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توجه به مدیریت زمان در اجرای 
پروژه های عمرانی کیش

با رفع موانع پيشرفت پروژه هاي عمراني در چهار 
ماه گذشته، جزيره كيش جلوه ديگري از ساخت و 

ساز را شاهد است.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
سازمان  گذشته  ماه  چهار  طي  كيش،  آزاد  منطقه 
متوقف  هاي  پروژه  از  بسياري  كيش  آزاد  منطقه 

شده را به حركت درآورده است. 
شهر  پارك  و  كيش  بندرگاه  مسافري  پايانه  پروژه 
كيش از جمله مهمترين پروژه هاي كيش هستند 
 كه در پايان سال جاري افتتاح مي شوند و پروژه هاي

زيباسازي  فاضالب،  خانه  تصفيه  همچون  ديگر 
نيز  و  يوناني  و كشتي  كلبه هور  سواحل حدفاصل 
پروژه پارك مينا تا چهار ماه ديگر به بهره برداري 
ماه  چهار  طول  در  مونسان  مهندس  رسند.  مي 
گذشته بر لزوم رفع مشكالت سرمايه گذاران تاكيد 
داشته است به طوري كه براي رفع موانع تعدادي از 
پروژه هاي مربوط به سرمايه گذاري بخش خصوصي 
كه با مشكل مواجه شده بودند اقدام الزم به عمل 
آورده است و بسياري از اين پروژه با حركتي سريع 

در جهت تكميل پروژه هستند.
آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل  مونسان  اصغر  علي 
كيش 21 بهمن ماه در بازديد از پروژه هاي ياد شده 
از نزديك دستورات الزم در خصوص تسريع ساخت 

پروژه هاي عمراني را صادر كرد.
اين  در  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
بازديد با بيان اين كه كيش بايد محل ايده گرفتن 
شهرداري هاي كشور باشد از معاونت هاي مربوطه 
خواست با بهره گيري از مشاورين مجرب در تحقق 

اين امر بكوشند.
مونسان در بازديد از پارك شهر كه يك ساعت به 
طول انجاميد بر ايجاد سايه سار، ايجاد غرفه هاي 
هاي  سازه  كودك،  پارك  دستي،  هنرهاي  عرضه 
 چادري در كنار استخرپارك، بهره گيري از گونه هاي 
گياهي سازگار با آب و هواي كيش، تامين مبلمان 
كناري  هاي  ديواره  زيباسازي  و  شكيل  شهري 
كيش  هنرمندان  نقاشي  از  گيري  بهره  با   پارك 
الزم  اقدامات  و  تدابير  بايد  افزود:  و  كرد  تاكيد 
روزهاي  در  پارك  فضاي  از  مندي  بهره  جهت  
منطقه  سازمان  پذيرد.مديرعامل  صورت  تابستان 
آزاد كيش همچنين از طرح زيباسازي غرب جزيره 
بازديد كرد  يوناني است  تا كشتي  از كلبه هور  كه 
برنامه هاي فرهنگي و هنري را  و دستور برگزاري 
ابالغ سازمان  اين  اجتماعي  و  فرهنگي  معاونت   به 

 كرد. 
خانه  تصفيه  ساخت  مراحل  از  مونسان  همچنين 
جديد فاضالب كيش بازديد و بر وعده خود مبني 
آينده  سال  خرداد  تا  خانه  تصفيه  اين  گشايش  بر 

تاكيد كرد.
از  آزاد كيش  منطقه  سازمان  عامل  مدير  ادامه  در 
مراحل ساخت پروژه جديد پديده كيش بازديد كرد.

طرح  ها  ده  22بهمن  روز  در  است  گفتني 
مشاور  ترکان  حضور  با  زیربنایي  و  عمراني 
ارشد رئیس جمهوري و دبیر شورای هماهنگی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
و مهندس مونسان مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد کیش افتتاح شد. 

اعالم آمادگي چهار کشور خارجي براي 
سرمایه گذاري در کیش

سفراي کشورهاي اتریش، ژاپن، تایلند و کویت آمادگي کشورخود را 
براي سرمایه گذاري در کیش اعالم کردند.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
علي اصغر مونسان مدیرعامل این سازمان صبح چهارشنبه 9 بهمن 
سفراي کشورهاي اتریش، ژاپن، تایلند، کویت و دبیر اول سفارت مالزي 
در کشورمان  را به حضور پذیرفت. در این دیدار فردریش اشتیفت 
سفیر اتریش در کشورمان با اشاره به تغییر فضاي سیاسي کشور در 
دوره جدید دولت تدبیر و امید گفت: شرکت هاي اتریشي عالقه مند 
به حضور در کیش هستند. وي با بیان این که ایران بزرگترین بازار در 
منطقه محسوب مي شود افزود: ما مشتاق پیوستن به این بازار هستیم 
و اطمینان داریم روابط بین دو کشور گسترش پیدا خواهد کرد. سفیر 
مقصد  عنوان  به  ایران  گذشته  ماه  چند  در  که  این  بیان  با  اتریش 
گردشگري در رسانه هاي گروهي اتریش مطرح شده گفت: ما خواهان 
این هستیم  ایران و به نوبه آن کیش به عنوان مقصد گردشگري مردم 
اتریش شناخته شود. مجدي الظفیري سفیر کویت در کشورمان نیز 
 در این دیدار با ابراز خوشحالي از سفر به کیش و توصیف زیبایي ها ،
از  براي خیلي  این جزیره گفت: جزیره کیش  و هواي سالم  آرامش 
را  آمادگي داریم سرمایه گذاران کویتي  و  ناشناخته است  جهانیان 
دا هانه  کوجي  همچنین  کنیم.  ترغیب  کیش  در  فعال  حضور   براي 
سفیر ژاپن در تهران که براي نخستین بار به کیش سفر کرده است در 
 دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تشكر از میهمان نوازي
 مهندس مونسان و با اشاره به عالقه مندي ژاپني ها براي حضور در 
ایران گفت: با سفر 5 روزنامه نگار ژاپن مستقر در تهران به جزیره کیش، 
این فرصت هاي سرمایه گذاري و جاذبه هاي گردشگري کیش بیش از 
پیش به مردم ژاپن معرفي خواهد شد. وي عالقه کشور خود را براي 
 ارتباط بیشتر با کشورمان  یادآور شد و گفت : تجار و سرمایه گذاران
 ژاپني را در خصوص سفر به  ایران و به نوبه آن کیش ترغیب خواهیم 
کرد. سوکا سوستي سفیر تایلند در کشورمان با ابراز این که مبهوت 
 زیبایي هاي کیش شدم  گفت: این دیدار آغاز خوبي براي روابط في مابین 
 خواهد بود و در هفته آینده با حضور در نمایشگاه فرصت هاي سرمایه گذاري
 که در کیش برگزار مي شود  در تحقق این امر کوشش خواهیم کرد.وي 
 افزود: ما پیام رسان زیبایي هاي کیش و فرصت هاي سرمایه گذاري
 به گردشگران و سرمایه گذاران تایلندي خواهیم بود. همچنین علي 
دیدار  این  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مونسان  اصغر 
با خوشامدگویي به سفراي کشورهاي خارجي یاد شده، با اشاره به 
تسهیالت سرمایه گذاري در کیش گفت: عدم نیاز به روادید، ورود 
و خروج ارز بدون محدودیت و نبود کاغذبازي هاي اداري در کیش، 
فرصت خوبي براي سرمایه گذاري خارجي در این جزیره زیبا فراهم 
کرده است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر لزوم معرفي 
با سفارتخانه های  ارتباطاتی  به جهانیان گفت:  از پیش کیش   بیش 
خارجی درتهران صورت گرفته و دعوتنامه هایی ارسال شده است که 
با تحرک دستگاه دیپلماسی، امیدواریم که اتفاقات خوبی در جذب 

سرمایه گذاری خارجی روی دهد.
وي از آمادگي شرکت هواپیمایي کیش براي برقراري خط پروازي با 
امكانات business class به اقصي نقاط جهان خبر داد و گفت: آمادگي داریم 
 زمینه حضور گردشگران خارجي را جهت سفر به کیش و بهره گیري

 از مواهب طبیعي و جاذبه هایي نظیر هواي پاک، سواحل زیبا و دریاي 
شفاف، غواصي و امنیت مثال زدني و ... فراهم کنیم. مونسان با اشاره به 
چهار فصل بودن کشورمان و بیان این که در ایران از اسكي روي برف 
تا اسكي روي آب تنها با هواپیما نیم ساعت زمان الزم است تاکید کرد: 
سواحل جزیره کیش با نوع مدیریتي که دارد براي گردشگران خارجي 
جذابیت هاي خاص خود را دارد و ما هیچگاه، دنباله رو جذب گردشگر 

خاص مناطق دیگر همچون دوبي نبوده ایم.
مونسان با بیان این که »جزیره کیش بهشت خانواده ها است« شعار ما 
در بحث گردشگري است گفت: جزیره کیش بواسطه قرار گرفتن در 
نقطه مقابل آب و هوایي با برخي از کشورها، بویژه کشورهاي اروپایي و 
نزدیكي به کشورهاي منطقه، فرصت مناسبي را براي ارتباط في مابین 
و گسترش روابط در زمینه گردشگري و سرمایه گذاري فراهم مي کند 

تا خانواده ها در این محیط با آسایش به تفریح بپردازند.

تعیین فرصت چهار ماه برای سه پروژه کلیدی
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فاز جدید بیمارستان کیش گشایش یافت

توسعه  در  نخست  گام  كيش،  بيمارستان  جديد  فاز  گشايش  با 
گردشگري سالمت در اين جزيره زيبا برداشته شد. 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، 
در سي و پنجمين سالروز پيروزي انقالب اسالمي كشورمان و با حضور 
اكبر تركان مشاور ارشد رئيس جمهور و دبير شورای هماهنگی مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ويژه اقتصادی و مديرعامل سازمان منطقه آزاد 
كيش فاز جديد بيمارستان كيش گشايش يافت و تعداد تخت هاي 

آن به 64 تخت رسيد.
فاز جديد اين بيمارستان با زير بناي هشت هزار و 800 متر مربع مساحت 
و يك هزار و 100 متر مربع محوطه سازي شامل بخش هاي اتاق هاي 
عمل، ام آر آي، راديولوژي، سونوگرافي، دياليز، آزمايشگاه، جراحي و 
 زنان، داخلي و اطفال، نوزادان، CCU ، ICU ، CSR ،سيستم اكسيژن ساز 
مركزي، امحاء زبا له بيمارستاني، بيوشيمي و اورژانس است و به امكانات 
پيشرفته پزشكي تجهيز شده است. تركان دبير شورای هماهنگی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ويژه اقتصادی در آيين گشايش فاز 
جديد اين بيمارستان با اشاره به فراهم بودن امكانات مناسب براي 
خدمات رساني بيمارستان كيش در قالب فراتر از مرزهاي كشورمان 
بيماران كشورهاي منطقه در  براي جذب  ريزي الزم  برنامه  گفت: 
دستور كار قرار دارد تا بتوانيم ضمن ارزآوري و كسب درآمد از اين 
طريق، خدمات مناسبي را به همميهنان كم درآمد و  بي بضاعتمان 
داشته باشيم. همچنين مشاور ارشد رئيس جمهور به همراه مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد كيش همزمان با پايان اليروبي حوضچه و كانال 
بندر چارك و پذيرش شناور تا 5 هزار تن كه از محل اعتبارات سازمان 
منطقه آزاد كيش انجام و به نوبه آن 12 هكتار زمين احياء شد، آغاز 
اليروبي و احداث دايك بندر تجاري كيش را كليد زدند. با اليروبي 
حوضچه مركزي و بخشي از حوضچه شرقي بندرگاه كيش كه توسط 
اليروب ملكي مؤسسه مكين انجام مي شود شناورهاي با ظرفيت 12 
هزار تن مي توانند پهلوگيري كنند و با اليروبي حوضچه به ميزان 
700 هزار مترمكعب، 14هكتار زمين نيز به مساحت جزيره كيش 
اضافه خواهد شد كه به عنوان دايك پيراموني بندرگاه عمل خواهد 
كرد.گفتني است طبق برنامه زمان بندي شده سازمان منطقه آزاد 
پذيرش  شاهد  كيش  بندرگاه  توسعه  طرح  در  دارد  نظر  در  كيش 

شناورهايي با 35 هزار تن باشد.
دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ويژه اقتصادی 
در آيين اين مراسم با بيان اين كه مناطق آزاد كشورمان بدون ايجاد 
زير ساخت شكل گرفته اند گفت: سازمان منطقه آزاد كيش در نظر 
دارد براي جلوگيري از ورود كاال با واسطه و افزايش ترانزيت كاال در 
حجم وسيع، با اليروبي بندرگاه، ظرفيت پذيرش شناورهاي بزرگ را 
افزايش دهد. همچنين در ادامه افتتاح و راه اندازي پروژه هاي عمراني 
كيش طرح حفاظت كاتديك برای پيشگيری از خوردگی و دوام بيشتر 

بر روی اسكله های  بندر تجاری كيش به پايان رسيد.

