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فهرست

باید دید از اقتصاد مقاومتی چه تعاریفی ارایه شده است اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص 
حوزه های فشار و متعاقباً تالش برای کنترل و بی اثر کردن آن تأثیرها می باشد و در شرایط 
آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است همچنین برای رسیدن به اهداف اقتصاد 
مقاومتی باید وابستگی های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش برای 

خوداتکایی تأکید شود. این روش اقتصادی از نظر تعریف با اقتصاد ریاضتی  تفاوت دارد.
سال 1393 روبه پایان است  این سال از سوی رهبر معظم انقالب سال، اقتصاد و فرهنگ 
 نامگذاری شد  باید دید در دو بعد توسعه اقتصادی و فرهنگی تا چه میزان پیشرفت داشته ایم 
باید پذیرفت اصل اول در مسیر توسعه، توسعه یافتگی فرهنگی است و تا فرهنگ یک 
جامعه به بلوغ نرسد توسعه در دیگر حوزه ها غیرممکن است مثالً واردات پیشرفته ترین 
به جنون  تنها  از آن،  استفاده  از فرهنگ  برخورداری  بدون  اما  خودروهای روز جهان، 

سرعت و افزایش ترافیک خواهد انجامید. 
اگر فرهنگ یک جامعه رشد وتوسعه یافته باشد، به خودی خود با افزایش حجم گردشگر 
مواجه می شوند و اکثر کشورهای جهان برای ارتباط فرهنگی و سپس اقتصادی با آن 
جامعه اعالم آمادگی می کنند  و البته در شرایط معکوس نتایج منفی دریافت خواهند کرد 

و فرهنگ و اقتصاد آن کشور به انزوا کشیده خواهد شد. 
کاربردی  فرهنگی  تاریخی  و  بعد مذهبی  دو  در  ایران  خوشبختانه صنعت گردشگری 
شده است  اکثر کشورهای مسلمان و شیعه جهان ابراز تمایل گسترده ای برای حضور 
در شهرهای مذهبی ایران دارند  در این راستا شهرهای مهم مشهد، قم و شیراز هدف 

عمده گردشگری مذهبی است. 
هر چند شهر مشهد از گذشته های دور از زیرساخت های گردشگری برخوردار بوده است 
و طرح توسعه حرم مطهر درآن اجرا شده است اما همچنان با حجم ورودی گردشگران 
نیازمند توسعه بیش از پیش است  شهر قم نیز همچنان نیازمند توسعه در تمامی ابعاد 
گردشگری است شیراز نیز هم اکنون با اجرای طرح توسعه حرم حضرت شاهچراغ در 
ابتدای راه توسعه گردشگری مذهبی قرار دارد و به این زودی نمی توان امیدوار بود که از 

این منبع تولید درآمد ملی شود. 
بعد دوم ماجرا میراث فرهنگی و تاریخی ایران است و نیز برخورداری از مناطق آزاد 
تجاری و گردشگر پذیر حال باید دید از این جمله تا چه میزان استفاده کاربردی شده 

است. 
مناطق آزاد تجاری و گردشگرپذیر  این در حالی است که این مناطق برخوردار از قوانین و 
مقررات ویژه باید آنچان درآمدزا باشند که سرریز درآمدهای پایدار آنان به دیگر مناطق 

غیر برخوردار برسد و آنان را منتفع نماید. 
بطور مثال جزیره زیبای کیش که این روزها حال و هوای بهار دارد باید میزبان گردشگران 
بسیاری از داخل وخارج کشور باشد  به لطف الهی و همت مسؤولین امر ساالنه 1 میلیون 

و 800 هزار گردشگر به جزیره کیش  وارد می شوند. 
اما باید به تمایز کیش با سایر مناطق آزاد کشور توجه کرد به این ترتیب می توان به 
وجود 7 منطقه آزاد در کشور اشاره نمود و از جزیره کیش به عنوان اولین منطقه آزاد با 
بیشترین حجم مبادالت مالي یاد کرد  با توجه به اینکه گردشگري و تجارت دو مأموریت 
اصلي تعریف شده براي منطقه آزاد کیش می باشد اما این جزیره از نظر جغرافیایي نیز 
در موقعیت خوبي قرارگرفته است و زیرساخت هاي فرودگاهي و بندرگاهي براي توسعه 
گردشگري وتجارت درکیش بیش از هر نقطه دیگری فراهم شده است  با این امتیاز به 
برتری منطقه آزاد کیش پی می بریم و سطح انتظارات نیز از این منطقه با دیگر مناطق 

آزاد ارتقاء می یابد. 
در این راستا می توان به برتری نظام مدیریتی در سازمان منطقه آزاد کیش نیز اشاره نمود 
استقبال و پذیرش سرمایه گذاران خارجی در جریان برگزاری نمایشگاههای بین المللی 
و معرفی توان جذب سرمایه گذار در این جزیره و همچنین پذیرش و رایزنی با مقامات 
 اقتصادی کشور ترکیه میزان توان اقتصادی کیش و  مسؤولین سازمانی آن را گواهی می دهد.

اما باید به موضوع سیاست های اعمال شده خارجی در سالیان گذشته به کشورمان نگاهی 
دوباره داشته باشیم تحریم ها چه بر سرکشور و اقتصاد ایران آورده است  این درحالی 
است که مسئله اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقالب مطرح و مدیران ارشد کشور 
موظف به ارایه طرح و برنامه پیرامون آن شده اند اقتصادی مقاومتی که معنای آن رهایی از 

وابستگی اقتصاد یک ملت به اقتصاد تک محصولی نفت و دیگر عوارض آن است. 
اقتصادی که در پرتو آن یک ملت بتوانند بدون وابستگی به خارج به زندگی خود با رفاه 
کامل ادامه دهند و ما امیدواریم در پایان سال 93 و شروع سال 1394 شاهد دستاوردهای 

مهم اقتصاد مقاومتی باشیم. 

اقتصاد مقاومتی
راضیه طاهری
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مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد: افزایش تولید برق تا 25 مگاوات با راه اندازی نیروگاه شماره 2 کیش

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در نخستین نشست ستاد نوروزي: فضای رقابت،کاهش هزینه های گردشگری داخلی را طلب می کند
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رسول کشت پور در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه شهرایده ال درکیش؛کیش الگوي موفق شهرهاي کشور
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همزمان با  استقرار اداره استاندارد درجزیره کیش انجام می شود )اعطای نشان استاندارد و نظارت بر تولید و عرضه آن در بازار مصرف(

حضور هزاران نفر از ساکنان و گردشگران کیش در همایش پیاده روی خانوادگي

دکتر مونسان در بازدید از مدارس کیش: دانش آموزان به سمت فعالیت های پژوهشی حرکت کنند

انتصاب کوروش فتاحي به سمت مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش

دکتر مونسان در بازدید از گذر هنرمندان و جشن خانواده؛ بهره گیري از توان هنرمندان، نشاط گردشگري را در پي دارد
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اجالس سراسری مدیران و کار شناسان تجهیزات پزشکی کشور در کیش برگزار شد.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: رسیدن به صدر لیست مقاصد گردشگري جهان، ممکن است

در بازدید رایزنان تجاری ایران در 16 کشورجهان از واحدهای صنعتی جزیره کیش عنوان شد

اردوی تیم اسـتقـالل تـهران  در کـیش

سه هفته رقابت تیم های داخلی و خارجی برای جایزه 30 هزار دالری فیوچرز در کیش

ستارگان فوتبالي ٩٨ فاتح مصاف خیریه با ستارگان هنري در جزیره کیش
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دریـــچه
یازدهمین نمایشگاه انرژی کیش

رویکردی برای جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

افزایش تولید برق تا 25 مگاوات با راه اندازی نیروگاه شماره 2 کیش

این نمایشگاه با رویکرد سرمایه گذاری، زمینه مناسبی برای 
از فضای بوجود آمده  تا  شرکت های داخلی و خارجی بود 
با هم  پذیری  و سرمایه  راستای سرمایه گذاری  بتوانند در 

تعامل داشته باشد.
سازندگان  حداکثری  حضور  با  کیش  انرژی  نمایشگاه  یازدهمین 
داخلی و نمایندگان اروپایی و آمریکایی 22 دی ماه گشایش یافت.
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
از  خارجی  شرکت   70 و  داخلی  شرکت   130 استقبال  کیش، 
است  انرژی کیش  المللی  بین  نمایشگاه  یازدهمین  های  شاخص 
نمایندگانی  نام  نمایشگاه  این  در  کننده  شرکت   200 بین  در  و 
جنوبی،  انگلیس،کره  آمریکا،  آلمان،  ایتالیا،  چین،  کشورهای  از 
بلژیک،  ایرلند، سوئیس،  اسلوانی،  لهستان، چک،  اسپانیا،  فرانسه، 
اتریش، هلند، دانمارک، کانادا، سوئد، آلبانی، مصر و امارات متحده 

عربی وجود داشت.
زمینه  گذاری  سرمایه  رویکرد  با  امسال  نمایشگاه  است  گفتني 
مناسبی برای شرکت های داخلی و خارجی بود تا از فضای بوجود 
هم  با  پذیری  سرمایه  و  گذاری  سرمایه  راستای  در  بتوانند  آمده 

تعامل داشته باشند.
و  نفت  ملی  شرکت  حضور  و  نمایشگاه  از  نفت  وزارت  حمایت 
نمایشگاه حائز  نیز در  نفتی  فرآورده های  پاالیش و پخش  و  گاز 
آید  می  وجود  به  که  گردهمایی  در  که  طوری  به  است.  اهمیت 
آخرین فرصت ها و ظرفیت هاي سرمایه گذاري، سرمایه پذیري، 
پتروشیمي،  گاز،  نفت،  تولیدکنندگان  و  سازندگان  دستاوردهاي 
آب، برق و انرژي هاي نو از طریق محصوالت و موضوعات مرتبط با 

بخش انرژی به تعامل و همفکری گذاشته خواهد شد.
وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران، شرکت ملی نفت و گاز ایران، 

های  فرآورده  پاالیش  و  پخش  پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت 
تهران،   نفت  کاالي  تهیه  و  پشتیباني ساخت  ایران، شرکت  نفتی 
شیمیایی  مواد  و  قطعات  تأمین  و  مهندسی  و  طراحی  شرکت 
صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  )اسپک( ،  پتروشیمی  صنایع 
نفت ایران،  سندیکای صنعت برق ایران و انجمن صنفي شرکت 
نمایشگاه این  از جمله حامیان اصلی   هاي صنعت آب و فاضالب 

 بودند.
تخصصي  هاي   نشست  نمایشگاه  برگزاری  طی  در  همچنین 
و  مدیران  بازدید  و  پذیري  سرمایه  و  گذاري  سرمایه  رویکرد  با 
کارشناسان صنعت نفت، گاز، پتروشیمي، آب،  برق و انرژي هاي نو 

از جمله برنامه های قابل پیش بینی در این نمایشگاه بود.
یازدهمین نمایشگاه انرژی کیش در وسعت 12000 متر مربع از 

22 تا 25 دی ماه در جزیره کیش برگزار شد.

