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در این شماره نگاهی به موضوعات اقتصادی اجتماعی خواهیم داشت. تصمیمات اقتصادی چه 
تأثیری برامور اجتماعی وسطوح معیشتی مردم می گذارند. سخن گفتن در مورد توسعه وارایه 
برای  از سرمایه گذار  ویا در خواست  دولتی  اعتبارات  تأمین  برای  وتقاضا  وبرنامه  چند طرح 

مشارکت در برنامه های اقتصادی اجتماعی این روزها چندان سخت وزیان آور بنظر نمی رسد. 
اما تمام این برنامه ها بستگی به گسترش روابط بین المللی داشته و دارد. در سه دهه گذشته و 
مقاطع خاص بر ضرورت اتخاذ سیاست های تنش زدایی با کشورهای جهان تأکید شد. آیا می توان 
با دراختیار داشتن اقتصادی بسته، جهانی اندیشید و با ملت های دیگر به داد وستد پرداخت. 
حتی دانشمندان و محققان ما از داد و ستد علمی با علمای جهان بدون بهره می مانند و نه دانسته 
های خود را منتشر خواهند کرد و نه از دانسته های آنان بهره خواهند برد . در زمان های گذشته 
نیز جاده ابریشمی وجود داشت که از ایران می گذشت. این جاده بین المللی نتیجه  تفاهم و 

تبادل اندیشه و کاال در بین ملل جهان بود و حاصل آن توسعه برای همه بود.  
به چالش کشاندن برنامه های اقتصادی دولت های گذشته چندان راه مناسبی برای بهبود وضع 
موجود نیست. مردان عمل، راهبردی مؤثر ارایه می دهند و مدیران ارشد کشور با بررسی دقیق 

و بهره گیری از وجود مشاوران عالی به تأکید و یا تکذیب برنامه های راهبردی می پردازند. 
با  ما باید در هر دوره بدون در نظر گرفتن کاستی ها و نگاه به افق 1400 سند توسعه را 
پیشرفت های انجام شده تحویل دولت جدید بدهیم. اما درابتدای هر دوره، زمان بسیاری صرف 
بررسی عملکرد دوره گذشته می شود و گفتن در مورد آنچه به اشتباه در گذشته اتفاق افتاده 

درمان دردهای امروز نیست.
این روزها آمارهای مختلفی از وضعیت معیشت مردم دریافت می شود. سازمان ها و نهادهای 
نیز  اعتبارات الزم  از  باید دید  و  برعهده دارند  را  از اقشار آسیب پذیر  مختلفی که حمایت 
برخوردار هستند یا خیر؟  سازمان بهزیستی کشور در روزهای گذشته خبری را منتشر کرده 
است مبنی بر وجود بیش از دو میلیون کودک خیابانی در کشور. البته به نظر می رسد اعالم حتی 

یک کودک خیابانی نیز در کشور ما زیاد وغیر قابل باور است. 
برنامه های  اولین قدم به اصالح  باید در  نتیجه کدام عملکرد ماست.  آمار  این  باید دید  اما 
اقتصادی وبررسی تأثیر آن بر روند معیشتی مردم بپردازیم. روندی که به اصالح امور منتهی 
شود. در موضوعات اجتماعی می توان بصورت پلکانی به بررسی موضوعات، مشکالت و بحران 
ها پرداخت. آیا پرداختن به یک موضوع اجتماعی آسانتر است یا یک مشکل اجتماعی که در حال 
تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است. معموالً برای حل و فصل بحران های اجتماعی نیازمند 

هزینه کرد سنگین سیاسی امنیتی نیز خواهیم بود.
ما در بررسی روند موضوعات و مشکالت اجتماعی می توانیم به علل ناپایداری نظام خانواده توجه 

کنیم. آیا تمام مسایل به امور اقتصادی و نقصان های آن باز می گردد. 
از  مهاجرت  هرچند  است.  خانواده  نظام  فراروی  چالش  بزرگترین  مهاجرت  روند  روزها  این 
میحتی  بهره  بدون  جهان  علمای  با  علمی  و ستد  داد  از  ما  محققان  و  دانشمندان  پدیدهحتی 
دانشمندان و محققان ما از داد و ستد علمی با علمای جهان بدون بهره می مانند و نه دانسته های 
خود را منتشر خواهند کرد و نه از دانسته های آنان بهره خواهند برد . در زمان های گذشته نیز 
جاده ابریشمی وجود داشت که از ایران می گذشت. این جاده بین المللی نتیجه  تفاهم و تبادل 
اندیشه و کاال در بین ملل جهان بود و حاصل آن توسعه برای همه بود.مانند و نه دانسته های 
خود را منتشر خواهند کرد و نه از دانسته های آنان بهره خواهند برد . در زمان های گذشته نیز 
جاده ابریشمی وجود داشت که از ایران می گذشت. این جاده بین المللی نتیجه  تفاهم و تبادل 
اندیشه و کاال در بین ملل جهان بود و حاصل آن توسعه برای همه بود.های بحران اقتصادی است 
که فرهنگ ها را به چالش می کشاند و با حاشیه نشینی اطراف کالنشهرها آسیب های اجتماعی 

را تشدید می کند. 
عالوه برمعضل اعتیاد می توان به بررسی سایه سنگین این پدیده شوم در بی هویتی افراد 
توجه نمود. دو میلیون نفر کودک خیابانی. همانطور که واقف هستید کودکان بی سرپرست 
ویا بدسرپرست دونوع کودک را راهی خیابانها می کنند. کودکان کار خیابانی که به وقت خود 

درآمدهای ناشی از تکدی و دستفروشی را تقدیم بزرگ خود
 می کنند و کودکان خیابانی که دائم در شهرها به اشاعه رفتارهای پرخطر می پردازند. 

کودکی که در حال رشد و تأثیرپذیری نه چندان مناسب از پیرامون خود می باشد. تصورکنید این 
کودک به جوانی قدرتمند و پایه گذار باندی تبدیل شود که در نقطه پایان باید با برخورد شدید و 
فیزیکی پلیس مواجه شود. خانواده اولین نهاد اجتماعی است که فرد در آن شکل می گیرد. تأثیر 
بعدی فرد در محیط آموزش وپرورش است. محیطی که مطابق قانون اساسی کشورمان )اصل سی 
ام( باید از منابع  دولتی تهیه و تأمین شود. فرد درحال شکل گیری است وهویت او هر روز پرنگ 
تر می شود حال به جهت مطلوب و یا خالف واقع. فرد می تواند جامعه خود را نجات دهد و یا می 

تواند جامعه را به تباهی بکشاند وهزینه های سنگینی برتوان جامعه تحمیل کند.   
نمانده  باقی  راهی  نوجوانان  هویت  علیه  دشمن  گسترده  فرهنگی  تهاجم  با  رسد  می  بنظر 
است، باید برنامه های توسعه کشور را شتاب بدهیم. ارایه برنامه های منطقی برای پیشبرد 
اهداف توسعه، بهره گیری از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، خروج از رکود، نظارت برعملکرد 
و قانونمندبودن مسیر سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال از قبل تولید پایدار ومطابق با نیازهای 
مصرفی داخل و بازارهای خارجی، توجه مضاعف به استانداردسازی، درخشش در عرصه های 
ورزشی، علمی، فرهنگی و اقتصادی، خروج از بحران اقتصاد دولتی وقوانین خسته وقدیمی 
فراروی اقتصاد نوین و از همه مهمتر عزمی جزم و اراده ای قوی برای برچیدن آسیب های 
اجتماعی که در صورت عدم تحقق آن دامنه آسیب ها تمامی مناطق کشور را فراخواهد گرفت 

وجبران خسارت به فرهنگ جامعه  شاید به این سادگی ها امکان پذیر نباشد.
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دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي کشورعنوان کرد:
مناطق آزاد الگوی مشی نوين اقتصادی در بين کشورهای اسالمی است ايجاد بازار مشترک کشورهای اسالمی 

در مناطق آزاد

معاونان وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد ازبندرگاه و طرح هاي عمراني کيش بازديد نمودند
تقويت زيرساخت های عمرانی در کيش با جديت ادامه دارد

مناطق آزاد کشور فرصتهاي مهم توسعه گردشگري حالل

تسهيل دريافت استاندارد توليدات داخلی در منطقه آزاد کيش
سازمان منطقه آزاد کيش وسازمان ملي استاندارد ايران تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

ساخت 1000 واحد مسکوني راه حلي براي سامان دهي قيمت مسکن در کيش
مهندس مونسان: مشاورين امالک  درتعيين نرخ مشاوره جانب عدالت را رعايت کنند

قائم مقام وزارت آموزش و پرورش خبرداد: کيش به الگوي برتر آموزشي کشورتبديل خواهد شد

احداث بيمارستان فوق تخصصي ايرانيان در جزيره کيش با هدف جذب گردشگران حوزه سالمت 
 

آغاز عمليات اجرايي مجموعه خدماتي بهزيستي در کيش

پيشنهاد تأسيس بازار مشترک اسالمی و پول اسالمی

مهندس مونسان درمراسم تجليل از امدادگران: آموزش امدادگران هالل احمر کيش در دستور کار قرار گرفت

برگزاري گراميداشت روز ملي خليج فارس و روز معلم در کيش

همزمان با بازنگری نهايی طرح جامع جزيره کيش: نوار ساحلی جنوبی جزيره کيش مورد توجه بيشتری قرار خواهد گرفت

جشن ميالد حضرت علي )ع( در کيش

افزايش بيش از دو برابري درآمد گمرک کيش در سال گذشته

بهره برداري از خدمات تخصصي در کلينيك شماره 2 بيمارستان کيش

80 واحد صنعتي در کيش احداث می شود

ايجاد شهربازي هاي پيشرفته در منطقه آزاد کيش با هدف  توسعه صنعت گردشگري

برگزاری دوره آموزشی سيستم VRS در شرکت هواپيمايی کيش

بسيج مهندسين کيش از فعاليت هاي مهندس مونسان تقدير کرد
بسيج مهندسان کيش: توجه ويژه مدير عامل سازمان منطقه آزاد کيش در راستاي تحقق کامل فرامين رهبر 

معظم انقالب  در سال فرهنگ و اقتصاد به توسعه همه جانبه جزيره کيش و ايران اسالمي منتهي می شود.

تعيين ساعت فعاليت واحد هاي خدماتي جزيره 

بيش از سه هزار تن ماهی  در جزيره کيش صيد شد کيش

امام جمعه کيش:  تاريخ خليج فارس همراه تاريخ ايران  است

از سوی مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش93 درخواست مردمی دريك ديدارعمومی بررسی شد

مراسم گراميداشت روز کارگر در کمپ سحر



دبیر شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ویژه اقتصادي کشورعنوان کرد:

مناطق آزاد الگوی مشی نوین اقتصادی در بین کشورهای اسالمی است
ایجاد بازار مشترک کشورهای اسالمی در مناطق آزاد

نخستين نشست انجمن تجار و بازرگانان جهان 
و  تجار  از  تن  یكصد  از  بيش  حضور   با  اسالم 
 20 و  کشوري  پایه  بلند  مسئوالن  و  بازرگانان 
کشور خارجي  در روزهاي 13 و 14 اردیبهشت 
در مرکز همایش هاي بين المللي کيش برگزار 

شد.
این  در  کننده  شرکت  کشورهاي  جمله  از 
لبنان،  سوریه،  الجزایر،  مصر،  تونس،  نشست، 
عراق،  ترکيه،  عربستان،  قطر،  امارات،  بحرین، 
و  روسيه  افغانستان،  تاجيكستان،  آذربایجان، 

.... خواهند بود.
اجتماعی  سهرابی«معاون  »عبداهلل  گفته  به 
مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  بانوان  امور  و 
گذاری  سرمایه  های  فرصت  معرفي  اسالمی، 
کشورمان در عرصه بين المللي و فراهم شدن 
اتخاذ  با    زمينه جذب سرمایه گذاران خارجی 
قوانين و مصوبات تسهيل کننده در جهت  رشد 
تقریب  عينی  تحقق  و  کشورمان  بالندگی  و 
برگزاري  اهداف  ترین  مهم  از  اسالمی  مذاهب 

این نشست است.
نشست  اولين  برگزاري  که  این  بيان  با  وي 
انجمن تجار و بازرگانان جهان اسالم  درکشور 
ما از مصوبات بيست و ششمين کنفرانس بين 
اظهار  بود  تهران   در  اسالمی  وحدت  المللی 
رهبر  دستور  و  عنایت  با  که  سالی  در  داشت: 
سال  عنوان  به  العالی(  انقالب)مدظله  معظم 
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی 

نشستهایی   چنين  برگزاری  شده  نامگذاری 
سرمایه  های  فرصت  معرفي  و  بررسی  امكان 
گذاری کشورمان در عرصه بين المللي را فراهم 

مي کند.
اینكه کيش  به  توجه  با  افزود:  عبداهلل سهراي 
آقاي  و  است  گذاري  مهم سرمایه  فرصت  یک 
سفر  در  کشورمان  جمهور  رئيس  روحاني 
که  نكته  این  بر  جزیره  این  به  خود  نوروزي 
مقاومتي  اقتصاد  دار  طالیه  باید  آزاد  مناطق 
برگزاري  براي  جزیره  باشند،  این  کشور 
نخستين نشست تجار و بازرگانان جهان اسالم 