در اين طرح ساخت، نصب، راه اندازی و آموزش سيستم حفاظت 
كاتديك  بر روی سطح مدفون  پايه های پست اسكله های 14 و 
17 شامل 591 پايه و همچنين اسكله فرآورده های سوختی بندر 

تجاری كيش انجام شد.
بر اساس اين گزارش، نصب آند فدا شونده در عمق 3 تا 8 متری 
زيرآب با انجام عمليات غواصی و جوشكاری زير آبی، نصب آندهای 
مرجع برای پايش و اندازه گيری ميزان خوردگی و حفاظت كامل 
سكوها، پالريزه كردن كامل سكوها برای تداوم كاری و  تجهيز سامانه 
های الكترونيكی  برای  هدايت امن كشتی ها  از مهمترين بخش 
های عملياتی اين طرح است كه در سالروز پيروزي انقالب اسالمي 
به بهره برداري رسيد. الزم بذكر است حفاظت كاتديك يك روش 
الكتروشيميايی است كه برای حفاظت  سازه ها  در محيط های 
مختلف مثل آب دريا، خاك، بتن و بسياری از محيط های خورنده 

به كار می رود. 
با اجرای اين طرح پايه های اسكله های  بندر تجاری كيش برای 
مدت زمان تقريبی 20 سال در مقابل خوردگی محافظت خواهند 
شد.  ايستگاه پمپاژ آب و مخزن 20 هزار متر مكعبي نيز از ديگر طرح 
هاي عمراني در كيش است كه به دست مشاور ارشد رئيس جمهور 
به بهره برداري رسيد.با گشايش اين ايستگاه كه شامل دو مخزن بتني 
10 هزار متر مكعبي و چهار دستگاه الكتروپمپ به ظرفيت 400 ليتر 
بر ثانيه و پست برق  ) چهار دستگاه ترانسفورماتور 2000 كيلو وات 
( و مخزن ضربه گير به حجم 28 متر مكعب با فشار كار 10 اتمسفر 
است، آب شرب كيش به مخزن تعادل هوايي پمپاژ مي شود تا پس از 
آن به مصارف مشتركين برسد.  همچنين  8 ايستگاه پمپاژ فاضالب 
نيز با حضور دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ويژه 

اقتصادی و مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش افتتاح شد.
گفتني است با راه اندازي اين ايستگاه ها و به پايان رسيدن ساخت 
تصفيه خانه جديد كيش در خرداد سال آينده، جزيره كيش داراي 

سيستم يكپارچه فاضالب مي شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

تور دریایي  کیش – هندورابي
 نوروز امسال برقرار مي شود

اوليه،  هاي  زيرساخت  ايجاد  با  گفت:  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
 جزيره هندورابی از نوروز سال1393به مكانی برای گردشگری خانواده ها تبديل 
می شود. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، به 
دنبال الحاق سه جزيره هندورابی، فارور و بنی فارور به منطقه آزاد كيش و به منظور 
گسترش طرح های توسعه گردشگری در اين جزاير، جزيره هندورابی گام های 
بلندی را برای تبديل شدن به يكی از جذابيت های گردشگری جزيره كيش بر می 
دارد. مونسان در مصاحبه با خبرنگاران گفت: سازمان منطقه آزاد كيش موفق شده 
است با جذب سرمايه گذار، نخستين گام را در توسعه جزيره هندورابي كه يكی از 
جزاير بكر ايرانی و داراي ظرفيت های فراوانی برای توسعه گردشگری است بردارد.
وي افزود: بخش خصوصي از آذر ماه سال جاري اقدام به نصب اسكله شناور و 
ايجاد زير ساخت هاي اوليه در مجموعه گردشگري تعريف شده همچون، آب، برق 
و فاضالب كرده است. مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با بيان اين كه جاده 
دور جزيره )رينگ پيرامونی( به طول 17 كيلومتر و عمليات تكميلی مربوط به 
ساختمان مهمانسرای جزيره هندورابی  و 50 كمپ و ويال در حال اجرا است افزود: 
در مجموعه گردشگري جزيره هندورابي، رستوران، كافي شاپ و پيست پياده روي 
در حال ساخت است و اين مجموعه از نوروز سال 93 روزانه آماده پذيرش 100 تا 

150 نفر به مدت 7 ساعت در روز است.
مهندس مونسان تاكيد كرد: از ارديبهشت ماه سال 1393 با بهره برداري از كمپ 
ها و ويالها امكان اسكان شبانه روزي 150گردشگر در جزيره هندورابي فراهم 

مي شود.
گفتني است بخش خصوصي براي فراهم كردن زمينه الزم براي پذيرش گردشگر، 
بدون احتساب جاده دور جزيره ، 11 ميليارد تومان سرمايه گذاري كرده است. در 
حال حاضر طرح هاي مطالعاتي موج شكن، اسكله و هيدروگرافي دريا در جزيره 
هندورابي توسط شركت هاي ايراني همچون شركت مهندسان مشاور فرا دريا 
عرشه، شركت مهندسين مشاور دريا نگار پارس و شركت مهندسي سروش انديشه 

پارسيان در حال اجرا است.
 جزيره هندورابی با 22/8 كيلومتر مربع در حد فاصل بين دو جزيره كيش و 
الوان و در 28 كيلومتری جزيره كيش قرار دارد و سرزمينی هموار و تقريباً بدون 
اهالی آن، صيد و غواصی است.  اكثر  اقتصادی  عوارض طبيعی است و فعاليت 
روستای هندورابی با بيش از 80 نفر جمعيت در اين منطقه قرار دارد كه با توجه 
بينی  پيش  جزيره؛  اين  بكر  طبيعت  و  زيبا  سواحل  از  گردشگران  استقبال   به 

می شود در آينده اين منطقه با رونق كم نظيری روبرو شود.
 محيط زيست جزيره به دليل بسته بودن آن محدود است و موجوداتی از قبيل 
انواع پرندگان كوچك مهاجری نظير باز و شاهين و انواع كمی از خزندگان و موش 
صحرايی در آنجا يافت می شود. بنا بر اين گزارش، تراكم مرجان ها در سواحل شمالی 
 جزيره هندورابي بيشتر بوده اما سايت های غواصی جنوب اين جزيره عميق تر
 است.  منطقه مرجانی هندورابی زيستگاه بسيار مهمی در منطقه برای انواع آبزيان 
به شمار می رود و بازديد از الك پشت های دريايی كه از اواسط اسفند ماه و تا نيمه 
خرداد جهت تخم گذاری به سواحل جزيره هندورابی می آيند خالی از لطف نيست. 
از آبزيان موجود در اين ريف می توان به انواع مرجان های مغزی، جراح ماهيان، 
تن ماهيان دم زرد، يونيك، پيكاسو، ملوان و طوطی ماهيان نام برد . اين جزيره از 
نظر سياحت و ايرانگردي از زير مجموعه هاي كيش است كه با توجه به امكانات و 
استعداد طبيعي جزيره از نظر آب، خاك، هوا و شرايط خاص تجاري جزيرۀ كيش و 
هم چنين برخورداري از زيبايي هاي طبيعي، قادر است بخشي از نياز هاي سياحتي 

و گردشگري ايرانگردان را تأمين كند .
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برگزاری نمایشگاه بین المللی
فرصت های سرمایه گذاری

 ایران در کیش 

پنجمين نمايشگاه بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري 
كشور 17  بهمن  در جزيره كيش آغاز بكار كرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه 
آزاد كيش، محسن مهرعليزاده عضو هيأت مديره و برخی 
فعاالن  و  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديران  و  معاونان 
اين  گشايش  آيين  در  دولتی  و  خصوصی  های  بخش 
نمايشگاه بين المللی حضور داشتند. سفير تايلند و فعاالن 
در  آسيايی  كشورهای  برخی  سفارتخانه  بازرگانی  بخش 

تهران از ديگر شركت كنندگان در اين آيين بودند. 
متر  به وسعت 14 هزار  نمايشگاه كه در فضايی  اين  در 
مربع برپا شد، بيش از 120 سازمان و مؤسسه داخلی و 
 خارجی، شركت و مؤسسه دولتی و خصوصی، وزارتخانه ها 
و سازمان های دولتی دارای طرح و پروژه، ستاد تشويق سرمايه 
دارای ظرفيت سرمايه گذاری،  استان ها، صنايع   گذاری 
مالی  مؤسسات  و  ها  بانك  گذاری،  سرمايه  های  شركت 
و اعتباری، عرضه كنندگان كاالهای سرمايه ای از جمله 
های  شركت  گذاری،  سرمايه  مشاوران  توليد،  خطوط 
حاضر در بورس، انبوه سازان مسكن و ساختمان آخرين 
دستاوردها، طرح ها و محصوالت خود را در معرض ديد 

عالقمندان قرار دادند. 
 هدف از برگزاری اين نمايشگاه، ارائه فرصت های سرمايه گذاری
و دستاوردهای مجموعه های موفق و حوزه های فعال كشور 
در زمينه های عمران و شهرسازی، ساختمان و معماری 
خدمات شهری، مديريت و برنامه ريزی شهری، نفت، گاز، 
پايدار  توسعه  و  زيست  محيط  گردشگری،  پتروشيمی، 
عنوان شده است. حوزه های حمل و نقل و ترافيك، راه و 
ترابری، بانك و بيمه ، بورس و بازار سرمايه، صنعت، معدن 
 وكشاورزی، مخابرات، نيرو و شهرداری ها و دهياری های 

كشور نيز در اين نمايشگاه مشاركت داشتند.  
 معرفی فرصت ها و اولويت های سرمايه گذاری در بخش های 
و  گذاران  سرمايه  به  كشور  فعال  های  حوزه  و  گوناگون 
 جويندگان فرصت های سرمايه گذاری، معرفی شركت ها،
طرح  دارندگان  به  گذار  سرمايه  مؤسسات  و  ها  سازمان 
قابل  كاالهای  ارائه  و  گذاری  سرمايه  قابل  های  پروژه  و 

سرمايه گذاری از اهداف اين نمايشگاه بين المللی بود. 
كارگاه های آموزشی، برپايی نشست های تخصصی برای 
های  فرصت  و  ها  طرح  ارائه  همچنين  و  تجربه  تبادل 

سرمايه گذاری از ديگر بخش های اين نمايشگاه بود. 

منطقه  سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
آزاد كيش، اعضای تيم فوتبال استقالل تهران عصر سه شنبه 
22بهمن برای برپايی اردوی آمادگی وارد جزيره كيش شدند و 
اردوی 6 روزه خود را در اين جزيره زيبا برپا كردند.تيم فوتبال 
دوستانه  بازی  يك  در  بهمن    25 روز جمعه  تهران  استقالل 
مقابل منتخب جزيره كيش قرار گرفت و با نتيجه 6 بر 3 تيم 

منتخب كيش را شكست داد.

اجرای مرحله دوم واکسیناسیون
 فلج اطفال در کیش

مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال از 26 تا 29 بهمن در 
کیش برگزار شد. 

منطقه  الملل سازمان  بین  امور  و  روابط عمومي  گزارش  به 
سالمت  توسعه  مرکز  سرپرست  رضانیا  دکتر  کیش،  آزاد 
دو  همسایگی  در  ما  کشور  اینكه  واسطه  به  گفت:  کیش 
مواردی  و هر ساله  دارد  قرار  افغانستان  و  پاکستان  کشور 
این  که  زمانی  تا  شود  می  مشاهده  آنها  در  اطفال  فلج  از 
ویروس ریشه کن نشود، خطر ورود آن به کشورهای عاری 
از ویروس فلج اطفال همچنان ادامه دارد و باید  برای حفظ  
سازي  ایمن  طرح  اطفال  فلج  کني  ریشه  برنامه  دستاورد 

تكمیلي خانه به خانه فلج اطفال انجام شود. 
دکتر رضانیا ضمن بیان این موضوع که اجرای  مرحله دوم 
سراسر  با  همزمان  کیش  در  اطفال  فلج  کنی  ریشه  طرح 
در   : گفت  انجام شد  ماه  بهمن   29 تا  ماه  بهمن   26 استان 
این عملیات ایمن سازي که بصورت خانه به خانه انجام شده 
35 تیم سیار دونفره، 9 تیم ثابت تك نفره، 15 نفر نیروي 

پشتیبان، 6 راننده و 7 ناظر و مسؤول فعالیت نمودند.  
سرپرست مرکز توسعه سالمت کیش در مورد آمار مرحله 
اول این طرح نیز گفت : حدود 9000خانوار ایراني و160خانوار 
غیر ایراني، سه هزار و 346 کودک زیر 5 سال ایراني و 56 
منطقه   7 در  مسافر   321 و  غیرایراني  سال   5 زیر  کودک 

عملیاتي و 9 پایگاه ثابت طي 5 روز واکسینه شدند . 

تیم فوتبال استقالل تهران در کیش اردو زد

و  دامپزشكي  طیور،  دام،  صنعت  تخصصي  نمایشگاه  نخستین 
مهندس حجتي  با حضور  اسفندماه ساعت 17  اول  وابسته  صنایع 
 وزیر جهاد کشاورزي در مرکز نمایشگاه هاي بین المللي کیش آغاز

 شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
این نمایشگاه در زمینه تغذیه و بهداشت دام و طیور، تجهیزات و لوازم 
پرورش، اصالح نژاد و تأمین خوراک سالم براي دام و طیور و همچنین 
براي  الزم  فرصت  ایجاد  هدف  با  و  کشتارگاهي  و  تبدیلي  صنایع 
تولیدکنندگان، سازندگان و کارآفرینان داخلي جهت آگاهي از فناوري 
 هاي نوین و امكان مالقات هاي تجاري در سطح ملي و بین المللي 

برنامه ریزي شده است.
بنابر اظهارات مجري نمایشگاه، تاکنون بیش از 225 شرکت داخلي و 
66 شرکت خارجي در زمینه هاي مختلف من جمله صنایع دامپروري، 
مرغداري و دام و طیور مشارکت کرده و تولیدات و خدمات خود را 
در فضایي به وسعت 21 هزار متر مربع سالن سرپوشیده  و 14 هزار 

مترمربع فضاي باز به معرض نمایش خواهند گذاشت.
هلند، اتریش، فرانسه، آمریكا، آلمان، بلژیك، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، 
اکراین، چین، کانادا و ترکیه از جمله کشورهاي شرکت کننده در این 

نمایشگاه هستند.
 ،  WPSA مانند  المللي  بین  هاي  سازمان  افزاید  مي  گزارش  این 
 ICDT-OIC ) ، VIV) مرکز توسعه و تجارت کشورهاي اسالمي
و اکثریت سفارتخانه هاي کشورهاي خارجي مستقر در تهران اعالم 
به همكاري جهت جذب مشارکت صاحبان  را نسبت  آمادگي خود 

صنایع دامپروري و مرغداري از کشورهاي متبوع اظهار کرده اند.
در حاشیه این نمایشگاه با همكاري و مشارکت تشكل هاي صنفي از 
جمله سندیكاها و انجمن هاي تولید خوراک و داروهاي دام و طیور و 
اتحادیه هاي مرغداران و دامداران سراسري تعداد کارگاه آموزشي 
و سمینار تخصصي با حضور متخصصین ، صاحب نظران براي همه 

عوامل تولید فرآورده هاي پروتئیني و لبني برگزار شد.

