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 تاریخ نگار 
راضیه طاهری

 با پایان سال 1393  امید برای بهبود شرایط اقتصادی خصوصًا اقتصاد بین الملل 
افق های  سال 1394 را نظاره گر است. در روزهای گذشته قیمت نفت نیز 
افزایش قابل مالحظه ای داشته و این بدان معناست که این گنجینه بزرگ 

و در اختیار ایران، ارزان به کام مصرف کنندگان خارجی نخواهد رفت.
اما باید پذیرفت که نفت تنها منبع درآمدی ما نیست و می توان از طرق 

دیگر خصوصًا توسعه گردشگری به دریافت درآمدهای سرشار پرداخت.
باب  در  اقتصادی  های  فعالیت  گسترش  برای  آزاد  مناطق  ایجاد  اصالت 
گردشگری وتجارت،  فرصتی کم نظیر است که برنامه ریزان کشورمان در 

راه تعالی آن بسیار کوشیده اند.
از سال های 133۰ به بعد به دلیل تهیه طرح هایی در جهت رونق اقتصادی 
کشور، افزایش تجارت خارجی و بنادر ایرانی در خلیج فارس مورد توجه 
قرار گرفت. اما بنادر ایران در آن زمان توانایی و امکانات الزم برای توسعه 

صادرات و واردات را نداشتند.
با تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات  در سال 133۶،  آمادگی تأسیس 
اولین بندر آزاد تجاری رسمًا اعالم شد. در دی ماه 133۶ بندرعباس به 
عنوان مرکز واردات و صادرات کاال توسط دولت معرفی شد و برنامه هایی 

برای فعالیت های جدید طی چند سال آینده اعالم گردید.
اواخر دهه 4۰ شمسی  به  ایران  در  آزاد  منطقه  ایجاد  تفکر  کلی  به طور 
توسعه  و  تجارت  المللی  بین  کنفرانس  از  وقت  دولت  که  گردد   بازمی 
وابسته به سازمان ملل درخواست کرد که جهت ایجاد بنادر آزاد در ایران 
تحقیق و بررسی نماید و نتیجه این بررسی را به شرکت مشاوره و مدیریت 
و سازمان توسعه فرودگاه آزاد محول کرد. این سازمان نتیجه کار خود را 
به صورت گزارشی همراه با ضمائم در سال 13۵۰ به کنفرانس مذکور ارائه 
داد. در این گزارش بندرعباس به عنوان بندر آزاد اعالم شده بود ولی عماًل  
بندری  به تصویب تخفیف هزینه های  و فقط  نگرفت  انتخاب صورت  این 
در آن اکتفا شد. در سال 1349 جزیره کیش به عنوان مرکز بین المللی 
توریستی-تجاری انتخاب شد و در سال 13۵1 سازمان عمران کیش در 
راستای ایجاد منطقه آزاد راه اندازی شد. باالخره مرکز بین المللی جزیره 
پیروزی  از  پس  کرد.  کار  به  شروع  رسمی  طور  به   13۵۶ سال  در  کیش 
انقالب اسالمی،  الیحه واردات کاال با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره 
در  و  رسید  انقالب  تصویب شورای  به  اسفند 13۵۸   1۸ تاریخ  در  کیش 
نهایت در سال 13۶۸ براساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه به دولت 
اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش،  قشم  و چابهار 
اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری نماید.چگونگی اداره این مناطق در 
تاریخ ۲1  تایید مجلس شورای اسالمی رسید و در  به  ۷ شهریور 13۷۲ 

شهریور 13۷۲ مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفت.
این  اصلی  ماموریت  نیز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مسؤولین  روزها  این 
منطقه را توسعه گردشگری و تقویت امور تجاری می دانند. ایجاد ارتباط 
با کشورهای دوست افزایش چشمگیری یافته و کیش به الگوی اقتصادی 
نظارت  تحت  بزرگ  های  پروژه  اجرای  است. سرعت  تبدیل شده  کشور 
سازمان منطقه آزاد کیش افزایش داشته است و امروز این منطقه آزاد نه تنها 
 پذیرای سفرا و تجار خارجی است بلکه در تمامی نمایشگاه های بین المللی 
جهان نیز شرکت فعال داشته و پتانسیل های اقتصای ایران را در معرض 

دید سرمایه گذاران خارجی قرار داده است.
نوروز  گردشگران  میلیونی  پذیرش  تدارک  در  روزها  این  کیش  جزیره 
است. نوروزی کاماًل متفاوت با سالهای گذشته و آنان که دوباره به کیش 
جزیره  است  ذکر  شایان  نمود.  خواهند  احساس  را  تغییر  آمد  خواهند 
کیش در ابعاد مختلفی روند توسعه را طی می کند. مهم ترین واحدهای 
تولیدی کیش در بخش های مختلف صنایع برقی و الکترونیک،  پوشاک،  
موادغذایی و دارویی،  شیمیایی، سلولزی، صنایع غیرفلزی و یک واحد 
از:  تولید خودرو می باشد. نمونه ماموریت های خاص این منطقه عبارتند 
ایجاد  رفاهی،   و  فرهنگی  خدمات  تمرکز  گردشگری،   ترویج  و  توسعه 
و  داخلی  همایش های  و  نمایشگاه ها  تشکیل  تجاری،   خدمات  بورس 
بین المللی،  پایگاه توسعه و ترویج فناوری اطالعات و ارتباطات که البته 
با توان باالی مدیریتی در سازمان منطقه آزاد کیش و نگاه دور اندیشانه 
منتفع شدن سایر  و  منطقه  این  در  پایدار  توسعه  انتظار  در  آنان هر دم 

مناطق غیربرخوردار می باشیم. 

با حضور رئيس جمهور در همایش روز ملی مهندس، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش مهندس نمونه کشور شد
مشاور ریيس جمهور در بازدید از طرح های بندرگاهی کيش: ظرفيت بارگيري در بنادر کيش تا 15 ميليون تن افزایش خواهد یافت
فازجدید واحد توليد پروسرو با حضور مهندس ترکان درجزیره کيش افتتاح شد؛ توليد نخستين دستگاه هاي تجهيزات سرچاهي نفتي درکشور
دبير شورایعالي مناطق آزاد: اصالح مصرف انرژي در طرح هدفمندی یارانه ها موردنظر بوده است
تاکيد مشاور ریيس جمهور در بازدید از باغ راه و خانه بوميان کيش؛ توسعه گردشگري با رویكرد ایراني اسالمي اقدامي ماندگار است
73 هزار گردشگر داخلی و خارجی در یک هفته به جزیره کيش وارد شدند؛ ثبت رکورد بی سابقه ورود گردشگران به کيش

توسعه ارتباطات اقتصادي وگردشگري کيش و مكزیک؛ دکتر مونسان: 400 واحد صنعتی غير آالینده در کيش فعال است 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش: با پذیرش ساليانه چهار و نيم ميليون مسافر، کيش صاحب دومين فرودگاه بزرگ کشور خواهد شد
درخشش صنایع دستی ایران در نمایشگاه بين المللی کيش 
حضور سازمان منطقه آزاد کيش در نمایشگاه گردشگري FITUR 2015 اسپانيا
همزمان با برگزاری نخستين سمپوزیوم بين المللی مجسمه سازی انجام شد؛ خلق آثار برجسته هنري در جزیره کيش 
در کنگره سراسری جهادگران اقتصاد مقاومتی کشورانجام شد؛  اعطای نشان ملی جهادگر اقتصاد مقاومتی به دکتر مونسان
پيام دکتر مونسان درکنگره سراسري جهادگران اقتصاد مقاومتي
بيعت دوباره مردم با والیت در راهپيمایی 22 بهمن کيش
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش: دیدار با خانواده هاي شهدا، ایثارگران وآزادگان از مهمترین برنامه های مسؤولين است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش: نيروی انتظامي پشتوانه توسعه کشور است
برگزاری دومين نمایشگاه بين المللي صنعت دام، طيور، آبزیان و صنایع وابسته در کيش
مشاورعالي مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش در مراسم رونمایی از نخستين خودروی برقی کشور
اتصال مستقيم جزیره کيش با ظرفيت 600 مگابایت به شبكه ملی دیتای کشور
دکتر مونسان: توجه به گردشگری داخلی محور توسعه صنعت گردشگری کشور است
طرح توسعه پالژ بانوان و استخر المپيک در نوروز 94 به بهره برداری می رسد
اولين نمایشگاه بين المللی چای، قهوه و کافی شاپ و مسابقه ملي باریستا در جزیره کيش برگزار شد
گراميداشت یاد و خاطره شهدای سقوط فالكون در جزیره کيش
برگزاری آزمون کتبي و عملي رشته گليم بافي در کيش
سيزدهمين دوره مسابقات قران و حدیث کيش با معرفی 100 برگزیده به کار خود پایان داد

آماده باش  بنادر چارك و آفتاب برای ارایه بهترین خدمات، به مسافران نوروزی 
رئيس شورای سياستگذاری سمپوزیوم  بين المللی مجسمه سازی کيش: پيشرفت یک ملت مرهون توسعه فرهنگی است
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش: توسعه جزیره هندورابی، پشتوانه توسعه گردشگری کيش خواهد بود
سامانه نظارت الكترونيكی سازمان منطقه آزاد کيش رونمایي شد
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش تاکيد کرد: برخورد با گردشگران باید توأم با عطوفت و حفظ حرمت افراد و خانواده ها باشد
در دومين جلسه ستاد تسهيالت سفرهای نوروزی کيش عنوان شد؛ سهم سفرهای دریایی به کيش افزایش خواهد یافت
در دومين دوره کنفرانس روش های پيشرفته و کاربردی؛ لوح سپاس سازمان شنوا به روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کيش
کيش با برگزاری هفتمين جشنواره بهار در بهار به استقبال نوروز رفت
آغاز مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک در جزیره کيش
با حضور مسؤوالن سازمان هالل احمر؛ سامانه پاسخگویي اضطراري 112 در جزیره کيش راه اندازي شد
پيام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش به مناسبت روز پرستار
با نزدیک شدن به نوروز 94؛ گذر نيكوکاري در جزیره کيش برگزار مي شود
ارتقاء ارائه خدمات به گردشگران خارجی
سومين مرحله اردوی منتخبين ژیمناستيک هنری مردان کشور درکيش برگزار می شود
انتخاب نفرات برتر مسابقات تكواندو آقایان جام دهه مبارك فجر در کيش
قهرمانی البرزگاز کيش در فينال مسابقات پاوراید؛ جام حذفی تنيس باشگاه های کشور در کيش
برگزاری مسابقات تيراندازي در جزیره کيش
دکتر مونسان در جمع ورزشكاران و مدال آوران جزیره کيش: توسعه ورزش باعث رونق اقتصادي کيش خواهد شد
معاون ورزش و آموزش شرکت توسعه و سرمایه گذاري کيش:جزیره کيش به نقطه عطف ورزش کشور تبدیل شده است
شهرداري اروميه قهرمان آخرین مرحله نخستين ليگ واليبال ساحلي کشور در کيش شد
درخشش اسكواش بازان کيش در مسابقات بين المللی دوحه در قطر
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در همایش روز ملي مهندس با حضور رییس جمهور با تجلیل از علي اصغر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان مهندس نمونه کشور، برگ 
زرین دیگري بر لوح افتخارات منطقه آزاد کیش ثبت شد.

در همایش روز ملي مهندس که با حضور دکتر روحاني رییس جمهور، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و دبیر کل جامعه اسالمي مهندسین، 
آخوندی وزیر مسکن، ترکان مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالي مناطق آزاد و هاشمي رییس کمیسیون عمران مجلس در مرکز همایش هاي برج میالد 

تهران برگزار شد از ۲۰ مدیر 
نمونه کشور تقدیر شد.

در این همایش با تجلیل از 
مدیر  مونسان  اصغر  علي 
آزاد  منطقه  عامل سازمان 
مهندس  عنوان  به  کیش 
زرین  برگ  کشور،  نمونه 
افتخارات  لوح  بر  دیگري 
ثبت  کیش  آزاد  منطقه 

شد.
این  در  است  گفتني 
رونمایي  ضمن  همایش 
یادبود  ملی  تمبر  از 
هزار   ۵ فیلم  مهندسین، 
کشور  مهندسی  سال 

نمایش داده  شد.

مشاور رييس جمهور در بازديد از طرح های بندرگاهی كيش:

ظرفيت بارگيري در بنادر كيش 
تا 15 ميليون تن

 افزايش خواهد يافت
مشاور ریيس جمهور  با اشاره به ظرفيت 100 ميليون تني تخليه 
و بارگيري بندري کشور گفت: تا افق 1404 سهم  جزیره کيش از 
این ظرفيت به 15 ميليون تن خواهد رسيد و با پایان یافتن عمليات 
طراحی و جانمایی اسكله های جدید، در راستاي دستيابي به اهداف 
تعيين شده درطرح جامع این منطقه آزاد باید سه اسكله 50 هزار 
تنی در حوضچه غربی بندرگاه کيش تا 10 سال آینده ساخته شود.
دبير شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در بازدید از طرح های 
بندرگاهی این جزیره که با همراهي دکتر مونسان و جمعي از معاونان و مدیران 
 سازمان منطقه آزاد کيش انجام شد با اشاره به اهميت ایجاد پس کرانه ها

و  تخليه  ظرفيت  تن  از100ميليون  گفت:  کشور  امروز  نقل  و  حمل  در 
بارگيری بندرهای کشور، 5 درصد، معادل 15ميليون تن به جزیره کيش 

اختصاص خواهد یافت.
این  بندرگاه  در  کاال  بارگيری  و  تخليه  ظرفيت  اینكه  بيان  با  اکبرترکان 
جزیره به 3 ميليون تن رسيده است، افزود: درحال حاضر اسكله 12 هزار 
نيز در  تنی  اسكله 35 هزار  و ساخت  برداری رسيده  بهره  به  تنی کيش 

دستور کار قرار دارد.
وي در تكميل سخنان خود گفت: با پایان یافتن عمليات طراحی و جانمایی 
طرح  در  شده  تعيين  اهداف  به  دستيابي  راستاي  در  جدید،  های  اسكله 
غربی  حوضچه  در  تنی  هزار   50 اسكله  سه  باید  آزاد  منطقه  این  جامع 

بندرگاه کيش تا 10 سال آینده ساخته شود.
وی ضمن ابراز خرسندي از آغاز بهره برداري از نخستين پس کرانه جدید به 
وسعت 14 هكتار در دهه مبارك فجر گفت: برای اینكه بندرگاه این جزیره 
 با بندرهای کشورهای همسایه قابل رقابت باشد، الزم است پس کرانه های

جدید با تجهيزات پيشرفته برای تخليه و بارگيری ساخته شوند.

با حضور رئيس جمهور درهمايش روز ملی مهندس

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش مهندس نمونه كشور شد
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فازجديد واحد توليد پروسرو با حضور مهندس تركان درجزيره كيش افتتاح شد

توليد نخستين دستگاه هاي تجهيزات سرچاهي نفتي دركشور

تأكيد مشاور رييس جمهور در بازديد از باغ راه و خانه بوميان كيش

توسعه گردشگري با رويكرد ايراني اسالمي، اقدامي ماندگار است

دبيرشورايعالي مناطق آزاد:

اصالح مصرف انرژي در طرح هدفمندی يارانه ها موردنظر بوده است

با افتتاح فاز جدید واحد توليد پروسرو جزیره کيش توسط مشاور 
ریيس جمهور اولين دستگاههاي تجهيزات سرچاهي نفتي در کشور 

توليد مي شود.
با حضور دبير شورایعالي مناطق آزاد کشور و دکترمونسان فاز جدید 

واحد توليد پروسرو در جزیره کيش گشایش یافت.

این واحد توليدي اولين توليد کننده دستگاههاي تجهيزات سرچاهي 
درکشور است و تامين کننده نياز شرکت هاي نفتي داخل کشور 
تزریق مواد شيميایي و  به دستگاههاي کنترل خودکار سرچاهي، 
تست یونيت است. اشتغال مستقيم 70 نفر و30 درصد ارزش افزوده 
ميليون دالر سرمایه  با 25  که  است  توليدي  واحد  این  مزایاي  از 

درگردش فعاليت خود را درجزیره کيش آغاز کرد. 
از روند احداث مجموعه پارك آبي  ادامه  مشاور ریيس جمهور در 
کيش بازدید کرد و درخصوص نحوه خدمات دهي و نوع امكانات 
فراهم شده براي جذب گردشگران در این مجموعه با سازندگان این 

پارك گفت و گو کرد.

