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 داخلی و 15 نماینده شرکت های خارج بود

کیش آماده برقراری ارتباط با سرمایه گذاران اروپایی است
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این روزها برابر آنچه مسؤولین در ماه های گذشته وعده کرده اند کار ساخت وساز در 
جزیره هندورابی با سرعت ادامه دارد. مهندس مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
کیش نیز در روزهای گذشته بازدیدهای متعددی را از جزیره هندورابی به انجام رسانده 

است تا کارها از سرعت مضاعفی برخوردار گردد.
از مهمترین اهداف تعیین شده در جریان عمران جزیره هندورابی ساخت فرودگاه و بندرگاه 

است، زیرساختی اصولی که محور توسعه صنعت گردشگری در منطقه محسوب می شود.
حال باید دید موقعیت اقتصادی و استراتژیک ایران درآب های گرم خلیج همیشه فارس 

چیست و از همه مهمتر موقعیت جزیره هندورابی چگونه است.
کیش   بخش  توابع  از  هندورابی  جزیره  است.  خلیج فارس  ایرانی  جزایر  از  هندورابی 
شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان واقع در جنوب ایران می باشد. این جزیره در ۹ 
کیلومتری جنوب غربی چیرو واقع شده  است. طول جزیره هفت میل و پهنایش چهار 

میل می باشد و در حد فاصل بین دو جزیره کیش و الوان قرار گرفته  است.
جزیره هندورابی با ۲۲/8 کیلومتر مربع مساحت در فاصله ۳۲۵ کیلومتری بندرعباس 
در خلیج فارس و در حد فاصل بین دو جزیره کیش و الوان و در ۲8 کیلومتری جزیره 

کیش قرار گرفته است. فاصله هندورابی تابندر لنگه ۱۳۳ کیلومتر می باشد.
این جزیره سرزمینی هموار و تقریباً بدون عوارض طبیعی است. فعالیت اقتصادی اکثر 

اهالی در جزیره هندورابی، صید و غواصی است.
در بهمن ماه  ۱۳8۹ قانون الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده 

منطقه آزاد کیش ابالغ شده است.
اکنون باید نگاهی به پیشینه این جزیره طالیی نیز داشته باشیم. در جزیره هندورابی 
روستایی است به نام روستای »هندورابی« در نزدیکی این روستا آثار خرابه های قریه ای 
است بنام »الدورات« همچنین در جنوب غربی این روستا و به مسافت یک کیلومتر، 
میل به طرف جنوب آثار قریه دیگری نیز وجود دارد که بنام »الصراة« معروف است، در 

این خرابه ها آثار گوناگونی از دوران بسیار دور یافت شده  است.
پرتغالی ها سالیان بسیاری این نواحی را در دست خود داشته اند، جزیره هندورابی نیز 
از پایگاه های لشکری و بازرگانی آنان بود و در آن سازه ها و تأسیسات دفاعی و مسکونی 
بنیاد کردند. ویرانه های دهکده پرتغالی نشین و یک دژ در نزدیک روستای  بسیاری 
کنونی جزیره دیده می شود. در سال ۱۲۱۲ قمری، یعنی در زمان پادشاهی فتحعلی شاه 

قاجار، هندورابی از توابع ایالت فارس بوده است.
اما افق های آینده برای جزیره هندورابی به همت دولت یازدهم پر امید است. دکتر 
روحانی رییس جمهور اواسط فروردین ۹۳ از جزیره هندورابی بازدید نمود و در جریان 
این بازدید با اشاره به وجود ظرفیت های خوب برای توسعه گردشگری حالل در جنوب 
کشور به ویژه جزایر و سواحل خلیج فارس گفت: جزیره هندورابی با ویژگی بارز بکر و 
دست نخورده بودن، منطقه مناسبی برای دوستداران طبیعت، مردم ایران و خانواده ها 
است تا از این محیط آرام و طبیعی با امکانات خوبی که برای آنها مهیا شده، بهره ببرند.

رییس جمهور تأکید می کند نکته حائز اهمیت در خصوص جزیره هندورابی فعالیت 
سرمایه گذاران بخش خصوصی برای رونق این جزیره است ضمن اینکه سازمان منطقه 
فراهم  کشورمان  از  نقطه  این  در  سرمایه گذاران  برای  را  شرایط  و  زمینه  کیش  آزاد 
کرده است تا آنان با خیالی آسوده به سرمایه گذاری و اجرای طرح های خود در زمینه 
توسعه صنعت گردشگری حالل بپردازند. دکتر روحانی ابراز امیدواری کرده بود تا روند 

پرشتاب عمران دراین جزیره در سال جاری مضاعف شود.
اما مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از سرعت اجرای پروژه های در حال اجرا در 
جزیره هندورابی ابراز رضایت می کند و در تیر ماه ۱۳۹۳ اعالم کرده است کار ساخت 
فرودگاه هندورابی تا پایان سالجاری خاتمه خواهد یافت. این در حالی است که همزمان 
با ساخت فرودگاهی مجهز، کار ساخت بندرگاه نیز در هندورابی ادامه دارد و مدیر عامل 
سازمان منطقه آزاد کیش با درایت فوق العاده مراحل اجرایی پروژه ها را تحت نظارت 
خود قرار داده است. مونسان تأکید کرده است که اجرای هر پروژه منافاتی با طرح های 

حفاظت از محیط زیست این جزیره نخواهد داشت.
واقعیت این است که بهره گیری از موقعیت جزایر ایرانی خلیج فارس، فرصتی به تعویق 
و  داخلی  گردشگران  عظیم  و خیل  هرچه سریعتر جبران شود  باید  که  است  افتاده 

خارجی را متوجه خود نماید.
این درحالی است که برخورداری از این فرصت طالیی می تواند درآمدهای ارزی کشور 

را افزایش و دروازه های فرهنگی ایران اسالمی را بسوی گردشگران خارجی بگشاید.
تأکید بر این نکته که فرهنگ و توسعه آن زیرساختی ترین اصول ارتباط با جهانیان 
است ما را به آن سو هدایت می کند که فرصت سوزی ها را باید متوقف نمود و پنجره ها 

را بسوی اقتصاد و رفاه اجتماعی گشود.

سفر به هندورابی
راضیه طاهری
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فهرست

در یچه
در آیین گشایش هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران در کیش عنوان شد

گفتگو با سرمایه گذاران بخش خصوصی با هدف تسریع در اجرای پروژه های جاری 
برگزاری نخستین جلسه شوراي گردشگري کیش

برگزاری نخستین نمایشگاه، همایش و جشنواره ملی سالمت، بهداشت و زیبایی کشور در کیش
بازدید مهندس مونسان از کیفیت و سرعت اجراي طرح های عمرانی در هندورابي

بازدید مهندس مونسان از روند توسعه و نوسازي اماکن ورزشي؛ پالژ بانوان در کیش از امکانات منحصر به فردی برخوردار خواهد شد
کیش آماده برقراری ارتباط با سرمایه گذاران اروپایی است

مشاورعالي سازمان منطقه آزاد کیش: لزوم پایش عملیات اجرایي طرح هاي گردشگري بخش خصوصي درکیش
به همت هواپیمایي کیش راه اندازي شد؛ خط پروازی کیش– همدان–کیش

تابلوی معرق » کوچ « در جزیره کیش رونمایی شد
اجرای طرح پیشگیري از تنبلي چشم تا پایان آذر ماه ادامه دارد

حجت االسالم علیدادی: قیام عاشورا بشریت را متحول ساخت، به جنبه معرفتی حادثه عاشورا بیشتر توجه کنیم
استقبال ساکنان و گردشگران کیش از مراسم تعزیه خواني

برگزاري همایش شیرخوارگان حسیني درکیش
برگزاري همایش نوجوانان عاشورایي درکیش با حضور دو مداح برگزیده نوجوان کشور

حجت االسالم و المسلمین صالحي خوانساري؛  مجلس عزاداري امام حسین)ع( در ظهر عاشورا در کیش به یقین در سراسر کشور بي نظیر است
برگزاري سوگواره شعر عاشورایي درکیش

برگزاری مسابقه و سوگواره عکس هاي عاشورایي در کیش؛ ثبت جلوه های دلدادگی در ماه محرم در کیش
اعزام تیم سافت بال بانوان کیش به لیگ منطقه جنوب 

برگزاری هجدهمین دوره جشنواره فرهنگي ورزشي ایثارگران شرکت ملي گاز کشور در کیش
همزمان با روز جهاني دیابت اردوي پیاده روي و آموزشي در کیش برگزار شد   

برگزاری کالس ویژه آموزش جودو با حضور مربی کره ای در کیش  
برگزاري مسابقات فوتسال  کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت هاي تابعه

مصاف تیم شاهین سپهر کیش با مس نوین کرمان

1 اردیبهشت 51 آبان 11



دریـــچه

برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی با حضور 100 شرکت 
داخلی و خارجی در آبان ماه 1393را می توان به عنوان یکی از منحصر به فردترین 

اقدامات مدیریتی در کیش دانست.
این نمایشگاه قادر است توان ناوگان حمل و نقل هوایی کشورمان را به دنیا معرفی و 