کیش میزبان نمایشگاه تخصصي
 صنعت دام و طیور و صنایع وابسته
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کیش بر سكوي سوم مسابقات قهرماني
 ورزش سه گانه کشور

فراخوان متقاضیان دریافت تسهیالت حمایت از 
توسعه صادرات صنایع دستي

هاي  باشگاه  دوم  مرحله  قهرماني  مسابقات  در  کیش  تیم 
ورزش سه گانه کشور به مقام سوم دست یافت.

الملل سازمان منطقه  بین  امور  و  روابط عمومي  به گزارش 
دوم  مرحله  و  کشور  قهرماني  مسابقات  کیش،  آزاد 
نوجوانان،  سني  رده  چهار  در  گانه  سه  ورزش  باشگاههاي 
جوانان، امید و بزرگساالن  و در دو بخش انفرادي و تیمي 

برگزار شد.
 در این مسابقات در بخش تیمي و گروه سني بزرگساالن 
تهران و اصفهان  به ترتیب اول و دوم شدند و  تیم کیش  و 

مازندران به طور مشترک  بر سكوي سوم ایستادند.
حضور  با  و  بهمن   23 از  مسابقات  این  است  ذکر  به  الزم 
نمایندگان 26 استان در بندر ماهشهر آغاز شد و 25 بهمن 

با اهداي جوایز به تیم هاي برتربه پایان رسید.

با همكاري  آزاد کیش   منطقه  معاونت گردشگري سازمان 
میراث  سازمان  سنتي  هنرهاي  و  دستي  صنایع  معاونت 
هنرمندان  به  کشور  گردشگري  دستي  صنایع  و  فرهنگي 
این عرصه تسهیالت   فعاالن  و  کننده صنایع دستي  تولید 
روابط  گزارش  به  کند.  مي  اعطا  بالعوض(  سود-  یارانه  (با 
عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، معاونت 
گردشگري این سازمان با همكاري معاونت صنایع دستي و 
دستي  صنایع  و  فرهنگي  میراث  سازمان  سنتي   هنرهاي 
گردشگري در نظر دارد با بهره گیري از ظرفیت هاي بخش 
کردن  اجرایي  براي  ویژه  هاي  حمایت  ارائه  و   غیردولتي 
به  سنتي  هنرهاي  و  دستي  صنایع  با  مرتبط  ي  ها  طرح 

فعاالن این عرصه تسهیالت اعطا کند.
افراد و یا مؤسساتي که فعالیت آنها در ارتباط با کمك به 
 سرمایه در گردش براي صادرکنندگان،  توسعه نمایندگي هاي
بخش  طریق  از  دستي  صنایع  محصوالت  فروش  و  عرضه 
محصوالت  بندي  بسته  توسعه  کشور،  از  خارج  خصوصي 
صنایع  هاي  نمایشگاه  برگزاري  صادراتي،  دستي  صنایع 
صادراتي  هاي  پایانه  توسعه  کشور،  از  خارج  دستي 
جهت  خصوصي   بخش  فعاالن  دستي،  صنایع  محصوالت 
صنایع  دار  مزیت  المللي  بین  هاي  نمایشگاه  در  مشارکت 
دستي در خارج از کشور، کاهش هزینه هاي تولید و توسعه 
کارگاه هاي داراي مزیت صادراتي و راه اندازي کنسرسیوم 
صادراتي صنایع دستي با مشارکت نمایندگان تشكل ها و 
هنرمندان باشد مي توانند از این تسهیالت استفاده کنند.
تسهیالت  از  گیري  بهره  براي  بازرگاني  کارت  بودن  دارا 
شناسایي  کارت  و  صادرکنندگان  براي  گردش  در  سرمایه 
و یا پروانه تولید کارگاهي براي تسهیالت مرتبط با کاهش 
هزینه هاي تولید و توسعه کارگاه هاي داراي مزیت صادراتي 
نمایشگاه  در  مشارکت  و  برگزاري  محل  است.  الزامي 
خواهد مشخص  گردشگري  معاونت  توسط  نیز   خارجي 

 شد.
 متقاضیان استفاده از این تسهیالت مي توانند با تكمیل فرم هاي 
به  دیگر  روز   15 تا  حداکثر  را  خود  هاي  طرح  مربوطه، 
معاونت  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سنایي،  خیابان  آدرس 
گردشگري  حوزه میراث فرهنگي و صنایع دستي  ارسال 
 1517 داخلي   07644422141-2 هاي  تلفن  شماره  کنند. 

براي اطالع بیشتر عالقه مندان اعالم شده است.

 گشایش سومین همایش دوساالنه 
بین المللی انجمن جراحی زانو در کیش

چهارمين نمايشگاه »شهرايده آل« عصر شنبه 26 بهمن 
با حضور مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در مركز 

نمايشگاه هاي بين المللي كيش گشايش يافت.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
آزاد كيش، علي اصغر مونسان عصر شنبه 26 بهمن با 
حضور در مركز نمايشگاه هاي بين المللي كيش ضمن 
افتتاح چهارمين نمايشگاه »شهرايده آل« از غرفه هاي 

شهرداري هاي كشور در اين نمايشگاه بازديد كرد.
در اين نمايشگاه كه با حمايت سازمان منطقه آزاد كيش 
و سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور بر پا شده 
است شركت های فعال در حوزه مديريت و خدمات شهری 
 در قالب 70 غرفه، تازه ترين دستاوردها و فرصت های

 سرمايه گذاری شهرداری های بزرگ كشور را در معرض 
ديد عالقه مندان قرار داده اند. مهندس مونسان مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد كيش در حاشيه اين نمايشگاه در 
مصاحبه با خبرنگاران در خصوص تأمين مبلمان شهري 
كيش از توليدات داخلي گفت: سياست سازمان منطقه 
آزاد كيش استفاده بهينه از توليدات داخلي كشورمان به 

شرط تضمين كيفيت است.
كه  اين  بيان  با  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 

هدف ما حمايت از سرمايه گذار واقعي است افزود:  در 
ماه هاي اخير، سرمايه گذاري در جزيره كيش روند رو 
آزاد  منطقه  سازمان  است  است.گفتني  داشته  رشد  به 
 4300 است  شده  موفق  گذشته  ماه  چهار  در  كيش 
ميليارد تومان سرمايه  جذب كند. همچنين همزمان 
با برگزاری اين نمايشگاه، چهارمين همايش شهرايده آل 
صبح يكشنبه 27 بهمن ساعت  8:30 با حضور شهرداران 
سراسركشور، اعضاي شوراها، استانداري ها، معاونين و 
مديران شهری شهرهای برگزيده كشور درحوزه مديريت 
شهری، كارشناسان فضاي سبز و پسماند خدمات شهري، 
شهرداران شهرهاي كرج، اراك، شيراز، سمنان، شهركرد، 
مركز  در  تهران  مختلف  مناطق  شهرداران  و  سنندج 
همايش های بين المللی جزيره كيش گشايش يافت. ارائه 
مقاالت سياستمداران و دست اندركاران مديريت شهری 
در قالب سخنراني و برگزاري كارگاه های آموزشی اساتيد 
برتر داخلی و خارجی در حوزه مديريت شهری از جمله 
برنامه هاي اين همايش دوروزه بود. نشست تخصصي 
مديران عامل سازمانهاي پارك ها و فضاي سبز كل كشور 
با هدف تبادل اطالعات و افزايش تعامل بين سازمانها از 

برنامه هاي جنبي اين همايش بود.

سومين همايش دوساالنه بين المللی انجمن جراحی 
زانو، آرتروسكوپی و آسيب های ورزشی ايران سه شنبه 
المللي كيش  بين  15 بهمن در مركز همايش هاي 
 آغاز شد .به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل

همت  با  همايش  اين  كيش،  آزاد  منطقه  سازمان 
های آسيب  و  آرتروسكوپی  زانو،  جراحان   انجمن 

در  15بهمن  شنبه  سه  از   )  ISKAST(ايران ورزشی 
تا  و  آغاز شد  المللی كيش  بين  مركز همايش های 
بی  موقعيت  همايش  اين  داشت.  ادامه  بهمن   18

نظيری را برای شركت كنندگان فراهم كرد تا آخرين 
و  آرتروسكوپی  زانو،  جراحی  حوزه  در  ها  پيشرفت 
ارتوپدی و پزشكی ورزشی و توانبخشی را با يكديگر 
بر  و  كنند  بحث  آنها  مورد  در  بگذارند،  اشتراك  به 
 ISKAST2014 همايش  بيافزايند.  خود  های  اندوخته 
شامل مجموعه متنوعی از انواع فرصت های آموزشی 
های  مقاله  ارائه  كليدی،  های  سخنرانی  جمله  از 
آموزشی  های  دوره  ها،  سمپوزيوم  ها،  بحث  علمی، 

و نمايشگاه تخصصی جانبی بود. 

گشایش چهارمین نمایشگاه 
شهر ایده آل در کیش
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مسابقه تیر اندازی در میدان تیر کیش 

غبارروبي قبور مطهرشهداي گمنام 

در  تیراندازی  مسابقه  فجر،  دهه  اهلل  ایام  رسیدن  فرا  با 
میدان تیر کیش برگزارشد. 

الملل سازمان منطقه  بین  امور  و  به گزارش روابط عمومي 
پیروزي شكوهمند  سالروز  پنجمین  و  در سي  کیش،  آزاد 
محسن  حضور  با  تیراندازي  مسابقه  اسالمي،  انقالب 
امام جمعه کیش، معاونان  مهرعلیزاده عضو هیئت مدیره، 
و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و مسؤوالن و کارمندان 
نهادها، ادارات و سازمان هاي مستقر در جزیره  برگزار شد.
 دراین مسابقه 30 نفر با اسلحه کالشینكوف در میدان تیر 

کیش واقع در جنوب جزیره به رقابت پرداختند. 

اسالمي  انقالب  بهارپیروزي  پنجمین  و  سي  فرارسیدن  با 
افشاني  عطر  و  روبي  غبار  گمنام  شهداي  مطهر   قبور 

شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، در هفدهم بهمن که با عنوان انقالب اسالمي،  ایمان، 
جهاد و شهادت نامگذاري شده بود مراسم گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدا با حضور حجت االسالم حسن علیدادی امام 
جمعه کیش، محسن مهرعلیزاده عضو هیأت مدیره سازمان 
منطقه آزاد کیش، معاونان این سازمان، شیخ یعقوب شمس 
محلی  مسؤوالن  از  دیگری  شمار  و  سنت  اهل  جمعه  امام 
در جوار مزار شهداي گمنام مسجد امام حسن مجتبي (ع( 

برگزار شد. 
برگزار شد  بهمن    17 پنج شنبه  که عصر  مراسم   این  در 
مسؤوالن محلي و ساکنان کیش با  نثار گل و غبارروبي قبور 
مطهر شهداي گمنام  با شهیدان انقالب و هشت سال دفاع 

مقدس و امام شهیدان تجدید میثاق کردند.

مسیر دریایي و هوایي بین کیش و 
بصره عراق برقرار مي شود

سازمان  مديرعامل  با  ديدار  در  همراه  هيأت  و  بصره  استاندار 
منطقه آزاد كيش بر گسترش روابط في مابين تأكيد كردند. 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد 
كيش، علي اصغر مونسان 12 بهمن ماه، ماجد نصراوي استاندار 

بصره و هيأت عراقي را به حضور پذيرفت.
 در اين ديدار مهندس مونسان با   اشاره به تسهيالت سرمايه گذاري

بدون  ارز  ورود و خروج  رواديد،  به  نياز   در كيش گفت: عدم 
محدوديت ، فرصت خوبي براي سرمايه گذاري خارجي در اين 

جزيره زيبا فراهم كرده است.
كيش  كه  اين  بيان  با  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
مناسب ترين مكان براي اقدامات درماني در رشته هاي چشم 
پزشكي و جراحي زيبايي است افزود: شرايط اقليمی كم نظير 
جزيره كيش و وجود شاخص های اصلی جذب توريست از جمله 
هتل های مجهز، ساحل ويژه براي بانوان و جاذبه هاي گردشگري 
مي تواند جزيره كيش را به عنوان مقصد گردشگري سالمت  به 

كشورهاي مسلمان منطقه معرفي كند.
مونسان با اشاره به تغيير فضاي سياسي كشور در دولت تدبير 
عراقي  متمول  گردشگران  حضور  به  مند  عالقه  گفت:  اميد  و 
در كيش هستيم و ابتدا جذب گردشگران مسلمان كشورهاي 
منطقه، سپس ديگر كشورهاي مسلمان و نيز كشورهاي آسيايي 
را كه در نقطه مقابل آب و هوايي با كيش هستند در دستور كار 

خود قرار داده ايم و از سال آينده آن را گسترش خواهيم داد.
وي از درخواست استاندار بصره در خصوص حضور گردشگران 
عراقي در كيش استقبال كرد و گفت: شركت هواپيمايي كيش 
كه  است  كشورهايي  تمامي  به  پروازي  خط  برقراري  آماده 
اين ميان   به كيش هستند و در  به سفر  گردشگران آن مايل 

آماده برقراري مسير دريايي بين كيش و بصره هستيم.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش برگزاري نمايشگاه فرصت 
هاي سرمايه گذاري در دو منطقه را خواستار شد و تأكيد كرد : 
گام نخست همكاري بين بصره و كيش، توسعه گردشگري است. 
از  خود  مديريت  تحت  سازمان  حمايت  بر  تأكيد  با  مونسان 
سرمايه گذاري خارجي در زمينه هاي گردشگري و تفريحي و 
صنايع سبك غير آالينده اظهار داشت: جزيره كيش به عنوان 
منطقه آزاد تجاري - صنعتي داراي قوانين سهل و آسان و به 
دور از تشريفات اداري، معافيت مالياتي و تخفيفات گمرگي است 
را  سرمايه   و  سود  اصل  دولت  گذاري،   سرمايه  در صورت  و 

تضمين مي كند.
وي با بيان اين كه جزيره كيش به عنوان پايلوت در كشور عمل 

مي كند و تمامي امكانات رفاهي در كيش فراهم شده است، از 
امنيت كيش سخن گفت و اظهار داشت: جزيره كيش ساالنه 
و  داخلي  گردشگر  هزار   500 و  ميليون  يك  از  بيش  پذيراي 