و  ایراني  راه  باغ  از  بازدید  در  کشور  آزاد  مناطق  شورایعالي  دبير 
گردشگري  و  عمومي  فضاهاي  توسعه  گفت:  کيش  بوميان  خانه 
ماندگار و  شایسته  اقدامي  اسالمي  ایراني  رویكرد  با   کيش 

 است.
دکتر  همراه  به  کيش  جزیره  به  سفر  در  جمهور  ریيس  مشاور 

مونسان، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کيش از پروژه در 
حال احداث باغ راه ایراني و خانه بوميان کيش دیدن کرد.

در این بازدید مهندس ترکان از پروژه باغ راه ایراني جزیره کيش 
که به صورت نمادین،  10 دروازه تاریخي 9 شهر کشورمان درآن 
بنا شده است را یكي از پروژه هاي ماندگار در این منطقه دانست 

و افزود: توسعه فضاهاي عمومي و شهري با رویكرد ایراني اسالمي 
اقدامي شایسته است.

وگوي  بوميان کيش ضمن گفت  در خانه  با حضور  ادامه  در  وي 
رسوم  و  آداب  با  نزدیک  از  جزیره  بوميان  از  تعدادي  با  صميمي 

زندگي ساکنان قدیمي کيش آشنا شد.

ها  قيمت  آزادسازي  از  قانونگذار  هدف  گفت:  ترکان  مهندس 
درآمد  کم  و  ضعيف  اقشار  براي  اگرچه  نبوده  یارانه  پرداخت 
روند  اصالح  قانون،  این  اجراي  در  اما  است  الزم  یارانه  پرداخت  
مصرف انرژي  به عنوان اصلي ترین هدف مدنظر بوده است که بهره 
 گيري از خودروهایي که بدون سوخت بنزیني کار مي کنند یكي از 
راه هاي رسيدن به این هدف است. مشاور ریيس جمهور در بازدید 
این  از  درکيش،  کشور  شده  رونمایي  برقي  خودروي  نخستين  از 
هدفمندی  طرح  صحيح  اجرای  در  پيشرو  عنوان  به  آزاد  منطقه 

یارانه ها یاد کرد.

به  سفر  در  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبير 
جزیره کيش ضمن بازدید از نخستين خودروي برقي رونمایي شده 
کشور در این جزیره گفت: قانون هدفمندي یارانه ها و آزادسازي 
اجرا  و  ریزي  برنامه  الگوي مصرف  با هدف اصالح  قيمت سوخت 
با  که  خودروها  دست  این  از  گيري  بهره  اینكه  بيان  با  وي  شد. 
استفاده از انرژي هاي پاك ضمن حفاظت از محيط زیست، کاهش 
از  قانونگذار  هدف  افزود:  دارد  پي  در  درکشور  را  بنزین  مصرف 
آزادسازي قيمت ها پرداخت یارانه نبوده اگرچه براي اقشار ضعيف 
و کم درآمد پرداخت یارانه الزم است اما دراجراي این قانون، اصالح 

روند مصرف انرژي  به عنوان اصلي ترین هدف مدنظر بوده است که 
بهره گيري از خودروهایي که بدون سوخت بنزیني کار مي کنند 

یكي از راههاي رسيدن به این هدف است.
اکبرترکان با اشاره به اینكه مناطق آزاد همواره در اجراي صحيح 
کيش  جزیره   : گفت  هستند  کشور  مناطق  دیگر  الگوي  قوانين، 
و  هاست  یارانه  هدفمندی  اجرای صحيح طرح  در  پيشرو  منطقه 
طرح های آزاد سازی قيمت سوخت و استفاده از خودروهای برقی 
و دوستدار محيط زیست، از جمله برنامه های این طرح است که 

در این جزیره اجرایی شده است.

توسعه ارتباطات اقتصادي وگردشگري كيش و مكزيک 

دكتر مونسان: 400 واحد صنعتی غيرآالينده در كيش فعال است 
جزایر هندورابي، فارور و فارورگان به عنوان دیگر پتانسيل هاي جزیره 
کيش محسوب می شود که طرح توسعه هر یک از این جزایر به عنوان 
مكمل ظرفيت هاي گردشگري کيش با رویكردي متفاوت در حال 

برنامه ریزي و اجراست.  
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش با هدف برقراري روابط گردشگري 

و اقتصادي ميزبان سفير و سرمایه گذاران مكزیكي بود.
در نشستي که با حضور دکتر مونسان با سفير و هيئت سرمایه گذاران 
مكزیكي در جزیره کيش برگزار شد مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
کيش ضمن تشریح ظرفيت هاي این جزیره و مناطق آزاد به ارائه 

مزیت هاي اقتصادي و سرمایه گذاري در جزیره کيش پرداخت.
وي با اشاره به رویكرد گردشگري و اقتصادي به عنوان دو ماموریت 
اصلي این جزیره گفت: در کنار توجه به توسعه گردشگري و اقتصادي 
وجود 400  و  ایم  نشده  غافل  جزیره  این  در  نيز  صنایع  توسعه  از 
 واحد صنعتي از نوع صنایع غير آالینده در کيش بيانگر این موضوع

 است.
 دکتر مونسان جاذبه هاي طبيعي، سواحل زیبا، همجواري با خليج فارس

 و اقليم پاك جزیره کيش را  از دیگر شاخصه هاي این منطقه برشمرد 
و گفت: درحال حاضر ساالنه ميزبان 1/8 ميليون گردشگر هستيم که 
بر اساس برنامه ریزیهاي طرح جامع در نظر داریم این رقم در10 سال 

آینده به 6/5 ميليون گردشگر در سال افزایش یابد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش با اشاره به احداث بندرگاه هاي 
35 و50 هزار تني به عنوان اولویت در توسعه زیرساختها و پيش نياز 
کيش درگسترش روابط تجاري وحمل و نقل دریایي گفت: با توجه به 
روند مذاکرات 1+5، اميدواریم با لغو تحریم ها، فضاي بيشتري براي 
مبادالت تجاري فراهم شود هرچند که در شرایط تحریم نيز توسعه 

درکشور متوقف نشده و روند رشد فعاليت هاي اقتصادي پا برجاست.
به عنوان دیگر  فارورگان  فارور و  از جزایر هندورابي،  ادامه   وي در 
پتانسيل هاي جزیره کيش یاد کرد که طرح توسعه هریک از این جزایر 
به عنوان مكمل ظرفيت هاي گردشگري کيش با رویكردي متفاوت 

درحال برنامه ریزي و اجراست.
اوليسس کانچوال سفير مكزیک در ایران نيز در این نشست با تبيين 
فرهنگ و ظرفيت هاي اقتصادي کشورش درخصوص برقراري روابط 

گردشگري و اقتصادي با جزیره کيش ابراز خرسندي کرد.
وي ضمن تقدیر از مسؤوالن سازمان منطقه آزاد کيش براي حضور در 
این جزیره در ایام جشن پيروزي انقالب اسالمي گفت: هيئت 12 نفره 
نمایندگان بخش هاي مختلف اقتصادي کشور مكزیک براي توسعه 

تعامل بين کيش و کشورشان آماده اند.
داروسازي و صنایع بهداشتي، حمل و نقل، جواهرات، پوشاك، هتلداري  
عالقه  و  تاکيد  مورد  موارد  جمله  از  گردشگري  تورهاي  برقراري   و 
سرمایه گذاران مكزیكي براي فعاليت در جزیره کيش است که در 
این نشست در این خصوص با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش 

مذاکره کردند.
از نكات جالب توجه در سخنان هيئت مكزیكي نگرش آنان به ایران 
و جزیره کيش بود که با توجه به تبليغات منفي رسانه هاي غربي 
تصور آنان با آنچه درکشورمان مشاهده کردند بسيار متفاوت بوده است.
حاضران در هيئت مكزیكي در این نشست با بيان خصوصيات ارزشمند 
افزایش  به  عالقمندي  بر  مهرباني  و  نوازي  ميهمان  مانند  ایرانيان 

ارتباطات در زمينه هاي مختلف بين دو کشور بسيار تاکيد کردند. 

73 هزار گردشگر داخلی و خارجی در يک هفته به جزيره كيش وارد شدند

ثبت ركورد بی سابقه ورود گردشگران به كيش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش با اشاره به تردد 100 سورتي پرواز 
در یک روز گفت: ورود 73 هزار گردشگر و برقراري 100 پرواز در یک 

روز در سالهاي اخير بي سابقه بوده است.
دکتر مونسان گفت: با توجه به زیرساخت هاي فراهم شده در راستاي 
 توسعه گردشگري، 100 سورتي پرواز داخلي و خارجي در یک روز

 )21 بهمن( در فرودگاه بين المللي جزیره کيش انجام که از طریق 
این پروازها 10 هزار گردشگر وارد جزیره شدند و این آمار در چند سال 

گذشته بي نظير بوده است.
ورود  و  پروازها  خروج  و  ورود  از  سابقه  بي  ميزان  این  افزود:  وي 
گردشگران، نشانگر برنامه ریزیهاي کارآمد در جذب گردشگران داخلي 

و خارجي است که رونق اقتصادي را براي این منطقه آزاد در پي دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش گفت: در مقایسه آمارهاي سال 
92 با 93 تعداد مسافران ورودي به جزیره کيش از مسير هوایي 16 
درصد  و تعداد سفرهاي هوایي انجام شده به این جزیره مرجاني 45 

درصد رشد داشته است.
دکتر مونسان همچنين در خصوص آمار ورود خودروها به کيش از 
رشد 25 درصدي در مقایسه با سال 92 خبر داد و افزود: در آمارهاي 
ورود گردشگران از مسير دریایي نيز در سال 93 نسبت به سال گذشته 
13 درصد افزایش داشته ایم. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش در 
ادامه برقراري پروازهاي خارجي به خصوص پرواز ترکيه را در افزایش 

ورود گردشگران بسيار مؤثر دانست و تأکيد کرد: با برنامه ریزیهاي 
انجام شده و توسعه پروازهاي خارجي، جزیره کيش به هاب ورود و 
خروج گردشگران خارجي به کشور و شهرهاي جنوبي تبدیل مي شود.

دکتر مونسان در پایان با اشاره به ارزآوري ناشي از برقراري پروازهاي 
خارجي و ورود تورهاي گردشگري کشورهاي مختلف به جزیره کيش 
گفت: با وجود اینكه تا ایام نوروز زمان اندکی باقي مانده اما این افزایش 
بي سابقه تردد گردشگران داخلي و خارجي در این ایام، از رشد صنعت 
گردشگري در جزیره کيش خبر مي دهد و مسؤوالن سازمان منطقه 
آزاد کيش در تالش هستند با برنامه ریزیهاي منسجم و هدفمند این 

روند رو به رشد ورود گردشگران به صورت مستمر ادامه یابد.
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حضور سازمان منطقه آزاد كيش
در نمايشگاه گردشگري FITUR 2015 اسپانيا

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش:

با پذيرش ساليانه چهار و نيم ميليون مسافر، كيش صاحب دومين فرودگاه بزرگ كشور خواهد شد

درخشش صنايع دستی ايران در نمايشگاه بين المللی كيش 

 سازمان منطقه آزاد کيش در سی و پنجمين دوره نمایشگاه بين المللی
گردشگری FITUR 2015 اسپانيا، ظرفيت هاي کيش را معرفي 

کرد.
 2015 FITUR در سی و پنجمين دوره نمایشگاه بين المللی گردشگری 
اسپانيا که به مدت 5 روز از 28 ژانویه مصادف با 8 بهمن آغاز شد با 
هدف معرفي ظرفيت هاي جزیره کيش درفضایي به وسعت 35 متر 

غرفه سازمان منطقه آزاد کيش برپا شد.
انجام مذاکره بين مسؤوالن گردشگري کيش با تورگردانان اسپانيایي 
منظور  به  اسپانيا  در  گردشگري  مطرح  نویسان  وبالگ  اروپایي،  و 
معرفي جاذبه هاي کيش در فضاي مجازي و برگزار کنندگان تورهاي 

اتوبوسي از جمله دستاوردهاي حضور سازمان منطقه آزاد کيش در 
روز نخست این نمایشگاه بود.

نمایشگاه بين المللی گردشگری FITUR 2015 یكی از بزرگترین 
و مهمترین نمایشگاه های توریسم در بازار آمریكای التين، اسپانيا، 
پرتغال، آفریقا، اسپانيا و آسيا، هر ساله پذیرای بيش از 200 هزار 
بازدیدکننده است. همچنين برگزاري این نمایشگاه فضای تجاری 
گردشگری،  آژانسهای  مالقات  و  گردهمایی  حضور،  برای  مناسب 
گردانندگان تور، هتلها، مشاورین و کارشناسان توسعه گردشگری 
و سایر متخصصين حرفه گردشگری و توریسم جهانی و مكانی برای 
ارائه خدمات و محصوالت جدید صنعت گردشگری و بازاریابی است.

این نمایشگاه در پيشرفت و توسعه تجارت گردشگری تاثير بسزایی 
دارد و برگزاري کنفرانس ها و سمينارها  براي رفع مشكالت و توسعه 

صنعت گردشگری از برنامه هاي جنبي آن بود.
نمایشگاه فيتور با دارا بودن شاخصه هاي کيفيت، تنوع، تخصص و 

نوآوری پلی ارتباطی بين توریسم بين المللی و ملی است.
نمایشگاه فيتور اسپانيا تا 1 فوریه 2015 برابر با 12 بهمن در محل 

دائمی نمایشگاه ها مادرید ادامه داشت.
گفتني است در این نمایشگاه سفيرکشورمان در اسپانيا ضمن بازدید 
از غرفه سازمان منطقه آزاد کيش در خصوص پيگيري امور براي 

توسعه گردشگري بين ایران و اسپانيا قول همكاري داد.

دکتر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش در هشتمين نمایشگاه 
بين المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته در مرکز همایشهاي 
گذاري  سرمایه  تومان  ميليارد   4800 جذب  به  کيش  المللي   بين 
نتایج گفت:  و  کرد  اشاره  گردشگري  حوزه  در  خصوصي   بخش 

سرمایه گذاري هاي جدید با ایجاد جاذبه هاي گردشگري بيشتر در 
کيش  تا 3 یا 4 سال آینده مشهود خواهد بود.

فعاليت  عنوان  به  تجارت  و  گردشگري  انتخاب  به  اشاره  با  وي 
اظهار  اميد  و  تدبير  دولت  در  کيش  آزاد  منطقه  براي  محوري 
گردشگري، 29  زیرساختهاي  نوسازي  و  ارتقاء  راستاي  در  داشت:  
 پروژه در بخشهاي مختلف زیرساختي و امور شهري کيش در حال 
اجراست. دکتر مونسان با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري در اجرا و 
 تقویت اقتصاد مقاومتي تاکيد کرد: صنعت گردشگري یكي از بخش هاي 

مهم تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور است.
 وی افزود: آمار جذب گردشگران خارجي در ایران با توجه به ظرفيت هاي 
کشور در بخش هاي مختلف صنعت گردشگري، آماري مناسب و قابل 
توجه نيست و باید با توجه به سرمایه گذاري کمتر و بازدهي باالتر این 
صنعت نسبت به بخش هاي دیگر زمينه هاي افزایش سرمایه گذاري 

در بخش گردشگري بيشتر از گذشته فراهم شود.
فعاليت  عنوان  به  تجارت  و  گردشگري  انتخاب  به  اشاره  با  وي 

اظهار  اميد  و  تدبير  دولت  در  کيش  آزاد  منطقه  براي  محوري 
 29 گردشگري،  زیرساختهاي  نوسازي  و  ارتقاء  راستاي  در  داشت: 
 پروژه در بخشهاي مختلف زیرساختي و امور شهري کيش در حال

 اجراست.
وي به جذب 4800 ميليارد تومان سرمایه گذاري بخش خصوصي 
نتایج داشت:  بيان  و  کرد  اشاره  کيش  در  گردشگري  حوزه   در 

سرمایه گذاري هاي جدید با ایجاد جاذبه هاي گردشگري بيشتر در 
کيش  تا 3 یا 4 سال آینده مشهود خواهد بود.