با  کیش  جزیره  در  فرهنگی  اقتصادی  های  فعالیت  روند  گذشته  ماه  دی 
شتاب مضاعفی همراه بوده است. هیئت منطقه آزاد ازمیر ترکیه در دیدار 
با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن اعالم عالقمندي براي برقراري 
یاد  ایران  به عنوان بهشت  از جزیره کیش  ارتباطات گردشگري و تجاري، 
برای سرمایه گذاری  را  آمادگی خود  این هیئت تجاری  کرده اند. همچنین 
با  کیش  انرژی  نمایشگاه  یازدهمین  داشته اند.  اعالم  جزیره  این  در  ویژه 
حضور حداکثری سازندگان داخلی و نمایندگان اروپایی و آمریکایی 22 دی 
ماه در جزیره کیش گشایش یافت. این نمایشگاه در ابعاد ملی و بین المللی، 
حایز اهمیت در ابعاد جذب سرمایه گذاری به کشور و خصوصًا جزیره کیش 
بوده است. در کنار آن باید به توان مدیران و مسؤولین بخش های اقتصاد 
دولتی وخصوصی اعتماد داشته باشیم و آنان را در این راه همراهی کنیم.
همچنین در یکماه گذشته با اجرای طرح ممیزي امالك و جمعیت و اصناف 
هر واحد مسکونی و تجاری در جزیره صاحب کدی منحصربفرد مانند کد 
ملی می شود که هر نقل و انتقال و اقدامی در مورد واحد به شکل اجباری 

با این کد انجام خواهد شد.
معاون ورزش و آموزش منطقه آزاد کیش نیز در جریان برگزاری همایش بزرگ 
پیاده روی خانوادگی با حضور هزاران نفر از ساکنان و گردشگران در جزیره 
کیش در سخنانی به فعالیت 40 هیات ورزشی در جزیره کیش اشاره کرد و 
گفت: فعالیت های زیادی در حوزه ورزش همگانی، حرفه ای و قهرمانی انجام 
می شود و ورزشکاران جزیره کیش در برخی رشته ها همچون اسکواش و 
تیراندازی با کمان در رده هاي نخست کشور جاي دارند. به گفته وی فعالیت 

40 هیات ورزشی در جزیره کیش بیانگر نشاط اجتماعی است.
در دی ماه 93 افق های آینده جزیره کیش نیز مورد توجه مسؤولین امر قرار 
گرفته است و در نخستین نشست ستاد نوروز 94 کیش که با حضور دکتر 
مونسان، مشاورعالي، معاونان و مدیران سازمان و شرکت هاي تابعه، مدیران 
و رؤساي ادارات و نهادهاي خصوصي و دولتي و نمایندگان جوامع و اصناف 
 مختلف کیش برگزار شد رؤساي کمیته هاي نوروزي کیش در احکام جداگانه اي 
براي  مغتنم  فرصتي  عنوان  به  نوروز  ایام  از  مونسان  دکتر  شدند.  معرفي 
جزیره کیش یاد می کند و می گوید، تعطیالت نوروز ضمن اینکه ایام رونق 
بازاریابي و معرفي این جزیره مرجاني  گردشگري جزیره کیش است زمان 
اشاره  با  براي حضور مجدد در دیگر فصول سال است. وي  به گردشگران 
به تبدیل گردشگري به صنعت گردشگري در دنیاي امروز بدلیل اهمیت و 
درآمدزایي آن افزود: با توجه به رقابت تورهاي خارجي باید با ارائه خدمات 
با کیفیت با هزینه هاي پایین بتوانیم عالوه بر جایگزیني مقاصد گردشگري 

خارجي، از خروج ارز از کشور جلوگیري کنیم.
تأمین روشنایي با چراغ هاي خورشیدي تا پایان امسال

معاون عمراني سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد: با توجه به نبود شبکه 
 18 شده  انجام  ریزیهاي  برنامه  با  رساني،  برق  باالي  هاي  هزینه  و  کابلي 
هاي  چراغ  توسط  کیش  متري   75 رینگ  کیلومتري  مسیر24  از  کیلومتر 

خورشیدي )سوالر( روشن مي شود.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش نیز از تجهیز مدارس جزیره 
پور عیدي  سیروس  خبرداد.  سازمان  مدیرعامل  تأکید  راستاي  در   کیش 
با اشاره به آخرین بازدید دکتر مونسان در 4 آذرماه سال جاري از مدارس 
در  بازدید  این  در  سازمان  مدیرعامل  گفت:  کیش  جزیره  مختلف  مقاطع 
دستور  مربوطه  مسؤوالن  به  کیش  مدارس  نیاز  مورد  تجهیزات  خصوص 
آموزش  مسؤوالن  هماهنگي  با  اساس  همین  بر  دادند،  تأمین  و  بررسي 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  درخواستي  امکانات  جزیره  پرورش  و 
مشاور  مي شود.  داده  تحویل  مدارس  به  مرحله  چند  در  و  شده  خریداري 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز با سفیر مالزی در ایران  در نشستی 
به بررسی راهکارهای همکاری دو جانبه کیش مالزی پرداخت.  دکتر مونسان 
در بازدید از گذر هنرمندان و جشن خانواده اعالم کرد، بهره گیري از توان 

هنرمندان، نشاط گردشگري را در پي خواهد داشت.
 در این ماه، رایزن های تجاری 16 کشور در سالن همایش های رازی خلیج فارس 
کیش در جلسه ای  با نمایندگان جوامع اصناف و بازاریان و هتلداران کیش به 
گفتگو و مذاکره پرداختند. ثبت نام چهاردهمین دوره مسابقات قرآن و حدیث 
 کیش از 14 تا 25 دی  انجام شد. این مسابقات از اول تا پنجم اسفند در رشته های 
البالغه  نهج  و  قرآن  مفاهیم  اذان،  حفظ،  ترتیل،  قرائت،  خوانی،   صحیح 

برگزار مي شود.
برگزاری نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی کیش در بهمن ماه 1393

در نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی کیش که از 19 بهمن در دماغه هور 
برگزار می شود، عالوه بر هنرمندان ایرانی، کیش میزبان 12 هنرمند خارجی 

است تا در 20 روز 17 مجسمه سنگی را برای جزیره به یادگار بگذارند.
در  هتل  سه  از  بازدید  در  همچنین  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با  خصوصي  بخش  هاي  پروژه  از  اي  دوره  بازدیدهاي  گفت:  احداث  دست 

هدف رفع مشکالت، ایجاد انگیزه و تسریع در فعالیت ها انجام مي شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، توسعه و آباداني جنوب 
جزیره کیش را هدف اصلي ساخت نیروگاه شماره 2 عنوان کرد.

 به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل 
دکتر  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
مونسان با تاکید بر تسریع روند احداث 
نیروگاه شماره 2 جزیره کیش با تاکید 
بر تسریع در فعالیت ها گفت: نیروگاه 
شماره 2 کیش با عنوان شرکت توسعه 
آب و نیروی کیش در جنوب جزیره و 
ضلع شرقی ایستگاه گاز در زمینی به 
وسعت 5 هکتار در حال ساخت است.

و  ها  سیاست  بر  بنا  گفت:   وي 
هدف گذاري هاي سازمان منطقه آزاد 
انرژی  های  زیرساخت  توسعه  کیش، 
به ویژه در بخش جنوبی جزیره کیش 
ساخت  هدف  ترین  مهم  عنوان  به 
برداری  بهره  با  که  است  نیروگاه  این 
تا یکسال آینده،  از مرحله نخست آن 

ظرفیت تولید برق در این نیروگاه 25 مگاوات و تولید آب شیرین 
از دریا 5 هزار متر مکعب افزایش می یابد.

دکتر مونسان گفت: براساس برنامه ریزیهاي قبلي قرار بود واحد 
تولیدي  10 مگاواتي تا پایان بهمن امسال به بهره برداري برسد 
متقاضیان  نیاز  افزایش  به  باتوجه  که 
واحد  یک  کیش  جزیره  درجنوب 
سال  اوایل  مگاواتي   25 گازي  توربین 
جدید مورد بهره برداری قرار مي گیرد.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
شرکت  است  شده  پیش بیني  کیش، 
پایان  در  کیش  نیروی  و  آب  توسعه 
برق  مگاوات   100 ساخت،  عملیات 
و20 هزار متر مکعب آب تولید کند که 
جزیره  نیازهاي  براساس  ظرفیت  این 

کیش قابلیت افزایش دارد.
 2 شماره  نیروگاه  است  ذکر  شایان 
مشترک  گذاری  سرمایه  با  کیش 
توسعه کیش  و  شرکت سرمایه گذاری 
ماهتاب  )شرکت  خصوصی  بخش  و 

گستر( درحال ساخت است.

مروری بر فعالیت های اقتصادی فرهنگی 
درکیش)دی ماه 93(
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مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در نخستین نشست ستاد نوروزي:
فضای رقابت،کاهش هزینه های گردشگری داخلی را طلب می کند

توسعه  در  کرد:  نشان  خاطر  جلسه  این  در  مونسان  دکتر 
گردشگري کیش درمرحله اول براي رونق گردشگري داخلي 
و در مرحله دوم براي جذب گردشگران خارجي برنامه ریزي 
شده است. وي از هزینه هاي باالي سفر به عنوان مهمترین 
مانع رونق گردشگري یاد کرد و افزود: براي رقابت با رقبایي 
مانند مالزي، ترکیه و دبي باید ضمن افزایش کیفیت و تنوع 

خدمات و کاالها، هزینه هاي گردشگري را کاهش داد.
نخستین نشست ستاد نوروزي کیش با حضور مسؤوالن بخش هاي 
خصوصي و دولتي جزیره کیش با هدف برنامه ریزي براي نوروز٩4 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
معاونان،  عامل،  مدیر  با حضور  گردشگري  ستاد  نشست  نخستین 
مدیران و مسؤوالن سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت هاي تابعه، 
نمایندگان جوامع و اصناف مختلف کیش و مدیران و رؤساي ادارات 
و نهادهاي دولتي وخصوصي کیش عصر چهارشنبه 1٨ دي برگزار 

شد.
در این نشست دکتر مونسان از ایام نوروز به عنوان فرصتي مغتنم 
براي جزیره کیش یاد کرد و افزود: تعطیالت نوروز ضمن اینکه ایام 
این  معرفي  و  بازاریابي  زمان  است  کیش  جزیره  گردشگري  رونق 
فصول  دیگر  در  مجدد  براي حضور  گردشگران  به  مرجاني  جزیره 