خارجي است.
ماجد نصراوي استاندار بصره نيز در اين ديدار با تشكر از ميهمان 
مكان  و  زيبا  بسيار  را  كيش  جزيره  مونسان،  مهندس  نوازي 
مناسبي براي تفريح خانواده هاي مسلمان دانست و افزود: جزيره 
كيش مقصد گردشگري مسلمانان است و در اين ميان، با ترغيب 
حضور تورگردانان و خبرنگاران عراقي، زمينه حضور گردشگران 
خواهيم فراهم  را  كيش  در  گذاران  سرمايه  آن  نوبه  به   و 

 كرد.    
استاندار بصره با ابراز خوشحالي از سفر به كيش و توصيف زيبايي 
ها، آرامش و هواي سالم اين جزيره و  با استقبال از ايجاد مسير 
دريايي و هوايي بين اين منطقه و كيش گفت: جزيره كيش مي 
بايست به مردم عراق بيش از پيش معرفي شود و اين جزيره به 

عنوان مقصد گردشگري، جايگزين مناسب دبي است.
مجدي الظفيري سفير كويت در كشورمان نيز در اين ديدار با 
ابراز خوشحالي از سفر به كيش و توصيف زيبايي ها، آرامش و 
هواي سالم اين جزيره گفت: جزيره كيش براي خيلي از جهانيان 
ناشناخته است و آمادگي داريم سرمايه گذاران كويتي را براي 

حضور فعال در كيش ترغيب كنيم.
همچنين كوجي هانه دا سفير ژاپن در تهران كه براي نخستين 
سازمان  مديرعامل  با  ديدار  در  است  كرده  سفر  كيش  به  بار 
منطقه آزاد كيش با تشكر از ميهمان نوازي مهندس مونسان و 
با اشاره به عالقه مندي ژاپني ها براي حضور در ايران گفت: با 
سفر 5 روزنامه نگار ژاپن مستقر در تهران به جزيره كيش، اين 
فرصت هاي سرمايه گذاري و جاذبه هاي گردشگري كيش بيش 

از پيش به مردم ژاپن معرفي خواهد شد.
وي عالقه كشور خود را براي ارتباط بيشتر با كشورمان  يادآور 
شد و گفت : تجار و سرمايه گذاران ژاپني را در خصوص سفر به  

ايران و به نوبه آن كيش ترغيب خواهيم كرد.
سوكا سوستي سفير تايلند در كشورمان با ابراز اين كه مبهوت 
زيبايي هاي كيش شدم  گفت: اين ديدار آغاز خوبي براي روابط 
با حضور در نمايشگاه  في مابين خواهد بود و در هفته آينده 
فرصت هاي سرمايه گذاري كه در كيش برگزار مي شود  در 
افزود: ما پيام رسان  امر كوشش خواهيم كرد. وي  اين  تحقق 
زيبايي هاي كيش و فرصت هاي سرمايه گذاري به گردشگران و 

سرمايه گذاران تايلندي خواهيم بود. 
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چهارشنبه عصر  كيش  آزاد  منطقه  سازمان   مديرعامل 
 30 بهمن به مدت پنج ساعت با اقشار مختلف مردم ديدار 
سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به  كرد. 
اصغر مونسان مديرعامل سازمان  آزاد كيش، علي  منطقه 
منطقه آزاد كيش از ساعت 16 چهارشنبه 30 بهمن ماه طي 
مدت پنج ساعت، در ديدارصميمي با مردم جزيره كيش، 
آنان، دستورات  با شنيدن مسائل و مشكالت مطرح شده 
الزم براي بررسي، ارائه راهكارهاي قانوني و حل بيش از70 
درخواست مطرح شده را به معاونت ها و مديريت هاي اين 
مسكن،  شغلي،  مجوزهاي  درخواست  كرد.  صادر  سازمان 
 زمين، وضعيت معيشتي، تسهيالت بانكي و اجراي طرح هاي 

... ازجمله درخواست هايي بودند كه از سوي  گردشگري، 
مردم با مهندس مونسان در ميان گذاشته شد.

علي اصغر مونسان مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در 
حاشيه جلسه مالقات مردمي ضمن تاكيد بر حضور پيوسته 
ميان  در  آزاد كيش  منطقه  و مديران سازمان  ها  معاونت 
مردم افزود: وظايف تك تك كاركنان سازمان منطقه آزاد 

كيش است كه تكريم ارباب رجوع را به جا بياورند.
 مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با بيان اين كه خدمت 
به مردم باالترين عبادت است تاكيد كرد: يكی از وظايف 
اصلی معاونان و مديران اين سازمان ارتباط مستمر و منظم 

با مردم و درك مشكالت آنان است.
تبدیل تنها روستاي جزیره کیش 

به منطقه ویژه گردشگري
مؤسسه علوم و فنون کیش موفق به دریافت گواهینامه  

استاندارد ISO 2010 شد
ویژه  منطقه  به  باغو  نام  با  کیش  جزیره  روستاي  تنها 
گردشگري تبدیل مي شود. به گزارش روابط عمومي و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش ، باغو که در حال حاضر 
تنها روستاي جزیره کیش است به عنوان منطقه گردشگري 
راستاي   در  بهسازي،  از  پس  و  است  شده  گرفته  نظر  در 
امور  این منطقه در توسعه روستا،  جلب مشارکت ساکنان 
این  اهالي  مي شود.  واگذار  باغو  به ساکنان  آن   اقتصادي 
دام  از  بخشي  و  است  دامداري  آنها  اصلي  روستا که شغل 
زنده مورد نیاز ساکنان کیش را فراهم مي کنند به تازگي 
با تولید عسل و فروش آن به ساکنان و گردشگران،  زمینه 
رونق اقتصادي این روستا را بیش از پیش فراهم کرده اند. 
سه  در  کیش  ساکنان  قبل  سال  صدها  است  ذکر  به  الزم 
شرق   غربي،  جنوب  هاي  بخش  در  واقع  روستایي  منطقه 
تنها  باغو  و  کردند  مي  زندگي  جزیره  این  شرقي  شمال  و 
ازآن دوران است که در جنوب غربي  به جامانده  روستاي 
به امروزحفظ  تا  بافت سنتي آن  جزیره کیش واقع شده و 
شده است.  در حال حاضر این آبادي جز چند خانوار دامدار، 
سكنه دیگري ندارد. در بین بومیان، حاصلخیزي این منطقه 
محصوالت  دور،  بسیار  هاي  گذشته  در  و  است  زبانزد 
کشاورزي این روستا بخشي از نیاز ساکنان کیش را برطرف 

مي کرد.
دراین منطقه بیشه انبوهي از انواع درختان بومي به چشم 
لور  کهنسال  درختان  مجموعه  میان،  آن  در  که  مي خورد 

زیبایي چشمگیري دارد.

كيش  فنون  و  علوم  آموزشي  مؤسسه 
استاندارد  گواهينامه   دريافت  به  موفق 
ISO 2010 در حوزه خدمات آموزشي 
امور و  عمومي  روابط  گزارش  به   شد. 

كيش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بين 
ارزيابي  در  فنون كيش  و  علوم  مؤسسه 
ساليانه اي كه با همكاري وزارت صنايع، 
موفق  شود  مي  برگزار  اقتصاد  و  تعاون 
2010 ايزو  استاندرد    نشان  كسب   به 

 شد.
در اين ارزيابي كه با هدف ارتقاء سطح 
خدمات  و  محصوالت  كمي  و  كيفي 
بخش خصوصي  مؤسسات  و  ها  شركت 
رقابت  زمينه  شدن  فراهم  و  دولتي   و 
عملكرد  است،   شده  ريزي  برنامه  سالم 
بخش  سه  در  شركت   1000 از  بيش 
آموزش مورد سنجش  و  توليد، خدمات 

قرار گرفت. 

مشتريان،  مندي  رضايت  توليد،    ميزان 
ارتقاء  و  سازماني  وري  بهره  ميزان 
وخدمات  توليدات  كيفي  و  كمي  سطح 
سنجش  اين  معيارهاي  جمله   از 

است. 
در  نيز  كيش  فنون  و  علوم  مؤسسه 
سيستم  احياي  به  توجه  با  ارزيابي  اين 
تغيير  مشتريان،   نياز  به  پاسخگويي 
انطباق  و  آموزشي  هاي  روش  بهينه 
هاي استاندارد  با  آموزشي   هاي   برنامه 
مناسب،  رساني  اطالع  و  المللي   بين 
ارزيابي  اين  برتر  شركت   30 بين  در 
آموزشي  خدمات  بخش  در  گرفت.  قرار 
بيشترين  با  فنون  و  علوم  مؤسسه 
و  گرفت  قرار  نخست  جايگاه  در  امتياز 
دوم  جايگاه  در  سفير  آموزشي  مؤسسه 
فنون  و  علوم  آموزشی  مؤسسه  ايستاد. 
در  كيش،  آزاد  منطقه  به  وابسته  كيش 

و  ملوانان  آموزش  هدف  با   1367 سال 
با نام »علوم و فنون دريايی  دريانوردان 
كار  به  آغاز  تهران  در  كيش«  صيادی 
كرد و در سال 1376 با ورود به عرصه 
و  علوم  »مؤسسه  به  همگاني  آموزش  

فنون كيش« تغيير نام داد. 
های  روش  جديدترين  از  استفاده 
و  مجرب  اساتيد  از  بهرمندی  آموزشی، 
آموزشی  ارائه خدمات  و  آزموده  پرسنل 
مبتنی بر آخرين روش هاي  استاندارد از 
شاخص های مهم مؤسسه علوم و فنون 
كيش است. اين مؤسسه در حال حاضر 
با فعاليت در 17 استان كشور و با بهره 
آموزش   زمينه  از 1500 مدرس،  مندي 
بيش از 360 هــــزار زبان آمـــــــوز 
بزرگترين  از  يكي  و  كرده  فراهم  را 
خارجـــی  زبانهای  آموزش  مؤسسات  

در كشور است.

دیدار صمیمي مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش و مردم تاكيد  با  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل  از صفحه 7-  ادامه   

با  ارتباطاتی  به جهانيان گفت:  از پيش كيش  بيش  لزوم معرفي  بر 
سفارتخانه های خارجی درتهران صورت گرفته و دعوتنامه هايی ارسال 
شده است كه با تحرك دستگاه ديپلماسی، اميدواريم كه اتفاقات خوبی 

در جذب سرمايه گذاری خارجی روی دهد.
پروازي  برقراري خط  براي  هواپيمايي كيش  آمادگي شركت  از  وي 
گفت:  و  داد  خبر  جهان  نقاط  اقصي  به   business class امكانات  با 
به  سفر  جهت  را  خارجي  گردشگران  حضور  زمينه  داريم  آمادگي 
كيش و بهره گيري از مواهب طبيعي و جاذبه هايي نظير هواي پاك، 
 سواحل زيبا و درياي شفاف، غواصي و امنيت مثال زدني و ... فراهم 

كنيم.
 مونسان با اشاره به چهار فصل بودن كشورمان و بيان اين كه در ايران 
از اسكي روي برف تا اسكي روي آب تنها با هواپيما نيم ساعت زمان 
الزم است تاكيد كرد: سواحل جزيره كيش با نوع مديربتي كه دارد 
براي گردشگران خارجي جذابيت هاي خاص خود را دارد و ما هيچگاه، 
دنباله رو جذب گردشگر خاص مناطق ديگر همچون دوبي نبوده ايم. 
است«  ها  خانواده  بهشت  كيش  جزيره   « كه  اين  بيان  با  مونسان 
بواسطه  كيش  جزيره  گفت:  است  گردشگري  بحث  در  ما  شعار 
كشورها،  از  برخي  با  هوايي  و  آب  مقابل  نقطه  در  گرفتن  قرار 
فرصت  منطقه،  كشورهاي  به  نزديكي  و  اروپايي  كشورهاي  بويژه 
زمينه  در  روابط  گسترش  و  مابين  في  ارتباط  براي  را  مناسبي 
ها خانواده  تا  كند  مي  فراهم  گذاري  سرمايه  و   گردشگري 

در اين محيط با آسايش به تفريح بپردازند.
جزاير  دربرگيری  به  اشاره  با  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
سازمان  اين  مأموريت  حوزه  در  فارورگان  و  فارور  هندورابی،  كيش، 
و ذكر مشخصات هر يك از جزاير ياد شده گفت: از شما سفرا مي 
خواهم سرمايه گذاران و تورگردانان كشور متبوع خود را براي حضور 
در كيش دعوت كنيد.مونسان تأكيد كرد: ايران دور جديد مديريت 
را به رياست دكتر روحاني رئيس جمهور پشت سر مي گذارد و در 
با  اين خصوص دولت تدبير و اميد، سعي در تقويت ارتباطات خود 

كشورهاي جهان را دارد.
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دوازدهمين دوره مسابقات قرآن و حديث كيش 9 اسفند 
الملل  بين  امور  و  به گزارش روابط عمومي  آغاز مي شود. 
نهادينه  با هدف  مسابقات  اين  آزاد كيش،  منطقه  سازمان 
كردن فرهنگ قرآني در جامعه، تقويت انگيزه تمسك به قرآن 
و عترت در جنبه هاي مختلف زندگي و تالش براي ايجاد 
فرهنگي متأثر از اين كتاب آسماني از هفتم اسفند در جزيره 

كيش آغاز مي شود. 
مسابقات قرآن در سه گروه بزرگساالن، دانش آموزان ابتدايي 
و راهنمايي و خردساالن زير 7 سال برگزارمي شود. در اين 
رقابت ها، گروه بزرگساالن در رشته هاي قرائت، ترتيل، اذان 
رقابت به  اجزاء  حفظ  و  سوره حشر  حفظ  برادران(،   )وي ژه 

 مي پردازند.
دانش آموزان مقاطع ابتدايي و راهنمايي نيز در بخش هاي  
قرائت سوره هاي تكوير، طارق و شمس و  ترتيل جزء 29 با 

يكديگر رقابت مي كنند . 
در بخش حفظ قرآن نيز سوره تكوير براي مقطع  ابتدايي و 
سوره انسان براي دانش آموزان مقطع راهنمايي تعيين شده 
است. خردساالن زير 7 سال نيز با حفظ سوره مباركه اعلي  

مي توانند در اين مسابقات شركت كنند. 