این  هاي  برنامه  به  اشاره  با  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به کيش گفت: در مرحله  افزایش ميزان ورود گردشگر  سازمان در 
در  خارجي  گردشگري  سپس  و  داخلي  گردشگري  توسعه  نخست، 
دستور کار قرار گرفته که افزایش ورود گردشگر داخلي و آمار ورود 
کيش  به  امسال  فجر  مبارکه  دهه  تعطيالت  در  گردشگر  هزار   70 
نشان دهنده مسير صحيح توسعه گردشگري داخلي در این منطقه 

آزاد است.
 وي با اشاره به اجراي پروژه احداث ترمينال جدید فرودگاه بين المللي

کيش گفت: با افزایش ظرفيت براي پذیرش چهار و نيم ميليون مسافر 
 ساليانه، کيش صاحب دومين فرودگاه بزرگ کشور پس از فرودگاه

 بين المللي امام خميني خواهد شد.

مونسان ابراز اميدواري کرد گردشگران نوروز 1395 بتوانند از ترمينال 
جدید فرودگاه بين المللي کيش استفاده نمایند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش در ادامه با بيان اینكه منطقه آزاد 
 کيش سه جزیره هندورابي، فارور و فارورگان را نيز در بر مي گيرد 
گفت: طرح جامع توسعه جزیره هندورابي با حضور مشترك مشاور 
خارجي و داخلي در حال نهایي شدن است و براي نخستين بار در 
کشور یک منطقه ابتدا مرحله بازاریابي و شناخت بازار هدف و سپس 

طرح اقتصادي و توسعه شهري را پشت سر مي گذارد. 
وي تاکيد کرد: با احداث فرودگاه و بندرگاه هندورابي در سال 1394 
به یكي موضوعات مهم گردشگري کشور مبدل خواهد  این جزیره 
شد. در هشتمين نمایشگاه بين المللی گردشگری، هتلداری و صنایع 
وابسته فعاالن صنعت گردشگری از ایران و کشورهای مالزی، ترکيه و 
کرواسی دستاوردها و ظرفيت های خود را در زمينه های گردشگری 
الكترونيک، هتلداری و صنایع وابسته، خطوط هواپيمایی، تجهيزات و 
لوازم سفر، جاذبه ها و رویدادهای گردشگری، مناطق آزاد، اکوتوریسم، 
گردشگری سالمت، مبلمان و دکوراسيون هتل ها و مؤسسات مالی و 

اعتباری و بانک ها در معرض دید عالقه مندان قرار دادند.
هشتمين نمایشگاه بين المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته 

تا روز هشتم اسفند ميزبان عالقه مندان بود.

هشتمين نمایشگاه بين المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته 
و دومين نمایشگاه بين المللی صنایع دستی  از پنجم تا هشتم اسفند 
از 90  بيش  نمایشگاه  این  در  برگزار شد.  ماه 93 درجزیره کيش 
شرکت داخلی و 11 شرکت خارجی  در محل سالن نمایشگاههای 
بين المللی کيش و در فضایی بالغ بر 9 هزار متر مربع فعاليت ها و 

خدمات خود را ارائه کردند.
در این نمایشگاه فعاالن صنعت گردشگری از ایران و کشورهای مالزی، 
 ترکيه و کرواسی دستاوردها و ظرفيت های خود را در زمينه های 

گردشگری الكترونيک، هتلداری و صنایع وابسته، خطوط هواپيمایی، 
تجهيزات و لوازم سفر، جاذبه ها و رویدادهای گردشگری، مناطق 
آزاد، اکوتوریسم، گردشگری سالمت، مبلمان و دکوراسيون هتل ها 
و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها در معرض دید عالقه مندان 
قرار دادند. قرعه کشی سفرهای رایگان داخلی و خارجی و ارائه بليط 
جشنواره های جانبی و جنگ های شبانه که همزمان با این نمایشگاه 
برای  بينی شده  پيش  های  برنامه  از جمله  شد،  برگزار  کيش  در 
نمایشگاه گردشگری، هتلداری و صنایع  بازدیدکنندگان هشتمين 

وابسته بود. در دومين نمایشگاه بين المللی صنایع دستی کيش نيز 
150 شرکت و غرفه از 31 استان کشور و یک شرکت توليد صنایع 

دستی از کشور قزاقستان دستاوردهای خود را ارائه نمودند.
همچنين در این نمایشگاه 38 هنرمند و صنعتگر صنایع دستی از 
جزیره کيش در 24 غرفه، توليدات و محصوالت خود را به نمایش 
و  هتلداری  گردشگری،  المللی  بين  نمایشگاه  هشتمين  گذاشتند. 
صنایع وابسته و دومين نمایشگاه بين المللی صنایع دستی تا روز 

هشتم اسفند ميزبان عالقه مندان بود.

همزمان با برگزاری نخستين سمپوزيوم بين المللی مجسمه سازی انجام شد

 خلق آثار برجسته هنري در جزيره كيش
نخستين سمپوزیوم بين المللی مجسمه سازی کيش، از 19بهمن با حضور بيش از 35هنرمند داخلی و 
خارجی آغاز به کار کرد. نخستين سمپوزیوم بين المللی مجسمه سازی کيش با حضور 12 هنرمند خارجی 
و 5 هنرمند داخلی  به همراه 17 هنرمند ایراني به عنوان دستيار براي اجراي بهتر طرح ها در محل کلبه 

هور آغاز شد.
تاکيد دکتر مونسان براي بهره گيري از آثار فاخر هنري در زیبا سازي فضاي شهري و استفاده از نظرات 

هنرمندان مجرب در حوزه هاي مختلف، انگيزه اصلي برگزاري این سمپوزیوم بود.
بهبود بهي زادي مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاري با اشاره به سوابق درخشنده دکتر مونسان در 
اجراي برنامه هاي وزین فرهنگي و طرح هاي بزرگ عمراني و گردشگري گفت: مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کيش همواره بر ارائه طرح ها و ایده هاي خالق و نوآوري در طرح هاي عمراني و گردشگري تاکيد 
داشتند و به همين دليل این سمپوزیوم با هدف خلق آثار برجسته هنري درجزیره کيش و فراهم شدن  

زمينه  تبادل هنر و اندیشه و افزایش تعامل ميان هنرمندان داخلي و خارجي در این منطقه برگزار شد.
وي با اعالم اینكه از این پس هر ساله جزیره کيش ميزبان برگزاري سمپوزیوم بين المللي مجسمه سازي 
خواهد بود افزود: در سالي که مزین به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مدیریت جهادي است برگزاري 
این سمپوزیوم با حضور مجرب ترین هنرمندان مجسمه ساز بين المللي گامي مهم در عرصه ارتقاء هنر و 

تثبيت جایگاه کشورمان در جوامع هنري بين المللي است.
 موسوي دبير نخستين سمپوزیوم بين المللی مجسمه سازی کيش نيز با اشاره به مراحل دشوار انتخاب 
 شرکت کنندگان اصلي از ميان  32 هنرمند خارجي و 77 هنرمند داخلي داوطلب گفت: با  انتخاب برجسته ترین 

مجسمه سازان بين المللي تالش کرده ایم تا سمپوزیوم از سطح باالیي برخوردار باشد.
وي افزود: طي مصوبه شوراي سياستگذاري سمپوزیوم پس از اعالم  فراخوان بين المللي 12 هنرمند خارجي 
 و 5 هنرمند ایراني براي شرکت در این سمپوزیوم انتخاب شدند که به کمک  17 نفر از مجسمه سازان
بنام و با تجربه کشورمان به عنوان دستيار  تا 10 اسفند آثار زیبایي را بر روي سنگ هاي تراورتن خلق 

کردند.
شهال پورهنرمند پيشكسوت مجسمه سازي کشورمان نيز در این مراسم با تاکيد بر اینكه برگزاري این 
سمپوزیوم موجب دلگرمي اهالي هنر است گفت: امروزه در جهان از  برگزاري سمپوزیوم هاي بين المللي و 

جشنواره هاي هنري به عنوان راهكار مناسبي در توسعه صنعت گردشگري بهره مي برند.
وي افزود: حمایت از برگزاري مستمر این برنامه ها زمينه جذب گردشگران فراواني را به این جزیره زیباي 
مرجاني فراهم کرده و فرصت ارزشمندي براي معرفي جاذبه هاي گردشگري کشورمان و فرهنگ و هنر 

غني ایران اسالمي است. 
در پایان این مراسم نيز هنرمندان با حرکتي نمادین تراش مجسمه ها را بر روي سنگ هاي تراورتني که 

در محوطه وسيعي در ساحل کلبه هور قرار گرفته بود آغاز کردند.
این سمپوزیوم تا دهم اسفند ادامه داشت و  در نهایت در بخش اصلی به سه اثر برگزیده به ترتيب 7هزار، 
5 هزار و سه هزار دالر و دیپلم افتخار به عنوان جایزه تعلق گرفت و سه هزار دالر به عنوان ورودیه پرداخت 
شد. الزم به ذکر است هنرمندان خارجي سمپوزیوم بين المللي مجسمه سازي کيش از کشورهاي آمریكا، 
آلمان، مجارستان، ایتاليا، سروستان، بالروس، گرجستان و بلغارستان بودند و به مدت 20 روز در جزیره 

کيش با خلق آثار هنري با هم رقابت کردند.
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بيعت دوباره مردم با واليت در راهپيمايی 22 بهمن كيش
با  همراه  ماه  بهمن   22 اهلل   یوم  راهپيمایی  در  مردم 
اسالمی،  انقالب  پيروزی  سالگرد  ششمين  و  سی  جشن 
با وحدت  آگاهانه،  با حضوری  از سالهای گذشته  پرشورتر 
زرین  برگ  و  زدند  رقم  ماندگار  ای  حماسه  همدلی  و 
 دیگری را به کتاب تاریخ افتخارات جمهوری اسالمی اضافه 

کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه 
هميشه  مردم  و  سازمان   مسؤولين  حضور  با  کيش،  آزاد 
در صحنه کيش، پير و جوان، کودك و بزرگ، زن و مرد 
اشتياقی  و  شور  با  سنایی  ميدان  در  صبح   10 ساعت  از 
وصف ناپذیرگردهم آمدند و با سردادن شعارهای »مرگ بر 
آمریكا«، »مرگ بر اسرایيل«، »لبيک یا رسول اهلل«، »مرگ 
بر فتنه گر«، »ما ملت بصيریم، ذلت نمی پذیریم« به سمت 

ميدان ساحل حرکت کردند.

»یا  حسين«،  »یا  های  پرچم  که  حالی  در  یكصدا  آنها 
با  هایی  نوشته  پارچه  و  اهلل«  رسول  یا  »لبيک  مهدی«، 
مضمون »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« »خامنه ای 
خمينی دیگر است« و »لبيک یا خامنه ای« و تصاویری از 
 رهبر معظم انقالب و امام راحل را با خود حمل می کردند 
معظم  رهبر  اسالمی،  جمهوری  بنيانگذار  های  آرمان  با 
بستند  پيمان  دیگر  بار  تحميلی  جنگ  شهدای  و  انقالب 
مقابل  در  دادند  نشان  مقتدرانه خود  و  پرشور  با حضور  و 
مقابل  در  هيچگاه  و  کرده  ایستادگی  ای  توطئه  هر 
نخواهند فرود  تعظيم  سر  جهانی  استكبار  های   خواسته 

 آورد.
آنها امروز به فرمان ولی فقيه خود لبيک گفتند و حمایتشان 
از انقالب، نظام جمهوری اسالمی و رهبر فرزانه انقالب را به 

رخ جهانيان کشاندند.

امام  جمعه،  امام  کيش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جمعی  و  کيش  ویژه  انتظامی  فرمانده  سنت،  اهل  جمعه 
از معاونان و مدیران، رؤسای ادارات و سازمان ها، نيروهای 
نظامی و انتظامی نيز برای همدلی هر چه بيشتر با مردم 
و در حمایت از انقالب و نظام جمهوری اسالمی پيشاپيش 

راهپيمایان حرکت می کردند. 
نيروی  موسيقی  گروه  توسط  انقالبی  سرودهای  نواختن 
انتظامی و سرود ایران اسالمی توسط 600 دانش آموز در 
حاليكه شال های سبز، سرخ و سفيد تداعی کننده پرچم 
سه رنگ ایران اسالمی بر سرداشتند بخش دیگر این مراسم 

بود.
در پایان این راهپيمایی قطعنامه سراسری راهپيمایی 22 
بهمن قرائت شد که با فریاد »اهلل اکبر« شرکت کنندگان 

مورد تایيد قرار گرفت.

پيام دكتر مونسان دركنگره سراسري جهادگران اقتصاد مقاومتي

بهره گيري از مزيت های مناطق آزاد
بخش الينفک راهبردهای اقتصاد مقاومتی است

در پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای کنگره 
بهره گیری  بر  مقاومتي  اقتصاد  جهادگران  سراسري 
مناطق  ویژه  به  کشور  مناطق  جغرافیای  مزیت های  از 
الینفک  بخش  عنوان   به  و صنعتی  تجاری  ویژه  و  آزاد 

راهبردهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی یاد شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد 
اقتصاد  جهادگران  سراسري  کنگره  در  مونسان  دکتر  کيش، 
را  بی وقفه ای  تالش  غرب  اخير،  ساليان  طی  گفت:  مقاومتي 
ایران  هسته ای  صلح آميز  برنامه   در  بحران سازی  راستای  در 
بانک مرکزی  ایران،  با اجرای تحریم  خرید نفت  آغاز نموده و 
غربی  کشورهای  از  برخی  سوی  از  دولتی  نهادهای  سایر  و 
اقتصاد  به  زدن  ضربه  جهت  در  را  خود  تالش  آمریكا،  به ویژه 
اتخاذ  مقابل  در  است.  رسانده  اوج  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
چنين رویكردی، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک روش مهم در 
تغيير مسير حرکت اقتصادی کشور از سوی مقام معظم رهبری 

عنوان گردیده است.
تقویت  انسانی،  سرمایه های  به  توجه  پایدار،  توسعه  از  وي 
سرمایه های علمی و پياده سازی نقشه جامع علمی کشور، ابتكار 
اجتماعی،  مشارکت  و  گروهی  کار  سازی  فرهنگ  نوآوری،  و 
عنوان  به  اقتصادی  ریسک های  مدیریت  کارآفرینی،  توسعه 
عوامل مهم و مؤثر در اجرای سياست های اقتصاد مقاومتی یاد 
همچون  مواردی  می توان  فهرست  این  بر  کرد:  وتصریح  کرد 
توليد و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنيان، شفاف سازی 
و مبارزه با فساد و در نهایت بهره گيری از مزیت های جغرافيای 
مناطق کشور به ویژه مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی را 

نيز افزود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش گفت: توسعه پایدار با در نظر 
گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیست محيطی امكان پذیر 
می گردد. رابطه اقتصادی باید در اجتماع به روابط منصفانه و 
و محيط زیست  اجتماع  رابطه  از طرفی،   عادالنه منجر گردد. 
نابودی به  منجر  که  شود  ساماندهی  به گونه ای   باید 

اقتصاد  رابطه  دیگر،  سوی  از  نشود.  زیست  محيط 
گردد  تعریف  به گونه ای  باید  نيز  زیست  محيط  با 
منجر  ترقی،  و  امكان رشد  آوردن  فراهم  که ضمن 
طبيعی  منابع  بين رفتن  از  یا  و  افراطی  استفاده  به 
توسعه  مثلث  راستای  در  مقاومتی  اقتصاد  نگردد. 
نيروی  توانمندسازی  است.  گردیده  تعریف  پایدار 
اقتصادی، برقراری  انسانی در راستای رشد و ثبات 
مشارکت های برد-برد-برد، تجارت عادالنه، حمایت 
سازگار  محصوالت  توليد  جهت  خصوصی  بخش  از 
جهت  محلی  جوامع  تشویق  و  زیست  محيط  با 

مشارکت مؤثر اجتماعی از اهم این اقدامات است.
از  مؤثر  استفاده  عدم  افزود:  مونسان  دکتر 
سرمایه  و  انسانی  سرمایه  در  موجود  پتانسيل های 

علمی کشور یكی از نقاط ضعف در اقتصاد ما محسوب می گردد. 
بنا به گزارش  اخبار اقتصاد به نقل از معاون تحقيقات و فناوری 
وزیر بهداشت )دکتر ملک زاده(، از نظر تعداد مقاالت در جهان، 
ایران در رتبه 17 و از نظر تعداد استناد در رتبه 24 قرار دارد. 
در  است.  ایران  به  مربوط  نيز  خاورميانه  علم  توليد  سوم  یک 
را به  توليد علم دنيا  از  از 1/5 درصد  ایران بيش  حال حاضر، 
با عدم رشد متناسب  توأم  امر  این  اختصاص داده است.  خود 
اقتصادی، نشان دهنده این است که علی رغم شایستگی سرمایه 
انسانی و سرمایه علمی کشور در توليد دانش، برای بكارگيری 
دانش در جهت توليد ارزش اقتصادی به اندازه کافی کار نشده 
و یا خالقيت و نوآوری ناشی از توليد دانش در خدمت بنگاه های 
نقشه  کالن  راهبردهای  پياده سازی  است.  درنيامده  اقتصادی 
نمودن  مهيا  و  الزم  مشوق های  ایجاد  کشور،  علمی  جامع 
زمينه های الزم جهت ماندگاری یا بازگشت نخبه های علمی به 

کشور، یكی از راهكارهای اساسی در این راستاست.
وي تشریح کرد: توسعه کارآفریني، به معنای ایجاد فرصت هاي 
جدید اقتصادي و توليدي و خلق ارزش افزوده با خالقيت در 
کار و ریسک پذیری در منابع مالي، از عوامل رشد و شكوفایي 
بخش های  فعال شدن  و  پویایی  به  منجر  که  است  اقتصادي 
مختلف اقتصادی جامعه می گردد. جامعه کارآفرین با سهولت 
بيشتری می تواند فشارهاي درونی و بيروني را تحمل کرده و با 
ضربه پذیری مناسب در مقابل تحریم ها، مشكالت ناشی از آن 
اقتصاد  مصداق های  از  کارآفرینی  توسعه  بگذارد.  سر  پشت  را 
بسيار  کارآفرین  جامعه  در  خطرپذیري  زیرا  است  مقاومتی 
برخوردار  باالیي  بسيار  تحمل  آستانه  از  جامعه  این  و  باالست 
است. هرچند آشنایی با تجارب جهانی در مدیریت ریسک نيز 
می تواند در تدوین راهكارها و حرکت در مسير اقتصاد مقاومتی 
مدیریت  با  آشنایی  واقع،  در  باشد.  مفيد  ایران  اقتصاد  برای 
ریسک و تجارب جهانی در کاربردی کردن این مفهوم اساسی 
در حوزه کالن اقتصادی، مسير دستيابی به اقتصاد مقاومتی را 

هموارتر می سازد.