در نظر گرفته شد.
الملل سازمان  امور بين  به گزارش روابط عمومي و 
رئيس  مشاور  ترکان  مهندس  کيش،  آزاد  منطقه 
جمهور ودبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري 
صنعتي و ويژه اقتصادي کشور در نخستين نشست 
که  مسلمان  بازرگانان  و  تجار  المللی  بين  اتحاديه 
سيزدهم ارديبهشت در تاالرهمايش هاي بين المللي 
الگوي  کشور،  آزاد  مناطق  گفت:  شد  برگزار  کيش 
مناسبي براي آزمودن خط مشي هاي نوين اقتصادي 

و توسعه همکاري ميان کشور هاي مسلمان است.
فعاليت هاي  کننده  تسهيل  قوانين  به  اشاره  با  وي 
اقتصادي در مناطق آزاد کشور از جمله قوانين روان 
هاي  معافيت  انساني،  نيروي  گيري  کار  به  و  بانکي 
افزود:  رواديد  به  نداشتن  نياز  و  گمرکي  و  مالياتي 
همکاري  توسعه  براي  مناسبي  الگوي  آزاد  مناطق 
ميان کشورهاي اسالمي در مقياس کوچك تر است 

از موفقيت  ازرفع موانع احتمالي و اطمينان  تا پس 
اين طرح ها، امکان اجرايي شدن آن در سطح ملي و 

بين المللي فراهم شود.
دبير شوراي هماهنگي مناطق ازاد تجاري ، صنعتي و 
ويژه اقتصادي  با تاکيد بر لزوم همکاري ميان کشورهاي 
مسلمان براي دستيابي به بازار بزرگ اسالمي در عرصه 
بين المللي ابراز اميدواري کرد برگزاري اين نشست و 
تدوين راهکارهاي دقيق و نوآورانه منطبق با فرهنگ 
زمينه  مسلمان  کشورهاي  توانمندي ها ي  و  اسالمي 
را  کشورها  اين  بين  اقتصادي  همکاري هاي  توسعه 

فراهم کند.
وی با طرح اين سوال که چگونه تشکل های تجاری 
می توانند در راستای اهداف مجمع و براساس موازين 
و  پول  ايجاد  گفت:  کنند،  فعاليت  اسالمی  اقتصاد 
بين المللی  مشترک  بانك  تشکيل  و  مشترک  بازار 
از حوزه هايی است که فعاالن اقتصادی جهان اسالم 

می توانند فعاليت داشته باشند. 
يا  اسالم  جهان  در  واحد  عرضه  برای  گفت:  ترکان 
حرکت  که  باشد  جايی  بايد  مشترک  بازار  همان 
و  سياسی  مرزهای  از  فراتر  سرمايه  و  کاال  آزادانه 
عمومی  موافقتنامه  يك  به  رسيدن  با  جغرافيايی 

تعرفه و تجارت انجام شود.
همه  براي  ایران  اسالمي  انقالب  دستاوردهاي 

مسلمانان نوید بخش است.
حمايت هاي  با  گفت:  تهران«  در  فلسطين  »سفير 
رهبر معظم انقالب، نقشه هاي دشمنان براي تفرقه 

افکني ميان مسلمانان نقش برآب شده است. 

معاونان وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد ازبندرگاه و طرح هاي عمراني کیش بازدید نمودند

آزاد  مناطق  هماهنگي  شوراي  عضو  وزراي  معاونان 
تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي و مديران عامل مناطق 
آزاد انزلي و اروند از چندين طرح بزرگ عمراني در 

جزيره کيش بازديد کردند.
سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
عضو  وزراي  معاونان  از  جمعي  کيش،  آزاد  منطقه 
شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه 
اقتصادي و مديران عامل مناطق آزاد انزلي و اروند به 
همراه مهندس مونسان مديرعامل و رئيس هيات مديره 
سازمان منطقه آزاد کيش و جمعي از مديران سازمان 
صبح چهارشنبه 17 ارديبهشت درسفر به کيش از پايانه 

مسافربري بندرگاه اين جزيره بازديد کردند.
توسعه  هدف  با  کيش  بندرگاه  مسافربري  پايانه 
زيرساخت های گردشگری و رفاه مسافران و افزايش 
در روزهاي پاياني نوروز امسال به بهره برداري رسيد 
. اين پايانه با مساحت مفيد 9500 متر مربع در دو 
و نيم طبقه  به ارتفاع 18 متر ساخته شده و ظرفيت 

پذيرش روزانه 3500 مسافر  رادارد.
و  مجهز  ورودی های  استاندارد  امکانات  از  بهره گيری 
پيشرفته، سالن تحويل بار و بارانداز، معماری اسالمی 
ايرانی، جانمايی مناسب  غرفه های تجاری  و شعبه های 
بانك ها متناسب با نياز مسافران , تاالرغذاخوری مشرف 
پيشرفته،  گرمايشی  و  سرمايشی  تاسيسات  دريا،  به 
سالن های ويژه مسافران ورودی و خروجی، سامانه های 
اعالم حريق، دوربين های مدار بسته و تهويه هوشمند از 

ويژگی های  اين پايانه مسافری است.
آزاد  مناطق  هماهنگي  شوراي  عضو  وزراي  معاونان 
تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي و مديران عامل مناطق 
آزاد انزلي و اروند در ادامه از طرح اليروبي حوضچه 

بندرگاه تجاري کيش و مراحل ساخت اسکله 35 هزار 
تني بازديد کردند.

الزم به ذکر است  با اليروبي حوضچه بندرگاه عمق 
افزايش عمق  با  به منفي 12 مي رسد که  حوضچه 
آبخور کشتي ها امکان پهلوگيري شناورهاي بزرگتر 
با توجه به توسعه حوزه هاي نفتي  فراهم مي شود. 
هاي  شرکت  فعاليت  افزايش  و  جنوبي  پارس  گاز  و 
معتبر داخلي و خارجي در زمينه نفت و گاز و فراهم 
شدن امکان پهلو گيري و تخليه کشتي هاي بزرگتر 
ساخت اسکله 35 هزار تني نيز به عرض 12 متر و 
طول 300 متر آغزشده است که با بهره برداري از اين 
اسکله امکان پهلوگيري کشتي هاي بزرگتر در بندرگاه 
کيش فراهم مي شود. همچنين  با ساخت اين اسکله 
براي تفکيك بارهاي تجاري از مصالح ساختماني براي 
تخليه شن و ماسه  که حجم زيادي از فعاليت هاي 
بندرگاه را دربر مي گيرد اسکله هاي مشخصي در نظر 

گرفته خواهد شد.
از  برق کيش بخش ديگري  و  نيروگاه آب  از  بازديد 
وبهره  با ساخت  گذشته  هاي  ماه  بود.در  بازديد  اين 
کيش   برق  نيروگاه  گازي  واحد جديد  دو  از  برداري 
ظرفيت عملی توليد برق  70 مگا وات افزايش يافت 
.که با ارتقاء ظرفيت عملی اين نيروگاه به 205 مگاوات 
مشکل قطعي برق در ايام تابستان در جزيره کيش  به 

طور کلي رفع شد.
آزاد  مناطق  هماهنگي  شوراي  عضو  وزراي  معاونان 
تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي و مديران عامل مناطق 
آزاد انزلي و اروند همچنين ازتصفيه خانه 10 هزار متر 

مکعبي و فرودگاه بين المللي کيش  بازديد کردند.
راستاي  مونسان در  تاکيد مهندس  با  است   گفتني 

فراهم شدن فضاي مطلوب تر گردشگري در کيش، 
روند ساخت و بهره برداري از اين تصفيه خانه  در چند 

ماه گذشته سرعت بيشتري گرفته است.
در فرودگاه بين المللي کيش نيز با هدف فراهم شدن 
شرايط رفاهي براي ساکنان و گردشگران طرح هاي 
نقاله  تسمه  دو  افزايش  است.  شده  اجرا  اي  توسعه 
120 متري براي سرعت بخشيدن به مراحل تحويل 
بار مسافري و برداشتن ديوارهاي اضافي در سالن ها 
براي افزايش عمق ديد و زيبايي بصري از جمله اين 

طرح ها است.
بررسي  و  ورزشي  اماکن  در  حضور  با  بازديد  اين   
وضعيت فضاهاي تازه تاسيس ورزشي از جمله  زمين 
فوتبال و طرح زيباسازي معابر و ميادين و فضاي سبز 

کيش به پايان رسيد.
همچنين ، نشست کارگروه تخصصی شورای هماهنگی 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی با حضور معاونان وزراي 
عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري صنعتي و 
و  شورا  دبيرخانه  معاونين  مشاورين،  اقتصادي،  ويژه 
اروند در مرکز  انزلي، چابهار و  مديران عامل مناطق 

همايش هاي بين المللي کيش برگزار شد
تردد  مجوز  صدور  بررسی  منظور  به  نشست  اين 
کاميون با پالک منطقه آزاد چابهار در استان سيستان 
تابعه  های  شرکت  اساسنامه  بررسی  بلوچستان،  و 
سازمان منطقه آزاد کيش، بررسی افزايش شعاع تردد 
خودروها در مناطق آزاد ماکو، چابهار، انزلی و اروند، 
کننده  بازسازی  واحدهای  فعاليت  بررسی  همچنين 
کاالهای مستعمل در مناطق آزاد عصر چهارشنبه 17 
ارديبهشت در مرکز همايش هاي بين المللي جزيره 

کيش برگزار شد. 

تقویت زیرساخت های عمرانی در کیش با جدیت ادامه دارد
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مناطق آزاد کشور فرصتهاي مهم توسعه گردشگري حالل
مهنـدس مونسـان: مناطـق آزاد کشـور، فرصت هاي 
ارزشـمند براي توسـعه گردشـگري حـالل و تقويت 

همکاري بين کشـورهاي مسـلمان اسـت.
الملـل  بيـن  امـور  و  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
مونسـان  مهنـدس  کيـش،  آزاد  منطقـه  سـازمان 
درنخسـتين نشسـت اتحاديـه بيـن المللـي تجـار و 
بازرگانـان مسـلمان کـه صبح امروزشـنبه سـيزدهم 
مشـاور  نهاونديـان  دکتـر  حضـور  بـا  ارديبهشـت 
رئيـس جمهـور، آيـت اهلل محسـن اراکـي دبيـرکل 
مجمـع جهانـي تقريـب مذاهـب اسـالمي، شـماري 
از مسـئوالن کشـوري و اسـتانداران برخي استانهاي 
بازرگانـان  و  تجـار  نفـراز   200 از  ودبيـش  کشـور 
داخلـي و 11 کشـور خارجـي در سـالن ابن سـيناي 
مرکـز همايـش هـاي بيـن المللـي کيـش آغاز شـد 
بـا بيـان ايـن مطلـب اظهـار داشـت: مناطـق آزاد 
کشـورفرصت ارزشـمندي براي توسـعه گردشـگري 
حـالل، تحکيـم وحـدت ميـان مسـلمانان و ترويـج 

فرهنـگ اسـالمي اسـت.
وي افـزود: در جهـان 167 منطقـه آزاد وجـود دارد 
مناطـق  ايـن  از  اسـالمي  ممالـك  عمـده  سـهم  و 
فرصـت همـکاري ارزشـمندي را در زمينـه تبـادل 
فنـاوري، توسـعه و ارتقـاي مهـارت هـاي مديريتي، 
ايجـاد شـغل و جـذب نيـرو از کشـورهاي اسـالمي، 
تبـادل سـرمايه و جذب سـرمايه گـذاري پيش روي 

کشـورهاي مسـلمان قـرار مـي دهـد.
مهنـدس مونسـان بـا اشـاره بـه راهبـرد تجـاري و 
بازرگانـي جمهـوري اسـالمي ايران مبني بـر اقتصاد 
مقاومتـي و تـالش براي توسـعه ارتباطـات اقتصادي 
بـا کشـورهاي مسـلمان گفـت: مناطـق آزاد ايـران 
آمادگـي کامـل دارنـد تـا بـا تمـام تـوان خـود براي 

گسـترش روابط بازرگانـي و تجاري ومبـادالت مالي 
و ارائـه فرصـت هـاي مناسـب سـرمايه گـذاري بـا 
سـاير کشـورهاي اسـالمي جهـان همـکاري کنند. 