سال است.
با اشاره به تبدیل گردشگري به صنعت گردشگري در دنیاي  وي 
امروز بدلیل اهمیت و درآمدزایي آن افزود: با توجه به رقابت تورهاي 
خارجي باید با ارائه خدمات با کیفیت با هزینه هاي پایین بتوانیم 
عالوه بر جایگزیني مقاصد گردشگري خارجي، از خروج ارز از کشور 

جلوگیري کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اقدامات دولت تدبیر 
و امید که فضاي مناسبي براي توسعه گردشگري مهیا کرده گفت: در 

توسعه گردشگري کیش درمرحله اول براي رونق گردشگري داخلي 
و درمرحله دوم براي جذب گردشگران خارجي برنامه ریزي شده 

است.
وي از هزینه هاي باالي سفربه عنوان مهمترین مانع رونق گردشگري 
یاد کرد و افزود: براي رقابت با رقبایي مانند مالزي، ترکیه و دبي باید 
ضمن افزایش کیفیت وتنوع خدمات وکاالها، هزینه هاي گردشگري 

را کاهش داد.
به  منوط  را  امر  این  انجام  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
همکاري همه بخش هاي خصوصي و دولتي درجزیره کیش دانست 
و گفت: همه باید دست به دست هم دهیم تا با جذب گردشگران و 
ایجاد رضایتمندي از سفر به کیش از یک فرصت کوتاه یک بازخورد 

بلند مدت ایجاد کنیم.
دکتر مونسان تاکید کرد: همه بخش ها باید دقت کنند حجم زیاد ورود 
گردشگران، توجیهي براي ارائه خدمات نامناسب نیست و در خصوص 
ها  تخفیف  نام جشنواره  با  پیشنهاد شده  ها، طرح  قیمت   کنترل 
در بازارهاي کیش اقدام خوبي است که دیگر جوامع هم باید براي 

این زمینه ها برنامه ریزي کنند.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه با اشاره به تقارن ایام 
سوگواري دهه فاطمیه )س( با نوروز٩4 گفت: در تصمیم گیري براي 
نوروز باید به برگزاري برنامه هاي متناسب با روزهاي سوگواري توجه 
شود و حضور هنرمندان در جزیره کیش ظرفیت خوبي براي اجراي 
براي گردشگران  ایجاد فضاي معنوي  این دهه و  برنامه هاي ویژه 
منطقه  سازمان  اجرایي  و  مدیریتي  هاي  بخش  افزود:  وي  است. 
از  و میزباني  استقبال  براي  آماده سازي جزیره  آزاد کیش درحال 
گردشگران نوروزي هستند که ترمیم، بهسازي و بازسازي آسفالت 
خیابان ها، سنگفرش معابر، مبلمان شهري و زیباسازي فضاي سبز 

از جمله این اقدامات است.
وي در ادامه ازپیگیري بهبود شرایط آنتن دهي تلفن هاي همراه و 

ارائه اینترنت بي سیم در اماکن عمومي خبرداد.
دکتر مونسان تاکید کرد: فرودگاه و بندرگاه کیش به عنوان مبادي 
ورودي درگاه جذب گردشگران هستند پس باید براي ارائه خدماتي 

بي نقص و خاطره انگیز در بدو ورود گردشگران آماده باشند.
دریایي  تورهاي  برگزاري  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به  ارائه  براي  کیش  هاي  ظرفیت  دیگر  از  را  هندورابي  جزیره  به 

گردشگران نوروزي دانست.
وي حضور بخش هاي خصوصي و دولتي کیش را در نمایشگاههاي 
گردشگران  به  جزیره  این  معرفي  براي  خوبي  فرصت  المللي  بین 
خارجي برشمرد و ابراز امیدواري کرد با همکاري بخش خصوصي 
با سازمان منطقه آزاد کیش گردشگري جزیره کیش درایام نوروز و 

تمامي روزهاي سال رونق روزافزون یابد.
نیز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مشاورعالي  پور  کشت 
در این جلسه از بخش هاي خصوصي و دولتي خواست با بررسي 
اقدامات انجام شده در نوروز ٩3 در خصوص رفع نواقص وکاستیها با 
ارائه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و همکاري مستمر، سازمان منطقه 

آزاد کیش را براي میزباني شایسته تر در نوروز٩4 همراهي کنند.
وي با تاکید بر اهمیت پایش بهداشت محیط، آموزش به همه فعاالن 
گردشگري با هدف ارائه خدمات مطلوب وکنترل قیمت ها گفت: 
سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان ناظر عالي امور درجزیره کیش 
وکیفیت  بهداشت  قیمت،  بر  نظارت  بخش  در  و  کند  مي  فعالیت 
کاالها و خدمات، جوامع و اصناف مختلف باید خود کنترلي داشته 
هاي  بخش  نیازمندیهاي  و  نواقص  رشد،  از  گزارش  ارائه  باشند. 
از  نوروزي  از گردشگران  میزباني  براي  مختلف دولتي و خصوصي 

بخشهاي این نشست بود.
گفتني است مدیران جوامع و اصناف نیز در این جلسه ضمن تقدیر 
از برقراري پرواز کیش استانبول در خصوص بیمه گردشگران، کنترل 

نرخ بلیت هواپیما و برگزاري رالي خانواده پیشنهاد دادند. 

رییس اتاق بازرگاني منطقه آزاد ازمیر ترکیه عنوان کرد:

اعالم آمادگی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش
دکتر مونسان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
ترکیه  کشور  ازمیر  آزاد  منطقه  هیئت  با  دیدار  در 
دو  تجارت  و  گردشگري  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
براي منطقه آزاد کیش  مأموریت اصلي تعریف شده 
است و این جزیره از نظر جغرافیایي نیز در موقعیت 
و  فرودگاهي  هاي  زیرساخت  است  قرارگرفته  خوبي 
بندرگاهي براي توسعه گردشگري و تجارت درکیش 

مهیاست.
مدیرعامل  با  دیدار  در  ترکیه  ازمیر  آزاد  منطقه  هیئت 
براي  عالقمندي  اعالم  ضمن  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

و  گردشگري  ارتباطات  برقراري 
عنوان  به  کیش  جزیره  از  تجاري، 

بهشت ایران یاد کرد.
امور و  عمومي  روابط  گزارش   به 

آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین 
حضور  با  که  نشستي  در  کیش، 
منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این  اقتصادي  معاون  آزادکیش، 
از  متشکل  هیئتي  و  سازمان 
آزاد  منطقه  مدیره  هیئت  اعضاي 
ازمیر ترکیه و اعضاي اتاق بازرگاني 
آزاد  منطقه  درسازمان  منطقه  این 
مونسان  دکتر  شد  برگزار  کیش 
آزاد  منطقه   7 وجود  به  اشاره  با 
درکشور، از جزیره کیش به عنوان 
بیشترین  با  آزاد  منطقه  اولین 
و  کرد  یاد  مالي  مبادالت  حجم 
افزود: با توجه به اینکه گردشگري 
و تجارت دو مأموریت اصلي تعریف 
شده براي منطقه آزاد کیش است 
جغرافیایي  نظر  از  جزیره  این  و 
قرارگرفته  خوبي  موقعیت  در  نیز 
است زیرساخت هاي فرودگاهي و 
بندرگاهي براي توسعه گردشگري 

و تجارت در کیش مهیاست.
فعالیت  به  اشاره  با  مونسان  دکتر 
غیرآالینده  و  تک  هاي  صنایع 
حوزه  در  گفت:  کیش  جزیره  در 
غذایي  وگاز،  نفت  دارویي،  صنایع 
پوشاک، ظرفیت هاي خوبي در  و 
جزیره کیش براي تولید و صادرات 

وجود دارد.

وي در ادامه از عدم نیاز به دریافت ویزا، معافیت مالیاتي 
20 ساله، تخفیف هاي گمرکي، بروکراسي پایین و تمرکز 
براي  کیش  آزاد  منطقه  هاي  مزیت  عنوان  به  مدیریت 
سرمایه گذاران خارجي نام برد و تأکید کرد: وجود جزایر 
بزرگ و کوچک و  فارور  و  اقماري کیش شامل هندورابي 
فعالیت شرکت هواپیمایي کیش زیرنظر سازمان منطقه آزاد 
کیش از دیگر مزایاي این جزیره مرجاني براي گردشگران 

و سرمایه گذاران است.
توسعه  طرح  افزود:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
هندورابي و ساخت بندرگاه و فرودگاه این جزیره در دست 

 اقدام و قرار است هندورابي با رویکرد گردشگري به جزیره اي 
لوکس تبدیل شود.

فارور  جزایر  قرارگیري  موقعیت  به  اشاره  با  همچنین  وي 
قسمت ترین  عمیق  نزدیکي  در  فارورکوچک  خصوص   به 
 خلیج فارس که محل تردد کشتي هاي تجاري است گفت: 
از  بسیاري  از ظرفیت هایي است که  موارد  این  از  هریک 
سرمایه گذاران با تکیه بر آنها برنامه ها و فعالیت هاي خود 

را پایه گذاري کرده و توسعه مي دهند.
به  گردشگر  و٨00  میلیون   1 ساالنه  ورود  مونسان  دکتر 
جزیره کیش را به عنوان فرصت اول و حجم زیاد ساخت 
و ساز در جزیره کیش و رونق صنعت 
فرصت  عنوان  به  را  سازي  ساختمان 

دوم براي سرمایه گذاري برشمرد.
آزاد  منطقه  بازرگاني  اتاق  رییس 
ازمیرترکیه نیز در این نشست با اشاره 
و  دیرباز  از  کشور  دو  روابط  قدمت  به 
ملت  دو  بین  فراوان  مشترکات  وجود 
است  ایران  بهشت  جزیره کیش  گفت: 
دو  ارتباطات  عالقمندیم  بسیار  ما  و 
مختلف  هاي  زمینه  در  را  آزاد  منطقه 

توسعه دهیم.
در  ازمیر  شهر  کرد  امیدواري  ابراز  وي 
گردشگري  رونق  به  دستیابي  راستاي 
مي تواند در دو بخش هوایي و دریایي 
کشورهاي  و  کیش  جزیره  بین  پلي 

اروپایي باشد.
رشد  آمارهاي  به  اشاره  با  ایلماز 
گردشگري در منطقه آزاد ازمیر ترکیه 
گفت: بر اساس بازدیدهایي که ازجزیره 
کیش داشتیم و با توجه به مزیت هاي 
تجاري،  هاي  درحوزه  آزاد  منطقه  این 
باربري  و  مسافري  خطوط  گردشگري، 
هوایي و دریایي و سرمایه گذاري آماده 

همکاري هستیم.
منطقه  هیئت  نشست  این  پایان  در 
ابراز خرسندي  ازمیر ترکیه ضمن  آزاد 
دکتر  از  دعوت  و  درکیش  حضور  از 
با  ازمیر  شهر  از  بازدید  براي  مونسان 
امید  به  شعار  با  یادبود  نشان  اهداي 
مدیرعامل  تالشهاي  از  دائم  برادري 
سازمان منطقه آزاد کیش تقدیرکردند.

