم بينوايان غافل نبوده و هر وقت 
سفره غذا را براي آن حضرت مى گستردند 
همه خادمان را كنار سفره خود مى نشاند، 
حتى از دربان و نگهبان نيز غافل نمى ماند.

حجت االسالم و المسلمين محمد محمدي 
گلپايگاني با برشمردن برخي از ويژگي هاي 
ــتى، شب  ــاده زيس امام رضا (ع) از جمله س
زنده داري براي نيايش با خدا و روزه گرفتن 

در سه روز از ماه گفت: پيشواى هشتم (ع) 
در زهد و پارسايى و پرستش پروردگار، يگانه ى 
ــيم دنيا و مناصب  ــر خود بود و زر و س عص
اجتماعى و حكومتى در برابر مقام عبوديت 
ــايى او هيچگونه ارزشى نداشت. وي  و پارس
ــا (ع) را اين  ــر امام رض ــيره ديگ رفتار و س
ــتم   طور بيان كرد: مردى به حضور امام هش
ــيد و عرض كرد: «من ساكن خراسان و  رس
از دوستان شما خاندان هستم هم اكنون از 
سفر مكه باز مى گردم و پولم را گم كرده ام. 
ــما كمكى به من بفرماييد  در صورتى كه ش
پس از بازگشت به وطنم آن مبلغ را از جانب 
شما صدقه خواهم داد.» امام (ع) به اندرون 
ــت و از باالى  رفت و پس از لحظاتى بازگش
ــايد مبلغ دويست  در، بدون آنكه در را بگش
ــه او داد و فرمود:اين مبلغ را بگير و  دينار ب
ــدان و از طرف من هم  ــراى خود مبارك ب ب
ــده و فورا بيرون رو كه نه من تو را  صدقه م
ــائل بيرون  ببينم و نه تو مرا. پس از آنكه س
رفت، يكى از حاضران كه از سخنان و رفتار 
امام (ع) به شگفت آمده بود پرسيد: با آنكه 

مبلغ زيادى به وى داديد چرا خودتان را به او 
نشان نداديد؟ فرمود:براى آنكه نمى خواستم 

ذلت سؤال را در چهره ى او مشاهده كنم.
ــري گفت:  ــام معظم رهب ــس دفتر مق رئي
پيشواى هشتم (ع) با آنكه مقام رفيع امامت 
ــود، در عين  ــت و برگزيده ى خدا ب را داش
ــراى خود هيچ گونه حريمى  حال نه تنها ب
قائل نبود، بلكه در زندگى خويش با طبقات 
مختلف مردم حتى خدمتكاران و زيردستان 
با نهايت صميميت و فروتنى رفتار مى كرد.

ــالم و  ــم حجت االس ــن مراس ــان اي در پاي
المسلمين محمد محمدي گلپايگاني با ابالغ 
ــم رهبري گفت: حامل پيام  پيام مقام معظ
ــما  ــالم مقام معظم رهبري به ش درود و س

مردم شريف كيش هستم.
 در اين مراسم على ربيعى وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى كشورمان، محمد رضا عارف، 
علي اصغر مونسان مديرعامل سازمان منطقه 
ــلمين  ــالم و المس آزاد كيش و حجت االس
ــن عليدادي امام جمعه كيش  حضور  حس

داشتند.

حجت االسالم و المسلمين محمدي گلپايگاني:

حامل پيام درود و سالم مقام معظم رهبري به شما مردم شريف كيش هستم

مهندس مونسان را از قديم مي شناسم مديري باكفايت است و به وي ارادت دارم و اميدوارم
شاهد پيشرفت و ترقي كيش در همه جهات در مديريت او باشيم

امام جمعه كيش با تبريك ميالد با سـعادت ميالد پيامبر 
نور و رحمت و هفته وحدت گفت: وحدت و يكپارچگى بين 
شـيعه و سنى مانع تحقق توطئه هاى دشمنان و استكبار 

جهانى خواهد شد 
ــازمان منطقه آزاد  ــه گزارش روابط عمومي و امور بين الملل س ب
ــلمين عليداداي در مراسم جشن  ــالم و المس كيش، حجت االس
ــجد اهل تسنن برگزار شد گفت: تجلي وحدت  وحدت كه در مس
و همدلي مسلمانان در حج ابراهيمي مشهود است و اينكه آنان بر 

محور قبله اي واحد به نماز مي ايستند.
ــتكبار براي رسيدن به اهداف  امام جمعه كيش با بيان اينكه اس
ــيعه و سني دارد، اظهار  ــوم خود سعي در ايجاد تفرقه بين ش ش
ــلمانان بيش از پيش احساس  ــت: ضرورت وحدت بين مس داش
مي شود و مطمئن باشيد با وحدت واقعي، استكبار در مقابل اسالم 

تسليم مي شود. 
ــنن را فردي دلداده به  ــمس امام جمعه اهل تس وي حاج آقا ش
انقالب و نظام و متعهد معرفي كرد و گفت: آنان كه مي خواهند 
ــبت به يكديگر و اتحاد،  ــنن را نس ــيع و تس ــوزي اهل تش دلس
همبستگى و وحدت آنان را مشاهده كنند ، به كيش سفر كنند. 
ــت، يادآور شد:  وي با بيان اينكه بحث وحدت ضروري و مهم اس
وحدت ميان مسلمانان دستور اكيد قرآن و توصيه پيامبر عظيم الشان 
اسالم (ص) است و بايد با اتكا به ده ها عامل وحدت بخش، سيره 
ــالم را جامه عمل بپوشانيم. وى افزود : اتحاد و  پيامبر گرامي اس
ــلمانان آبرو، امنيت، پيشرفت و عزت به همراه  همدلى براى مس
دارد اما زمانى كه ملتى اتحاد نداشته باشد جز شكست نتيجه اى 
نخواهد گرفت. امروز شيعه و سنى با اتحاد و همبستگى با آرامش 
كامل در كنار هم زندگى مى كنند و براى عزت و پيشرفت ايران 

اسالمى آماده هر نوع فداكارى هستند.

امام جمعه كيش:
وحدت بين مسلمانان

دستور اكيد قرآن است
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يك�ي از مهمترين اقدامات�ي كه بعد از اتمام جن�گ جهاني دوم در 
تعدادي از كش�ورها براي توس�عه ص�ادرات و كمك به آزادس�ازي 
اقتصادي انجام گرفت، ايجاد مناطق آزاد بود. در همین راس�تا بايستی 

گفت شكل گیری بنادر يا مناطق آزاد ريشه های  تاريخی دارند.
تاريخچه چگونگ�ی و نحوه پیدايش مناطق آزاد تجاری و تحول اين مناطق 
و ش�كل گیری انواع گوناگون آن می تواند چش�م انداز واقعگرايانه تری 
در اين زمینه به دس�ت دهد.گذشته بنادر آزاد مبین آن است كه حفظ 
امنیت بازرگانی بین المللی هدف اولیه ايجاد اين بنادر بوده اس�ت و به 
همین دلیل اينگونه بنادر با ديوارهای دفاعی محصور می گرديده اند. اگر 
به تاريخ نگاهی گذرا داش�ته باشیم بنادر "پالیس" و "پیرائوس " نمونه 
اينگونه بنادر آزاد در يونان بوده اند. نیل به افزايش داد و ستد را در بندر 

آزاد رومی ها در جزيره "دالس " در دريای اژه می توان ديد.
اولی�ن بندر آزاد تجاری كه اهداف تأس�یس آن تا ح�دود زيادی با 
اه�داف مناطق آزاد در مفهوم امروزی تطاب�ق دارد، بندر هامبورگ 
اس�ت كه در س�ال 1888 ايجاد گرديد. هدف از تأس�یس اين بندر 
آزاد، تولید محصوالت صنعتی ذكر ش�ده اس�ت مش�روط بر آ نكه 
اين تولیدات از رقابت با صنايع داخل كش�ور دوری كند. بدينسان ، 
روند حركت اين بندر در جهت صادرات مستمر سیاستگذاری گرديد و 
صنعتی شدن، الزمه گسترش آن به شمار آمد. موفقیت چشمگیر بندر 

هامبورگ موجب ايجاد بنادر آزاد ديگری به خصوص در اروپا گشت.
قرن 19 و نیمه اول قرن بیس�تم، منطقه آزاد و ويژه مترادف با بندر 
آزاد بود. اين مناطق مكان های محدودی را در بر می گرفت كه ورود 
و خ�روج كاال در آنها آزاد بود و چون اين گونه مناطق در بنادر واقع 

شده بودند، معموالً نام بندر آزاد به خود می گرفتند. 
بدين تعبیر، بندر آزاد به منطقه ای اطالق می شد كه تجارت آزاد در 
آن امكان پذير بود. ناگفته پیداس�ت كه تجارت آزاد به منزله حذف 
حقوق و عوارض گمركی ب�ر واردات و صادرات و نیز فقدان هر گونه 
قی�د بر تجارت خارجی اس�ت. درحقیقت، در تج�ارت آزاد تفاوتی 
 بی�ن تولی�د داخلی و خارج�ی در منطقه آزاد تجاری وج�ود ندارد.
ساير اصطالحاتی كه در اين گونه موارد به كار می روند عمری كوتاه تر 
از 3 دهه دارند. در سال های 1974 و 1976 دو اقتصاد دان به نام های 
"هامادا " و "رودريگز “ اصطالح “مناطق آزاد از حقوق گمركی" را به 
كار بردند كه بعده�ا به صورت كوتاه تر، "منطقه آزاد" به كار گرفته 
ش�د. اين دو تعبیر به رونق تجارت عنايت دارند و موضوع س�اخت 
و تكمی�ل كاال مورد توجه آنها نیس�ت. در س�ال 1976 اقتصاد دان 
ديگری به نام “وال" “اصطالح مناطق صادرات ساز “ را به كار گرفت 
ك�ه در آن، گرايش به ف�رآوری و تكمیل كاالی صادراتی منظور نظر 
بود؛ اما سرمايه گذاری تولیدی در كانون توجه قرار نداشت. در سال 
1982 “ گروبل اصطالح “ مناطق آزاد فعالیت اقتصادی“ را به كار برد 
كه تعبیری گسترده و شامل سرمايه گذاری، فرآوری و ورود و خروج 
 كاال است. پس از آن اصطالح مناطق صنعتگری نیز به كار گرفته شد.
مركز ش�ركت های فرا ملیتی سازمان ملل متحد نیز 23 اصطالح را 

برای منطقه آزاد فهرست كرده است.
درحقیق�ت مناط�ق آزاد راه�ی بس�وی تج�ارت بین المللی وكس�ب 
درآمده�ای سرش�ار اس�ت . اصوال ورود ب�ه بازارهای جهانی خواس�ت 
 تمامی ملت هاست . بازارهای جهانی نیز راه خود را بسوی دروازه هايی
می گشايد كه البته درآن سهولت سرمايه گذاری ودادوستد انجام گیرد .

ناگفته پیداس�ت كه تحريم های اقتصادی علیه ايران درس های بزرگی 
را به م�ا آموخت . ترک موضع دفاعی درخص�وص واردات صرف والبته 
اش�تباهی در تاكتی�ك اقتصادی وص�ادرات نفت خام ،ب�دون توجه به 
ف�رآوری آن . اي�ن روزها كمتر ملتی يافت می ش�وند كه خام فروش�ی 
كنند . بهبود شرايط اقتصادی هر كشور حكم می كند تا از منابع موجود 

حداكثر استفاده وبهره برداری را داشته باشیم . 
متاس�فانه دردوران پی�ش از انقالب اس�المی وحتی پ�س از آن حركت 
شايسته وبايسته ای دررابطه با رهايی از چنگال وابستگی به اقتصاد تك 
محصولی نفت نشد . اما اين روزها كه مقاومت ملت مسلمان ايران درس 
بزرگی به دولت های قلدرجهان داد آنان نیز آموختند كه بايد حقوق حقه 
هر ملتی را محترم بشمارند . روزهای خوبی پیش روی ملت بزرگ ايران 
است . ايران با بهره گیری از حقوق هسته ای خود در چهارچوب مقرارت 
بین المللی خواهد توانست در تمامی عرصه ها مسیر خودكفايی را طی كند . 
اي�ن روزها دروازه های مناطق آزاد نیز به روی س�رمايه گذاری خارجی 
در بخش های اعالم ش�ده "درقالب بس�ته های س�رمايه گذاری " باز است . 
اما بايد پذيرفت كه س�رمايه گذاری به معنای سرمايه بری نباشد وبايد 
به تولید ثروت داخلی وبه نفع ملت ايران تمام شود . با امید به روزهای 

خوب وتوسعه همه جانبه.

فرصت در منطقه آزاد

راضیه طاهری

 دهمین نمايش�گاه بین المللی انرژی با حضور مش�اور 
ريیس جمهور و دبیر ش�ورای هماهنگی مناطق آزاد و 

ويژه اقتصادی كشور در جزيره كیش گشايش يافت.
 در آیین گش��ایش این نمایش��گاه که در محل نمایش��گاه های

بی��ن الملل��ی کیش برپا ش��ده اس��ت، ش��ماری از مدیران 
وزارتخانه های نفت و نیرو و مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد 

کیش حضور داشتند.
درای��ن نمایش��گاه ظرفی��ت ه��ا و توانمن��دی ه��ای بخ��ش 
گاز،  نف��ت،  توزی��ع  و  تولی��د  اکتش��اف،  زمین��ه  در  ان��رژی 
 ب��رق، ان��رژی ه��ای ن��و و تجدی��د ش��ونده معرفی می ش��ود.
ایجاد بسترهای مناسب به منظور تشویق سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی برای بهره گیری از ظرفیت های موجود از دیگر اهداف 
برگزاری این نمایش��گاه است. در این نمایشگاه 150 سازمان، 
 ش��رکت و موسس��ه فعال داخل��ی و ح��دود 50 نمایندگی
ش��رکت های خارجی جدیدترین دس��تاوردهای خود را در 

فضایی به وسعت 18 هزار مترمربع به نمایش گذاشته اند.