البالغه  همچنين در مسابقات حديث و آزمون كتبي نهج 
دو بخش 24 حكمت فصل زمستان و 96 حكمت در نظر 
دريافت  براي  توانند  مي  عالقمندان  و  است  شده  گرفته 
 فايل اين مطالب به پورتال كتابخانه هاي كيش به آدرس

www.book.kish.ir   مراجعه كنند.

عالقه مندان به شركت در اين مسابقات تا 28 بهمن فرصت 
دارند  براي نام نويسي به مساجد، فرهنگسراها، مدارس، دانشگاه 
 ها و ادارت مراجعه كنند. الزم به ذكر است  شركت كنندگان 
در مسابقات مي بايست ساكن جزيره كيش بوده و در روز اول 
 مسابقات حضور داشته باشند. شركت همزمان در رشته هاي
عالقمندان اما  نيست  پذير  امكان  اذان  و  ترتيل   ،  قرائت 
 مي توانند همزمان در هردو بخش مسابقه كتبي نهج البالغه 
نيز   شركت كنند، حد نصاب برگزاري آزمون در هر رشته 

5 نفر است.
همچنين  نفرات اول هر رشته در مسابقات نهايي  تا يك سال 
 نمي توانند در همان رشته شركت كنند و در صورت نام نويسي

در يك رشته امكان تغييررشته وجود ندارد.  
دوازدهمين دوره مسابقات قرآن و حديث كيش 11 اسفند به 

پايان خواهد رسيد.

برنامه هاي ورزشي ویژه
ایام دهه فجر اعالم شد 

با هدف بزرگداشت ايام ا... دهه فجر و ايجاد شادي و نشاط در بين 
كيشوندان و گردشگران، برنامه ورزشي متنوعي در كيش برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، 
گذاري  سرمايه  شركت  آموزش  و  ورزش  معاون  جاللي   حسين 
و توسعه كيش با تاكيد بر برگزاري برنامه هاي شاد و مفرح ويژه 
خانواده ها و كودكان، به تشريح برنامه های شاد ايام اهلل دهه فجر 
پرداخت وگفت: برگزاري همايش شطرنج خانواده در 16 و 17 بهمن 
از ساعت 16 در اسكله تفريحي و نيز همايش دوچرخه، سه چرخه، 
روي  پياده  با  همراه  كودكان  سواري  كالسكه  و  اسكوتر   اسكيت، 
روبروي  از   ،15 ساعت  از  بهمن   17 ها  بزرگ  مادر  و  پدربزرگ 
ها  برنامه  اين  در شمار  تفريحي  اسكله  تا  هايپرماركت   پاركينگ 

بود .
جاللي همچنين مراسم پياده روي خانواده در 18 بهمن از ساعت 

15 از روبروي تاالر شهر تا اسكله تفريحي و نيز 
 جشنواره ورزشي تفريحي انقالب و انجام بازي هاي 

ساعت 16  از  بهمن  در 21  ايستگاه  در شش  تفريحي 
در زمين شماره 2 فوتبال المپيك را از ديگر برنامه هاي اين 

مجموعه برشمرد. 
وي در ادامه با اشاره به برگزاري مراسم راهپيمايي 22 بهمن، اعالم 
 كرد: جشنواره پرواز بادبادك هاي دست ساز و كايت ويژه خانواده ها 

در پايان مراسم راهپيمايي در ساحل اسكله تفريحي انجام شد .

بـرگزاري دوازدهمین دوره 
مسابقات قرآن وحدیث کیش

افتتاح خط تولید قطعات یك بار
 مصرف دستگاه دیالیز در کیش

بار  یك  قطعات  تولید  صنعتي  واحد  نخستین  تولید  خط 
با حضور مشاور ارشد  مصرف دستگاه دیالیز در خاورمیانه 

رئیس جمهور در کیش راه اندازي شد.
منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
آزاد کیش، با حضور اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور 
و دبیر شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ویژه 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  مونسان  اصغر  علي  و  اقتصادي 
آزاد کیش، خط تولید نخستین واحد صنعتي تولید قطعات 
یك بار مصرف دستگاه دیالیز در خاورمیانه و سومین واحد 

تولید این محصول در آسیا، در کیش راه اندازي شد.
روز  به  آالت  ماشین  خریداري  با  صنعتي  واحد  این 
را  دیالیز  دستگاه  مصرف  بار  یك  قطعات  اروپایي، 
پاک محیط  در  استاندارد  طبق  مختلف  هاي  سایز   در 

( clean room iso-8 ( تولید مي کند.
کیش،  میمه  مد  مهان  شرکت  اهمیت  با  تولیدات  دیگر  از 
بر  دیالیز  فیلترهاي  انواع  مونتاژ  و  قطعات  تمامي  ساخت 

اساس استانداردهاي روز دنیا است.

حضور موفق گروه تئاتر جزیره کیش در 
جشنواره تئاتر عروسكي عسلویه

گروه تئاتر جزیره کیش در بخش ویژه جشنواره تئاتر عروسكي عسلویه 
حضوري موفق و تاثیرگذار داشت.

 در این جشنواره که در عسلویه برگزار شد بیش از 12 اثر نمایشي  گروه هاي 
مختلف تئاتر کشور براي اجراي نمایش دردو بخش مسابقه و بخش ویژه 

جشنواره انتخاب شده و حضور داشتند.
منش،  شه  رامین  حقیقي،  رحمان  فریدوني،  علي  حسیني،  ملك  غزل 
مرتضي  و  قاشیه  مسعود  عبدالیوسفي،  بني  زهرا  ساالر،  محمدخان 
سفیاري هنرمندان گروه تئاتر جزیره کیش هستند که با نمایش »وقتي 
عروسك هاي خیمه عاشق مي شوند« به نویسندگي و کارگرداني عباس 

نجاري در بخش ویژه این جشنواره شرکت کردند.
و  طیاره«،  و  مبارک  بازي  شب  »خیمه  شود«،  مي  کارگردان  »مبارک 
ویژه  بخش  در  جشنواره  این  در  که  بودند  دیگري  اثر  سه   ، »نقالدي« 

به نماش درآمدند. 
این گروه  که همگي ازهنرمندان  فارغ التحصیل رشته تئاتر و کارگرداني 
المللي، بین  نخستین حضور خود در جشنواره هاي  در   تئاتر هستند  
  حضوري موفق در شانزدهمین جشنواره بین المللي تئاتر آئیني، سنتي  
تهران داشتند که با نمایش »کي حال داره دیو بكشه« در دو بخش پاتوق 
کودک و خیمه شب بازي بسیار مورد استقبال داوران و بینندگان قرار 

گرفتند.
پیش از این نیز با دو اثربه نام هاي  »یك کادو براي دلقك« به کارگرداني 
به  دیگر«  چیز  چند  و  موزیك  الستیك،  »من،  و  حسیني  ملك  غزل 
کارگرداني عباس نجاري درسومین جشنواره تئاتر بین المللي نقطه که 
در اراک برگزار شد شرکت کردند که در مراسم اختتامیه جشنواره از 
هر دو اثر این گروه تقدیر شد و مسعود قاشیه  بازیگر نمایش یك کادو 

براي دلقك نیز در بخش بهترین بازیگر موفق به کسب مقام سوم شد.
گروه تئاترکیش هم اکنون نیز در حال آمادگي براي حضور در  بیست 
و سومین جشنواره سراسري تئاتر سوره و سومین جشنواره سراسري 
آئین هاي نمایشي و پرده خواني در فرهنگ رضوي هستند که در سال 

آینده برگزار خواهد شد.



نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیششماره سوم- اسفند ماه 93 10

شرکت هواپیمایي کیش و کسب غرفه
برتردر پنجمین نمایشگاه تخصصی

 فرصت های سرمایه گذاری 

در پنجمین نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری 
غرفه  عنوان  به  کیش  هواپیمایي  شرکت  کیش،  درجزیره 
برتر انتخاب شد.  به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت هواپیمایي کیش بواسطه 
طراحی غرفه، حسن ارتباط با مشتری و اجرای برنامه های 
برتر  غرفه  عنوان  و  افتخار  دیپلم  کسب  به  موفق  متنوع، 
شد.  گذاری  سرمایه  های  فرصت  نمایشگاه  پنجمین  در 
 در پنجمین نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری  
نمایشگاه هاي کیش  تا 19 بهمن در محل دائمي  از 17  که 
برگزار شد  بیش از 120 سازمان و مؤسسه داخلی و خارجی، 
شرکت و مؤسسه دولتی و خصوصی، وزارتخانه ها و سازمان 
 های دولتی دارای طرح و پروژه، ستاد تشویق سرمایه گذاری 
گذاری، سرمایه  ظرفیت  دارای  صنایع  ها،   استان 
و  مالی  مؤسسات  و  ها  بانك  گذاری،  سرمایه  های  شرکت 
جمله  از  ای  سرمایه  کاالهای  کنندگان  عرضه  اعتباری، 
های  شرکت  گذاری،  سرمایه  مشاوران  تولید،  خطوط 
انبوه سازان مسكن و ساختمان حضوری  حاضر در بورس، 
یكي  کیش  هواپیمایي  شرکت  است  گفتني  داشتند.  فعال 
است. کیش  آزاد  منطقه  سازمان  تابعه  هاي  شرکت  از 

تولید قطعات موسیقی »حدیث مهر« و »واال پیامبر« 
در مرکزکیش

دو اثر با نام هاي »حدیث مهر« و»واال پیامبر« درواحد شعر 
و موسیقي مرکز کیش تولید شد.

به گزارش روابط عمومي صدا و سیمای مرکز کیش، قطعه 
موسیقي »حدیث مهر« با موضوع  عرفانی و با تنظیم و آهنگ 
سازي محمد زمان اسماعیلی ، خوانندگي علی اصغر رستمی 
و شعر از حافظ و قطعه دیگر با نام » واال پیامبر« با موضوع 
تنظیم و آهنگسازی حسین  با  و  اکرم (ص(  پیامبر  رسالت 
واحد  در  تقوی  انوشیروان  خوانندگی  و  شعر   ، حاجیلویی 
شعر و موسیقی صدا و سیمای مرکز کیش تولید شده است. 
این دو اثر در مرکز موسیقي و سرود سازمان صدا و سیما 
 مورد تصویب قرار گرفته و قابل پخش از کلیه شبكه هاي 

سراسري صدا و سیما مي باشد.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش:

طرح های توسعه گردشگری درجنوب 
و غرب جزیره کیش گسترش مي یابد

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به توسعه 
اين جزيره در مناطق شمال و شرق گفت: طرح های 
توسعه گردشگری در دولت تدبير و اميد به جنوب و 

غرب كيش گسترش مي يابد.
سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد كيش، علی اصغر مونسان در آيين آغاز 
در  افزود: كيش  پديده كيش  پروژه  اجرايی  عمليات 
بخش شمالی و شرقی توسعه يافته است اما اين فرايند 
از  و  نگرفته است  در مناطق جنوبی و غربی صورت 
اين رو در تالش هستيم توسعه طرح های گردشگری 
در اين دو منطقه باشد. وی گفت: در دولت تدبير و 
اميد برای هر منطقه آزاد مأموريت مشخصی تعيين 
شده است كه در اين ارتباط مأموريت كيش در حوزه 
گردشگری و تجارت است و برنامه های منطقه آزاد 

كيش حول اين دو محور خواهد بود.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش اظهار كرد: به جای 
تمركز بر ساخت پروژه های مسكونی بايد به سمت و 
سوی طرح های توسعه گردشگری حركت كنيم. وی 
همچنين از آغاز طرح بازی های زمستانی تا پايان سال 

جاری در جزيره كيش خبر داد.
حجت االسالم حسن عليدادی امام جمعه كيش نيز 
در سخنانی در اين آيين توجه به فرهنگ و ديانت در 
توسعه گردشگری را خواستار شد و از مسؤوالن شركت 
مجری ساخت پروژه پديده خواست كه مسجد محوری 

در اين طرح در نظر گرفته شود.
مدير فروش شركت پديده نيز در اين آيين با اشاره 
به نواخته شدن زنگ كارگری ساخت شهر افسانه ای 
پديده كيش گفت: اين طرح در قالب ساخت پنج برج 

هر يك به ارتفاع 250 متر و 57 طبقه اجرا می شود كه 
دو برج به هتل پنج ستاره و سه برج به مجتمع اقامتی 
مسكونی اختصاص دارد. محمدرضا رفيعی با بيان اين 
كه پروژه جديد پديده كيش با هدف جذب گردشگر از 
كشورهای اسالمی ساخته می شود، گفت: طول اسكله 
اين پروژه يك هزار و 500 متر و به صورت پيشروی در 
دريا خواهد بود كه شناورهاي متعدد قادر به پهلوگيري 

در آن هستند.
وی اظهار كرد: اين طرح شامل بخش ها و كاربری های 
متعدد مسكونی، تجاری، تفريحی و ورزشی است كه 
در زمينی به مساحت 250 هزار متر مربع و زيربنای 
بالغ بر 888 هزار مترمربع ساخته می شود. شماری از 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی، بازيكنان تيم فوتبال 
استقالل تهران و احسان حدادی نخستين مدال آور 
ايرانی المپيك در رشته دو و ميدانی كه برای تمرينات 
آيين  اين  برند در  به سر می  آماده سازی در كيش 

حضور داشتند.
 در پايان اين آيين، متخصصان، كارگران و ماشين آالت
در  پديده  پروژه  فرايند ساخت  در  كننده  مشاركت   

جزيره كيش رژه رفتند.
مجموعه پديده كه هم اكنون رستوران و مركز خريد 
آن در جزيره كيش فعال است در بخش غربی و كمتر 

توسعه يافته كيش قرار دارد.
كشتی يونانی، پارك آبی در حال ساخت و شهرك در 
حال ساخت دانشگاهی كيش نيز در اين محدوده قرار 

دارند.
جزيره كيش در 18 كيلومتری كرانه جنوبی كشورمان 

در آب های خليج فارس قرار دارد.
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جشن پیروزي انقالب براي کودکان کیش

امام جمعه جزیره کیش:

استكبار ستیزی 
بخشی از هویت 

انقالب اسالمی است

پنجمین  و  سي  رسیدن  فرا  مناسبت  به 
کودکان ویژه  انقالب  جشن  انقالب،  فجر   بهار 

 21 بهمن در کیش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 

آزاد کیش، در این جشن که از ساعت  10 تا  12 در اسكله 
و  پدر  همراه  به  کودک   300 از  بیش  شد  برگزار  تفریحي 
مادر خود بادبادک هاي دست ساز مزین به پرچم جمهوري 
اسالمي ایران را به پرواز درآورده و 100 متر پرچم ایران را با 

کاغذهاي سبز و قرمز ساختند.
به  را  تماشاچیان  ملي  سرود  خواندن  با  ها  بچه  همچنین 
نمایشگاهي  مناسبت دهه فجر  به  نیز  و  واداشتند  تحسین 
زنان  امور  ساختمان  در  کودکان  نقاشي  و  خالقیت  آثار  از 

مرکزي برپا شد.

