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در سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی انتظار 

می رود مناطق آزاد کشور نقشی متناسب با توامنندی خود ایفا کنند.

 برای انجام سرمایه گذاری سالم،  به دو عنصر، ایجاد بستر سرمایه گذاری
 و معرفی ظرفیت های موجود و کاهش ریسک سرمایه گذاری و ایجاد 
امنیت برای حضور سرمایه گذار داخلی وخارجی نیازمندیم. باید به 
این اصل مهم توجه داشت که انجام کارهای بزرگ وتولید اشتغال 
تسهیالت  به  متکی  شیوه های  نه  و  کالن  گذاری  سرمایه  نیازمند 
بانکی است. این نگاه در بعضی امور اولویت را برای سرمایه گذاران 
خارجی قایل است. سرمایه گذاری که ایرانیان مقیم خارج از کشور 

می توانند پیشقراوالن آن باشند.  
تنوع سرمایه گذاری در تولید و عرضه محصوالت دارای استاندارد 
روز جهانی و قابلیت رقابت با واردات مشابه، این ضرورت را مورد 
تأکید قرار می دهد که اگر قرار است ظرفیتی برای سرمایه گذاری 
معرفی شود، این ظرفیت باید توان و قابلیت رقابت با انواع محصوالت 
وارداتی را داشته باشد و بر سکوی نخست تقاضا قرارگیرد. درچنین 
از دردسرهای وابستگی به  شرایطی است که می توان امیدوار بود 

خارج رهایی خواهیم یافت. 
از طرفی تمرکز سرمایه گذاری داخلی و خارجی در امور اقتصادی 

باید به تولید منتهی به اشتغال پایدار منجر شود. 
اجتماعی  رفاه  برنامه های  راهبردهای توسعه  از جمله  اشتغال  ایجاد 
است. اجرای موفق برنامه های  رفاه اجتماعی، امنیت سرمایه گذاری را 
تضمین و ضریب ریسک آن را در مناطق مختلف کشور کاهش می دهد. 
با مدل های تعریف شده  اقتصادی در مناطق آزاد  برنامه های  ارایه 
توسعه  خصوصًا  دولتی،  غیر  سرمایه گذاری  افزایش  سمت  به  باید 

صنعت گردشگری بیانجامد.
جذب  در  می تواند  مختلف  سرفصل های  با  موزه  ایجاد  مثال  بطور 
از  یکی  موزه داری  امروز  باشد.  مؤثر  و خارجی  داخلی  گردشگران 

موفق ترین صنایع در کنار توسعه هتلداری است. 
کشور ما ایران با آوازه جهانی در دو بخش فرهنگی و تاریخی می تواند 
و  فرهنگ  باشد.  برخوردار  بزرگ  موزه های  برخورداری  ابتکار  از 
خصوصًا  خارجی  گردشگران  توجه  مورد  بیشتر  که  غنی  تاریخی 

محققان و پژوهشگران است.  
درواقع تفکر، برنامه ریزی و اجرای موفق برنامه های اقتصادی سبب 
خواهد شد تا مدیران درمقاطع زمانی حضور خود برگی زرین و نیز 
الگویی مناسب از ابعاد توسعه را برای آیندگان به یادگار بگذارند.  

ما معتقد هستیم که با اجرای برنامه های هدفمند، سرریز درآمدهای 
حاصله از بهبود شرایط اقتصادی در یک منطقه، شامل حال دیگر 
مناطق کمتر برخوردار می شود و از روند مهاجرت های کور جلوگیری 

خواهد شد. 
با  را  گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  ظرفیت  دارای  مناطق  که  روندی 
نیز حاشیه نشینی مواجه خواهد  از آسیب های اجتماعی و  موجی 

نمود.
بدون شک مسؤولین در مناطق آزاد باید به این نکته توجه داشته 
عدم  و  کار(  )متقاضیان  مهاجران  حضور  شدن  طوالنی  که  باشند 
امکان ارایه فرصت های شغلی مناسب برای آنان به افزایش جمعیت 

و در نهایت افزایش آمار بزه منتهی خواهد شد.
از این رو باید به ایجاد دفاتر مهاجرت و کنترل حضور آنان در مناطق 
دگرگونی  از  تا  نمود  بیشتری  توجه  گذاری  سرمایه  فرصت  دارای 

بافت جمعیتی و تحوالت فرهنگ شهروندی جلوگیری کرد.   
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بازديد مشاور ارشد رئيس جمهور از چند طرح عمراني جزيره كيش

مهندس تركان كلنگ ساخت نيروگاه دوم كيش را به زمين زد

ابراز رضايت مـشاور ارشد رييس جـمهور از  توسـعه كـيش در بخـش جـنوبی و غـربی

بازديد مهندس تركان از روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش

گزارش عملکرد 8 ماهه مهندس مونسان به مردم جزيره كيش

اكبر تركان: توافق هسته ای مورد قبول ايران، موجب توسعه مناطق آزاد می شود

دريـــچه

سفره افطار3000 نفری در مركز شهر جزيره كيش

جزيره كيــش پيشرو در اســتفاده از انــرژي هــاي نـو

دفاع جانانه مردم از انقالب و نظام در تيرماه سال 78 فتنه را خاموش و دشمنان را مأيوس كرد

حجت االسالم راشد يزدی: جزيره كيش شناسنامه تاريخ 5 هزارساله ايران اسالمی است

راه اندازی مركز مشاوره ژنتيک و بيماری های متابوليک در بيمارستان كيش

تبديل بيمارستان كيش به يکي از مراكز برتر درماني كشور و منطقه

با پايان اليروبی بندرگاه كيش تا سه ماه آينده، كشتی های 12 هزار تنی در بندرگاه كيش پهلو مي گيرند

دبير شورای عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی: به جوانان مناطق آزاد كشور اعتماد كنيم

»دهباشي« عضو موظف سازمان منطقه آزاد كيش شد

اهداي »تنديس نشان تعالي« روابط عمومي به سازمان منطقه آزاد كيش

فرودگاه كيش گواهينامه فرودگاهي دريافت مي كند

نمايشگاه بين المللی قرآن كريم در كيش

شاعر كودكی ها از رمز و راز قصه گويی با مادران كيش گفت

رونمايي از تابلوي معرق با نقش يوزپلنگ ايراني در جزيره كيش

پيام مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش به مناسبت روز جهانی قدس

جشن روزه داران كوچک در جزيره كيش برگزار شد

1 اردیبهشت 51 تیر 7



 مهندس ترکان کلنگ ساخت نیروگاه
 دوم کیش را به زمین زد

عملیات ساخت نیروگاه شماره 2 کیش در جنوب جزیره با حضور مشاور ارشد 
رییس جمهور آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، عمليات اجرايی 
ساخت نيروگاه شماره دو كيش با حضور مهندس تركان مشاور ارشد رئيس جمهور و 
دبير شورايعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ويژه اقتصادی، مهندس مونسان مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد كيش و معاونان وی، محسن مهرعليزاده و حسين دهباشی از اعضاي 
هيأت مديره اين سازمان و حجت االسالم و المسلمين عليدادی امام جمعه كيش و شيخ 
يعقوب شمس امام جمعه اهل تسنن و برخی از مقامات محلی در جزيره كيش آغاز شد.

نيروگاه شماره 2 كيش با عنوان شركت توسعه آب و نيروی كيش فعاليت خود را آغاز 
كرده است و با جانمايی محل تأسيس نيروگاه در جنوب جزيره و ضلع شرقی ايستگاه گاز 

عمليات اجرايی ساخت آن در زمينی به وسعت 5 هکتار آغاز شد.
توسعه زيرساخت های انرژی به ويژه در بخش جنوبی جزيره كيش مهم ترين هدف ساخت 
اين نيروگاه بود كه با بهره برداری از مرحله نخست آن تا يکسال آينده، ظرفيت توليد برق 
در اين نيروگاه 25 مگاوات و توليد آب شيرين از دريا 5000 متر مکعب افزايش می يابد.

شايان ذكر است اين نيروگاه با سرمايه گذاری مشترک شركت سرمايه گذاری و توسعه 
بعدی  درمراحل  ماهتاب گستر( ساخته خواهد شد.  )شركت  بخش خصوصی  و  كيش 
توسعه نيروگاه دوم كيش، توان توليد برق در اين نيروگاه 100 مگاوات و توليد آب شيرين 

20هزار متر مکعب افزايش خواهد يافت. 
برای احداث اين نيروگاه در فاز اول و دوم 55 ميليارد تومان و در مجموع سه فاز 175 

ميليارد تومان سرمايه گذاری خواهد شد.
واگذاری  به روند  برای مصرف كنندگان و سرعت بخشيدن  انرژی  انتقال  كاهش هزينه 
از جمله مزايای تأسيس  انشعاب آب و برق به متقاضيان در بخش های جنوبی جزيره 

نيروگاه شماره 2 كيش است.
شايان ذكر است با تأكيد سازمان منطقه آزاد كيش مبنی بر ايجاد اشتغال برای بوميان 
به عنوان مؤلفه مهم طرح های عمرانی،70 درصد نيروهای شاغل در اين نيروگاه از ميان 

بوميان و ساكنان منطقه بکار گرفته می شوند.

بازدید مشاور ارشد رییس جمهور از چند 
طرح عمراني جزیره کیش

با حضور مشاور ارشد رییس جمهور و دبیرشورایعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي 
و ویژه اقتصادي کشور چهار طرح عمرانی کیش از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت.
تركان   مهندس  كيش،  آزاد  منطقه  سازمان  بين الملل  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
محسن  معاونانش،  و  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدير  مونسان  مهندس  همراه  به 
و  ساخت  روند  از  سازمان  اين  مديره  هيأت  اعضاي  از  دهباشی  حسين  و  مهرعليزاده 

پيشرفت چندين طرح عمراني درجزيره كيش بازديد كردند.
پروژه موج شکن شرقي كه با هدف استانداردسازی عمليات بندری و ساماندهی ترخيص 
كاالهای تجاری و صنعتی در بندرگاه كيش در يک اقدام مبتکرانه از 8 متر به 18 متر 
بهره برداري  آن  از  ترخيص مصالح ساختمانی  برای  تکميل طرح  از  و پس  عريض شده 

خواهد شد، نخستين بخش بازديد شده توسط مهندس تركان و هيأت همراه بود.
مصالح  ورود  حجم  درصدی   38 افزايش  و  كيش  در  ساز  و  ساخت  رونق  به  توجه  با 
ساختمانی به اين منطقه در چند ماه گذشته، جداسازی محل ترخيص كاالهای تجاری 
از كاالهای صنعتی و مصالح ساختمانی گام مؤثری در سرعت بخشيدن به روند ترخيص 
كاال، زيباسازی فضای اسکله و بندرگاه و افزايش ميزان رضايتمندی تجار و بازرگانان است. 
پروژه باغ راه ايراني دومين بخش از بازديد مهندس تركان از فعاليتهاي عمراني جزيره 

كيش بود.
به طول چهار  ميدان هرمز  تا  ميدان سعدی  فاصل  زيبا در حد  راهي  پياده  پروژه،  اين 
و  ايران  شهر  هشت  دروازه های  كه  است  متر   150 تا   20 متوسط  عرض  و  كيلومتر 

آبنماهايي برگرفته از نمادهاي قوميت های مختلف كشورمان در آن ساخته خواهد شد.
از روند  ادامه  اقتصادي كشور در  - صنعتي و ويژه  آزاد تجاري  دبير شورايعالي مناطق 

ساخت تصفيه خانه 10 هزار متر مکعبی فاضالب بازديد كرد.
با بهره برداری از اين تصفيه خانه در دو ماه آينده 7 هزار متر مکعب آب پسماند استحصال 
افزايش فضاي سبز كيش تا دو  شده در اختيار فضای سبز قرار خواهد گرفت و امکان 

برابر فراهم خواهد شد.
بازديد از پايانه جديد فرودگاه كيش بخش ديگري از برنامه بازديدهاي اكبر تركان ازطرح هاي 

عمراني جزيره كيش بود.
با ساخت پايانه جديد فرودگاه كيش با زيربنای 40 هزار متر مربع در كنار پايانه فعلی 
فرودگاه، ظرفيت پذيرش مسافر با پيش بينی افق 15 سال آينده به چهار و نيم ميليون 

مسافر افزايش پيدا خواهد كرد. 