50 نمایندگ��ی خارجی از کش��ورهای چی��ن، ترکیه، هلند، 
ایتالیا، هندوس��تان، کره جنوبی، تای��وان، آذربایجان، مالزی، 
فرانسه، اتریش، امارات متحده عربی، اسپانیا، آلمان، بلژیک، 
اس��ترالیا، روس��یه، انگلس��تان، ژاپن، پرتقال، کانادا، کویت و 

سوئیس در این نمایشگاه حضور دارند.
بنا بر اعالم س��تاد برگزاری این نمایش��گاه، مش��ارکت 
ش��رکت های داخلی و بین المللی در دهمین نمایشگاه 
بی��ن المللی انرژی کیش در مقایس��ه با دوره گذش��ته 

رش��د 80 درصدی را نش��ان می دهد.
 تركان؛ مشاور رئیس جمهور:

ظرفیت تولید نفت ايران به چهار میلیون 
 بشكه در روز خواهد رسید 

مش��اور رئیس جمهور ب��ا بیان اینکه در ص��ورت لغو تحریمها 
 ظرفی��ت تولید نفت ایران به 4 میلیون بش��که در روز افزایش
می یابد، از تدوین بودجه سال 93 بر مبنای شرایط تحریم خبر 
داد و اعالم کرد: به زودی رئیس جمهور در اجالس داووس پیام 

جدید ایران به جامعه جهانی را تشریح و تبیین خواهد کرد .
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل س��ازمان منطقه 
آزاد کی��ش، اکبر ت��رکان در مراس��م آغاز ب��ه کار دهمین 
نمایشگاه انرژی کیش در جمع خبرنگاران درباره سیاستهای 
جدید نفتی ایران در صورت لغو کامل تحریمهای نفتی پس 
از توافق ژنو، گفت: در حال حاضر الیحه بودجه س��ال آینده 
کش��ور براس��اس وضع موجود و با احتس��اب شرایط تحریم 

بسته شده است .
مش��اور ارشد رئیس جمهور با بیان این که به عبارت دیگر، بودجه 
سال آینده دولت بر مبنای اقتصاد مقاومتی و عدم لغو تحریمهای 
بین المللی تدوین و به مجلس ارس��ال شده است، تصریح کرد: از 
این رو اگر به دنبال افزایش تحریمها امکان افزایش ظرفیت تولید 

نفت کشور فراهم نشود، مشکلی به وجود نخواهد آمد .
این عض��و کابینه دولت تدبیر و امید با ی��ادآوری اینکه به لغو 
تحریمها امیدواریم، بیان کرد: از این رو پیش بینی می شود در 
ص��ورت لغو و یا کاهش تحریمه��ا امکان افزایش ظرفیت تولید 

نفت ایران به سطح 4 میلیون بشکه در روز فراهم شود .
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به 
سئوالی مبنی بر اینکه آیا دولت نگران از دست دادن مشتریان 
نفت��ی خود حتی با وجود لغو تحریم ها نیس��ت؟ توضیح داد : 
هم اکنون مش��تریان نفتی برای مشارکت و خرید نفت از ایران 
عالقه مند بوده و حتی بارها آمادگی خود را برای از س��رگیری 

فعالیتها اعالم کرده اند .
ترکان با تاکید بر اینک��ه به زودی رئیس جمهوری در اجالس 
داووس پی��ام جدید ایران را به جامع��ه جهانی اعالم می کند، 
اظهارداشت: در این س��خنرانی رئیس جمهور مطالب جدیدی 

برای جامعه جهانی تشریح خواهد شد .

توانمندی های بخش انرژی در نمایشگاه کیش معرفی شد

سفیران جمهوری خلق چین، مالزی و ارمنستان در تهران از 
جاذبه های جزيره كیش ديدن كردند.

این س��فرا ب��ه منظور ش��رکت در آیین گش��ایش س��ی و دومین 
 جش��نواره بین المللی تئاتر فجر  به جزیره کیش سفر کرده بودند. 
دیپلمات های میهمان جزیره کیش از شهر زیرزمینی کیش )کاریز(، 

شهر تاریخی حریره و مناطق ساحلی این جزیره بازدید کردند.
س��فیران جمهوری خلق چین، مالزی و ارمنستان در تهران همچنین 
ب��ا حضور در محل اجرای برخی طرح ه��ای در حال اجرا در جزیره 
کیش در جریان فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری در این جزیره 
قرار گرفتند.نماینده آشوریان در مجلس شورای اسالمی نیز در این 

بازدیدها حضور داشت. 
عل��ی اصغ��ر مونس��ان مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد کی��ش 
پیش��تر در نام��ه های رس��می ب��ه س��فرای کش��ورهای خارجی 
مقی��م ته��ران از آنه��ا ب��رای س��فر ب��ه کی��ش و مذاک��ره درباره 
 ارتق��ای س��طح هم��کاری ه��ای دوجانب��ه دع��وت ک��رده ب��ود. 
اطالعات دریافتی از آن حکایت دارد که سفیران هشت کشور اروپایی 

 دعوت مدیرعامل منطقه آزاد کیش را برای سفر به این جزیره پذیرفته اند. 
پیش از این سرکنس��ول لهس��تان در تهران در دیدار با مدیرعامل 
منطق��ه آزاد کی��ش راه اندازی خط پروازی مس��تقیم بین ورش��و 
پایتخت کش��ورش با جزی��ره کیش در جمهوری اس��المی ایران را 

خواستار شده بود.

سفیران سه کشور آسیایی فرصت های سرمایه گذاری در کیش را بررسی کردند

نظرگاه
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مشاور رييس جمهوري و دبير شوراي هماهنگي مناطق 
آزاد و وي�ژه اقتص�ادي در بازدي�د از برخي تاسيس�ات 
زيربنايي جزيره كيش با قدرداني از اقدامات مديرعامل 
س�ازمان منطقه آزاد كيش گفت: جزيره كيش نسبت به 

بازديد نخست من از اين جزيره، متفاوت شده است 
 اكبر تركان به همراه علي اصغر مونس��ان مديرعامل س��ازمان 
منطق��ه آزاد كيش ب��ا حضور در نيروگاه برق و ش��ركت آب و 
برق كيش با تقدير از فراهم ش��دن زمين��ه برخورداري دائمي 
اين جزيره از برق و زيرس��اخت ه��اي مورد نياز در اين زمينه، 
 گفت:  با بهره برداری كامل از دو واحد نيروگاهی با توان توليد
70 م��گاوات ب��رق در دهه فجر امس��ال و نوروز93، مش��كل 

خاموشي كيش در تابستان رفع شده است.
گفتني است ظرفيت توليد عملي برق در جزيره كيش در حال 
حاضر ب��ا 6 واحد نيروگاه گازي با ظرفيت 125 مگاوات و يك 
مولد نيروگاهي ديزل 10 مگاواتي در حدود 135 مگاوات است 
كه با بهره برداري از دو واحد نيروگاهي جديد 35 مگاواتي كه 
در دهه فجر به بهره برداري مي رسد به 205 مگاوات مي رسد.

در ح��ال حاضر نيز با توج��ه به كاهش مصرف برق در ماههاي 
خنك س��ال ظرفيت توليد متوس��ط روزانه حدود 50 مگاوات 

است.
بازديد از پايانه ) ترمينال( مسافري شماره 2 بندرگاه 

تجاري كيش
مش��اور رئيس جمهوري با حضور در پايانه ) ترمينال( مسافري 
ش��ماره 2 بندرگاه تجاري كيش از بخش هاي در حال احداث 

اين پايانه ديدن كرد. 
اين پروژه با مساحت تقريبي 12 هزار متر مربع در ضلع غربي 
ترمينال ش��ماره 1 ، بنا شده اس��ت و با دارا بودن نماي زيبا و 
سقف شيبدار، طوري طراحي شده است كه تداعي كننده موج 

دريا به عنوان يكي از نمادهاي جزيره كيش باشد.
اي��ن پروژه در 3 طبقه ش��امل تمامي فضاه��اي مورد نياز يك 
پايانه اعم از فضاهاي اداري مورد نياز بندر، سالن VIP، بانك، 
باجه هاي فروش بليت، گمرك، رستوران، فضاهاي فروشگاهي 
و رفاه��ي متعدد س��الن هاي انتظار و بدرق��ه، با ظرفيت ورود 
و خروج س��ه هزار مس��افر در روز طراحي و مبلغ اوليه پيمان 

71ميليارد ريال در حال ساخت است.
سيس��تم تهويه مطبوع كاماًل هوش��مند و پيشرفته و سيستم 
ه��اي ايمني و امنيت��ي روزآمد از ديگر مش��خصات اين پروژه 
اس��ت.طبقات ترمينال ش��ماره 2 بندرگاه تجاري كيش، چشم 
انداز بس��يار زيبايي به س��احل و خليج ف��ارس دارد كه فضاي 

دلنشين تري را براي مسافران دريايي فراهم مي كند.
بهره گيری از نمادهای بومی در نمای بيرونی ساختمان , كه به 
ش��كل موج دريا طراحی شده است ، زيبايی اين بنا را با ارتفاع 
18 متر در مجاورت س��واحل نيلگون خلي��ج فارس دوچندان 

كرده است.
تاكيد بر توسعه گردشگري سالمت در كيش

دبير ش��وراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به همراه 
مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد كيش با حضور در بيمارستان 
بين المللي كيش از بخش هاي مختلف اين بيمارستان بازديد 
كرد و خدمات تيم پزش��كي و كاركنان اين بيمارستان را مورد 

ارزيابي قرار داد.
در اين بازديد "تركان" ضمن تقدير از فعاليت هاي انجام شده با 
اشاره به زير ساخت هاي مناسب كيش براي توسعه گردشگري 
س��المت گفت: وجود پزش��كان ايرانی مطرح و ش��ناخته شده 
جهانی در بخش هاي چشم پزشكي، پاراكلينيكي، پيوند اعضا 
و جراحي زيبايي، ش��رايط اقليمی كم نظير جزيره كيش، عدم 
ني��از به رواديد و وجود ش��اخصهای اصلی جذب توريس��ت از 
جمله هتلهای مجهز و جاذبه هاي گردشگري مي تواند جزيره 
كيش را به عنوان مقصد گردشگري سالمت كشورهاي حاشيه 

خليج فارس معرفي كند.

بازسازي مدارس كيش قابل قدرداني است
ت��ركان با حضور در مدارس هاج��ر و پروين اعتصامي كيش از 
روند بازس��ازي اين مدارس ديدن كرد و ضمن ابراز رضايت از 
روند بازسازي مدارس كيش وشنيدن سخنان حاكي از رضايت 
خان��واده ها و معلم��ان از اقدامات س��ازمان منطقه آزاد كيش 
گفت: جزيره كيش نس��بت به بازديد نخست من از اين جزيره، 

متفاوت شده است.
 بازديد از مراحل ساخت پايانه ) ترمينال(

 فرودگاه بين المللي كيش 
مش��اور رئيس جمهور از نزديك مراحل س��اخت پايانه جديد 
 مس��افربري ف��رودگاه بي��ن الملل��ي كيش را كه به مس��احت

37 هزار و 600 متر مربع است مورد ارزيابي قرار داد.
اي��ن پايانه ش��امل فضاي عمومي، گم��رك خروجي و ورودي، 
كريدورها، كنترل گذرنامه، رستوران و ... و ساختمان موتورخانه 
به مس��احت يك هزار و 680 مترمربع و تونل تاسيسات جهت 
ارتباط موتور خانه با ساختمان پايانه و همچنين محوطه سازي 
اطراف س��اختمان ها و فضاها مي باش��د كه در مدت سه سال 

ساخته مي شود.
مبلغ اولي��ه ريالي اين پروژه 717 ميلي��ارد ريال و مبلغ اوليه 

ارزي آن در حدود 14 ميليون و 350 هزار يورو مي باشد. 
توجه به زير ساخت ها

 اولويت سازمان منطقه آزاد كيش است
دبير ش��وراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همچنين 
از مراحل ساخت مخزن 20 هزار متر مكعبي ذخيره آب شرب 
و ايستگاه پمپاژ آب به مخزن هوايي تعادل فشار بازيد و نكات 
الزم را در س��اخت اين پروژه يادآور ش��د.وي تاكيد كرد: ايجاد 
زير س��اخت ها در كيش اولويت س��ازمان منطق��ه آزاد كيش 

است.
اين پروژه شامل دو مخزن بتني ده هزار متر مكعبي و ايستگاه 
پمپاژ ش��امل چهار دس��تگاه الكترو پمپ به ظرفيت 400 ليتر 
 در ثانيه و پس��ت برق ش��امل چهار دس��تگاه ترانس��فورماتور
2000 كيل��و وات و مخ��زن ضربه گير به حجم 28 متر مكعب 
 با فش��ار 10 اتمس��فر و حوضچه ش��يرآالت اس��ت. اين پروژه

90 درصد پيش��رفت داشته و مبلغ اوليه پيمان آن 120 ميليارد و 
743 ميليون ريال است.

بازديد از نحوه شكل گيري پارك شهر 
مش��اور رئيس جمهوري در بازديد از پارك شهر با قدرداني از 
اقدامات ص��ورت گرفته در تمامي پروژه ه��اي كيش بر ايجاد 

فضاهاي گردشگر پذير تاكيد كرد.
گفتني اس��ت پارك ش��هر 16 هكتار مس��احت دارد و سازمان 
منطق��ه آزاد كيش ايجاد س��ه محوطه بازی ك��ودكان هر يك 
به مس��احت 250 مترمربع، ايستگاه ش��طرنج، مسيرهای ويژه 
اس��كيت و دوچرخه س��واری، آبنما همراه با موس��يقی، بازی 
كودكان و اس��تخر بزرگ را در دس��تور كار دارد. اين پارك تا 

نوروز سال 93 به بهره برداري مي رسد.