از  بخشی  استكبارستیزی  اینكه  بابیان  کیش  جمعه  امام 
هویت انقالب اسالمی است، گفت: پاسخ بی ادبی های سران 
با  اسالمی  ایران  و شجاع  غیور  مردم  را  آمریكا  کاخ سفید 
حضور گسترده وپررنگ باشكوه خود در راهپیمایی 22 بهمن 
داده اند. به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش به نقل از خبرگزاری تسنیم، حجت االسالم 
برخورد  به  اشاره  با  جمعه  نماز  در  علیدادی  المسلمین  و 
های  انسان  کرد:  اظهار  ایران  درباره  ها  غربی  گانه   چند 
از حق وحقوق خود دفاع  دارند  مستعضف در جهان وقتی 
می کنند قتل عام می شوند و طرفداری غربی ها و آمریكا 
از اسرائیل سندی از جنایات حاکمانی است که مردم را برای 

دفاع از حق وحقوق خود در کشورشان قتل عام می کنند.
امام جمعه کیش استكبار ستیزی را بخشي از هویت انقالب 
اسالمی ایران دانست و افزود: فرد فرد مردم ایران از انقالب 
اسالمی شان دفاع می کنند و همیشه جرم مردان بزرگ این 

است که از حق دفاع می کنند.
کیش  جمعه  نماز  در  ویژه  مهمانان  گزارش  این  به   بنا 
حجت االسالم محسنی اژه ای و حجت االسالم راشد یزدی 
بودند که در پایان نماز در جمع مردم حضور یافتند و با آنان 

به گفت و گو پرداختند.

افتخار آفرینی مردم کیش در 
راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن

راهپيمايی يوم اهلل 22 بهمن همزمان با سراسر كشور با 
شكوه خاصی در جزيره كيش برگزار شد.

الملل سازمان  بين  امور  و  روابط عمومي  به گزارش 
منطقه آزاد كيش، راهپيمايي سالروز پيروزي انقالب با 
شكوه خاصي با حضور اكبر تركان مشاور ارشد رئيس 
جمهور و دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- 
صنعتی و ويژه اقتصادي، علي اصغر مونسان مديرعامل 
و مديران و مسؤولين سازمان منطقه آزاد كيش، ائمه 
و  انتظامی  و  نظامی  نيروهای  رؤسای  كيش،  جمعه 
همچنين هزاران شهروند جزيره زيبای كيش از مسير 

ميدان ساحل تا اسكله تفريحي برگزار شد.
خليج فارس ايران اسالمی، شاهد حضور هزاران نفر از 
ساحل نشينان غيور، دالور و واليتمدار جزيره كيش 
از كيان اسالمی و ارزش های  بود كه برای حمايت 
بر  مرگ  شعارهای  با  و  آمدند  ها  خيابان  به  انقالب 
آمريكا و اهلل اكبر خود جزيره كيش را در زير گام های 

مستحكم و انقالبی خود به لرزه درآوردند.
بنابراين گزارش، مردم انقالبی و واليت مدار كيش در 
راهپيمايی 22 بهمن با برپايي ايستگاه صلواتي و پخش 
شربت و شيرينی پيروزی انقالب را دو چندان كردند.
بيرقهای منقش به كلمه اهلل اكبر و تصاوير بنيانگذار 
جمهوری اسالمی ايران و رهبر معظم انقالب اسالمی 
و  بزرگ  راهپيمايی  در  كنندگان  شركت  دست  در 

باشكوه 22 بهمن در جزيره كيش بود. يكی از نكات 
برجسته در اين راهپيمايی، حضور خانواده های عرب 
زبان ساكن كيش با لباس های سفيد محلی همچنين 
دانشجويان،  و  آموزان  بازاريان، دانش  و  تجار  كسبه، 
پزشكان و فرهنگيان، ورزشكاران، روحانيون، اساتيد 
اقشار مختلف مردم،  و  دانشگاه ها، مسؤوالن محلی 
كهنساالنی  بودند،  پدرانشان  دوش  بر  كه  كودكانی 
كه به سختی گام برمی داشتند و جانبازان و معلوالن 
از جلوه های كم نظير راهپيمايی يوم اهلل 22 بهمن 
درجزيره كيش بود. شايان ذكر است، تعداد كثيری از 
مسافران و گردشگران خارجی كه از كشورهای مختلف 
گر حضور  نظاره  بودند،  كرده  سفر  كيش  جزيره  به 
گسترده مردم واليت مدار و متعهد جزيره كيش در 
اين راهپيمايي بودند كه برای سربلندی ايران اسالمی 
و به عشق بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران و رهبری، 
را  اسالمی  انقالب  پيروزی  سالگرد  پنجمين  و  سی 
جشن گرفتند. در پايان راهپيمايي يوم اهلل 22 بهمن 
قطعنامه ای كه با بانگ رسای توحيدی اهلل اكبر مردم 
همراه بود قرائت شد. همچنين اجراي موسيقي سنتي 
و برگزاري مراسم شاد و متنوع براي كودكان در ساحل 
اسكله تفريحي از ديگر برنامه هايي بود كه در پايان 
راهپيمايي برگزار شد تا همه ساكنان و گردشگران در 

سالروز پيروزي انقالب، لحظات شاد را تجربه كنند.
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 21بهمن ساعت 21  جشنواره بین المللی
های  همایش  مرکز  در  فجر  فیلم    

بین المللی کیش  کلید خورد .
 برگزاری این جشنواره در نوع خود یكی از رویدادهای مهم فرهنگی 
بیشتر  هرچه  توجه  آن  رهاورد  که  شود  می  محسوب  کیش  جزیره 
جهانیان به دستاوردهای فرهنگی 35 ساله انقالب اسالمی است . یكی 
از ویژگی های مهم جزیره کیش ورود بدون روادید گردشگران خارجی 

به این خطه گرم وپرمهر کشورمان است . 
درواقع گردشگران خارجی با ورود به این خطه می توانند روادید ورود 

به سایر مناطق کشور را دریافت کنند. 
از این رو برگزاری هر جشنواره خصوصاً با اهداف فرهنگی وتطابق آن با 
 روحیات تولید کنندگان محصوالت فرهنگی می تواند برغنای اندیشه های
حماسه  که  گفت  بتوان  اینگونه  شاید  بیفزاید.  اسالمی  انقالب  ناب 
سیاسی و اقتصادی از همان ابتدای انقالب اسالمی در ایران رقم خورد . 
قطع وابستگی ملت ایران به کشورهای خارجی و استثمارگر بزرگترین 
قدم در راه حماسه سیاسی و اقتصادی بود. این حماسه آفرینی اگرچه 
در طول 35 سال گذشته هزینه های بسیاری برای ملت در برداشت اما 
برخورداری از فرهنگ مقاومت این امكان را بوجود آورد تا ملت ایران 
با هدایت رهبری فرزانه دراین راه سربلند وپیروز باشند. اما جشنواره 
فیلم فجر و استقبال ویژه مردم و مسؤولین سازمان منطقه آزاد کیش 
همچنان سرخط و اولویت موضوعی این مقاله است . حاتمی کیا با فیلم 
»چ« صدر نشین نمایش های جشنواره فجربود . روایتی از سالهای دفاع 
مقدس درقالب فیلم »چ « 21بهمن ساعت 21 در کیش به نمایش درآمد . 
 ساخته حاتمی کیا  بازگو کننده ایستادگی ملتی در برابر تهاجم سلطه جویان
است. »چ« روایت دو شبانه روز حضور دکتر چمران در مقام نماینده 
دولت به اتفاق تیمسار فالحی درپاوه کردستان است. وقتی چمران از 

راه می رسد ، شهر در آستانه سقوط  قرار گرفته است. 
حاتمی کیا در اجرای سینمایی این روایت با استفاده از تجارب متعدد 
خود در گونه دفاع مقدس اوج پختگی اش را به کار گرفته است . یك 
 فیلم سخت، نفس گیر، اکشن، عاطفی، عاشقانه، پرچالش، میهن پرستانه 
و بسیجی. بنیادی ترین عامل در موضوع و مضمون، تاریخ نگاری و 
اطالع دهی »چ« است. حاتمی کیا برای نسل کنونی و فردا از افشای 
دیروز کوتاه نمی آید. او در عین زنده کردن کار و زار و صحنه های 
رزم و حضور خصم، این هنگامه را بدون بك گراند سیاسی نمی بیند. 
مناسبات پشت پرده ای در کار است. کوتاهی برخی دولتمردان به بحث 
و چالش کشیده می شود، چنانكه راهی نمی ماند جز ورود حضرت امام 
به صحنه و چه کارساز است پیام آن مراد بسیجیان و مردم کوچه و بازار 
و گرنه آرزوی طاغوت فراری مبنی بر ایرانستان شدن ایران، شدنی بود.
امسال اتفاق خوبی در بعد مسایل فرهنگی در کیش افتاد . برگزاری  
جشنواره تئاتر فجر، برگزاری  جشنواره فیلم فجر و جشنواره موسیقي 
فجر از رویدادهای مهم فرهنگی هنری در جزیره کیش بود  که حاصل 
تعامل مستقیم مسؤولین سازمان منطقه آزاد کیش با  وزارت ارشاد 
. باید دید در صورت استمرار این قبیل رویدادهای فرهنگی و  است 
هنری چه میزان گردشگر داخلی وخارجی می توان به این منطقه آزاد 

جذب نمود و در پیشبرد اهداف اقتصادی وسیاسی موفق بود .
برگزاری  حتی  یا  و  هنری  و  فرهنگی  های  جشنواره  برگزاری  اصوالً 
نمایشگاه های بزرگ صنعتی و با دعوت از همتایان خارجی می تواند 
زمینه های تعامل بین المللی را فراهم نماید و از همه مهمتر می توان بر 

ابعاد رقابتی و افزایش کیفی محصوالت فرهنگی  تأکید نمود .
محصوالت  تا  است  فرصتی  نیز  المللی  بین  های  جشنواره  عنوان 
کشورمان در بازارهای جهانی عرضه و در مقام سنجش مورد ارزیابی 
افكار عمومی  افكار عمومی قرار گیرند. در چنین شرایطی است که 
تحت تأثیر رویكرد انقالب اسالمی قرار خواهد گرفت و صدور فرهنگ 
انقالب از همین نقطه آغاز خواهد شد . اگر »گذشته« اصغر فرهادی 
در جشنواره 66 فیلم کن درخشش داشت حكایت از توان کارگردان 
که  است  ایرانی  کارگردان  یگانه  وی   . دارد  ایرانی  نویس  فیلمنامه  و 
موفق به کسب جایزه اسكار، در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان 
شده  است. او این جایزه را برای کارگردانی فیلم جدایی نادر از سیمین  
دریافت کرد.خالصه کالم آنكه برای جایگزینی درآمدهای ناپایدارنفتی 
در  فرهنگی  از صدور محصوالت  پایدارناشی  درآمدهای  به  توان  می 
کنار دیگر توانمندیهای داخلی تكیه کرد . این درحالی است که توسعه 
صنعت گردشگری با ورود به عرصه های توسعه یافته فرهنگی میسر 
خواهد بود. برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری فجر نیز درپی همین 
رویكرد توسعه گرایانه قدم می گذارد. رویكردی برای صدور فرهنگ 

انقالبی و استقالل خواهی به تمامی نقاط دنیا ...

