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معصومه ابتکار در بازدید از جزیره هندورابی :
 با تشکیل کارگروه مشترک، اجرای پروژه های هندورابی شتاب می گیرد

جهانگیری در آیین افتتاح همایش و نمایشگاه صنایع دریایی:
اعتماد مردم به دولتمردان و خدمتگزاران موجب تثبیت شرایط اقتصادی کشور است

با تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش آغاز شد
نظارت شدید بر نرخ عرضه بلیت های هواپیمایی کیش در سراسر کشور

به مناسبت سومین همایش سالیانه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت کشور در جزیره کیش برگزار شد
برگزاری جشن زادروز هنرمندان پیشکسوت متولد پاییز
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گردشگری و تجارت دو ماموریت محوری جزیره کیش به 
عنوان نخســتین منطقه آزاد کشور است و بر این اساس 
همه مسئوالن و دوســتداران کیش در تالش هستند تا 
این نگین ســبز خلیج فارس همواره در مســیر توسعه و 

پیشرفت گام بردارد.
 اما توجه به نیازهای روز جامعه  از مهمترین ضرورت های 

دستیابی به توسعه و پیشرفت است.
در دهه هفتاد روند توسعه جزیره کیش با شتابی فزاینده 

آغاز شد.
در کنار جاذبه های طبیعی این جزیره مرجانی، ســاخت 
مراکــز بزرگ خرید، هتل ها، رســتوران هــا، تفریحات 
دریایی و ایجاد امکانات جدید رفاهی و گردشگری باعث 
شد ساالنه گردشگران زیادی از شهرهای مختلف کشور 

به کیش سفر کنند.
طی ســال های متمادی این پتانســیل ها انگیزه ســفر 
بسیاری از گردشــگران به کیش بود اما با گذشت زمان 
و توســعه دیگر شهرها بسیاری از این امکانات و جاذبه ها 
در اســتان ها و شهرهای مختلف کشور ایجاد شد که این 
امر انگیزه های سفر به این جزیره مرجانی را کاهش داد.

از دو سال و نیم پیش با آغاز فعالیت تیم مدیریتی جدید 
در سازمان منطقه آزاد کیش بررسی وضعیت این جزیره 
و عوامــل مؤثر در اوج و افول گردشــگری در دوره های 

مختلف دراین منطقه آزاد آغاز شد.
آنچه در دوره های قبل از چشــم بسیاری از کارشناسان 
دور مانده بود توســعه امکانات کیش براساس مقتضیات 

زمان و نیازها و سالیق مردم بود.
کیش امروز برای ایجاد انگیزه سفر در گردشگران نیاز به 

جاذبه هایی جدید و متفاوت دارد.
جاذبه هایی که در دیگر شــهرها به راحتی در دســترس 

نباشد.
بر همین اســاس برنامه ریزی های ســازمان منطقه آزاد 
کیش به سمت ایجاد زون های جدید گردشگری رفت که 
در آن گردشگران با مجموعه ای کامل از امکانات مختلف 
و متنوع گردشگری روبرو شوند و در این زون ها برای هر 
شرایطی و همه افراط با سنین، سالیق و عالقمندی های 

متفاوت برنامه های جالبی پیش بینی  شده است.
در حقیقت این مجموعه ها هر یک به تنهایی دارای جامعه 
هدف بزرگی هســتند که با بهره برداری از آنها کیش به 

پایگاه این موضوعات در کشور تبدیل می شود.
 پروژه محور ویژه جزیره کیش، مجموعه آوای خلیج فارس، 
ترمینال جدید فرودگاهی، اســکله 35 هــزار تنی و انبار 
 کانتینری، فرهنگسرای مرکزی کیش، استخر بین المللی

کیش و بســیاری پروژه های در دســت احــداث دیگر از 
جمله طرح هایی هســتند که با ســاخت هریک جزیره 
 کیــش ســاالنه میزبــان تعداد زیــادی از گردشــگران

 خواهد بود.   

روحانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در فرصت پساتحریم: کیش به سرزمین نمونه گردشگری حالل تبدیل شود

آغاز به کار هفدهمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی در کیش با حضور معاون اول رئیس جمهور

بازدید معاون اول رئیس جمهور از روند اجرای طرح های عمرانی در جزیره کیش

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از جزیره هندورابی با تشکیل کارگروه مشترک توسعه هندورابی تسریع می شود

پیام مشترک امام جمعه جزیره کیش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش  و امام جمعه اهل تسنن به مناسب آغاز هفته وحدت

تفاهمنامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد کیش و بانک ملت امضا شد

همزمان با دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث در جزیره کیش برگزار شد؛ اولین جشنواره ملی مهندسی پزشکی خلیج فارس

تأکید دکتر مونسان بر پتانسیل های کیش در توسعه گردشگری سالمت  در کنگره نوروآندوسکوپی

علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: جزیره کیش می تواند پایلوت هنر در منطقه باشد

به مناسبت سومین همایش سالیانه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت کشور در جزیره کیش برگزار شد برگزاری جشن زادروز هنرمندان پیشکسوت متولد پاییز

با تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش آغاز شد؛ نظارت شدید بر نرخ عرضه بلیت های هواپیمایی کیش در سراسر کشور

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از روند ساخت پروژه های بخش خصوصی

برگزاری مسابقه بزرگ نقاشی دریایی خیابانی در جزیره کیش

 اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات قرآن، حدیث و اذان در کیش: چهاردهمین دوره مسابقات قرآن، حدیث و اذان در جزیره کیش به کار خود پایان داد.

شاهین کیش همچنان روی نوار پیروزی

کیش نامزد میزبانی از مراسم بهترین های سال 2016 فوتبال آسیا

فدراسیون بین المللی والیبال به ماسه کیش نمره عالی داد
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هفدهمین همایش صنایــع دریایی و دریانوردی با 
حضور اسحاق جهانگیري معاون اول رییس جمهور 

در کیش آغازشد.
به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل ســازمان منطقه 
آزاد کیش، هفدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع 
 دریایــی و دریانوردی ایران با هــدف معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجی، ارائــه توانمندی هاي 
متخصصان وکارشناسان کشورمان و تازه ترین دستاوردها در 
 زمینه صنایع دریایي و دریانوردي، تاسیسات و سامانه های 
دریایــی و بنــدری با حضوراســحاق جهانگیــري معاون 
اول رییــس جمهور، محمدرضا نعمــت زاده وزیر صنعت، 
معــدن و تجــارت، امیــر دریــادار حبیب اهلل ســیاری 
فرمانده نیروی دریایی ارتش، مســعود ســلطانی فر معاون 
رییس جمهــوری و رییــس ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری، اکبر ترکان دبیر شورایعالی 
مناطــق آزاد تجــاری - صنعتــی و ویــژه اقتصــادی، 
 ســورنا ســتاری معاون علمــی فنــاوری رییس جمهور،

معصومه ابتکار رییس ســازمان حفاظت از محیط زیست، 
مونســان رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، جمعي از مســئوالن لشــکری و کشــوری و 

کارشناســان و متخصصان حوزه صنایع 
دریایي در مرکز همایش هاي بین المللي 

کیش برگزار شد. 
** اســحاق جهانگیــری در آیین 
صنایع  همایش  هفدهمیــن  افتتاح 

دریایی در کیش:
اعتمــاد مــردم به دولتمــردان و 
شرایط  تثبیت  موجب  خدمتگزاران 

اقتصادی کشور شده است
معــاون اول رییس جمهــور در مراســم 
گشــایش هفدهمیــن همایــش صنایع 
دریایي در کیــش گفت: با وجود کاهش 
بهاي نفت، امید مردم به آینده و اعتماد 
آنها به دولتمردان و خدمتگزاران، اقتصاد 

کشور را از تالطم حفظ کرده است.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد کیش،  معاون اول رییس جمهور در مراســم گشایش 
هفدهمین همایش صنایع دریایي و دریانوردي که در مرکز 
همایش هاي بین المللي کیش آغاز شد با اشاره به اینکه در 
کشور ما با اقتصاد مبتني بر منابع نفتي، کاهش چشمگیر 
و غیرقابــل پیش بیني  بهاي نفت نســبت به ســال هاي 
گذشــته،  دولت را با یک چالش جدي روبرو کرده اســت 
 گفت: گذر از این دوران حساس نیازمند تدبیر و برنامه ریزي

اصولي است. 
وي تاکیــد کرد: اگر امید مردم بــه آینده و اعتماد آنها به 
 دولتمردان و خدمتگزاران خود نبود این چالش مي توانست
اقتصاد کشور را متالطم کند اما خوشبختانه دولت با تکیه 
بر اعتماد مردم توانســته است مشــکالت اقتصادي را به 

بهترین شکل ممکن حل کند.
جهانگیري اظهار داشــت: کاهش قابــل توجه درآمدهاي 
دولت به دلیل کاهش بهاي نفت از هر بشکه  100 دالر به 
بشــکه ای 30 دالر به مدد اعتماد مردم به دولت و تالش 
دولتمــردان براي حفظ ثبات اقتصادي کشــور نمودی در 

شاخص های اقتصادی چون تورم و ارز نداشته است. 