 تركان : جزيره كيش نسبت به 
بازديد نخست من متفاوت شده است

با قدرداني از اقدامات مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش

با بهره برداری کامل  از 
دو واحد نیروگاهی  با توان تولید

 70 مگاوات برق  در دهه فجر امسال و 
نوروز93 مشكل خاموشي کیش  

در تابستان رفع شده است
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 هشتم تا یازدهم بهمن ماه 92درکیش برگزار می شود

 حضور بیش از 250 شرکت داخلی 
و خارجی در نمایشگاه گردشگری کیش

هفتمی�ن  در  خصوص�ی  بخ�ش  حض�ور 
نمایش�گاه گردش�گری، هتلداری و صنایع 
آن، دوره  شش�مین  ب�ه  نس�بت   وابس�ته 

دو برابر و نیم شده است. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتص��ادی، هفتمی��ن نمایش��گاه گردش��گری، 
هتلداری و صنایع وابس��ته هش��تم ت��ا یازدهم 
بهم��ن در کیش برگزار می ش��ود. بدین منظور 
هماهنگ��ي  نشس��ت  دي   20 جمع��ه   صب��ح 
برگ��زار کنن��دگان ای��ن نمایش��گاه ب��ا صنوف 

گردشگري مختلف کیش برگزار شد.
این نمایش��گاه با حضور 256 ش��رکت داخلی و 
خارجی و با هدف معرفی توانمندی های کش��ور 
در زمین��ه صنعت گردش��گری، معرفی  هتل و 
هتل آپارتمان ها ، رستوران ها و مراکز پذیرایی، 
مراکز تورگردانی، خطوط هوایی، دریایی و ریلی، 
فراهم کردن زمینه ش��ناخت  و  تبادل اطالعات 
س��رمایه گذاران طرح های گردش��گری، معرفی 
موسس��ات و ش��رکتهای IT ، تجهیزات هتلداری ، 
شرکت ها و موسس��ه های ارائه دهنده خدمات 
سفر، مقاصد گردشگری ایران و جهان و عرضه  
صنایع دس��تی اس��تان های مختلف کشور آغاز 

بکار می کند. 
تا کنون شرکت کشورهای مالزی، تایلند، ترکیه 
و قزاقستان  در این نمایشگاه قطعي شده است.

از نکات حائز اهمیت این نمایشگاه استقبال قابل 
توجه بخش خصوصی از شرکت در این نمایشگاه 
 اس��ت که به  نس��بت نمایشگاه س��ال گذشته، 

دو و نیم برابر رشد داشته است.
توس��عه صنعت گردش��گری، تقویت گردشگری 
دریایی ، فعالیت آژانس ها و ش��رکت های ارائه 
دهنده خدمات گردشگری ،هتلداری و تجهیزات 
و صنای��ع وابس��ته، جاذب��ه ه��ا و رویداده��ای 
گردش��گری ، نقش بانک ها وبیمه ها  در تقویت 
صنعت گردش��گری از جمله محورهای برگزاری 

هفتمین نمایشگاه است.
مناط��ق آزاد تجاری، دفاتر خدمات مس��افرتی و 
گردشگری، شرکت های گردشگری الکترونیک، 
هتل ها ، موسس��ات مالی و اعتب��اری، بانک ها 
و بیم��ه ه��ا، تولیدکنندگان  تجهی��زات و لوازم 
س��فر،مبلمان و دکوراس��یون هت��ل ها، س��فره خانه ها 
ومراک��ز پذیرای��ی س��نتی، نش��ریات تخصصی 
گردش��گری، آموزش��گاه ه��ا و دانش��کده های 
گردش��گری، موسس��ات گردش��گری س��المت، 
س��فارتخانه ه��ا و موسس��ات اکوتوریس��م  در 
 ای��ن نمایش��گاه در فضای��ی به وس��عت بیش از 
هفت هزار متر و 256 غرفه  تازه ترین دستاوردها 

و توانمندی های خود راعرضه می کنند.
ارتقاء س��طح کمی وکیفی نمایش��گاه ، افزایش شمار 
ش��رکت کنندگان نس��بت به دوره های قبل با توجه 
ب��ه نگاه حمایتی دولت به توس��عه گردش��گری بویژه 
در منطقه آزاد کیش ، حفظ ش��ان و جایگاه شایسته 
جزیره کی��ش به عن��وان برترین مقصد گردش��گری 
کشور و برگزاری همایش های پربار در جهت ترویج و 
توسعه گردش��گری دریایی از عمده ترین تفاوت های 

این نمایشگاه نسبت به  دوره های قبل است.

 مدیرعامل ش�ركت سرمایه گذاري و توسعه كیش گفت: 
بزودي بخش�ی از برق م�ورد نیاز براي روش�نایي معابر، 
پ�ارك ها، المپ هاي تبلیغات�ي و پاركینگ هاي عمومي 

كیش از طریق باتري هاي خورشیدي تامین مي شود.
ب��ه گزارش روابط عمومي و امور بین الملل س��ازمان منطقه آزاد 
کیش، بهبود بهي زادي مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري و توسعه 
کیش با بیان این که برق آالچیق هاي ساحلي کیش در ماه هاي 
گذش��ته از باتري هاي خورش��یدي تامین ش��د که صرفه جویي 
مصرف انرژي را در این جزیره در پي داشت گفت: استفاده عمومي 
از انرژي هاي تجدید پذیر ضرورت انکار ناپذیر کش��ور ما اس��ت، 
از اینرو طراحي س��اختمان ها بر اس��اس ضوابط معماري بومي و 
بهره گیري مناس��ب از زاویه تابش خورشید و بادهاي منطقه اي 
 و نیز اس��تفاده از انرژي خورشیدي براي تامین آب گرم منازل از 

طرح هاي در دست بررسي این شرکت مي باشد.
عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاري و توسعه کیش، با اشاره به 
برکات و فواید برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 
 برای فعاالن حوزه انرژی،»ظرفیت ویژه براي توسعه اقتصادي«، 

»ارتق��اء عرض��ه و امنی��ت ان��رژي« و »حفظ محیط زیس��ت 

 و کاه��ش آلودگ��ي ه��وا«  را س��ه مزی��ت مهم ان��رژي هاي
تجدید پذیر دانس��ت و بر اطالع رس��اني مناس��ب به س��رمایه 
گ��ذاران و س��ازندگان در خصوص آش��نایي ب��ا ضوابط مربوط 
بهینه جهت کاهش مصرف انرژي و همچنین آشنایي با مصالح 

ساختماني نوین در این زمینه تاکید کرد.
بهی زادی در پایان خاطرنش��ان ساخت: شرکت سرمایه گذاری 
و توس��عه کیش ب��ه عنوان بازوی اجرایی س��ازمان منطقه آزاد 
کیش بهینه س��ازی مصرف انرژی و حمایت از سرمایه گذاران 

حوزه انرژی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است .

 بس�یج مهندس�ان جزی�ره كی�ش ب�ا ارس�ال نامه به 
 مدی�ر عام�ل س�ازمان منطق�ه آزاد كی�ش از احیاي 

كلبه هور قدرداني كردند.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي و امور بین الملل س��ازمان منطقه 
 آزاد کیش، در نامه بس��یج مهندس��ان کیش ضمن تش��کر از 
دست اندرکاران پروژه عمراني کلبه هور و با اشاره به احیاي آن 
در 14 روز کاري، آن را نشانگر عزم مهندس مونسان به احیاي 
تفکر، کار صادقانه و ش��بانه روزي براي س��ازندگي و پیشرفت 
جزیره زیباي کیش عنوان ش��ده و آمده اس��ت: بازسازي کلبه 
هور با اس��تفاده از هم افزایي تمام نیروها در کمترین زمان در 
کنار آماده س��ازي زمین چمن جزیره کیش افق هاي روش��ن 
توس��عه را امی��د مي دهن��د .در بخ��ش دیگ��ري از این نامه 
 آمده اس��ت: مس��لما اولویت قرار دادن بازسازي و سازندگي 
یادمان ه��اي خاطره انگی��ز جزیره کیش مانن��د کلبه هور 
و مخصوصا کش��تي یونان��ي مي تواند زمین��ه رونق صنعت 
گردشگري را فراهم سازد و امید است بهره گیري از تجارب 
این حرکت ارزش��مند سازمان منطقه آزاد کیش را نسبت به 

تدوین متد بومي اجراي پروژه هاي عمراني یاري رساند .

تامین روشنایي برخي از معابر و پارك هاي کیش از طریق باتري هاي خورشیدي قدرداني بسیج مهندسان کیش
 از مهندس مونسان

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد کیش شد
هواپیماي حامل دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یك هواي باراني 

وارد جزیره كیش شد
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محسن رضایي 
به منظور بازدید از طرح عمراني جزیره کیش وارد این جزیره ش��د و مورد استقبال 
علي اصغر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت. محسن رضایی 

و مونسان درباره برخی موضوعات مذاکره کردند.
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كيش، مقاوم و پايدار در مقابل حوادث غير مترقبه
در پى وقوع چندين زمين لرزه درماه گذشـته در كيش 
علـى اصغر مونسـان گفت هر چند هميشـه بسـترى از 
مكانـات الزم براى مواجه با شـرايط اضطـرارى و وقوع 
حـوادث غير مترقبه در جزيره كيش وجـود دارد با اين 
حال وقوع زمين لرزه ها در چند روز اخير تجربه اى بود 

براى هوشيارى هر چه بيشتر.
ــرد مديريت بحران در  ــت ارزيابى كردن عملك ــن مثب وى ضم
ــران با مديريت  ــتاد بح ــبختانه س جزيره كيش ادامه داد:خوش
ــتگاه ها و مديران ارشد  ــيار مطلوب همه دس ــويى بس و همس
ــگران  ــظ آرامش گردش ــراى حف ــى ب ــات خوب ــه، اقدام منطق
ــاس  ــا جائى كه بر اس ــد ت ــام دادن ــره انج ــن جزي ــى اي و اهال
بازديدهاى ميدانى، آرامش كامل در جزيره كيش برقرار است. 
ــورت گرفته،  ــاس ارزيابى هاى ص ــان تصريح كرد:بر اس مونس
ــش هم در حوزه  ــده در جزيره كي ــاختمان هاى بنا ش همه س
ــان و  ــاوران، كارشناس ــرا با نظر مش ــم در حوزه اج ــى و ه فن
ــت و همه ضوابط اجرايى  ــاخته شده اس متخصصان عمران س
ــت  ــازى تحت نظارت و كنترل اس ــاختمان س الزم در بحث س
ــز در اين زمين  ــاختمان هاى با عمر باال ني ــه حتى س تاجائيك
ــازه اى نديدند.  ــازه اى و غير س ــيب س لرزه ها، هيچ گونه آس
ــا در اين  ــرزه ه ــوع زمين ل ــش وق ــه آزاد كي ــل منطق مديرعام
ــا بر ــارت ه ــديد نظ ــراى تش ــت ب ــدارى دانس ــگ هش ــه را زن منطق

ــتگاه ها  ــويى دس ــه همس ــى ك ــن آزمون ــازها و همچني ــاخت و س س
ــرار  اضط ــع  مواق ــدات الزم در  تمهي ــردن  ك ــم  فراه ــراى  ب
ــت.  ــال داش ــه دنب ــه را ب ــه منطق ــش ب ــدن آرام و برگردان
ــاخت  ــا تاكيد بر اينكه جزيره كيش مى تواند در بحث س وى ب
ــان كرد: با توجه به ايمنى  ــد، خاطرنش ــازها نيز نمونه باش و س
ــاختمان هاى جزيره كيش و استحكام آنها مى توان با  باالى س
كيفيت بخشى هر چه بيشتر در روند ساخت و سازها به سمت 
ــويى حركت كرد تا جزيره كيش در بحث ساختمان سازى  و س

نيز در كشور نمونه و قابل الگوبردارى باشد.
ــت باالى جزيره  ــاره به ظرفي ــل منطقه آزاد كيش با اش مديرعام
ــاوگان دريايى، ــى ن ــگران از آمادگ ــى از گردش ــش در ميزبان كي

ــارى، امكانات  ــتى هاى تفريحى وب ــى كوپترهاى امدادى، كش هل
ــانى در  ــكارى بخش خصوصى براى امدادرس ــكان موقت و هم اس
ــرايط ويژه خبر داد و گفت: جزيره كيش به دليل ظرفيت باالى  ش
ــگرى و وجود 27 هزار اهالى بومى هميشه از آمادگى الزم  گردش
ــت و كم و كاستى  ــرايط اضطرارى برخوردار اس براى مواجهه با ش
از اين نظر وجود ندارد. وى همچنين از تدابير انديشده شده براى 
ــرايط اضطرارى خبر داد و خاطرنشان كرد: اردوگاه هاى موقت  ش
با استقرار بيش از 400 چادر، سالن چند منظوره المپيك و محل 
ــگاه هاى بين المللى جزيره كيش براى اسكان و ساماندهى  نمايش

مردم در شرايط اضطرارى در نظر گرفته شده است.

مديرعامـل سـازمان منطقـه آزاد كيـش گفت در 
بازديـد هـاى انجام شـده پس از وقوع نخسـتين 
زلزلـه در اين جزيره يك نكته مشـهود و بارز بود 
كـه روال گردش و زندگـى در كيش روالى عادى و 

طبيعى است.
ــان افزود: با وجود آن كه زمين لرزه هاى پى در پى  على اصغر مونس
ــت با اين حال همه  ــارت مالى و جانى در پى نداش هيچ خس
ــتگاه ها در حال آماده باش هستند و تمهيدات الزم براى  دس
ارايه خدمات مناسب به ساكنان و گردشگران كيش انديشيده 

شده است و آمادگى كامل وجود دارد.  
رييس ستاد بحران جزيره كيش اظهار كرد: مصلى اين جزيره 
در همين راستا آماده شده و در اين مكان براى استفاده مردم 
چادر نصب شده است. مونسان گفت: اگر مردم تمايل داشتند 
ــته باشند، مى توانند با  كه در خارج از منزل خود حضور داش

حضور در مصلى از امكانات فراهم شده استفاده كنند.  
ــه پس از وقوع زلزله  ــازمان منطقه آزاد كيش ك مديرعامل س
ــفين و  ــره از جمله منطقه س ــن جزي ــف اي ــق مختل از مناط
ــگاه ها و مراكز آموزش عالى بازديد كرده بود، اظهار كرد:  دانش

شادابى خاصى در ميان دانشجويان مشاهده كردم.