اکبر ترکان خبر داد:

در چهار ماه گذشته 4300 میلیارد تومان 
سرمایه در کیش جذب شده است

مشاور ارشد رئيس جمهور در مصاحبه با خبرنگاران گفت: هدف 
ما حمايت از سرمايه گذاران واقعي است و سازمان منطقه آزاد 
كيش در چهار ماه گذشته  موفق شده است 4300 ميليارد 
تومان سرمايه  جذب كند. به گزارش روابط عمومي و امور بين 
الملل سازمان منطقه آزاد كيش، اکبر ترکان مشاور ارشد 
آزاد  مناطق  هماهنگي  شوراي  دبیر  و  جمهور  رئیس 
تجاري – صنعتي و ویژه اقتصادي در آخرین دقایق حضور 
خود در کیش به خبرنگاران گفت:  با عملكرد مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، دغدغه بنده نسبت به ایجاد 
مرتفع  کیش  برق  و  آب  تولید  زمینه  در  ها  زیرساخت 
شده و در این مدت کوتاه در این زمینه پیشرفت خوبي 
حاصل  شده است به طوري که در تابستان امسال مشكل 
کمبود برق در جزیره کیش نخواهیم داشت. مشاور ارشد 
به  و  کیش  بندرگاه  الیروبي  آغاز  افزود:  جمهور  رئیس 
نوبه آن پهلوگیري شناورهایي با 15 هزار تن ظرفیت تا 
دو ماه آینده، بهره برداري از ترمینال مسافري کیش تا 
پایان امسال، جذب 4300 میلیارد تومان سرمایه و آغاز 
پروژه هاي بزرگ همچون توسعه هندورابي، بازنگري در 
طرح جامع کیش، مجتمع هتل ها و آغاز ایجاد شهرک 
خدمات صنعتي شماره 6 از جمله اقدامات مثبتي است 
در  خود  مدیریت  کوتاه  مدت  در  مونسان  مهندس  که 
کیش انجام داده است. وي با بیان این که هدف ما حمایت 
از سرمایه گذار واقعي و طرد افرادي است که با نیت زمین 
خواري و کالهبرداري مي خواهند روند سرمایه گذاري 
تدبیر مهندس  با  بكشند گفت:  انحراف  به  را در کیش 
مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 157 هزار 

متر مربع از زمین هاي این سازمان پس گرفته شده است. 
– صنعتي و  دبیر شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري 
ویژه اقتصادي تاکید کرد: افرادي که مهلت ساخت زمین 
هاي آنها به پایان رسیده و طبق قرارداد خود با سازمان 
منطقه آزاد کیش به تعهدات خود عمل نكردند در صورت 
دریافت پروانه ساخت، عوارض جدید از آنها گرفته مي 

شود.
وي با بيان اين كه قراردادهاي شبه سرمايه گذاري در كيش را 
فسخ  مي كنيم گفت: افراد نمي توانند زمين ها را در كيش فقط 
گودبرداري كرده و به صورت چاله آن را رها كنند و به تعهدات 
خود عمل نكنند و به عنوان زمين خواري، سازمان منطقه آزاد 

كيش را گرفتار كنند.
نياز مردم به تفريح و  با اشاره به  مشاور ارشد رئيس جمهور 
گردش، از گردشگري حالل سخن گفت و افزود: همكاران من 
در حال بررسي و كار كارشناسي در خصوص گردشگري حالل 
هستند و اين را نبايد از نظر دور داشت كه در صورت بي توجهي 
به گردشگري و تفريح مردم، رقبايي در اطراف ما هستند كه  با 
روشهاي مسموم و غير اخالقي مي خواهند اين بازار را تصاحب 
كنند و گردشگران را به مسير ناصواب سوق دهند. مهندس 
تركان با بيان اين كه بازار خوبي براي گردشگري حالل وجود 
دارد و ما اين مسير را طي مي كنيم افزود:  بسياري از خانواده 
هاي ايراني، خانواده هاي كشورهاي مسلمان و ديگر كشورها  
نباشد  تمايل دارند به يك مكان خوب و سالم كه گناه آلود 
بروند و مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز بر آن است كه 
اين رقابت و اين بازار را به نفع متدينين و گردشگري حالل در 

كيش تغيير دهد.

نظرگاه 

ساعت 21
.................................راضیه طاهری

ماهنامه سازمان آزاد کیش به منظور توسعه و تعمیق امور فرهنگی و گسترش مبانی و مباحث علمی، پژوهشی از اساتید، 
 محققان و اندیشمندان سطوح دانشگاهی که عالقمند به چاپ مقاالت منتشر نشده خود می باشند دعوت به همكاری

می نماید.فرهیختگان معزز می توانند مقاالت و عكس مربوط به خود را به نشانی الكترونیكی:
 rooykardkish@gmail.com  ارسال با شماره تلفن: 4422636    از وصول کامل مقاالت خود اطمینان حاصل 

 روابط عمومی ماهنامه رویكردنمایند.

فراخوان مقاالت:
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با حضور مشاور ارشد رئیس جمهور 

عملیات اجرایي 3 طرح عمراني 
در کیش آغاز شد

آغاز  روند  ها،  پروژه  پيشرفت  و  گذاري  سرمايه  موانع  رفع  با 
عمليات اجرايي طرح هاي عمراني در كيش شتاب گرفته است.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد 
كيش، با حضور اكبر تركان مشاور ارشد رئيس جمهور و دبير 
شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي 
و علي اصغر مونسان مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش كلنگ 
ساخت سه طرح عمراني چهارشنبه 23 بهمن در كيش به زمين 

زده شد.
ساخت يارد پشتيباني نگهداري و تعميرات اساسي تجهيزات 
و  تركان  با حضور مهندس  بود كه  اي  پروژه  نخستين  نفتي 

مهندس مونسان آغاز عمليات اجرايي آن آغاز شد.
اين يارد قرار است در مدت يك سال با حجم سرمايه گذاري 
65 ميليارد ريال به بهره برداري برسد و با گشايش آن براي 70 
تن به صورت مستقيم و 200 تن به صورت غير مستقيم ايجاد 

شغل مي شود.
هاي  پمپ  و  حفاري  هاي  مته  اساسي  تعميرات  و  نگهداري 
سرچاهي، سخت كردن سر مته هاي حفاري و كاليبره كردن 

شركت  كه  بود  خواهد  اقداماتي  جمله  از  حفاري  هاي  لوله 
مهندسي برهان دريا كيش با بهره برداري اين يارد پشتيباني 
و نگهداري انجام خواهد داد. همچنين عمليات اجرايي توليد، 
مونتاژ، بسته بندي و استريل انواع سه راهي آنژوكت و ست سرم 
با هدف توليد ساالنه 23 ميليون ست در فاز نخست توليد با 

زيربنای 950 متر مربع آغاز شد.
با بهره برداري از اين مجتمع براي 120 تن ايجاد شغل مي شود.
عمليات اجرايي كارخانه دارو سازي HB International نيز 
با 2500 متر مربع مساحت و سرمايه 140 ميليارد ريال با حضور 
صنعتي و ويژه  دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – 

اقتصادي و مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش آغاز شد.
توليد 124 ميليون عدد كپسول، 126 ميليون عدد قرص، 296 
ميليون عدد سافت ژل و دو ميليون بطري شربت و 100 هزار 

تيوپ از اهداف اين كارخانه پس از بهره برداري است.
گفتني است طي چهار ماه گذشته با رفع موانع سرمايه گذاري و 
پيشرفت پروژه ها، روند آغاز عمليات اجرايي طرح هاي عمراني 

در كيش شتاب گرفته است.

ساكنان و گردشگران كيش از نمايش پنج فيلم راه يافته 
قابل توجهی  استقبال  فيلم فجر  بين المللی  به جشنواره 
كرده اند. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
منطقه آزاد كيش، نمايش پنج فيلم راه يافته به جشنواره 
بين المللی فيلم فجر كه از 21 بهمن آغاز شد و تا جمعه 25 
بهمن در سالن خليج فارس مركزهمايش هاي بين المللي 
كيش ادامه  داشت،  با استقبال ساكنان و گردشگران كيش 

روبرو شده است.
فيلم »چ« ساخته ابراهيم حاتمی كيش، فيلم »خط ويژه« 
حميد  ساخته  غليظ«  »آرايش  كيايی،  مصطفی  ساخته 
نعمت اهلل، فيلم »شيار 143« به كارگردانی نرگس آبيار 
و فيلم »قصه ها« ساخته رخشان بنی اعتماد فيلم هايي 
تا كنون در دو سئانس 21 و  از 21 بهمن   هستند كه 

23:30 به نمايش درآمد.

محوطه سازي و فضاي سبز مصلي جزیره کیش 
به زودي آغاز مي شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: اولویت سازمان 
منطقه آزاد کیش در راستاي اهداف فرهنگي و اجتماعي، 

توجه به امور دیني است.
الملل سازمان منطقه  بین  امور  و  روابط عمومي  به گزارش 
و  ساخت  روند  به  بخشیدن  سرعت  منظور  به  کیش،  آزاد 
اصغر  علي  کیش،  هاي  حسینیه  و  مساجد  مصلي،  ساز 
المسلمین علیدادي  و  و  به همراه حجت االسالم  مونسان 
برخي از معاونان و مدیران این سازمان، صبح یكشنبه 27 
بهمن از مراحل ساخت مساجد ثامن االئمه (ع(، مسجد امام 
حسین(ع(، مسجد امام رضا(ع(، مسجد حضرت زینب(س(، 
مسجد امام صادق (ع( ، حسینیه قرآن  و عترت، اباعبدا.. 

الحسین (ع( و مصلي جزیره کیش بازدید کردند.
از مصلي،  بازدید  در  آزاد کیش  منطقه  مدیرعامل سازمان 
را  این مكان  ایجاد فضاي سبز در  و  دستور محوطه سازي 
صادر کرد و در مصاحبه با خبرنگاران گفت: ساخت مصلي 
جزیره کیش فاز بندي شده و در دستور کار است و مقرر 
شده است بخش هایي از مصلي که بیشترین کاربري را دارد 

در اولویت ساخت قرار گیرد.
مهندس مونسان با بیان این که اولویت سازمان منطقه آزاد 
کیش در راستاي اهداف فرهنگي و اجتماعي، توجه به امور 
دیني است افزود: مساجد خوبي در گذشته در جزیره کیش 
ساخته شده و در حال ساخت است و خوشبختانه در برخي 
امور  براي  مختلفي  فضاهاي  ساخت،  حال  در  مساجد  از 
خیریه همچون درمانگاه دیده شده است که عالوه بر خدمت 
کند.  مي  حفظ  مسجد  با  را  مردم  ارتباط  همواره   رساني، 
حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادي امام جمعه کیش 
نیز در جریان این بازدید در مصاحبه با خبرنگاران با بیان 
آزاد کیش  منطقه  را سازمان  که هزینه ساخت مصلي  این 
از  کیش  هاي  حسینیه  و  مساجد  افزود:   است  دار  عهده 
این  محل کمك هاي مردمي در حال ساخت هستند و در 
و  زمین  اختصاص  با  آزاد کیش  منطقه  میان سهم سازمان 
ساز و کارهایي که انجام مي دهد فراتر از کمك هاي مردمي 

است.

تالش جهت خدمات رساني مناسب به 
گردشگران کیش در ایام نوروز

استقبال چشمگیر ساکنان و گردشگران کیش 
از پنج فیلم جشنواره بین المللی فجر 

نوروزي  ستاد  اجتماعي  و  فرهنگي  کمیته  جلسه  دومین 
کیش تشكیل شد.

الملل سازمان منطقه  بین  امور  و  روابط عمومي  به گزارش 
آزاد کیش، این نشست یكشنبه 20 بهمن با حضور اعضاي 
کمیته فرهنگي و اجتماعي ستاد نوروزي کیش متشكل از 
مدیران، مسؤوالن و نمایندگان ادارات و نهادهاي ذیربط در 

سالن اجتماعات این معاونت برگزار شد.
تأمین سوخت خودروها، نظارت بر ورود مواد خام پروتئیني، 
در  نجات  و  امداد  هاي  پست  ایجاد  ها،  نانوایي  آرد  تأمین 
سواحل دریا و کمپ هاي اسكان مسافرین، پیش بیني در 
رعایت  مخابراتي،  ارتباطات  ترافیك  از  جلوگیري  خصوص 
موارد بهداشتي، نحوه اجراي برنامه هاي فرهنگي هنري و 
از  نوروز  نیاز کیش در طول مدت عید  داروي مورد  تأمین 
جمله مباحثي بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت و در مورد آن تصمیم گیري شد.
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برپایي بازارچه هنر در کیش

ارائه برنامه هاي تفریحي در کیش 

بازارچه هنرکیش تا پایان اسفند پذیراي عالقه مندان به هنرها 
 و صنایع دستي است. به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، این بازارچه  که باهدف حمایت 
بهمن   22 از  صنعتگر  و  کارآفرین  کیش،  هنرمند  بانوان  از 
در محوطه مقابل تاالر شهر راه اندازي شده است، تا پایان 
اسفند برپا خواهد بود. الزم به ذکر است  برپایي این بازارچه 
گرفته  قرار  گردشگران  و  ساکنان  گسترده  استقبال  مورد 
بازارچه هنر کیش  از  است.عالقه مندان به بازدید و خرید 
مي توانند هر روز از ساعت 18 تا 23 از هنرهاي دستي زنان 

کارآفرین کیش بازدید کنند.

 مونسان با بیان اینكه براي گردشگران نوروزي برنامه هاي
 فرهنگي، اجتماعي و هنري جذاب و متنوعي را پیش بیني 
ایم اظهار داشت: در نوروز 93 برنامه هاي فرهنگي،  کرده 
خیاباني  عرصه  در  متنوعي  و  جذاب  هنري  و  اجتماعي 

جزیره کیش اجرا و به نمایش درخواهد آمد.
هور  کلبه  در  متنوع  هاي  برنامه  برگزاري  به  اشاره  با  وي   
عرضه  براي  راه  پیاده  یك  اندازي  راه  از  کیش  جزیره 
مسیر  یك  ایجاد  همچنین  و  سنتي  فرهنگي،  محصوالت 
براي استقرار هنرمندان و نمایش برنامه هاي هنري خبر داد. 
 وي در ارتباط با فضاي سبز جزیره کیش نیز از بهره برداري
از یك پارک 110 هزار مترمربعي در جزیره کیش خبر داد که 

در آن، دریاچه و رستوران شناور ایجاد شده است. 
و  ها  ورزش  درباره  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
 تفریحات آبي جزیره کیش نیز اظهار داشت: عالوه بر ورزش ها 
و تفریحات موجود چند رشته ورزشي و بازي هاي دریایي 

نیز به تفریحات این بخش اضافه خواهد شد. 

با  تكمیل بانك اطالعاتی هنرمندان در معاونت فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش به زودی کارت هنری برای هنرمندان و 
 هنرجویان کیش صادر مي شود. به گزارش روابط عمومی و امور

 بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش ، این کارت ها با هدف ساماندهي 
هنرمندان رشته هاي مختلف در جزیره کیش و فراهم کردن زمینه 
فعالیت تخصصي هنرجویان و هنرمندان رشته هاي مختلف هنري 
صادر خواهد شد. پس از صدور این کارتها هنرمندان در رشته هاي 
تخصصي خود سطح بندي مي شوند.تا کنون 256 تن از هنرمندان 
جزیره کیش مدارک خود را براي ثبت در این بانك اطالعاتي  ارائه 
کرده اند. معاونت فرهنگی و اجتماعی  سازمان منطقه آزاد کیش 
از هنرمندان ساکن جزیره کیش که تا کنون اطالعات خود را به 
ارائه نكرده  بانك اطالعاتي معاونت فرهنگي  اجتماعي سازمان 
اند دعوت مي کند تا براي نام نویسي به خانه فیلم و هنر لبخند  
واقع در شهرک صدف  مراجعه کنند. مدارک الزم براي نام نویسي 
در این بانك اطالعاتي شامل 2 قطعه عكس – کپی شناسنامه و 
کارت ملی است. شماره تلفن 4454647 نیز براي اطالع بیشتر 
عالقمندان اعالم شده است.گفتني است پس از برگزاری نشست 
های متعدد با گروه های هنری ساکن جزیره کیش و ساماندهی 
اولیه گروه های هنری، هنرمندان فعال کیش در قالب شش گروه  
هنرهای  نمایشی،  هنرهای  موسیقی،  خوشنویسی،  و  نقاشی 
دستی، شعر و ادبیات و عكاسی  دسته بندي شدند. سه شنبه 
 اول هر ماه نیز نشست هاي تخصصي ویژه هنرمندان رشته های

 مختلف  با هدف ارائه گزارش فعالیت هاي اداره آموزش در خصوص 
ساماندهي گروه هاي هنري و برنا مه هاي  فرهنگي و بهره مندي 
از نقطه نظرات هنرمندان در معاونت فرهنگي اجتماعي سازمان 

منطقه آزاد کیش برگزار می شود. 