مديـر عامـل سـازمان منطقـه آزاد کيـش بـر لـزوم 
توسـعه همـکاري ميـان کشـورهاي مسـلمان بـراي 
تقويـت گردشـگري حـالل تاکيـد کرد و  بااشـاره به 
سـفرنوروزي رئيـس جمهـور محتـرم کشـورمان بـه 
جزيـره کيـش گفـت: همانگونـه کـه دکتـر روحاني 
رويکـرد توسـعه ايـن منطقه را گردشـگري و تجارت 
عنـوان کردنـد، امکانـات ايـن منطقه از جملـه اقليم 
و  کافـي  زيربنايـي  امکانـات  گردشـگري،  مناسـب 
پايانـه هـاي هوايـي و دريايـي، خدمات گردشـگري 
مسـائل  و  تفريحـات  غذاهـا،  انـواع  شـامل  حـالل 
امـکان  اسـالمي  شـئونات  بـا  منطبـق  فرهنگـي 
پذيرايـي سـاليانه سـه و نيـم ميليون گردشـگررا در 
ايـن جزيـره ميسـر مي کنـد که ايـن خـود فرصتي 
ارزشـمند براي توسـعه گردشـگري حالل در منطقه 

 . ست ا
وي بـه موقعيـت و امکانـات خـاص و تجـارب موفق 
ايـران در زمينـه گردشـگري حـالل اشـاره کـرد و 
گفـت: بيـش از 30 درصـد از گردشـگران ورودي به 
ايـران را گردشـگران مذهبي تشـکيل مـي دهند که 
از خدمـات گسـترده منطبـق بـا فرهنـگ دينـي در 

ايـن کشـور اسـالمي اسـتفاده مـي کنند.
 4/8 رشـد  اسـاس  بـر  افـزود:  مونسـان  مهنـدس 
درصـدي حجـم جهانـي تجـارت حالل، کشـورهاي 
از  مناسـب  گيـري  بهـره  بـا  مـي تواننـد  مسـلمان 
تقاضـاي بازارهـاي جهانـي  بـه ويـژه اروپـا بـراي 
گردشـگري حـالل، عـالوه بـر تبليغ فرهنـگ ديني، 
در مسـير رونـق اقتصـادي کشـورهاي اسـالمي گام 

بردارنـد.  موثـري 
مهنـدس مونسـان  بـا اشـاره بـه افزايـش گرايـش 
جهانـي نسـبت بـه کاالهـا و خدمـات حـالل گفـت: 
بـي توجهي به سـالمت اخالقي و بهداشـت فرهنگي 
و ترويـج بـي بنـد و بـاري در برخـي جوامـع غربـي 
معضلي اسـت که کشـورهاي اسـالمي را نيـز تهديد 
مـي کنـد و بـا اسـتفاده بهينـه از فناوري هـاي نوين 
در جهـت معرفـي خدمـات حالل و سـالم در سـطح 
بيـن المللـي و توسـعه همـکاري ميـان کشـورهاي 
مسـلمان مـي تـوان ازايـن هجـوم فرهنگـي مصـون 

ند. ما
وي بـا اشـاره بـه گردشـگري حـالل بـه عنـوان يك 
محصـول جديـد در صنعـت گردشـگري و بـا بيـان 
اينکـه درآمـد جهانـي از محـل صنعـت گردشـگري 
در سـال 2012 حـدود 1075 ميليـارد دالر بـوده 
کـه سـهم کشـورهاي خاورميانـه تنهـا 47 ميليـارد 
دالر اسـت افـزود: ظرفيـت يـك ميليـاردي جمعيت 
جهانـي مسـلمانان زمينـه بهره بـرداري گسـترده تر 
را  جهانـي  بازارگردشـگري  از  اسـالمي  کشـورهاي 
فراهـم مي کنـد ضمن اينکه مسـلمانان مـي توانند با 
اسـتفاده از تجارب موفق يکديگر با رشـد گردشـگري 
حـالل امـکان اسـتفاده گردشـگران از مناطـق زيبا و 
قابـل  وارزآوري  کـرده  فراهـم  را  خـود  توريسـتي 

توجهي داشـته باشـند.  
مديـر عامـل سـازمان منطقـه آزاد کيـش در پايـان 
ابـراز اميـدواري کـرد برگـزاري چنيـن همايش هاي 
بتوانـد زمينـه  بهـره گيـري مناسـب از فرصـت هاي 
ارزشـمند توسـعه تجارت و خدمات بين کشـورهاي 
اسـالمي را فراهـم کـرده و زمينـه رونـق اقتصـادي 

کشـورهايث مسـلمان را فراهم سـازد.

استاندارد  ملی  سازمان  و  کيش  آزاد  منطقه  سازمان 
ايران تفاهم نامه همکاري امضاء کردند

هماهنگی  شورای  دبيرخانه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اين مراسم که صبح  اقتصادی، در  ويژه  و  آزاد  مناطق 
اصغر  »علی  حضور   با  ارديبهشت   20 امروزشنبه 
،ْ«نيره  آزاد کيش  مونسان« مديرعامل سازمان منطقه 
ايران  استاندارد  ملی  سازمان  رييس  بخت«  پيروز 
سازمان  صنايع  مدير  و  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون   ،
منطقه آزاد کيش و مديرکل استاندارد استان هرمزگان 
در تهران برگزار شد تفاهم نامه ای با محوريت استفاده 
بهينه از توانمندی های اجرايی، فنی و اختيارات قانونی 

دو طرف به امضاء رسيد.
بين  و  ملی  استانداردهای  تدوين  و  نويس  پيش  تهيه 
المللی، بررسی و تاييد صالحيت آزمايشگاه ها، شرکت 
کنترل  در  مشارکت  آموزشی،  مراکز  و  بازرسی  های 
مراکز  و  توليدی  و  صادراتی  واراداتی،  کاالهای  کيفی 
سازمان  تاييد  مورد  بازرسين  از  گيری  بهره  عرضه، 
اساس  بر  الزم  های  گواهينامه  صدور  استاندارد،  ملی 
برگزاری  در  مشارکت  و  همکاری  مقررات،  و  قوانين 
مشارکت  و  علمی  سيمنارهای  و  آموزشی  های  دوره 
اين  موضوعات  جمله  از  استاندارد  فرهنگ  ترويج  در 
تفاهم نامه است. بر اساس اين گزارش بررسی و تعيين 
آزاد کيش  بندی موضوعات پيشنهادی منطقه  اولويت 
ارائه  نامه،  تفاهم  موضوع  استانداردهای  تدوين  برای 

قوانين و  نامه،  آيين  روش ها، دستورالعمل، بخشنامه، 
مقررات جاری و مرتبط با سازمان و ابالغ موارد جديد 
مشمول  کاالهای  فهرست  ارائه  کيش،  آزاد  منطقه  به 
مقررات استاندارد اجباری، ارائه فهرست استانداردهای 
سازمان  قبول  مورد  استانداردهای  با  همراه  ايران  ملی 
در  تسريع  برای  الزم  بستر  و  زمينه  ايجاد  استاندارد، 
بازرسی  های  شرکت  و  ها  آزمايشگاه  صالحيت  تاييد 
معرفی شده از سوی منطقه آزاد کيش از جمله تعهدات 

سازمان ملی استاندارد در اين تفاهم نامه است.
همچنين ارائه فهرست شرکت های بازرسی مورد تاييد 
برای  الزم  های  آموزش  ارائه  همکاری،  جهت  سازمان 
کارشناسان واجد شرايط که از طرف منطقه آزاد کيش 
معرفی می شوند، تشکيل کميته عالئم و کنترل کاال بر 
منطقه  سازمان  شده  ارائه  مستندات  و  مدارک  مبنای 
و  استاندارد  عالمت  کاربرد  پروانه  صدور  و  کيش  آزاد 

از  وارده  کاالهای  برای   COC،ND،NR گواهی  صدور 
قوانين  اساس  بر  کشور  داخل  به  کيش  آزاد  منطقه 
سازمان  تعهد  مورد  موارد  ديگر  از  جاری  مقررات  و 
استاندارد عنوان شده است. دراين تفاهم نامه مواردی 
انجام  برای  اداری  مناسب  ساختار  ايجاد  قبيل:  از 
مکان  اختصاص  کيش،  آزاد  منطقه  در  استاندارد  امور 
مناسب برای استقرار نمايندگی سازمان ملی استاندارد 
راه  و  توسعه  نامه،  تفاهم  مفاد  اجرای  بر  نظارت  برای 
اندازی آزمايشگاه ها و شرکت های بازرسی مورد نياز و 
معرفی به سازمان جهت تاييد صالحيت آنها و شناسايی 
اجباری  استاندارد  مقررات  مشمول  توليدی  واحدهای 
در سطح منطقه آزاد کيش، بازرسی و نمونه برداری از 
واحدهای توليدی در سطح منطقه، بازرسی فنی اوليه، 
ادواری و نهايی و نمونه برداری از فرآورده های توليدی 
مستندات  و  مدارک  تکميل  کيش،  آزاد  منطقه  داخل 
مورد نياز و ارائه پيشنهاد صدور، تمديد و تعليق پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد واحدهای توليدی منطقه آزاد 
کيش به استاندارد، بازرسی و نمونه برداری از کاالهای 
وارده از گمرکات مستقر در منطقه آزاد به داخل کشور 
مطابق با ضوابط و مقررات استاندارد و بازرسی فنی از 
اجباری  استاندارد  مقررات  مشمول  توليدی  واحدهای 
فاقد نشان استاندارد و الزام آنها به دريافت پروانه کاربرد 
عالمت استاندارد از جمله تعهدات سازمان منطقه آزاد 

کيش خواهد بود.    

سازمان منطقه آزاد کیش وسازمان ملي استاندارد ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند .

تسهیل دریافت استاندارد تولیدات داخلی در منطقه آزاد کیش

ساخت 1000 واحد مسکوني راه حلي براي سامان دهي قیمت مسکن در کیش

مهندس مونسان : مشاورین امالک  درتعیین نرخ مشاوره جانب عدالت را رعایت کنند
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کيش در گفتگوي 
براي  مسكوني  واحد   1000 ساخت  از  رادیویي 

ساماندهي قيمت مسكن در کيش خبر داد.
به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل سازمان منطقه 
در  حضور  با  مونسان  اصغر  علي  مهندس  کيش،   آزاد 
برنامه راديويي گلچين با اشاره به  طرح هاي عمراني و 
اقتصادي سازمان منطقه آزاد کيش در سال جاري گفت:  
واگذاري  در  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  اهداف  از  يکي 
زمين به قيمت مناسب و ثبات قيمت مسکن در کيش 
مسکن  بازار  فعلي  هاي  قيمت  متاسفانه  اما  است  بوده 
در اين جزيره منطقي نيست و به همين دليل سازمان 
بخش  در  قيمت  ساماندهي  براي  کيش  آزاد  منطقه 
مسکن ساخت 1000 واحد مسکوني با کيفيت و نقشه 
مناسب  را در دستور کار خود قرار داده است. سازمان با 
هدف  کاهش فضاي واسطه گري از اختيارات خود بهره 
گرفته و با ساخت اين واحد هاي مسکوني سعي در ثبات 
قيمت مسکن زمينه اي را فراهم کند تا افراد بتوانند با 

بهاي واقعي مسکن مورد نياز خود را خريداري کنند.
به سواالت مطرح  پاسخ  در  اصغرمونسان  مهندس علي 
دفاتر  در  کميسيون ها  باالي  نرخ  خصوص  در  شده 
مشاورين امالک از مسئوالن بنگاه هاي معامالت ملکي و 
صنف امالک درخواست کرد در تعيين نرخ مشاوره جانب 
عدل و انصاف را نگه داشته و ضمن تامين منافع خود 
به  مصلحت مردم هم توجه داشته باشند وي همچنين 
از افزايش  نظارت برعملکرد امالک و برگزاري جلسات 
آزاد  اتحاديه صنف مشاورين امالک منطقه  با  حضوري 

کيش خبر داد.
وي همچنين در خصوص واگذاري زمين در جزيره کيش 
گفت :واگذاري زمين طبق روال قبل در سازمان انجام 
مي شود اما اين واگذاري تنها درچارچوب مقررات و بر 
مبناي طرح جامع بوده ودر دو بخش با قواره هاي بزرگ 
براي سرمايه گذاران وقواره هاي کوچك براي مردم انجام 

مي شود.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش  با تاکيد بر اينکه 
سازمان از واگذاري زمين در بخش صنعت استقبال مي 
کند، افزود : متقاضيان و سرمايه گذاران واقعي مي توانند 
با مراجعه به اين سازمان ، جهت خريد زمين مورد نياز 
طرح هاي عمراني و اقتصادي و حتي مسکوني خود، بر 
و  نموده  اقدام   ، جامع  طرح  در  کاربري  تعريف  اساس 

مراقب باشند تا در دام افراد سودجو گرفتارنشوند.
وي با بيان اينکه در حال حاضر شرکت سرمايه گذاري 
قوانين  براساس  زمين  واگذاري  مسئول  کيش  وتوسعه 
وضوابط مي باشد روند اين واگذاري را ازطريق فراخوان 
و درج شرايط واگذاري به روي سايت اين شرکت خوانده 
و تاکيد کرد : توسعه گردشگري وآباداني کيش و افزايش 
جذب سرمايه گذاري مهم ترين دليل واگذاري زمين با 
نرخ هاي حمايتي است و به دليل اينکه اين اراضي ملي 
بوده و متعلق به همه مردم کشوراست  با کساني که قصد 
بورس بازي ،زمين خواري يا فروش زمين  دربازار آزاد را 

دارند مقابله مي شود .
رئيس هيات مديره سازمان منطقه آزاد کيش همچنين 
در  جزيره  اين  ازساکنان  تعدادي  سوال  به  پاسخ  در 
خصوص خروج خودرو از کيش به سرزمين اصلي اظهار 
داشت : منع خروج خودرو بر اساس صالحديد و مصوبه 
بود و دبيرخانه شوراي  ايران  گمرک جمهوري اسالمي 
ازجلسات  پس  اقتصادي  ويژه  و  آزاد  مناطق  هماهنگي 
مکرر و پيگيري هاي مستمر موفق به اخذ مجوز موقت 
و  عمراني  طرح هاي  سرمايه گذاران  براي  خودرو  خروج 
با  اما  اقتصادي شد  اقتصادي و در راستاي فعاليت هاي 
توجه به محدوديت هايي که در صدور اين مجوز اعمال 
ساکنان  تمامي  براي  رو  امکان خروج خود  و  مي شود 