آمادگى كامل براى مهار بحرانها 
در كيش وجود دارد

زلزله هاي كيش خوشبختانه هيچ خسارت جاني و مالي نداشت.
ــازمان منطقه آزاد كيش ضمن بازديد از بخشهاي مختلف  مديرعامل س
ــگاهها وبافت هاي فرسوده جزيره كيش  گفت : خوشبختانه  شهر، دانش
زلزله هاي كيش هيچگونه خسارتي درپي نداشته و شرايط عادي زندگي 

وكسب وكاردرجزيره كيش برقرار است . 

زلزله در كيش
آسيبى به بافت فرسوده وارد نكرد

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش:

طرح توسعه بيمارستان كيش تا 
دهه فجر به بهره بردارى مى رسد
مديرعامـل سـازمان منطقـه آزاد كيش دسـتورارزيابي 
پيشرفت پروژه هاي عمراني غيرفعال در كيش را صادركرد.

ــازمان منطقه  به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل س
ــان به همراه معاونان و مديران  آزاد كيش، علي اصغر مونس
ــنبه 14 دي) از پروژه هاي مختلف فعال  ــازمان ( ش اين س
ــارك مرجان، ــنايي، پ ــهر، ميدان س ــر فعال، پارك ش و غي

خيابان ها و معابركيش بازديدكرد. 
ــن بازديد به  ــه آزاد كيش در اي ــازمان منطق ــل س مديرعام
ــا قراردادهاي  ــاي ذيربط تاكيد كرد ت ــت ها و واحده معاون
ــروژه هاي نيمه تمام و غير فعال در كيش را مورد ارزيابي  پ
ــاخت و  ــرار دهند تا وضعيت تعهدات كارفرمايان، دوره س ق

پيشرفت پروژه ها مشخص شود.
مونسان در بازديد از پارك شهر كه 16 هكتار مساحت دارد 
ــه محوطه بازى كودكان هر يك به  نكات الزم براي ايجاد س
ــطرنج، مسيرهاى ويژه  ــاحت 250 مترمربع، ايستگاه ش مس
ــوارى، آبنما همراه با موسيقى، بازى  ــكيت و دوچرخه س اس
ــتخر بزرگ را به واحدهاي ذيربط يادآور شد و  كودكان، اس
خواستار بهره برداري از اين پارك تا پايان اسفند براي ارايه 

خدمات به مسافران نوروزى شد.

ــاخت ميدان  ــات اجرايي اصالح و س ــن از عملي وي همچني
سنايي ديدن كرد و در مصاحبه با خبرنگاران گفت: با اصالح 
ــي از زيباترين  ــنايي، اين ميدان به يك ــاخت ميدان س و س
ميدان هاي كيش تبديل شده و عبور و مرور خودروها روانتر 

از قبل صورت خواهد گرفت.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش خطاب به معاونان خود 
ــازها دقت كنيد فضاي سبزي  ــاخت و س گفت: در انجام س
ــود و اگر در پروژه اي به ناچار مجبور به اين كار  تخريب نش
ــت اين فضاي سبز در مكان ديگر جايگزين  شديد مي بايس

و ايجاد  شود.  
ــتگاه هاي ميني بوس جديد در رنگ هاي  ــان ايجاد ايس مونس
ــت نهال در زمين هاي باير  ــاركت بخش خصوصي، كاش شاد با مش
ــه منظور  ــاده رو هاي جديد ب ــا، ايجاد پي ــان ه ــار خياب كن
ــردازي آنها،  ــر و  نورپ ــا به يكديگ ــام پياده روه ــال تم اتص
ــاماندهي و تعويض تابلوها و عالئم  ــع آوري نخاله ها، س جم
ــكات الزم را به  ــد و ن ــتار ش ــوده  را خواس ــي فرس راهنماي

واحد هاي ذيربط ابالغ كرد.
ــاره به لزوم حفظ سيماي شهري و زيبا سازي آن  وي با اش
گفت: تمام پروژه هاي مختلف در جزيره كيش  مي بايست 
ــگري كيش باشند.  داراي حصار زيبا و برازنده محيط گردش
ــازمان منطقه آزاد كيش در ساعات  همچنين مديرعامل س
ابتدايي شب از بخش هاي مختلف پروژه  بيمارستان كيش 
ــكالت بيمارستان كيش را مورد  ديدن كرد و از نزديك مش
ارزيابي قرار داد و دستورات الزم براي رفع آن را صادر كرد.  
ــث و تبادل نظر در خصوص  ــان ضمن بح در اين بازديد، مونس
مسائل فنى- مهندسى بيمارستان و بررسى تعهدات پيمانكاران 
ــتار  و چگونگى بكارگيرى مصالح در بخش هاى مختلف،خواس
ــمگير عوامل اجرايي در جهت اتمام هر چه سريعتر  تالش چش
ــعه  ــره برداري از طرح توس ــد و از تجهيز و به ــروژه ش ــن پ اي

بيمارستان كيش تا دهه فجر امسال خبر داد.
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معاون ریی�س جمهوری در بخش دیگری از س�خنان 
خود در این نشست گفت: کیش قابلیت این را دارد که 

به عنوان شهر خالق به یونسکو معرفی شود. 
نجفی افزود: کیش قابلیت تبدیل ش��دن به شهر خالق را دارد و 
می توان با رعایت دستورالعمل های مورد نظر یونسکو، این جزیره 

را به عنوان شهر خالق به این سازمان بین المللی معرفی کنیم. 
رییس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
ادامه آمادگی این س��ازمان را برای تش��کیل کمیته مش��ترک با 
منطقه آزاد کیش در این راستا اعالم کرد. وی گفت: با شناساندن 
 کی��ش به عنوان ش��هر خ��الق، به طور خ��ودکار این ش��هر در 
س��از و کارهای یونسکو به زبان های مختلف به ملت های جهان 
معرفی می شود. نجفی همچنین از آمادگی سازمان تحت مدیریت 
خود برای اعزام تیم های باستان شناس مختلف داخلی و خارجی 
برای آغاز کاوش های شهر حریره در کیش سخن گفت. باید راهی 

برای تفریح گردشگران خارجی در کنار دریا پیدا کرد
رییس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
بخش دیگری از این نشس��ت علت س��فر شماری از گردشگران 
خارج��ی از جمل��ه از کش��ورهای روس��یه و اوکرای��ن به دوبی 
را دسترس��ی ب��ه آب های گرم که این کش��ورها از آن بی بهره 
هس��تند عنوان کرد. نجفی گف��ت: باید راهی پیدا کنیم که این 
گردش��گران بتوانند برای تفریح از آب های گرم خلیج فارس در 
کیش اس��تفاده کنند و اگر بتوانیم این راهکار را بیابیم این امر 
برای سفر به کیش در گردشگران خارجی انگیزه ایجاد می کند.

 کیش آمادگی تبدیل شدن
به شهر خالق را دارد

در نخستین مرحله از طرح زیباسازي 
س�واحل کیش، توس�عه فضاي سبز، 
امکان�ات تفریحي ونوس�ازي  ایج�اد 
مبلمان ش�هري و نورپردازي مناسب 
در منطقه گردش�گري کلبه هور آغاز 

شده است.
طرح زیبا سازي منطقه گردشگري کلبه 
ه��ور از24 آذر پس از بازدید مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش از این منطقه 
در دس��تورکار معاونت عمراني و شرکت 
س��رمایه گذاري و توس��عه کی��ش قرار 

گرفت و انجام شد. 
ایجاد 24 هزار متر میدان وخیابان کشي 
براي دسترسي آسان گردشگران به این 
بخ��ش ،3500  مت��ر مکع��ب حفاري ،  
انجام 400 فوندانسیون پایه چراغ ، پایه 
ه��اي آلومینیومي و بیش از 3800 متر 
کابل کش��ي  ، نص��ب  150 پایه چراغ 

روش��نایي یك متري ، نصب 250 چراغ دفني جهت نورپردازي صخره هاي س��احلي 
و 200 چراغ رنگي براي نور پردازي پرچم جمهوري اس��المي ایران ، نصب و رنگ آمیزي 
 20 نیمک��ت چوب��ي ، از جمله فعالیت هاي عمراني س��ازمان منطق��ه آزاد کیش در 

کلبه هوراست.
 در بخش فضاي سبز نیزایجاد 9 هزار متر مربع فضاي سبز با پوشش گیاهي متنوعي از انواع  
گیاه��ان تزئین��ي و درختچه هاي خرزهره و تي وي نیا و کاش��ت  156 اصله درخت نخل در 
میادین و ورودي هاي این منطقه ساحلي با هدف فراهم کردن محیطي زیبا و آرام براي ساکنان 
و گردشگران اجرا شده است. همچنین با نصب 22 آالچیق چوبي جدید در نوار ساحلي کلبه 
هور، شمار آالچیق هاي این بخش به 50 عدد افزایش یافت که فضاي مناسبي را براي اقامت 
چند ساعته گردشگران و تماشاي زیبایي هاي طبیعي این منطقه فراهم کرده است. عالوه بر 
این چراغ لنجي که در چند سال گذشته در ساحل شمال غربي جزیره کیش حدفاصل منطقه 
سفین و کلبه هور در فاصله حدود 200 متري ساحل دریا ، به گل نشسته است روشن شد که 
با انجام این عملیات این لنج که پیش از این در تاریکي شب محو مي شد، هم اکنون در شب 

مانند مرواریدي در آب هاي خلیج فارس مي درخشد.
 کلبه هوردماغه ای در غربی ترین بخش جزیره کیش اس��ت که بس��تر آن صخره ای 
اس��ت و وجود بسیاری از انواع ماهیان، صدف ها و الک پشت ها در این منطقه سبب 
شده از این منطقه به عنوان آکواریومی طبیعی یاد کنند.این منطقه برای عالقه مندان 

به ماهیگیری و غواصی نیز جذابیت دارد.

 زیباسازي سواحل کیش
 از کلبه هور تا کشتي یوناني

مدی�ر عامل س�ازمان منطق�ه آزاد کیش 
در بازدید از روند س�اخت و ساز بندرگاه 

چارك بازدید کرد.
 عل��ي اصغر مونس��ان ب��ه هم��راه جمعي از 
معاونان، مدیران و کارشناس��ان این س��ازمان 
شنبه هفتم دي از روند ساخت و ساز بندرگاه 
چارک به عنوان بندر پش��تیباني کننده کیش 

دیدن کرد.
مونس��ان در ب��دو ورود به بندر چ��ارک، روند 
پایان��ي الیروب��ي حوضچه این بن��در را مورد 
ارزیاب��ي ق��رار داد و در مصاحبه با خبرنگاران 
از عزم سازمان تحت مدیریت خود براي رونق 
و توس��عه بندرگاه چارک سخن گفت و افزود: 
الیروبي حوضچه بندرچارک و کانال دسترسي 
آن، با هزین��ه در حدود نود میلی��ارد ریال از 
مح��ل اعتبارات س��ازمان منطق��ه آزاد کیش 
انجام شده است و در مراحل پایان قرار دارد.

مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
ای��ن که با الیروبي حوضچ��ه بندرگاه چارک، 
ش��ناورهایي با ظرفی��ت 5 هزار ت��ن قادر به 
پهلوگیري هس��تند اف��زود: از 550 هزار متر 
 مکع��ب الیروبي انجام ش��ده در بندر چارک،

10 هکتار زمین، احیا شده است.   
گفتني اس��ت طول بازوي اصل��ي بندرچارک 

ی��ك هزار متر، طول ب��ازوي فرعي 450 متر، 
مس��احت حوضچه 11 هکتار و قطر حوضچه 

چرخش 250 متر مي باشد.
مونس��ان همچنین از مراحل س��اخت اسکله 
اختصاص��ي مس��افري در بندر چ��ارک که از 
 س��ه ماه گذش��ته آغاز شده اس��ت و تا کنون

30 درصد پیشرفت فیزیکي داشته است دیدن 
ک��رد و ب��ا تاکید بر فراهم ک��ردن زمینه الزم 
براي گسترش مس��افران دریایي کیش گفت: 

مي بایس��ت بر اساس نیاز موجود برنامه ریزي 
و هدف گذاري کنیم و برنامه هاي توسعه اي 

را در فاز هاي مشخص به پیش ببریم.
ارزیابي طرح س��اخت ترمینال بندر چارک به 
مس��احت 3600 متر مربع و س��اختمان آتش 
نش��اني و س��ر در بندرگاه که از اواخر س��ال 
جاري عملی��ات اجرایي آن آغاز مي ش��ود از 
دیگر م��واردي بود ک��ه مدیرعامل س��ازمان 
منطق��ه آزاد کیش دقایقي با پیمانکار مربوطه  

به بحث و گفت و گو نشست.
از  همچنی��ن مونس��ان در بخ��ش دیگ��ري 
بازدید خود، با حضور در مزار ش��هداي گمنام 
بندرچ��ارک و اداي احت��رام ب��ه مقام ش��امخ 
شهداء دس��تور مس��قف کردن بارگاه آنان را 
صادر کرد. وي همچنین از مدیرعامل شرکت 
س��رمایه گ��ذاري و توس��عه کیش خواس��ت 
تعدادي آالچیق در کنار س��احل بندر چارک 
ایجاد و نس��بت به تهیه وس��ایل ورزشي براي 

اهالي این بندر اقدام کند.
مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد کیش در 
جری��ان بازدید خود با حضور در ش��هرداري، 
از نزدیك مش��کالت حاکم ب��ر بندر چارک را 
م��ورد ارزیابي ق��رار داد و در پای��ان به همراه 
ام��ام جمع��ه بن��در چ��ارک در مس��جد این 
ش��هر، اقامه نماز کرد و در س��خناني کوتاهي 
با نمازگ��زاران ضمن خش��نودي از حضور در 
جم��ع مردم بندرچارک، خ��ود را خادم مردم 
دانست و گفت: بندر چارک شهر مذهبي، زیبا 
و پویایي اس��ت و سازمان منطقه آزاد کیش از 
هیچ کوشش��ي براي پویاتر و زیباتر کردن این 

شهر دریغ نخواهد کرد.
ح��دود در  بندرچ��ارک  اس��ت   گفتن��ي 

34 کیلومتري جزیره کیش قرار دارد.