معاون اول رییس جمهور با اشــاره به اینکه با لغو تحریم ها 
و ورود به دوران پســاتحریم بازارهای بزرگتری در اختیار 
ما قرار می گیرد و منابع خارجی بیشتری به سمت اقتصاد 
ایران سرازیر مي شود، گفت: در این شرایط به تکنولوژی و 
فناوری هاي روز جهان دسترسي خواهیم داشت و استفاده 
بهینه از این موقعیت ها در جهت توســعه  اقتصادی کشور 
تنها با تدبیر و برنامه ریزی اصولي میســر اســت، چرا که 
بدون درایــت و برنامه ریزی هر فرصت بــه تهدید تبدیل 
 شــده و بازارهای کشــور و توانمندی های داخلي آسیب

 مي بینند.
جهانگیري با بیان اینکه دولت همزمان با رشــد اقتصادي 
کشور ماموریت دارد تا قدرت خرید و رفاه مردم را افزایش 
دهد گفت: در دوراني که رشــد اقتصــادي ایران به دلیل 
تحریم هاي ناعادالنه کاهش داشــته اســت رقباي ما در 
منطقه رشــد اقتصادي قابل توجهي داشته اند و باتوجه به 
اینکه اقتدار ایران در منطقه در گرو توسعه اقتصادي کشور 
اســت دولت برنامه ششم توسعه را بر مبناي سیاست هاي 

اقتصاد مقاومتي تدوین خواهد کرد.
معاون اول رییــس جمهور افزود: تدوین ایــن برنامه نیز 
با هدف انطباق کامل برنامه ششــم توســعه با محورهاي 
اقتصاد مقاومتي  مدتي به تاخیر افتاد که 

در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
وي شناســایي و توجه بــه ظرفیت هاي 
اقتصادي داخل کشــور در جهت افزایش 
بهــره وري را از محورهاي اصلي اقتصاد 
مقاومتي برشمرد و گفت: 5800 کیلومتر 
مسافري  تجاري،  نوار ساحلي، 200بندر 
و صیــادي، وجود بخش اعظمي از منابع 
نفــت و گاز در دریا، واقع شــدن معادن 
بزرگ کشــور در اســتان هاي ساحلي و 
بهره مندي از دانشگاه هاي مطرح و نیروي 
انســاني مجرب و متخصــص در زمینه 
صنایع دریایي  ســبب شده است تا این 
 صنعت در کشــورمان از جایگاه ویژه اي

غرب،  تحریم هاي  لغو  پیش بیني  و  هسته اي  توافق  به  باتوجه 
در  کار  به  مشتاق  و  امیدوار  خارجي  سرمایه گذاران  گسیل 
سرزمین ایران قابل انتظار خواهد بود. در این میان، همه مناطق 
ایران بر حسب مزیت هاي خاصي که دارند مي توانند در  آزاد 
ورود  دروازه  به  و  باشند  موفق  خارجي  سرمایه گذاران  جذب 

سرمایه به سرزمین اصلي تبدیل شوند. 
ظرفیت ها  با  کیش  جزیره  کشور،  آزاد  منطقه  هفت  میان  در 
و پتانسیل هایي که دارد، به طور قطع در سال هاي پیش  رو، 
آمادگي بیشتري براي پذیرش سرمایه گذاران خارجي و به ویژه 

ایرانیان خارج از کشور خواهد داشت. 
کیش هم اکنون مهمترین منطقه گردشگري ایران است و در 
قیاس با مناطق آزاد دیگر، جذابیت بیشتري براي گردشگري 
دارد. به همین دلیل کانون توجه و استقبال سرمایه گذاران در 

حوزه اجراي پروژه هاي مختلف گردشگري شده است. 
اقتصادي کشور،  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالي  به گفته 
و  و حفاري  گازي  و  نفتي  از سکوهاي  پشتیباني  گردشگري، 
مزیت  مالي،  آزاد  منطقه  از  بهره مندي  و  دریایي  عملیات 
 نسبي منطقه آزاد کیش در قیاس با دیگر مناطق آزاد کشور