نیز توان جذب سرمایه گذاری را نیز به شرکت های مطرح جهان ارایه نماید.
آنچه مسلم است تنها نباید به خرید و یا اجاره ناوگان هوایی بسنده کرد بلکه عمده 
توجه ما باید بسوی ایجاد زیرساخت های توسعه صنعت هوایی باشد  و در فکر ساخت 
و یا توسعه فضای فرودگاهی نیز باشیم تا هواپیماهای غول پیکر کشورهای طرف 
مقابل بتوانند در فرودگاه های بین المللی کشورمان با خیالی آسوده بر زمین فرود آیند.
حضور فعال 15 نماینده ازشرکت هاي خارجي شامل کشورهای امارات، چین، روسیه، 
آلمان، سوئد، فرانسه، اوکراین و جمهوری چک در این نمایشگاه نقطه امیدی است 
برای حضور ایران در خطوط هوایی بین المللی و پایان آنچه باعث تشدید تحریم ها و 

قطع ارتباط ما با کشورهای جهان شده است.
اما در آبان ماه 93 شاهد اقدامات دیگری نیز در حوزه مدیریتی جزیره کیش بوده ایم 
وآن راه اندازي خط پروازی کیش - همدان - کیش به همت هواپیمایي کیش بود. 
این درشرایطی است که تعیین نقاط مبدأ و مقصد از کیش به سایر استان های کشور 

باعث رونق گردشگری داخلی و همچنین گردشگری خارجی خواهد بود.
همچنین مهندس مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در آبان ماه گذشته 
در دیدار با سرمایه گذاران این جزیره بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه های عمرانی 
تاکید کرد. به گفته مهندس مونسان زیرساخت ها و بخش سخت افزاري گردشگري 
تاحدود زیادي درکیش مهیا شده و با توجه به وجود 43 هتل درجزیره و ساخت 31 
هتل جدید براي افزایش تعداد گردشگران و میزان اقامت آنها درکیش آینده خوبي 

پیش بیني مي شود.
مونسان تاکید می کند تا فعالین اقتصادی از محصوالت تولید داخل بیشتر استفاده 
کنند تا هم در رونق بازار بکوشند و هم ارزبری کمتری را برای خرید کاالهای مشابه 

تولید داخل از خارج شاهد باشیم.
از دیگر اقدامات مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش بازدید از پروژه های مهم جزیره 
در حال  بندرگاه  و  فرودگاه  مهم ساخت  های  پروژه  دراین جزیره  است.  هندورابی 
احداث است و مدیر عامل این سازمان پیش بینی می کند تا پایان سال جاری احداث 
فرودگاه هندورابی به پایان برسد و مسافران نوروزی 94 با هواپیما در فرودگاه جزیره 
هندورابی پیاده شوند. از سویی مراحل ساخت بندرگاه نیز دراین جزیره با سرعت 

ادامه دارد.
لزوم پایش عملیات اجرایي طرح هاي گردشگري بخش خصوصي درکیش به نقل از 
مشاور ارشد سازمان منطقه آزاد کیش با نگاه به بهبود روش ها از دیگر اخبار مهم این 
جزیره زیبا در یک ماه گذشته بوده است. کشت پور معتقد است این روش با هدف 
تسریع در  به  این بخش  ترغیب  از سرمایه گذاري بخش خصوصي،  اصولي  حمایت 
تکمیل طرح ها، نظارت بر روند کیفي و کمي احداث و اجراي پروژه ها و رفع موانع 

انجام می شود.
»کیش آماده برقراری ارتباط با سرمایه گذاران اروپایی است« نیز از دیگر تیترهای 
مهم و جالب توجه بود که در یکماه گذشته مورد تاکید قرار گرفته است. مشاور عالي 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش می گوید: جزیره کیش جزیره فرصت هاست و با 
وجود ظرفیت هاي خوب گردشگري و سرمایه گذاري آماده برقراري ارتباط با کشورهاي 

اروپایي است.
برگزاری نخستین نمایشگاه، همایش و جشنواره ملی سالمت، بهداشت و زیبایی کشور 
در کیش حرکت دیگری بود که در قالب فعالیت های اجتماعی و بهداشتی از ویژگی 
خاصی برخوردار بوده است. افزایش سطح تعامل و مشارکت فعاالن عرصه سالمت، 
بهداشت و زیبایي هدف از برگزاری این همایش در آبانماه 93 بوده است. از سوی 
دیگر کودکان و آینده سازان فردای کشورمان در جزیره کیش به فراموشی سپرده 
نشده اند و مهمترین طرح پزشکی در کیش تا آذر ماه 93 تمدید شد. اجرای طرح 
موفق پیشگیري از تنبلي چشم تا پایان آذر ماه در جزیره کیش ادامه دارد و مادران 
دلسوز می توانند فرزندان خود را با خیال راحت به پزشک معرفی نمایند و از سالمت 
او مطمئن شوند. برگزاری نخستین جلسه شوراي گردشگري کیش دیگر رویداد مهم 
اقتصادی در کیش بود. طی این مراسم مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 

فعاالن حوزه گردشگري موظف هستند مصوبات شوراي گردشگري را اجرایي کنند.
همچنین مهندس مونسان از روند توسعه و نوسازي اماکن ورزشي کیش بازدید نموده 
است و دستورات الزم برای توسعه فضاهای ورزشی بانوان را صادر نموده است. به گفته 

وی پالژ بانوان در کیش از امکانات منحصر به فردی برخوردار خواهد شد.
برگزاری هجدهمین دوره جشنواره فرهنگي ورزشي ایثارگران شرکت ملي گاز کشور 
درکیش، برگزاري مسابقات فوتسال کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت هاي 
تابعه درکیش، برگزاری روز جهاني دیابت همراه با اردوي پیاده روي و آموزشي در 
کیش، مصاف تیم شاهین سپهر کیش با مس نوین کرمان، اعزام تیم سافت بال بانوان 
کیش به لیگ منطقه جنوب از جمله اقدامات ورزش فرهنگی در کیش بوده است که 

در آبانماه 1393 شاهد اجرای آن بوده ایم.

کیش، جزیره فرصت هاست

در آیین گشایش هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران در کیش عنوان شد؛

برگزاری این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای ارائه توانمندیها و قابلیت های صنعت هوایی کشور است
هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران )27 
آبان( در مرکز همایشهای بین المللی کیش با حضور مقامات ارشد 
کشوری، لشکری، مدیرعامل و مسؤوالن سازمان منطقه آزاد کیش، 
میهمانان  و  داخلی  مهم  های  شرکت  و  ها  سازمان  عامل  مدیران 
خارجی برگزار شد.  این نمایشگاه تا »سی ام آبان ماه« در کیش 

ادامه داشت.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش: تحریم ها توانمندی های 

داخلی را به ظهور رساند
صنایع  نمایشگاه  هفتمین  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
هاي  شرکت  با  تعامل  ساز  زمینه  را  کیش  هوانوردي  و  هوایي 
تخصصي، مراکز علمي و پژوهشي، بازاریابي و توسعه اقتصادي کشور 
دانست و گفت: با وجود رشد صنعت هوایي کشور در سال هاي اخیر 
این صنعت  براي رسیدن به شاخص هاي روز جهان در زمینه  ما 
هنوز نیازمند تالش بیشتر و افزایش تعامل با کشورهاي صاحب این 
صنعت و کسب فناوري هاي روز هستیم و دستیابي به فناوري هاي 
روز در حوزه هوانوردي و صنایع هوایي و به تبع آن افزایش کارآمدي 
نیروها و توان تخصصي داخلي مي تواند این صنعت را به خودکفایي 
در بخش هاي مهم و کلیدي این صنعت رهنمون ساخته و مسیري را 
که با همت کارشناسان و کارکنان صنایع مرتبط تا کنون هموار شده 

است تا رسیدن به شاخصه هاي برتر جهاني ادامه دهد.
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
کیش، علي اصغر مونسان با تاکید بر اینکه برگزاري نمایشگاه هوایي 
از رویدادهاي بسیار تخصصي و علمي است  المللي  در سطح بین 
افزود: خوشبختانه  اجرا مي شود  تنها در کشورهاي محدودي  که 
هاي  توانمندي  بر  تکیه  با  است  توانسته  ایران  اسالمي  جمهوري 
داخلي و مدیریت علمي و خودکفایي صنعتي از معدود کشورهاي 

برگزارکننده این نمایشگاه باشد.
وي اظهار داشت: این نمایشگاه فرصت ارزشمندي براي شناسایي 
و  ها  فناوري  ترین  تازه  ارایه  و  داخلي  استعدادهاي  و  ها  قابلیت 
صنایع  مختلف  قطعات  و  تجهیزات  ساخت  زمینه  در  دستاوردها 
هوایي و خدمات مرتبط از طرف شرکت هاي داخلي و خارجي است 
که از این منظر، با توجه به توانمندي شرکت کنندگان، نقطه عطفي 
براي صنایع هوایي کشور جهت تنظیم برنامه هاي جدید در خصوص 