سازمان  نيست   فراهم 
براي  تا  تالش مي کند 
ساکناني که قصد سفربا  
شخصي  خودروهاي 
تسهيالت  دارند 
بيشتري در نظر گرفته 

شود.
اصغر  علي  مهندس 
به  اشاره  با  مونسان 
فراهم  براي  تالش 
بازيافت  امکان  آوردن 
در  کيش  هاي  زباله 
گفت:  اصلي  سرزمين 
به  طرح  اين  اجراي 
زمان بيشتري نياز دارد 

در  اي  ويژه  سايت  زباله  بازيافت  در حال حاضربراي  و 
سرزمين اصلي در نظر گرفته شده که  با استفاده ازتوان 
بخش خصوصي  ، آماده سازي اين سايت و خريداري 
دستگاههاي زباله سوز و کمپوست امکان بازيافت زباله 

در خارج از جزيره کيش ميسر خواهد شد.
وي با اشاره به امضاي تفاهم نامه همکاري ميان سازمان 
منطقه آزاد کيش و سازمان ملي استانداردايران، ارتقاء 
کيفيت کاالها در مراکز تجاري کيش را يکي از مزاياي 
اين تفاهم نامه برشمرد و گفت: در پي امضاي اين تفاهم 
نامه و ايجاد دفتر سازمان استاندارد درکيش ، مشکالت  
بازرگانان براي مراجعه به بندرعباس و دريافت  تجار و 
مجوزهاي استاندارد در جهت ترخيص کاال برطرف مي 
روند   ، در جزيره کيش  تسهيالت  اين  ايجاد  با  و  شود 
افزايش تمايل تجار و  با  و  ترخيص کاال سرعت گرفته 
بازرگانان براي ترخيص کاالهاي خود در بندرگاه کيش، 
توجهي  قابل  ميزان  به  نيز  بندرگاه  اين  گمرک  درآمد 

افزايش مي يابد.
زمينه  شدن  فراهم  هدف  با  کيش  بندرگاه  اليروبي 
پهلوگيري کشتي هاي 12 هزار تني، اصالح روش هاي 
تخليه و بارگيري براي جلب رضايت تجار و مسافران از 
ديگر طرح در دست اجرايي است که در اين گفتگو به 

آنها اشاره شد. 
مصوبه هاي  خصوص  در  همچنين  مونسان  مهندس 
شوراي ترافيك برا ي تبديل به احسن کردن خودروهاي 
ناوگان حمل و نقل شهري  و مشکالت برخي رانندگان 
ضرورت  بر  تاکيد  با  خودرو  خريد  هزينه  تامين  براي 
استفاده از خودروهاي مناسب در منطقه گردشگري کيش 
گفت: در نشسشت هايي که پيش از اين با بانك هاي جزيره 
کيش داشته ام اعالم آمادگي کرده اند تا در تمام طرح 
هاي توسعه اي جزيره کيش مشارکت کنند و با توجه 
هاي  بانك  حمايت  بر  مبني  منطقه  سازمان  اصرار  به 
مستقر در اين منطقه از طرح هاي عمراني و گردشگري ، 
تالش مي شود شرايط اعطاي وام خريد خودرو به  قشر 

زحمتکش رانندگان تاکسي نيز تسهيل شود.
  مونسان با اشاره به سه مسئله عمده بهداشت ودرمان ، 
آموزش و پرورش و مشکل خاموشي که در بدو مديريت 
شده  مطرح  مردم  طرف  از  کيش  آزاد  منطقه  در  وي 
بود ، گفت : پس از پيگيريهاي مستمر، درحال حاضر 
بيمارستان کيش همانند يك بيمارستان فوق تخصصي 
با استفاده ازبهترين و مجرب ترين پزشکان کشور درحال 

ارائه خدمات به ساکنان وگردشگران است.
وي در خصوص بهبود کيفيت وضعيت آموزش وپرورش 
سال  شروع  در  اينکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  نيز 
تحصيلي امکان ارتقاء و تغيير کادر آموزشي فراهم نبود 
درمدارس  نشاط  وبا  شاد  فضاي  ايجاد  با  کرديم  تالش 
روحيه دانش آموزان را براي فراگيري بهتر دروس تقويت 

کنيم واين امرجز با تالشهاي همکاران مان درحوزه هاي 
شهرسازي و فضاي سبز محقق نمي شد.

آموزشي  کيفيت  ارتقاء  در خصوص  مونسان   مهندس 
در مدارس منطقه افزود: درجلسه اي که با حضور قائم 
مقام وزيرآموزش و پرورش برگزارشد درخواستي مبني 
برجداشدن آموزش وپرورش کيش از حوزه استان و قرار 
گرفتن کيش زير نظر آموزش وپرورش خارج از کشور 
ارائه شد که در صورت موافقت با اين طرح امکان گزينش 
معلمان کيش از فهرست معلمان مجرب اعزامي به خارج 

از کشور فراهم مي شود.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش از آمادگي سازمان 
منطقه آزاد کيش براي تامين زير ساخت و تجهيز مدارس 
با آزمايشگاه ها، کارگاه ها و امکانات نرم افزاري وسخت 
جهان  روز  فناوريهاي  و  استانداردها  با  مطابق  افزاري 
خبرداد وافزود: وزارت آموزش وپرورش آمادگي خود را 
براي تبديل کيش به الگوي آموزشي کشور  بر اساس 
افق 1404 اعالم کرده است و ما نيز در اين مسير از هيچ 

کوششي فروگذار نخواهيم بود.
مونسان درادامه با اشاره به کمبود زيرساخت هاي کيش 
در حوزه انرژي به خاموشي هاي سال گذشته اشاره کرد 
وگفت:از آغاز مسئوليت خود  با پيگيري هاي فشرده و کار 
جهادي کارشناسان و متخصصين، يك واحد نيروگاهي 
37 مگاواتي را وارد مدارکرديم و دومين واحد نيز بزودي 
به بهره برداري مي رسد که درمجموع توان توليد برق 
در کيش 70 مگاوات افزايش مي  يابد و  نياز ساکنان 

وگردشگران تا سال 1395  تامين خواهد شد.
جزيره  درجنوب  وبرق  آب  دوم  نيروگاه  ايجاد  از  وي 
کيش خبر داد و با اشاره به فرسودگي شبکه توزيع آب 
تکميل طرح  با  اين شبکه  توسعه  و  نوسازي  از  برق  و 
کابل 132مگاواتي خبر داد و افزود: با تکميل اين طرح و 
اصالح شبکه توزيع هدر رفت آب به ميزان قابل توجهي 

کاهش يافته و در مقابل بهره وري افزايش مي يابد.
مديرعامل سازمان درادامه از اجراي طرح توسعه پايانه 
مسافري فرودگاه با ظرفيت پذيرش ساليانه  چهار و نيم  
ميليون نفر وبهره گيري از تجهيزات زيبا و پيشرفته در 
بندرگاه کيش  گفت  پايانه خبرداد و در خصوص  اين 
:  پايانه مسافري بندرگاه  با زمان بندي فشرده و کار 
سه شيفته در ابتداي سال مورد بهره برداري قرار گرفت 
که براي ظرفيت تردد ساليانه 1/5 ميليون نفر گنجايش 
توسعه  براي  کيش  آمادگي  دهنده  نشان  و  داشته 
در  گردشگر  ميليون   3/5 از  ميزباني  براي  زيرساختها 

طول سال  است.
در  داشت؛  اظهار  گفتگو  اين  از  ديگري  بخش  در  وي 
بررسي پاسخ هاي ارسال شده به فراخوان سوال مدير 
عامل از کودکان جزيره با اين مضمون که »اگر پدرشما 
مديرعامل سازمان بود از او چه مي خواستيد« دريافتيم 
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ـــد  ـــه جدي ـــي مجموع ـــات اجراي ـــي )ع(  عملي ـــرت عل ـــا والدت حض ـــان ب همزم
ـــد. ـــاز ش ـــش آغ ـــتي در کي ـــات بهزيس خدم

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــي و امـــور بيـــن الملـــل ســـازمان منطقـــه آزاد 
ـــي  ـــا شـــب والدت باســـعادت حضـــرت عل ـــان ب کيـــش، 22 ارديبهشـــت و همزم
ـــه  ـــن منطق ـــتي اي ـــات بهزيس ـــد خدم ـــه جدي ـــاخت مجموع ـــالم س ـــه الس علي

مديـــر  حضـــور  بـــا 
ـــه  ـــازمان منطق ـــل س عام
ـــي از  ـــش و جمع آزاد کي
مســـؤوالن محلـــي در 
ـــش  ـــفين کي ـــه س منطق

آغـــاز شـــد.
ايـــن  اســـاس  بـــر 
ســـازمان  گـــزارش 
ـــا  ـــش ب ـــه آزاد کي منطق
ــي  ــاء کمـ ــدف ارتقـ هـ
خدمـــات  کيفـــي  و 
بهزيســـتي در جزيـــره 
کيـــش زمينـــي بـــه 
متـــر   600 مســـاحت 
ـــاخت  ـــراي س ـــع را ب مرب
جديـــد  مجموعـــه 
اداري   و  خدماتـــي 
ــگان در  ــور رايـ ــه طـ بـ
ـــتي  ـــار اداره بهزيس اختي
ـــرار داده اســـت  ـــش ق کي

ـــال در 4  ـــارد ري ـــار 30 ميلي ـــن اعتب ـــش و تأمي ـــن کي ـــت خيري ـــا حماي ـــه ب ک
طبقـــه و در مـــدت 24 مـــاه بـــه  بهـــره بـــرداري مـــي رســـد.

بـــه گفتـــه کهـــور زاده  رئيـــس اداره بهزيســـتي کيش  بخـــش هـــاي گفتاردرماني، 
ـــاوره  توانبخشـــي و پيشـــگيري، بخـــش  ـــز مش ـــي، مرک ـــي،  فيزيوتراپ کار درمان
ـــي و آب  ـــات هيپوتراپ ـــه خدم ـــراي ارائ ـــيده ب ـــتخر سرپوش ـــاي اداري و  اس ه
جملـــه  از  درمانـــي، 
ــز  ــاي مرکـ ــش هـ بخـ
خدماتـــي  جديـــد 
بهزيســـتي  واداري  

ــت.  ــش اسـ کيـ
اســت  ذکــر  بــه  الزم 
از  کيــش  بهزيســتي 
ســال 1388 راه انــدازي 
شــده اســت  و در حــال 
حاضــر بــه 68 توانخــواه، 
سرپرســت  زن   24
خانــوار و 8 نفــر از افــراد 
ــوزه  ــت ح ــت حماي تح
خدمــات  پيشــگيري 
حمايتــي، توانبخشــي، 
ــددکاري  پيشگيري، مــ
ارائـــــه  مشــــاوره  و 

ــي کــند. مــ

مهم ترين درخواست کودکان جزيره از مديرعامل سازمان 
ايجاد فضاي تفريحي براي کودکان وخانواده ها درکيش 
بود که تامين اين خواسته با باز پس گيري زمين پارک 
شهر وساخت مجموعه اي زيبا براي خانواده ها با محوريت 

تفريح کودکان ممکن شد.
مديرعامل سازمان گفت: اين پروژه با وجود زمان بندي 

کم محقق شد و دومين پارک کيش نيز درمنطقه نوبنياد 
در حال ساخت است که تا يکماه آينده به بهره برداري 

خواهد رسيد. 
مونسان در پايان با تشکر از ابراز رضايتمندي مردم از اقدامات 
سازمان منطقه آزادکيش از اجراي تري دي مپينگ در روز 
ارتقاء  و  خرمشهر  آزادسازي  مناسبت  به  خرداد  سوم 

کيفيت خدمات در شرکت هواپيمايي کيش خبر داد و 
گفت: در آينده براي ساکنان وگردشگران کيش خبرهاي 
خوب و نويد بخش فراواني خواهم داشت که اين خبرهاي 
مسرت بخش نشان از رونق و آباداني اين جزيره و روند 

شتابان توسعه در اين منطقه است.  