نخستین کارت هوشمند کیشوندي
براي مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صادر شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: حراست 
براي  الزم  آمادگي  شده  انجام  اقدامات  با  سازمان 
پشتیباني  بخش  در  اما  دارد  را  کارت  این  صدور 
پیشنهادها  بررسي  درحال  کارت،  این  از  اعتباري 

هستیم.
دکتر مونسان ضمن دریافت اولین کارت هوشمند کیشوندي 
 درحاشیه پنجمین همایش شهر ایده ال از افزایش قابلیت ها 

و اعتباربخشي به کارت کیشوندي خبرداد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش دکتر مونسان با اشاره به برنامه ریزیهاي انجام 

شده در خصوص اعتبار بخشي به کارت کیشوندي که در 
 حال حاضر تنها به عنوان کارت شناسایي مورد استفاده قرار
 مي گیرد گفت: با اقدامات و تصمیم گیریهاي انجام شده بزودي 
 کارت کیشوندي به صورت کارتي هوشمند با قابلیت هاي 
اعتباري، بسیاري از فعالیت ها را براي شهروندان تسهیل 

مي کند.
حراست  افزود:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
براي  الزم  آمادگي  شده  انجام  اقدامات  با  سازمان 
پشتیباني  بخش  در  اما  دارد  را  کارت  این  صدور 
پیشنهادها  بررسي  درحال  کارت،  این  از   اعتباري 

هستیم.
گفتني است شهروندان مي توانند براي نام نویسي و کسب 
الکترونیک  کارت  دریافت  درخصوص  بیشتر  اطالعات 
در  واقع  کیشوندي  کارت  صدور  واحد  به  کیشوندي 
سازمان(،  اجتماعي  و  فرهنگي  )معاونت  بساک  ساختمان 

مقابل مسجد امیرجزیره کیش مراجعه کنند.
همچنین با هدف تسهیل نام نویسي به صورت الکترونیکي 
بزودي با راه اندازي سایت ویژه ثبت نام کارت کیشوندي، 
خواهد  رساني  اطالع  شهروندان  به  و  اعالم  سایت   نشاني 

شد.
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رسول کشت پور در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه شهرایده ال درکیش؛

کیش الگوي موفق شهرهاي کشور
 در مسیر تبدیل شدن به شهر ایده ال است

امام جمعه کیش:
نهم دی روز غیرت ایرانیان برای دفاع از اسالم است

جزیره  این  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  عالي  مشاور 
به عنوان الگوي موفق شهرهاي کشور و پایلوت توسعه شهري در 

مسیر تبدیل شدن به شهر ایده ال یاد کرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
کشت پور در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه شهر ایده آل در جزیره 
کیش گفت: وجود شاخصه هایي در جزیره کیش این جزیره را به 
الگو و پایلوت توسعه شهري کشور تبدیل کرده و مسؤوالن و فعاالن 
حوزه شهري مي توانند از اندوخته هاي کیش در زمینه شهري براي 

 توسعه دیگر شهرهاي در مسیر دستیابي به شهر ایده ال بهره برداري 
کنند.

از کوچکي  بخش  شده  انجام  درکیش  تاکنون  آنچه  افزود:   وي 
 برنامه ریزیهاست و باتوجه به اهمیت اصل هویت درمعماري بناها  
و تاکید دکتر مونسان از این پس در سازه هاي شهري جزیره کیش 

توجه ویژه اي به استفاده از معماري ایراني اسالمي خواهد شد.
با  ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  عالي  مشاور 
گفت:  کیش  جزیره  شهري  هاي  شاخصه  و  ها  مزیت  تشریح 

برگزاري نمایشگاه شهر ایده ال با هدف اعتالي مدیریت و توسعه 
شهري در حوزه هاي مختلف سخت افزاري و نرم افزاري آن هم 
در جزیره اي که توسعه شهري در آن از اهمیت زیادي برخوردار 
است و الگوي بسیاري از شهرهاي کشور است فرصت خوبي براي 

مسؤوالن دولتي و خصوصي فراهم کرده است.
نمایشگاه،  این  برگزاري  کرد  امیدواري  ابراز  پایان  در  وي 
دستاوردهاي خوبي در زمینه توسعه و ارتقاء مدیریت شهري براي 

شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان به همراه داشته باشد.

امام جمعه کیش با بیان اینکه نهم دی خط بطالن بر تمامی تالش 
از  برای دفاع  ایرانیان  افزود: نهم دی روز غیرت  فتنه گران کشید 

اسالم است.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش 
به نقل از ایرنا، حجت االسالم حسن علیدادی با اشاره به روز نهم دی 
که روز بصیرت و هوشیاری مردم ایران است گفت: نهم دی ماه روز 
غیرت ایرانیان در دفاع از اسالم و انقالب است، بصیرت و هوشیاری 
و فهم باالی مردم خط بطالنی بر هشت ماه تالش فتنه گران برای 

مقابله با اسالم کشید.
سیاه،  ماه همچون شب  فتنه هشت  جریان  اینکه  یادآوری  با  وی 
کشور را در نوردید اظهار داشت: نیروهای مسلح، انقالبی، اطالعاتی 
و مردم دست به دست هم دادند و تا حد توان با بردباری توانستند 

با این جریان مقابله کنند.
وی با بیان اینکه شبکه های بیگانه یکی پس از دیگری پیروزی را 
تبلیغ می کردند و هر روز طبل جنگ می نواختند افزود: آنها تصور 
می کردند جمهوری اسالمی قادر نیست در مقابل جریان فتنه قد 

علم کند.
حجت االسالم علیدادی با ابراز تأسف از اینکه برخی شخصیت های 
انقالبی که در خدمت نظام بودند این جریان را یاری کردند افزود: 

این جریان در تاریخ انقالب ماندگار خواهد بود.
ماه خط بطالن  نهم دی  و هوشیاری مردم در  بصیرت  وی گفت: 
بر تمامی تالش های فتنه گران کشید و به آنها ثابت کرد که هر 
فتنه و فتنه گری با هر حجمی اگر در مقابل نظام و اسالم بایستد 

شکست می خورد.
در  ملت  یکپارچگی  و  وحدت  روز  ماه  دی  نهم  داشت:  اظهار  وی 
مقابل استکبار جهانی و روز آزمون بزرگ برای چهره هایی بود که در 
خدمت نظام اسالمی قرار داشتند، نهم دی ماه روز بیمه شدن انقالب 

شکوهمند اسالمی بوسیله مردم فهیم و با بصیرت است.
امام جمعه کیش  با تاکید بر اینکه باید قدر این مردم را دانست 
افزود: این مردم در تمامی صحنه های انقالب در خدمت نظام بوده و 

هستند و بر مسؤوالن واجب است که قدر آنها را بدانند.
حجت االسالم علیدادی تصریح کرد که جایگاه این مردم بسیار واال و 
تکریم آنان الزم و ضروری است و مسؤوالن باید درها را بر روی مردم 

باز کنند چرا که آنان ولی نعمت ما هستند.
وی با تاکید بر اینکه مدیران و مسؤوالن باید بخشی از وقت خود 
را برای رسیدگی به مشکالت مردم اختصاص دهند افزود: یکی از 
 بزرگترین امتیازات این است که مسؤوالن در تمامی رده ها از توده های

مردم و از جنس و متن آنها هستند.

نهضت  تشکیل  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  کیش  جمعه  امام 
سوادآموزی به دستور امام راحل )ره( را یکی از برکات انقالب دانست 
و گفت: این نهاد ارزشمند در روستاهای محروم و دورافتاده خدمات 

بزرگی را به انقالب و مردم کرده است.
خطیب جمعه کیش روز امامت حضرت ولی عصر )عج( مصلح جهان 
دنیا  سراسر  در  آن حضرت  پیروان  و  انتظاران  تمامی چشم  به  را 
و همچنین فرارسیدن سالروز تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی را 
تبریک گفت و افزود: تشکیل این مجموعه یکی از خدمات بزرگ 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی به نظام اسالمی است.
وی یاد آور شد: آنها 30 سال قبل در شرایطی امنیت هوایی را بر عهده 
گرفتند که هواپیماها یکی پس از دیگری ربوده می شد و خطوط 
هاي  توطئه  آنها   تالش  بود،  ناامن شده  بدخواهان  بدست   هوایی 

ربایش هواپیماها را خنثی کرد.
از امن ترین  ایران را یکی  حجت االسالم علیدادی خطوط هوایی 
خطوط هوایی جهان دانست و از زحمات نیروهای پرتالش سپاه در 
کنار سایر نیروهای مسلح و افتخار آفرینی آنان و عزت بخشی بیشتر 

به نظام جمهوری اسالمی قدردانی کرد.
امام جمعه کیش در پایان شهادت امام حسن عسگری )ع( و آیت اهلل 

غفاری از مبارزان دوران ستم شاهی را تسلیت گفت.

در نخستین جلسه کمیته عالمت استاندارد، اولین نشان استاندارد در جزیره 
کیش براي شرکت البرز گاز صادر شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نخستین کمیته 
عالمت استاندارد با حضور معاون اقتصادي سازمان، مدیرکل اداره استاندارد هرمزگان، 
اداره  این  اداره استاندارد کیش و کارشناسان  نماینده سازمان ملي استاندارد، رییس 

برگزار شد.
در این کمیته پس از بررسي مدارک و اسناد واحدهاي تولیدي و انطباق این مستندات 
استاندارد  اداره  مدیرکل  امضاي  با  استاندارد  نشان  استاندارد  ملي  سازمان  قوانین  با 
استان هرمزگان به نیابت از رییس سازمان ملي استاندارد به متقاضي این نشان داده 
مي شود. در نخستین جلسه کمیته عالمت استاندارد در جزیره کیش، شرکت البرز گاز 
کیش که بیش از 75 درصد نیاز جزیره به گاز مایع صنعتي و خانگي را تامین مي کند 

موفق به دریافت نشان استاندارد شد.
پیش از این متقاضیان براي دریافت این نشان از جزیره کیش به اداره استاندارد شهر 

بندرعباس مراجعه مي کردند که صرف هزینه و اتالف زمان را در پي داشت.
با تأسیس اداره استاندارد در جزیره کیش عالوه بر ارائه خدمات مربوط به اعطاي نشان 
استاندارد در این جزیره، نظارت مستمر بر روي نحوه فعالیت واحدهاي تولیدي پس از 

دریافت نشان استاندارد نیز انجام مي شود.
کنترلي  بازدیدهاي  انجام  به  توجه  با  هستند  موظف  تولیدي  واحدهاي  پس  این  از 
باکیفیت  محصوالت  نشان،  این  حفظ  براي  استاندارد  نشان  دریافت  از  پس  ادواري 

تولید کنند.
همچنین کیفیت محصوالت تولیدي این واحدها که در بازار عرضه مي شوند نیز توسط 

بازرسان و ناظران اداره استاندارد کیش بررسي مي شود.
 گفتني است اداره استاندارد کیش به همت سازمان منطقه آزاد کیش با انعقاد تفاهم نامه

بین این سازمان و سازمان ملي استاندارد تأسیس شد.
بر اساس این تفاهم نامه که 24 آذر امسال تکمیل و امضا شد بخشي از امور سازمان 
ملي استاندارد بر اساس قوانین جاري دو طرف به سازمان منطقه آزاد کیش تفویض 

شده است.