توسعه فعالیت هاي صنعتي و خدماتي است.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به تحریم هاي کشورهاي غربي 
پس از پیروزي انقالب اسالمي و تأثیر آن بر صنایع هوایي کشور 
اشاره کرد و گفت: اگرچه  غالب هواپیماهاي خطوط هوایي ایران 
متعلق به سازنده هاي غربي بود که پس از پیروزي انقالب  قطعات 
مورد نیاز این هواپیماها نیز از دسترس ایران خارج و ارایه خدمات 
هوایي از طریق شرکت هاي هوایي داخلي نیز دچار محدودیت شد  
اما این تحریم ها سبب شد تا نیروهاي داخلي با تکیه بر دانش فني 
خود در زمینه  ساخت قطعات، تعمیر موتور و حتي طراحي هواپیما 

موفقیت هاي فراواني کسب کنند.
وي ابراز امیدواري کرد موفقیت هفتمین نمایشگاه بین المللي هوایي 
 و هوانوردي ایران بتواند زمینه را براي برگزاري موفق تر و پرشکوه تر 
دوره بعدي این نمایشگاه که قطعاً با توفیق اجراي سیاست هاي رفع 
از  اقتصادي کشور  المللي و توسعه هرچه بیشتر  تحریم هاي بین 

سوي دولت تدبیر و امید همراه خواهد بود، فراهم نماید.
مونسان تصریح کرد: ارایه توانمندي صنایع هوایي و خدمات هوایي 
کشور در حوزه مسافر و بار و همچنین توسعه فرودگاه هاي کشور در 
ابعاد گسترش، نوسازي و اقتصادي کردن آنها و توجه به زیرساخت ها 
و قوانین مربوطه مهم ترین اهداف برگزاري هفتمین نمایشگاه صنایع 
هوایي و هوانوردي کیش است که توان علمي، تکنیکي و تخصصي 
به  را  از شرکت هاي خارجي  نمایندگي  و 15  داخلي  85 شرکت 

نمایش می گذارد.
امکانات  با  زیباي کیش  نمایشگاه در جزیره  این  برگزاري  مونسان 
و  قوانین  و  تاسیسات فني مطلوب، موقعیت جغرافیایي مناسب  و 
مقررات تسهیل کننده را نشان دهنده خالقیت و تفکر دوراندیش 
ایراني دانست که توانسته است بعد از هفت دوره برگزاري، سطح 
این  جایگاه  و  داده  افزایش  دوره  هر  در  را  آن  تکنیکي  و  علمي 

نمایشگاه را در ابعاد جهاني تثبیت نماید.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش  همچنین با اشاره به حجم 
گسترده عملیات پروازي در فرودگاه بین المللي کیش گفت: ظرفیت  
پذیرش روزانه 60 سورتي پرواز و 6000 مسافر داخلي و خارجي  که 
تا سقف 100 سورتي پرواز روزانه نیز افزایش یافته است و امکان  

و  ورودي  پرواز  سورتي  برقراري30هزار  و  مسافر  پذیرش3میلیون 
خروجي در سال نشان دهنده جایگاه  فرودگاه بین المللي کیش  در 

بین مهمترین فرودگاه هاي کشور است.
فرودگاه  ترمینال جدید مسافري  پروژه ساخت  اجراي  افزود:   وي 
کیش که روند آن با شتاب انجام مي شود، این جزیره را که از قوانین 
و مقررات تسهیل کننده ورود مسافران خارجي برخوردار است، در 
زمره مناسب ترین  محل براي ترانزیت مسافر و خدمات هوایي قرار 

خواهد داد.
هفتمین نمایشگاه صنایع هوایي و هوانوردي ایران که 27 آبان با 
از  خارجي  هاي  شرکت  نماینده   15 و  داخلی  شرکت   85 حضور 
اوکراین  فرانسه،  سوئد،  آلمان،  روسیه،  چین،  امارات،  کشورهای 
ادامه آبان   30 تا  شده  آغاز  کیش  جزیره  در  چک  جمهوری   و 

 دارد.
 8 تا   6 هواپیمای  ساخت  جمهوری:  ریاست  علمی  معاونت 

سرنشین در آینده نزدیک
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی 
از تکمیل روند ساخت هواپیماي  معاونت علمی ریاست جمهوری 
6 تا 8 نفره در آینده نزدیک  خبر داد و گفت: 530 شرکت دانش 
 بنیان در حوزه صنعت هوانوردی فعال است و جمهوري اسالمي ایران

مي تواند قطب آموزش خلباني در منطقه باشد.
»منوچهر منطقی« در آیین گشایش هفتمین نمایشگاه بین المللی 
به رشد صنایع هوایي  اشاره  با  ایران در کیش  و هوانوردی  هوایی 
کشور در سه دهه اخیر گفت: به مدد توانمندي متخصصان داخلي 
و  بومي سازي شده  نفره  و 6  دو، چهار  هواپیمای  صنعت ساخت 

بزودي، هواپیمای هشت نفره نیز ساخته می شود.
وي به قابلیت های منحصر به فرد ایران در زمینه ساخت پهپادها، 
انواع  بهسازی  و  ای  بالگردها، جت منطقه  انواع  نگهداري  و  تعمیر 
موتورهای صنعتی و هوانوردی توسط متخصصان داخلی اشاره کرد و 
گفت: اکنون ایران در زمینه پهپادها به بومی سازی رسیده و آمادگي 
دارد تا در صورت سفارش خریداران داخلي و خارجي پهپادهایي با 

کاربردهاي متنوع  را در کمتر از دوسال طراحی و ارایه کند.
وی با بیان اینکه  پهپادها اکنون در زمینه مراقبت محیط زیست، 
نفت، گاز، هاب هاي مخابراتي و محموله های تجاری مورد استفاده 
قرار می گیرند گفت: ما تا سال 2035 توان تولید 250 هزار پهپاد 
را خواهیم داشت که حدود 70 درصد این تولیدات در بخش تجاري 

کاربرد خواهد داشت.
منطقي به توانمندي متخصصان داخلي در زمینه  طراحي و ساخت 
موتورهاي توربیني و صنعتي، هاورکرافت و انواع بالگرد و تعمیر و 
نگهداري آنها اشاره کرد و گفت: بیش از 1500 بالگرد بهسازي و 
نوسازي شده است که تاکنون 1میلیون و 500 هزار ساعت پرواز 

ایمن داشته اند.
وي با بیان اینکه 530 شرکت دانش بنیان در حوزه صنعت هوانوردی 
قطب  تواند  مي  ایران  اسالمي  جمهوري  کرد:  تصریح  است  فعال 

آموزش خلباني در منطقه باشد.
وي از درآمد 6 هزار میلیارد دالري صنایع هوایي کشور  در سال 
گذشته خبر داد و افزود: با ارتقاء فناوري و سطح کیفي  صنایع هوایي 
و دستیابي به استانداردهاي بین المللي امسال  شاهد صادرات یکصد 

میلیون دالري در حوزه صنایع هوایي هستیم.
رئیس سازمان صنایع هوایي ایران گفت: در زمینه اویونیک نیز 75 
شرکت دانش بنیان فعال هستند و این بخش نیز بومی سازی شده  

و در مراحل بعدي تقویت فعالیت هاي بازاریابی  را مد نظر داریم.
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی 
معاونت علمی ریاست جمهوری تصریح کرد: شبکه ملی آزمایشگاهی، 
شبکه هایپرمارکت هوایی و هوانوردی، تشکیل مگاپارک تحقیقات 
توسط  مخاطب  جذب  برای  فضا  ایجاد  شبکه  و  هوایی  فناوری  و 
هستند  هایي  زیرساخت  بنیان،  دانش  های  شرکت  و  متخصصان 
با هدف فراهم شدن زمینه تبادل اطالعات بین کارشناسان و  که 
ارتقاء سطح علمي و عملي شرکتهاي  متخصصان صنایع هوایي و 

دانش بنیان فراهم شده است.
با حضور سورنا ستاری معاون علمی فناوری رییس  این نمایشگاه 
جمهوری، علیرضا جهانگیریان رییس سازمان هواپیمایی، منوچهر 
و  هوایی  بنیان  دانش  صنایع  و  فناوری  توسعه  دبیرستاد  منطقی 
هوانوردی معاونت علمی ریاست جمهوری، اصغر مونسان مدیرعامل 
 سازمان منطقه آزاد کیش،20 نفر از وابستگان نظامی سفارتخانه های 
کشورهای خارجی مختلف در تهران و  بیش از 110 شرکت داخلی 

و خارجی از کشورهای  فرانسه، ایتالیا، ژاپن، چین، روسیه، امارات، 
هوایی  صنایع  عرصه  فعاالن  از  جمعی  و  اوکراین  و  عمان  سوئد، 