سيد محمد بطحائي قائم مقام وزارت آموزش و پرورش 
از عزم جدي  اين وزارتخانه براي تبديل کيش به الگوي 

برتر آموزشي کشورخبرداد.
سازمان  بين الملل  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد کيش سيد محمد بطحائي در مراسم معارفه 
مديرجديد اداره آموزش و پرورش کيش و توديع مدير 
سابق اين اداره درمرکز همايش هاي بين المللي کيش 
نشان  بررسي ها  گفت:  مطلب  اين  بيان  با  شد  برگزار 
مي دهد که جزيره کيش ظرفيت تبديل شدن به يك 
پرورش  و  آموزش  و  وزارت  و  دارد  را  آموزشي  الگوي 
فروگذار  کوششي  هيچ  از  امر  اين  مسيرتحقق  در  نيز 

نخواهد کرد.
در  پرورش  و  آموزش  جايگاه  اهميت  به  اشاره  با  وي 
آموزشي  الگوسازي  با  افزود:  کشور  هر  پايدار  توسعه 
در کيش مديران ساير استان ها مي توانند از طرح هاي 
آموزشي و تجارب موفق اين منطقه نمونه برداري کرده 
و  با سرعت  را  پرورش شهرخود  و  اموزش  و مشکالت 

دقت بيشتري برطرف کنند.
دولت  ازبرنامه هاي  بطحائي  محمد  سيد 
هدف  با  انساني  منابع  بهسازي  براي 
افزايش انگيزه و ارتقاء توانمندي معلمان 
و دبيران خبر داد و گفت: توجه جدي به 
منابع انساني به عنوان مولفه هاي اساسي 
مهمترين  از  جامعه  توسعه  و  رشد  براي 
و  آموزش  وزرات  کاري  اولويت هاي 

پرورش در سال هاي93 و 94 است.
اينکه بحث تعليم و  با تاکيد بر  بطحائي 
تربيت در کشوري که آموزش بر مبناي 
فرهنگ ناب ديني و اسالمي است جايگاه 
افراد  تربيت  داشت:  اظهار  دارد  ويژه اي 
شايسته در سايه بهره گيري از يك نظام 
آموزشي استاندارد و منطبق با آموزه هاي 

ديني مهم ترين گام در دسترسي به سعادت همه جانبه 
و رسيدن به توسعه پايدار است. مهندس مونسان مدير 
عامل و رئيس هيات مديره سازمان منطقه آزاد کيش 
سازمان  کامل  آمادگي  به  اشاره  با  مراسم  اين  در  نيز 
استاندارد  جهت  در  همکاري  براي  کيش  آزاد  منطقه 
با  کرد  اميدواري  ابراز  منطقه  آموزشي  نظام  سازي 
حمايت و موافقت مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، 
اداره کل مدارس  جزيره کيش به عنوان زير مجموعه 
خارج از کشور در نظر گرفته شود تا امکان بهره گيري 
از امکانات آموزشي و نيروي انساني متخصص بيش از 

پيش فراهم شود. 
مهندس مونسان با تاکيد براينکه انتظار سازمان منطقه 
آزاد کيش در خصوص روند رشد و پيشرفت آموزش و 
پرورش بيش از يك روند توسعه اي معمولي است افزود: 
ما آماده هستيم تا با تمام توان امکانات سخت افزاري 
داريم  انتظار  البته  و  تامين کرده  را  نياز مدارس  مورد 
چشمگير  جهش  يك  با  هم  کيش  پرورش  و  آموزش 

مسير توسعه و ارتقاء کمي و کيفي را طي کند.

حجت االسالم والمسلمين عليدادي امام جمعه کيش 
نيز در اين مراسم با  تاکيد بر جايگاه تعليم و تربيت 
در نظام اسالمي  گفت: به لطف خدا در ماههاي اخير 
شاهد گام هاي بلندي در عرصه آموزش جزيره کيش 
بوده ايم و اگر بخوايم اين منطقه نمونه باشد توجه به 
امور زيربنايي و در راس آنها مباحث آموزشي اجتناب 

ناپذير است.
و  آموزش  قبلي  مديريت  هاي  تالش  از  تقدير  با  وي 
پرورش کيش که در آرام کردن فضاي آموزشي تالش 
بسيار کردند ابراز اميدواري کرد با حمايت مسئوالن و 
تالش معلمان شاهد تحول اساسي و پيشرفت روزافزون 

آموزش و پرورش کيش باشيم.
هاني معلمي مدير جديد اداره آموزش و پرورش کيش 
نيزفعاليت در پيشه معلمي را بسيار ارزشمند و حساس 
اموزشي  نظام  يك  به  دستيابي  براي  افزود:  و  خواند 
موفق بايد به توانمندي ها و جايگاه فعاليت خويش باور 
و اعتقاد قلبي داشت و براي عملي کردن باورها تالش 

کرد.
حقي مدير سابق اداره اموزش و پرورش 
آموزان  دانش  هاي  موفقيت  به  اشاره  با 
هاي  آزمون  در  کيش  مختلف  مقاطع 
ورودي دانشگاه ها و جشنواره هاي علمي 
و فرهنگي به فضاي همدلي و همکاري 
در محيط هاي آموزش کيش اشاره کرد 
مهندس  خاص  نگاه  و  همکاري  از  و 
آزاد  منطقه  سازمان  مديران  و  مونسان 
کيش براي پيشبرد امور آموزشي در اين 

منطقه تشکر کرد.
در پايان اين مراسم با اهداي لوح سپاس 
از زحمات حقي قدر داني و حکم هاني 
و  آموزش  اداره  جديد  رئيس  معلمي 

پرورش کيش به وي ابالغ شد.

کیش به الگوي برتر آموزشي کشورتبدیل خواهد شد
قائم مقام وزارت آموزش و پرورش خبرداد:

احداث بیمارستان فوق تخصصي ایرانیان در جزیره کیش 
با هدف جذب گردشگران حوزه سالمت 

تخصصـــي  فـــوق  بيمارســـتان 
ایرانيـــان دوشـــنبه اول اردیبهشـــت 
در کيـــش گشـــایش مـــي یابـــد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــي و اموربيـــن 
ـــز  ـــش، هرم ـــه آزاد کي ـــازمان منطق ـــل س المل
دبيـــر اشـــرافي رئيـــس بيمارســـتان فـــوق 
ـــاعدت  ـــر از مس ـــا تقدي ـــان ب ـــي ايراني تخصص
هـــاي مديـــر عامـــل ســـازمان منطقـــه 
ْآزاد کيـــش بـــراي ســـرعت بخشـــيدن بـــه 
ــي در  ــزرگ درمانـ ــرح بـ ــن طـ ــراي ايـ اجـ
منطقـــه گفـــت: ايـــن بيمارســـتان  کـــه در 
فضايـــي بـــه وســـعت دوهـــزار و 400 متـــر 

ـــت  ـــده اس ـــاخته ش ـــه س ـــع  و در دو طبق مرب
بـــا هـــدف  توســـعه توريســـم درمانـــي در 
ــري از  ــره گيـ ــا  بهـ ــش  و بـ ــره کيـ جزيـ
پزشـــکان متخصـــص و فـــوق تخصـــص 
ايرانـــي و اســـتفاده از پيشـــرفته تريـــن 
ـــکي،  ـــزات پزش ـــي و تجهي ـــاي درمان روش ه
فعاليـــت خـــود را از اول ارديبهشـــت آغـــاز 

مـــي کنـــد.
ــار اتـــاق عمـــل،  33 تخـــت بســـتری، چهـ
بخـــش هـــای مختلـــف درمانـــی مـــورد 
ــی،  ــوق تخصصـ ــتان فـ ــاز يـــك بيمارسـ نيـ
اتـــاق  چهـــار  راديولـــوژي،  آزمايشـــگاه، 

ــو و  عمـــل، هشـــت تخـــت ســـي ســـي يـ
دو تخـــت اي ســـي يـــو، آمفـــی تئاتـــر 
و رســـتوران اســـت از جملـــه امکانـــات 
ـــت  ـــش اس ـــي کي ـــوق تخصص ـــتان ف بيمارس
ـــي  ـــش خصوص ـــذاري بخ ـــرمايه گ ـــا س ـــه ب ک
ـــت. ـــده اس ـــيس ش ـــه آزاد تاس ـــن منطق در اي

تخصصـــي  فـــوق  بيمارســـتان  رئيـــس 
ـــه  ـــه اينک ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــي ايراني بين الملل
ـــن  ـــه  معتبرتري ـــد ب ـــي توان ـــش م ـــره کي جزي
شـــهر پزشـــکي خاورميانـــه تبديـــل شـــود 
افـــزود: تـــوان پزشـــکان و متخصصـــان ايرانـــي 
ـــه اســـت  ـــر از محـــدوده منطقـــه خاورميان فرات

ـــران در  وهزينـــه هـــاي مناســـب درمـــان در اي
ـــکان  ـــين پزش ـــور تحس ـــرد درخ ـــار عملک کن
ايرانـــي در درمـــان بيماريهـــاي صعـــب 
ـــراي  ـــب ب ـــي مناس ـــات اقامت ـــالج و امکان الع
ســـفر بـــه کيـــش در اينـــده ايـــن منطقـــه 
بـــراي  مهمـــي  بســـيار  مقصـــد  بـــه  را 
ـــرد. ـــد ک ـــل خواه ـــالمت تبدي ـــگران س گردش
ــه در  ــن کـ ــالم ايـ ــا اعـ ــرافي بـ ــر اشـ دبيـ
حـــال حاضـــر ارائـــه خدمـــات درمانـــي 
اورتوپـــد،  تخصص هـــاي  زمينـــه  در 
جراحـــي، متخصـــص داخلـــي و متخصـــص 
راه انـــدازي  از  اســـت  فراهـــم  قلـــب 

رشـــته هاي فـــوق تخصصـــي الپاراســـکوپي، 
هيتروســـکوپي،  جراحي هـــاي آندوســـکوپي، 
جراحي هـــاي عمومـــي، اورولـــوژي، زنـــان و 
ـــزات  ـــام تجهي ـــت: تم ـــر داد و گف ـــي خب نازاي
نيـــز  را  حوزه هـــا  ايـــن  بـــه  مربـــوط 
خريـــداري کرده ايـــم و ظـــرف شـــش مـــاه 
ـــروع  ـــتا ش ـــن راس ـــود را در اي ـــده کار خ آين

ــرد. ــم کـ خواهيـ
مجلـــه  تحريريـــه  هيئـــت  مشـــاور 
کـــرد:  تأکيـــد  آمريـــکا  الپاراســـکوپي 
جراحي هـــاي  بخش هـــاي  راه انـــدازي 
زيبايـــي و پالســـتيك بـــه دليـــل اســـتقبال 

ــي  ــه چاقـ ــه بـ ــي کـ ــت هاي خارجـ توريسـ
ـــرار دارد  ـــه کار ق ـــتند، در برنام ـــاس هس حس
ـــق  ـــوش، حل ـــص گ ـــوق تخص ـــه ف و در زمين
ـــاي  الزم  ـــي ه ـــش بين ـــم پي ـــي و چش و بين

ــام شـــده اســـت. انجـ
وي تاکيـــد کـــرد: محـــور اصلـــي فعاليـــت 
ـــي  ـــالش م ـــت و ت ـــي اس ـــم درمان ـــا توريس م
ـــي   ـــاران خارج ـــان بيم ـــذب و درم ـــم ج کني
را بـــه پتانســـيل هاي گردشـــگري ايـــن 
جزيـــره زيبـــا تبديـــل کـــرده و گامـــي در 
ـــالمي  ـــران اس ـــادي اي ـــت اقتص ـــتاي تقوي راس

برداريـــم.

آغاز عملیات اجرایي
مجموعه خدماتي بهزیستي در کیش

ادامه صفحه 5

7 اردیبهشت6 5 اردیبهشت 5



دبيـرکل مجمـع جهانـی تقريـب مذاهـب اسـالمی 
گفت:کشـورهاي اسـالمي مـي تواننـد با ايجـاد پول 
مشـترک و بسـيج امکانات خود نقـش ارزنده اي در 

اقتصـاد جهـان ايفـا کنند.
روابـط  گـزارش  بـه 
بيـن  امـور  و  عمومـي 
منطقـه  سـازمان  الملـل 
اهلل  آيـت  کيـش،  آزاد 
نخسـتين  در  اراکـی 
بيـن  اتحاديـه  نشسـت 
المللـی تجـار و بازرگانان 
کـه  اسـالم  جهـان 
 13 شـنبه  روز  صبـح 
سـالن  در  ارديبهشـت 
بيـن  هـای  همايـش 
برگـزار  کيـش  المللـی 
داشـت:  اظهـار  شـد، 
نخسـتين  نشسـت  ايـن 
نخبـگان  از  گردهمايـی 
اسـالم  بازرگانـی جهـان 
اسـت و مـی توانـد گامی 
همـکاری  سـوی  بـه 
و  تجـاری  اقتصـادی، 

بازرگانـی در راسـتای وحـدت جهان اسـالم و ايجاد 
فضايـی در جهـت آبـاد کردن جامعه بشـری باشـد.

دبيـرکل مجمـع جهانـی تقريـب مذاهـب اسـالمی 
گفـت: اگـر امکانـات اقتصادی کشـورهای اسـالمی و 

مسـلمين بـا هم گره بخـورد و اين امکانـات برای آباد 
سـازی جهـان بـه کار رود، جهـان آبـاد خواهد شـد.

وی بـا اشـاره به تـالش مجمع تقريب برای تاسـيس 
اتحاديـه بازرگانـان جهـان اسـالم، گفت: بـا اين کار 

زمينـه بـرای بسـياری از فعاليتهای سـالم اقتصادی 
فراهـم مـی شـود مـا بايـد يـك بانـك بيـن المللی 
اسـالمی داشـته باشـيم که بر اسـاس مبنای شرعی 
و برخاسـته از فقـه اسـالمی باشـد؛ ايـن بانك ضمن 
سـرمايه  سـازی  فعـال 
اسـالمی  جامعـه  هـای 
آن را در زمينـه درسـت 

هدايـت مـی کند.
دبيـر کل مجمـع جهانی 
تقريـب مذاهب اسـالمی 
تصريـح  ادامـه  در 
يـك جريـان  اگـر  کـرد: 
در  سـالم  اقتصـادی 
همـه  دهـد  رخ  جهـان 
خواهنـد  آن  بـه  جهـان 
پيوسـت و اين گام در راه 
پايه گـذاری اقتصاد سـالم 
براسـاس موازين شـرعی 
و فقهـی اسـالم در جهان 

اسـت. موثـر  اسـالم 
وی در پايان پيشنهاداتی 
در زمينـه تاسـيس بـازار 
مشـترک اسـالمی و پول 
اسـالمی ارائـه داد و تاکيد کرد: کشـورهاي اسـالمي 
مـي توانند بـا ايجاد پول مشـترک و بسـيج امکانات 
خـود نقـش ارزنـده اي در اقتصـاد جهان ايفـا کنند.