طرح توسعه بندرگاه چارك روی میز مدیران ارشد کیش 
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رئيس كميته اطالع رسـاني سـتاد نوروزي بر لزوم 
اطالع رساني مناسب و معرفي امكانات گردشگري 
و اقامتي كيش با هدف تامين  رفاه بيشتر  مسافران 

نوروزي تاكيد كرد.
طاهره قيومي  رئيس كميته تبليغات و اطالع رساني ستاد 
نوروزي در نخستين جلسه اين كميته كه صبح يكشنبه 
ــتم دي در محل روابط عمومي سازمان منطقه آزاد  هش
ــد با تاكيد بر اينكه فراهم شدن امكانات  كيش برگزار ش
ــاط مختلف جزيره،  ــتفاده از اينترنت در نق ــب اس مناس
ــگران را فراهم  ــب به گردش ــاني مناس امكان اطالع رس
ــاخت هاي  ــوص  فراهم كردن زير س ــد در خص مي كن
ــئوالن آي تي  ــرعت  با مس ــه اينترنت پرس ــي ب دسترس

سازمان و رئيس اداره مخابرات كيش گفتگو كرد.
مديركل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
ــگران نوروزي  ــن كه گردش ــا تاكيد بر اي ــش، ب آزاد كي
ــتند و فراهم كردن شرايط  ــازمان هس ميهمانان عزيز س
ــان اهميت ويژه اي ــوش و خاطره انگيز براي آن ــي خ اقامت

ــاي مربوطه  ــازمان ه ــا، ادارات و س ــام نهاده دارد ازتم
ــود ، زمينه  ــازنده خ ــت تا با ارائه نقطه نظرات س خواس
ــگران جزيره زيباي كيش را  ــته ازگردش پذيرايي شايس

فراهم كنند.  
ــت از دو برابر  ــي رئيس مخابرات كيش دراين نشس غالم
ــته  ــد اينترنت كيش در چند روز گذش ــدن پهناي بان ش
ــبكه تلفن هاي همراه  خبر داد و در خصوص ترافيك ش
ــدن 600 كانال ورودي و خروجي به  گفت :  با اضافه ش
ــبكه تلفن شهري در ايام نوروز هيچ مشكلي در زمينه   ش
ترافيك تلفن هاي همراه در جزيره وجود نخواهد داشت.
ــيماي مركز كيش  ــپهري مديربرنامه ريزي صدا و س س
ــاني مناسب  ــازمان براي اطالع رس نيز از آمادگي اين س
ــرح با محوريت  ــش برنامه هاي مف ــگران و پخ به گردش
ــت:   براي حضور  ــر داد و گف ــگري در كيش خب گردش
ــتاد نوروزي در برنامه  ــئوالن كميته هاي مختلف س مس
هاي صدا و سيما برنامه ريزي شده است تا اين مسئوالن 
ــواالت گردشگران  ــاني پاسخگوي س عالوه بر اطالع رس

باشند. 
ــانه هاي محلي كيش نيز خواستار معرفي  خبرنگاران رس
ــخنگوي ويژه كميته هاي مختلف ستاد نوروزي براي  س

اطالع رساني سريع به رسانه ها در ايام نوروزشدند. 
ــازي و رنگ آميزي 400 اتاقك تلفن كارتي  بهينه س
ــامانه پيامكي  براي  ــره، اختصاص س ــتقر در جزي مس
ــگران ، تاكيد به مراكز اقامتي و  ــخگويي به گردش پاس
پذيرايي براي راه اندازي وب سايت با هدف دسترسي 
ــگران به اطالعات ضروري و امكان رزرو  ــان گردش آس
ــژه نوروزي در  ــاب پورتال وي ــي، راه اندازي س اينترنت
ــاوي اطالعات  ــازمان منطقه آزاد كيش ح ــايت س س
ضروري مورد نيازگردشگران  و بررسي امكانات اقامتي 
ــناورها  ــادر چارك و آفتاب  و چگونگي تردد ش در بن
ــير كيش چارك و كيش بندر آفتاب براي رفاه  در مس
ــگران ، از جمله مواردي بود كه در اين  ــتر گردش بيش

نشست مطرح شد.

تكميل زير سـاخت هاى انرژى يكي از مهم ترين  فعاليت هاي 
سازمان منطقه آزاد كيش است.

ــروگاه در جزيره كيش و  ــزود: وجود تنها يك ني ــان اف مهندس مونس
ــرى برق ، قطعى برق و خاموشى را در  ــبكه سراس متصل نبودن به ش

هنگام بروز مشكالت فنى در نيروگاه اجتناب ناپذير مى كند. 
ــه برنامه هاى كوتاه مدت  ــازمان منطقه آزاد كيش ب مديرعامل س
ــازمان براى تكميل زيرساخت هاى انرژى و ايجاد دو واحد  اين س
نيروگاهى تا پايان امسال اشاره كرد و گفت: با بهره بردارى كامل از 
اين دو واحد نيروگاهى با توان توليد 70 مگاوات برق در دهه فجر 
ــال آينده مشكالت برق جزيره كيش  ــال و نوروز و تابستان س امس
ــد. وى اضافه كرد:همچنين حل  در بخش توليد برطرف خواهد ش
ــكالت شبكه توزيع برق با توجه به زمان بر بودن آن هم اينك  مش
ــان معاونت عمرانى قرار گرفته است و در  در دستور كار كارشناس

كوتاه ترين زمان براى رفع آنها اقدام خواهد شد. 
ــت با بيان اين كه به دليل  ــان در بخش ديگرى از اين نشس مونس
ــودگى شبكه توزيع آب، روزانه 47 درصد از توليد آب شيرين  فرس
ــبكه  ــى رود اظهار كرد: پروژه تعويض ش ــره كيش هدر م در جزي

توزيع آب در حال انجام است.
ــخنان  ــازمان منطقه آزاد كيش در بخش ديگر از س مديرعامل س

ــمت هاي  ــاره به اينكه بوي نامطبوع فاضالب در برخي قس خود با اش
ــت گفت : ــگري كيش نيس ــره به هيچ وجه زيبنده فضاي گردش جزي

ــده  ــاه آينده  تصفيه خانه هاي فاضالب راه اندازي ش ــا 6 يا 7 م ت
ــرعت حل مي شود و در گام  ــكالت به س و بخش عمده  اي از مش
ــاب پروژ ه ها و طرح هاى عمرانى را در  ــاماندهى پس ــت س نخس
دستور كار داريم.الزم به ذكر است جزيره كيش در 18 كيلومتري 
ــده و در حال حاضر شركت آب و  ــورمان واقع ش كرانه جنوبي كش
ــرب مورد نيازساكنان و گردشگران  برق كيش تامين برق و آب ش

اين جزيره را برعهده دارد. 
ــتگاه آب شيرين كن  و ظرفيت متوسط توليد  اين شركت با20 دس
ــرب ساكنان كيش را تامين  روزانه 20 هزار و 803 متر مكعب آب ش
ــيرين در جزيره  ــت  ظرفيت عملي توليد آب ش مي كند.  گفتني اس

كيش  روزانه 24 هزار و 650 متر مكعب است.
ــش نيز با 6 واحد نيروگاه  ــت توليد عملي برق در جزيره كي ظرفي
ــد نيروگاهي ديزل ــك مول ــگاوات و ي ــت 125 م ــا ظرفي گازي ب
ــه با بهره برداري از  ــت ك 10 مگاواتي  در حدود 135 مگاوات اس
ــي بزودي به 170 مگاوات  ــك واحد نيروگاهي جديد 35 مگاوات ي
مي رسد. در حال حاضر نيز با توجه به كاهش مصرف برق در ماههاي 

خنك سال ظرفيت توليد متوسط روزانه حدود50 مگاوات است.

آ پروژه تعويض شبكه توزيع آب در حال اجراست
مهندس مونسان : 

 مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش از طرح هاي  حمايتي اين  
سازمان براي افزايش جذب  سرمايه گذاران خارجي خبرداد.

ــه مراكز اقامتي  ــت با اعضاي جامع ــان در نشس ــى اصغر مونس  عل
كيش با تاكيد بر اهميت حضور سرمايه گذاران خارجي در توسعه 
ــفارت خانه هاي  ــره گفت: رايزني هايي با س ــه جانبه اين جزي هم
ــى فرصت هاى  ــورها، براى معرف ــاير كش ــالمى ايران در س جمهورى اس
ــور پورتال  ــت و بدين منظ ــده اس ــذارى در كيش ش ــرمايه گ س
سازمان منطقه آزاد كيش به نشاني www.kish.ir به چهار زبان 

انگليسي، اسپانيايي، عربي و فارسي در دسترس عموم خواهد بود.
ــازمان منطقه آزاد كيش باسفارتخانه هاى خارجى  وي از ارتباط س
ــفارتخانه ها  ــران خبرداد وافزود : دعوتنامه هايى براي اين س درته
ارسال شده است و هفت كشور اروپايي اعالم آمادگي كرده اند كه 
ــى، اميدواريم كه اتفاقات  ــبختانه با تحرك دستگاه ديپلماس خوش

خوبى در جذب سرمايه گذارى خارجى روى دهد. 
ــان اينكه  فضاى اميد در  ــازمان منطقه آزاد كيش با  بي مديرعامل س
كل كشور ايجاد شده است  و مردم در سايه دولت تدبير و اميد نگاهى 
ــور نيز فضاى  ــايل دارند افزود : ايرانيان مقيم خارج كش مثبت به مس
ــا برنامه ريزي  اصولي و كاهش  ــد بخش كنونى را در يافته اند و ب امي
بروكراسي هاي اداري مي توان بسياري از سرمايه گذاران ايراني مقيم 
خارج از كشور را دوباره جذب كرد. وى با بيان اينكه كيش تا كنون به 
طرز شايسته در سطح ملي و بين المللي معرفي نشده است  افزود :ما 
ــق اين جزيره نداريم و ما  با بخش  ــز در جزيره كيش كارى جز رون ني
خصوصى همگى در يك كشتى در حال انجام وظيفه هستيم.  الزم به 
ذكر است از ابتداي مديريت مهندس مونسان در سازمان منطقه آزاد كيش 
، دفتر امور سرمايه گذاران با هدف تسهيل فعاليت سرمايه گذاران خارجي 

و داخلي و كاهش بروكراسي هاي اداري در سازمان تاسيس شده است .

اطالع رساني مناسب نخستين گام 
براي رفاه گردشگران نوروزي

47 درصد از توليد آب شيرين جزيره كيش هدر مى رود

اهميت حضور سرمايه گذاران خارجى در توسعه همه جانبه جزيره كيش
در نشست با اعضاي جامعه  مراكز اقامتي كيش عنوان شد: 
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وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در پيامى به سى و دومين 
جشنواره بين المللى تئاتر فجر گفت: تئاتر چراغى است 
در دسـت فرزانگان كه در راه راستين جامعه خويش، به 

جنگ ظلمت مى روند.
در پيام على جنتى كه در آيين گشـايش اين جشنواره 
در مركـز همايـش هاى بيـن المللى كيش قرائت شـد، 
آمده اسـت: جشـنواره بين المللى تئاتر فجر در آستانه
سى و پنجمين سالگرد پيروزى انقالب شكوهمند اسالمى، 
محملـى براى انديشـمندان و فرهيختـگان هنر نمايش 
است تا با حفظ ميراث تئاتر متعهد و ارزشمند ايران و نيز 
پـى ريزى فرهنگى نوين و با اتكا به ظرفيت هاى ادبى و 
هنرى ايران زمين، آثارى باشكوه و درخشان خلق كنند. 
وزير فرهنگ و ارشـاد اسـالمى تاكيد كـرد: بى ترديد 
دولـت تدبير و اميـد در پـى تأمين شـرايط بهتر براى 
بالندگى و توسـعه هنر، به عنوان مهم ترين عامل رشد 
شخصيت انسـانى و تكامل اجتماعى است. در اين ميان 
تئاتـر جايگاه ويژه اى دارد، چراكـه هنر تئاتر تجربه اى 

جمعى اسـت و از اين رو تاثير آن بسامد گسترده اى در 
جامعه دارد.

وى تصريـح كرد: آنچه كـه در نمايش به عنوان شـيوه 
و سـبك زندگـى ارائـه مى شـود، به طور مسـتقيم در 
جامعـه فـرو مـى نشـيند و تماشـاگر تئاتـر آنچـه در 
زندگـى شـخصيت نمايشـى ديـده و مـورد پسـندش 
واقع شـده، در زندگى شـخصى خود نيز وارد مى كند.
جنتى اظهـار كرد: عالوه بـر اين، نمايـش، همچون هر 
فعاليت اجتماعى ديگرى، بـر پايه زمينه هاى اجتماعى 
موجـود پديدار مى شـود. مهـم ترين زمينـه اجتماعِى 
جامعـه اى پويـا و رو به رشـد، نيـاز به نقـد تضادها و
كژى هاى خويش اسـت. بنابراين تئاتر همان گونه كه در 
قامت هنرى دانش گسـتر، به مـدد ذهن خالق هنرمند، 
صورت نمايشـِى با شـكوه و بـا نگاهى زيباشناسـانه به 
خود مى گيرد، در مقام پااليش گرى قدرتمند، مى تواند 
نابه سامانى ها را بنماياند و در نتيجه پلشتى ها را بزدايد.

در اين پيام همچنين آمده است: پس ناروا نيست كه تئاتر 

را چراغى بدانيم در دسـت فرزانگان كه در راه راستين 
جامعه خويش، به جنگ ظلمت مى روند. چنين كاركردى 
در مناسك و آيين هاى نمايشى كهن سرزمينمان ريشه 
دارد؛ بـه طـور مثـال در تعزيه، كـه با نمايشـى كردن 
مفاهيمى متعالـى، مبارزه مقدس خير و شـر را متجلى 
مـى كنـد و بر حقانيت نـور بر ظلمت صحه مـى گذارد.