گشایش یافت.
ارائه توانمندی های صنایع هوایی داخلی و خدمات هوایی کشور در 
حوزه های مسافر و بار، توجه بیشتر به فرودگاه های کشور در ابعاد 
گسترش، نوسازی، به روز سازی و اقتصادی کردن آنها و توجه به 
زیر ساخت ها و قوانین، طراحی برنامه هایی به منظور متقاعد کردن 
جهان از مزایای پروازهای عبوری از آسمان ایران و تبدیل به هاب 
از  نقاط جهان  از سایر  معتبر خارجی  منطقه، جذب شرکت های 

اهداف برپایی این نمایشگاه است.
و دیگر کشورها در حوزه  ایران  توانمندی های  از  متقابل  استفاده 
هوانوردی، تبدیل جزیره کیش به یکی از مراکز هوایی و هوانوردی 
عمومی  هوانوردی  کردن  مردمی  منظور  به  گیری  جهت  کشور، 
اهداف  دیگر  از  توان  را می  از رسانه های هوایی کشور  و حمایت 

برگزاری این نمایشگاه برشمرد.
این رویداد در دو بخش نمایشگاهی و نمایش هوایی برگزارمی شود که 
 در بخش نمایشگاهی توانمندی های صنایع هوایی کشور، شرکت های
در  نمایش  به  هوایی  قطعات  طراحان  و  سازندگان  و  بنیان  دانش 
خواهد آمد و در بخش نمایش هوایی یا )airshow( عالقمندان شاهد 

پرواز پرنده های مختلف خواهند بود.
رییس سازمان هواپیمایی کشور اعالم کرد: اشخاص حقیقی 

وحقوقی بدون محدودیت می توانند هواپیما وارد کنند
رییس سازمان هواپیمایی کشور نیز در این مراسم، برگزاری هفتمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی کشور را تبلور همت 
هواپیمایی  سازمان  وگفت:  دانست  هوانوردی  حوزه  در  صنعتگران 
کشور امکان ورود هواپیما و تملک آن را بوسیله هر شخص حقیقی 

و حقوقی بدون نیاز به مجوز و با رعایت ضوابط ایجاد کرده است.
جهانگیریان با اشاره به تأثیرات صنعت هوانوردی در ایجاد اشتغال  
و همچنین ارزش افزوده هر فرصت شغلی در صنایع هوایی در هر 
کشور و برنامه ریزی برای توسعه این بخش را از جمله تالش های 

سازمان هوایی کشور دانست.
وی  تحریم های یک جانبه و غیرقانونی و موانع داخلی را علت کمبود 
ناوگان مناسب هوایی در کشور دانست و گفت: سازمان هواپیمایی 
کشور امکان ورود هواپیما و تملک آن را بوسیله هر شخص حقیقی 

و حقوقی بدون نیاز به مجوز و با رعایت ضوابط ایجاد کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی  انجام این پروازها را با صدور مجوزهای 
فنی امکانپذیر دانست و از سرمایه گذاران خواست سرمایه های خود 

را وارد این حوزه کنند.
پیمان  امضاکنندگان  اولین  از  ایران  اینکه  به  اشاره  با  جهانگیریان 
شیکاگو و تالشگر در جهت برگزاری پروازهای ایمن است افزود: با 
وجود این موضوع کشورهای غربی با تحریم صنایع هوایی غیرنظامی 

مفاد پیمان شیکاگو را نقض کردند.
وی با اشاره به اینکه با ناامن شدن کریدورهای منطقه در ماه های 
اخیر و افزایش پروازها در فضای امن ایران گفت: کشورهایی که در 
حال استفاده از فضای هوایی امن ایران هستند از ارایه خدمات به 

صنایع هوایی ما خودداری می کنند.
جهانگیریان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی 
ایران را تالش اندیشمندان و فعاالن صنایع هوایی داخلی علیرغم 
تحریم بیان کرد و افزود: با وجود تحریم ما همچنان به توسعه صنعت 

هوایی خود ادامه داده ایم.
سرپرست شرکت فرودگاه های کشور اعالم کرد: احداث  دو 
فرودگاه بوشهر و اهواز فرصت جدیدی برای سرمایه گذاران 

است.
وجود 92  به  اشاره  با  نیز   کشور  های  فرودگاه  شرکت  سرپرست 
راه هوایی در کشور و ارایه خدمات سرویس هوانوردی ایران به 70 
کشور، بیشترین استفاده کننده از فضای هوایی ایران را شرکت های 

اماراتی دانست.
ایلخانی  با اشاره به اینکه پذیرش مسافر در ایران نسبت به مدت مشابه 
 سال گذشته 12 درصد رشد داشته است افزود: تجهیز فرودگاه ها

 از وظایف شرکت فرودگاه ها محسوب می شود.
ایلخاني ساخت پایانه مسافری و فضاهای رفاهی تفریحی در فرودگاه 
بین المللی امام خمینی با توجه به اراضی وسیع تحت تملک،  احداث 
فرودگاه جدید اهواز و احداث فرودگاه جدید بین المللی بوشهر را از 
جمله فرصت های سرمایه گذاری جهت توسعه صنعت حمل و نقل 

هوایی کشور اعالم کرد.
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برگزاری نخستین جلسه شوراي گردشگري کیش
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش:

فعاالن حوزه گردشگري موظف هستند مصوبات شوراي گردشگري را اجرایي کنند
نخستین جلسه شوراي گردشگري کیش با هدف هدایت و 
توسعه گردشگري داخلي و بین المللي و با حضور مهندس 
 مونسان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل 
سازمان  عامل  مدیر  حضور  با  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
منطقه آزاد کیش، مشاورعالي سازمان، معاون گردشگري، 
اجتماعي،  و  فرهنگي  معاون  مدیریت،  توسعه  معاون 
سرپرست روابط عمومي و امور بین الملل، جمعي از مدیران 
این سازمان و نمایندگان برخي جوامع و اصناف جلسه ای 

تشکیل شد.
در نخستین جلسه، مهندس مونسان با اشاره به گردشگري 
به عنوان مأموریت اصلي سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل 
افزود: تهیه  شواري گردشگري را بسیار ضروري دانست و 
در  و  است  گردشگري  حوزه  اصلي  نیاز  چشم انداز  سند 
راستاي عملیاتي کردن و تحقق اهداف سند چشم انداز باید 
با تشکیل کارگروه ها و کمیته هاي تخصصي نقشه مسیر 

مشخص  گردشگري  مختلف  بخش هاي  فعاالن  براي  راه 
شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش حضور فعال و مشارکت 
بخش خصوصي را الزمه دستیابي به اهداف سند چشم انداز 
دانست و گفت: این شورا با هدف هدایت گردشگري کیش 
این خصوص  در  تصمیم گیري  و  توسعه  و  رونق  مسیر  در 
تشکیل شده است و همه فعاالن حوزه گردشگري موظف 

هستند مصوبات شوراي گردشگري را اجرایي کنند.
آمارهاي  آوري  جمع  و  اطالعات  تبادل  مونسان  مهندس 
صحیح گردشگري را الزمه تدوین برنامه و سند استراتژي و 

رفع مشکالت و کمبودهاي گردشگري دانست.
توسعه  زیرساخت هاي  از  زیادي  بخش  کرد:  تأکید  وي 
گردشگري در جزیره کیش فراهم شده و یا در حال تکمیل 
است و درکنار این زیرساخت ها باید به طراحي، برنامه ریزي 
نیز  گردشگري  مدون  هاي  برنامه  و  افزارها  نرم  اجراي  و 

توجه کرد.
مهندس مونسان به معرفي کیش به کشورهاي خارجي با 
تهیه بسته هاي تبلیغاتي و اطالع رساني توسط متخصصان 
امور تبلیغاتي و حضور در نمایشگاه هاي ملي و بین المللي و 
پیگیري دستاوردهاي این نمایشگاه ها براي کیش به عنوان 
توجه  مورد  کیش  گردشگري  توسعه  در  باید  که  مواردي 
مسؤوالن و بخش خصوصي قرار گیرد اشاره کرد و افزود: 
رعایت آداب و تشریفات میزباني از میهمانان و گردشگران 
دنیا محسوب  در  توسعه گردشگري  هاي  از شاخصه  یکي 

مي شود.
وي تاکید کرد: مجامع و اصناف مختلف حوزه گردشگري 
جزیره کیش نیز باید با بکارگیري افراد متخصص، برگزاري 
دوره هاي آموزشي و اعطاي گواهینامه سطح میهمان نوازي 
 و رضایتمندي را ارتقاء دهند و با بهره گیري از ظرفیت هاي

 دانشگاهي کیش را به الگوي گردشگري و آموزش دوره هاي 

گفتگو با سرمایه گذاران بخش خصوصی
با هدف تسریع در اجرای پروژه های جاری

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد: کاهش ارز بری با استفاده از تولیدات داخلی
به گفته مهندس مونسان زیرساخت ها و بخش سخت افزاري گردشگري تاحدود 
زیادي درکیش مهیا شده و با توجه به وجود 4۳ هتل درجزیره و ساخت ۳۱ هتل 
آینده خوبي درکیش  آنها  اقامت  میزان  و  گردشگران  تعداد  افزایش  براي   جدید 

 پیش بیني مي شود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از روند احداث پروژه هاي هتل هاي الوند، 
پاالز و برج هاي طالیي با هدف بررسي و رفع مشکالت با سرمایه گذاران این طرح ها به 