پیشنهاد تأسیس بازار مشترک 
اسالمی و پول اسالمی

بـه گزارش روابـط عمومي وامور بين الملل سـازمان منطقـه آزاد کيش، 
در مراسـمي که 21 اردیبهشـت باحضـور مهندس مونسـان مدیر عامل 
سـازمان منطقـه ازاد کيـش و معاونـان و مدیران این سـازمان و جمعي 
از مسـئوالن ادارت و نهادهـا و مسـئوالن نظامـي و انتظامـي کيش در 
سـالن اجتماعـات بيمارسـتان کيش برگذار شـد اززحمـات امدادگران 
جمعيـت هالل احمـر و ارائه خدمات درماني و پزشـكي به گردشـگران 

در ایـام نوروز قدرداني شـد.

مهنـدس مونسـان در ايـن نشسـت بـا اشـاره بـه تاثير مديـرت کارآمـد جمعيت 
هـالل احمـر کشـور در ارتقـاء کمـي وکيفـي خدمـات ايـن نهـاد بـه فعاليـت 
هـا و خدمـات ارزنـده جمعيـت هـالل احمـر کيـش اشـاره کـرد و گفـت : در 
تعطيـالت نـوروزي و روزهايـي که بيشـتر مـردم از نعمـت بـودن در کنارخانواده 
هايشـان بهـره مند هسـتند امدادگـران جمعيت هـالل احمر صادقانـه درخدمت 
گردشـگران بودنـد و مـن در بازديـد هـاي مکـرر خـود شـاهد گشـاده رويـي و 
حسـن اخـالق ايـن انسـانهاي صبوردربرخـورد بـا مراجعـه کنندگان بـودم و اين 

امـر بـي شـك در افزايـش رضايتمنـدي گردشـگران نيزنقـش موثري داشـت.
وي بـا تقديـر و تشـکر از تالش هاي امدادگـران و مديريت جمعيـت هالل احمر 
کيـش بـه برنامـه هاي ايـن جمعيت بـراي سـاخت مرکزجديـد اداري آموزشـي 
اشـاره کـرد واظهار داشـت : سـازمان منطقـه آزاد کيـش آمادگي کامـل دارد در 
راسـتاي فراهـم کـردن فضـاي مطلـوب تـر بـراي فعاليـت و آمـوزش امدادگران 
و ارائـه خدمـات مناسـب بـه مراجعـه کننـدگان بـا جمعيـت هالل احمـر کيش 

همـکاري کند.
دکتـر محسـن آسـوبار رئيـس جمعيـت هـالل احمـر کيـش نيـز بـا بيـان اينکه 
امسـال آمـوزش و ارتقـاء توانمنـدي علمـي و عملـي امدادگـران از مهـم تريـن 
محورهـاي فعاليـت جمعيـت هـالل احمر کيش اسـت گفت : با تخصيـص اعتبار 
5 ميليـارد ريالـي مرحلـه نخسـت سـاخت يـك مرکـز اداري اموزشـي و درماني  
جديـد در منطقـه سـفين آغـاز شـده  و بـه زودي بـا تکميل مراحل سـاخت اين 
مرکـز، امـکان برگـزاري دوره هـاي آموزشـي گسـترده و ارائه خدمات اسـتاندارد 

و مطلـوب تردرمانـي  فراهـم مي شـود.
در پايـان ايـن مراسـم از امدادگـران نمونـه بـا اهداي لـوح تقدير قدر داني شـد. 

مهنـدس مونسـان نيـز بـا اهـداي لوح تقديـر و هديـه از زحمـات  دکتر آسـوبار 
رئيـس جمعيـت هـالل احمـر کيـش و دکتـر رضانيـا سرپرسـت مرکـز توسـعه 

سـالمت کيـش قدردانـي کرد.

مهندس مونسان درمراسم تجلیل از امدادگران:

آموزش امدادگران هالل احمر کیش در دستور کار قرار گرفت

برگزاري گرامیداشت روز ملي خلیج فارس و روز معلم در کیش
روز ملي خليج فارس و معلم با حضور يك هزار 500 

نفر در تاالر شهر کيش گرامي داشته شد.
الملل سازمان  امور بين  به گزارش روابط عمومي و 
مهندس  باحضور  مراسم  اين  کيش  آزاد  منطقه 
و  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل  مونسان 
و  االسالم  حجت  سازمان،  اين  مديران  و  معاونان 
برخي  و  کيش  جمعه  امام  عليدادي  المسلمين 
ارديبهشت   10 چهارشنبه  شامگاه  محلي  مقامات 

برگزار شد.
سازمان  مديرعامل  مونسان  مهندس  مراسم  اين  در 
منطقه آزاد کيش با تبريك روز معلم و با بيان اين که 
معلمي شغل انبيا و شغلي خطيراست از معلمان به 
عنوان بزرگترين امانتداردر تاريخ بشريت ياد کرد و 
گفت: معلمان انسان ها را به امانت گرفته  و با تربيت 
صحيح و آموزش خوب زيستن، آنان را تا به قله هاي 
سعادت هدايت مي کنند. همچنين مهندس مونسان 

مردم  که  اين  بيان  با  خبرنگاران  درجمع  همچنين 
دارند  فارس  خليج  نام  به  نسبت  زيادي  ملي  عرق 
افزود: خليج فارس يك پيشينه بزرگ تاريخي دارد و 

خليج فارس تا ابد فارس باقي خواهد ماند.
جمعه  امام  عليدادي  المسلمين  و  االسالم  حجت 
امام  والدت  تبريك   با  مراسم  اين  در  نيز  کيش 
در  دشمنان  گفت:  رجب  ماه  رسيدن  فرا  و  باقر)ع( 
به  تبليغات مسموم  با  اند  اخير سعي کرده  سالهاي 

نام خليج فارس که همچون ستاره اي در تاريخ مي 
درخشد و نامش قطعي و حتمي است تعرض کنند تا 
شايد نام خليج فارس از حالت استناد خارج شده و 
نام مجهول به خود بگيرد اما علي رغم ميلي باطني 
خليج  نام  درخصوص  متقن  سندهاي  آنقدر  دشمن 
کوچکترين  جرات  دشمن  که  دارد  وجود  فارس 

تعرضي نخواهد داشت.
به  اشاره  و  معلم  روز  تبريك  با  کيش  جمعه  امام 

ادب،  از  بخشي  معلم  گفت:  اسالم  در  معلم  جايگاه 
رفتار، ديانت، رفتار صحيح و انسانيت را با سختي هر 
تمامتر به دانش آموزان منتقل مي کند و عقالنيت 
و راه درست فکر کردن را به انسان ها مي آموزد از 
براي مقام معلم در  اينرو در اسالم جايگاه ويژه اي 

نظر گرفته شده است.
در اين مراسم از معلمان نمونه و اساتيد دانشگاه هاي 

مستقر در کيش با اهدا لوح تقدير شد.
همچنين قاسم افشار، حميد حامي، امير تاجيك و 
روزبه نعمت الهي خوانندگان مطرحي که درخصوص 
خود  ترانه  اجراي  به  کردند  هنرنمايي  فارس  خليج 
قرار  تقدير  مورد  هديه  و  سپاس  لوح  با  پرداختند 

گرفتند.
برنامه شاد ويژه کودکان نيز بخش ديگري از برنامه هاي 
روز ملي خليج فارس و روز معلم بود که با استقبال 

کودکان و خانواده آنان روبرو شد.

نوار ساحلی جنوبی جزیره کیش مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت

ــارت در  ــرای توســـعه تجـ ــان: بـ مهنـــدس مونسـ
منطقـــه آزاد کيـــش مقدمـــات حضـــور ســـرمايه 
ـــده  ـــم ش ـــان فراه ـــورهای جه ـــر کش ـــذاران ديگ گ

اســـت.
مشـــاور رييـــس جمهـــور و دبيـــر شـــورای 
هماهنگـــی مناطـــق آزاد و ويـــژه اقتصـــادی بـــا 
ـــه  ـــازمان منطق ـــل س ـــات مديرعام ـــر از اقدام تقدي
ـــی و طـــرح  ـــره هندوراب ـــش در توســـعه جزي آزاد کي
ـــزرگ  ـــارور کوچـــك و ب ـــر ف ـــعه ای جزاي ـــای توس ه
تاکيـــد کـــرد: توســـعه ايـــن جزايـــر بـــا هـــدف 
ـــت و رونـــق گردشـــگری حـــالل از  جـــذب توريس

ســـوی ايـــن ســـازمان جـــدی گرفتـــه شـــود.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دبيرخانـــه 
ـــژه  ـــق آزاد و وی ـــی مناط ـــورای هماهنگ ش
ـــا  ـــتی ب ـــرکان در نشس ـــر ت ـــادی، اکب اقتص

ـــش  ـــازمان منطقـــه آزاد کي ـــل س مدیرعام
ـــش  ـــره کي ـــع جزی ـــرح  جام ـــی ط ـــا بررس ب
و تایيـــد کليـــات آن گفـــت: در بازنگـــری 
نهایـــی طـــرح جامـــع بایـــد بـــه نـــوار 
ـــه  ـــش توج ـــره کي ـــی جزی ـــاحلی جنوب س

ـــود. ـــتری ش بيش

دبيـــر شـــورای هماهنگـــی مناطـــق آزاد کشـــور 
ـــس  ـــای ريي ـــه رهنموده ـــاره ب ـــا اش ـــن ب ـــم چني ه
ــره  ــارت در جزيـ ــق تجـ ــوزه رونـ ــور درحـ جمهـ
ـــان  ـــا پاي ـــر ب ـــن ام ـــرد اي ـــدواری ک ـــراز امي ـــش اب کي
ـــات  ـــاز عملي ـــی و آغ ـــزار تن ـــکله 12 ه ـــی اس اليروب
ـــش  ـــدرگاه کي ـــی بن ـــزار تن ـــکله 35 ه ـــاخت اس س

ـــود. ـــق ش ـــه زودی محق ب
ـــد  ـــا رش ـــرد ب ـــدواری ک ـــار امي ـــرکان اظه ـــر ت اکب
شـــتابان فعاليـــت هـــای عمرانـــی شـــهری و 

زيرســـاختی در دوره مديريـــت علـــی اصغـــر 
ــاری  ــادی، تجـ ــای اقتصـ ــت هـ ــان، فعاليـ مونسـ
و گردشـــگری منطقـــه آزاد کيـــش در ســـال 93 
ـــن دوره  ـــد و در اي ـــته باش ـــمگيری داش ـــد چش رش
ــتاب و  ــارور شـ ــی و فـ ــر هندورابـ ــعه جزايـ توسـ

رونـــق بيشـــتری بگيـــرد.
علـــی اصغـــر مونســـان مديرعامـــل ســـازمان 
ـــد  ـــت تاکي ـــن نشس ـــز در اي ـــش ني ـــه آزاد کي منطق
ــه آزاد  ــارت در منطقـ ــعه تجـ ــرای توسـ ــرد بـ کـ
ـــر  ـــذاران ديگ ـــرمايه گ ـــور س ـــات حض ـــش مقدم کي

کشـــورها فراهـــم شـــده اســـت.
علـــی اصغـــر مونســـان يـــادآور شـــد: بـــا امضـــاء 
ــا  ــتاندارد بـ ــازمان اسـ ــر سـ ــه اخيـ ــم نامـ تفاهـ
ســـازمان منطقـــه آزاد کيـــش کنتـــرل کيفيـــت 
کاال و عرضـــه خدمـــات تجـــاری و اقتصـــادی در 

جزيـــره کيـــش ســـامان مـــی گيـــرد.

همزمان با بازنگری نهایی طرح جامع جزیره کیش:
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هاي  برنامه  از  پيشرفته  و  مجهز  هاي  شهربازي  ساخت 
سازمان منطقه آزاد کيش براي توسعه صنعت گردشگري 

است 
به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه 
فراهم  اهميت  به  اشاره  با  مونسان  مهندس  کيش،  آزاد 
افزايش جاذبه  ها،  رفاه خانواده  براي  امکانات الزم  شدن 
هاي تفريحي  و تامين زير ساخت هاي توسعه گردشگري 
اظهارداشت: ساخت شهربازي هاي پيشرفته مطابق با تازه 
ترين استانداردهاي روز دنيا از جمله برنامه هاي سازمان 

منطقه آزاد کيش است. 
وي با بيان اينکه تالش مي کنيم کيش همواره به عنوان 
سطح  در  گردشگري  امن  مقصد  و  ها  خانواده  بهشت 
بازسازي  و  نوسازي  افزود:  باشد  مطرح  کشورومنطقه 
تنها پارک شهر جزيره کيش،  بهره برداري از آبنماهاي 
بهره  براي  تالش  و  تفريحي  مجموعه  اين  در  اينتراکتيو 
برداري سريع تر از پارک آبي کيش از جمله فعاليت هاي 
سازمان منطقه آزاد کيش درراستاي توسعه گردشگري در 

چند ماه گذشته بوده است.