دکتر مونسان حمایت از توليد محصوالت و خدمات دانش بنيان 
دانش بنيان  اقتصاد  سمت  به  نفتی  اقتصاد  از  گذر  راهكار  را 
و  دولت  توجه  مورد  خوبی  به  نيز  نكته  این  گفت:  و  دانست 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته و تشكيل 
»صندوق نوآوری و شكوفایی« به منظور حمایت از شرکت های 
صادرات  از  حمایت  است.  بوده  راستا  همين  در  دانش بنيان، 
در  را  ما  می تواند  که  است  عواملی  از  دانش بنيان  محصوالت 
اقتصاد دانش بنيان کمک نموده و تحقق این هدف را  نيل به 

تسریع بخشد.
کشور  مناطق  جغرافيای  مزیت های  از  بهره گيری  افزود:  وي 
الینفک  بخش  صنعتی  و  تجاری  ویژه  و  آزاد  مناطق  ویژه  به 
بيانگر  زیرا  است  مقاومتی  اقتصاد  پياده سازی  راهبردهای 
با  ویژگی منحصربه فرد مفهوم اقتصاد مقاومتی به عنوان پيوند 
اقتصادی است.  انزوای  برابر  اقتصاد جهانی در  به  آزادی عمل 
حفظ  با  کشور  متعالی  اهداف  پيشبرد  معنی  به  عمل  آزادی 
روابط  حفظ  بر  تاکيد  عين  در  اعتقادی  و  اصلی  ارزش های 
مقاومتی  اقتصاد  جوهر  است.  اقتصادی  سياسی  استراتژیک 
آزادی  استقالل،  اساسی  اصل  سه  تحقق  یعنی  مفهوم  همين 
توسعه  با  دانش محور  اقتصاد  بر  تاکيد  است.  نظام  اسالميت  و 
سرمایه های انسانی و ایجاد بستر کارآفرینی همراه با مدیریت 
ریسک اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در تقسيم کار جهانی، 
راهبردهای پياده سازی سياست های اقتصاد مقاومتی در مناطق 
آزاد کشور می باشد. مناطق آزاد سرپل تجارت و خدمات پولی 
و مالی و تشكيل دهنده هسته های فكری کسب  وکارهای نوین 
مستقل ملی یا با مشارکت همراهان استراتژیک خارجی در این 
سياست ها خواهند بود. نقطه هدایت این کسب  وکارها ضرورتاً 
اما کل گستره جغرافيایی سرزمين  از مناطق آزاد خواهد بود 
اصلی و منطقه خليج فارس و آسيای ميانه را شامل خواهد شد.

با  نيز  کيش  زیبای  جزیره  گفت:  پایان  در  مونسان  دکتر 
اعتباری،   مؤسسه  و  شعبه  بانک،   93 از  بيش  از  برخورداری 
 34 فعاليت  با  کشور  بورس  دوم  تاالر  بين الملل،  صرافی    15
شرکت  یک  و  بيمه ای  شرکت   5 معتبر،  کارگزاری 
بيمه اتكایی، در کنار دانشگاه ها و مؤسسات علمی 
حضور  با  و  مختلف  حوزه های  در  معتبر  کاربردی 
به درآمدهای  سرمایه گذاران ریسک پذیر غيرمتكی 
ارزش  زنجيره  یک  عناصر  از  کاملی  طيف  نفتی، 
صورت  به  را  مقاومتی  اقتصاد  بر  مبتنی  کارآفرین 
زنجيره  این  بر  است.  نموده  ایجاد  خود  در  بالقوه 
پنج شهرك  ارزش صنعتی مستقر در  زنجيره  باید 
صنعت  کامل  ارزش  زنجيره  همچنين  و  صنعتی 
گردشگری شامل یک خط هوایی مستقل، بندرگاه 
از  بيش  و  بين المللی  فرودگاه  تجاری،  و  مسافری 
46 هتل و ده ها مرکز تجاری، تفریحی، فرهنگی و 

آموزشی در حال بهره برداری را نيز افزود. 

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش:

ديدار با خانواده هاي شهدا، ايثارگران وآزادگان
از مهمترين برنامه های مسؤولين است

در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از  نفر  سه  با  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  گرامیداشت 
دیدار کیش  درجزیره  هایشان  خانواده  و   جانبازان 

 کرد.
دکتر مونسان به همراه جمعي از مسؤوالن محلي و معاونان 
سازمان در گراميداشت دهه مبارك فجر و تجدید پيمان با 
 آرمانهاي رهبر کبير انقالب )ره( با جانبازان و خانواده هایشان

دیدار کردند.

در این مراسم مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش با اشاره به 
 جایگاه رفيع شهدا، ایثارگران و آزادگان و نقش رشادت هاي
 این بزرگ مردان در حفظ ارزشهاي انقالب اسالمي گفت: دیدار 
 با خانواده هاي شهدا، ایثارگران و آزادگان در مناسبت هاي
مسؤوالن  هاي  برنامه  مهمترین  از  مذهبي  و  ملي  مختلف 
سخنان  شنيدن  با  دیدارها  این  در  و  است  کيش  جزیره 
این خانواده ها تالش مي کنيم در چارچوب قوانين کشور 

مشكالت شان رفع شود.

دکتر مونسان پس از دیدار با سه جانباز غيور دوران هشت 
و  پيراسته  و  نورد  گشت  برزي،  آقایان  مقدس  دفاع  ساله 
عيادت  به  ایثارگران  این  هاي  فداکاري  خاطرات  شنيدن 

بيماران بيمارستان کيش رفت.
بر  شدن  حاضر  با  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
اهداي شاخه هاي گل و  بيماران بستري ضمن  سر تخت 
شنيدن صحبت هاي بيماران براي آنها و خانواده هایشان 

آرزوي سالمتي کرد.

در كنگره سراسری جهادگران اقتصاد مقاومتی كشورانجام شد

اعطای نشان ملی جهادگر اقتصاد مقاومتی به دكتر مونسان
سراسری  کنگره  در  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جهادگر  ملی  نشان  کشور  مقاومتی  اقتصاد  جهادگران 

اقتصاد مقاومتی را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه 
مقاومتی  اقتصاد  جهادگران  سراسری  کنگره  کيش،  آزاد 
ایران با هدف معرفی و تجليل از برترین جهادگران اقتصاد 
 مقاومتی 29 بهمن با حضور نمایندگان مجلس و وزارتخانه ها
المللی  بين  های  همایش  مرکز  در  ها  دانشگاه  اساتيد  و 

نيایش تهران برگزار شد.
در پی ابالغ سياست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام 
مبنی  سياست ها  این  بيستم  بند  تاکيد  و  رهبری  معظم 
توليد  افزوده،  ارزش  ایجاد  بر »تقویت فرهنگ جهادی در 
ثروت، بهره  وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد 
و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات 
ای  ماده  یازده  فرمان  صدور  و  زمينه«  این  در  برجسته 
ستاد  سياست ها،  این  اجرایی شدن  ریاست جمهور جهت 

و  مدیران  عملكرد  بررسی  با  جمعه  نماز  اقامه  برگزاری 
در  کشور،  تعاونی  و  دولتی، خصوصی  اقتصادی  بنگاه های 
این کنگره از دکتر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
به  این حوزه  در  موفق  از چهره های  یكی  عنوان  به  کيش 

عنوان »جهادگران برتر اقتصاد مقاومتی« تجليل کرد.
گفتنی است معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
را دریافت  این نشان  از دکتر مونسان  نمایندگی  به  کيش 

کرد.
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مشاورعالي مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در مراسم رونمايی از نخستين خودروی برقی كشور:

چشم انداز توسعه كيش برمبناي  توسعه كالبدي وحفظ پايداري محيط زيست است
استفاده  آزاد کيش گفت:  مشاور عالي مدیر عامل سازمان منطقه 
از خودروها و تجهيزات غيرآالینده از سياست هاي قطعي سازمان 
منطقه آزاد کيش است و هم اکنون پس از گذشت 4 ماه از برگزاري 
اولين جلسه در خصوص بهره برداري از خودروهاي پاك شاهد ورود 
هستيم.  کيش  جزیره  در  کشور  به  برقي  خودروي  اولين  رسمي 
پيرو تاکيد مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش در بهره گيري از 
خودروهاي پاك، در مراسمي در جزیره کيش از نخستين خودروي 

برقي کشور رونمایي شد.
با حضور مشاورعالي و جمعي از معاونان و مدیران سازمان از نخستين 

خودروي برقي وارداتي کشوردر جزیره کيش رونمایي شد.
این خودرو که بدون هيچ گونه آالیندگي زیست محيطي و با برق 
کار مي کند محصول یكي از کمپاني هاي معتبر خودروسازي جهان 
است و در راستاي حفظ محيط زیست پاك و سالم جزیره کيش 

توسط بخش خصوصي وارد جزیره کيش شد.
به  اشاره  با  خودرو  این  از  رونمایي  مراسم  در  پور  کشت  رسول 
مشكالت زیست محيطي و آلودگي هاي صوتي ناشي از خودروهاي 

فسيلي گفت: آلودگي یكي از معضالت دنياي امروز و شهرهاي بزرگ 
کشور ماست.

وي با بيان اینكه در کشور ما 13 ميليون خودرو وجود دارد افزود: ميزان 
سرانه خودرو در جهان براي هر یک و نيم نفر یک خودرو و در کشورما 
 براي هر6 نفر یک خودرو است اما از نظر آالیندگي محيط زیست 

کشور ما در شرایط نامناسبي بسر مي برد.
 مشاور عالي مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش با اشاره به چشم انداز 
 توسعه کيش بر مبناي توسعه کالبدي و حفظ پایداري محيط زیست،
تعداد خودروهاي جزیره کيش را 12 هزار خودرو اعالم کرد و گفت: 
در دو دهه گذشته 6 هزار خودرو در کيش از رده خارج شده اند و 
ميزان سرانه خودرو در جزیره کيش 2/3 است که به آمارهاي جهاني 

نزدیک است.
 وي افزود: با توجه به تاکيد دکتر مونسان در بهره برداري از انرژي هاي 
پاك به منظور حفظ محيط زیست جزیره کيش، رشد روز افزون 
جمعيت و به تبع آن افزایش خودرو در این جزیره در نظر داریم 
در راستاي تحقق اهداف تعيين شده در افق طرح جامع چشم انداز 

1404 جزیره کيش 25 درصد خودروهاي بنزیني به خودروهاي با 
و  از خودروها  استفاده  تاکيد کرد:  تبدیل شوند. وي  پاك  سوخت 
تجهيزات غير آالینده از سياستهاي قطعي سازمان منطقه آزاد کيش 
است و امروز پس از گذشت 4 ماه از برگزاري اولين جلسه درخصوص 
بهره برداري از خودروهاي پاك شاهد ورود رسمي اولين خودروي 

برقي به کشور در جزیره کيش هستيم.
انرژي  منابع  از  استفاده  گفت:  سازمان  عامل  مدیر  مشاورعالي 
خورشيدي به عنوان منبعي پاك، ارزان، بي پایان، امن، بي خطر و در 
دسترس براي همگان الزمه پایداري محيط زیست است و مي توانيم 
با بهره گيري از این نعمت الهي به عنوان منبع مهم تامين انرژي 

الكتریسته براي خودروهاي برقي استفاده کنيم.
رسول کشت پور افزود: جزیره کيش به عنوان اولين منطقه آزاد و 
دروازه ورودي کشور همواره پيشرو و الگوي استفاده از طرح هاي 
نوین و کارآمد است و در بخش انرژي هاي پاك نيز اميدواریم با 
کشور  شهرهاي  و  مناطق  سایر  الگوي  خصوصي  بخش  همكاري 

باشيم.

اتصال مستقيم جزيره كيش با ظرفيت 600 مگابايت به شبكه ملی ديتای كشور
استان  در  مخابراتی  و  ارتباطی  پروژه   484 فجر  دهه  با  همزمان 
هرمزگان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به بهره برداری 

رسيد.
همزمان با دهه فجر و حضور محمود واعظی در استان هرمزگان  
484 پروژه ارتباطی و مخابراتی با اعتباری بالغ بر 2710 ميليارد 

ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.
در  فرکانس  طيف  مانيتورینگ  مرکز  اندازی  راه  و  نصب  احداث، 
 600 ظرفيت  به  کيش  جزیره  مستقيم  اتصال  ابوموسی،  جزیره 
ملی  به شبكه  مگابایت  به ظرفيت 300  و جزیره  قشم  مگابایت 
به  استان  در  اپراتورها  دیتای  باند  پهنای  توسعه  کشور،  دیتای 

ظرفيت 900 مگابایت از جمله این پروژه ها است.
هرمزگان،  استان  ملی  ارتباطات  پشتيبان  مسير  ایجاد  همچنين 
ميزان  به  اپراتورها  انتقال  باند  پهنای  توسعه  بندرعباس،  و  شيراز 
4 هزار و 367 لينک E1، توسعه و تكميل زیرساخت برق مناطق 
بندرعباس، جاسک، بریزك، ليردف، توسعه شبكه ملی فيبرنوری 
در استان به ميزان 422 کيلومتر از دیگر پروژه هایی است که به 

بهره برداری رسيد.
از سوی دیگر توسعه ارتباطی 14 جزیره خليج فارس و اتصال آنها 
 به هم، توسعه و احداث ارتباطات زیرساخت بندر جاسک، راه اندازی
افتتاح  از دیگر پروژه های  نام کارت ملی هوشمند  سرویس ثبت 

شده در استان هرمزگان است.
از  استان  شهرستانهای  پست  سطح  در  نيز  اینترانت  باند  پهنای 
توسعه  های  پروژه  و  یافت  افزایش  مگابایت   1 به  کيلوبایت   25
بخشی transport در 150 نقطه توسط همراه اول افتتاح شد و 
اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نيز پروژه های نسل 3 و 4 موبایل 

را افتتاح کردند.
هرمزگان،  استان  ارتباطی  های  پروژه  از  برداری  بهره  با  همزمان 
امضا  همكاری  تفاهمنامه  هرمزگان  استانداری  و  پست  شرکت 
کردند و شرکت مخابرات استان هرمزگان نيز 70 پروژه مخابراتی 

را افتتاح کرد.