گفت و گو نشست.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهندس مونسان و 
جمعي از معاونان و مدیران سازمان به همراه مسؤوالن و نمایندگان جامعه هتلداران کیش 

از هتل هاي در حال ساخت الوند، پاالز و برج هاي مسکوني طالیي کیش بازدید کردند.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش هدف از این بازدید را گفتگو با سرمایه گذاران، بررسي روند 
 احداث و سرعت تکمیل پروژه ها، آگاهي از مشکالت سرمایه گذاران از نزدیک و تصمیم گیري 
در خصوص رفع این مسائل و تسهیل شرایط عنوان کرد و افزود: ارتقاء کیفیت ساخت و 
تجهیزات بکار گرفته شده نیز از موارد مهمي است که سرمایه گذاران براي جذب گردشگر 

باید به آن توجه کنند.
مهندس مونسان در ادامه بر بکارگیري و استفاده از محصوالت تولید شده در جزیره کیش 
تاکید کرد و گفت: با این روش ضمن ایجاد رقابت بین تولید کنندگان و افزایش کیفیت کاالها 

از خروج ارز نیز جلوگیري مي شود.
وي ظرفیت هاي جزیره کیش را براي تبدیل شدن به پایگاهي براي عرضه مبلمان، تجهیزات 
و کاالهاي مصرفي هتل ها بسیار مناسب دانست و با اشاره به برقراري خط پروازي استانبول 
صنعت  براي  خوبي  تحول  نزدیک  ای  آینده  در  ترکیش  پروازي  خط  اندازي  راه  افزود: 

گردشگري کیش و ورود گردشگران خارجي است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: تبدیل کیش به مقصدي براي گردشگران مسلمان 
کشورهاي مختلف، عرضه کاالهاي با کیفیت با حضور برندهاي معتبر و حضور در همایش ها 
و نمایشگاههاي بین المللي از دیگر اهدافي است که سازمان منطقه آزاد کیش درصدد است 

با برقراري مسیرهاي ارتباطي با کشورهاي خارجي به آنها دست یابد.
به گفته مهندس مونسان زیرساخت ها و بخش سخت افزاري گردشگري تا حدود زیادي در 
کیش مهیا شده و با توجه به وجود 43 هتل درجزیره و ساخت 31 هتل جدید براي افزایش 

تعداد گردشگران و میزان اقامت آنها درکیش آینده خوبي پیش بیني مي شود.
توجه به فضاي سبز، پارکینگ، سطح اشغال و کیفیت وسایل و تجهیزات مورد استفاده در 

هتل ها از دیگر موارد تأکید شده توسط مهندس مونسان بود.

کشور  در  گردشگران  از  میزباني  و  میهمانداري  تخصصي 
تبدیل کنند.   

کشت پور نیز با اشاره به تاکید مهندس مونسان در بررسي 
قوانین و پیگیري هاي انجام شده در این خصوص گفت: تدوین 
برنامه استراتژیک توسعه گردشگري کیش در قالب برنامه 
 چند ساله از اهمیت ویژه اي برخوردار است و آسیب هاي 

ناشي از کمبود این برنامه درمسیر گردشگري کیش کاماًل 
مشهود است.

در ادامه معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
باعث  نبود استراتژي مدون  این موضوع گفت:  در تشریح 
کیش  گردشگري  حوزه  در  جزیره اي  مدیریت هاي  ایجاد 

شده است.

در  نیز  کیش  مختلف  اصناف  و  جوامع  نمایندگان 
سازمان  عامل  مدیر  توجه  از  تقدیر  ضمن  نشست  این 
براي  اصولي  و  صحیح  برنامه ریزي  به  کیش  آزاد  منطقه 
شوراي  جلسات  مداوم  تشکیل  براي  کیش،  گردشگري 
آمادگي اعالم  شورا  این  مصوبات  اجراي  و   گردشگري 

 کردند.

افزايش سطح تعامل و مشاركت فعاالن عرصه 
سالمت، بهداشت و زيبايي هدف از اين همايش 

بزرگ بود.
نخستین همايش و نمايشگاه ملی سالمت، بهداشت 
و زيبايی كشور از 24 آبان در كیش برگزار شد. اين 
همايش و نمايشگاه با هدف افزايش سطح تعامل و 
مشاركت فعاالن عرصه سالمت، بهداشت و زيبايي، 
معرفي و حمايت از محصوالت و تولیدات سالم و ايمن، 
افزايش دانش و بینش عمومي در اين عرصه، كارآمد 
اقتصادي و جذب سرمايه هاي  سازي فعالیت هاي 

داخلي، ايجاد الگوي موفق در توسعه صنعت آرايشي 
بهداشتي، تعديل سرانه مصرف محصوالت آرايشي و 
افزايش سرانه مصرف محصوالت بهداشتي و حمايت 
از كارآفرينان در عرصه سالمت، بهداشت و زيبايي 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان 
نمايشگاه  و  همايش  نخستین  كیش،  آزاد  منطقه 
هدف  با  كشور  زيبايی  و  بهداشت  سالمت،  ملی 
و  سالم  و  ايمن  محصوالت  از  حمايت  و  معرفی 
اين محصوالت در سه بخش  با  آشنايی عالقمندان 
نمايشگاهي، همايش و جشنواره دركیش برگزار شد.

محصوالت  و  تجهیزات  انواع  نمايشگاهي  بخش  در 
برندهاي  و  زيبايي  و  بهداشت  سالمت،  حوزه 
انستیتوها،  صادركنندگان،  تولیدكنندگان،   فعال، 
آخرين  ملي  هاي  ظرفیت  و  ناشران  ها،  آموزشگاه 

دستاوردها و تولیدات ارائه گرديد.
در بخش همايش نیز با حضور اساتید و فعاالن اين 

فعاالن  مهارت  و  دانش  ارتقاء  خصوص  در  عرصه 
حوزه سالمت، بهداشت و زيبايي  بسترسازي گرديد.
 همچنین بررسي میزان توانمندي هاي ملي، ارزش ها 
و  محصوالت  محتوايي  و  ظاهري  هاي  تفاوت  و 
خدمات و معرفي برترين ها در زمینه تولید،صادرات، 

برندها و افراد فعال در قالب جشنواره انجام شد.
افزايش سطح تعامل و مشاركت فعاالن عرصه سالمت، 
محصوالت  از  حمايت  و  معرفي  زيبايي،  و  بهداشت 
بینش  و  دانش  افزايش  ايمن،  و  سالم  تولیدات  و 
هاي  فعالیت  كارآمدسازي  عرصه،  اين  در   عمومي 
اقتصادي و جذب سرمايه هاي داخلي، ايجاد الگوي 
تعديل  بهداشتي،  آرايشي  صنعت  توسعه  در  موفق 
سرانه  افزايش  و  آرايشي  محصوالت  مصرف  سرانه 
مصرف محصوالت بهداشتي و حمايت از كارآفرينان 
در عرصه سالمت،  بهداشت و زيبايي از اهداف اصلي 

برگزاري اين نمايشگاه و همايش بود.
نمايشگاه، همايش و جشنواره ملي سالمت، بهداشت 
ادامه  كیش  جزيره  در  آبان   28 تا  كشور  زيبايي  و 

داشت.
در  زيبايي  و  بهداشت  سالمت،  همايش  همچنین 
شد  برگزار  جزيره  المللي  بین  هاي  همايش  مركز 
 و تاالر شهر كیش نیز میزبان برپايي اين نمايشگاه 

بود.
گفتني است در حاشیه اين همايش و نمايشگاه در 
آبان  تا 27  آرايشگران كه 25  ملي  اولین فستیوال 
فنون  مسابقه  در  كشور  هاي  برترين  شد  برگزار 

آرايشگري با هم رقابت كردند.

برگزاری نخستین نمایشگاه، همایش و جشنواره ملی سالمت، بهداشت و زیبایی کشور در کیش
 افزایش سطح تعامل و مشارکت فعاالن عرصه سالمت، بهداشت و زیبایي هدف از این همایش بزرگ بود
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مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در سفر یک روزه به هندورابي از روند اجراي 
طرح ها دراین جزیره بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهندس مونسان به 
همراه مشاور، مدیران و معاونان سازمان منطقه آزاد کیش در سفر یک روزه به هندورابي از 

نزدیک از روند اجراي طرح ها بازدید کرد.
پروژه هاي فرودگاه و بندرگاه هندورابي که در مرحله تجهیز کارگاه هستند دو بخش بازدید 

شده توسط مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش بود.
همچنین مهندس مونسان و هیئت همراه در ادامه سفرشان به هندورابي از اماکن اقامتي و 
تفریحي که با سرمایه گذاري بخش خصوصي براي میزباني از گردشگران احداث شده دیدن 

کردند. 