مشاور ارشد رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق 
ابراز  با  کشور  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی  تجاری  آزاد 
رضایت از روند توسعه در بخش های جنوبی و غربی 
4800میلیارد  از  عظیمی  بخش  گفت:  کیش  جزیره 
تومان سرمایه گذاری جذب شده در کیش در منطقه 

جنوبی این جزیره در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه 
نيروگاه  كلنگ زنی  مراسم  در  تركان«  »اكبر  كيش،  آزاد 
شماره 2 كيش  كه در نقطه مقابل نيروگاه فعلی قرار دارد 
جنوبی  بخش  در  نيروگاه  اين  عمليات ساخت  آغاز  افزود: 
جزيره، با هدف حمايت از سرمايه گذاری های انجام شده در 

اين منطقه است.
وی با اشاره به تحوالت مثبت انجام شده در منطقه غرب 
جزيره كيش  گفت: پس از اعالم  برنامه های سرمايه گذاری 
اين  در  امکانات الزم  و  زيرساخت ها  بايد  در غرب جزيره، 

منطقه تأمين شود.
ويژه  و  صنعتی  تجاری  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبير 
اقتصادی كشور در ادامه بر ضرورت اجرای موازی برنامه های 
توسعه ای در جزاير هندورابی و فارور همگام با كيش تأكيد 
كرد و گفت: بايد به موازات زيرساخت های انجام شده در 
كيش برای تأمين و ساخت تأسيسات زيربنايی در اين جزاير 

نيز برنامه ريزی شود.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز در اين مراسم گفت: 
با توجه به مشکالت قطعی برق در سال های گذشته، توليد با 
ثبات انرژی در جزيره كيش مورد تأكيد مهندس تركان در 

بدو ورود تيم مديريتی جديد به منطقه آزاد بود.
مهندس مونسان افزود: با تصميم جدی برای توليد برق طی 
ماه های گذشته دو واحد نيروگاهی با ظرفيت 75 مگاوات 
به ظرفيت 150 مگاواتی قبلی افزوده شد و در حال حاضر 
مشکلی برای تأمين برق مورد نياز جزيره وجود ندارد اما با 
توجه به توسعه روزافزون كيش با جديت احداث نيروگاه دوم 

در دستور كار قرار گرفت.

كيش  كه  اين  بيان  با  وی 
مانند سرزمين اصلی به شبکه 
نبوده  متصل  سراسری  برق 
قطعی  با  خرابی  مواقع  در  و 
گفت:  شود  می  مواجه  برق 
نيروگاه دوم به شبکه برق جزيره متصل خواهد شد و در 
خواهد دار  عهده  را  جزيره  برق  تأمين  اضطراری   مواقع 

 بود.
مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش افزود: محل ساخت 
اين نيروگاه در بخش توسعه نيافته جنوب جزيره است كه 
به منظور تأمين امکانات زيرساختی برای پروژه های غرب و 

جنوب كيش پيش بينی شده است.

نيروگاه شماره 2 كيش در سه مرحله 100 مگاوات ظرفيت 
توليد برق جزيره كيش را افزايش خواهد داد و همچنين 

روزانه 20 هزار متر مکعب آب شيرين توليد خواهد كرد.
 در فاز نخست ساخت اين نيروگاه كه تا 9 ماه آينده به بهره برداری 
آب  مکعب  متر   5000 و  برق  مگاوات   25 رسيد  خواهد 

شيرين توليد می شود.
برای ساخت اين نيروگاه در فاز اول و دوم 55 ميليارد تومان 
سرمايه گذاری  تومان  ميليارد   175 فاز  سه  مجموع  در  و 

خواهد شد.
)شركت  خصوصی  بخش  توسط  كيش   2 شماره  نيروگاه 
ماهتاب گستر( و با مشاركت شركت توسعه و سرمايه گذاری 

كيش ساخته خواهد شد.

ابراز رضایت مـشاور ارشد رییس جـمهور از  
توسـعه کـیش در بخـش جـنوبی و غـربی

بازدید مهندس ترکان
 از روابط عمومي سازمان منطقه آزاد کیش

تجاري- صنعتي  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالي  و  رییس جمهور  عالي  مشاور 
و ویژه اقتصادي بر اطالع رساني شفاف و برقراري ارتباط مؤثر بین مردم و 
آزاد  منطقه  سازمان  عمومي  روابط  فعالیت هاي  مهمترین  بعنوان  مسؤوالن 

کیش تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، اكبر تركان كه 
براي بازديد از چندين پروژه عمراني و آغاز عمليات اجرايي نيروگاه شماره 2 كيش 
وارد جزيره كيش شده بود ضمن بازديد از روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش در 
جمع كاركنان اين واحد گفت: اطالع رساني شفاف و برقراري ارتباط مؤثر بين مردم و 

مسؤوالن از مهمترين محورهاي فعاليت هاي سازمان منطقه آزاد كيش است.
تركان با تأكيد بر اهميت فراهم كردن زمينه دسترسي سريع سرمايه گذاران به اطالعات 
نحوه واگذاري زمين و فعاليت هاي عمراني، گردشگري و اقتصادي تصريح كرد با ارائه 
اولويت هاي  واگذاري زمين طبق طرح جامع  و معرفي  اطالعات درخصوص شرايط 
سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف مي توان روند جذب سرمايه گذاري را تسهيل كرد.
بازديد با چگونگي فعاليت بخش هاي مختلف  دبير شوراي عالي مناطق آزاد در اين 
روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش آشنا شد و از تالش پويا و فعاليت اثرگذار اين 

واحد تقدير كرد.
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گزارش عملکرد 8 ماهه مهندس مونسان به مردم جزیره کیش:
اجرای 25 پروژه عمرانی و زیربنایی و امور شهری و جذب 4800 میلیارد تومان سرمایه گذاری در کیش 

در  حضور  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شبکه تلویزیونی صدا و سیمای مرکز کیش با تشریح 
عملکرد هشت ماهه این سازمان گفت: در این مدت 
کوتاه 16 پروژه در حوزه عمرانی و زیربنایی، 9 پروژه 
در حوزه امور شهری و بیش از 4800 میلیارد تومان 
انجام  گردشگری  عمده  محوریت  با  گذاری  سرمایه 

شده است.
مهندس مونسان با اشاره به افزايش بيش از 50 درصدی 
ظرفيت توليد برق در نيروگاه كيش گفت: با راه اندازی دو 
با ظرفيت 75 مگاوات مشکل توليد برق  واحد نيروگاهی 

در كيش تا سال 1395 مرتفع شده است.
اين كه كيش مانند سرزمين اصلی به شبکه  بيان  با  وی 
سراسری متصل نبوده و در زمان بروز مشکالت و تعميرات 
به ناچار شاهد قطعی برق خواهد بود گفت: برای رفع اين 
مشکل كلنگ احداث نيروگاه دوم كيش با حضور مهندس 
عالی  شورای  دبير  و  جمهور  رييس  ارشد  مشاور  تركان 
در جنوب  اقتصادی  ويژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
به تدريج  به زمين زده  و در مدت زمان كوتاهی  جزيره 
همپا با ساخت و سازها به ظرفيت توليد برق افزوده خواهد 

شد.
اصالح شبکه های آبرسانی و
 کاهش 10 درصدی اتالف آب

بودن  قديمی  دليل  به  آب  درصدی   47 اتالف  به  وی 
سيستم لوله كشی و نوع آب استحصال شده از بخار آب 
نيروگاه در كيش اشاره كرد و گفت: با اصالحات انجام شده 
اتالف آب به 37 درصد كاهش  در شبکه آبرسانی ميزان 
يافته و در تالش هستيم اين ميزان به 27 درصد به عنوان 

ميزان رايج كشوری كاهش پيدا كند.
مونسان همچنين به افزايش گنجايش20 هزار مترمکعبی 
افزايش  با  گفت:  و  كرد  اشاره  جزيره  شرب  آب  مخزن 
ظرفيت مخزن آب شرب، ميزان آب شرب ذخيره شده به 

50 هزار متر مکعب افزايش يافته است.

هزار   10 تصفيه خانه  احداث  روند  به  همچنين  وی 
مترمکعبی فاضالب اشاره كرد و گفت: با بهره برداری از اين 
تصفيه خانه در دو ماه آينده 7 هزار متر مکعب آب پسماند 
استحصال شده در اختيار فضای سبز قرار می گيرد كه با 
امکان  برای فضای سبز  تأمين آب  فعلی  به كمبود  توجه 

افزايش دو برابری فضای سبز جزيره را مهيا خواهد كرد.
به گفته وی، همچنين متناسب با احداث خطوط انتقال و 
پمپاژ آب و فاضالب، 3 كيلومتر لوله 600 ميليمتری برای 
به  ميليمتری  تا 500  لوله 200  كيلومتر   3 و  آب  شبکه 

شبکه فعلی اضافه شده است.
وی همچنين در خصوص نصب پست های جديد برق 132 
و 20 كيلوولت گفت: 6 پست جديد برق با اعتباری بالغ 
نصب  برق  انتقال  اصلی  رينگ  در  تومان  ميليارد   80 بر 
به شدت كاهش  را  برق  انتقال  است كه هزينه های  شده 

داده است.
افزایش ظرفیت بندرگاه کیش برای پذیرش یک و 

 نیم میلیون مسافر و پهلوگیری کشتی های
 12 هزار تنی

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش افزود: پايانه مسافری 
بندرگاه كيش كه قرار بود نوروز سال 1394 به بهره برداری 
به  زيربنايی  در  نوروز 1393  روزی  شبانه  تالش  با  برسد 
مساحت 12 هزار مترمربع و با ظرفيت پذيرش يک و نيم 
ميليون مسافر ساليانه به بهره برداری رسيد به شکلی كه 