مهندس کشت پور در دیداربا سفیر مالزی
مشترکات ایران و مالزی هیچگاه دستخوش تغییرات نبوده است

همزمان با  استقرار اداره استاندارد درجزیره کیش انجام می شود

اعطای نشان استاندارد و نظارت بر تولید
 و عرضه آن در بازار مصرف

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با سفیر مالزی در ایران  در نشستی 
به بررسی راهکارهای همکاری دو جانبه کیش مالزی پرداخت.  

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رسول کشت پور 
روابط دو کشور هیچگاه  اینکه  و  مالزی  و  ایران  به مشترکات  اشاره  با  این نشست  در 
برای  فرصت  بهترین  را  مالزی  با سفیر  دیدار  است،  نبوده  اساسی  تغییرات  دستخوش 
پیشنهاد  مالزی،  و  کیش  میان  گردشگر  تبادل  دانست.   کشور  دو  های  تجربه  تبادل 
خواهرخواندگی کیش و پنانگ، سرمایه گذاری سرمایه گذاران مالزی  در پروژه های 
کیش و جابجایی زوار مالزیایی از کیش به مکه به جای دوبی و کراچی  از  عناوین مورد 
مذاکره مطرح شده توسط مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با سفیر مالزی بود.  
در ادامه این نشست سفیر مالزی با اشاره به  اینکه کیش اولین جایی از ایران است که 
 به آن سفر کرده است گفت: از بدو ورود  به جزیره تحت تاثیر جاذبه ها و  پیشرفت های
کیش قرار گرفته است. راجا نوشیروان زین العابدین با اشاره به پتانسیل های ویژه جزیره، 
تاکید کرد: خواهرخواندگی کیش با یکی از شهرهای مالزی را به صورت جدی بررسی 
خواهیم کرد. وی شروع همکاری دو کشور را نیاز به  تبادل تجربه و  اطالعات علمی 
از کمبود  اما  است  قوی  بسیار  داخلی  توریست  در  مالزی  مانند  ایران  و گفت:  دانست 

جریان اطالعات صحیح در فضای جهانی رنج می برد.
 سفیر مالزی در ایران تاکید کرد: ایران نیاز به اطالع رسانی مؤثر  در زمینه معرفی فرصت های
سرمایه گذاری خود در سطح جهان دارد. راجا نوشیروان زین العابدین با اشاره به اتفاقات 
فضای  در  چنان  ایران  گفت:  جهان   مردم  روحیه  در  آن  تأثیر  و  منطقه  در  رخداده 
ایران می شوند از سطح  جهانی دچار ضعف تبلیغاتی است که خارجی هایی که وارد 
امنیت این کشور شگفت زده می شوند. وی تصویرسازی مثبت از ایران را از ملزومات 
اینکه  بیان  با  ایران  ایران ذکر کرد. سفیر مالزی در  به  جذب سرمایه گذار و گردشگر 
توسعه گردشگری در هر کشوری نیاز به حمایت همه جانبه دولت دارد افزود: بسیاری 
از تورگردانان شاغل در کواالالمپور ایرانی هستند که  می توان از این توانایی های آنان 
 در جذب گردشگر به ایران  بهره برد. وی در ادامه اضافه شدن سفر کیش به بسته های
گردشگر  جذب  های  حل  راه  از  یکی  را  دوبی  به  مالزی  مسافرتی  تورهای  مسافرتی 
مالزیایی به ایران ذکر کرد. در پایان مهندس کشت پور یادآور شد: برنامه ریزی برای 
برگزاری شب کیش در مالزی از اقدامات در دست سازمان برای شناساندن ظرفیت های 
کیش به مردم مالزی است.گفتنی است ایجاد مدارس هتلداری توسط بخش خصوصی 

از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.
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حضور هزاران نفر از ساکنان و گردشگران کیش در همایش پیاده روی خانوادگي
معاون ورزش و آموزش منطقه آزاد کیش:

فعالیت 40هیأت ورزشی در جزیره کیش بیانگر نشاط اجتماعی است

دکتر مونسان در بازدید از مدارس کیش:
دانش آموزان به سمت فعالیت های پژوهشی حرکت کنند

انتصاب کوروش فتاحي به سمت مدیر کل فرودگاه بین المللی کیش

همزمان با والدت پیامبر اکرم )ص( و امام جعفرصادق )ع( همایش 
و  ساکنان  از  نفر  هزاران  حضور  با  خانوادگی  روی  پیاده  بزرگ 

گردشگران در جزیره کیش برگزار شد.
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
کیش، دراین همایش که از ساعت 7 صبح جمعه 1٩ دي همزمان 
با سالروز فرخنده خاتم االنبیاء حضرت محمد مصطفي)ص( و امام 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونان  شد  برگزار  جعفرصادق)ع( 
کیش، مسؤوالن ورزشي این سازمان، رؤساي ادارات ونهادها به همراه 
ساکنان وگردشگران کیش مسیر 4 کیلومتري میدان خلیج فارس تا 

اسکله تفریحی را پیاده روی کردند.
درهمایش بزرگ پیاده روي خانوادگي کیش هزاران نفر از شهروندان 
و گردشگران جزیره درکنارهم و درهواي بهاري جزیره کیش با حمل 
پرچم هاي سه رنگ کشورمان و شادابي و نشاط ویژه ورزشکاران روز 
خود را با پیاده روي درخیابانهاي سبزجزیره کیش و در مسیري که 

منتهي به سواحل زیباي خلیج فارس مي شد آغاز کردند.
در پایان مسیر پیاده روی در مراسمي که در اسکله تفریحی برگزار 
شد و همزمان از شبکه سه سیما به صورت زنده در برنامه صبح و 
نشاط پخش مي شد معاون ورزش و آموزش منطقه آزاد کیش در 
سخنانی به فعالیت 40 هیأت ورزشی در جزیره کیش اشاره کرد 
و گفت: فعالیت های زیادی در حوزه ورزش همگانی، حرفه ای و 
 قهرمانی انجام می شود و ورزشکاران جزیره کیش در برخی رشته ها

همچون اسکواش و تیراندازی با کمان در رده هاي نخست کشور 
جاي دارند.

و  آب  داشتن  لحاظ  به  اینکه جزیره کیش  بیان  با  حسین جاللی 

هوای مناسب، زیرساخت هاي ورزشي  و موقعیت جفرافیایی هرساله 
اردوهاي مختلف ورزشی درعرصه هاي ملي و  و   میزبان مسابقات 
 بین المللي است گفت: در طول هفته های اخیر حضور تیم های

موضوع  این  دهنده  نشان  کیش  جزیره  در  فوتبال  برتر   لیگ 
 است.

وی حضور تیم هاي لیگ برتري را در جزیره کیش فرصت مغتنمي 
براي تجربه آموزي تیم هاي فوتبال کیش دانست و افزود: تیم هاي 
جزیره کیش درحال حاضر درلیگ هاي دسته دو و سه کشور بازي 
مي کنند و در بازي هاي دوستانه با تیم هاي لیگ برتري که درکیش 

اردو مي زنند بسیار مقتدرانه حاضر مي شوند.
وي در پایان با اشاره به توجه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
به توسعه ورزش، از احداث دو یا سه زمین استاندارد فوتبال براي 
اردوهاي تمریني تیم ملي و تیم هاي برتر کشور در جزیره کیش 

خبر داد.
سرپرست فدراسیون ورزش های همگانی نیز در این مراسم ورزش 
مشارکت  و  همبستگی  همدلی،  تقویت  برای  ورزشی  را  همگانی 
به  امید  پذیری،  جامعه  فرآیند  ورزش  گفت:  و  دانست  اجتماعی 

زندگی و سالمت بودن را کامل می کند.
پیام محمود گودرزی وزیر ورزش و  ابالغ  حجت اهلل دارابی ضمن 
جوانان به شرکت کنندگان گفت: با توجه به زیرساخت های موجود و 
رویکرد ورزشی مسؤوالن جزیره امیدواریم شاهد ارتقاء هر چه بیشتر 

ورزش در این جزیره باشیم.
همچنین در این مراسم امام جمعه موقت کیش با تاکید بر اهمیت 
ائمه اطهار)ع( در  با اشاره به احادیث و روایات  ورزش در اسالم و 

خصوص ورزش و سالمتي گفت: پیاده روي از جمله ورزشهایي است 
که عالوه بر درمان امراض روح و جسم و افزایش سالمتي به انسان 

کمک مي کند برنامه ریزی بهتری برای زندگی داشته باشد.
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش هم در این مراسم به برخی 
اقدامات عمرانی صورت گرفته در حوزه ورزش اشاره کرد و گفت: 
هرساله با تخصیص اعتبار مناسب به حوزه ورزش در جزیره کیش 

تالش شده توسعه اماکن و امکانات ورزشی مورد توجه باشد.
رامین افشاری توسعه کیفی زمین فوتبال و احداث استخر قهرمانی 
را از جمله برنامه های در دستور کار عنوان کرد و گفت: مجموعه 
ورزشی المپیک کیش به لحاظ وسعت در سطح منطقه کم نظیر 
 است و به لحاظ زیرساختی در سطح باالیی از استاندارد است که 
می توان به عنوان پایگاهی برای توسعه گردشگری ورزشی و میزبانی 

تیم ها و مسابقات از آن بهره برد.
خردسال،  دختران  توسط  زنی  طناب  و  بومی  های  ورزش  اجرای 
آمادگی  تمرین  خردسال،  پسران  توسط  رزمی  حرکات  نمایش 
جسمانی و عملیات امداد و نجات توسط آتش نشانان از بخش های 

جنبی این مراسم بود.
 در پایان همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی به قید قرعه به شرکت کنندگان 
دو دستگاه خودرو،کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، بلیط رفت و 
برگشت به مشهد مقدس، 30 دستگاه دوچرخه،جوایز ارزنده و کارت 

رایگان استفاده از اماکن ورزشی اهدا شد.
این برنامه دومین همایش پیاده روی خانوادگی در سال جاری بود 
که به همت هیأت ورزش همگانی معاونت آموزش و ورزش شرکت 

سرمایه گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

در مراسمي که با حضور دکتر مونسان مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، مهندس ایلخاني مدیر عامل شرکت فرودگاه هاي کشور 
و جمعي از معاونان و مدیران بخش هاي مختلف سازمان و فرودگاه 
 کیش برگزار شد کوروش فتاحي به سمت مدیرکل فرودگاه بین المللي 