برگزاری دومين نمايشگاه بين المللي صنعت دام، طيور، آبزيان
و صنايع وابسته در كيش

دومين نمایشگاه بين المللي صنعت دام، طيور، آبزیان و صنایع وابسته با 
 حضور 220شرکت داخلی و خارجی در مرکز نمایشگاههای بين المللی 

کيش آغاز شد.
دومين نمایشگاه بين المللي صنعت دام، طيور، آبزیان و صنایع وابسته  
کيش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگري  معاون  حضور  با  بهمن   29

گشایش یافت.
در این نمایشگاه 160 شرکت داخلي و 60 شرکت خارجي از کشورهاي 

فرانسه، هلند، آلمان، اتریش، آمریكا، چين، سوریه، قطر، ارمنستان، 
نيجریه، روسيه، افغانستان، عراق، پاکستان و هند تا یكم اسفند آخرین 
دستاوردهاي خود را در زمينه قفسه هاي صنایع مرغداري، تجهيزات، 
آالت  ماشين  طيور،  و  دام  خوراك  توليد  آالت  ماشين   تاسيسات، 
گوشت،  بندي  قطعه  و  فرآوري  کشتارگاهي،  صنایع  کشي،  جوجه 
 صنایع داروهاي دامپزشكي و واکسن ها، اتوماسيون و افزودني هاي 

خوراك دام و طيور ارائه کردند.

برگزاري این نمایشگاه فرصت مناسبي براي تعامل و تبادل اطالعات 
فراهم کنندگان  شرکت  براي  را  خارجي  و  داخلي  دستاوردهاي   و 

 کرد.
گفتني است در حاشيه برگزاري این نمایشگاه سمينارهاي تخصصي 
در خصوص پرورش و تغذیه گله هاي مرغ گوشتي، بوقلمون، بررسي 
و مقایسه سيستم هاي یكپارچه از توليد تا مصرف در ایران و آمریكا، 

مباحث آبزي پروري و کالس هاي پایه در زمينه طيور برگزار شد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش:

نيروی انتظامي پشتوانه توسعه كشور است
درمراسم صبحگاه مشترك  آزاد کيش  منطقه  مدیرعامل سازمان 
نيروي انتظامي کيش حضور مقتدرانه نيروهاي نظامي و انتظامي 
جزیره  در  افزود:  و  دانست  کشور  توسعه  هميشگي  پشتوانه  را 
حرکت  با  و  بخشها  همه  همكاری  با  ایم  کرده  تالش  نيز  کيش 
این منطقه سر پل توسعه روزافزون و دروازه  اهدافمان  در مسير 
صبحگاه  مراسم  در  مونسان  دکتر  باشد.  کشور  اقتصادی  رشد 
احمدی  با حضور سردار  که  ویژه کيش  انتظامی  نيروی  مشترك 
 مقدم فرمانده وقت نيروی انتظامی کشور برگزار شد ضمن تبریک 

ایام اهلل دهه فجر و حماسه مردم کشورمان در راهپيمایی 22بهمن 
گفت: خداوند را شاکریم که انقالب اسالمی در مسير حرکت خود 
در همه بخشها و صنایع رشد و پيشرفت چشمگيری داشته است.

وی افزود: این پيشرفتها در سایه حضور مقتدرانه نيروهای نظامی و 
انتظامی ممكن شد و پس از این نيز این روند همچنان به پشتوانه 

این نيروها ادامه می یابد.
وی حضور تيم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات 1+5 را در یک 
سوی ميز و حضور 5 قدرت جهان در سوی دیگر را بيانگر اقتدار 

کشورمان دانست.
دکتر مونسان افزود: در جزیره کيش نيز تالش کرده ایم با همكاری 
پل  سر  منطقه  این  اهدافمان  مسير  در  حرکت  با  و  بخشها  همه 

توسعه روز افزون و دروازه رشد اقتصادی کشور باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش با اشاره به ماموریت مناطق 
آزاد کشور گفت: جزیره کيش تا کنون بخشی از این مسير را طی 
مناطق  دیگر  توسعه  برای  الگویی  منطقه  این  است  اميد  و  کرده 

کشور باشد.

11 اردیبهشت10 5 اردیبهشت 511 نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش    سال دوم    شماره 14  بهمن و اسفند  1393   نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش    سال دوم   شماره 14    بهمن و اسفند 1393   10



دكتر مونسان:

توجه به گردشگری داخلی محور توسعه 
صنعت گردشگری كشور است

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري در اجرا 
و تقویت اقتصاد مقاومتي گفت: صنعت گردشگري یكي از بخش هاي مهم تحقق 

اقتصاد مقاومتي در کشور است.
المللی  بين  نمایشگاه  هشتمين  برگزاری  جریان  در  مونسان  اصغر  علي  دکتر 
گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته در مرکز همایشهاي بين المللي کيش افزود: 
 آمار جذب گردشگران خارجي در ایران با توجه به ظرفيت هاي کشور در بخش هاي 
به  با توجه  باید  مختلف صنعت گردشگري، آماري مناسب و قابل توجه نيست و 
 سرمایه گذاري کمتر و بازدهي باالتر این صنعت نسبت به بخش هاي دیگر زمينه هاي

افزایش سرمایه گذاري در بخش گردشگري بيشتر از گذشته فراهم شود.
وي با اشاره به انتخاب گردشگري و تجارت به عنوان فعاليت محوري براي منطقه 
نوسازي  و  ارتقاء  راستاي  در  داشت:  اظهار  اميد  و  تدبير  دولت  در  کيش  آزاد 
زیرساختهاي گردشگري، 29 پروژه در بخش هاي مختلف زیرساختي و امور شهري 

کيش در حال اجراست.
حوزه  در  خصوصي  بخش  گذاري  سرمایه  تومان  ميليارد   4800 جذب  به  وي 
هاي جدید  گذاري  سرمایه  نتایج  داشت:  بيان  و  کرد  اشاره  کيش  در  گردشگري 
مشهود  آینده  سال   4 یا   3 تا  کيش   در  بيشتر  گردشگري  هاي  جاذبه  ایجاد  با 

خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش با اشاره به برنامه هاي این سازمان در افزایش 
ميزان ورود گردشگر به کيش گفت: در مرحله نخست توسعه گردشگري داخلي 
افزایش ورود گردشگر  و سپس گردشگري خارجي در دستور کار قرار گرفته که 
داخلي و آمار ورود 70 هزار گردشگر در تعطيالت دهه مبارکه فجر امسال به کيش 

نشان دهنده مسير صحيح توسعه گردشگري داخلي در این منطقه آزاد است.
وي با اشاره به اجراي پروژه احداث ترمينال جدید فرودگاه بين المللي کيش گفت: 
با افزایش ظرفيت براي پذیرش چهار و نيم ميليون مسافر ساليانه، کيش صاحب 

دومين فرودگاه بزرگ کشور پس از فرودگاه بين المللي امام خميني خواهد شد.
جدید  ترمينال  از  بتوانند   1395 نوروز  گردشگران  کرد  اميدواري  ابراز  مونسان 

فرودگاه بين المللي کيش استفاده نمایند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش در ادامه با بيان اینكه منطقه آزاد کيش سه 
جزیره هندورابي، فارور و فارورگان را نيز در بر مي گيرد گفت: طرح جامع توسعه 
جزیره هندورابي با حضور مشترك مشاور خارجي و داخلي در حال نهایي شدن 
است و براي نخستين بار در کشور یک منطقه ابتدا مرحله بازاریابي و شناخت بازار 

هدف و سپس طرح اقتصادي و توسعه شهري را پشت سر مي گذارد. 
وي تاکيد کرد: با احداث فرودگاه و بندرگاه هندورابي در سال 1394 این جزیره به 

یكي موضوعات مهم گردشگري کشور تبدیل خواهد شد.
برگزاری مراسم اختتامیه:

دومين  و  وابسته  صنایع  و  هتلداری  گردشگری،  المللی  بين  نمایشگاه  هشتمين 
نمایشگاه بين المللی صنایع دستی که از پنجم اسفند با حضور 252 شرکت داخلی 

و خارجی آغاز شده بود به کار خود پایان داد.
و  داخلی  های  شرکت  ها،  سازمان  ها،  انجمن  ها،  سفارتخانه  نمایشگاه،  این  در 
و  وابسته  صنایع  و  هتلداری  گردشگری،  حوزه  در  را  خود  های  ظرفيت  خارجی 
و  مبلمان  مختلف،  مناطق  گردشگری  های  سفر،جاذبه  لوازم  بخش  در  همچنين 
 دکوراسيون هتل ها، گردشگری ورزشی و حالل و گردشگری الكترونيک در غرفه ها 

به نمایش گذاشتند.
هشتمين نمایشگاه بين المللی گردشگری و هتلداری با حضور 102 شرکت داخلی 
و خارجی در بخش گردشگری و 150 شرکت در بخش صنایع دستی در فضایی به 

مساحت 8 هزار متر مربع به منظور ارتقای سطح خدمات برگزار شد.
ایجاد زمينه تبادل گردشگری سالمت با حضور کشورهای مالزی، ترکيه، کرواسی 
و قزاقستان، افزایش تعامل بين فعاالن حوزه گردشگری و توليدکنندگان تجهيزات 

و ارائه کنندگان خدمات گردشگری از دستاوردهای برگزاری این نمایشگاه بود.
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طرح توسعه پالژ بانوان و ساخت استخر المپيک 
در نوروز 94 به بهره برداری می رسد

اولين نمايشگاه بين المللی چای، قهوه و كافی شاپ و مسابقه ملي باريستا در جزيره كيش برگزار شد

و  بانوان  از پالژ  بازدید  آزاد کیش در  مدیر عامل سازمان منطقه 
استخر المپیک بر تسریع در روند تکمیل طرح توسعه و ساخت 
این پروژه ها تاکید کرد و گفت: طرح توسعه پالژ بانوان و ساخت 
انجام  در دست  فشرده  زمانبندي  برنامه  یک  در  المپیک  استخر 
بخش  دو  این  امکانات  از  گردشگران  نوروز  ایام  در  تا  است 

برخوردار شوند.
دکتر مونسان در بازدید از روند تكميل طرح توسعه پالژ بانوان و مراحل 
از بخش هاي گردشگري  بانوان یكي  المپيک گفت: پالژ  احداث استخر 
جزیره کيش است که بسيار مورد توجه گردشگران مسلمان کشورهاي 

مختلف است.
وي با اشاره به نمایشگاه گردشگري کشور ترکيه که سازمان منطقه آزاد 
کيش نيز در آن حضور داشت افزود: یكي از نقاط مورد توجه تورگردانان 
این  در  که  بود  بانوان  پالژ  مجموعه  کيش  جزیره  از  بازدید  در  ترکيه 
نمایشگاه فعاالن گردشگري ترکيه و بسياري از کشورهاي مسلمان نشين 
از  برخورداري  و  کيش  به  سفر  از  مسلمان  بانوان  استقبال  خصوص  در 

امكانات این پالژ ابراز عالقمندي کردند.
پروژه هاي گردشگري  احداث  روند  تسریع در  بر  تاکيد  با  ادامه  در  وي 
المپيک  استخر  ساخت  و  بانوان  پالژ  توسعه  طرح  گفت:  کيش  جزیره 
نوروز  ایام  در  تا  است  انجام  دست  در  فشرده  زمانبندي  برنامه  یک  در 

گردشگران از امكانات این دو بخش برخوردار شوند.
احداث فروشگاه، هتل، بازارچه و محل نگهداري کودکان از جمله امكاناتي 

است که در طرح توسعه پالژ بانوان پيش بيني شده است. 

اولین نمایشگاه بین المللی چای، قهوه و کافی شاپ و نخستین 
دوره مسابقات ملی باریستای ایران از 1۰ بهمن در جزیره کیش 

برگزار شد.
اولين نمایشگاه بين المللی چای، قهوه و کافی شاپ و نخستين دوره 
مسابقات ملی باریستای ایران از 10 بهمن در تاالر شهر جزیره کيش 

آغاز و تا 13 بهمن ادامه داشت.
حضور برندهای معتبر چای و قهوه نظير قهوه الواتزا، قهوه کالسنو، 

قهوه  کروگر،  قهوه  و  چای  لوید،  چای  ریچارد،  قهوه  فرمند،  شكالت 
و   Alicafe قهوه  اکبر،  چای  غزال،  دو  چای  تی،  بابل  ميشالدورو، 
ایران  باریستای  ملی  مسابقات  در  جهانی  برندهای  حضور  همچنين 
لوازم  مالكونی،  آالت  ماشين  ایچ،  داالکورته، سن  آالت  ماشين  نظير 
جانبی موتا، دن کپ، لوازم جانبی دت پک در بيش از 30 غرفه در 
کنار اساتيد و کارشناسان این حوزه فرصت مناسبی برای بهره برداری 
مراکز  و  ها  شاپ  کافی  و  ها  هتل  نظير  حوزه  این  اندرکاران  دست 

پذیرایی فراهم کرد.
همچنين برای اولين بار مسابقات ملی باریستای ایران زیر نظر انجمن 
منتخب  داوران  سر  حضور  با  و   )WCE( قهوه  رویدادهای  جهانی 
باریستای 2014 در جزیره کيش  انجمن و قهرمان مسابقات جهانی 
برگزار شد. حضور 15 نفر از برترین باریستاهای ایران به همراه آموزش 
در روند برگزاری مسابقات ملی باریستا فرصت مناسبی برای آشنایی 

فعاالن این حوزه با آخرین دستاوردهای این بخش است.

گراميداشت ياد و خاطره شهدای سقوط فالكون در جزيره كيش 

برگزاری آزمون كتبي و عملي 
رشته گليم بافي در كيش 

سواحل  در  فالكون  هواپيماي  سقوط  سالروز  در 
و  یاد  گذشته،  سال  ماه  اسفند  در  کيش  جزیره 
خاطره شهدای این سانحه با حضور خانواده هاي 

آنان گرامي داشته شد.  
خانواده هاي شهدای این حادثه با حضور در محل 
سقوط هواپيماي فالكون در آبهاي ساحلي شرق 
جزیره کيش با نثار گل یادشان را گرامي داشتند. 
فروند  یک   1392 اسفند   13 دوشنبه  شامگاه 
آزمایش  براي  که   »20 »فالكون  هواپيماي 
اعزام شده  به جزیره کيش  فرودگاهي  تجهيزات 
بود در پنج مایلي شرق این جزیره دچار سانحه 

شد و سقوط کرد.
این هواپيما متعلق به سازمان هواپيمایي کشوري 
شده  اعالم   EP-FIC آن  ثبتي  عالمت  و  بود 
موسوي«،  »کاپيتان  جليلي«،  و»کاپيتان  بود 
»محمدامين عامری« و »وجيه اهلل ترالنی« چهار 

سرنشين این هواپيما بودند.

به  بافي  آزمون کتبي و عملي رشته گلیم 
از سوي سازمان  گواهینامه  اعطاي  منظور 
فني و حرفه اي14 و1۵ اسفندماه در کیش 

برگزار شد.
کتبي  آزمون  کشور،  سراسر  با  همزمان 
معاونت  توسط  بافي  گلیم  رشته  عملي  و 
گردشگري این سازمان، در کارگاه هنرهاي 
سنتي و صنایع دستي سازمان منطقه آزاد 
مجتمع  در  پارس،  میدان  در  واقع  کیش 

کارکنان سازمان برگزار شد.
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سيزدهمين دوره مسابقات قرآن و حديث كيش
با معرفی 100 برگزيده به كار خود پايان داد

سيزدهمين دوره مسابقات قرآن و حدیث کيش با معرفی 
کار  به  مختلف  های  رشته  در  برترین  نفرات  از  تجليل  و 

خود پایان داد.
سيزدهمين دوره مسابقات قرآن و حدیث از نهم اسفند با 
یكهزار و 182 شرکت کننده در جزیره کيش  نویسی  نام 
آغاز شد و از این تعداد 629 نفر به مرحله دوم راه یافتند 
و در دو رده سنی زیر و باالی 16 سال، در دو بخش بانوان 
و آقایان در رشته های قرائت تحقيق، قرائت ترتيل، حفظ، 
اذان و مفاهيم با هم رقابت کردند که در پایان یكصد نفر به 

عنوان نفرات برتر برگزیده و معرفی شدند.
دوره  برترین های سيزدهمين  از  تجليل  و  اختتاميه  آیين 
حسن  االسالم  حجت  حضور  با  حدیث،  و  قرآن  مسابقات 
عليدادی امام جمعه کيش، شيخ یعقوب شمس امام جمعه 

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  رضوانی  ابراهيم  سنت،  اهل 
سازمان منطقه آزاد کيش و قاری ممتاز کشور احمدی وفا 
در سالن خليج فارس مرکز همایش های بين المللی کيش 

برگزار شد.
 گفتنی است اجرای تواشيح و سرود کودکانه از دیگر برنامه های 
مراسم تجليل بود و همچنين نمایشگاهی از آثار فرهنگی و 

مذهبی درحاشيه  این مسابقات برگزار شد.
کيش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعي  و  فرهنگي  معاون 
بيش  رشد  به  اشاره  با  دوره  این  افتتاحيه  مراسم  در 
دوره  این  در  کنندگان  شرکت  آمار  درصدي   100 از 
مسابقات  این  دوره  دوازدهمين  گفت:  مسابقات  از 
برگزار  کننده  شرکت   593 حضور  با  گذشته  سال  در 
 182 و  هزار  مسابقات  از  دوره  این  در  که  حالي  در   شد، 

 شرکت کننده در رشته هاي مختلف قرآن و حدیث ثبت نام 
کردند.