ديگر در مسير دريايی نگرانی وجود ندارد.
كيش  بندرگاه  اكنون  هم  اينکه  بيان  با  مونسان  مهندس 
امکان پذيرش كشتی های با ظرفيت حداكثر 5 هزار تنی را 
دارد به اجرای عمليات اليروبی بندرگاه كيش اشاره كرد و 
گفت: با اتمام اجرای اين عمليات امکان پذيرش كشتی های 
12 هزار تنی در راستای رونق تجارت در كيش در آينده 

فراهم خواهد شد.
وی در ادامه به ساخت پايانه جديد فرودگاه كيش اشاره كرد 
و گفت: با اتمام اين پروژه با زيربنای40 هزار متر مربع در 

 كنار پايانه فعلی فرودگاه ظرفيت پذيرش مسافر با پيش بينی
 افق 15 سال آينده به چهار و نيم ميليون مسافر افزايش 

پيدا خواهد كرد.
توسعه  عمليات  اجرای  با  شد  يادآور  حال  عين  در  وی 
ترمينال فعلی فرودگاه كيش و افزايش ظرفيت نوار نقاله از 
35 متر به 135 متر فرودگاه كيش برای استفاده در ايام 

پرتردد مانند نوروز امسال نيز با مشکلی مواجه نشد.
و  بندرگاه  در  كاتديک  حفاظت  اجرای  به  همچنين  وی 
مصالح  از  تجاری  كاالهای  ترخيص  مکان  جداسازی 
ساختمانی با افزايش 20 متری موج شکن شرقی بندرگاه 
اقدامات  ديگر  عنوان  به  ساختمانی  مصالح  ترخيص  برای 

توسعه ای انجام شده در بندرگاه كيش اشاره كرد.
راه اندازی موزه کیش تا بهمن ماه سال جاری

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش روند اجرای عمليات 
توصيف  بسيار خوب  را  موزه كيش  و  نماد  پروژه  عمرانی 
سالن  يک  موزه  بر  عالوه  مجموعه  اين  در  گفت:  و  كرد 
آمفی تئاتر 250 نفره و چهار گالری پيش بينی شده است 
و در تالش هستيم موزه كيش تا بهمن ماه سال جاری به 

بهره برداری برسد.
تهیه طرح جامع توسعه جزیره هندورابی با حضور 

مشاورین ایرانی و خارجی
آغاز  به  اشاره  با  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدير 
پايانی  ماه های  در  هندورابی  جزيره  در  عمرانی  عمليات 
سال گذشته گفت: خوشبختانه امروز نام جزيره هندورابی 
برای تمام ايرانيان آشنا است و تهيه طرح جامع توسعه اين 
ايرانی و خارجی در دست  از مشاورين  استفاده  با  جزيره 

تهيه است.
مهندس مونسان با اشاره به تأكيد رياست جمهوری برای 
تهيه  با  همزمان  گفت:  هندورابی  جزيره  سريع  توسعه 
در  گذاری  سرمايه  پيشنهادی  مجموعه های  جامع  طرح 
اين جزيره مورد ارزيابی قرار می گيرد و تا پايان سال بنا 
اين  به رييس جمهوری فرودگاه  بر وعده مهندس تركان 

جزيره به بهره برداری خواهد رسيد.
تری دی مپینگ روح تازه کشتی یونانی - مذاکره با 

دانشگاه صنعتی شریف برای حفظ کشتی یونانی
اجرای  به  اشاره  با  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
برنامه تری دی مپينگ در كشتی يونانی گفت: با اجرای 
و  نماد  عنوان  به  يونانی  كشتی  اطراف  فضای  برنامه  اين 
يکی از جاذبه های اصلی گردشگری كيش رونق داده شد 
و روح تازه ای در آن دميده شد و نصب بزرگترين صفحه 
تغيير فضای آن كمک  به  اين منطقه  نمايشگر كشور در 

زيادی كرده است.
مهندس مونسان همچنين از برنامه ريزی انجام شده برای 
حفظ كشتی يونانی خبر داد و گفت: مذاكراتی با دانشگاه 
صنعتی شريف برای حفظ و نگهداری كشتی يونانی انجام 

شده است.
افزایش 2/3 میلیون متر مربع فضای گردشگری و 

تفریحی در کیش
تومان  ميليارد  با جذب 4800  مونسان  به گفته مهندس 
گردشگری  حوزه  در  عمده  طور  به  كه  گذاری  سرمايه 
خواهد بود 2/3 ميليون متر مربع به فضاهای گردشگری و 
تفريحی كيش افزوده خواهد شد كه تأثير بسيار زيادی در 

رونق گردشگری جزيره خواهد داشت.
اين  حمايت  بر  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
سازمان از سرمايه گذاران واقعی تأكيد كرد و گفت: در اين 
مدت كوتاه 29 درصد كاهش در تعداد پروژه های غيرفعال 
داشتيم و 18 پروژه بزرگ غيرفعال با حل و فصل مشکالت 

به پروژه های فعال تبديل شده است.
وی همچنين در بخشی از سخنانش به بخش صنعت اشاره 
 كرد و گفت: 19 طرح سرمايه گذاری صنعتی با سرمايه ای 
 بالغ بر 145 ميليارد تومان مصوب شده است كه در بخش های 
شناورهای  گردشگری،  نفت،  صنعت  پشتيبانی  خدمات 
تفريحی و گردشگری، تجهيزات پزشکی، صنايع غذايی و 

شکالت و توليد مصالح ساختمانی فعال خواهند شد.
 42 گذشته  ماه  هشت  مدت  در  افزود:  مونسان  مهندس 
واحد صنعتی با رفع مشکل و كمک شبکه بانکی فعاليت 
 13 كيش  از  صادرات  و  است  كرده  آغاز  را  خود  مجدد 
درصد و ميزان عوارض وصولی از صادرات 15 درصد رشد 

نشان می دهد. 
مهندس مونسان در تشريح ديگر آمارهای اقتصادی جزيره 
كيش گفت: ميزان مانده تسهيالت معوق بانکی 87 درصد 
كاهش يافته و ميزان حواله های ارزی صادره 292 درصد 

و حواله های ارزی وارده 157 درصد نسبت به سال گذشته 
افزايش نشان می دهد.

منطقه  از  كاال  ترانزيت  و  واردات  عوارض  وی،  گفته  به 
آزاد كيش نيز نسبت به سال گذشته 333 درصد، واردات 
و  است  داشته  رشد  درصد   161 گذشته  سال  به  نسبت 
معامالت بورس كيش نيز هزار و 200 درصد رشد داشته 

است.
افزايش 11 درصدی اشتغال، افزايش 28 درصدی پروانه های 
بهره برداری، افزايش 52 درصدی ارزش مواد اوليه وارداتی، 
 27 افزايش  و  صادراتی  محصوالت  درصدی   47 افزايش 
درصدی ارزش افزوده از ديگر آمارهای اعالم شده توسط 
مركز  سيمای  گوی  و  گفت  برنامه  در  مونسان  مهندس 

كيش بود.
را امضای  اتفاقات مهم در منطقه آزاد كيش  از  وی يکی 
با  وگفت:  كرد  عنوان  استاندارد  ملی  سازمان  با  توافقنامه 
توافقات انجام شده و استقرار اين سازمان در جزيره كيش، 
به  استاندارد  اخذ  برای  نيستند  مجبور  بازرگانان  و  تجار 

بندرعباس مراجعه كنند.
ارتقاء سطح بیمارستان تخصصی کیش به درجه 

یک ممتاز وزارت بهداشت
به  رسيدگی  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
بيمارستان و شرايط بهداشت و درمان در كيش را يکی از 
اولويت های خود در بدو ورود به جزيره دانست و گفت: در 
مدت زمان كوتاه ، بيمارستان كيش با افزايش ظرفيت از 
32 به 64 تخت و تأمين و خريد دستگاه های پزشکی مانند 
سونوگرافی،  استخوان،  تراكم  سنجش  اكوكارديوگرافی، 
همودياليز،  شکن،  سنگ  الکتروشوک،  الپاراسکوپی، 
آندوسکوپی و تجهيزات آزمايشگاهی و دعوت از پزشکان 
متخصص و مديريتی توانمند، توانست درجه يک ممتاز از 

وزارت بهداشت را اخذ كند.
با  كه   MRI دستگاه  اقدام  آخرين  در  افزود:  وی 
خريد  است  ممکن  كيش  جزيره  كم  جمعيت  به  توجه 
امکانات  تمام  كه  شده  خريداری  نباشد  صرفه  به  آن 
برای رفاه حال كيشوندان و گردشگران مهيا  بيمارستانی 

 شود.
احداث هزار واحد مسکونی برای مقابله

 با بورس بازی مسکن
مهندس مونسان با بيان اينکه در حوزه مسکن بی انصافی 
صورت می گيرد گفت: بايد سودجويانی كه با زندگی مردم 
و كيفيت زندگی آن ها بازی می كنند مهار شوند و در حالی 

كه عرضه مسکن چند برابر تقاضا است اما قيمت ها بی دليل 
باالست.

استفاده  برای  مسکونی  واحد  هزار  ساخت  افزود:  وی 
پرسنل شاغل در هتل ها و واحدهای صنعتی و كارمندان 
ادارات مختلف در دستور كار قرار گرفته است به صورتی 
كه واحدهای غير قابل فروش در قالب برج های مسکونی 
با پيش بينی تمام فضاها و  و شهرک های نمونه مسکونی 
اين  واحدهای  نخستين  كه  شد  خواهد  ساخته  امکانات 

شهرک ها تا 8 ماه ديگر در مدار قرار می گيرند.
جزيره  امالک  مشاورين  همکاری  خواستار  ادامه  در  وی 
بايد  گفت:  و  شد  مسکن  بازار  ساماندهی  برای  كيش 
اجرای  با  و  باشد  همراه  منطقی  سود  با  مسکن  معامالت 
كد رهگيری در آينده نزديک تمام معامالت مسکن تحت 

كنترل قرار خواهد گرفت.
و  داد  خبر  وب  تحت   GIS نقشه  تهيه  از  ادامه  در  وی 
گفت: در راستای سياست شفاف سازی، نقشه جزيره كيش 
برای  زمين ها  كاربری های  نمايش  و  جستجو  امکان  با 

استفاده عموم مردم ارائه خواهد شد.
واگذاری زمین در شهرک صنعتی شماره 6 

برای اشتغال بومیان کیش
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش از اختصاص قطعات 
واگذاری  برای  متری   900 تا   100 زمين های  كوچک 
كيش  جزيره  بوميان  گفت:  و  داد  خبر  كيش  بوميان  به 
زمين های  از  توانند  می  كارآفرينی  طرح های  ارائه  با 
استفاده  خريد  يا  اجاره   صورت  به  صنعتی  شهرک   اين 

كنند.
انبار و گرانی آن  ادامه مشکل اجاره  مهندس مونسان در 
را يکی از معضالت فعاالن اقتصادی جزيره كيش دانست 
در  كيش  انبارهای  بزرگ  مجموعه  احداث  طرح  گفت:  و 
دستور كار قرار گرفته و با بهره برداری از اين طرح مشکل 

انبار به صورت ريشه ای حل خواهد شد. 
 به گفته مهندس مونسان، احداث پروژه باغ راه با دروازه های

 هشت شهر ايران و با توجه به قوميت های مختلف ايران از 
ميدان سعدی تا هرمز جزيره كيش به طول چهار كيلومتر 
احداث  آبنما،  با  متر همراه  تا 150  متوسط 20  و عرض 
مصال،  كنار  در  چادر  سکوی   600 نصب  و  بحران  كمپ 
روز  در  خانواده  پارک  افتتاح  مدرسه،  باب   13 بازسازی 
آبنماهای  و  فرهنگ  خانه  فضای  بينی  پيش  با  عيدفطر 
موزيکال متفاوت از ديگر اقدامات انجام شده و در دست 

اجرای سازمان منطقه آزاد كيش است.