کیش منصوب شد.
در این مراسم دکتر مونسان با اشاره به گردشگري به عنوان مأموریت 
که  است  مواردي  از  رویکرد گردشگري  اصلي جزیره کیش گفت: 
در  امکانات  و  خدمات  تجهیز  و  درکنارتوسعه  فرودگاه  مدیرکل 

فرودگاه کیش باید به آن توجه داشته باشد.
فرودگاه کیش  نوروز ٩3 در  انجام شده در  اقدامات  با تشریح  وي 
دوره  در  کیش  فرودگاه  افزود:  گردشگران  رضایتمندي  افزایش  و 
سرپرستي کوروش فتاحي عملکرد خوبي در حوزه هاي توسعه، زیبا 
سازي و ارتقاء فني داشته و امید است با انتصاب ایشان در سمت 
مدیرکلي نیز با ارتقاء خدمات و امکانات  شاهد افزایش رضایتمندي 

در گردشگران و شهروندان باشیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با توجه به نوع خدمات 
و امکاناتي که در جزیره کیش به گردشگران ارائه مي شود دربحث 
فرودگاهي نیز به عنوان درگاه ورودي کیش، گردشگران انتظار دارند 
از خدماتي بهتر و متفاوت تر از دیگر فرودگاههاي کشور بهره مند 

شوند.
وي از ساخت ترمینال جدید فرودگاه کیش به عنوان پروژه اي با 
امکانات کامل یاد کرد و افزود: با بهره گیري از توانمندیهاي تخصصي 
و تجربي مدیرکل فرودگاه کیش و مسؤوالن شرکت فرودگاههاي 
فرودگاه  قبلي  ترمینال  نواقص  پروژه  این  در  شده  سعي  کشور 
ساخته کامل  و  جامع  امکانات  با  ترمینال  این  و  شود  رفع   کیش 

 شود.
هاي  پتانسیل  به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
ریزي  برنامه  و  مدیریت  با  کرد  امیدواري  ابراز  جزیره،  گردشگري 

مدیرکل فرودگاه بین المللي کیش و ایجاد تعامل و هماهنگي بیشتر 
بین شرکت فرودگاه هاي کل کشور و سازمان منطقه آزاد، فرودگاه 
کیش به پایگاهي براي ارائه خدمات به پروازهاي خارجي تبدیل شود.  
مدیر عامل شرکت فرودگاه هاي کشور نیز در این مراسم از تسهیالت 
و خدمات و سیستم هاي کمک ناوبري به عنوان دو مؤلفه در ارتقاء 
فرودگاه ها یاد کرد و از تجهیز فرودگاه کیش به سیستم هاي کمک 

ناوبري خبرداد.
وي افزود: در سایه ارتباطات وتعامل بیشتر بین سازمان منطقه آزاد 
کیش و شرکت فرودگاه هاي کشور و با بهره گیري از پتانسیل هاي 
این جزیره، اقدامات خوبي در راستاي توسعه فرودگاه کیش و افزایش 

خدمات این فرودگاه درحال انجام است.
 وي در پایان در خصوص تأمین تجهیزات مورد نیاز فرودگاه بین المللي
کیش براي دستیابي به سیستم مدیریت ایمني یکپارچه و گرفتن 

گواهینامه بین المللي این سیستم اعالم آمادگي کرد.

ایجاد پژوهش سراي دانش آموزي، برگزاري اردوهاي علمي و تفریحي دانش آموزان به جزایر الحاقي 
و  آموزشي  نیازهاي  اساس  بر  مدارس  نیاز  مورد  کتب  خریداري  آموزشي،  هاي  فیلم  نمایش  کیش، 
عالقمندي دانش آموزان، توجه به ورزش دانش آموزي به خصوص در بخش دختران، افزایش امکانات 
کمک درسي و ایجاد آزمایشگاه از جمله مواردي بود که دکتر مونسان دراین دیداردرخصوص تامین آن 

توسط سازمان منطقه آزاد کیش اعالم آمادگي کرد.
برگزاري  و  نشاط  روحیه  ترویج  ریزي،  برنامه  از  بازدید  این  در  آزاد کیش  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
جشنواره هاي رقابتي به عنوان عوامل رشد فکري و سالمت روحي و جسمي دانش آموزان در مسیر 

تبدیل شدن به مدارس نمونه کشور یاد کرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان به همراه معاونان و 
مدیران این سازمان و رییس آموزش و پرورش کیش با هدف بررسي شرایط آموزشي، تجهیز و تامین 

امکانات مورد نیاز آموزشي صبح چهارشنبه 17 دي از تعدادي از مدارس کیش بازدید کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این بازدید با تاکید بر اینکه مدارس محل انسان سازي و تربیت 
آینده سازان کشور است گفت: ایجاد انگیزه و روحیه نشاط در دانش آموزان عامل رشد خالقیت و توسعه 

علمي در آنهاست.
وي افزود: براي دستیابي به اهداف افق 1404 و تبدیل مدارس کیش به مدارس نمونه کشوري تالش مي 
 کنیم در همه بخش هاي علمي، فرهنگي، دیني و ورزشي با  فراهم کردن امکانات و سوق دادن دانش آموزان

به سمت پژوهش به این هدف مهم دست یابیم.
دکتر مونسان درادامه از برنامه ریزي براي ساخت مدارس جدید خبر داد و گفت: ایجاد مجتمع هاي 
آموزشي با تمام امکانات آموزشي شامل فضاهاي اقامتي و خوابگاه براي حضور نخبگان، امکانات مجهز 
علمي پژوهشي مانند کتابخانه و آزمایشگاه و امکانات ورزشي بویژه براي دانش آموزان دختر و ساخت 

مدارس جدید به منظور تأمین نیازهاي جمعیت در حال رشد کیش در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به بازدید انجام شده در اوایل آذرماه از تعدادي از مدارس 
انجام شده و  بازدید قبل به خوبي توسط مسؤوالن بخش هاي مختلف  گفت: دستورات داده شده در 

خوشبختانه امروز شاهد تجهیز و تأمین امکانات آن مدارس بودیم.
وي افزود: همزمان با تجهیز امکانات و رفع مشکالت این مدارس در خصوص افزایش کیفیت آموزش نیز 

با همکاري آموزش و پرورش کیش برنامه هایي در دست پیگیري و اقدام است.
ایجاد پژوهش سراي دانش آموزي، برگزاري اردوهاي علمي و تفریحي دانش آموزان به جزایر الحاقي 
و  آموزشي  نیازهاي  اساس  بر  مدارس  نیاز  مورد  کتب  خریداري  آموزشي،  هاي  فیلم  نمایش  کیش، 

عالقمندي دانش آموزان، توجه به ورزش دانش آموزي به خصوص در بخش دختران، افزایش امکانات کمک درسي و ایجاد آزمایشگاه از جمله مواردي بود که دکتر مونسان در خصوص تأمین 
آن توسط سازمان منطقه آزاد کیش اعالم آمادگي کرد.

تأمین امکانات و تجهیزات بهداشتي، آموزشي و تکمیل فضاها و امکانات ورزشي نیز از جمله دستورات مهندس مونسان در این بازدید بود. گفتني است در این بازدید دکتر مونسان در فضایي 
صمیمي ضمن گفت وگو با دانش آموزان، عالوه برآگاهي از نیازهاي دانش آموزان درخصوص رفع مسائل و مشکالت آموزشي مورد درخواست آنان قول مساعد داد.
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معاون عمراني سازمان منطقه آزاد 
کیش خبرداد:

تأمین روشنایي با چراغ هاي خورشیدي 
تا پایان امسال

 15 امسال  پایان  تا  خورشیدي  هاي  چراغ  گفت:  افشاري  رامین 
کیلومتر از رینگ 75 متري کیش را روشن مي کنند.

کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
رامین افشاري معاون عمراني سازمان گفت: با توجه به نبود شبکه کابلي و 
هزینه هاي باالي برق رساني، با برنامه ریزیهاي انجام شده 1٨ کیلومتر از 
مسیر24 کیلومتري رینگ 75 متري کیش توسط چراغ هاي خورشیدي 

)سوالر( روشن مي شود.
وي افزود: در این پروژه با توجه به تاکید دکتر مونسان در بکارگیري المانها 
با رویکرد گردشگري در کیش، با کمک مشاوران پروژه و طراحان صنعتي 
هاي  پایه  و جاذبه هاي جزیره  نیازها  اساس  بر  دانشگاه صنعتي شریف، 
روشنایي طراحي شد و پس از طي مراحل آزمایش و بررسي میزان بازدهي 

و کارآیي در حال نصب در فواصل جانمایي شده است.
 افشاري گفت: این پروژه از نظر ابعاد درکشور بي نظیر و در جهان کم نظیر
است و تا پایان سال پایه هاي روشنایي خورشیدي حدود 15 کیلومتر از 
رینگ 75 متري جزیره کیش نصب خواهد شد. وي زمان تکمیل کل پروژه 

را پایان 6 ماهه اول سال ٩4 عنوان کرد.
گفتني است درهریک از این پایه ها 4 تا 5 مترمربع پنل هاي خورشیدي 
بر روي پایه 10 متري به گونه اي نصب و طراحي شده که عالوه بر تأمین 

نیاز روشنایي مسیر، از نظر ظاهري نیز بر زیبایي فضاي شهري بیافزاید. 

دکتر مونسان در بازدید از گذر هنرمندان و جشن خانواده؛

بهره گیري از توان هنرمندان، نشاط گردشگري را در پي دارد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به نمایش هنر 
ظرفیت  از  گیري  بهره  گفت:  شهر  درخیابانهاي  هنرمندان 
و  نشاط  روحیه  رونق  کیش،  سیاحتي  نوار  در  هنرمندان 

توسعه گردشگري را در پي دارد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، دکتر مونسان در بازدید از جشن خانواده و گذر 
هنرمندان، انجام فعالیت هاي هنري و ارائه این فعالیت ها و 
آثار هنري را یکي از راههاي افزایش روحیه شادابي و نشاط 
در بین ساکنان و گردشگران عنوان کرد و افزود: بهره گیري 
از حضور هنرمندان موفق و عرضه آثار باکیفیت هنري یکي 
از اقدامات مؤثر در جذب گردشگري به خصوص گردشگري 

خارجي است.
بازدید ضمن  این  آزاد کیش در  مدیرعامل سازمان منطقه 
شنیدن  و  کار  نحوه  با  آشنایي  و  هنرمندان  با  صحبت 
پیشنهادهایشان در زمینه تسهیل شرایط براي فعالیت آنان 
براي خلق آثار هنري گفت: درحوزه گسترش فعالیت هاي 

سازمان  زنان  امور  و  اجتماعي  و  فرهنگي  معاونت  هنري 
منطقه آزاد کیش تالش هاي خوبي انجام داده اند اما با توجه 
به پتانسیل هاي موجود درجزیره کیش توسعه فعالیت هاي 

هنري نیازمند توجه بیشتري است.
وي افزود: شناسایي جامعه هنرمندان، صدور کارت براي آنان 
و برپایي پاتوق هاي هنري از جمله فعالیت هاي خوبي است 
ارتقاء هنر و مضامین هنري در  انجام شده و توسعه و  که 

جزیره کیش روند خوبي را طي کرده است.
دکتر مونسان با اشاره به شرایط مناسب آب و هوا در نیمه 
دوم سال درجزیره کیش، ارائه و نمایش هنر در نوار سیاحتي 
 جزیره به صورت گذر هنرمندان را یکي از بهترین برنامه ریزیها
در بهره گیري از ظرفیت هاي کیش برشمرد و گفت: ایجاد 
فضاي شاد شهري براي شهروندان وگردشگران اولین نتیجه 
متفاوت درحوزه  کار  عنوان یک  به  که  فعالیت هاست  این 
گردشگري خود به انگیزه اي براي حضور گردشگران خارجي 

درجزیره کیش تبدیل مي شود.