وزير فرهنگ و ارشـاد اسالمى تاكيد كرد: شكى نيست 
كـه هنرمندان خالق و فرهيخته تئاتر امروز ايران نيز، با 
آفريـدن آثارى باكيفيت و پرمعنـا، فرهنگ و هنر غنى 
ايران اسالمى را در اين آينه منعكس مى كنند و با سالح 
نيرومند تئاتر، جامعه را از ناراستى مصون نگه مى دارند.

دبير سى و دومين جشنواره بين المللى تئاتر 
فجر با اعالم آغاز رسمى اين رخداد در جزيره 
كيـش گفت: ميزبانى اين جزيره از جشـنواره 
بيـن المللى تئاتر فصل نوينـى در اين رخداد 

نمايشى است.
قادر آشنا در آيين گشايش سى و دومين جشنواره 
ــز همايش هاى  ــر در مرك ــى تئاتر فج ــن الملل بي
ــه همكارى  ــاره ب ــن المللى جزيره كيش با اش بي
ــه آزاد دليل افتتاح  ــووالن و مديران اين منطق مس
ــت. اين رخداد را در همكارى مديران كيش دانس

وى ابراز اميدوارى كرد كه آغاز جشنواره تئاتر فجر و 
اجراهاى آثار نمايشى فتح بابى براى اجراى مستمر 
تئاتر در اين جزيره توريستى در تمام طول سال باشد.

مديرعامل سـازمان منطقـه آزاد كيش گفت: 
جزيره كيش به كانون فعاليت هاى فرهنگى و 

هنرى كشور تبديل خواهد شد.
ــان در آيين گشايش سى و دومين  على اصغر مونس
ــر در مركز همايش هاى  ــنواره بين المللى تئاتر فج جش
ــه آزاد  ــزود: مديريت منطق ــى كيش اف ــن الملل بي
ــعه فضاهاى فرهنگى  ــت كه با توس كيش بر آن اس
در اين جزيره و تدوين سند فرهنگى زمينه ارتقاى 
ــل جزيره كيش به  ــن جزيره و تبدي فرهنگ در اي
ــات و فعاليت هاى فرهنگى را فراهم  كانون موضوع
ــازمان منطقه آزاد كيش با اشاره  آورد.مديرعامل س
ــنواره  ــتين ميزبانى اين جزيره از جش به آغاز نخس
بين المللى تئاتر فجر در اين آيين گفت: اين روز را 
براى جزيره كيش به فال نيك مى گيريم و بر اساس
ــده است جزيره كيش  سياست هايى كه تدوين ش

ــن المللى تئاتر  ــنواره بي ــى و دومين جش دبير س
ــوت ،  ــدان پيشكس ــى از هنرمن ــا قدردان ــر ب فج
ــن  ــم و همچني ــن مراس ــر در اي ــتادان حاض اس
ــالمى  ــاد اس مديران دولتى و وزارت فرهنگ و ارش
ــن بزرگواران براى  ــت: مفتخريم كه در كنار اي گف
ــفيران كشورهاى  ــاهد حضور س ــتين بار ش نخس
و  ــنواره  ــن جش اي از  ــت  ــراى حماي ب ــى  خارج
ــتيم. ــى حاضر در آن هس ــن الملل ــدان بي هنرمن

ــال 129  ــنواره امس ــنا با بيان اين كه در جش آش
ــده اند ، گفت: از اين  ــى شركت داده ش اثر نمايش
ــا تفكيك 54 نمايش  ــا 114 اثر از ايران ب ــان ب مي
ــن  ــتانى و همچني ــش شهرس ــى و 59 نماي تهران
ــاهد پربارترين گام  ــى ش ــن الملل ــش بي 15 نماي
جشنواره تا به امروز از نظر كمى و كيفى بوده ايم.

ــار داخلى تنها  ــه داد: از مجموع تعداد آث وى ادام
ــى و مابقى از قلم  ــون خارج ــنامه از مت 16 نمايش
نويسندگان ايرانى است كه اين خود گواه اقتدار تئاتر 
ايران در عرصه توليد و اجراى آثار فاخر و ملى است.

ــر نقش  ــر همچنين ب ــنواره تئاتر فج ــر جش دبي
ــلمان ايرانى در جايگاه نويسنده  پر رنگ بانوان مس
ــنواره امسال تاكيد كرد  كارگردان و بازيگر در جش
و اين حضور را نشانه غناى فرهنگى ايران و آزادى 

هنر و انديشه دانست.

ــالى هر چه بهتر فرهنگ  ــز و كانونى براى اعت مرك
ــرد: در  ــود. وى تاكيد ك ــالمى خواهد ب ــى اس ايران
ــتيم كه كيش به كانونى براى گردهمايى  صدد هس

موضوعات مرتبط با حوزه فرهنگ تبديل شود. 
مونسان در بخش ديگرى از سخنان خود هنر تئاتر را 
جلوه اى از صحنه هاى واقعى زندگى بشرى عنوان 
ــا مضامين معنوى و  ــرد و گفت: آثار هنرى كه ب ك
انسانى شكل گرفته اند ماندگار شده اند و خالق اين 
ــيده اند. مديرعامل  آثار را نيز زندگى جاودانه بخش
ــراز اميدوارى كرد كه  ــازمان منطقه آزاد كيش اب س
ــنواره بين المللى تئاتر فجر با  ــى و دومين جش س
همراهى همه دوستان و دوستداران هنر در ايران و 
جهان گامى به جلو و در راستاى پيشرفت روز افزون 

هنر تئاتر در كشور باشد.
ــى و دومين جشنواره بين المللى  بخش استانى س
ــور هنرمندان  ــنبه با حض ــه ش ــر فجر عصر س تئات
ــور، مديران وزارت فرهنگ و ارشاد  ــناس كش سرش
اسالمى و سفراى كشورهاى چين، مالزى و ارمنستان 
ــت. بخش مناطق و ــايش ياف در جزيره كيش گش

استان هاى سى و دومين جشنواره بين المللى تئاتر 
فجر عالوه بر جزيره كيش به طور همزمان در منطقه 
آزاد اروند و استان هاى تهران، البرز، خراسان رضوى، 

لرستان و گلستان برگزار مى شود.

با اتكا به ظرفيت هاى ادبى و هنرى
 آثارى باشكوه خلق كنيم

هنر تئاتر جلوه اى از 
صحنه هاى واقعى زندگى بشراست

برگزارى جشنواره بين المللى تئاتر 
فتح بابى براى اجراى مستمر آن در كيش شد

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در آيين گشايش سى و دومين جشنواره بين المللى تئاتر فجر:  قادر آشنا ، دبير سى و دومين جشنواره بين المللى تئاتر فجر: 

براى جزيره كيش به فال نيك مى گيريم و بر اساس
ش ك ه جز ت ا ده ش ن تد كه ها ت ا

و اين حضور را نشانه غناى فرهنگى ايران و آزادى 
ت دان شه اند هن

آزاد اروند و استان هاى تهران، البرز، خراسان رضوى،
د ش گزا تان گل تان ل ــده است جزيره كيش  سياست هايى كه تدوين ش شود.هنر و انديشه دانست. لرستان و گلستان برگزار مى
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معـاون امـور هنـرى وزير فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى تئاتر را 
آيينـه دار فرهنگ و هنر كشـور دانسـت و تصريح كرد اعتماد 

هنرمندان به دولت را با ادبيات تدبير و اميد پاسخ مى دهيم.
على مرادخانى در ايين گشايش سى و دومين جشنواره بين المللى 
ــز همايش هاى بين المللى جزيره كيش با اعالم  تئاتر فجر در مرك
ــالمى به جمع هنرمندان در ابتداى  ــالم وزير فرهنگ و ارشاد اس س
ــحاليم  ــخنان خود پيام على جنتى را قرائت كرد.وى گفت: خوش س
ــت اجرايى و  ــيارى از راهبردها در سياس كه طى اين مدت اخير بس

فرهنگى دولت از زبان خود هنرمندان بازگو شده است.
ــالمى افزود: مسووالن  ــاد اس معاون امور هنرى وزير فرهنگ و ارش
ــته  ــتر را براى حضور شايس ــى اين وزارتخانه بايد بس ادارى و اجراي
هنرمندان فرهيخته تئاتر فراهم كنند تا آنان بى دغدغه و مشكل به 

توليد آثار خود بپردازند.
ــازى زيرساخت ها  مرادخانى با تاكيد بر اين نكته كه وظيفه ما آماده س
ــت، تصريح كرد:  ــور اس براى حصول و بلوغ اتفاقات تئاترى در كل كش
ــود دارد و در مناطقى  ــه در مواردى كمبودهاى وج ــول داريم ك قب
ــردگى امكانات و در بخش هايى از كشور شاهد كمبود  ــاهد فش ش
ــتيم؛ پس گام نخست ما در فراهم سازى زيرساخت ها  امكانات هس

تناسب امكانات در كل كشور است.
ــر را آيينه دار  ــالمى تئات ــاد اس ــاون امور هنرى وزير فرهنگ و ارش مع
ــوربيان كرد و افزود: فخامت هنر تئاتر متضمن اين  فرهنگ و هنر كش
ــيوه توليد هنرى بى هيچ پيرايه اى اصل و ذات  ــت كه اين ش نكته اس
ــانى را در صحنه به شكل  معانى موجود در بطن و عمق موضوعات انس
زنده به مخاطب ارائه مى كند و راز تاثيرگذارى باالى آن در اين ارتباط 
زنده و بى واسطه و بى پيرايه بودن آن است.وى با تاكيد بر اين نكته كه 
در حضور هنرمندان عنوان مى كنم كه بايد شرايط را براى توسعه اين 
ــم كنيم ، افزود: تئاتر هنر صريح و گاهى  ــر در تمامى بخش ها فراه هن
ــرايط نقد پذيرى را ميان مسئوالن  ــت؛ پس بايد در ابتدا ش انتقادى اس

فراهم كنيم ما همه آماده ايم و بعد آن را بين جامعه توسعه دهيم.
ــن امكانات و ترتيب  ــاختن اي ــك با فراهم س مرادخانى گفت: بدون ش
ــيم كه در آينده فضاى  اولويت دولت و بعد مردم؛ مى توان اميدوار باش
گفت و گو و لحن هنرمندان به جاى آكندگى از بغض هاى فروخورده و 
ناراحتى هاى عيان و پنهان؛ لبريز از تدبير و اميد باشد و اين تازه زمانى 

ــعار دولت را در بخش فرهنگ جارى و سارى  ــت كه توانسته ايم ش اس
ــاره به بودجه محدود 18 ميليارد تومانى معاونت هنرى  كنيم. وى با اش
و بخش هاى متعدد آن چون هنرهاى تجسمى؛ موسيقى؛ مد و لباس و 
البته تئاتر در سال جارى گفت: اميدوارم در سال آينده بتوانيم با افزايش 
ــقف بودجه جبران مافاتى براى هنرمندان دلسوز و فهيم و فاخر  اين س

تئاتر ايران داشته باشيم.
ــالمى با اشاره به لزوم  ــاد اس معاون امور هنرى وزير فرهنگ و ارش
ــور به تئاتر استان ها اشاره كرد  ــعه هماهنگ تئاتر در كل كش توس
ــعه امكانات تنها مختص تهران نيست  وافزود: نگاه ما به مقوله توس
ــتان ها را نيز رونق بخشيم تا ديگر  و تالش مى كنيم تا امكانات اس
ــتانى آرزو ، رويا  ــود برخى امكانات در تهران براى هنرمندان اس وج
ــنواره تئاتر فجر  ــور پررنگ بانوان در جش ــد. وى حض و خيال نباش
ــا اين روند عالوه بر ــان و ابراز اميداوارى كرد ت ــاق مباركى بي را اتف

ــت به يك هم  ــته اس ــانه هاى خوبى كه از خود به جاى گذاش نش
افزايى ملى و فرهنگى در كشور منتج شود. مرادخانى ادامه داد: نگاه 
مهم دولت بر ديپلماسى عمومى و ديپلماسى بين المللى در عرصه 
ــور است تا با تعامل  ــت و بر مسسوالن تئاتر كش فرهنگ استواراس
ــن فرهنگى در حوزه هنرهاى  ــعه روابط بي با هنرمندان زمينه توس
ــت را دارد كه  ــزود: ايران اين ظرفي ــى را فراهم كنند.وى اف نمايش
ميزبان اجراى عمومى گروه هاى بين المللى باشد و هنرمندانش در 
ــور در صحنه ها بدرخشند ، نتيجه اين تعامل دوجانبه  خارج از كش

به ارتقا؛ دانش فنى و معرفت عمومى هنرمندان منتج خواهد شد.
ــغلى،  ــالمى امنيت ش ــاد اس معاون امور هنرى وزير فرهنگ و ارش
ــران، افزايش ــتمر، تمركززدايى از ته ــتمرار فعاليت، اجراى مس اس

بهره ورى در استان ها را خواسته هاى به حق و مهم هنرمندان تئاتر 
دانست و تصريح كرد تالش مى كنيم تا اين امكانات با توانايى هاى 
ــهردارى هاى كل كشور آنگونه  موجود و تعامل با نهادهايى چون ش

كه در تهران به انجام رسانديم؛ عملياتى كنيم.
ــاله كه ادبيات موجود در فضاى تئاتر كشور  وى با تاكيد بر اين مس
ــدا كند، افزود: تالش ما بر آن  ــد به لحن اميدوار كننده تغيير پي باي
ــكالت هنرمندان را در آينده كاهش دهيم و به جاى  ــت تا مش اس
ــدوار و آكنده از  ــنونده كالم امي ــض فروخورده آنها، ش ــنيدن بغ ش

روزهاى پرفروغ فرداى تئاتر ايران باشيم.