اکبر ترکان: توافق هسته ای مورد قبول ایران، موجب توسعه مناطق آزاد می شود
ویژه  و  صنعتی   - تجاری  آزاد  مناطق  عالی  دبیرشورای 
اقتصادی گفت: اگر توافق هسته ای مورد قبول ایران با 
برای  را  داری  جهش  سناریوی  شود،  حاصل   5+1 گروه 
خواهیم  اقتصادی  ویژه  و  تجاری  آزاد  مناطق  توسعه 

داشت.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد 
كيش اكبر تركان در حاشيه آغاز عمليات ساخت نيروگاه شماره 
دو )نيروگاه دوم توليد برق و آب شيرين كن كيش( در منطقه 
 جنوبی كيش در جمع خبرنگاران در مورد جذب سرمايه گذاری ها 
گفت:  يازدهم  دولت  ابتدای  از  خارجی  و  داخلی  بخش  در 
اما قرارداد  با موضوعات مختلف بسته شده است،  قراردادهايی 
موضوعی و سرمايه بحث ديگر است كه برخی از قراردادها هنوز 
اجرايی نشده و هر چه جلوتر می رويم تحقق آنها بيشتر خواهد 

شد.
وی در مورد مهمترين برنامه دولت در هفت منطقه آزاد تجاری- 
صنعتی گفت: هر يک از مناطق كسب و كار محوری برای خود 

دارند و كسب و كار محوری كيش گردشگری است.
در  است  كشور  دانشگاهی  قطب های  از  كيش  گفت:  تركان 

اين  در  سرمايه گذاری  فرصت  بين المللی  شرايط  تغيير  صورت 
بخش زياد است و فرزندان ما می توانند برای حضور در بهترين 
عرصه  اين  در  ما  ظرفيت  بيايند.  كيش  به  دنيا  دانشگاه های 

باالست و منتظر تغيير شرايط بين المللی هستيم.
به سؤالی در مورد همسو كردن سياست های  پاسخ  تركان در 
برای تسهيل  آزاد كيش  با منطقه  بانک های مستقر در جزيره 
از  روند جذب سرمايه گذاری اظهار داشت: مناطق آزاد به غير 
اينکه از قانون های ماليات، گمرک، كار و ويزا معاف هستند از 
قانون پولی و بانکی هم معافند، مناطق آزاد بايد شورای پول و 

اعتبار مختص خود داشته باشند.
وی بيان كرد: بانک ها با روابط بين المللی كار می كنند و ما در 
برای  بين الملل  شرايط  هستيم،  عقب  دليل  دو  به  زمينه  اين 
اين كار مساعد نيست چرا كه بانک های ما در تحريم هستند، 
ديگر اين كه بانک مركزی حق دارد رفتاری محتاطانه به لحاظ 
موقعيت موجود داشته باشد و نمی تواند تعهدات نامناسب برای 

خود ايجاد كند.
به گفته تركان، بين المللی شدن بانک ها بسته به اين است كه 

آن ها در سرزمين اصلی بتوانند با دنيا ارتباط برقرار كنند.
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امام جمعه كيش با يادآوری اينکه مردم ايران همواره پشتيبان نظام و واليت 
فقيه هستند گفت: دفاع جانانه مردم از اركان نظام و واليت فقيه در تير ماه 

سال 78 نقشه دشمنان را نقش بر آب و آنها را مأيوس كرد.
االسالم  آزاد كيش، حجت  منطقه  بين الملل سازمان  امور  و  روابط عمومي  گزارش  به 
و المسلمين حسن عليدادی در خطبه های نماز جمعه اين هفته جزيره كيش تصريح 
كرد: بايد در مقابل اين آگاهی و شعور باالی مردم سرسجده بر زمين فرود آورد و خدا 

را شاكر بود.
وی با ياد آوری فرموده امام راحل كه پشتيبان واليت فقيه باشيد تا آسيبی به اين كشور 
نرسد گفت: درحقيقت پشتيباتی مردم از واليت فقيه و نظام در سال های مختلف همواره 

نقشی اساسی و پررنگ در انقالب اسالمی داشته است.
امام جمعه كيش گفت: اميدواريم اين مردم همچنان از اسالم و جمهوری اسالمی كه 
نقطه اميد ملل مستضعف جهان و مردم ستمديده است دفاع كنند و حقانيت آن را در 
صحنه بين الملل نشان دهند و در ركاب واليت فقيه پرچم اسالم را به دست صاحب 

اصلی آن بسپارند.
عليدادی، ضمن توصيه به رعايت تقوای الهی هر چه بيشتر و نظم در امور با تبريک 
ميالد كريم اهل بيت امام حسن )ع( و سالروز تشکيل شورای نگهبان در سال 59 گفت: 
اين شورا در مقاطع مختلف همواره در صيانت از قانون اساسی و دفاع از شأن مقدس 

نظام اسالمی تصميمات بجا و مهمی گرفته است.
وی به توصيه های مهم و محوری رهبر معظم انقالب و مسؤوالن نظام در حمايت جدی 
از دولت و دولتمردان اشاره كرد و گفت: حمايت از تيم مذاكره كننده و پافشاری جدی 
بر مواضع و اينکه جمهوری اسالمی تحت هيچ شرايطی از مواضع خود كوتاه نخواهد آمد 

از موارد محوری مورد تأكيد است.
وی شعار اعتدال را كه شعار دولت نيز هست عين اسالم دانست و اظهار داشت: دين 

اسالم دين اعتدال است و اين شعار از متن اسالم برخاسته است.
به  توان و ظرفيت های داخلی  اقتصاد مقاومتی و فعال كردن  به  خطيب جمعه كيش 
صورت جدی اشاره كرد و گفت: اين مهم در دستور كار دولت قرار گرفته است و همه 

مسؤوالن بايد در اين زمينه آن را الگو قرار دهند.
وی به كشتار مردم مدافع حجاب درمسجد گوهر شاد مشهد اشاره كرد و گفت: رضاخان 
 در ايران و كمال آتاتورک در تركيه هر دو مسؤوليتی مشابه در دين زدايی و اسالم زدايی

 داشتند.
امام جمعه كيش ياد آور شد: كار رضاخان بجايی رسيد كه عزاداری و روضه خوانی برای 
سيد الشهدا و حضور بانوان محجبه در خيابان ها را ممنوع كرده بود، اين مأموريت را هم 

آتاتورک در تركيه اجرا كرد.
عليدادی مأموريت بعدی رضا خان را حذف روحانيت و حوزه علميه عنوان كرد و گفت: 
وجود مردمی آگاه و با شعور و دفاع جانانه مبارزان از ارزش ها و آرمان ها سبب شد تا 

انقالب اسالمی به ياری خداوند به پيروزی برسد و نقشه های آنان عملی نشود.

دفاع جانانه مردم از انقالب و نظام در تیرماه
 سال 78 فتنه را خاموش و دشمنان را مأیوس کرد 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از بکارگیری فناوری های نوین برای استفاده 
گسترده تر از انرژی های نو در جزیره کیش خبر داد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، علي اصغر مونسان 
نوين،  بکارگيری فناوری های  از نظرات كارشناسان مجرب و  بهره گيری  با  گفت: بزودی 
برای تأمين برق24 كيلومتر از معابر، پارک ها و اماكن عمومی كيش از انرژی خورشيدی 

استفاده می كنيم.
وی با اشاره به اينکه پيش از اين سوالرهای انرژی خورشيدی كه در برخی مناطق شهری 
و نوار ساحلی استفاده می شدند از نظر جلوه ظاهری زيبا نبودند گفت: در اين طرح توجه 
ويژه به زيبايی بصری سوالرهای انرژی خواهيم داشت و به همين دليل به جای استفاده از 

سوالرهای قبلی از سيستم سوالر فارم )solar farm( استفاده می شود.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش همچنين از اجرای سياست های تشويقی برای ترغيب 
شهروندان و سرمايه گذاران به استفاده از انواع انرژی های نو خبر داد و افزود: در حال تدوين 
ضوابطی در شهرسازی كيش هستيم تا سازندگان، مالکان و سرمايه گذاران هتل ها، برج ها 
و ساختمان های مسکونی در صورت تأمين انرژی مورد نياز خود با استفاده از سوالرهای 

پيشرفته تبديل انرژی خورشيدی، از مزايا و تخفيف های ويژه ای برخوردار شوند.

مهندس مونسان با تأكيد بر اينکه در جزيره كيش اجرای طرح های توسعه ای در تمامی 
بخش های گردشگری، صنعتی و عمرانی با محوريت حفظ محيط زيست خواهد بود از ورود 
خودروهای برقی در  آينده نزديک به جزيره كيش خبر داد و تصريح كرد: تالش می كنيم 

تا كيش به عنوان جزيره سبز در بکار گيری طرح های نوين پيشرو باشد.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد همچنين با اشاره به  لزوم توسعه سيستم حمل و نقل شهری 
در كيش اظهار داشت: ايجاد زيرساخت های الزم برای حمل و نقل ريلی در سطح جزيره 
كيش يکی از طرح های مهمی است كه هم اكنون مراحل كارشناسی را می گذراند و با 

همکاری بخش خصوصی بزودی به مرحله اجرا در می آيد.