بازدید مهندس مونسان از کیفیت و سرعت اجراي 
طرح های عمرانی در هندورابي

پروژه های ساخت فرودگاه و بندرگاه در اولویت قرار دارند  

از  نزدیک  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
و  المپیک  استخر  بهسازي  و  بازسازي  توسعه،  روند 

پالژ بانوان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، مهندس مونسان به همراه جمعي از مسؤوالن 
ضمن  جزیره  توسعه  و  گذاري  سرمایه  شرکت  و  سازمان 
بازدید از روند نوسازي و توسعه استخر المپیک و پالژ بانوان 

بر تسریع و تکمیل این عملیات تأکید کرد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: ترمیم سقف، 
استانداردسازي  خدماتي،  فضاهاي  و  امکانات  افزایش 
کارکردها،  ارتقاء  سطوح،  افزایش  فضاها،  و  تجهیزات 

زیباسازي نما و محوطه و رفع نواقص و کاستي ها از جمله 
استخر  نوسازي  و  توسعه  عملیات  در  که  است  اقداماتي 

المپیک در حال اجراست.
بازدید  بانوان  پالژ  از  ادامه  در  همچنین  مونسان  مهندس 
کرد و از طراحي هاي جدید و امکانات منحصر بفرد در نظر 

گرفته شده براي این پالژ خبر داد.
ایجاد  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  گفته  به 
کودکان،  ویژه  پالژ  کودکان،  نگهداري  محل  و  مهدکودک 
اتاق هاي اقامتي براي بانوان، نصب وسایل تفریحي ورزشي، 
از  گیري  بهره  امکانات،  بهسازي  سبز،  فضاي  زیباسازي 
تجهیزات جدید، ایجاد فضاهاي خدماتي، پذیرایي و اداري، 

امکانات آب درماني و پذیرش بصورت vip بخش هایي از 
طرح توسعه و نوسازي پالژ بانوان است.

 وي ساخت دیواره هاي پوششي با طراحي نوین و بهره گیري 
یکي  امنیت  ایجاد  بر  عالوه  را  ها  دیواره  این  از  تبلیغاتي 
مجموعه  این  نواز  چشم  هاي  زیبایي  و  ها  جاذبه   از 

دانست.
مهندس مونسان در پایان این بازدید بر توجه به کیفیت،  
سرعت  و  گردشگران  و  شهروندان  نیازهاي  و  رفاه  تامین 
به  اماکن  این  بازسازي  و  توسعه  عملیات  به  بخشیدن 
تأکید سازمان  اندرکاران  دست  و  مدیران   مسؤوالن، 

کرد.

بازدید مهندس مونسان از روند توسعه و نوسازي اماکن ورزشي؛
 پالژ بانوان در کیش از امکانات منحصر به فردی برخوردار خواهد شد

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  عالي  مشاور 
را  کیش  جزیره  ایتالیایي،  هیئت  یک  با  دیدار  در 
جزیره فرصت ها برشمرد و براي حضور گردشگران و 
سرمایه گذاران اروپایي در این جزیره اعالم آمادگي 
کرد. کشت پور با اشاره به شعار جزیره کیش بهشت 
خانواده ها گفت: امکانات گردشگري در جزیره کیش 
به گونه اي فراهم شده است که گردشگران داخلي و 
خارجي بتوانند در کنار خانواده هایشان در محیطي 

سالم، پاك و امن تفریح کنند.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، کشت پور مشاور عالي مدیر عامل این سازمان 
با اشاره به اشتراکات کشور ما با مردم و دولت ایتالیا گفت: 
جزیره کیش داراي 34 مزیت اقتصادي است که هر یک از 
این مزایا شرایط را براي تردد و سرمایه گذاري گردشگران 

و سرمایه گذاران خارجي تسهیل مي کند.
توجه  با  و  فرصت هاست  منطقه  کیش  جزیره  افزود:  وي 
جاذبه هاي  مانند  گردشگري  مهم  شاخصه هاي  وجود  به 
طبیعي شامل دریا، آفتاب، سواحل زیبا و همچنین امکانات 
و زیرساخت هاي فراهم شده به عنوان بستري آماده براي  
 سرمایه گذاري و ساخت طرح هاي نوین گردشگري مي تواند

کشورهاي  از  گردشگري  صنعت  سرمایه گذاران  میزبان 
مختلف باشد.

کشت پور با اشاره به شعار جزیره کیش بهشت خانواده ها 

گفت: امکانات گردشگري در جزیره کیش به گونه اي فراهم 
شده است که گردشگران داخلي و خارجي بتوانند در کنار 
خانواده هایشان در محیطي سالم، پاک و امن تفریح کنند.

کیش  جزیره  در  هوایي  و  آب  مناسب  شرایط  وجود  وي 
مؤثر  عوامل  دیگر  از  را  اروپا  در  سرما  فصل  با  همزمان 
گفت:  و  دانست  اروپایي  کشورهاي  گردشگران  جذب  در 
سال  سرد  ماه هاي  در  مي توانند  کشورها  این  تورگردانان 
به  گردشگري  مقصد  عنوان  به  را  کیش  جزیره  اروپا،  در 

گردشگران معرفي کنند.
مشاور عالي مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه 
به وجود جزایر اقماري هندورابي و فارور بزرگ و کوچک 
اشاره کرد و افزود: درکنار جزیره کیش در این جزایر نیز 
زیرساخت ها در حال آماده سازي است تا سرمایه گذاران 
 وگردشگران بتوانند از فرصت هاي بسیار خوب سرمایه گذاري

و تفریح در این جزایر بهره مند شوند.
و  اکوتوریست  رویکرد  با  هندورابي  جزیره  افزود:  وي 
تا  این جزیره ساخته مي شود  زیباي  و  بکر  حفظ طبیعت 
گردشگران بتوانند درکنار زیبایي ها و امکانات جزیره کیش 
نوع دیگري از گردشگري را در هندورابي تجربه کنند و این 
این جزایر  در  ازجاذبه هاي گردشگري  یکي  تفاوت ها خود 

است.
با  بیشتر  ارتباطات  برقراري  براي  همچنین  پور  کشت 
سرمایه گذاران ایتالیایي و میزباني از گردشگران این کشور 

اعالم آمادگي کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش براي 
گسترش روابط درحوزه هاي گردشگري، تجاري و اقتصادي 

آماده همکاري با کشورهاي عالقمند است.
دکتر جیرفتي معاون اقتصادي سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
در این نشست ورود گردشگران خارجي بدون نیاز به دریافت 
ویزا، امکان فعالیت اشخاص و شرکت ها با مالکیت صددرصد 
فعالیت  امکان  گمرکي،  و  مالیاتي  معافیت هاي  خارجي، 
بروکراسي  بدون  اداري  امور  انجام  و  بین المللي  بانک هاي 
گذاري  سرمایه  مزیت هاي  ازجمله  را  زمان  کمترین   در 
 و فعالیت درجزیره کیش برشمرد و افزود: تأسیس آژانس هاي

کشورهاي  تورگردانان  توسط  مسافرتي  و  گردشگري 
کیش جزیره  در  شده  فراهم  فرصت هاي  از  هم   مختلف 

 است.
خدایي معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد کیش هم در 
این نشست از برگزاري نمایشگاه گردشگري تا دوماه آینده 
خبر داد و براي حضور فعاالن گردشگري از کشور ایتالیا در 

این نمایشگاه اعالم آمادگي کرد. 
مسؤوالن  از  نفر  دو  همراه  به  ایتالیایي  تورگردانان  هیئت 
این سفر یک  ترکیش به جزیره کیش سفر کرده اند و در 
روزه پس از بازدید از اماکن تفریحي و گردشگري جزیره و 
دیدار و گفت و گو با مسؤوالن سازمان منطقه آزاد کیش 
براي برقراري مسیرهاي ارتباطي با کیش عالقمندي خود 

را اعالم کردند.

کیش آماده برقراری ارتباط با سرمایه گذاران اروپایی است
مشاورعالي مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش: جزیره کیش جزیره فرصت هاست و با وجود ظرفیت هاي خوب 

گردشگري و سرمایه گذاري آماده برقراري ارتباط با کشورهاي اروپایي است

از  اصولي  حمایت  هدف  با  روش  این  پور:   کشت 
بخش  این  ترغیب  خصوصي،  بخش  گذاري  سرمایه 
کیفي  برروند  نظارت  ها،  طرح  تکمیل  در  تسریع  به 
انجام  موانع  رفع  و  ها  پروژه  اجراي  و  احداث  کمي   و 

می شود.
عملیات  پایش  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عالي  مشاور 
هدف  با  خصوصي  بخش  گردشگري  طرح هاي  اجرایي 
توسعه جزیره و حمایت از سرمایه گذاري خبرداد و گفت: 
برنامه  بدون  نباید  کیش  جزیره  هاي  پروژه  از  یک  هیچ 
توسعه جزیره کیش  در  زیرا  باشند  بالتکلیف  و  زمانبندي 
سرمایه گذاري هاي خرد و کالن در کنار هم مؤثر هستند و 

راکد ماندن برخي پروژه ها به ضرر همه بخش هاست.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 

از  اصولي  حمایت  هدف  با  افزود:  کشت پور  کیش،  آزاد 
سرمایه گذاري بخش خصوصي، ترغیب این بخش به تسریع 
و  احداث  کمي  و  کیفي  روند  بر  نظارت  طرح ها،  تکمیل 
اجرایي  عملیات  پایش  موانع، طرح  رفع  و  پروژه ها  اجراي 
پروژه هاي گردشگري بخش خصوصي کیش در دستورکار 

سازمان منطقه آزاد کیش قرارگرفته است.
اضافه  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  مشاورعالي 
کرد: به ابتکار مهندس مونسان با اجراي بازدیدهاي دوره اي 
با حضور مسؤوالن عمراني، اقتصادي و شهرسازي سازمان، 
فعالیت هر یک از پروژه ها با توجه به زمان بهره برداري مورد 

بررسي قرارمي گیرد.
بدون  نباید  پروژه هاي جزیره کیش  از  یک  هیچ  گفت:  وي 
برنامه زمانبندي و بالتکلیف باشند زیرا در توسعه جزیره کیش 

سرمایه گذاري هاي خرد و کالن در کنار هم مؤثر هستند و راکد 
ماندن برخي پروژه ها به ضرر همه بخش هاست.