مونسان در ديدار با هنرمندان كشورمان، از تشكيل 
خانه هنرمندان در كيش خبر داد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
آزاد كيش، علي اصغر مونسان چهارشنبه  25دى در ديدار 
ــورمان در مركز همايشهاى  ــناي كش با هنرمندان نام آش
ــخنان رئيس جمهورى  ــاره به س ــن المللى كيش، با اش بي
مبنى بر تقويت فرهنگ و هنر در دوره جديد گفت: تصميم 
گرفتيم از پتانسيل جزيره كيش بهره برده و اقداماتي كنيم تا 

اين جزيره به قطب فرهنگ و هنر تبديل شود.
مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش با بيان اين كه برنامه هاى 
زيادى براى تقويت زيرساختهاى فرهنگى و هنرى در اين 
ــينما  ــالنهاى تخصصى تئاتر، س جزيره داريم ، از ايجاد س
ــازمان تحت  ــوان يكى از برنامه هاى س ــيقى به عن و موس
مديريت خود براى گسترش فعاليت هاى هنرى در كيش 
ــال ونيم آينده اين  خبر داد و اظهار اميدوارى كرد: تا يكس

فضاها در اين جزيره ايجاد شود.
ــيس خانه هنرمندان  ــل منطقه آزاد كيش از تاس مديرعام
ــاد كرد و افزود:  ــوان ديگر برنامه خود ي ــن جزيره به عن اي
ــتقلى را در اين جزيره  ــم داريم خانه هنرمندان مس تصمي
ـم و براى اين منظور فضايى را هم انتخاب  راه اندازى كنيـ

كرده ايم.
وى با اشاره به فعاليت پنج دانشگاه در جزيره كيش حضور 
ــروع خوبى براى فعاليتهاى هنرى  ــجويان را نقطه ش دانش

اين جزيره برشمرد .
ــان اضافه كرد: ما ميتوانيم زيرساخت ايجاد كنيم  مونس
ــود هنرمندان  ــاى هنرى برعهده خ ــا اجراى فعاليته ام
ــت تئاتر را با  ــد داريم فعالي ــت. در حال حاضر قص اس
ــى اجراى تئاترهاى  ــر خيابانى آغاز كنيم اما آمادگ تئات

صحنه اى را هم داريم.
ــرى مدير  ــين طاه ــه حس ــت در اين جلس گفتني اس
ــنا (دبير  ــى، قادر آش ــد اداره كل هنرهاى نمايش جدي
ــى و دومين جشنواره تئاتر فجر)، ايرج راد مديرعامل  س
ــتاد دانشگاه، داريوش  خانه تئاتر، فريندخت زاهدى اس
ــياوش طهمورث و رضا ايرانمنش بازيگران  مودبيان، س
ــتند كه در خصوص  ــناي كشورمان حضور داش نام آش
ــورمان و راهكارهاي الزم براي رونق  مقوله تئاتر در كش

آن ارائه نظر كردند.
ــم افتتاحيه جشنواره  همچنين هنرمندان حاضر در مراس
ــترش فعاليتهاى  ــان را درباره گس ــر ديدگا هش ــر فج تئات

فرهنگى و هنرى در جزيره كيش مطرح كردند.

مرادخانى، معاون امور هنرى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى: 

بستر فعاليت بدون دغدغه هنرمندان تئاتر فراهم شود

از تدبير و اميد باشد و اين تازه زمانى هاى عيان و پنهان؛ لبريز روزهاى پرفروغ فرداى تئاتر ايران باشيم.ناراحتى

مونسان:

خانه هنرمندان در كيش ايجاد مي شود
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به روايت تصوير 32جشنواره تئاتر فجر 
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برپايي مراسم گراميداشت سالروز خاك سپاري شهدا در كيش

پـارك آبـى كيـش بـه منظور گسـترش 
فضاهاى تفريحى و سرگرمى جزيره كيش 
در ساحل جنوبى اين جزيره تا پايان بهار 

سال 93 گشايش مي يابد.
ــور بين الملل  ــط عمومي و ام ــه گزارش رواب ب
سازمان منطقه آزاد كيش، علي اصغر مونسان 
ــنبه 30 دي از مراحل ساخت پارك  صبح دوش
ــتورات الزم در  ــرد و دس ــي كيش ديدن ك آب
ــهيل بهره برداري از اين پروژه  و  خصوص تس
نحوه برق رساني به مجموعه را به معاونت هاي 

مى شود.
ــت جغرافيايى خاص پارك آبى كيش از  موقعي
ــر ويژگى هاى متمايز كننده اين مجموعه  ديگ
است به گونه اى كه چشم انداز بى نظير آبهاى 
ــارس را در جنوب و  ــه ف نيلگون خليج هميش
پارك ملى جنگلى جزيره كيش در شمال را در 

اختيار بازديدكنندگان محترم قرار مى دهد.
بر اساس اين گزارش، در ساخت اين پارك آبى 
11 سرسره به صورت پيچشي، سرعتي، سقوط 
ــن  ــده و از جديدتري ــي ش ــش بين آزاد و ... پي
ــتفاده مي شود و  ــايل تفريحى روز دنيا اس وس
روزانه سه هزار نفر قادر به تفريح در اين پارك 

خواهند بود.
ــتخرهاى با قابليت ايجاد موج ازديگر  وجود اس
جاذبه هاى پارك آبى كيش مى باشد كه قادر 
ــت موج هايي به طول يك و نيم متر ايجاد  اس

كند.
ــارك آبي  ــد در اين پ ــي افزاي ــن گزارش م اي
ــول 550 متر و  ــه مصنوعي آرام به ط رودخان
عرض حداقل چهار و نيم متر و حداكثر 7 متر 
ــده است كه به جذابيت هاي  در نظر گرفته ش

اين پارك مى افزايد.
بنا بر اين گزارش عالوه بر ايجاد فضاي سبز با 
86 گونه گياهي كه 10 گونه آن براي نخستين 
ــايل بازي هاي  ــور شده است وس بار وارد كش
ــده است كه  زيادي در اين پارك پيش بيني ش

در كشور بي همتا خواهد بود.
مجموعه پارك آبى كيش دو رستوران را براى 
ــت كه  ــتريان در نظر گرفته اس پذيرايى از مش

رستوران اصلى ديد رو به دريا دارد.
ــتوران ها چندين كيوسك داخل   عالوه بر رس
ــى هاى مختلف را به  ــارك نيز لوازم و خوراك پ
مشتريان ارائه مي كند و چند فروشگاه نيز در 
داخل پارك پيش بينى شده تا مشتريان وسايل 
و تجهيزات آبى مورد نياز خود و يادگارى هاى 
مختلف از پارك آبى را از فروشگاه تهيه كنند.

ــاحت در  جزيره كيش با 92 كيلومتر مربع مس
18 كيلومتري كرانه جنوبي كشورمان قرار داد 
ــون و 500 هزار  ــاالنه پذيراي يك ميلي كه س

گردشگر داخلي و خارجي است.

ذيربط ابالغ كرد. 
ــان  ــن بازديد مهندس مونس ــن در اي همچني
ــتقبال مردم در آينده از پارك  ــاره به اس با اش
آبي كيش، در خصوص پيش بيني پاركينگ و 
راه هاي دسترسي به پارك ياد شده، نكات الزم 
را به مجموعه تحت مديريت خود متذكر شد.

ــازمان منطقه آزاد كيش در اين  مديرعامل س
بازديد با بيان اين كه از طرح هاي سرمايه گذاري 
ــتقبال مي كنيم گفت: حمايت از  در كيش اس
ــازى ادارى و  ــرمايه گذاران، كاهش كاغذ ب س

ــعه زير ساخت ها ازمهمترين اولويت هاى  توس
كارى اين سازمان است.

ــده  ــزود: با وجود آن كه قيمت تمام ش وي اف
ــتر  ــرزمين اصلى بيش ــه و توزيع آب از س تهي
ــت، هم اكنون تعرفه هاى اعمالى بر اساس  اس

تعرفه هاى تعرفه هاى وزارت نيرو است.
ــش در زمينى به  ــت پارك آبي كي گفتني اس
ــط بخش  ــر مربع توس ــزار مت ــاحت 56 ه مس
ــن طراحان و  ــكارى بهتري ــي و با هم خصوص
ــى و احداث  ــازندگان معتبر خارجى طراح س

وزيرتعـاون، كار و رفـاه اجتماعـى كشـورمان گفـت: اداره 
بهزيسـتي جزيره كيش هم پـا و همگام با تمامـي ادارات و 
نهادهاي مستقر در كيش مي بايست رشد و توسعه پيدا كند 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد 
ــش، على ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى به همراه  كي
ــه آزاد كيش ــازمان منطق ــان مديرعامل س علي اصغر مونس

(13 دي) از اداره بهزيستي جزيره كيش بازديد كردند.
ــتى كيش  ــت اداره بهزيس در اين بازديد كهورى زاده سرپرس
حمايت از خانواده هاى بى سرپرست و نيازمند و ارائه خدمات 
مختلف به كودكان و تدارك پيشگيرى، درمانى و توانبخشى 
ــمى و روانى، نگهدارى از  ــه اى و اجتماعى معلوالن جس حرف
ــالمندان نيازمند، معلوالن غيرقابل  كودكان بى سرپرست، س
ــيب ديدگان اجتماعى و  ــى، تربيت منحرفين و آس توانبخش
ــتي  ــانى را از جمله اقدامات اداره بهزيس ــوزش نيروى انس آم

كيش عنوان و عملكرد اين اداره را  براي حضار بازگو كرد.
ــورمان با  ــن بازديد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى كش در اي
تشكراز ارائه تسهيالت و خدمات از سوي سازمان منطقه آزاد 
ــتي  ــتي اين جزيره گفت: اداره بهزيس ــش به اداره بهزيس كي
ــي ادارات و نهادهاي  ــا تمام ــش همپا و همگام ب ــره كي جزي
مستقر در كيش مي بايست رشد و توسعه پيدا كند و حمايت 

الزم از اين اقدام انجام خواهد شد.

همچنين در اين ديدار علي اصغر مونسان مديرعامل سازمان 
ــازمان تحت مديريت  منطقه آزاد كيش با تاكيد بر حمايت س
خود از اداره بهزيستي كيش گفت: با برنامه ريزي، هماهنگي 
ــاهد ارائه  و تعامل با وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعى، ش
ــوي اداره بهزيستي كيش به مددجويان  خدمات مطلوب از س
ــت اداره بهزيستى منطقه آزاد كيش  خواهيم بود. گفتني اس

در شهريور سال 1388  فعاليت خود را آغاز كرد.
ــورمان به همراه  ــاون، كار و رفاه اجتماعى كش ــن وزير تع همچني
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش صبح جمعه 13 دي با حضور 

در هتل اسپادانا از بخش هاي مختلف اين هتل بازديد كردند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى :

زمينه رشد و توسعه فعاليت هاى اجتماعى اداره بهزيستى كيش فراهم است
 نشسـت تخصصـي كارفرمايان و مهندسـان بـرج ها و

پـروژه هاي در حال سـاخت كيش با برندهـا ي مصالح و 
تجهيزات سـاختماني كشور نهم بهمن در سالن خليج فارس 

مركز همايش هاي بين المللي كيش برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، 
اين نشست با هدف ترويج فرهنگ استاندارد سازي بناها در برابر زلزله 
و ايجاد روش هاي نوين ارتباطات و حمايت از توليد كنندگان مصالح 
ــاختماني داراي نشان استاندارد ملي و بين المللي در و تجهيزات س
9 بهمن امسال با حضور بيش از 40 شركت ملي و بين المللي در سالن 
ــود. ارتباط  خليج فارس مركز همايش هاي بين المللي برگزار مي ش
ــتقيم بين تامين كنندگان معتبر مصالح و تجهيزات ساختماني  مس
ــتاندارد نوين  به مشاركت كنندگان و  ــور و معرفي كاالهاي اس كش

جامعه مهندسين كشور از مهم ترين محورهاي اين نشست است.

كيش ميزبان نشست كارفرمايان و مهندسان 
پروژه ها و برندهاي مصالح و تجهيزات ساختماني

بازديد مهندس مونسان از پارك آبي كيش
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ماهنامـه سـازمان منطقـه آزاد كيش به منظور توسـعه و تعميق امور فرهنگى و گسـترش مبانـى و مباحث علمى ، 
پژوهشـى از اسـاتيد ، محققان و انديشـمندان سطوح دانشـگاهى كه عالقه مند به چاپ مقاالت منتشر نشده خود 

مى باشند دعوت به همكارى مى نمايد.
 rooykardkish@gmail.com فرهيختـگان معزز مـى توانند مقاالت و عكس مربوط به خود را به نشـانى الكترونيكى

ارسال و با شماره تلفن : 4422636 از وصول كامل مقاالت خود اطمينان حاصل نمايند.
روابط عمومى ماهنامه رويكرد

گام نخست، فراخوان مقاالت

بـه مناسـبت گراميداشـت هفته وحدت، مسـابقات 
ورزشـي مسـاجد و تكايـاي مذهبي با عنـوان جام 

وحدت در كيش برگزار شد.
ــال و  ــته هاي فوتس ــابقات در گروه آقايان در رش  اين مس
ــاي دارت و آمادگي  ــته ه ــال و در گروه بانوان در رش واليب

جسماني برگزار شد.
ــت اين مسابقات با همكاري  معاونت ورزش  الزم به ذكر اس
ــرمايه گذاري و توسعه كيش و هيئت  ــركت س و آموزش ش

ورزش هاي همگاني  برگزار شد.

رقابـت هـاي دو پنج كيلومتـر آقايان بزرگسـال
 ارشـد سراسـر كشـور  از 19 دي در جزيره كيش 

برگزار شد.
 اين مسابقات  در 9 گروه سني  35 تا 39 سال ، 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.رقابت هاي دو پنج كيلومتر 
ــور به همت معاونت ورزش  ــال ارشد سراسر كش آقايان بزرگس
ــعه كيش و هيئت  ــرمايه گذاري و توس ــركت س و آموزش ش

ورزش هاي همگاني  از 19 تا 21 دي ادامه داشت .

 مسـابقات تنيس فيوچـرز پس از وقفه اى دو سـاله 
بارى ديگر در اسـفندماه امسـال بـه ميزبانى جزيره 

كيش برگزار مى شود.
مسابقات تنيس فيوچرز كيش بار ديگر در تقويم فدراسيون 
ــابقات با جايزه 30 هزار دالرى و  جهانى قرارگرفت. اين مس
به مدت سه هفته از دوم تا 23 اسفندماه برگزار خواهد شد. 
براساس اين گزارش، جزيره كيش ازسال 82 هرسال ميزبان 

مسابقات بين المللى تنيس فيوچرز بوده است.