مهندس مونسان همچنين در بازديد از جزاير فارور کوچك 
و  رونق  براي  سازمان  اين  هاي  برنامه  به  بزرگ  فارور  و 
فارور  داريم  و گفت:  قصد  اشاره کرد  اين جزاير  آباداني 
کوچك را با مساحت يك کيلومتر مربع به  يك مجموعه 

پيشرفته گردشگري تبديل کنيم. 
اين جزاير  براي توسعه  به تهيه طرح جامع  با اشاره  وي 
اظهار داشت : ساخت مجموعه هاي تفريحي و شهر بازي 
هاي مجهز با وسايل بازي متنوع ويژه کودکان مي تواند 

گام موثري در توسعه  گردشگري اين جزاير باشد.

ایجاد شهربازي هاي پیشرفته در منطقه آزاد کیش با هدف  توسعه صنعت گردشگري
افزایش بیش از دو برابري درآمد گمرک کیش در سال گذشته

سال  در  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  گمرک  درآمد 
گذشته نسبت به سال 91 بيش از دو برابر افزايش 

يافت
الملل سازمان  بين  امور  به گزارش روابط عمومي و 
مدير  جاللي  صادق  گفته  به  کيش،  آزاد  منطقه 
آزاد  منطقه  سازمان  گمرک  درآمد  کيش،  گمرک 
کيش درسال گذشته نسبت به سال نود و يك،  106 

درصد رشد داشته و دو برابر شده است.
دوم  نيمه  در  بيشتر  افزايش  اين  اينکه  بيان  با  وي 
سال گذشته بوده است افزود : درآمد گمرک کيش 
در شش ماهه دوم پارسال نسبت به شش ماه نخست 

117 درصد رشد داشته است.
اين گزارش در آمد گمرک کيش درسال  اساس  بر 
در  و  ريال  واردات حدود 152ميليارد  بخش  از   92

بخش صادرات بيش از 8 ميليارد ريال بوده است.
تشويقي   سياست هاي حمايتي،  اجراي طرح هاي 
براي سرمايه گذاران ، تجار و بازرگانان و شرکت هاي 
مهم نفتي ، بهره گيري از روش هاي سريع ترخيص 

کاال و کاهش بروکراسي هاي اداري در جهت تشويق 
تجار و بازرگانان براي ترخيص کاالهاي خود در اين 
جمله  از  گذشته  ماهاي  در  ارز  نرخ  ثبات  و  منطقه 
مهم ترين داليل رشد درآمد گمرک کيش در سال 

گذشته بوده است.
مدير گمرک سازمان منطقه آزاد کيش اظهار داشت: 
منطقه  در  کاالي خود  ترخيص  با  بازرگانان  و  تجار 
آزاد کيش نسبت به ساير گمرکات کشور15 درصد 
نيز  ما  و  کنند  مي  پرداخت  کمتري  بازرگاني  سود 
تخفيف  از جمله   مناسب  تشويقي  با سياست هاي 
هزينه هاي انتقال کاال زمينه تمايل بيشتر آنان براي 
مي  فراهم  را  کيش  آزاد  منطقه  در  کاالها  ترخيص 

کنيم.
وي افزود: ارزيابي و ارزش گذاري سريع محموله هاي 
تجاري در کوتاه ترين مدت در گمرک کيش  بدون 
پياده سازي و انبار کردن کاالها در انبار گمرک  و 
حمل يکسره آن، به ميزان قابل توجهي هزينه هاي 
انتقال کاال را براي تجارکاهش داده و سرعت ترخيص 

را افزايش مي دهد که در نهايت موجب رضايت تجار 
و بازرگانان و افزايش تمايل آنها براي فعاليت در اين 

منطقه خواهد شد.  
امسال  فروردين  در  گمرک  درآمد  گفت:  جاللي 
نسبت به فروردين سال 1392 نيز 33 درصد رشد 
داشت و اين در حالي است که در سال هاي گذشته 

درآمد گمرک در فروردين کاهش مي يافت.
کرد  درخواست  کيش  ساکنان  از  همچنين  جاللي 
از کشورهاي خارجي  به خريد خودرو  اقدام  از  قبل 
آشنايي  براي  کيش  جزيره  به  آنها  واردکردن  و 
با  تلفن 4422264  از طريق شماره  قوانين  با  بشتر 

کارشناسان گمرک مشورت کنند .
وي افزود: ورود خودروهايي با ارزش  12 تا 18 هزار 
رده  از  يك خوروي  کردن  احسن  به  تبديل  با  دالر 
خارج و ارائه پالک آن امکان پذير است اما براي وارد 
هزار  از 18  بيش  آنها  ارزش  که  کردن خودروهايي 
دالراست  مي بايست عوارض گمرکي پرداخت شود  

به مناسبت هفته زمين پاک ، کارگاه آموزشي محيط زيست خليج فارس و درياي عمان  
امروز پنج شنبه چهارم ارديبهشت 
در کيش برگزار مي شود. به گزارش 
الملل  بين  امور  و  عمومي  روابط 
سازمان منطقه آزاد کيش، در سومين 
کارگاه  پاک،  زمين  هفته  از  روز 
آموزشي محيط زيست خليج فارس 
و درياي عمان امروز پنجشنبه چهارم 
ارديبهشت با حضور 8 کشور عضو 
راپمي )سازمان منطقه اي حفاظت 
از محيط زيست دريايي ( ازساعت 
17 تا 19در سالن ابن سيناي مرکز 
همايش هاي بين المللي کيش برگزار 
محيط  وضعيت  بررسي  شود.  مي 
زيست دريايي در منطقه خليج فارس 
و درياي عمان و ارائه راهکارهاي عملي 
براي حفظ  محيط زيست اين منطقه 
مهم ترين اهداف اين نشست است. 

الزم به ذکر است کويت، قطر، امارات متحده عربی، ايران، عربستان عمان، بحرين و عراق 
8 کشور عضو راپمي )سازمان منطقه 
اي حفاظت از محيط زيست دريايي( 
روز چهارم ارديبهشت را به عنوان روز 
محيط زيست خليج فارس و درياي 
عمان  نامگذاري کرده اند.  راپمی 
سازمان منطقه ای حفاظت از محيط 
زيست دريايی خليج فارس و دريای 
عمان است که از سال 1978 فعاليت 
خود را با هدف حفظ محيط زيست 
دريايی پهنه های آبی خليج فارس و 

دريای عمان آغاز کرد. 
گفتني است در ايران نيز هم زمان با 
ديگر کشورهای جهان هفته زمين 
پاک از روز دوم تا هشتم ارديبهشت 
به مدت يك هفته در سراسر کشور 

برپا می شود.

بهره برداري از خدمات تخصصي در کلینیك شماره 2 بیمارستان کیش

80 واحد صنعتي در کیش احداث می شود

مدير صنايع سازمان منطقه آزاد کيش: در فروردين 
از  دالر  هزار   400 و  ميليون  سه  از   بيش  امسال 

محصوالت صنعتي توليد شده در منطقه صادر شد.
صدور مجوز تاسيس واحد هاي صنعتي در شش ماه 
 80 ساخت  و  داشت  رشد  درصد   22 پارسال  دوم 
واحد صنعتي جديد در جزيره کيش آغاز شده است.

الملل سازمان  امور بين  به گزارش روابط عمومي و 
افزايش جذب سرمايه گذاري  با  آزاد کيش،  منطقه 
دوم  ماهه  شش  در  کيش،  آزاد  منطقه  در  صنعتي 
سال 1392 با صدور 39 فقره جواز تاسيس و طرح 
توسعه،  صدور اين جوازها نسبت به مدت مشابه در 

سال 1391  بيست و دو درصد رشد داشته است.
همچنين صادرات محصوالت صنعتي توليدي در اين 
 33 حدود  گذشته   سال  دوم  ماه  در شش  منطقه 
ميليون دالر  بوده است که نسبت به مدت مشابه در 

سال 1391 سي و يك درصد افزايش داشته است .
بنا براين گزارش در اين مدت 46 فقره پروانه بهره 
را  درصدي   53 رشد  که  است  شده  صادر  برداري 
نسبت به مدت مشابه در سال 1391 نشان مي دهد.

آزاد  منطقه  مدير صنايع سازمان  سيد رضا صمدي 
کيش ازعقد قرار داد با سرمايه گذاران بيش از 10 
واحد صنعتي در شش ماهه دوم سال 92 خبر داد 
صنايع  زمينه  در  صنعتي  هاي  طرح  اين  افزود:  و 
پزشکي و دارويي، خدمات فني و مهندسي صنعت 
نفت،  شيريني و شکالت، مي باشد که بواسطه آن 
بيش از 32 ميليارد تومان سرمايه جذب شده است 
و تعدادي از اين واحد هاي صنعتي تا مهرامسال به 

بهره برداري مي رسند.
بر اساس اين گزارش صنايع نرم و غيرآالينده و ساير 
افزوده  ارزش  و  قابليت صادراتي  که  تبديلي  صنايع 

سرمايه  جذب  هاي  اولويت  از  باشند  داشته  بااليي 
گذاري صنعتي در منطقه آزاد کيش است.

همچنين  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  صنايع  مدير 
صنعتي  محصوالت  صادرات  برابري  پنج  رشد  از 
در سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  فروردين  در 
گذشته خبر داد و گفت: در فروردين امسال بيش از  
سه ميليون و 400 هزار دالر از محصوالت صنعتي 

توليد شده در منطقه صادر شد .
الزم به ذکر است در منطقه آزاد کيش 413 واحد 
انبار و... داراي پروانه  صنعتي، کارگاهي، کشاورزي، 
بهره برداري فعال هستند و در راستاي جذب سرمايه 
گذاري  و حمايت از شرکت هاي دانش بنيان، صنايع 
شهرک  يك  ساخت  نيز  امسال  زودبازده  و  کوچك 
جديد خدمات صنعتي در دستور کار سازمان منطقه 

آزاد کيش قرار دارد.

برگزاری دوره آموزشی سیستم VRS در شرکت هواپیمایی کیش
ياتا  با حضور اساتيد   VRS دوره آموزشی سيستم

در شرکت هواپيمايی کيش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
منطقه آزاد کيش، اين دوره آموزشی براي آشنايي 
بيشتر همکاران شرکت هواپيمايي کيش و کارکنان 
سيستم  با  هوايی  مسافرت  خدمات  هاي  شرکت 
ارديبهشت در  بيست و چهارم  تا  بيستم  از   VRS

تهران  ادامه داشت. 
بليت  آزاد سازی قيمت  به ذکر است در آستانه  الزم 
دربازار  برای حضور  هوايی  رقابت خطوط  که  هواپيما 
يافته شرکت  افزايش  بيشتر مسافران  و جذب هرچه 

از  مندي  بهره  براي  کيش  هواپيمايي 
پيشرفته خدمات مسافري  سامانه های 
وايجاد شبکه گسترده توزيع، ارائه خدمات 
استاندارد و جلب رضايت مسافران، سامانه 

VRS را به کار خواهد گرفت. 
جايگزينی  برنامه  با  کيش  هواپيمايی 
بليت الکترونيك به جای بليت کاغذی 
)که عالوه بر سرعت از جمله فعاليتهای 
سبز زيست محيطی است( و همچنين 
فروش  و  توزيع  های  کانال  گسترش 
در  کشور  از  خارج  و  داخل  در  خود 
ترخود  موفق  حضور  افزايش  صدد 
های  سامانه  توسعه  و  است  بازار  در 
پيشرفته و به روزرساني خدمات را در 
در  و  است  داده  قرار  کار خود  دستور 

 Videcom Reservation راستا سيستم  اين 
system)VRS( را که مجموعه کاملی از سامانه 
فروش  گذاری،  قيمت  رزرواسيون،  يکپارچه  های 
مديريت  پروازها،  خروج  کنترل  الکترونيك،  بليت 
بکار  است  اينترنتی  فروش  سيستم  فروش،  درآمد 

خواهد گرفت.
نظير  هايی  سامانه  با  که  است  سيستمي   VRS
و  مديريت   ،)  Fare system  ( گذاری  قيمت 
صدور بليت )Ticketing system(، حسابداری 
 Revenue Accounting( فروش  درآمد 
مسافر  خروج  و  پذيرش  کنترل   ،)System

برنامه   ،)Departure Control system(
 Flight Scheduling( پروازها  ريزی 
 ،)E-Booking( اينترنتی  فروش   ،)system
است  مرتبط   )  E-Ticketing) الکترونيك  بليت 
به طوری که بکارگيری مجموعه اين سامانه ها روند 
مي  تسهيل  را  مسافران  امور  انجام  و  بليط  فروش 

کند.
بليت  اطالعاتی  بانك  بودن  دارا  با  سامانه  اين 
پوشش  کاماًل  را   IATA استانداردهای  الکترونيك 
توان  اين سامانه می  از خصوصيات ديگر  مي دهد. 
وجود زير سامانه پذيرش مسافرين در فرودگاهها را 
برشمرد که قادر است مسافرين را در 
فرودگاه پذيرش و با صدور کارت پرواز 
و تگ بار وهمچنين کنترل خروج آنها 
از دروازه های خروجی فرودگاه چرخه 
فعاليت ذخيره جا تا پرواز مسافر و به 
الکترونيك  بليت  وضعيت  روزرسانی 
کسب  به  عالقمندان  کند.  تکميل  را 
آدرس  طريق  بيشتراز  اطالعات 
www.videcome. اينترنتي 

 VRS سامانه  با   توانند  مي   com
بيشتر آشنا شوند. 