کشت پور روند عمران و آباداني کیش در 40 سال گذشته 
را که ساخت یک سوم مساحت کیش است غیر قابل قبول 
ارزیابي کرد و افزود: سازمان منطقه آزاد کیش درصدد است 
با بهره گیري از حضور مشاوران متخصص و سرمایه گذاران 
مجرب داخلي و خارجي دو سوم باقیمانده از جزیره کیش 
را در مدت زماني مناسب و با استانداردهاي روز گردشگري 

دنیا بسازد.
مشاور عالي مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
ابراز امیدواري کرد در افق چشم انداز طرح توسعه کیش که 
سال 1404 است با برنامه ریزي ها و اجراي طرح هاي کالن 

پیش بیني شده شاهد رشد و شکوفایي این جزیره باشیم.

مشاورعالي سازمان منطقه آزاد کیش:
لزوم پایش عملیات اجرایي طرح هاي گردشگري بخش خصوصي درکیش
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تابلوی معرق »كوچ « اثر استاد صياد همزمان با كوچ عشایر ایران در كيش رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، كيومرث صياد از استادان مطرح معرق كشور، این تابلو را با ابعاد 100 در 70 سانتيمتر و با استفاده از رنگ 
های بکار رفته در بيست نوع چوب شامل چوب های گردو، عناب، سنجد، شمشاد، بادام، گالبی، 
پرتغال و.... ساخته است. ساخت این تابلو با شروع كوچ عشایر ایران شروع شده بود و در پایان 

این كوچ به پایان رسيده و در جزیره زیبای كيش رونمائی شد.
مذهبی،  های  سوژه  در  زیبا  های  نقش  از  ارزشمند  اثر   30 تاكنون  صياد  كيومرث 
آفرید  گرد  و  سهراب  كعبه،  مولود  عاشورا،  عصر  تابلوهای  شامل  و  فرهنگی  و  تاریخی 
فرانکویس  اثر  برادرانش  و  یوسف  پازین،  نيکوالس  اثر  سامری  گوساله  فرشچيان،  استاد  اثر 
در  موعظه  كربال،  علمدار  است.  كرده  خلق  كوزا  فرانسيسکو  اثر  اسماعيل  و  هاجر  و  پاسکال 
ساخته  تابلوهای  از  ایرانی  یوزپلنگ  جبهه،  در  نماز  شير،  شکار  نوروز،  یلدا،  شب  كوهستان، 
جزیره  در  معرق  استاد  این  كار  آخرین  كوچ  تابلوی  و  كيش  در  هنرمند  این  توسط   شده 

است.
كيش  المللی  بين  های  همایش  سالن  در  صياد  استاد  معرق  آثار  نمایشگاه 
كيش  گردشگری  های  جاذبه  از  یکی  عنوان  به  كه  است  سال  سه  مدت 
قرار هنردوست  كيشوندان  و  گردشگران  از  بسياری  استقبال  و  بازدید   مورد 

 می گيرد.

به همت هواپیمایي کیش
راه اندازي شد

خط پروازی کیش– همدان–کیش

تابلوی معرق » کوچ « در جزیره کیش رونمایی شد

اجرای طرح پیشگیري از تنبلي چشم تا
پایان آذر ماه ادامه دارد

طرح پيشگيری از تنبلی چشم همگام با سایر استان ها از اول آبان تا سی ام آذر در جزیره 
کيش اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد کيش، این طرح درتمامی مهدهای 
 کودک، پيش دبستانی ها و مراکز بهداشت کيش اجرا می شود و خانواده ها می توانند

 از اول تا سی ام آذر همه روزه با در دست داشتن شناسنامه کودک سه تا شش ساله خود 
به این مراکز مراجعه کنند. این طرح توسط اداره بهزیستي کيش درحال اجراست. پيام های 

امسال طرح پيشگيری از بيماری تنبلی چشم به این شرح است:
 - برای حفظ سالمت بينایی کودکان الزم است چشم آنها در سن 5 سالگی معاینه شود
- با مراجعه به پایگاه های سنجش بينایی از سالمت بينایی کودکان خود اطمينان حاصل کنيد

- بهترین سن برای تشخيص و درمان تنبلی چشم زیر 5 سالگی است

خط پروازی کیش همدان و بالعكس توسط شرکت هواپیمایی 
کیش به خطوط پروازی جزیره افزوده شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، در راستای حفظ اصل مشتری مداری و به منظور تأمین 
رفاه حال شهروندان و گردشگران، مسیر رفت و برگشت پروازی 

کیش به همدان و بالعكس راه اندازی شد.
پرواز رفت و برگشت کیش - همدان - کیش از 24 آبان هر 
هفته شنبه ها ساعت 12 و 45 دقیقه از کیش و ساعت 15 و 
سی دقیقه از همدان و هر سه شنبه ساعت 18 وسی دقیقه 
از کیش و 21 و 15 دقیقه از همدان برقرار است. گفتنی است 
شرکت هواپیمایی کیش یكی از شرکت های تابعه سازمان منطقه 

آزاد کیش است.

امام جمعه کیش گفت: امر به معروف و نهی از منکر از 
اصول مترقی اسالم است و برپایی واجبات دیگر به این 

اصل بستگی دارد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به  کیش 
امام  نهضت کربال  اظهار داشت: در  عاشورا  واقعه  یادآوری  با 
حریم  از  کامل  آگاهی  با  و  مظلومانه  یارانش  و  )ع(  حسین 
اهل  افشاگري هاي   و  ها  با سخنراني  و  دفاع کردند  دیانت 
بیت )ع( و حضرت زینب )س(، شرح این قیام در تاریخ زنده 

ماند تا بشریت را متحول سازد.
از  دفاع  خورد  رقم  عاشورا  واقعه  در  آنچه  کرد:  تصریح  وی 
و  از حق  دفاع  و  خدا  دین  احیای  ها،  ارزش  احیای  دیانت، 
هزینه  ها  ارزش  این  برای حفظ  باید  نیز  ما  و  بوده  حقیقت 

کنیم.

حجت االسالم علیدادی:
قیام عاشورا، بشریت را متحول ساخت، به جنبه معرفتی حادثه عاشورا بیشتر توجه کنیم

مراسم تعزیه خواني هر شب در جزیره کیش با استقبال پر شور شهروندان و گردشگران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، به مناسبت ماه محرم مراسم تعزیه خواني از 17 آبان در کیش آغاز گردید و هر شب بسیاري از شهروندان و 
گردشگران با حضور در پارکینگ هایپرمارکت با دیدن باز آفریني صحنه هایي از واقعه کربال در سوگ سید و ساالر شهیدان گریستند. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز با حضور 

در محل برگزاري تعزیه از نزدیک از این مراسم بازدید کرد.

استقبال ساکنان و گردشگران کیش از مراسم تعزیه خواني
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هیئت دانش آموزان کیش با برگزاري همایش نوجوانان عاشورایي در سوگ سید 
و ساالر شهیدان عزاداري نمودند.

همایش  کیش،  آزاد  منطقه  الملل سازمان  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
نوجوانان عاشورایي با حضور دانش آموزان کیش )۱0 آبان( در مسجد امام حسن 

مجتبي )ع( برگزار شد.

 همچنین هیئت عزاداري دانش آموزان کیش )۱۱ آبان( با حضور ۲ هزار دانش آموز 
مراسم باشکوه عزاداري امام حسین )ع( را در مصالي کیش برگزار نمودند.

امیرجعفري دو مداح  و  اعتماد  مراسم سید محمد حسین  این  در  گفتني است 
نوجوان برگزیده کشور حضور داشتند.

برگزاري همایش نوجوانان عاشورایي درکیش با حضور دو مداح برگزیده نوجوان کشور

برگزاري همایش شیرخوارگان حسیني درکیش

همایش شیرخوارگان حسیني ۹ آبان درکیش برگزار شد.
همایش  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
شیرخوارگان حسیني مصادف با 6 محرم از ساعت ۱۵ و سي دقیقه در مسجد امام 

حسن مجتبي )ع( برگزار شد.