در  از مسابقات که  دوره  این  در  افزود:  »ابراهيم رضواني« 
رده  در  نفر   523 شد  برگزار  پسران  و  دختران  گروه  دو 
 سني باالي 16 سال و 659 نفر در رده سني زیر 16 سال

 ثبت نام کردند.
به گفته وي، برگزاري مسابقات حدیث در کيش به صورت 
فصلي از دوسال پيش آغاز شده  و تا کنون مسابقات 150 

حدیث برگزار شده است. 
در حاشيه برگزاري این مسابقات در محل مرکز همایشهاي 
هنرمندان  قرآني  آثار  از  نمایشگاهي  کيش  المللي  بين 
جزیره کيش و غرفه »قرآن بخوانيد و جایزه بگيرید« براي 

کودکان دایر شد.

آزاد  منطقه  توسعه  و  سرمایه گذاری  مدیرعامل  بهی زادی  بهبود  مهندس 
کیش و رئیس شورای سیاستگذاری سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی 
کیش گفت: پیشرفت یک جامعه تنها به جنبه اقتصادی وابسته نیست و 

باید به جنبه  های فرهنگی نیز توجه کرد.
آیين اختتاميه نخستين سمپوزیوم بين المللی مجسمه سازی کيش 11 اسفند در سالن ابن 
بهبود  با حضور مهندس  آزاد کيش  المللی سازمان منطقه  بين  سينای مرکز همایش های 
بهی زادی مدیر عامل سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد کيش و رئيس شورای سياستگذاری 
سمپوزیوم، مرتضی کاظمی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد، احمد مسجدجامعی عضو شورای 
گردشگری،  و  فرهنگی  ميراث  سازمان  مشاور  طباطبایی  محيط  محمد  تهران،  شهر 
سيدمجتبی موسوی دبير سمپوزیوم، سعيد شهالپور و جان وایدمن داوران سمپوزیوم، طاهر 
شيخ الحكمایی هنرمند مجسمه ساز و هنرمندان ایرانی و خارجی حاضر در سمپوزیوم برگزار 

شد.
درآیين اختتاميه سمپوزیوم بين المللی مجسمه سازی کيش با رأی هيئت داوران هنرمندان 
ایتاليا و ایران به ترتيب اول ودوم شدند و شرکت کنندگان بالروس وپرتغال مشترکاً عنوان 

سوم را بدست آوردند.
برگزاری  اندرکاران  دست  همه  از  تقدیر  ضمن  مراسم  این  در  بهی زادی  بهبود  مهندس 
گفت: توسعه فرهنگی و هنری یكی از دغدغه های اصلی دکتر مونسان است که نخستين 
با مشاوره  این هدف  به  راستای دستيابی   المللی مجسمه سازی کيش در  بين  سمپوزیوم 

مهندس کاظمی برنامه ریزی  شد.
باید به جنبه  های  اقتصادی وابسته نيست و  افزود: پيشرفت یک جامعه تنها به جنبه  وی 
تاریخی جزیره کيش  به پيشينه  با اشاره  نيز  نيز توجه کرد. احمد مسجد جامعی  فرهنگی 
و مرکزیت این جزیره در منطقه خليج فارس گفت: جزیره کيش ظرفيت های خوبی برای 

حضور هنرمندان و اجرای برنامه های فرهنگی هنری دارد.
فعاليت های  نشانگر  را  بهمن محصص در جزیره کيش  ارزشمند مرحوم   اثر حجمی  وی 
اشاره  با  و  انجام شده  اخير در جزیره کيش  فرهنگی هنری خوبی دانست که در سالهای 
به برگزاری سمپوزیوم مجسمه سازی گفت: هرچه از هنرمندان کشورهای جدید و مختلف 
در سمپوزیوم دعوت شود بهتر است و اميدوارم در سمپوزیوم های آینده شاهد چهره های 
جدیدی باشيم. سيد مجتبی موسوی دبير سمپوزیوم هم در این مراسم به تشریح مراحل 
برگزاری این رویداد هنری پرداخت و با تاکيد بر اهميت نقش حمایتی مدیران در برگزاری 
مشاوران  به  که  اعتمادی  و  کيش  آزاد  منطقه  مدیران  ویژه  نگاه  گفت:  رویدادی  چنين 
فرهنگی داشتند باعث شد که چنين رویدادی با این سطح از کيفيت شكل گرفته و به جمع 

رویدادهای بين المللی اضافه شود.
دبير سمپوزیوم مجسمه کيش با بيان اینكه شرایط به شكل فراخوان به اطالع هنرمندان 
ایرانی  هنرمند   7 و  خارجی  هنرمند   35 مجموع  در  کرد:  اظهار  رسيد  خارجی  و  ایرانی 
طرح های خود را برای حضور در سمپوزیوم برای ما ارسال کردند که از ميان آنها 12 هنرمند 
خارجی و 5 هنرمند ایرانی انتخاب شدند. انتخاب هنرمندان ایرانی کار بسيار دشواری بود 
در  که  بود  درحالی  این  و  انتخاب شدند  اندکی  تعداد  آثار رسيده  تعداد  این  ميان  از  زیرا 
ميان 72 طرح دیگر آثاری وجود داشت که می  توانستند در سمپوزیوم های ایرانی و خارجی 

بسياری حضور داشته باشند.
موسوی افزود: همزمان با انتخاب هنرمندان کار تهيه ملزومات، وسایل کار، ابزارهای الزم و 
17 قطعه سنگ تراورتن بزرگ آغاز شد و این وسایل قبل از ورود هنرمندان به محل سایت 
سمپوزیوم انتقال داده شد. هنرمندان 18 بهمن ماه وارد جزیره شده و از عصر روز نوزدهم 
کار خود را آغاز کردند. در   نهایت پس از 23 روز کار مداوم و دشوار فرآیند شكل گيری آثار 

در دماغه زیبای هور اتفاق افتاد.
بر اساس نظر هيئت داوران این سمپوزیوم متشكل از جان ویدمن مجسمه ساز آمریكایی، 
ایتاليا  از  السيو رانالدی  سعيد شهالپور و سيدمحمد بهشتی، جایزه اول این سمپوزیوم به 

رسيد و جایزه هفت هزار دالری و تندیس سمپوزیوم به وی اهدا شد.
جایزه دوم شامل تندیس و مبلغ 5 هزار دالر به شهریار رضایی از ایران اعطا شد و جایزه 
سوم نيز شامل 3 هزار و 500 دالر به طور مساوی به ویكتور کوپاچ از بالروس و ماریو لوپز 

از پرتغال تعلق گرفت.
کيفيت خوب آثار هنرمندان از نظر طراحی و اجرا هيأت داوران را برآن داشت که عالوه بر 
برگزیدگان، سه برنده پتر پتروف از بلغارستان، هدایت صحرایی و محمد رضا یزدی از ایران 
به عنوان سه هنرمند شایسته تقدیر و معرفی شوند و لوح تقدیر این سمپوزیوم را دریافت 

کنند.
نخستين سمپوزیوم بين المللی مجسمه سازی کيش از 19 بهمن در دماغه هور جزیره کيش 
با حضور 12 هنرمند خارجی و 5 هنرمند ایرانی به همراه 17 دستيار آغاز به کار کرد و11 

اسفند با معرفی نفرات برتر و اهدای جوایز به برگزیدگان به کار خود خاتمه داد. 
گفتنی است ساکنان وگردشگران کيش می توانند با حضور در دماغه هور از 17 اثر زیبای 

این هنرمندان بازدید کنند.

آماده باش  بنادر چارك و آفتاب
برای ارايه بهترين خدمات به مسافران نوروزی

اعضاي کميته هاي مختلف ستاد تسهيالت نوروزي کيش به 
منظور بررسی و نظارت بر عمليات آماده سازي براي مسافرین 

و گردشگران نوروزي از بنادر چارك و آفتاب دیدن کردند.
انتظار  هاي  سالن  مسافري،  هاي  ترمينال  بازدید  این  در 
شناورهاي  ساماندهي  نحوه  رفاهي،  امكانات  گردشگران، 
غيرمسافري و مكان یابي و نحوه اطالع رساني به گردشگران 

نوروزي در این بنادر مورد ارزیابي قرار گرفت.
بيش از 140 هزار گردشگر در ایام تعطيالت نوروزي 1393 
از طریق بنادر چارك و آفتاب به جزیره کيش سفر کردند 
و پيش بيني مي شود در تعطيالت نوروزي 1394 این آمار 

افزایش قابل توجهي داشته باشد.
همچنين در ایام تعطيالت نوروزي 1393 بيش از 16 هزار 

خودرو در همين ایام از طریق مرز دریایي و بنادر چارك و 
آفتاب وارد جزیره کيش شدند. 

گفتنی است با توجه به رشد هرساله آمارهای گردشگران 
 نوروزی و اهميت مبادی ورودی زمينی و دریایی، کميته های 
تمهيدات همه جانبه  بينی  پيش  با  دارند  نظر  در  مختلف 

شرایط خوبی برای ميزبانی از گردشگران مهيا شود.

رئيس شورای سياستگذاری سمپوزيوم بين المللی مجسمه سازی كيش:

پيشرفت يک ملت
 مرهون توسعه فرهنگی است
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در دومين جلسه ستاد تسهيالت سفرهای نوروزی كيش عنوان شد

سهم سفرهای دريايی به كيش افزايش خواهد يافت
مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش:

توسعه جزيره هندورابی، پشتوانه توسعه گردشگری كيش خواهد بود
توسعه  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مشاورعالي   
سازمان  اصلی  های  سياست  از  یكی  را  دریایی  سفرهای 
و  شرایط  به  توجه  با  گفت:  و  برشمرد  کيش  آزاد  منطقه 
ظرفيت های موجود باید سهم سفرهای دریایی به جزیره 

کيش افزوده شود.
ستاد  در  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  نماینده 
نوروزي افزود: براي مدیریت امور با کمترین ميزان مداخله، 
سطوح  در  و  سازمان  توسط  عاليه  بخش  در  باید  نظارت 

پایين تر توسط افراد و اصناف صورت گيرد.
در این جلسه که در محل سالن اجتماعات سازمان منطقه 
آزاد کيش برگزار شد، اقدامات انجام شده و برنامه های در 
دست اجرا در کميته های مختلف این ستاد برای ميزبانی 
هرچه بهتر مسافران و گردشگران نوروزی جزیره کيش در 

نوروز 1394 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش در این جلسه 
نوروزی  گردشگران  ورود  افزایش  بودن  قطعی  به  اشاره  با 
نسبت به سال گذشته بر لزوم پيش بينی های الزم برای 

مقابله با مشكالت احتمالی برای گردشگران تاکيد کرد.
رسول کشت پور، با اشاره به اهميت خود نظارتي به عنوان 

یكي از اهداف سازمان در برنامه ریزیها گفت: نظارت تنها 
کيش  آزاد  منطقه  سازمان  عهده  بر  باید  عاليه  بخش  در 
باشد و افراد و اصناف باید در سطوح پایين تر بر عملكرد 
خود نظارت داشته باشند تا سازمان بتواند با کمترین ميزان 

مداخله امور را مدیریت کند.
جلسات  منظم  برگزاری  بر  سازمان  مدیرعامل  مشاورعالي 
کميته های تخصصی ستاد تسهيالت سفرهای نوروزی با حضور 
 نمایندگان بخش خصوصی تاکيد کرد و گفت: برنامه های
پيش بينی شده در کميته های ستاد باید سریعتر تصویب 

و اجرایی شود.
وی در ادامه توسعه سفرهای دریایی را یكی از سياست های 
اصلی سازمان منطقه آزاد کيش برشمرد و گفت: با توجه به 
شرایط و ظرفيت های موجود باید سهم سفرهای دریایی به 

جزیره کيش افزوده شود.
نقطه   8 در  رایگان  اینترنت  شدن  مهيا  به  پور  کشت 
اشاره  گردشگران  و  مسافران  استفاده  برای  کيش  جزیره 
خصوص  این  در  مناسب  رسانی  اطالع  خواستار  و   کرد 

شد.
این  در  نيز  کيش  نوروزی  سفرهای  تسهيالت  ستاد  دبير 

این  فعاليت های کميته های تخصصی  از  جلسه گزارشی 
ستاد ارائه کرد.

 محمد محب خدایی، با اشاره به اقدامات و برنامه ریزی های
هزینه  بخش  در  تا  است  شده  تالش  گفت:  شده  انجام 
برای مسافران  تسهيالتی  در کيش  اقامت  و  هواپيما  بليط 
و گردشگران نوروزی مهيا شود تا خدمات را با پایين ترین 

قيمت و بدون واسطه دریافت نمایند.
 وی به انتشار کتابچه راهنمای کد بندی شده شامل بخش های 
این  از  استفاده  با  گفت:  و  کرد  اشاره  گردشگری  مختلف 
سامانه  طریق  از  و  بخش  هر  به  مربوط  کدهای  و  کتابچه 
را  نياز خود  مورد  اطالعات  توانند  می  گردشگران  پيامكی 

دریافت نمایند.
این  آزاد کيش  به گفته معاون گردشگری سازمان منطقه 
سامانه پيامكی برای اهداف نظارتی نيز پيش بينی شده و 
شكایت های اعالم شده از سوی گردشگران به این سامانه 
رسيدگی  وقت  اسرع  در  و  ارسال  مسؤول  های  بخش  به 

خواهد شد.
ستاد  هاي  کميته  رؤساي  نشست  این  در  است  گفتني 

نوروزي به ارائه گزارش فعاليت هاي خود پرداختند. 

قوانين  به  اشاره  با  آزاد کيش  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
مناطق آزاد و تمرکز در مدیریت که به عنوان پتانسيل ها ی 
ارزشمند و ابزارهای کارآمد در رونق صنعت گردشگری به 
ماموریت  استراتژی دولت  اساس  بر  آیند گفت:  شمار می 
با  منظور  همين  به  است  گردشگری  توسعه  کيش  جزیره 
بهره گيری از قوانين سهل تعریف شده برای مناطق آزاد 
که حامی سرمایه گذاران است و وجود مدیریت یكپارچه 
توسط  سازمان منطقه آزاد کيش تالش می کنيم به دروازه 

ورود گردشگران به کشور تبدیل شویم.
گردشگری،  نمایشگاه  از  بازدید  حاشيه  در  مونسان  دکتر 
هتلداری و صنایع وابسته و دومين نمایشگاه صنایع دستی 
از صنعت گردشگری به عنوان یكی از بخش های مهم در 

اقتصاد مقاومتی یاد کرد.
کمی  و  کيفی  افزایش  به  اشاره  با   وی 
در  که  خدماتی  سطح  و  ها  کننده  شرکت 
با  مقایسه  در  شد  ارائه  امسال  نمایشگاه 
دستی  صنایع  وجود  گفت:  پارسال  نمایشگاه 
در کنار نمایشگاه گردشگری و هتلداری ضمن 
در  مهمی  گام  بازدیدکنندگان  آمار  افزایش 
و  ایرانی  اقوامی  دستی  صنایع  و  هنر  ترویج 

حفظ این ميراث گرانبها بود.
افزایش  هدف  با  نيز  نمایشگاه  این  افزود:  وی 
رونق گردشگری کار خود را آغاز کرد و بستری 
منطقه  سازمان  عاليه  اهداف  به  رسيدن  برای 

آزاد کيش درمسير توسعه گردشگری بود.
توسعه  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
صنعت گردشگری را یكی از مهمترین راههای 
دستيابی به اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: 
که باستانی  آثار  و  فرهنگی  و  اقليمی   تنوع 
کشور  در  تمدن  دیرینه  قدمت  دهنده  نشان 
ما است تنها گوشه ای از پتانسيل های باالی 

از  بوده  شایسته  که  آنطور  کنون  تا  که  است  گردشگری 
از صنعت  درآمد  در حاليكه کسب  نشده  برداری  بهره  آن 
توریست یكی از بهترین راههای درآمدزایی در کشورهای 

توسعه یافته است.
به آمار ورود گردشگران در 9 ماهه  با اشاره  ادامه  وی در 
نخست امسال که بيش از 1 ميليون و نهصد و 48 هزار نفر 
بوده است تاکيد کرد: این آمارها نشان دهنده جایگاه خوب 

جزیره کيش از نظر توسعه گردشگری در کشور است.
حوزه های  و  گردشگری  آمارهای  گفت:  مونسان  دکتر 
در  شده  تعيين  اهداف  اساس  بر  دهد  می  نشان  مختلف 
رشد  و  توسعه  در  اگرچه  ایم  پيشرفته  خوب  جامع  طرح 
این  از  باالتر  بسيار  ما  هدف  کيش  جزیره  گردشگری 

آمارهاست.