از  يکی  کيش  هواپيمايی  شرکت 
آزاد  منطقه  سازمان  تابعه  شرکتهای 

کيش می باشد. 

علي  حضرت  سعادت  با  والدت  سالروز  مناسبت  به 
ارديبهشت  )ع(  مراسم جشني  شامگاه امشب 22 

در پارک شهر کيش برگزار مي شود
الملل سازمان  امور بين  به گزارش روابط عمومي و 
متقيان  موالي  ميالد  جشن  کيش،  آزاد  منطقه 
امشب  پدر شامگاه  روز  و  السالم  عليه  حضرت علي 

عامل  مدير  حضور  با   20 ساعت  ارديبهشت   22
کيش  شهر  پارک  در  کيش  آزاد  منطقه  سازمان 

برگزار مي شود.
مولودي خواني و اجرا ي برنامه هاي شاد فرهنگي از 

جمله بخش هاي اين مراسم است. 
از ساکنان و گردشگران براي شرکت در اين مراسم 

معنوي دعوت شده است.

جشن میالد حضرت علي )ع( 
در کیش
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سرپرست شيالت جزيره کيش گفت: سه هزار و 55 
انواع ماهی ظرف يکسال گذشته توسط صيادان  تن 

اين جزيره صيد و روانه بازار مصرف شد . 
سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد کيش، ابراهيم اعتماد نيا روز دوشنبه در 
گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: اين ميزان صيد شامل 
يك هزار و 644 تن ماهيان کفزی، 143 تن سطح زی 
ريز و يك هزار و 269 تن سطح زی درشت بوده است.

وی تاکيد کرد: صيد ماهی در جزيره گذشته طی سال 
92 در مقايسه با ميزان صيد ماهی سال 91 بيش از 

چهار برابر افزايش داشته است.
و  ماهی در جزيره کيش  اظهار کرد: صيد  اعتمادنيا 
توسط صيادان رسمی استفاده از روش گرگور و قالب 
صيد  آينده  در  کنيم  می  تالش  و  می گيرد  صورت 

ماهی در کيش به صورت صيد بدون تور انجام شود.
به گفته وی، بيشترين نوع ماهيان صيد شده در کيش 

شامل شعری، هامور، شير و هوور است که در منطقه 
صيدگاه فعال 60 مايلی جزيره و بخشی نيز از جزيره 

سيری تا جنوب جزيره الوان صيد می شود .
سرپرست شيالت کيش خاطر نشان کرد: فصل صيد 
است  هرمزگان  استان  در  فصل صيد  تابع  در کيش 
ضمن اينکه صيد ماهيان هامور، شوريده و حلوا سفيد 

در فصل بهار ممنوع می باشد.
اعتماد نيا گفت: 346 صياد رسمی با استفاده از 82 
شناور )قايق و لنج( در اين منطقه در بخش ماهيگيری 

فعاليت داشته و از اين محل امرار معاش می کنند 

بسيج مهندسين کيش ازمهندس ترکان دبيرشورايعالي 
مونسان  مهندس  شايسته  انتخاب  براي  آزاد  مناطق 

قدرداني کردند.
سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
ارسال  با  آزاد کيش، بسيج مهندسين کيش  منطقه 
نامه اي ضمن آرزوي توفيق براي تمامي خدمتگزاران 
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران از مهندس ترکان 

مديري  انتخاب  براي  آزاد  مناطق  دبيرشورايعالي 
سختکوش و تالشگر همچون مهندس مونسان تشکر 

و قدرداني کرد.
 بسيج مهندسين کيش در اين نامه با تاکيد بر اينکه 
افتتاح چندين طرح مهم عمراني و زيربنايي  اجرا و 
وفعاليت شبانه روزي کارگران مهندسان تالشگر تنها 
براي  مونسان  ناپذيرمهندس  و خستگي  راسخ  باعزم 

سازندگي مرواريد خليج فارس ميسر شده است ابراز 
سازمان  عامل  مدير  ويژه  توجه  اند  کرده  اميدواري 
فرامين  کامل  تحقق  راستاي  در  کيش  آزاد  منطقه 
رهبر معظم انقالب  در سال فرهنگ و اقتصاد با عزم 
ملي و مديريت جهادي  به توسعه همه جانبه جزيره 

کيش و ايران اسالمي منتهي شود.

بسیج مهندسین کیش از فعالیت هاي مهندس مونسان تقدیر کرد
بسیج مهندسان کیش : توجه ویژه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در راستاي تحقق کامل فرامین رهبر معظم 

انقالب  در سال فرهنگ و اقتصاد به توسعه همه جانبه جزیره کیش و ایران اسالمي منتهي می شود.

تعیین ساعت فعالیت واحد هاي خدماتي جزیره کیش
ساعت فعاليت واحد هاي خدماتي جزيره کيش از 

6 صبح تا 2 بامداد اعالم شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
منطقه آزاد کيش، در نشستي که به منظور بررسي 

و  تجاري  هاي  واحد  فعاليت  ساعت 
حوزه هاي  مديران  حضور  با  خدماتي  
بازرگاني  مديريت  دفتر  در  مربوطه 
سازمان برگزار شد ساعت فعاليت واحد 
هاي خدماتي جزيره کيش از6 صبح تا 

2 بامداد تعيين شد.
واحدهايي  تنها  گزارش  اين  اساس  بر 
شب  نيمه   2 ساعت  از  پس  توانند  مي 
فعاليت  مجوز  که  کنند  خدمات  ارائه 

شبانه روزي را دريافت کرده باشند.
واحدهاي متقاضي فعاليت شبانه روزي 
را به جامعه  توانند درخواست خود  مي 
ازبررسي  پس  که  کنند  ارسال  بازاريان 
صورت  در  و  مربوطه  کميسيون  در 
داشتن شرايط الزم مجوز فعاليت شبانه 

روزي براي آنها صادر شود.
تاييد  دريافت  اقتصادي،  فعاليت  مجوز  داشتن 
صنفي  تخلفات  نداشتن  اماکن،  اداره  از  صالحيت 
و فروش اجناس بر اساس قيمت درج شده برروي 

کاال از جمله شرايط الزم براي  واحد هاي خدماتي 
جهت دريافت مجوز فعاليت شبانه روزي است.

کيفيت  ارتقاء  راستاي  در  است  ذکر  به  الزم 
کارشناسان  تجاري  مراکز  در  شده  عرضه  کاالهاي 
جامعه بازاريان  در حال تهيه و تدوين 
شيوه نامه بررسي اصالت کاال در مراکز 
اين  بررسي  از  پس  که  هستند  تجاري 
تخصصي،  نشستهاي  در  نامه   شيوه 
اجرايي  تجاري  مراکز  در  نهايي  طرح 

خواهد شد. 
تجاري  واحدهاي  از  فهرستي  تهيه 
متخلف که به تعهدات خود عمل نکرده 
و به اخطارهاي صادره از سوي مديريت 
و  کيش  آزاد  منطقه  سازمان  بازرگاني 
و  اند  بوده  توجه  بي  بازاريان  جامعه 
چگونگي  خصوص  در  گيري  تصميم 
برخورد با اين واحد ها از ديگر اقدامات 
ارائه  و  کاالها  کيفيت  ارتقاء  براي 

خدمات در مراکز تجاري است.

بیش از سه هزار تن ماهی
 در جزیره کیش صید شد 

امام جمعه کیش:  تاریخ خلیج فارس همراه تاریخ ایران  است
امام جمعه کيش با بيان اینكه خليج 
افزود  دارد  تاریخی  قدمت  فارس 
تاریخ  همراه،  فارس  خليج  :تاریخ 
نام  این  ابد  وتا  بوده  اسالمی  ایران 

می ماند.
بين  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
به نقل  آزاد کيش  المل سازمان منطقه 
عليدادی  حسن  االسالم  ايرنا،حجت  از 
هفته  اين  جمعه  نماز  های  درخطبه 
می  تالش  برخی  افزود:  کيش  جزيره 
کنند نام های جعلی برای خليج فارس 

بکار ببرند اما تاريخ و اين همه اسناد را 
نمی توان جعل کرد.

وی در بخشی ديگری از سخنان خود به 
شکست امريکا در صحرای طبس اشاره 
آزادی  برای  فقط  دشمن  گفت:  و  کرد 
گروگان ها به ايران حمله نکرد بلکه به 

دنبال نابودی انقالب بود.
امام جمعه کيش به امداد های غيبی در 
و گفت: صحرای  کرد  اشاره  اين جريان 
طبس گورستانی برای امريکايی ها شد و 

همچنان خواهد ماند.

با  ديدارصميمي  در  کيش،  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل  مونسان  اصغر  علي 
مردم جزيره کيش، با شنيدن مسائل و مشکالت مطرح شده آنان، دستورات الزم 
براي بررسي، ارائه راهکارهاي قانوني و حل بيش از93 درخواست مطرح شده را 

به معاونت ها و مديريت هاي اين سازمان صادر کرد .
اين نشست از ساعت 16 تا 21 يکشنبه بيست و يکم ارديبهشت در دفتر مالقات 
مردمي مدير عامل سازمان ادامه داشت و درخواست مجوزهاي شغلي، مسکن، 
زمين، وضعيت معيشتي، تسهيالت بانکي و اجراي طرح هاي گردشگري ازجمله 
درخواست هايي بودند که از سوي مردم با مهندس مونسان در ميان گذاشته شد.

الزم به ذکر است مدير عامل سازمان منطقه آزاد کيش به تکريم ارباب رجوع و 
ارتباط مستمر و منظم معاونان و مديران اين سازمان با مردم و درک مشکالت 
در همين  مردمي  مالقات  منظم جلسات  برگزاري  و  داشته  ويژه  اهتمام  آنان  

راستا است.

از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
93درخواست مردمی دریك دیدارعمومی بررسی شد.

مراسم گرامیداشت روز کارگر در کمپ سحر

جشنی  مراسم  کارگر  روز  گراميداشت  مناسبت  به 
شامگاه پنجشنبه 11 ارديبهشت در مجتمع مسکوني 
واموربين  عمومي  روابط  گزارش  به  برگزار شد  سحر 
شامگاه  مراسم  اين  آزادکيش،  منطقه  سازمان  الملل 
پنجشنبه 11 ارديبهشت پس از نماز مغرب و عشاء  با 
حضور امام جمعه و جمعی از مسئوالن محلی و بيش 
از 1000 نفر از کارگران فضای سبز و شرکت توسعه 

و سرمايه گذاری درمجتمع مسکوني سحربرگزارشد
حجت االسالم  والمسلمين عليدادی امام جمعه کيش 
دراين مراسم با بيان اين که کارکردن و کسب روزي 
حالل جهاد در راه خدا است افزود: سالمت روح يکی 
از مهم ترين نتايج کار و تالش است و انسانهای بيکار 
که وقت خود را به بطالت می گذرانند با وجود تمکن 
مالی، افراد افسرده ای هستند و روحيه شادابی ندارند.

وی با اشاره به تفاوت نگرش افراد به موضوع کارگفت: 

ترين  ضروري  از  يکي  کارکردن  ديني،  درنگرش 
روشهاي انسان سازي است و با توجه به نتايج مثبت 
کار و تالش در جامعه و تاثير روش زندگی بر سعادت 
اخروی ، برای آبادانی اخرت نيز بايد در حيات دنيوی 

به جايگاه کار و تالش توجه ويژه داشت.
وی کارگران جزيره کيش را افراد متدين و متعهدی 
خواند که برای کسب روزی حالل و سعادت خانواده و 
فرزندان خود تالش می کنند و کارشان عبادت است.

به  توجه  اهميت  لزوم  بر  تاکيد  با  کيش  امام جمعه 
مسائل مذهبی و انجام به موقع فرائض دينی، از جامعه 
و  نماز جاعت  پايی  بر  تا در  کارگری کيش خواست 

اقامه نماز اول وقت بکوشند.
حجت االسالم والمسلمين عليدادی با اشاره به نقش 
مهم  فريضه سياسی عبادی نماز جمعه در سعادت 
جامعه اسالمی ابراز اميدواری کرد کارگران در صفوف 

نماز جمعه حضور گسترده تری داشته باشند و افزود: 
نماز جمعه نماز وحدت مسلمانان است و حضور در 
محل های مقدسی همچون مسجد آن هم برای برپايی 
نماز جمعه ما را در مسير تقرب به خداوند حفظ می 
کند. وی در پايان با تبريك  ماه رجب و سالروز والدت 
امام محمد باقر )ع( تاکيد کرد با پيروی از فرامين و 
توجه به روش زندگی اين امام بزرگوار که در تربيت 
شاگردان مسلمان و ارتقاء علوم دينی نقش کم نظيری 
داشته است می توانيم در زندگی دنيا و آخرت سربلند 

باشيم. 
بر  نشستن  با  مراسم  اين  کنندگان  شرکت  درپايان 
سر سفره شام و در يك فضای صميمی روز کارگر را 
گرامی داشتند و با اهداي کارت های هديه از سوی 
شرکت توسعه و سرمايه گذاری کيش ازتالش کارگران 

قدردانی شد.
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