مسابقات ورزشي جام وحدت 
در كيش برگزار شد

رقابت دو پنج كيلومتر بزرگساالن 
كشور در كيش

كيش ميزبان مسابقات
سى هزار دالرى تنيس مى شود

ی

�

ورز

فدراسيون فوتبال كره جنوبى در نامه اى از فدراسيون 
فوتبـال ايران و مدير كل ورزش سـازمان منطقه آزاد 

كيش تشكر كرد.
ــيون فوتبال  در اين نامه كه ”جى هيون آن“ دبيركل فدراس
ــى دانم كه از  ــت: ابتدا الزم م ــته ، آمده اس كره جنوبى نوش
فدراسيون فوتبال و مديركل ورزش سازمان منطقه آزاد كيش 
ــال كره جنوبى  ــه خاطر حمايتى كه از تيم ملى زير22 س ب

كردند تشكر كنم. 
ــه در جزيره  ــت: در مدتى ك ــده اس ــن نامه آم ــه اي در ادام
ــه هاى حمل و نقل، ــش بوديم بهترين امكانات در زمين كي

ــكان در اختيارمان  ــگاه هاى محل تمرين و بازى و اس ورزش
ــم ملى زير ــى روى آمادگى تي ــد كه تاثير خوب ــته ش گذاش

22 سال كره جنوبى گذاشت.
تيم ملى فوتبال زير22 سال كره جنوبى از جاذبه هاى جزيره 
زيباى كيش لذت برد و از بودن در اين جزيره خوشحال بود.

ــيون فوتبال كره جنوبى از فدراسيون  بازهم از طرف فدراس
فوتبال ايران و مديريت منطقه آزاد كيش تشكر مى كنم.

تشكر فدراسيون فوتبال كره جنوبى 

كيش بهترين امكانات ورزشى را دارد

تيـم شـناي پيشكسـوتان كيش با كسـب دو مدال نقـره و پنج مدال 
برنز و كسـب 83 امتياز توانسـت مقام ششم مسابقات قهرماني كشور 

پيشكسوتان را از آن خود كند
ــنندج برگزار شد.حبيب  ــتان  28 و 29 آذر در س ــابقات با حضور 13 اس  اين مس
غالمي، عليرضا ايراني، محمد رئيسي، عظيم رحيمي و عباس نقوي الحسيني نفرات 
اعزامي تيم كيش به اين رقابت ها بودند.مهدي ريوندي به عنوان مربي و سرپرست 
تيم كيش را در اين رقابت ها همراهي مي كرد. در اين رقابت ها توابع تهران با 346 
ــت را كسب كرد و استان اصفهان با 321 امتياز و استان تهران با  امتياز مقام نخس

282 امتياز به ترتيب در سكوي دوم و سوم ايستادند.

تيم شناي پيشكسوتان كيش در مسابقات كشورى درخشيد 

تيم كاراته بانوان كيش با كسـب سه 
مدال طال و يك مدال نقره ازمسابقات 
جهاني كاراته در هندوستان به كيش 

بازگشتند.
ــه كار جزيره كيش كه درتيم  بانوان كارات
ــوكاي كاراته ايران  منتخب گوجوريوگوج
ــابقات جهاني در  ــمين دوره مس در شش
بمبئي هندوستان حضور داشتند موفق به 
ــه مدال طال ، يك نقره شدند و  كسب س
ــب 17 مدال  تيم ايران در مجموع با  كس
ــور بازگشت.  طال ،نقره و 16 برنز  به كش
ــابقات  ــزارش دراين مس ــاس اين گ براس
ــور جهان  در  ــزار كاراته كار از 32 كش ه
رده هاي سني نونهاالن، نوجوانان، جوانان  
ــاالن و پيشكسوتان و در دو بخش  بزرگس

ــدت 5 روز با يكديگر  ــردان و زنان به م م
ــه نصرتي فر، آيلين  رقابت كردند.  ريحان
جعفرزاده و مريم معين آزاد كاراته كاران 
ــش در بخش كميته  به مقام قهرماني  كي

ــيده و  موفق به كسب سه مدال طال  رس
شدند .

 گفتني است آيلين جعفرزاده نيز دربخش 
كاتا نايب قهرمان شد و مدال نقره گرفت.

بانوان كاراته كار كيش
سه مدال طال از هندوستان به ارمغان آوردند
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در مرحلـه اول طـرح ايمن سـازي خانه بـه خانه فلج 
اطفـال در كيـش، 9 پايگاه ثابت بـراي ارائه خدمات به 

گردشگران در نظر گرفته شده است. 
 

ــه از 21 تا 24  ــرح فلج اطفال ك ــه اول و دوم ط در مرحل
ــا مناطق مرزي  ــال همزمان ب ــا 29 بهمن امس دي و 26 ت
ــود  ــور در جزيره كيش هم  اجرا مي ش ــيري كش و گرمس
ماموران بهداشت عالوه بر مراجعه حضوري به درب منازل 
ــازي كودكان زير  ــت نيز عمليات ايمن س ــگاه ثاب در 9 پاي

5 سال را اجرا مي كنند.
ــرح 9 پايگاه ثابت؛ مركز درماني  در طول چهار روز اجراي ط
ــتان و مبادي ورودي بندرگاه  ــتي بوعلي سينا، بيمارس بهداش
ــي  ــاعت 9صبح تا 13 و  از 17 و س و فرودگاه كيش كه از س
ــس يك و دو،  ــه و بازارهاي  پردي ــي دقيق ــه تا 20 و س دقيق
ــي دقيقه تا  ــاعت 17 وس ــد، عربها، مركز تجاري از س مرواري
20 وسي دقيقه به مراجعه كنندگان ارائه خدمات مي كنند.

ايمن سازي خانه به خانه فلج اطفال در كيش اجرا شد

همايـش نانو تكنولوژي ، توليد ثـروت و افزايش كيفيت 
زندگي 15 دي در كيش برگزار شد.

ــازمان منطقه آزاد  به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل س

ــي كاربرد نانوتكنولوژي در  ــش ، اين همايش با هدف بررس كي
ــالن خليج فارس  ــاي مختلف ،  . . پانزدهم دي در س ــوزه ه ح

مركز همايش هاي بين المللي كيش برگزار شد..
ــگري ، نانو در طرح هاي عمراني و  نقش نانو در صنعت گردش
ساختماني ، كاربرد نانو در تجهيزات پزشكي، نانو درصنايع آب 
ــزات صنعت نفت وگاز، و نانو  ــالب ، كاربرد نانو در تجهي و فاض
در صنايع آرايشي بهداشتي  از جمله محورهاي  مطالب مطرح 

شده در اين نشست بود.
ــش نانو تكنولوژي ، توليد ثروت و افزايش كيفيت زندگي  هماي
ــگاه علمي كاربردي كيش و با همكاري سازمان  به همت دانش

منطقه آزاد كيش برگزار شد.

سمينار بررسى كاربرد نانو تكنولوژي در كيش برگزار شد

در دوازدهمين سـالروز خاكسپاري 
شـهداي گمنـام در جزيـره كيش، 
مجلس بزرگداشتي بر مزار گلگون كفنان 
هشت سال دفاع مقدس در مسجد 
امام حسن مجتبي (ع) جزيره كيش 

برگزار شد.
ــور بين الملل  ــزارش روابط عمومي و ام به گ
ــش، در اين  ــه آزاد كي ــازمان منطق س
ــنبه 19 دي بعد  ــج ش ــم كه (پن مراس
ــجد  ــاء )در مس ــرب و عش ــاز مغ از نم
ــي (ع)، محل دفن  ــن مجتب ــام حس ام
ــهداي گمنام برگزار شد، امام جمعه  ش
كيش،مديران، مسووالن جزيره كيش و 

اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
ــيد ابوالفضل موسوى  حجت االسالم س
ــوراى  ش ــى  فرهنگ ــاون  مع ــى  دامغان
ائمه جمعه در سخناني  ــتگذارى  سياس
ــهيدان زنده اند و نزد  با بيان اين كه ش
ــي خورند  ــي روزي م ــد باريتعال خداون

گفت:شهدا با جانفشاني خود انقالب را حفظ كردند و دين را زنده كردند.
ــتگذارى ائمه جمعه خاطر نشان كرد: شهدا دنبال حيات  ــوراى سياس معاون فرهنگى ش

طيبه رفتند و زندگيشان را نزد خدا بيمه كردند.
وي گفت: همواره بياد داشته باشيم توسعه و پيشرفت و تمام امكاناتي كه براي آسايش و 
رفاه ما فراهم شده است مرهون فداركاري ها و از جان گذشتگي مردان مخلص و پاكي 
است كه امروز در ميان ما نيستند. بنا بر اين گزارش شركت كنندگان در اين مراسم با 
روشن كردن شمع بر مزار پاك شهيدان گمنام دفاع مقدس و قرائت فاتحه ياد و خاطره 

آنان را گرامي داشتند.

در سـومين نشسـت كميته اطالع رساني و تبليغات 
سـازمان منطقـه آزاد كيش بـر اهميت  نـوآوري و 
برنامه ريزي منسـجم در گراميداشـت مناسـبتهاي 

ملي تاكيد شـد.
 اين نشست با حضورنمايندگان روابط عمومي هاي ادارات و 
نهادهاي كيش در سالن كنفرانس صدا و سيماي مركز كيش 
برگزار شد و برنامه ريزي در خصوص برگزاري شايسته جشن 
ــبت هاي بهمن ماه و ارائه برنامه هاي  پيروزي انقالب و مناس
ــم دهه مبارك فجر مهمترين محور  نو و مبتكرانه براي مراس

بحث و گفتگو بود.
ــب به  ــاني مناس تبيين جايگاه روابط عمومي ها واطالع رس
ــم ترين محور فعاليت روابط عمومي ها ي ادارات،  عنوان مه
افزايش تعامل ادارات مختلف در جهت هماهنگي بيشتر براي 
ــت مناسبت هاي ملي و مذهبي ، دستيابي به يك  گراميداش
نظام اطالع رساني دقيق و منسجم و ارائه راهكارهاي كاهش 
كاغذ بازي هاي اداري با هدف ارائه اطالعات الزم به مخاطبان 
ــازي ايستگاههاي پخش برنامه هاي  در كوتاه ترين زمان و نوس
ــدف معرفي  ــف جزيره با ه ــش در مناطق مختل ــو كي رادي
ــگران از ديگر موضوعات  جاذبه ها و امكانات كيش به گردش

مطرح شده در اين نشست بود. 
ــيماي مركز كيش  ــر كل صدا و س ــيد عبدالرضا كيا مدي س
ــش  ــت بود با اعالم آمادگي براي پوش ــه ميزبان اين نشس ك
رسانه اي مناسبت ها و انعكاس فرصت هاي سرمايه گذاري 
ــري گفت : كيفيت بسيار خوب  ــبكه هاي سراس كيش در ش
پوشش تصويري و پخش مسابقه فوتبال تيم اميدايران و كره 
جنوبي از مركز كيش نشان دهنده توانمندي هاي اين منطقه 

براي حضور در شبكه هاي سراسري بود.
وي افزود: براي جلب رضايت ساكنان كيش نيز پخش برنامه هاي 
ــري در كيش از هفته آينده با  2 ساعت  ــبكه هاي سراس ش

افزايش  از روزانه 8 ساعت به ده ساعت خواهد رسيد. 
مدير كل صدا و سيماي مركز كيش همچنين با تاكيد بر اينكه  
ــي رويدادهاي مهم نيازمند تعامل  ــش خبري به موقع برخ پوش
ــت گفت : همه نهادها ها  ــب روابط عمومي ها با صدا و سيماس مناس
ــان ،عالوه بر  ــاني به موقع به مخاطب ــا تالش براي  اطالع رس ب
جلب اعتماد مردم، فرصت مناسبي را براي ارائه عملكرد و تالش 

سازمان مربوطه خود فراهم مي كنند.

برنامه هاى دهه فجر امسال 
مبتكرانه برگزار مى شود

معاون فرهنگى شوراى سياستگذارى ائمه جمعه:

شهدا دنبال حيات طيبه رفتند

تنها پارك شـهر جزيره كيش كه دردوازده سال گذشته   
بدون اسـتفاده و متروكه رها شده بود باز پس گرفته شد 

و  تا نوروز امسال به بهره برداري مي رسد
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، 
نوسازي و مرمت اين پارك شهر با دستور و تاكيد مدير عامل سازمان 
ــازمان قرار گرفته  ــه آزاد كيش در اولويت طرح هاي عمراني س منطق

است و تا اواخر اسفند امسال به بهره برداري مي ر سد.
ــعت 16 هكتار واقع شده  ــهر كه در زميني به وس اين پارك ش
ــهر موجود در  ــال 1375 تا 1380 به عنوان تنها پارك ش از س
ــتراحت خانواده ها، بازي كودكان  جزيره كيش مكاني براي اس
ساكن جزيره كيش و گردشگران بود اما از سال 1380 به دليل 

فرسودگي وسايل بازي، پارك شهر تعطيل شد. 

ــان مديرعامل  ــال با پيگيري هاي علي اصغر مونس در آذر امس
سازمان منطقه آزاد كيش، زمين اين پارك پس گرفته شد .

ــاس اين گزارش، سه محوطه بازي كودكان هر يك به متراژ  بر اس
ــكيت ، پيست ويژه  ــت اس ــطرنج ، پيس 250 متر مربع ، زمين ش
دوچرخه سواري، آبنماي موزيكال، هزارتوي بازي كودكان، استخر 
ــاب از جمله بخش هايي است كه در  ــتوران و كافي ش بزرگ و رس
طرح جديد پارك شهر در نظر گرفته شده است. طراحي و عمليات 
ــهر كيش تا اواخر اسفند امسال به  اجرايي تعمير و مرمت پارك ش
پايان مي رسد تا  امكان ارائه خدمات تفريحي مناسب و استاندارد 

به ساكنان وگردشگران در ايام نوروز نيز فراهم شود.

مرمت پارك  شهر كيش در اولويت طرح هاى عمرانى قرار گرفت
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