 است. 
توسعه  براي  کیش  جزیره  همچون  منطقه اي  هیچ  بنابراین 
و  پتانسیل  ایران پساتحریم،  و گردشگري در  توریسم  صنعت 
با موقعیت طبیعي خاص خود  این جزیره  ندارد.  باال  ظرفیت 
این  همه  در  که  مطلوبي  زیرساخت هاي  و  مناسب  بستر  و 
سال ها در آن ایجاد شده است، این قابلیت را دارد تا به خوبي 

سرمایه هاي خارجي را به خود جذب کند. 
رئیس جمهوري چندي پیش در یکصد و نوزدهمین نشست 
ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي، با تأکید بر ضرورت ادامه روند 
اصالحات ساختاري و مبارزه با رانت و مفاسد اداري در مناطق 
آزاد کشور، خواستار آن شد که مدیریت مناطق آزاد به سرعت، 
جذب  در  پساتحریم  فرصت  از  استفاده  براي  را  الزم  شرایط 
 سرمایه گذاري خارجي و داخلي و گسترش تولید صادرات گرا

فراهم کنند.
حسن روحاني همچنین در سفري که سال گذشته به جزیره 
از  استفاده  براي  کشور  آزاد  مناطق  ظرفیت  داشت،  کیش 
گرفتن  نظر  در  با  و  خواند  مناسب  را  پساتحریم  فرصت هاي 
ویژگي و مزیت هاي نسبي منطقه آزاد کیش بیان امیدواري کرد 
که براساس برنامه ریزي هایي که دولت در توسعه مناطق آزاد 
کشور دنبال مي کند، جزیره کیش به سرزمین نمونه گردشگري 

حالل تبدیل شود. 
و  فرصت  به  توجه  با  کشور  آزاد  مناطق  کرد:  تأکید  روحاني 
شرایط ویژه اي که دارند، نقش مهمي در اجراي راهبرد اقتصاد 
از  استفاده  براي  الزم  شرایط  قادرند  و  مي کنند  ایفا  مقاومتي 
فرصت پساتحریم در جذب سرمایه گذاري خارجي و داخلي و 

گسترش تولید صادرات گرا را به سرعت فراهم کنند. 
براي  را  فضا  حاضر،  بین المللي  شرایط  اکنون  افزود:  وي 
فعالیت اقتصادي در کشور مساعد کرده است و باتوجه به بند 

11سیاست هاي اقتصاد مقاومتي، باید به دیپلماسي اقتصادي 
و تسهیل رابطه با کشورهاي جهان به ویژه کشورهاي منطقه 
توجه کرد و مناطق آزاد مي توانند نقش مهمي در این زمینه 

ایفا کنند. 
رئیس شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي کشور 
براي  واقعه جدیدي  بین الملل،  اقتصاد  تصریح کرد: در عرصه 
اقتصاد ما رقم خورده است و این فضا به طور قطع، براي اقتصاد 
طریق جذب  از  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  اقتصاد  و  ایران 
این  و  بود  خواهد  مسرت بخش  بسیار  خارجي  سرمایه گذاري 
مناطق با استفاده از ظرفیت  ها و توانمندي هاي خود در زمینه 
توسعه و گسترش تولید، صادرات، تجارت و انتقال فناوري ها، 
را  ایران  به  شده  دعوت  خارجي  اقتصادي  هیئت هاي  نظر 

مي توانند به سوي خود جلب کنند. 
روحاني همچنین در نشست ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي 
این مناطق  ادامه اصالحات ساختاري در  بر ضرورت  تاکید  با 
توضیح داد: مناطق آزاد باید به جاي تمرکز بر واردات به هدف 
اولیه تأسیس خود که توسعه صادرات بوده است، نزدیک شوند. 
بر  کشور  آزاد  مناطق  کردن  متمرکز  براي  داد:  ادامه  روحاني 
مأموریت اصلي خود که همانا توسعه صادرات است، باید بهترین 
بیمه و حمل و  بانک،  خدمات تجاري الزم در حوزه خدمات 
نقل در سطح استانداردهاي بین المللي ارائه و زمینه هاي تولید 
با استفاده از فناوري هاي پیشرفته و با کمترین  ارزش افزوده 

بوروکراسي فراهم شود. 
باید  اقتصادي  رونق  به  دستیابي  منظور  به  کرد:  تأکید  وي 
تسهیالتي براي بهبود فضاي کسب و کار فراهم شود و مناطق 
باشند،  داشته  سرمایه  در جذب  بسزایي  نقش  مي توانند  آزاد 
بنابراین مدیران این مناطق باید به گونه اي برنامه ریزي و عمل 
کنند که اعتماد مردم و سرمایه گذاران براي فعالیت اقتصادي 