مدیرعامل منطقه آزاد کیش:

تبدیل کیش به قطب توریست سالمت در کشور

بازدید مهندس مونسان از طرح هاي 
عمراني فرودگاه بین المللي کیش

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش گفت: جزيره كيش 
را به عنوان قطب توريست سالمت در كشور مطرح مي 
كنيم. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
منطقه آزاد كيش، علی اصغر مونسان در مراسم افتتاحيه 
الملل بين  واحد  دانشجويان  پذيرش  دوره   هشتمين 

دانشگاه علوم پزشكي شيراز كه 24 بهمن در سالن خليج 
فارس مركز همايش هاي بين المللي برگزار شد گفت: 
مأموريت  آزاد  منطقه  هر  برای  اميد  و  تدبير  دولت  در 
مشخصی تعيين شده است كه در اين ارتباط مأموريت 
كيش در حوزه گردشگری و تجارت است و برنامه های 
هر  بود  خواهد  محور  دو  اين  حول  كيش  آزاد  منطقه 
مثال  براي  و  نبوديم  غافل  ها  حوزه  ديگر  از  كه  چند 

كيش  در  آالينده  غير  و  نرم  صنايع  پذيراي  صنعت  در 
هستيم. مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به 
پتانسيل هاي خوب كشورمان در حوزه پزشكي و جايگاه 
گفت:  زمينه  اين  در  دنيا   و  منطقه  در  كشورمان  برتر 
جزيره كيش بواسطه دارا بودن امكانات و زيرساخت هاي 
و  خارجي  اتباع  براي  رواديد  اخذ  به  نياز  عدم  مناسب، 
حمايت هاي سرمايه گذاري مكان مناسبي براي مطرح 
و سازمان  توريست سالمت است  به عنوان قطب  شدن 
منطقه آزاد كيش در راستاي تحقق اين امر، از هيچ گونه 
برگزاري  از  همچنين  وي  كرد.  نخواهد  دريغ  حمايتي 
جشنواره بين المللي تئاتر فجر براي نخستين بار در كيش 
 و از نمايش فيلم هاي راه يافته به جشنواره بين المللي

فيلم فجر به عنوان اقدامات نرم افزاري جهت مطرح كردن 
افزود:  و  برد  نام  كشور  فرهنگي  كانون  عنوان  به  كيش 
زيرساخت هاي الزم براي رسيدن به اين مهم با اجراي 
گيري شكل  حال  در  كيش  در  فرهنگي  پروژه   چندين 

است. مونسان با بيان اين كه از تمامي اساتيد و دانشجويان 
دعوت مي كنم تا سازمان منطقه آزاد كيش را در تشخيص 
دانشجويان  كردن  سهيم  گفت:   كنند  ياري  ها  اولويت 
هاي معاونت  به  هنري،  و  فرهنگي  هاي  برنامه   در 

ذيربط از جمله معاونت فرهنگي و اجتماعي اين سازمان 
ابالغ شده است زيرا اعتقاد داريم ورود قشر دانشجو به 
از  مندي  بهره  بر  عالوه  هنري  و  فرهنگي  هاي  برنامه 
پتانسيل دانشجويان و ايجاد شادي در بين آنان، اجراي 
برنامه هاي فرهنگي و هنري را در كيش بيش از پيش 

فراهم مي كند.   

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش چهارشنبه 30 بهمن 
همراه با برخي از مديران و معاونان اين سازمان از طرح هاي 

عمراني فرودگاه بين المللي كيش بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
آزاد كيش، مهندس مونسان چهارشنبه 30 بهمن با حضور 
روند  نزديك در جريان  از  المللي كيش،  بين  فرودگاه  در 

بهسازي باندهاي اين فرودگاه قرار گرفت.  
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در اين ديدار با تاكيد 

بر اهميت ارائه خدمات استاندارد به گردشگران بر لزوم توجه 
جدي به زيرساخت هاي الزم براي ارتقاء ايمني و سالمت 

پروازها در فرودگاه بين المللي كيش تاكيد كرد. 
الزم به ذكراست مرمت و اصالح باند جنوبی  از طرح هاي 
حال  در  كيش  فرودگاه  در  اكنون  هم  كه  است  عمراني 

اجراست.
همچنين مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در اين بازديد 
بر ارائه خدمات مطلوب تر و راه اندازي هرچه سريعتر جايگاه 

سوخت رساني فرودگاه تاكيد كرد.
سوخت  ذخيره  منبع  دو  از  استفاده  شرايط  كردن  فراهم 
مستقر در فرودگاه براي افزايش ظرفيت ذخيره سوخت در 
مواقع ضروري از ديگر مواردي بود كه مهندس مونسان در 

اين ديدار بر انجام سريع تر آن تاكيد كرد.
جزيره كيش با 92 كيلومتر مربع مساحت و جمعيتی حدود 
30 هزار نفر، دارای امكانات پيشرفته فرودگاهی است. در 
حال حاضر فرودگاه كيش با دو باند پروازی و بهره گيری 
به  و خروجی  ورودی  پرواز  روزانه 60  و  مجرب  نيروی  از 
15 شهر كشورمان، سومين فرودگاه پرتردد كشور است كه 
ساليانه به بيش از يك ميليون و 500 هزار گردشگر داخلی و 

خارجی، خدمات مطلوب و استاندارد ارائه می كند.

صدور کارت هنري براي  هنرمندان کیش
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قرار نیست پروژه پدیده تكرار پروژه های انجام شده در کیش 
باشد. محمدرضا رفيعی ، مشاور عالی پروژه شهر پديده كيش در آغاز 
اين مراسم به پيشرفت های پروژه ساخت شهر پديده شانديز مشهد 
اشاره كرد و گفت: عده ای قبل از آغاز پروژه مشهد مطرح می كردند 
كه مگر می شود پروژه ای در زمينی به مساحت 1/1 ميليون متر 
مربع و با هشت نوع كاربری طی 888 روز ساخته شود اما امروز 
شاهديم كه پروژه پديده شانديز مشهد از آب و گل درآمده و 30 
بهمن ماه هايپرماركت اين پروژه هشت ماه زودتر از موعد مقرر رسماً 
به بهره برداری خواهد رسيد. وی در ادامه با اعالم اينكه زمان بندی 
پروژه شهر پديده كيش هم 888 روزه است، گفت: از ظرفيت های 
منطقه آزاد كيش تاكنون به شكل حداكثری استفاده نشده است. 
رفيعی با تاكيد بر اينكه قرار نيست پروژه پديده تكرار پروژه های 
ايجاد شده در كيش باشد  از ساخت اسكله ای خبر داد كه 1500 
متر در داخل آب پيش خواهد رفت و كشتی های كروز هم می توانند 
 در آن پهلو بگيرد. وی با اشاره به پروژه ساخت آسمانخراش های
 پنج قلو با ارتفاع 250 متر توضيح داد كه سه برج آن اقامتی و برای 
واگذاری به اشخاص است و دو برج آن نيز هتل پنج ستاره است. 
وی ادامه داد: اين آسمانخراش ها بلندترين آسمانخراش های اقامتی 
ايران خواهند بود. وی افزود: با ساخت شهر پديده كيش و ايجاد 
بازار بين المللی كشورهای اسالمی در اين منطقه پيش بينی می  كنيم 

شمار گردشگران كيش حداقل 40درصد افزايش پيدا كند.
مديرعامل سازمان منطقه آزادكيش گفت:  در دولت تدبير و اميد 
برای مناطق آزاد دو ماموريت اصلی در حوزه های گردشكری و 

تجارت درنظرگرفته شد ه است.
مهندس علی اصغر مونسان درمراسم زنگ كارگری آغاز ساخت شهر 
پديده كيش  با مهم توصيف نمودن اين پروژه درراستای اجرای 
طرح های توسعه محور با مشاركت بخش خصوصی در كيش گفت: 
پروژه پديده كيش را به دو لحاظ می توان مورد اهميت قرار داد 
اول اينكه اين پروژه در جنوب غربی كيش اجرا می شود كه در 
راستای اولويت های سازمان است و دوم اينكه اولويت گردشگری 
و تجاری در آن لحاظ شده است. وی با تاكيد بر اينكه زمان بندی 
اين پروژه فشرده است، اظهار اميدواری كرد، طرح مذكور در مدت 
زمان پيش بينی شده به بهره برداری برسد. مهندس مونسان گفت: 
 جزيره كيش در بخش شمالی و شرقی توسعه يافته و قسمت های

اين  براساس  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  كمتر  غربی  و  جنوبی 
ماموريت  دو  آزاد  مناطق  برای  اميد  و  تدبير  دولت  در  موضوع  
اصلی در حوزه های گردشكری و تجارت تعيين شده است. وی 
با تاكيد براينكه براساس سند باالدستی پروژه های گردشگری در 
محور توسعه قرار دارد افزود: در طرح جامع توسعه كيش توجه به 
پروژه های تفريحی و گردشگری و سپس تجاری در اولويت قرار 
دارند، اولويت پروژه های مسكونی عمدتاً با هدف تهيه مسكن برای 
قشری از مردم  در اين پروژه ها است كه  فعاًل از دستور كار خارج 
كرديم. زنگ كارگری ساخت شهر افسانه ای پديده كيش با حضور 
از  تعدادی  اداری،  پديده، رييس ديوان عدالت  مديرعامل شركت 

نمايندگان مجلس، امام جمعه و رييس سازمان منطقه آزاد كيش 
به صدا درآمد.  امكاناتي مانند هتل 5 ستاره، مجتمع بزرگ اقامتی، 
مركز بزرگ خريد، مركز همايش ها و بيزينس سنتر، اسكله بزرگ 
تفريحی، پارك آبی، باغ گياهان از جمله امكانات پيش بينی شده 

شهر افسانه ای كيش است.
بر  تاکید  و  فرهنگی  مسایل  به  مسؤوالن  بیشتر  توجه 

مسجد محوری 
حجت  االسالم عليدادی، امام جمعه كيش نيز با حضور دراين مراسم  
و مهم برشمردن اجرای اين پروژه عظيم در كيش با ابراز اميدواری 
از اينكه طرح يادشده با كمك الهی و اراده مسؤوالن اين پروژه در 
كوتاه ترين زمان ممكن به بهره برداری برسد، خواستار توجه بيشتر 
بر  تاكيد  اين پروژه و  اين طرح به مسايل فرهنگی در  مسؤوالن 

مسجد محوری در طرح شد.
گردشگران خارجی را به کیش جذب خواهیم کرد

محمدزاده، عضو كميسيون عمران مجلس هم سخنران پايانی اين 
مراسم بود كه تصريح كرد: سال 90 اولين زنگ كارگری در پروژه 
پديده مشهد به صدا درآمد كه آن موقع برخی باور نداشتند پروژه  ای 
با اين گستردگی كه بخواهد برج العرب را پشت سر بگذارد  و با اين 

سرعت پيش برود ساخته شود.
وی با تاكيد بر اينكه در سه سال گذشته هيچ روزی نبود كه كمتر 
از 2500 كارگر ساده و تكنسين در پروژه پديده مشهد كار كنند، 
گفت: پروژه پديده كيش در صورت بهره برداری، گردشگران خارجی 
را از امارات به كيش منتقل خواهد كرد. محمدزاده با اشاره به اينكه 
اين طرح اشتغالزايی گسترده ای به دنبال دارد، اين گونه طرح ها را 
مورد حمايت و قبول همه نمايندگان مجلس ارزيابی كرد. در اين 
مراسم همچنين از تمبر يادبود شهر افسانه ای كيش پرده برداری 
شد. در بخش پايانی اين مراسم، زنگ كارگری آغاز ساخت پروژه به 
صدا درآمد و تعدادی از كارگران و ماشين آالت اين پروژه به صورت 
نمادين از محل جايگاه رژه رفتند. گفتنی است اين مراسم در منطقه 
آزاد كيش با حضور حدود 30 نفر از نمايندگان مجلس از جمله ايرج 

قادرمرزی،  حامد  عزيزی،  عبدالرضا  نديمی، 
هادی  اسفنانی،  محمدعلی  آرامی،  منصور 
شوشتری، علی نعمت چهاردولی، جواد هروی  
و محمدجعفر منتظری رييس ديوان عدالت 
حجت  االسالم  نقويان،  حجت  االسالم  اداری، 
عليدادی امام جمعه كيش، علی اصغر مونسان 
امير  كيش،  آزاد  منطقه  سازمان  رييس 
قلعه نويی سرمربی و جمعی از بازيكنان تيم 
استقالل، محسن پهلوان مديرعامل پديده و 
تعدادی ديگر از مسؤوالن محلی برگزار شد. 
شايان ذكر است با آغاز عمليات ساخت اين 
پروژه يكي از بزرگترين طرح هاي گردشگري 
بخش خصوصي كشور ، بيش از 5 هزار نيروي 
انساني در جزيره كيش مشغول به كار شدند.  

زنگ کارگری ساخت شهر پدیده کیش به صدا درآمد

با ایجاد بازارهای 
بین المللی کشورهای 

اسالمی شمار گردشگران 
کیش 40 درصد افزایش 

خواهد یافت