قوانين  به  اشاره  با  آزاد کيش  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
پتانسيل  عنوان  به  که  مدیریت  در  تمرکز  و  آزاد  مناطق 
صنعت  رونق  در  کارآمد  ابزارهای  و  ارزشمند  ها ی 
استراتژی  اساس  بر  افزود:  آیند  می  شمار  به  گردشگری 
به  است  گردشگری  توسعه  کيش  جزیره  ماموریت  دولت، 
شده  تعریف  سهل  قوانين  از  گيری  بهره  با  منظور  همين 
برای مناطق آزاد که حامی سرمایه گذاران است و وجود 
مدیریت یكپارچه توسط  سازمان منطقه آزاد کيش تالش 
تبدیل  کشور  به  گردشگران  ورود  دروازه  به  کنيم   می 

شویم.
 وی همچنين با تشریح فهرست پروژه های متعدد در زمينه های 
 مختلف که در یک سال اخير در جزیره کيش به بهره برداری
راه  باغ  پروژه  گفت:  هستند  ساخت  حال  در  یا  و  رسيده 
زیبای جزیره کيش است که  از جاذبه های  یكی 
تا در طول  به گردشگران می دهد  را  امكان  این 
حرکت در باغ راه با نمادهایی از شهرهای مختلف 

کشور آشنا شوند.
را پشتوانه توسعه  دکتر مونسان توسعه هندورابی 
تكميل  با  و گفت:  توصيف کرد  گردشگری کيش 
توسعه  عمليات  آغاز  و  هندورابی  جامع  طرح 
های  ظرفيت  از  یكی  به  هندورابی  جزیره،  این 
تبدیل  گردشگران  درجذب  کيش  جزیره   خوب 

می شود.
پایان  در  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
رشد  و  احداث  حال  در  های  پروژه  افزایش 
 درخواست های سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری
جزیره  دراین  پویا  اقتصاد  نشانه  را  کيش  در 
از  شده  انجام  های  حمایت  با  افزود:  و  دانست 
فعاالن اقتصادی بخصوص فعاالن گردشگری روند 
در  گذاری  سرمایه  از  گذاران  سرمایه  استقبال 

کيش رشد صعودی دارد.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش تاكيد كرد:

برخورد با گردشگران بايد توأم با عطوفت و حفظ حرمت افراد و خانواده ها باشد
مراکز  از  بازدید  آزاد کيش طي  منطقه  عامل سازمان  مدیر 
نيروي انتظامي ویژه جزیره کيش از نزدیک با چگونگي فعاليت 

پليس در تامين امنيت این منطقه آزاد آشنا شد.  
دکتر »علي اصغر مونسان« به همراه »رسول کشت پور« مشاور 
عالي مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش و سرهنگ »حسين 
دهكي« فرمانده نيروي انتظامي ویژه کيش از کالنتري هاي 

11 و 12 و مقر دریاباني نيروي انتظامي ویژه کيش بازدید کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش در این دیدار ضمن تقدیر 
از عملكرد نيروي انتظامي در تثبيت امنيت و آرامش در این 
منطقه آزاد، خواستار برخورد قاطع با جرایم و مفاسد سازمان 
 یافته و برخورد توأم با عطوفت و حفظ حرمت افراد و خانواده ها 

در مواجهه با گردشگران شد.

از واحد مشاوره اجتماعي که به تازگي  بازدید  مونسان طي 
کرده،  آغاز  انتظامي کيش  نيروي  مراکز  در  را  فعاليت خود 
گفت: کاهش یا افزایش ميزان جرایم باید به صورت مداوم مورد 
ارزیابي قرار گيرد و معاونت اجتماعي سازمان منطقه آزاد کيش 
آماده همكاري با نيروي انتظامي براي رفع مشكالت اجتماعي 

به ویژه نسل جوان است.

سامانه نظارت الكترونيكی سازمان منطقه آزاد كيش رونمايي شد
کيش  آزاد  منطقه  سازمان  الكترونيكی  نظارت  سامانه 
گردشگري،  المللي  بين  نمایشگاه  هشتمين  با  همزمان 

هتلداري و صنایع وابسته در کيش رونمایي شد.
در این سامانه الكترونيكي که براي نخستين بار در کشور 
به بهره برداري رسيده است یک بانک اطالعاتی متمرکز از 
مراکز خدمات گردشگری در جزیره کيش تهيه و آماده بهره 

برداري گردشگران شده است.

در این سامانه که با هدف استفاده از تكنولوژی های نوین 
در نظارت بر خدمات گردشگری و باال بردن سرعت عمل در 
 نظارت، ارائه گزارش و تصميم گيری طراحي شده، اطالع رسانی
سيستم  گردشگران،  به  سریع  و  دقيق  درست،  و  متمرکز 
تنبيه،  و  تشویق  الكترونيكی،  شكایات  به  رسيدگی 
نظرسنجی الكترونيک و امتيازدهی به مراکز گردشگري و 

رتبه بندی آنها گنجانده شده است.

کيش  آزاد  منطقه  سازمان  الكترونيكی  نظارت  سامانه  در 
گردشگران مي توانند به اطالعات تمامي مراکز گردشگري، 
از خدمات  استفاده  هزینه  و  فهرست  کار،  ساعت  قبيل  از 

دسترسي داشته باشند.
گردشگران و مسافران جزیره کيش مي توانند براي استفاده 
 www.senak.ir نشاني  به  نظارتي  سامانه  این  از 

مراجعه کنند.

در دومين دوره كنفرانس روش های پيشرفته و كاربردی؛

لوح سپاس سازمان شنوا به 

روابط عمومی سازمان

 منطقه آزاد كيش

در دومین دوره کنفرانس روش های پیشرفته و کاربردی در روابط عمومی با اهدای لوح سپاس سازمان 
شنوا از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش تقدیرشد.

دومین دوره کنفرانس روش های پیشرفته و کاربردی در روابط عمومی با هدف بسترسازی برای شنیدن 
روابط  و  برگزار شد  تهران  در  عمومی  افکار  تکریم  برای  الزم  بسترهای  کردن  فراهم  و  مردم  صدای 
عمومی سازمان منطقه آزاد کیش پس از بررسی های هیئت داوران  به عنوان سازمان شنوا معرفی و 

لوح سپاس این کنفرانس را دریافت کرد.
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كيش با برگزاری هفتمين جشنواره بهار در بهار به استقبال نوروز رفت
هفتمين جشنواره بهار در بهار با برنامه هاي متنوع در کيش برگزار شد. هفتمين جشنواره بهار در بهار از 14 اسفند آغاز و تا یكشنبه 17 اسفند در تاالر شهرکيش برگزار شد.

 این نمایشگاه شامل بخش های صنایع دستي و دست ساز، سوغات استان ها، سفره هفت سين و همچنين برگزاری مسابقه بزرگ آشپزي بود.

پيام تبريک مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش به مناسبت روز پرستار

با حضور مسؤوالن سازمان هالل احمر

سامانه پاسخگويي اضطراري 112 در جزيره كيش راه اندازي شد

باسعادت حضرت زینب کبري )س( و روز پرستار  والدت 
را به همه شيفتگان خاندان عصمت و طهارت و بویژه قشر 
دلسوز و ایثارگر پرستاران تبریک و تهنيت عرض مي نمایم.

از مادري چون فاطمه زهرا )س(  حضرت زینب )س( که 
پيامبر اسالم )ص( و حضرت علي )ع(  متولد و در دامان 
از  یكي  به  شيعيان  ما  دیني  بينش  در  یافته،  پرورش 

تأثيرگذارترین بانوان تاریخ اسالم تبدیل شده است.
زندگي  عملي  هاي  سيره 
و  پرستاري  الهي،  بانوي  این 
بيماران  حال  از  گيري  دست 
اتفاقات  بود.  درماندگان  و 
حيات  طول  در  که  سختي 
رخ  ایشان  بار  مرارت  سراسر 
را  )س(  زینب  حضرت  داد، 
پرستاران  الگوي  عنوان  به 
معرفي کرد و سالروز والدتش، 
به عنوان روز پرستار برگزیده 

شد.
وصف  در  اکرم)ص(  پيامبر 
هر کس  فرموده اند،  پرستاران 
بيماری  نياز  برآوردن  برای 
برآورده  را  آن  چه  بكوشد، 
سازد و چه نسازد، مانند روزی 
از  شده،  زاده  مادرش  از  که 

گناهانش پاك می شود.
ایراني،  و  دیني  فرهنگ  در 
رفع  و  بيماران  به  رسيدگي 
بسيار  مشاغل  از  آنها  حاجات 
واجد  و  دشوار  و   سخت 
انساني  واالي  هاي  ارزش 
پرستار  که  هنگام  آن  است، 

جلب  براي  و  کند  مي  تالش  نيازمندي  انسان  یاري  براي 
رضاي پروردگار نيازهایش را برمي آورد،  مثل آن است که 
او را از مرگ رهایي بخشيده و بدین کار، موجبات خرسندي 

خداوند را فراهم کرده است.
از  را  انساني  هر کس  است،  آمده  مائده  سوره  آیه 32  در 
را  مردم  همه  گویي  که  است  بخشد،  چنان  رهایي  مرگ 
زنده کرده است. با این اوصاف به نظر مي رسد وظيفه هر 

اخالقي  و  معنوي  ارزش هاي  پاسداشت  ایراني  مسلمان 
دستان نيكوکاري است که در مراقبت از بيماران و حفظ 

جان انسان ها تالش شبانه روزي مي کنند.
 در برابر این همه اخالص و فداکاري باید سر تعظيم فرود 
و  پرستاران سالمتي  براي همه  متعال  از خداوند  و  آوریم 
آرزو  بيماران  و  دردمندان  به  منت  بي  خدمت  در  توفيق 

نمایيم.
آزاد کيش در  سازمان منطقه 
خود  حاکميتي  وظایف  ادامه 
در این جزیره تمام تالش خود 
امكانات  آوردن  فراهم  در  را 
نيازهاي  تامين  مناسب جهت 
اجرا  منطقه  درماني  خدمات 
مي نماید و در طول یكسال و 
نيم گذشته عليرغم فشارهاي 
توسعه  مسير  در  که  مضاعفي 
هاي  طرح  اجراي  و  عمراني 
وارد  کيش  زیرساختي 
توسعه  سازمان  این  مي شود، 
بيمارستان  کمي  و  کيفي 
درماني  مراکز  سایر  و  کيش 
قرارداده  اولویت  در  را  وابسته 

است.
خداوند  یاري  به  است  اميد 
نزدیک  آینده اي  در  متعال 
از  یكي  به  کيش  آزاد  منطقه 
توسعه  و  درماني  مهم  مراکز 
و  شده  تبدیل  کشور  سالمت 
مسير  عنوان  به  حيث  این  از 
در  سالمت  توریسم  سفرهاي 

منطقه معرفي شود.

آغاز مطالعات جامع
حمل و نقل و ترافيک در جزيره كيش

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک کيش با هدف تدوین 
سند 20 ساله توسعه حمل و نقل شهري در جزیره کيش 

آغاز شد. 
بازنگري طرح جامع حمل و نقل فعلي و بررسي چگونگي 
استفاده از سيستم انبوه بر در سالهاي آینده از اهداف اصلي 

انجام این مطالعات اعالم شده است. 

و  تعداد  در خصوص  گردشگران  و  کيشوندان  از  آمارگيري 
طول سفرهاي آنان بخش مهمي از این مطالعات است که 

طي روزهاي 18 و 19 اسفند در جزیره کيش انجام شد. 
و  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  نظارت  تحت  آمارگيري  این 
آمارگيران  و  دانشجویان  آموزان،  دانش  از  گروهي  توسط 
حرفه اي در بخشهاي مختلف جزیره مانند ورودي و خروجي 

بندرگاه و فرودگاه، هتل ها و بازارها انجام شد و برنامه ریزي 
علمي و دقيق براي پيشنهاد طرحهایي از قبيل ساماندهي و 
 توسعه سامانه تاکسيراني، شبكه معابر، وضعيت پارکينگ ها، 
و  ریلي  هاي  سامانه  قبيل  از  جدید  هاي  سامانه  توسعه 
بكارگيري سامانه هاي هوشمند حمل و نقل از دیگر اهداف 

برگزاري این طرح مطالعاتي است.

با نزدیک شدن به ایام تعطیالت نوروزي سامانه پاسخگویي اضطراري 
11۲ هالل احمر کیش همگام با سراسر کشور در جزیره کیش راه اندازي 

شد.   
الملل سازمان منطقه آزاد کیش،  به گزارش روابط عمومي و امور بین 
سامانه پاسخگویي اضطراري 11۲ هالل احمر کیش  با حضور دکتر ناصر 
چرخساز، رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر و چند تن از 

مسؤولین این سازمان آغاز به کار کرد.   
این سامانه به منظور پاسخگویي و رسیدگي به مشکالت هموطنان در 
سوانح و تصادفات جاده اي و موقعیت هاي بحراني طراحي شده است.

سامانه 11۲ به عنوان مرکز پاسخگویی امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
محسوب مي شود و افراد می توانند با گوشی همراه حتي بدون داشتن 
سیم کارت با این شماره تماس بگیرند، این شماره به عنوان شماره ندای 
امداد یک شماره بین المللی به حساب می آید و حتی افرادی که از خارج 
از کشور به ایران سفر می کنند می توانند با این شماره تماس بگیرند و این 
شماره همانطور که گزارش حوادث را دریافت می کند؛ در بخش دیگری 
راهنمایی  گیرنده  تماس  به  را  مختلف  موارد  و  سفر  الزم   توصیه های 

می کند.
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قهرمانی البرزگاز كيش در فينال مسابقات پاورايد

جام حذفی تنيس باشگاه های كشور در كيش

ارتقاء ارائه خدمات به گردشگران خارجی

با نزديک شدن به نوروز 94

گذر نيكوكاري در جزيره كيش برگزار مي شود

سومين مرحله اردوی منتخبين ژيمناستيک 
هنری مردان كشور دركيش برگزار شد

انتخاب نفرات برتر مسابقات تكواندو آقايان جام دهه مبارك فجر در كيش

برگزاری مسابقات تيراندازي در جزيره كيش

 تيم البرز گاز کيش در فينال مسابقات جام حذفی تنيس باشگاه های
کشور در مصاف با تيم آکادمی تنيس پارسيان عنوان نخست این 

مسابقات را به خود اختصاص داد.
در ششمين دور مسابقات جام حذفی تنيس باشگاه های کشور 
که در مجموعه ورزشی المپيک کيش برگزار شد تيم البرز گاز 

کيش در فينال با پيروزی بر آکادمی تنيس پارسيان با نتيجه 
آن  از  را  قهرماني  جام  و  ایستاد  نخست  بر سكوي  صفر  بر   2

خود کرد.
در روز آخر از بازی های جام حذفی تنيس باشگاه کشور )جام 
پاوراید( تيم های اصفهان و ماشين سازی تاشای اهواز جایگاه 

سوم را به طور مشترك کسب کردند.
و  تهران  آپت  های  تيم  فينال  در  سال   14 زیر  سنی  رده  در 
دليل  به  که  کردند  می  دیدار  یكدیگر  با  باید  کيش   البرزگاز 
عدم حضور تيم البرزگاز کيش در مسابقه، تيم آپ تهران بدون 

برگزاری مسابقه به عنوان تيم برتر معرفی شد.
 تيم آپت قهرمان دور برگشت مسابقات جام حذفی تنيس باشگاه های 
کشور در گروه تيمی و در رفت و برگشت عنوان سوم را به خود 
اختصاص داد. آکادمی مهذب نيا و پيام قم نيز رتبه های سوم و 
چهارم را به دست آوردند. تيم البرزگاز کيش نيز از شرکت در 

مسابقه انصراف داد. 
کاپ مسابقات جام حذفی تنيس باشگاه های کشور در جزیره 
های  ورزش  فدراسيون  رئيس  صبوری  سردار  حضور  با   کيش 
فدراسيون  ليگ  سازمان  رئيس  غمناك  اصغر  علی  گانه،  سه 
تنيس، حسين جاللی رئيس مؤسسه ورزش و تفریحات سالم 
و جمعی از مسؤولين مؤسسه ورزش و تفریحات سالم و حامی 
مالی این دوره از مسابقات شرکت پاوراید به تيم برنده اهدا شد.