را در  آزاد کیش نقش سازمان  مدیر عامل سازمان منطقه 
طراحي  و  سیاستگذاري  بخش  در  هنرمندان  از  حمایت 
دانست و افزود: با هدف استفاده کارآمد از ظرفیت و خالقیت 
و  خصوصي  بخش  برعهده  باید  کارها  اجراي  هنرمندان، 

هنرمندان باشد.
برگزاري فستیوال هاي هنري، جشنواره مجسمه هاي شني، 
هر  هفتگي  صورت  به  هنرمندان  گذر  برگزاري  در  تداوم 
از  آثارشان  و  افزایش کمي و کیفي هنرمندان  و  پنجشنبه 

تأکیدات دکتر مونسان دراین بازدید بود.
گفتني است درگذر هنرمندان کیش با حضور خالقان آثار 
بافتني،  دوزي،  سوزن  خوشنویسي،  طراحي،  نقاشي،  انواع 
به  معرق  و  آالت  زیور  سازي،  مجسمه  بافي،  وگلیم  فرش 

معرض نمایش گذاشته شد.
عرضه  و  آواز  و  موسیقي  خیاباني،  تئاتر  اجراي  همچنین 
غذاهاي سنتي ایراني و غذاهاي ویژه بومیان کیش درغرفه 

بومیان با لباس محلي از دیگر بخش هاي این مراسم بود. 

اجالس سراسری مدیران و کار شناسان تجهیزات پزشکی کشور در کیش برگزار شد
معاون وزیر بهداشت:

بیمارستانها، بیماری را برای تهیه دارو و تجهیزات به خارج از بیمارستان ارجاع ندهند
کار شناسان  و  مدیران  سراسری  اجالس  یکمین  و  بیست 
و  بهداشت  وزیر  معاون  با حضور  کشور  پزشکی  تجهیزات 
پزشکی،  تجهیزات  کل  مدیر  دارو،  و  غذا  سازمان  رییس 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مدیران 
فرهنگی  معاون  و  کشور  پزشکی  تجهیزات  کار شناسان  و 

اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
مهمانان  به  خوشامدگویی  ضمن  همایش  این  در  کیش 
در  و  کنیم  کار  که  زمینه ای  و  حوزه  هر  در  گفت:  حاضر 
هر جایگاهی که باشیم مالک ارزیابی جهت ارزش گذاری 
عملکردمان در نهج البالغه تبیین شده است و به گفته امام 

علی )ع( ارزش انسان به اندازه همت اوست.
دکتر رضوانی با تاکید بر اینکه جایگاه تجهیزات پزشکی در 
کشور در ایجاد رضایتمندی مردم بسیار مؤثر است افزود: 
باید تالش کرد که رضایت مردم را با کم کردن سرگردانی 

آنها در مراکز درمانی افزایش داد.
وی تجهیز بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش در 
یک سال گذشته را بیش از همه سال های گذشته دانست 
بیمارستان  بیشتر  تجهیز  با  که  است  این  بر  بنا  گفت:  و 
زمره  بیمارستان در  این  فوق تخصصی کیش،  و  تخصصی 

بیمارستان های بزرگ و مرجع کشور در آید.
دکتر رضوانی ابراز امیدواری کرد که این همایش صرفنظر 
برگزار  کیش  در  نیز  آینده  سال های  در  میزبان  منطقه  از 

شود.
در ادامه همایش معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا 
و داروی کشور با تشکر از میزبانی مناسب کیش و نگاه های 
مثبت معاونت آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به 
امور درمانی و بهداشتی گفت: تجهیزات و تکنولوژی های 
مدرن پزشکی به عنوان ابزار تشخیص و درمان در سالمت 

جامعه نقشی بی بدیل دارد.
دکتر دیناروند با بیان اینکه مردم ما نیز انتظار دارند که از 
ابزار مدرن پزشکی بهره مند شوند افزود: تنوع و پیچیدگی 
باالی تجهیزات پزشکی نظارت بر آنها را به اندازه داروهای 

بیولوژیکی حساس می کند.
وی افزود: مسؤولیت مستقیم ایمنی و ارزیابی این دستگاه ها 

بر عهده مدیران و کار شناسان تجهیزات پزشکی است.
دیناروند با اشاره به ملزم کردن بیمارستان ها به اینکه هیچ 
بیماری را برای تهیه دارو و تجهیزات به خارج از بیمارستان 
تجهیزات  افزایش  مستلزم  امر  این  گفت:  ندهند  ارجاع 
بیمارستان بوده است که به صورت کامل محقق نشده است.
چارت های  پراکندگی  سازی،  سیستم  و  نهادسازی  وی 
از  ترخیص  پروانه  و  ساخت  پروانه  صدور  اداری، 
تولید  از  حمایت  مقررات  و  ضوابط  در  بازنگری  گمرکات، 
دارو و  غذا  سازمان  آتی  برنامه های  و  نیاز ها  از  را   داخل 

 دانست.
بازار  از  محافظت  لزوم  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر  معاون 
تجهیزات در ایران با توجه به واردات زیاد تجهیزات از منابع 
قیمت ها  کنترل  با  باید  افزود:  بی کیفیت،  بعضاً  و  خارجی 
بازار واردات را کنترل کرد و در بازار صادرات نیز حضوری 

در شأن صنعت و اعتبار علمی ایران داشت.
در ادامه همایش مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی 
و  نظارتی  حوزه های  در  تا  خواست  دانشگاه ها  از  کشور 
یاری  کشور  پزشکی  تجهیزات  صنعت  به  تولید  خطوط 

رسانند.
مهندس صفوی افزود: بحث واگذاری نظارت  به دانشگاه ها 
کار شناسان  و  اندیشی اجالس مدیران  در نشست های هم 

تجهیزات پزشکی کشور بررسی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه حوزه تولید تجهیزات نیاز به اقدامات 
زیادی دارد، عدم نظارت کافی را علت  پایین بودن کیفیت 

تجهیزات تولید شده برشمرد.
وی تفویض نظارت بر خطوط تولید به دانشگاه ها را راه حل 

افزایش کیفیت تولید دانست.
از  درخواست  وارداتی،  تجهیزات  ثبت  صفوی  مهندس 
از  پس  خدمات  تعهدات  قبول  برای  خارجی  کمپانی های 
تأمین  و  نیازسنجی  داخلی،  کار شناسان  آموزش  و  فروش 
تجهیزات سرمایی را از جمله اقدامات در دستور کار سازمان 

دارو و غذا ذکر کرد.

همچنین در این مراسم معاون غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه در راستای اجرای نظام 
جدید سالمت تجهیزات به حوزه معاونت غذا و دارو منتقل 
تجهیز  بر  عالوه  گذشته  ماه های  در  گفت:  است،  شده 
تجهیز ات  و  فارابی  بیمارستان  شفا،  سوختگی  بیمارستان 
هرمزگان  استان  در  نیز  سالمت  نظام  طرح  میناب  آر ای 

اجرایی شد.
 در پایان همایش دانشگاه های بر تر کشور شامل دانشگاه های 
امتیاز  بر اساس  نیشابور  ایران، یزد، مراغه و  علوم پزشکی 

رعایت ضوابط و همچنین صرفه جویی تقدیر شدند.
همچنین در  پایان بخش اول همایش نمایشگاه تجهیزات 
سازمان  رییس  و  بهداشت  وزیر  معاون  حضور  با  پزشکی 
غذا و دارو مدیرکل تجهیزات پزشکی، معاون غذا و داروی 
کار شناسان  و  مدیران  هرمزگان،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تجهیزات پزشکی کشور و معاون فرهنگی اجتماعی سازمان 

منطقه آزاد کیش افتتاح شد.
و  مدیران  گردهمایی  یکمین  و  بیست  است  ذکر  شایان 
نخستین  و  کشور  سراسر  پزشکی  تجهیزات  کار شناسان 
نمایشگاه تجهیزات پزشکی با هدف تدوین برنامه های سال 
٩4 در اداره کل تجهیزات پزشکی کشور، بررسی مشکالت 
ملزومات  و  تجهیزات  در حوزه  نظام سالمت  تحول  برنامه 
پزشکی و تصویب چارت نهایی اداره کل تجهیزات پزشکی 

کشور در کیش در حال برگزاری است.
از برنامه های این همایش برگزاری دوره های آموزشی برای 
نشست های  برگزاری  و  پزشکی   تجهیزات  کار شناسان 
مدیریت  جامع  »برنامه  کتاب  از  رونمایی  و  تخصصی 
درمانی« مراکز  و  بیمارستان ها  در  پزشکی   تجهیزات 

 است.
»هرمز  پزشکی  تجهیزات  نمایشگاه  نخستین  همچنین 
تجهیزات  عرضه  و  تولید  شرکت  با حضور صد  نیز  هلث« 
تکنولوژی های  و  دستاورد ها  آخرین  ارائه  هدف  با  پزشکی 
تعامل  برقراری  و  پزشکی  تجهیزات  زمینه  در  دنیا  روز 
مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از 11 دی 

آغاز به کار کرده است.
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اردوی تیم اسـتقـالل تـهران
 در کـیش

سه هفته رقابت تیم های داخلی و خارجی
برای جایزه 30 هزار دالری فیوچرز

 در کیش

ستارگان فوتبالي 9٨ فاتح مصاف خیریه با ستارگان هنري در جزیره کیش

تیم استقالل تهران به منظور برگزاری اردوی تدارکاتی به کیش سفر کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، تیم استقالل   13 
دی ماه به منظور اردویی 12 روزه وارد کیش شد.  اولین تمرین تیم استقالل  در زمین 
شماره یک المپیک برگزار شد. این تیم پس از تعطیالت لیگ و در هفته هجدم مقابل تیم 
سپاهان قرار گرفت. شایان ذکر است تیم سپاهان هم درحال حاضر جهت اردوی تدارکاتی 

درکیش حضور دارد.