جزیره کیــش پیشرو در اســتفاده از 
انــرژي هــاي نـو

دریـــچه

نگاه ویژه به جذب سرمایه ها

تغییر  با  جهان  اقتصاد  اخیر،  دهه  در 
نرم  پنجه  و  بسیاری دست  تحوالت  و 
افت  نتیجه  که  تغییراتی  است.  کرده 
تحوالت  تجاری،  ارزهای  خیزهای  و 
سیاسی و جنگ های داخلی و خارجی 

بوده است.
مستقیم  ای  گونه  به  تحوالت  این 
تمامی  اقتصاد  بر  غیرمستقیم  یا 
این  با  درگیر  چه  جهان  کشورهای 
تحوالت بوده اند یا نه، تأثیرگذار بوده 

است.
در کشور جمهوری اسالمی ایران، شاید 
این تحوالت ناخواسته و غیرمستقیم، 
کمترین تأثیر را داشته است؛ به طوری 
ایران،  به  سفر  درخواست  سیل  که 
گذاری در این کشور  همچنین سرمایه 
افزایش  گذشته  های  سال  به  نسبت 
قابل توجهی یافته است. اما کمبودهای 
های  زیرساخت  وجود  عدم  از  ناشی 
مراکز  و  ها  هتل  همچون  گردشگری 
استانداردهای با  مطابق   پذیرایی 

موجب  مناسب  میزان  به  المللی  بین 
شده است تا کشورمان  نتواند به خوبی 
از این فرصت های به دست آمده برای 
جذب گردشگران استفاده های الزم را 

ببرد.
با  کیش  آزاد  منطقه  میان،  این  در 
و  گردشگری  فراوان  های  ظرفیت 
تجاری می تواند یکی از قطب های فعال 

در جذب این درخواست ها باشد.
های  تالش  با  اخیر  های  ماه  در   اگرچه 
شبانه روزی  مدیرعامل و رییس هیئت 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره 
تیم کارشناسی این سازمان شاهد رشد 
ها  زیرساخت  افزایش  در   چشمگیری 
و توانمندی حوزه های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی - هنری و گردشگری 
مهم این  اما  ایم؛  بوده   در جزیره کیش 

و  صعودی  روند  این  تا  طلبد  می   
با  و  یابد  ادامه  همچنان  رشد  روبه 
تمام  نیمه  های  پروژه  پذیرفتن  پایان 
تعیین  اندازهای  چشم  به  رسیدن  و 
از   1404 انداز  چشم  سند  در  شده 
پر  ای  آینده  شاهد  مسؤوالن،  سوی 
 رونق و زیبا برای جزیره مرجانی کیش

 باشیم.

ــری  ــفره 3000 نف ــان س ــارک رمض ــاه مب در م
افطــار در نــوار ســیاحتی جزیــره کیــش از 
ــترده  ــس گس ــه راه پردی ــا س ــاحل ت ــدان س می

ــد. ش
ــر از روزه  ــش از 3000 نف ــی  بي ــن مراســم روحان در اي
ــه  ــی ب ــی و خارج ــگران داخل ــهروند و گردش داران ش
همــراه مســؤوالن ســازمان منطقــه آزاد كيــش و محمــد 
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــام و مع ــم مق ــا قائ ــعيدی كي س
مناطــق آزاد كشــور در فضايــی صميمانــه افطــار كردنــد.
ســعيدی كيــا بــا توجــه بــه تغييــرات صــورت پذيرفتــه 
ــش  ــت: افزاي ــر گف ــای اخي ــاه ه ــش در م ــره كي در جزي
رونــق ســاخت و ســاز، حضــور پررنــگ نمايندگــی هــای 
ــا در  ــی ه ــن نمايندگ ــات اي ــا و تبليغ ــرح و نماده مط
ســطح شــهر و زيباتــر شــدن فضاهــای شــهری، نشــان 
ــره در  ــداوم مســؤوالن جزي ــی و م ــالش دائم ــده ت دهن

مســير توســعه و تحــول اســت.
وی ادامه داد: ابتکار مهندس مونسان مدير عامل سازمان 

چنين  در  افطار  مراسم  برپايی  در  كيش  آزاد  منطقه 
مردم  به  احترام  بارز  نمونه  ساده  و  صميمی   فضای 

است.
مهنــدس مونســان، مديرعامــل و رييــس هيئــت مديــره 
ســازمان منطقــه آزاد كيــش نيــز بــا اشــاره بــه اســتقبال 
گســترده كيشــوندان و گردشــگران از ايــن مراســم زيبــا 
گفــت: ايــن حضــور تصويــر زيبايــی از همدلــی و اتحــاد 
مســلمانان در مــاه مبــارک رمضــان را ترســيم مــی كنــد.
وی افــزود: ايــن مراســم مــی توانــد ضمــن آشــنا كــردن 
ــی،  ــای دين ــن هــای زيب ــا و آيي ــا ســنت ه گردشــگران ب
ــه جــای گــذارد. ــان ب ــدگار در اذهــان آن خاطــره ای مان

الزم بــه يــادآوری اســت ايــن مراســم پرفيــض، روحانــی 
و صميمانــه بــه همــت شــركت ســرمايه گــذاری و 
توســعه كيــش، معاونــت اجتماعــی و امــور زنــان 
ســازمان منطقــه آزاد كيــش و بانــوان كارآفريــن جزيــره 

ــد.  ــزار ش برگ

سفره افطار3000 نفری در مرکز شهر جزیره کیش
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حجت االسالم راشد یزدی:
جزیره کیش شناسنامه تاریخ 5 هزارساله ایران اسالمی است

حجت االسـالم والمـسلمین راشد یزدی گفت: 
و  است  مملکت  و  نظام  آبروی  کیش  جزیره 
تالش  نـشانه  منـطقه  این  پیـشرفت  سرعت 

مسؤوالن نظام است.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد 
كيش، حجت االسالم و المسلمين راشد يزدی در مراسمی 
كه با حضور مديرعامل، معاونان، مديران و كاركنان سازمان 
منطقه آزاد كيش در سالن خليج فارس مركز همايش های 
بين المللی كيش برگزار شد حركت شتابان چرخ های توسعه 

و آبادانی جزيره كيش را مايه مباهات هر ايرانی دانست.
وی افزود: مسؤوالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران 
امروز  و  كرده اند  تالش  بسيار  منطقه  اين  آبادانی  برای 
جزيره كيش می تواند به عنوان شناسنامه ارزشمندی از 
تاريخ 5 هزار ساله ملت شريف ايران اسالمی، آبروی نظام 

و مملکت را در عرصه بين المللی حفظ كند. 
حجت االسالم و المسلمين راشد يزدی با اشاره به اينکه 
است  آرامش  و  آبادانی  يادآور  ايرانی،  هر  برای  كيش  نام 
گفت: اين جزيره زيبا می تواند برای خانواده های مسلمان 
و هموطنانمان مکان رهايی از دغدغه های زندگی شهری 
و رسيدن به آرامش روحی باشد و اين دستاورد ارزشمند 
را مديون برنامه ريزی مديران فرهيخته و با درايت سازمان 

منطقه آزاد كيش هستيم.
وی به حضور اقوام مختلف ايران اسالمی در كيش اشاره 
كرد و برپايی شايسته مراسم و آئين های مذهبی در جزيره 
كيش را فرصت ارزشمندی برا ی معرفی فرهنگ اسالمی 
به گردشگران خارجی و كشورهای منطقه دانست و افزود: 
برگزاری مراسم افطاری با حضور 3 هزار نفر از گردشگران 
و ساكنان كيش تابلوی  زيبايی از همدلی و وحدت اسالمی 

را به تصوير كشيد. 
لزوم  بر  تأكيد  با  المسلمين راشد يزدی  و  حجت االسالم 
توجه مسؤوالن به حقوق و جايگاه مردم اظهارداشت: امام 
خمينی )ره( خدمتگزاری به مردم را از مهم ترين افتخارات 
ايرانيان  خود می دانست و رمز ماندگاری ايشان در قلوب 

همين تواضع و روحيه خدمتگزاری بود.
وی افزود: مسؤوالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ايران 
با سرلوحه قرار دادن اين بينش امام راحل )ره( می توانند 

حركت در مسير موفقيت را برای جامعه هموارتر كنند.
همچنين حجت االسالم و السمين راشد يزدی در همايش 
حجاب و عفاف در مركز همايش های بين المللی كيش افزود: 
 بر اساس آموزه های دينی و روايات متعدد از پيامبر اكرم )ص(، 
بايد با محبت كردن به دختران در خانواده ها زمينه ايجاد 
خود كـم بيـنی و نياز به بدحجابی و جلب توجه در جامعه 

برای رفع كمبودهای آنان را از بين برد.
بيان روايات متعددی در خصوص تکريم و محبت  با  وی 
به دختران در خانواده ها افزود: بانوان بدحجاب در جامعه 
ما بی دين نيستند بلکه اين رفتار آنان نتيجه تربيت بد در 

خانواده ها است.
وی در ادامه زنان را يکی از اركان اصلی و اساسی فرهنگ 
تمام صحنه ها حضور  در  ما  زنان  گفت:  و  دانست  جامعه 
دفاع  از شهدای  تن  به طوری كه 9 هزار  داشته اند  فعال 
مقدس را زنان تشکيل داده و وظيفه تربيت 148 هزار تن 

مادران  عهده  بر  نيز  شهدا  فرزندان  از 
صبور آنان بوده است.

وی در ادامه با اشاره به جايگاه زن در 
زنده  و  كهن  كشورهای  تاريخی  متون 
جاهليت  در  دختران  كردن  گور  به 
گفت:  عرب  دنيای  در  اسالم  از  قبل 
كه  دينی  عنوان  به  اسالم  ظهور  با 
برخوردار  وااليی  ارزش  از  آن  در  زن 
را خود  اصلی  جايگاه  بانوان   است 

 شناختند.
يزدی  راشد  والسمين  االسالم  حجت 
شاهد  امروز  دنيای  در  كه  اين  بيان  با 
غربی  جوامع  در  مدرن  جاهليتی 
هستيم گفت: امروز بجای زنده به گور 

می  را  آنان  شخصيت  دختران،  كردن 
می كنند.  بی حرمتی  آنان  به  و   كشند 
يزدی  راشد  والسمين  االسالم  حجت 
بر لزوم فعاليت فرهنگی برای  با تأكيد 
ترويج حجاب و عفاف در جامعه اظهار 
داشت: بايد زنان ارزش خود را بدانند و 
اگر در اين كار موفق باشيم شاهد حضور 

زنان بدحجاب در جامعه نخواهيم بود.
يزدی  راشد  والسمين  االسالم  حجت 
با  انقالب  ابتدای  از  اگر  كرد:  تأكيد 
موضوع  يک  عنوان  به  حجاب  مسأله 
اين  در  امروز  می شد  برخورد  فرهنگی 

خصوص كارنامه موفقی داشتيم.
وی در عين حال افزود: برخورد با مقوله 
فرهنگی  مسأله  يک  عفاف  و  حجاب 
است و نبايد زحمت اين كار به نيروی 
اما در برخی موارد  انتظامی داده شود 
برای برخورد با مصاديق امر به معروف 
و نهی از منکر با قدرت، نيازمند مداخله 

نيروی انتظامی هستيم.
وصف  »در  پيامکی  مسابقه  هدايای  مراسم  اين  پايان  در 
حجاب« از سوی نيروی انتظامی ويژه كيش به نفرات برتر 

اين مسابقه اهدا شد.
زنان  امور  سوی  از  كه  عفاف«  و  »حجاب  همايش  در 
سازمان منطقه آزاد كيش برگزار شد؛ معاونين، مديران و 
كاركنان سازمان منطقه آزاد كيش، فرماندهی و كاركنان 
مردم  مختلف  اقشار  كنار  در  كيش  ويژه  انتظامی  نيروی 

حضور داشتند.