ششمين دوره مسابقات جام حذفی تنيس باشگاه های کشور در 
جزیره کيش با همكاری فدراسيون تنيس کشور، سازمان منطقه 
 آزاد کيش و با حمایت شرکت پاورید با عنوان جام پاوراید برگزار 

شد.

شرکت هواپيمایی کيش با بهبود کيفيت البسه تحویلي به گردشگران خارجي، 
ارائه خدمات به این گردشگران را ارتقاء داد.

در  کيش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
کيفيت  بهبود  بر  مبني  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  تاکيد  راستاي 
همكاري  با  کيش  هواپيمایي  شرکت  خارجي،  گردشگران  به  تحویلي  البسه 
مدیریت فرودگاه بين المللي کيش و نيروي انتظامي، استقرار یک غرفه البسه 
برای عرضه انواع یونيفورم زنانه و ارائه به گردشگران خارجي را در دستور کار 

خود قرار داد.
استقرار غرفه البسه با هدف بهينه سازی ارائه خدمات به مسافرین و گردشگران 
خارجی و ترویج فرهنگ پوشش اسالمی در بين گردشگران غير مسلمان انجام 

شده است.
بر اساس این گزارش، این غرفه لباس از تاریخ 12  اسفند  1393 در سالن 
ورودی پروازهای بين المللی فرودگاه کيش دایر شده  و مسافرین و گردشگران 

خارجی مي توانند یونيفورم دلخواه خود را انتخاب و خریداری کنند.  
الزم به ذکر است تهيه لباسهای این غرفه توسط یكي از بانوان کارآفرین انجام 

شده که خانواده های بی سرپرست را تحت پوشش خود قرار داده است.
در کيش  گردشگري  در خصوص خدمات  رساني  اطالع  منظور  به  همچنين 
از تخفيفات خدمات تفریحي در  بروشورهاي اطالع رساني براي بهره مندي 

سالن ورودی پروازهای بين المللی فرودگاه کيش توزیع مي شود.

ژیمناستيک  منتخبين  اردوی  سوم  مرحله  در 
تمرین کيش  جزیره  در  منتخب  ورزشكار   9  هنری 

 کردند.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
ژیمناستيک  منتخبين  اردوی  مرحله  سومين  کيش،  آزاد 
تا   9 شنبه  از  بزرگساالن  سنی  گروه  در  مردان  هنری 

چهارشنبه 20 اسفند در خانه ژیمناستيک  جزیره کيش 
برگزار شد.

در این اردو هادی خناری نژاد، نيما عزیزی  و سامان مدنی 
از  خاموشی  ایمان  فارس،  از  کيخا  سعيدرضا  مازندران،  از 
تهران، محمدرضا حميدی از استان مرکزی، کيوان انصاری 
از  احمدکهنی  اميرمهدی  و  نژاد  اوزی  اشكان  اردبيل،  از 

کرمان حضور داشتند.
خرسندل  اسماعيل  سرمربی،  عنوان  به  آذربی   محمد 
ماهان  خيرخواه،  محمدرضا  و  بدنساز  مربی  عنوان  به 
مربی  عنوان  به  قربانی  حميد  ميرقائمی،  حسن  باژرنگ، 
همراهی  را  ورزشكاران  ژیمناستيک،  منتخبين  اردوی   در 

کردند.

همزمان با آخرین روزهاي اسفند و نزدیک شدن به 
ایام تعطيالت نوروزي 94، گذر نيكوکاري در جزیره 

کيش برگزار شد.    
الملل سازمان  امور بين  به گزارش روابط عمومي و 

بانوان  نيكوکاري،  گذر  در  کيش،  آزاد  منطقه 
کيش  جزیره  هنرمندان  و  دانشجویان  نيكوکار، 
در  نيازمندان  نفع  به  را  خود  توليدي  محصوالت 

معرض فروش قرار دادند.

گذر نيكوکاري که به همت امور زنان سازمان منطقه 
آزاد کيش برگزار شد، پنجشنبه 22 اسفند از ساعت 
پذیراي  شهر  تاالر  جنب  راه  پياده  در   22 الي   18

عالقه مندان بود.

در گراميداشت دهه مبارك فجر مسابقات تيراندازي با تفنگ و تپانچه بادي در سه رده سني 
 نوجوانان، جوانان و بزرگساالن و در دو بخش بانوان و آقایان با حضور 202 شرکت کننده 

برگزار شد.
در این رقابت ها در رده سني نوجوانان و جوانان در رشته تفنگ که ویژه دانش آموزان دختر 
در مقاطع راهنمایي و دبيرستان برگزار شد زهرا ملكي، عادله فوالدي و کيانا تاجيک عناوین 

اول تا سوم را کسب کردند.
در بخش دانش آموزان پسر نيز سيدحسن واعظي، کيارش منصوري و فرزاد ایوبي مقام هاي 

اول تا سوم را بدست آوردند.
باقري اول، حميده رستگار دوم و ساناز ظهيري  بانوان، پریوش  در رشته تفنگ در بخش 
سوم  و در رشته تپانچه  زهرا حسيني، فاطمه طهماسبي و فرناز حاجيوند اول تا سوم شدند.

در رشته تفنگ در بخش آقایان هم اسماعيل صفري، برخوردار اميدوار و مهدي اکبراف و 
در رشته تپانچه حميد مقيميان، محسن همائي و عباس محمودیان مقامهاي اول تا سوم 

را بدست آوردند. 

انتخاب  در کيش  آقایان  تكواندو  برتر مسابقات  نفرات  فجر  مبارك دهه  ایام  گراميداشت  مناسبت  به 
شدند.

به همت معاونت ورزش و آموزش شرکت سرمایه گذاری یک دوره مسابقات تكواندو آقایان به مناسبت 
گراميداشت دهه مبارك فجر از جمعه 17 بهمن به مدت دو روز در پنج وزن و سه رده سنی برگزار 

شد و نفرات برتر مشخص شدند.
وزن دوم محمد  در  آریا جمشيدی،  و  بيات  اليا  بخشی،  اول سجاد  وزن  در  رده سني خردساالن  در 
رضوانی نسب، اميررضا مظهری نژاد و اميرحسين جعفر کماسایی، در وزن چهارم سپهر ویسی خانی، 
اميرعلی عسگری و مانی مسگران کریمی، در وزن پنجم عليرضا ترابی، مهدی حسين زایی و اميرمحمد 

گودرزی و در وزن هشتم این رده  علی کمالی، محسن نجفی و رضا محمدی اول تا سوم شدند.
در رده سني نونهاالن در وزن پنجم طه ریع نائينی، محمدرضا مرادی رشيد و بابک اژدری، در وزن هفتم 
محمدسعيد نيازی، علی مرادخانی و دانيال سرمست، در وزن نهم اميرحسين امينی فر، رامتين بناء زاده 
و احسان وند اکبر، در وزن دهم عرفان تنوری،  امير آرشام بارانی و نوین قراچی عناوین اول تا سوم را 
کسب کردند. همچنين در رده نوجوانان و در وزن هشتم رحمت اله عالیی اول شد و ميالد جان نثار و 

احسان عالیی به ترتيب دوم و سوم شدند.
الزم به ذکر است در پایان این رقابتها تيم تكواندوي سالن کوثر با 130 امتياز مقام اول، تيم کمپ سحر 

با 45 امتياز مقام دوم وتيم پایگاه هوایی با 21 امتياز مقام سوم را کسب کردند.
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معاون ورزش و آموزش شركت توسعه و سرمايه گذاري كيش:

جزيره كيش به نقطه عطف ورزش كشور تبديل شده است

دكتر مونسان در جمع ورزشكاران و مدال آوران جزيره كيش:

توسعه ورزش باعث رونق اقتصادي كيش خواهد شد

مراسم تقدیر از قهرمانان، ورزشكاران و پيشكسوتان ورزشي جزیره 
کيش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش برگزار شد.

در این مراسم که در مرکز همایش هاي بين المللي کيش برگزار 
پيشكسوتان  و  ورزشكاران  قهرمانان،  از  تن  از 200  بيش  از  شد، 

ورزشي جزیره کيش تجليل شد.
معاون ورزش و آموزش شرکت توسعه و سرمایه گذاري کيش طي 
نقطه عطف ورزش  به  امروز  این مراسم گفت: کيش  سخناني در 
کشور در دو بعد ورزش همگاني و قهرماني تبدیل شده و جایگاه 

ویژه اي در ورزش کشور را به خود اختصاص داده است.
حسين جاللي افزود: در سال گذشته بسياري از امكانات ورزشي 
کيش از جمله پالژ آقایان و بانوان، استخر المپيک و زمين هاي 

فوتبال بازسازي و مرمت اساسي شده است.
 وي به حضور شایسته ورزشكاران کيش در مسابقات ملي و بين المللي 
منطقه  سازمان  عامل  مدیر  حمایت  کرد:  تاکيد  و  کرد  اشاره 
و  توسعه  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هيات  اعضاي  و  کيش   آزاد 

سرمایه گذاري کيش در رشد ورزش قهرماني قابل تقدیر است.

معاونين  و  عامل  مدیر  عالي  مشاور  عامل،  مدیر  مراسم  این  در 
سازمان منطقه آزاد کيش و جمعي از مسؤولين منطقه آزاد کيش 

حضور داشتند.
از  بيش  در  یافته  به صورت سازمان  ورزشكار  هزار  از شش  بيش 
تالش  حاصل  که  کنند  مي  فعاليت  کيش  در  ورزشي  رشته   30
 56 و  نقره  مدال   64 طال،  مدال   65 گذشته  سال  در  آنان  هاي 
 مدال برنز از رقابتهاي ملي و بين المللي براي ورزش جزیره بوده

 است.  

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش با اشاره به برگزاري مسابقات 
ملي و بين المللي و اردوهاي تدارکاتي تيم هاي ملي و باشگاهي در 

کيش گفت: امروز ورزش کيش به ورزش کشور کمک مي کند.
دکتر علي اصغر مونسان در مراسم تقدیر از قهرمانان و ورزشكاران کيش 
 افزود: افزایش ارتباط بين مسؤوالن ورزش کشور و فدراسيون هاي

 ورزشي با مسؤوالن ورزش کيش نشان دهنده توسعه گردشگري 
ورزشي و جایگاه ویژه کيش در ورزش کشور است.

وي با اشاره به توسعه امكانات ورزشي در کيش گفت: خوشبختانه 
از گذشته ظرفيت سخت افزاري مناسبي براي فعاليت هاي ورزشي 
در کيش مهيا شده که در یک سال و نيم گذشته بازسازي و مرمت 
اماکن ورزشي و امكانات سخت افزاري به طور جدي انجام شده و 

این روند در آینده نيز ادامه خواهد داشت.

برگزاري  آمار  افزایش  به  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مسابقات ورزشي ملي و بين المللي و اردوهاي تدارکاتي تيم هاي 
ورزشي در جزیره اشاره کرد و گفت: توسعه همه جانبه ورزش در 
کيش باعث رونق اقتصادي جزیره و جلوگيري از خروج ارز از کشور 

شده است.
مونسان در ادامه سخنانش با بيان اینكه امروزه همگام با پيشرفت 
بشر مسائل فرهنگي پيچيده تر شده و مشكالت اجتماعي افزایش 
پيدا کرده، اظهار داشت: در دنيای امروز دولت ها صدها ميليارد دالر 
براي کنترل و مهار مشكالت اجتماعي و فرهنگي هزینه مي کنند 

که بخش ورزش از اهميت ویژه اي برخوردار است.
وي نتایج توسعه فعاليت ورزشي در دو بعد همگاني و قهرماني در 
کمک به رفع مشكالت اجتماعي را تشریح کرد و گفت: با توجه به 

اینكه بيشتر افرادي که در فعاليت هاي ورزشي مشارکت مي کنند، 
از قشر جوان هستند، توسعه همه جانبه ورزش در دنيا به عنوان 

ابزاري براي رفع مشكالت اجتماعي جوامع به کار گرفته مي شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش همچنين پرداختن به توسعه 
در  دستاورد  حداقل  کرد:  تاکيد  و  شد  یادآور  را  قهرماني  ورزش 
موفقيت ورزش قهرماني تقویت غرور ملي کشورها از طریق ورزش و 

کسب افتخار براي یک ملت است.
در این مراسم که در مرکز همایش هاي بين المللي کيش برگزار شد، 
از بيش از 200 تن از قهرمانان مدال آور، ورزشكاران و پيشكسوتان 
ورزش کيش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کيش، مشاور 
 عالي مدیرعامل سازمان، معاون ورزش و آموزش شرکت سرمایه گذاري

 و توسعه کيش و جمعي از مسؤولين محلي قدرداني شد. 

درخشش اسكواش بازان كيش در مسابقات بين المللی دوحه در قطر

شهرداري اروميه قهرمان آخرين مرحله نخستين
 ليگ واليبال ساحلي كشور در كيش شد

نخست  روز  در  کيش  اسكواش  بازیكنان 
با   2015 قطر  دوحه  المللي  بين  مسابقات 
شكست حریفان خود در جمع 4 بازیكن برتر 

این مسابقات قرار گرفتند.
بازیكن  پنج  رقابتها  این  نخست  روز  در   
مرحله  به  خود  حریفان  شكست  با  کشورمان 

بعدي این رقابتها صعود کردند. 
عليرضا شاملي، سجاد زارعيان دو ملی پوش کيش 
پور  فيض  اميرحسين  اميني،  آبتين  همراه   به 
تيم  باز  اسكواش   5 قاروني  دانيال  محمد  و 
کيش و نماینده کشورمان دراین رقابتها بودند 

که براي کسب مدال با هم رقابت کردند.
مسابقات بين المللي دوحه قطر 2015 در 13 و 

14 اسفند در 5 رده سني برگزار شد.

از  مرحله  آخرین  و  پنجمين  قهرمان  اروميه  شهرداري 
جزیره  ميزباني  به  کشور  ساحلي  واليبال  ليگ  نخستين 

کيش شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
آزاد کيش، پنجمين و آخرین مرحله نخستين ليگ واليبال 
ساحلی روز یكشنبه 17 اسفند در محل پالژ آقایان جزیره 

کيش با قهرمانی تيم شهرداری اروميه به پایان رسيد.
که  ساحلی  واليبال  ليگ  مرحله  آخرین  نهایي  دیدار  در 
جمعه  روز  از  تيمی  سه  گروه  چهار  در  تيم   12 با حضور 

تيم  بود،  شده  آغاز  آقایان  پالژ  محل  در  ماه  اسفند   15
آزاد  دانشگاه  از سد  یک  بر  دو  نتيجه  با  اروميه  شهرداری 
خود  آن  از  را  قهرماني  جایگاه  و  گذشت  »ب«    اسالمی 

کرد.
همچنين تيم قطعات فران تک یک در مقابل آژانس کرانه با 
 نتيجه دو بر یک به پيروزی رسيد و به مقام سوم این رقابت ها 

دست پيدا کرد.
در پایان این مرحله از رقابت ها، آژانس کرانه، دانشگاه آزاد 
تا  »الف«، مجتمع شهيد معتمدی در جایگاه های چهارم 

ششم قرار گرفتند.
مراسم اختتاميه و اهداي کاپ قهرمانی، لوح تقدیر و مدال 
و همچنين توزیع جوایز نقدی20 ميليون تومانی بين هشت 
تيم با حضور حسين جاللی معاون ورزش و آموزش شرکت 
آقایان  پالژ  مجموعه  در  کيش،  توسعه  و  گذاري  سرمایه 

کيش برگزار شد.
ساحلی  واليبال  ليگ  نخستين  پنجم  و  چهارم  مرحله 
برگزار  کيش  جزیره  در  ماه  اسفند   15 تا   10 از   کشور 

شد .
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