ایرانی  بازیکنان  برد  با  کیش  فیوچرز  تنیس  اصلی  جدول  های  رقابت  روز  اولین 
به  برگزاری است.  به مدت سه هفته در کیش در حال  این مسابقات  بود.  همراه 
گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این رقابتها 
حمیدرضا نداف و البرز اخوان دو بازیکن ایرانی که با پیروزی مقابل حریفان خود 
از جدول مقدماتی صعود کرده بودند به همراه امیر واال معدنچی، آنوشا شاهقلی، 
محسن حسینی یزد و امید سوری با حریفان خود در جدول اصلی دیدار کردند که 
در نهایت امیر واال معدنچی با غلبه بر حریف آلمانی خود به مرحله بعد صعود کرد.

بر اساس این گزارش مسابقات جدول دوبل در کیش در شرایطی آغاز شده است 
که تیم های شرکت کننده از آمادگی الزم برای کسب عنوان قهرمانی برخوردار 
هستند. در این مسابقات  »محمد مهذب نیا، با زوج رومانی« خود به مصاف زوج 
»کرواسی، اسلوواکی« خواهند رفت، »حمید نداف، امید سوری« با زوج »روسیه، 
اوکراین« دیدار مي کنند و »البرز اخوان، انوشا شاهقلی« با زوج  »محسن حسینی 

یزد و امیر واال معدنچی« رقابت مي کنند.
شایان ذکر است مسابقات تنیس فیوچرز کیش در سال 2015 به مدت 3 هفته و 

با اهداي  جایزه 30 هزار دالری در کیش برگزار می گردد.

دیدار خیریه ستارگان فوتبال و هنر در جزیره کیش با سه 
گل به نفع تیم فوتبال ٩٨ خاتمه یافت. مدیرعامل سازمان 
منطقه آزادکیش در بین دو نیمه بازي خیریه تیم فوتبال 

٩٨ و تیم هنرمندان با بازیکنان هر دو تیم دیدار کرد.
در دیدار خیریه تیم فوتبال ٩٨ کشورمان با تیم هنرمندان 
که با اهداف خیرخواهانه به نفع کودکان سرطاني بیمارستان 
علي اصغر)ع( برگزار شد مدیرعامل منطقه آزاد کیش بین دو 
 نیمه بازي با حضور در رختکن ضمن دیدار با فوتبالیست ها

و هنرمندان با آنان گفت وگو نمود.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزادکیش در این دیدار خیریه، که با قضاوت سعید مظفری 
گل  نخستین  شد  برگزار  کیش  المپیک  ورزشگاه  در  زاده 
براي  محمدی  دین  سیروس  توسط   1٨ دقیقه  در  بازي 
در  پاکزاد  سهراب  اما  رسید  ثمر  به  ستارگان  فوتبال  تیم 
دقیقه پنجم نیمه دوم، بازی را به تساوی کشاند. علی دایی 
زماني دو دقیقه  فاصله  با  ملی  تیم  و مربی سابق  کاپیتان 

تیم  دروازه  وارد  را  ستارگان  تیم  دوم  گل  پاکزاد،  گل  از 
مقابل کرد.

این بازی تماشایی و پرگل در دقیقه 20 نیمه دوم با گل  
فرشاد پیوس به تساوی دو بر دو انجامید اما گل سوم این 
پاسخ داده  از یک دقیقه  بازی توسط خداداد عزیزی پس 
شد و ستارگان ٩٨ با حساب 3 بر 2 فاتح این دیدار شدند. 
عواید فروش بلیط این دیدار به بیماران سرطانی اختصاص 

می یابد.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:
رسیدن به صدر لیست مقاصد گردشگري جهان، ممکن است

در بازدید رایزنان تجاری ایران در 16 کشورجهان از واحدهای صنعتی جزیره کیش عنوان شد
بهبود شرایط صادرات، بهره برداری بهینه از منابع اقتصادی را به همراه دارد

مسعود سلطانی فر گفت: ظرفیت قابل توجه رشد و 
توسعه فرهنگی اقتصادی در بخش گردشگری کشور 
موجود است و رسیدن به قله های گردشگری با رفع 

تحریم و عزم جدی مسؤوالن و مردم ممکن است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
ایده آل  آزاد کیش، سلطانی فر در پنجمین همایش شهر 
با  اقتصاد و فرهنگ،  نام  به  نامگذاری سال ٩3  به  اشاره  با 
عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: در هر دو عرصه توسعه 

فرهنگی و اقتصادی برنامه های مفصلی در دستورکار داریم.
 وی تاکید کرد: باید در استفاده از همه ظرفیت ها برای مقاوم 

شدن کشور در قبال همه تحریم ها و تهدید ها تالش کنیم.
 رییس سازمان میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه امروزه 
شاخص های  کنار  در  مردم  نشاط  و  رضایتمندی  شاخص 
مختلف اقتصادی در ارزیابی عملکرد نظام های اقتصادی در 
نظر گرفته می شود افزود: مجموعه ای از مسائلی نظیر عوامل 
مؤثر در حاکمیت مردمی، تمامیت ارضی، احترام به حقوق 
اقلیت ها، فعالیت احزاب و ان جی او ها رضایتمندی را شکل 

می دهد.
وی تاکید کرد: همه نظام ها در حد توان و در کنار تأمین 

معیشت و نیازهای مردم در زمینه هاي 
امکانات  تأمین  بهداشت،   و  آموزش 
آزاده  انسان  نیاز  حد  در  را  تفریحی 
امروز به عنوان اصل در برنامه ریزی های 

توسعه ای کشور ها در نظر می گیرند.
لزوم  بر  تاکید  با  فر  سلطانی  مسعود 
شاد  روحیه  ایجاد  برای  گذاری  سرمایه 
در مردم تأکید کرد: ایجاد رضایتمندی 
عرصه های  در  مردم  وری  بهره  ضریب 

اقتصادی را باال می برد.
وی با اشاره به اینکه گردش مالی بخش 
در  گردشگری  و  سرگرمی  و  تفریحات 
6500میلیارد  به  نزدیک  جهان  اقتصاد 
گردش  این  از  نیمی  گفت:  است  دالر 

مالی مختص بخش گردشگری داخلی و خارجی کشورهاست.
 رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و  میلیارد  یک  جابجایی  محل  از   2013 سال  در  افزود: 
دالر  حدود1250ملیارد  خارجی  گردشگر  نفر  1٨7میلیون 

درآمد نصیب کشور ها شده است.
وی با اشاره به اینکه شهر اول گردشگری جهان یعنی پاریس 
در سال 2013 جای خود را به استانبول داده است گفت: 
و جاذبه های  فرهنگی  قرابت  به  توجه  با  ما  برای  نکته  این 

گردشگری با ترکیه با اهمیت است.
 سلطانی فر با اشاره به اینکه ایران در جاذبه های گردشگری 
جاذبه های  در  و  دنیا  بر تر  کشور  ده  از  تاریخی  و  فرهنگی 
طبیعی و تنوع اقلیمی از کشورهای بر تر جهان است افزود: 
بیش از ٩0 درصد آثار ارزشمند باستانی و تاریخی ایران هنوز 

کشف و ثبت نشده است.
بفرد شهر  به سایت منحصر  اشاره  با  معاون رییس جمهور 
سوخته در ایران گفت: تنها 5درصد از شهر سوخته در سی 
سال گذشته کاوش شده است و بررسي بقیه آن بین ٩0 تا 

140 سال زمان نیاز دارد.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

با اشاره به میزبانی از 4/7 میلیون گردشگر در سال 13٩2 
از این گردشگران، گردشگر مذهبی بوده اند و  گفت: نیمی 
گردشگری سالمت با توجه به سطح باالی پزشکی ایران از 

حوزه های جدید در رونق گردشگري ایران است.
 وی افزود: با وجود همه جاذبه های ایران سهم کشورمان از 

گردش مالی گردشگری جهان تنها نیم درصد است.
 سلطانی فر با ذکر این موضوع که در سال گذشته گردشگری 
کشور رونق نسبی یافته است ابراز امیدواری کرد که با فراهم 
کردن زیرساخت ها، کم شدن تحریم ها و گسترش امکانات 

پروازی، ایران به صدر کشورهای مقصد گردشگری برسد.
درهتلینگ،  به طور مستقیم  تحریم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خرید صنایع دستی و امکانات پروازی ایران تأثیر داشته است 
گفت: ظرفیت قابل توجه رشد و توسعه فرهنگی اقتصادی 
و  تحریم  رفع  با  و  دارد  وجود  کشور  گردشگری  بخش  در 
عزم جدی مسؤوالن و مردم، رسیدن به قله های گردشگری 

ممکن است.
وی تعطیلی گردشگری فرهنگی کشورهای مجاور و امنیت 
کشورمان را از امتیازهای  ویژه ایران برای گردشگران خارجی 

ذکر کرد.
صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس   
دستی و گردشگری کمبود امکانات اقامتی را 
و  دانست  کشور  گردشگری  مهم  مشکالت  از 
افزود: برای رساندن تعداد گردشگر ورودی به 
کشور به 20 میلیون نفر در عرض 11 سال باید 
بستر حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی 
نیز عوارض ساخت  فراهم شود و شهرداری ها 

هتل را صفر کنند.
شهرداران  از  پایان  در  فر  سلطانی  مسعود 
خواست با تبدیل و تغییر کاربری ساختمان های 
قدیمی شهر ها نظیر حمام ها و خانه ها به محل 
گردشگری  رشد صنعت  به  گردشگران  اقامت 

کشور کمک کنند.

واحدهای  از  جهان  کشور   16 در  ایران  تجاری  رایزنان 
صنعتی جزیره کیش بازدید کردند.  

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
جهان  کشور   16 در  ایران  تجاری  رایزنان  کیش  آزاد 
کیش  ایران  پروسرو  از شرکت کیش چوب،  بازدید  ضمن 
های   همکاری  های  زمینه  بررسی  به  مدیفارم  کیش  و 

 تجاری بین صنعت جزیره و کشورهای محل فعالیت خود
 پرداختند.

 این رایزنان تجاری ضمن ابراز خشنودی از ظرفیت های 
برای  در جزیره  بیشتر  کار  فضای  وجود  بر  صنعتی کیش 
ایجاد شرایط مناسب صادرات و بهره برداری بهینه از منابع 

اقتصادی کشور تاکید کردند.  

به  خود  سفر  ادامه  در  تجاری  رایزنان  است  گفتنی 
سازمان  اقتصادي  مسؤوالن  با  جلساتي  در  کیش  جزیره 
مختلف  اصناف  و  جوامع  نمایندگان  و  کیش  آزاد  منطقه 
های همکاری  و شرایط  بسترها  و  کنند  مي  دیدار   جزیره 
خواهند بررسی  را  کشورها  دیگر  و  کیش   تجاری 

 کرد.
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