حضور  با  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کیش  جزیره  دنیا،  پیشرفته  امكانات  و  حاذق  پزشكان 
تبدیل  درمنطقه  سالمت  گردشگري  هاي  قطب  از  یكي  به 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد 
 كيش، علي اصغر مونسان به همراه گروهي ازچشم پزشكان

و پزشكان قلب و با حضور در بيمارستان كيش از بخش هاي 
مختلف آن بازديد كردند.

در اين بازديد مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش از توسعه 
كيش  جزيره  پرورش  و  آموزش  ارتقاء  و  درماني  خدمات 
به عنوان دو محور اصلي و مورد توجه از ابتداي فعاليتش 
خدمات  توسعه  راستاي  در  افزود:  و  كرد  ياد  كيش  در 
درماني تالش كرديم زمان حضور پزشكان حاذق كشور در 

بيمارستان كيش افزايش يابد.
مونسان محيط آرام و پاك بيمارستان كيش و وجود جاذبه هاي 
گردشگري دراين جزيره مرجاني را به عنوان مزيت هاي رقابتي 
جزيره كيش در جذب توريست سالمت در مقايسه با ديگر 

نقاط كشورمان و كشورهاي منطقه عنوان كرد.
وي گفت: درگام نخست توسعه گردشگري سالمت، تالش 
 مي كنيم با اولويت قراردادن بحث درمان و كاهش هزينه هاي 
درماني، مردم كشورمان با سطح درآمد متوسط از استانها 
و شهرهاي مجاور، جزيره كيش را به عنوان مقصد درماني 
خود انتخاب كنند و در گام بعدي، مي توانيم با تبديل كيش 
به قطب توريست سالمت در منطقه، پذيراي گردشگراني از 

كشورهاي حوزه خليج فارس باشيم.
برقراري  به  اشاره  با  آزاد كيش  منطقه  سازمان  مديرعامل 
ورود  و  عراق  كشور  شهرهاي  و  كيش  بين  پروازي  خط 
گردشگران  اين  افزود: حضور  به جزيره  عراقي  گردشگران 
در جزيره فرصت مناسبي براي تبليغ فعاليت ها و امكانات 

درماني كيش است.
تشريح  به  گردشگري سالمت  توسعه  راستاي  در  مونسان 
بيمارستان كيش پرداخت و  انجام در  فعاليت هاي درحال 
در  متخصص  نيروي  تأمين  و  امكانات  فراهم شدن  گفت: 
دستور  در  پزشكي  و چشم  ومو  پوست  زيبايي،  بخش  دو 
كار مسؤوالن درماني كيش قرار دارد و درخصوص كاشت 
حلزون مصنوعي در بيمارستان كيش نيز درحال بررسي و 
پيگيري موضوع با »دكتر فرهادي« جراح و متخصص گوش 

و حلق و بينی هستيم.
پزشكان  و  پزشكي  تيم هاي چشم  بازديد  از  پايان  در  وي 
قلب از امكانات بيمارستان كيش تقدير و درخصوص توسعه 

همكاري ها با اين گروه از متخصصان ابراز اميدواري كرد. 
فوق  و  چشم  متخصص  و  جراح  شجاعي«  احمد  »دكتر 
از  بازديد  از  پس  نيز  انكساری  عيوب  و  قرنيه  تخصص 
ظاهر  و  بهداشت  نظم،  گفت:  كيش  بيمارستان  امكانات 

يكي  كيش  بيمارستان  خوب 
كه است  هايی  شاخصه   از 

نشان دهنده فعاليت هاي صحيح 
اجرايي در اين بيمارستان است.

به رونق ساخت و  اشاره  با  وي 
ساز، افزايش امكانات تفريحي و 
جزيره  درماني  فضاهاي  توسعه 
افزود:  اخير  ماه  كيش در چند 
جذب ايرانيان مقيم كشورهاي 
ديگر  مسلمانان  و  خارجي 
كشورها يكي از راه هاي معرفي 
پايگاه  عنوان  به  كيش  جزيره 
منطقه  در  سالمت  گردشگري 

است.

سازمان  عامل  مدير  تالش هاي  از  تقدير  با  شجاعي  دكتر 
منطقه آزاد كيش در راستاي توسعه و تحول اين  جزيره، 
در خصوص گسترش و تقويت امكانات و كادر چشم پزشكي 

بيمارستان كيش ابراز عالقه مندي كرد.    
گفتنی است تقويت همكاری هاي سازمان منطقه آزاد كيش 
پيشرفته  تأمين تجهيزات  علوم پزشكی شيراز،  دانشگاه  و 
تخصصی، فوق  و  تخصصی  جراحی  اعمال  برای   پزشكی 
جراحی  و  كبدی  بيماريهای  الپاروسكوپی،  جراحی های 
تخصص  فوق  و  متخصص  پزشكان  حضور  اورولوژی، 
كشورهای  بيماران  به  درمانی  خدمات  ارائه  و  كشورمان 
منطقه و حاشيه خليج فارس، آسيای ميانه، عراق وكويت، از 
جمله فعاليت هاي مهم سازمان منطقه آزاد كيش است كه 
در چند ماه گذشته در راستاي توسعه گردشگري سالمت 

در جزيره كيش انجام شده است. 

فوق تخصص بيماريهای متابوليک ارثی از راه اندازی مركز مشاوره 
پذيرش  و  كيش  بيمارستان  در  متابوليک  بيماريهای  و  ژنتيک 

مراجعان از مرداد ماه امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد 
اين  راه اندازی  اهداف  و  اهميت  كيش، شهال فرشيدی در مورد 
افراد  در  معلوليت ها  و  بيمارها  بروز  از  پيشگيری  گفت:  مركز 
از  ازدواج های خويشاوندی در كشور،  تعداد  به  توجه  با  خانواده 

مهمترين اهداف راه اندازی اين مركز در بيمارستان كيش است.
وی با ياد آوری اينکه بيش از60 درصد ازدواج های كشور از نوع 
خويشاوندی است افزود: هر چه ارتباطات فاميلی بيشتر و رابطه 
خونی نزديک تر باشد شانس بروز بيماری های ژنتيک در فرزندان 

متولد شده بيشتر خواهد بود.
بيماری  هزار  كنون 23  تا  اينکه  بيان  با  متخصص  پزشک  اين 
اگر زوجی  اظهار داشت:  است  ژنتيک در كشور شناسايی شده 
غريبه باشند و ازدواج كنند برای هر بار بارداری 2 تا 3 درصد در 
معرض خطر ابتال به يکی از اين 23 هزار نوع بيماری قرار دارند اما 

در ازدواج های فاميلی اين رقم از 2 برابر هم باالتر است.

فرشيدی مهمترين راه پيشگيری از بروز اين نوع بيماری را انجام 
مشاوره ژنتيک برشمرد و افزود: آزمايش ژنتيک به غلط مرسوم 
شده است و وجود خارجی ندارد؛ اصل كار مشاوره است؛ و روند 
كار اين است كه مصاحبه ای با والدين و زوج انجام گرفته و بر 
اساس آن شجره نامه ای از آنها تهيه می شود، طبق اين اطالعات 
مشخص خواهد شد كه آيا برای اين زوج خطر اضافه تری برای 
بروز بيماری های ارثی و معلوليت در فرزندان وجود دارد يا خير؟

به گفته اين پزشک متخصص، بر اساس اين شجره نامه كه حاوی 
والدين است تصميم گرفته  از  اطالعات كامل، جامع و دقيقی 

می شود كه آيا زوج به آزمايشات اختصاصی نياز دارند يا خير؟
وی تأكيد كرد: آزمايشاتی كه به عنوان ژنتيک از آن ياد می شود، 
حدود يک هزار بيماری از 23 هزار نوع موجود را تست می كند و 
مابقی می ماند، اين آزمايشات برای افراد خاص با بيماری خاص 
تجويز می شود؛ هر يک بيماری به يک آزمايش نياز دارد و آن هم با 
هزينه ای بين 1 تا دو ميليون تومان، هزينه انجام اين نوع آزمايشات 

بسيارسنگين است بدون اينکه بتوان به نتيجه مطلوب رسيد.
فرشيدی افزود: مشاوره ژنتيک راهی ايجاد می كند و نشان می دهد 

آيا خطر تکرار برای بروز فرزندان معلول برای زوج وجود دارد يا 
خير؟ و اينکه چه آزمايش اختصاصی بايد بر روی فرد انجام شود.
وی ابراز اميدواری كرد كه بتوان با راه اندازی مركز مشاور ژنتيک 

از بروز بسياری از بيماری ها جلوگيری كرد.
مورد  در  كوچکتری  بخش  اندازی  راه  از  متخصص  پزشک  اين 
بيماريهای متابوليک ارثی در اين بيمارستان خبر داد و افزود: اين 
بيماری شيوع بسيار بااليی در كشور دارد و بيماری است كه در 
آن كودک سالم به دنيا آمده اما در اثر ابتال به آن به كما رفته و 

فوت می كند و يا اگر بماند دچار عقب ماندگی ذهنی می شود.
از درمان  اينکه پيشگيری مهمتر  بيان  با  اين پزشک متخصص 
است اظهار داشت: با هر يک مشاوره ژنتيک می توان از تولد يک 
بسيار  فرد معلول  نگهداری  فرد معلول جلوگيری كرد؛ چرا كه 
از  اين مركز در جلوگيری  اندازی  راه  رنج آور است،  و  بر  هزينه 

هزينه بسيار تأثيرگذار خواهد بود.
وی در مورد زمان پذيرش بيماران گفت: پذيرش مراجعان از هفته 
آخر مرداد ماه انجام خواهد گرفت و زوج ها می توانند در هفته 
آخر هر ماه برای گرفتن مشاوره به اين بيمارستان مراجعه كنند.

تبدیل بیمارستان کیش به یکي از مراکز برتر درماني کشور و منطقه

راه اندازی مرکز مشاوره ژنتیک و بیماری های متابولیک در بیمارستان کیش
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با پایان الیروبی بندرگاه کیش تا سه ماه آینده،
 کشتی های 12 هزار تنی در بندرگاه  کیش پهلو مي گیرند

حسین دهباشی، به عنوان عضو موظف هیأت 
تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره 

کیش تعیین شد.

سازمان  بين الملل  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد كيش، با تصویب وزیران عضو شورای عالی 
برخی  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی  تجاری-  آزاد  مناطق 
اعضای هيأت مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی كشور 

تعيين شدند.
همچنين با تصميم وزیران عضو شورای عالی مناطق 
شماره  مصوبه  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد 
شماره  و   1392/7/28 مورخ  130955/ت49711ک 
و  لغو   1392/7/2 مورخ  122240/ت49607ک 
عضویت اروج محمدی و مسعود سلطانی فر، به ترتيب 
تجاری- آزاد  مناطق  های  سازمان  مدیره  هيأت  در 

تعيين  غيرموظف  صورت  به  كيش  و  ارس  صنعتی 
شدند.

همچنين عضویت غيرموظف حسين دهباشی در هيأت 
كيش،  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره 
140071/ت49607ک  شماره  مصوبه   2 بند  موضوع 

مورخ 1392/8/25 به عضویت موظف اصالح شد.
ــخ  ــا تأیيــد ریيــس جمهــوری در تاری ــه ب ــن مصوب ای
1393/4/1 از ســوی معــاون اول ریيــس جمهــوری در 

تاریــخ 1393/4/7 ابــالغ شــده اســت.

مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگي  شوراي  اعضای  حضور  با 
جزيره كيش 35 كيلوگرم مواد مخدر در محوطه فرماندهي 

انتظامی ويژه كيش معدوم شد.
سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
چهار  كشفيات  مخدر  مواد  مقدار  اين  كيش،  آزاد  منطقه 
انتظامي ويژه كيش است كه با حضور  ماه گذشته نيروي 
 ابراهيم رضواني معاون فرهنگي و اجتماعي اين سازمان و 
مخدركيش،  مواد  با  مبارزه  هماهنگي  شوراي  مقام  قائم 
كيش،  جمعه  امام  عليدادي  المسلمين  و  االسالم  حجت 
سرهنگ دهکي فرمانده انتظامي ويژه كيش و دبيرشوراي 
 هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اين جزيره و محمد شنبه زاده 

رييس دادگستري كيش امحاء شد.
سرهنگ دهکي دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر 
دستگاه هاي  همکاري  و  همراهي  مراسم  اين  در  كيش 
مختلف را در مبارزه با مواد مخدر ضروري دانسته و گفت: 
50 درصد از زندانيان كشور به جرم اعتياد و عوارض آن در 
زندان هستند و اعتياد پايه و اساس ارتکاب جرايم يا سرقت 
و جنايت است كه نياز به مواد آنها را به ارتکاب جرم هاي 
ديگر وادار مي كند. وي بهترين شيوه مبارزه با پديده شوم 
اعتياد را غني سازي برنامه هاي فرهنگي در جامعه و مبارزه 

آشکار با آن دانست و اظهار داشت: بايد عواقب و پيام هاي 
خطرناک اعتياد براي مردم روشن شده و نوعي بيزاري از 

اعتياد در جامعه ايجاد شود. 
حسين دهکی افزود: استکبار جهانی وقتی بتواند جوانان يک 
كشور را به سمت اعتياد و مصرف مواد مخدر سوق دهد در 

اصل توانسته است سلطه خود را در آن كشور عملی كند.
 وی گفت: اگر بحران های دنيا را فقر، تخريب محيط زيست

و تهديدات هسته ای بدانيم، امروز بحران اعتياد كمتر از آنها 
نيست و خود مانند زلزله خاموش حركت می كند و جوانان و 
افراد زيادی را در دام خود گرفتارمی سازد. فرمانده انتظامي 
ويژه كيش در اين مراسم با اشاره به كشف 117 كيلوگرم 
هاي برنامه  گفت:  كيش  در  گذشته  سال  در  مخدر   مواد 
زمينه  در  آموزشي  و  فرهنگي  كار  انجام  براي  اي  ويژه 
مبارزه با مواد مخدر در دست اقدام است و قصد داريم اين 

كار را از دبستان هاي كيش آغاز كنيم.
تشديد  بر  تأكيد  با  پايان  در  كيش  ويژه  انتظامي  فرمانده 
اجراي طرح پاكسازي و قاطعيت و جديت پليس در طرح 
برخورد با هرگونه قاچاق موادمخدر، از همکاري و مشاركت 
كيشوندان با پليس در اجراي طرح ها و دستگيري متخلفان 
قدرداني و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه توزيع 

و فروش مواد مخدر توسط افراد معلوم الحال، در اسرع وقت از 
طريق تلفن 110 به پليس اطالع تا نسبت به دستگيري سريع 
مجرمان و متخلفان اقدام شود. حجت االسالم و المسلمين 
عليدادي امام جمعه كيش نيز در اين مراسم با قدرداني از 
عملکرد علي اصغر مونسان مدير عامل سازمان منطقه آزاد 
كيش و رييس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر اين 
جزيره و فرماندهي انتظامي ويژه كيش در ايجاد جزيره پاک 
انسان و جامعه است و جا دارد  گفت: نجات معتاد، نجات 
از نيروي انتظامي كه در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر و 
و  كردند  انقالب  تقديم  را  شهدايي  جامعه  هاي  ناهنجاري 
دستگاه قضايي كه با صدور احکام خداپسندانه در پيشگيري از 

اين بالي خانمان سوز نقش دارند قدرداني كنم.
ابراهيم رضواني معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان منطقه 
آزاد كيش و قائم مقام شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر 
اين جزيره نيز در اين مراسم كشف و امحاء 35 كيلوگرم مواد 
 مخدر در كيش را حاصل تالش خستگي ناپذير و شبانه روزي 
مأموران نيروي انتظامي ويژه كيش دانست و افزود: در سال 
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي همگي بايد 
دست به دست هم دهيم و با مشاركت و فراخواني مردم در 

مبارزه با مواد مخدر بيش از پيش بکوشيم.

سرآمدان  همايش  دوره  سومين  تعالی«  نشان  »تنديس 
روابط عمومی كشور، طی مراسمی به روابط عمومی و امور 

بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه 
آزاد كيش، هيأت مميزی و داوران سومين آئين معرفی 
روابط  عملکرد  بررسی  با  ايران   عمومی  روابط  سرآمدان 
يا  سازمانی  تعالی  مدل  اساس  بر  سازمان  اين  عمومی 
را  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  عمومی  روابط   ،EFQM
شايسته دريافت » تنديس تعالی روابط عمومی« دانستند.

روابط  سرآمدان  از  تجليل  آيين  همايش  دوره  سومين 
ايران در سالن همايش خليج فارس محل دائمی  عمومی 
نمايشگاه های بين المللی تهران با حضور افخمی راد معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت، پروفسور باقر سـاروخانی و هوشـمند 
 سـفيدی دبير كل سـمپوزيوم بين المللی روابط عمومی های

كل كشور برگزار شد.
گفتني است در اين همايش از 68 روابط عمومی برتر در 
سه سطح تعهد، سرآمدی، تعالی روابط عمومی با دريافت 

تنديس و هدايای ديگر تجليل شد.

»دهباشي« عضو موظف 
سازمان منطقه آزاد کیش شد 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: به جوانان مناطق آزاد کشور اعتماد کنیم

اهداي »تندیس نشان تعالي« روابط عمومي به سازمان منطقه آزاد کیش

عملیات  پایان  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
الیروبی حوضچه بندرگاه کیش تا سه ماه آینده و پهلوگیری 

کشتی های 12هزار تنی دراین بندرگاه خبرداد.
منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
آزاد کیش، علی اصغر مونسان با تأکید بر این که بسترسازی 
مناسب و تقویت زیرساختها در بندرگاه تجاری و مسافری 
کیش از طرح های مهم عمرانی در این منطقه است از پایان 
ماه  سه  تا  دو  طی  کیش  تجاری  بندرگاه  الیروبی  عملیات 

آینده خبرداد.
وی افزود: با تکمیل عملیات الیروبی حوضچه بندرگاه تجاری 
کیش که مراحل پایانی آن از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده 
است عمق حوضچه از منفی پنج به منفی ده و نیم افزایش 
خواهد یافت و امکان ورود و پهلو گیری  کشتی های کانتینری 

تا ظرفیت 12 هزار تن در این اسکله فراهم می شود.
 بر اساس این گزارش، طرح الیروبی حوضچه بندرگاه در دو 
پیرامونی در حال  احداث دایک  و  بخش الیروبی حوضچه 
اجرا است که در برآوردهای اولیه حجم فضای الیروبی شده  

حدود 700 هزار متر مکعب تخمین زده شده است.
خطوط   توسط  الیروبی  عملیات  از  حاصل  مواد  انتقال  با 
لوله، دایک پیرامونی به طول 750 متر و حجم 150 هزار متر 
مکعب ساخته و فضای مناسبی برای عملیات بندری، تردد 
کانتینرها و ایجاد انبارهای بزرگ تجاری فراهم خواهد شد.

الزم به ذکر است بندر تجاری کیش  با مساحت 110 هکتار 
پست   15 و  غربی  و  شرقی  مرکزی،  حوضچه  سه  شامل 
شده  واقع  کیش  جزیره  شرقی  شمال  قسمت  در  اسکله 
است و یکی از بازوهای اصلی حمل و نقل کاال از خارج از 

کشور و همچنین از جزیره کیش به سرزمین اصلی است.

اصالح  و  رفع  از  کیش  المللي  بین  فرودگاه  سرپرست 
نواقص، ارتقاء عملکرد و به روز رسانی تجهیزات فرودگاه 
خبر  فرودگاهی  گواهینامه  دریافت  برای   کیش 

داد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
انجام  فعاليت هاي  به  اشاره  با  فتاحي  كورش  كيش،  آزاد 
سازمان  از  فرودگاهي  گواهينامه  دريافت  براي  شده 
هواپيمايي كشوري گفت: اين گواهينامه به فرودگاه هايي 

اعطا مي شود كه داراي استانداردهاي بين المللي باشند.
گذشته  ماه  افزود:  كيش  بين المللي  فرودگاه  سرپرست 
از همه بخش هاي  هواپيمايي كشوري  كارشناسان سازمان 
مختلف  حوزه هاي  در  و  كردند  بازديد  كيش  فرودگاه 

مميزي انجام دادند.

به گفته فتاحي پس از اعالم نظر اين كارشناسان 
ارتقاء  درچند روز آينده و رفع و اصالح نواقص و 
عملکرد، به روز رسانی تجهيزات فرودگاه كيش در 
فرودگاه  كارشناسان،  سوي  از  شده  اعالم  فرصت 
دريافت  به  موفق  بار  نخستين  براي  جزيره كيش 

اين گواهينامه خواهد شد.
شايان ذكر است تعداد كمي از فرودگاه هاي كشور 
داراي گواهينامه فرودگاهي هستند و دريافت اين 
گواهينامه عالوه بر ارتقاء سطح فرودگاه كيش در 
و  اطمينان  جلب  باعث  كشور،  فرودگاه هاي  بين 
براي  خارجي  هواپيمايي  شركت هاي  عالقه مندي 
خواهد  كيش  فرودگاه  به  پروازي  مسير  برقراري 

شد.

نمایندگان ناشران خارجی شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از تالش 
این  از  کیش  جزیره  مومن  مردم  استقبال  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مسئوالن 

نمایشگاه قدردانی کردند.  
به گزارش روابط عمومي وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد كیش، نماینده انتشارات »هیزمت« 
تركیه در این زمینه گفت: با وجود گرمای هوا، مردم متدین و عالقه مند به قرآن كریم در جزیره 

كیش استقبال خوبی از این نمایشگاه داشتند. 
وی با بیان این كه بدون توجه به منافع مادی و برای معرفی انتشارات خود در این نمایشگاه 
به كیش سفر كرده بود، افزود: منطقه آزاد كیش ظرفیت باالیی برای برنامه های فرهنگی بین 
المللی دارد و نمایشگاه قرآن كریم هم می تواند در سطوح باالتری در این جزیره برگزار شود. 