حجت االسالم و المسلمین صالحي خوانساري در بین دو نماز ظهر عاشورا، مجالس عزاداري امام حسین)ع( در جزیره کیش را در مقایسه با سراسر کشور بي نظیر 
دانست.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش حجت االسالم و المسلمین صالحي خوانساري که میهمان مراسم ظهر عاشورا در جزیره کیش 
بود با تشکر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، امام جمعه، مسؤوالن، و مردم مؤمن جزیره گفت: اگر مجالس عزاداري سراسر کشور را بررسي کنیم به یقین 
مجلس عزاداري امام حسین)ع( در جزیره کیش در کشور بي نظیر بوده است.  وي نماز ظهر عاشورا را نماز حریت و آزاد منشي دانست و افزود: درس اول عاشورا 

ایستادگي در مقابل ابرقدرتهاست.
حجت االسالم و المسلمین صالحي خوانساري گفت: روز عاشورا 
تابلو  و  ، خلوص نیت  ، بصیرت  ایثار  به درگاه خدا،  بندگي   نماد 

تمام نماي کماالت انساني است.
 وي علت قیام امام حسین)ع( را عدم بیعت با حاکم شراب خوار 
و قمار باز عنوان کرد و افزود: امام حسین)ع( مرگ با شرافت و 
آزادگي را بر زندگي زیر پرچم ظلم ترجیح داد و به همین دلیل 
از یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج سال نهضت  است که پس 

عاشورا همچنان زنده است.
حجت االسالم و المسلمین صالحي خوانساري گفت: حکومت با 

شرک مي ماند اما با غصب حق مردم پایدار نمي ماند.
و  امروز  رهبر  اما  دیروز  کشته  حسین)ع(  امام  کرد:  تأکید  وي 

همیشه جهانیان و قیام ایشان در تاریخ جاودان است.
حجت االسالم و المسلمین صالحي خوانساري با اشاره به حوادث و 
بالهایي که خانواده امام حسین)ع( متحمل شده اند گفت: حضرت 
زینب)س( بر گذر از این بالیا همواره الگوي کامل حجاب و عفاف 
امام حسین)ع(  از همه سوگواران مجلس عزاداري  اند. وي  بوده 
خواست آموزه هاي عاشورا را سرلوحه همه امور در همه ایام سال 

قرار دهند.

الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
شعر  سوگواره  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
عاشورایي به مناسبت ماه محرم به همت معاونت 
برگزار  درکیش  سازمان  اجتماعي  و   فرهنگي 

مي شود.
عالقمندان تا 3 آذر فرصت دارند آثار خود را به 

خانه فرهنگ و هنر لبخند ارسال کنند.
کسب  براي  توانند  مي  شهروندان  همچنین 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي 4454647 و 
44455086 تماس بگیرند.

گفتني است به آثار برتر جوایزي ارزنده اهدا شده 
و این آثار در قالب یک مجموعه  چاپ مي شوند.

ثبت  به  عالقمندان  براي  عاشورایي  هاي  عکس  سوگواره  و  مسابقه 
در  اینترنتي  صورت  به  محرم  ماه  هاي  عزاداري  زیباي  هاي  صحنه 

کیش برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقه 
و سوگواره عکس هاي عاشورایي به صورت اینترنتي در چهار موضوع کودکان 

عاشورایي، خلیج فارس عاشورایي، اقوام عاشورایي و موضوع آزاد برگزار شد.
 عالقمندان مي توانند تا 22 آذر براي کسب اطالعات بیشتر و بارگذاري عکس ها 

به سایت pix.kish.ir مراجعه کنند.
از بین آثار ارسالي 100 عکس به مرحله داوري راه مي یابند و به نمایش در 

خواهند آمد.
داوري این عکس ها توسط داوران مطرح کشور انجام مي شود و در مراسم 
تقدیر از عکس هاي برتر به سه نفر برگزیده در هر بخش سه جایزه به مبالغ 
یک میلیون و پانصد هزارتومان، یک میلیون تومان و پانصد هزار تومان اهدا 

مي شود.

حجت االسالم و المسلمین صالحي خوانساري:

مجلس عزاداري امام حسین)ع( در ظهر عاشورا در کیش به یقین در سراسر کشور بي نظیر است

برگزاري سوگواره شعر عاشورایي درکیش

برگزاری مسابقه وسوگواره عکس هاي 
عاشورایي در کیش

ثبت جلوه های دلدادگی در ماه محرم در کیش
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 کالس ویژه آموزش جودو با حضور دو مربي بین المللي
از کشورکره براي مربیان و ورزشکاران کیش برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل سازمان منطقه 
کوراش  و  جودو  فدراسیون  هماهنگی  با  کیش،  آزاد 
المللی  بین  مربیان  از  نفر  دو  ایران  اسالمی  جمهوری 
جودو از کشور کره براي ورزشکاران و مربیان کیش دوره 

آموزشي برگزار کردند.
به  ارتقاء سطح کیفی ورزش جودو  به منظور  این کالس 
برگزار المپیک  مجموعه  غدیر  سالن  در  هفته  یک   مدت 

شد.

ایثارگران  ورزشي  فرهنگي  جشنواره  دوره  هجدهمین 
آغاز درکیش  آبان   ۲۳ از  کشور  گاز  ملي   شرکت 

 شد.
الملل سازمان منطقه  بین  امور  و  به گزارش روابط عمومي 
ورزشي  فرهنگي  جشنواره  دوره  هجدهمین  کیش،  آزاد 
 6۵0 از  بیش  حضور  با  کشور  گاز  ملي  شرکت  ایثارگران 
برگزار  کیش  در  فني  کادر  اعضاي  و  مربي   ورزشکار، 

شد.
این رقابت ها در رشته هاي دارت، تنیس روي میز، شطرنج، 

فوتسال و شنا برگزارشد و تا ۳0 آبان درکیش ادامه یافت.

همزمان با روز جهاني دیابت اردوي پیاده روي و آموزشي 
براي اعضاء انجمن دیابت کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، به مناسبت روزجهاني دیابت و به همت انجمن 
بیماران  براي  آموزشي  و  روي  پیاده  اردوي  کیش  دیابت 

دیابتي جزیره کیش برگزار شد.
 8 ساعت  روي  پیاده  اردوي  برگزاري  زمان  است  گفتني 
این  بود و در  انجمن دیابت  از محل  آبان  صبح جمعه ۲۳ 
براي  نیز  آموزشي  هاي  دوره  روي  پیاده  بر  عالوه  اردو 

شرکت کنندگان برگزار شد.

تیم سافت بال بانوان کیش براي حضور درلیگ منطقه جنوب به اصفهان اعزام شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، تیم سافت بال بانوان کیش به منظور حضور در مسابقات لیگ سافت بال منطقه جنوب عازم شهر اصفهان 

شد. تیم کیش در این رقابت  ها با تیم های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و بوشهر دیدار نمود.

اعزام تیم سافت بال بانوان کیش به لیگ منطقه جنوب

برگزاری هجدهمین دوره جشنواره
فرهنگي ورزشي ایثارگران شرکت ملي 

گاز کشور در کیش

همزمان با روز جهاني دیابت
اردوي پیاده روي وآموزشي در کیش

برگزار شد

برگزاری کالس ویژه آموزش جودو 
با حضور مربی کره ای در کیش  

240 ورزشکار، مربي و سرپرست از کارکنان سازمان 
منطقه آزاد کیش و شرکت هاي تابعه در رقابت هاي 

فوتسال با هم رقابت کردند.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد کیش، 240 نفر ازکارکنان سازمان منطقه 

آزاد کیش و شرکت هاي تابعه درقالب 20 تیم و در4 
گروه درمسابقات فوتسال با هم رقابت نمودند.

این مسابقات از 22 آبان با حضور تیم هاي بیمارستان، 
نشاني،  آتش  نقل،  و  حمل  معاونت  گذاري،  سرمایه 
گردشگري،  اجرائیات،  واحد  حراست،  حقوقي،  واحد 

گذاري  سرمایه  تعاوني،  شرکت  سازمان،  مدیریت 
فرودگاه،  ایر،  کیش  عمومي،  روابط  بازرسي  کیش2، 
مدیریت،  توسعه  نشاني2،  آتش  اقتصادي،  معاونت 
عمراني  معاونت  اجتماعي،  معاونت  ورزش،  معاونت 

آغاز شد.

تیم شاهین سپهر کیش با مس نوین کرمان در هفته ششم لیگ دسته سه 10 
آبان در کیش با هم دیدار نمودند.

در  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
تیم شاهین سپهر کیش  فوتبال کشور  لیگ دسته سه  هفته ششم  چارچوب 
با مس نوین کرمان در زمین چمن شماره یک مجموعه المپیک به مصاف هم 

رفتند.

برگزاري مسابقات فوتسال
 کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت هاي تابعه

مصاف تیم شاهین سپهر کیش با مس نوین کرمان
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ارجای نمایش هوائی رد
گاه بین المللی صنايع هوايی وهوانوردی اريان  هفتمین نمایش