نماینده انتشارات »امجاد لبنان« هم اظهار داشت: با توجه به ظرفیت منطقه آزاد كیش، برگزاری 
نمایشگاه در سطح باالتر می تواند باعث جذب بیشتر عالقه مندان به علوم قرآنی شود. 

بر اساس این گزارش، شركت كنندگان در این نمایشگاه محصوالت خود در بخش های سبک 
زندگی اسالمی، حوزه قرآن، نشر الکترونیکی و نرم افزارها و صنایع دستی مرتبط با علوم قرآنی 

را در 35 غرفه در معرض دید عالقمندان قرار دادند.  
نمایشگاه بین المللی قرآن كریم با حضور نمایندگان كشورهای تركیه، سوریه و لبنان، از 26 تیر 

تا اول مرداد ماه در جزیره كیش برگزار شد. 

فرودگاه کیش گواهینامه فرودگاهي دریافت مي کند 

قدردانی ناشران خارجی از نمایشگاه
 بین المللی قرآن در کیش 
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نویسنده  و  شاعر  رحماندوست«  »مصطفی  با  نشستی  در  کیش  جزیره  مادران 
کودک و نوجوان با ارزش ها و فنون قصه گویی برای کودکان آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در اين نشست كه در 
 گراميداشت روز ادبيات كودک و نوجوان در خانه فيلم و هنر لبخند برگزار شد، شركت كنندگان

 با روش های صحيح بيان قصه ها و داستان های اصيل كشورمان آشنا شدند.
رحماندوست در اين نشست با تأكيد بر ارزش قصه گويی برای كودكان گفت: قصه گويی برای 
كودكان يک حق برای آنان محسوب می شود و باعث، ايجاد و تقويت روابط عاطفی می شود.

 وی با بيان اين كه قصه گويی بر خالف تصورات ما فقط مختص پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها 
نيست گفت: هر پدر و مادری بايد برای كودک خود قصه بگويد و حتماً نياز به قصه های 

خاص و آموزشی بودن آن نيست، بلکه نفس قصه گويی برای كودكان بسيار مهم است.
وی در خصوص زمان مناسب برای قصه گويی نيز گفت: عادت مطالعه تا 8 سالگی در 
كودكان شکل می گيرد و حتی قصه گويی برای مادران باردار نيز می تواند اثرات مثبتی 
بر روی جنين داشته باشد و اين مسأله ای است كه  در دستورات دينی ما نيز به آن 

اشاره شده است.
وی با بيان اين كه در بسياری از كشورهای پيشرفته جهان قصه گويی برای كودكان از 
منظر قانون جزء حقوق مسلم آنان است گفت: در صورتی كه پدر و مادران سوئدی برای 

كودكشان قصه نگويند كودک می تواند به مراجع قضايی شکايت كند.
اين شاعر و نويسنده كودک و نوجوان كه آثارش در كشورهای مختلف جهان نيز ترجمه 
و منتشر شده است افزود: در دنيای امروز با توجه به محدوديت های زمانی برای والدين، 

داستان های كوتاه بهترين گزينه برای قصه گويی برای كودكان است.
نسل  گفت:  ايران  در  نوجوانان  و  كودكان  كتاب  تيراژ  شدن  كم  از  تأسف  ابراز  با  وی 
از بسياری  خانواده ها  متأسفانه  و  خوانند  می  كتاب  كمتر  بسيار  ما  كودكان   جديد 
  هزينه های غيرضروری را انجام می دهند اما برای تشويق و ترغيب كودكان به مطالعه هزينه 

نمی كنند.
وی در پايان با تأكيد مجدد بر قصه گويی برای كودكان گفت: خانه ها در دنيای امروز 
كوچک شده اما نگاه های نزديک چهره به چهره هم كمتر شده و قصه گويی می تواند اين 

ارتباط چهره به چهره و روابط عاطفی بين والدين و كودكان را تقويت كند.    
معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد كيش هم دراين نشست گفت: اشعار و 
آثار فراوانی از رحماندوست برجای مانده كه والدين می توانند آن را به عنوان هديه به 

فرزندان خود اهدا كنند.

  شاعر کودکی ها از رمز و راز قصه گویی با 
مادران کیش گفت

هفتمین جشن روزه داران کوچک جزیره کیش با حضور 
پارک شهر  به همراه خانواده هایشان  در  1500 کودک 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، بيش 
از يکهزار و پانصد كودک به همراه خانواده هاي خود، سيزدهمين افطار 
ماه مبارک رمضان را، ميهمان هفتمين جشن روزه داران كوچک در پارک 

شهر جزيره كيش بودند.
 كودكان در اين جشن، ضمن صرف افطاري در كنار هم،  با آداب و فوايد روزه داري 
آشنا شدند و آرزوها و خواسته هاي خود را از خداوند مهربان در قالب پيام هايي 
در  و  نوشتند  بود  شده  توزيع  آنان  بين  كه  دعوتنامه های  در  كودكانه 

مسابقات متنوع  با موضوع رمضان نيز شركت كردند.
حضور عمو قناد، عمو شکالت و گروه »جمعه به جمعه« نيزعالوه بر ايجاد 
ماه  از  زيبايي  تصوير  خانواده ها،  و  كودكان  برای  پرنشاط  و  شاد  فضايی 

مبارک رمضان در ياد و خاطره كودكان به جاي گذاشت.
در پايان اين جشن كه با استقبال بي نظير كودكان و خانواده ها برگزار شد 

به كودكان و والدين آنان هدايايی به رسم يادبود اهدا شد.
جشن روزه داران كوچک هر ساله در نيمه اول ماه رمضان به همت امور 

زنان سازمان منطقه آزاد كيش برگزار مي شود.

جشن روزه داران کوچک در 
جزیره کیش برگزار شد.

تجاوزي  در  صهیونیستي  چرکین  غده  دیگر  بار 
وحشیانه و ظالمانه، کشتار بیرحمانه و ناجوانمردانه اي 
علیه مردم بي پناه و بي گناه فلسطین را آغاز کرده 
و جراحت و خسران دیگري بر پاره تن جهان اسالم، 

غزه مظلوم، نشانده است.

متأسفانه در اين ظلم آشکار و عظيم، نهادهاي بين المللي، 
مجامع حقوق بشري و سران كشورهاي غربي و رسانه هاي 
مدعي آزادانديشي با سکوت مرگبار خود زمينه خونريزي 
و جنايات تروريست هاي اسرائيلي را بيش از پيش فراهم 
جاي  به  كشورها  اين  سران  از  برخي  حتي  و  مي نمايند 

محکوميت اقدامات ددمنشانه رژيم متجاوز و جنگ طلبي 
صهيونيستي، از اين جرثومه پليد نژادپرست حمايت كرده 

و جاي ظالم و مظلوم را تغيير داده اند.
جانيان بين المللي صهيونيست با استفاده از درگيري افکار 
حمايت  تروريست هاي  حمله  بواسطه  مسلمانان  عمومي 
به  جهاني  استکبار  سوي  از  شده 
سرزمين هاي اسالمي سوريه و عراق، 
با  تا  افتاده اند  فلسطينيان  جان  به 
جاي  بيشتر،  نسل كشي  خام  خيال 
پاي خود را در سرزمين هاي اسالمي 

محکم تر نمايند.
از  يکي  اسالم  تاريخ  در  برهه  اين 
مهمترين و سرنوشت  ساز ترين روزها 
مسلمانان  همه  تا  دارد  جا  و  بوده 
در  و  خيزند  پا  به  حق  پيروان  و 
رمضان  مبارک  ماه  جمعه  آخرين 
بيشتر،  هرچه  باشکوه  )روزقدس(، 
مردم  حق طلبي  و  مظلوميت  نداي 
بزنند  فرياد  را  غزه  روزه دار  و  مظلوم 
َكر و  اعتراض شان گوش هاي  تا غريو 
اصطالح  به  مدعيان  بسته  چشمان 
و  كشانده  چالش  به  را  بشر  حقوق 
هم صدايي همه آزادانديشان جهان را 
اقدام بي شرمانه و  اين  در محکوميت 
جنايتکارانه رژيم نامشروع اسرائيل به 

همراه بياورد. ان شااهلل

پیام مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به مناسبت روز جهانی قدس
ِانَّ ُاوَهَن اْلُبیوِت َلَبْیُت الَعْنَکبوت 

و  حضور  با  ایراني  یوزپلنگ  معرق  تابلوي 
رونمایي  کیش  وگردشگران  ساکنان  استقبال 

شد.
به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد 
كيش، تابلوي معرق يوزپلنگ ايراني اثر استاد كيومرث صياد با 
هدف حمايت ازاين گونه جانوري نادر، درمراسم جنگ شبانه 
تاالر شهر كيش با حضور پرشور و تشويق هاي ساكنان و 

گردشگران كيش رونمايي شد.
تابلوي يوزپلنگ ايراني درابعاد 70 در100 سانتيمتر و به 
صورت تمام چوب با استفاده از چوب هاي گردو، پرتغال، 

سنجد و ممرز ساخته شده است.
استاد كيومرث صياد زمان خلق اين اثر را دو ماه و نيم 
اعالم كرد و حمايت از اين جانور درحال انقراض كه تنها 
نمونه يوزپلنگ در آسيا است را مهمترين هدف ساخت اين 

تابلوي معرق عنوان كرد.
گسترده  استقبال  با  شبانه  درجنگ  ايراني  يوز  تابلوي 
يگانه  حسين  حضور  با  و  كيش  گردشگران  و  ساكنان 
شکايات  به  پاسخگويي  و  عملکرد  ارزيابي  مدير  پويا، 
رونمايي اثر  خالق  و  كيش  آزاد  منطقه   سازمان 

 شد.
استاد كيومرث صياد با اشاره به مزين شدن لباس تيم ملی 
فوتبال كشورمان به نقش يوزپلنگ ايراني در رقابت هاي جام 
برابر  در  ورزشکاران  اين  پرافتخار  بازي  و  برزيل  جهاني 
متنوع  جشن هاي  برگزاري  گفت:  آرژانتين  مقتدر  تيم 
گردشگران  پرشور  حضور  با  جهاني  جام  درجشنواره 

براي  مناسبي  فرصت  كشور،  مختلف  شهرهاي  از 
معرفي يوزپلنگ ايراني و حمايت از اين جانور است كه 
وجود دركشورمان  آن  از  قالده  تنها 70   حاضر   درحال 

 دارد.
پارک ملی كوير، پارک ملی توران، پناهگاه حيات وحش 
نايبندان، منطقه كوه بافق و آريز و پناهگاه حيات وحش 

در انجير پنج منطقه  اصلی زيستگاه يوز ايرانی در كشور 
به شمار می روند.

گفتنی است نمايشگاه دائمی آثار استاد كيومرث صياد در 
سالن همايش های بين المللی كيش و درب ورودی شماره 
2 واقع شده و عالقمندان می توانند هر روز از ساعت 19 تا 

23 از اين نمايشگاه بازديد كنند.

رونمایي از تابلوي معرق با نقش یوزپلنگ ایراني در جزیره کیش
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سفره افطار3000 نفری رد رمزک شهر زجریه کیش