جلب و تقویت شود. 
رئیس جمهوري با بیان اینکه، اقتصاد مقاومتي مناطق آزاد را 
به جذب منابع خارجي و توسعه صادرات موظف کرده است، 
تصریح کرد: این اقدامات باید از اولویت هاي مناطق آزاد باشد 
این مناطق مراکزي براي جذب سرمایه در زمینه هاي مختلف 

باشند. 
شناسایي  براي  الزم  توجه  و  دقت  بکارگیري  بر  تأکید  با  وي 
سرمایه گذاران واقعي گفت: بایستي از ابتدا مراقبت و دقت الزم 
را به کار گرفت تا سرمایه گذار و تولیدکننده واقعي به عرصه 

فعالیت و سرمایه گذاري در این مناطق وارد شوند. 
نیروي کار و  آزاد در جذب  بر نقش مناطق  تأکید  با  روحاني 
سرمایه، یادآورشد: اگر مناطق آزاد در این مسیر درست حرکت 

کنند، مي توانند به الگویي براي سراسر کشور تبدیل شوند.
وي همچنین فروردین ماه امسال در جمع مدیران مناطق آزاد 
کشور  آزاد  مناطق  مي رود  انتظار  کرد:  اعالم  کشور  تجاري  و 
نقش متناسب با توانمندي خود ایفا کنند و هفت منطقه آزاد به 

مناطق نمونه توسعه در کشور تبدیل شوند. 
رئیس شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و ویژه اقتصادي کشور 

افزود: در قانون تأسیس مناطق آزاد به رشد پرشتاب این مناطق 
براي فعالیت در عرصه هاي مختلف اقتصادي اشاره شده است 
و هر یک از مناطق آزاد کشور مأموریت ویژه اي دارند و جزیره 
به سمت گردشگري  باید  توسعه گردشگري  رویکرد  با  کیش 

حالل برود. 
وي با در نظر گرفتن ویژگي و مزیت نسبي هر یک از هفت منطقه 
آزاد کشور، بیان امیدواري کرد که براساس برنامه ریزي هایي که 
دولت در توسعه مناطق آزاد کشور دنبال مي کند، جزیره کیش 
به سرزمین نمونه گردشگري حالل تبدیل شود. چابهار، ایران 
را به جهان پیوند بزند. ماکو نقش محور تجاري ایران و ترکیه را 
ایفا کند. ارس پل ارتباطي میان ایران و قفقاز شود. انزلي، ایران 
و کشورهاي ساحلي دریاي مازندران و حتي شرق دور را به هم 
بپیوندد. خرمشهر و آبادان به رونقي که سزاوار آنهاست دست 
یابند و سرانجام در قشم هم صنایع نفت و گاز، رونق پیدا کنند. 
و  مناسب  هواي  و  آب  با  کیش  جزیره  اینکه  بیان  با  روحاني 
پذیرایي  براي  دریایي  و  هوایي  پایانه  کافي،  زیربنایي  امکانات 
یادآور  دارد،  ظرفیت  سال  در  گردشگر  میلیون  نیم  و  سه  از 
شد: جزیره کیش پیش از پیروزي انقالب اسالمي، تنها به یک 
خانواده اختصاص داشت، اما هم اکنون این جزیره زیبا به همه 

ملت ایران تعلق دارد. 
وي با بیان اینکه سیاست دولت شکوفایي جزیره هاي جنوبي 
ایران در خلیج همیشه پارس است، بیان کرد: در سفر استاني 
مهم  بندر  عنوان  به  بندرجاسک  هرمزگان،  به  دولت  هیئت 
صادرات نفت در نظر گرفته شد. بر همین مبنا در سفري به 
عمان، تفاهمنامه صادرات گاز به این کشور امضاء شد که این 
گونه تفاهمنامه ها به طور قطع در آینده اي نزدیک، شکوفایي 
خواهد محقق  را  کشورمان  جنوب  سواحل  و   بندرجاسک 

کرد. 
در  دولت  مبناي  کرد:  تصریح  کشورمان  جمهوري  رئیس 
اقتصادي، فعال کردن بخش هاي غیردولتي است و  طرح هاي 
دولت تالش مي کند زمینه را براي حضور سرمایه گذاران بخش 

خصوصي فراهم کند. 
ویژه  تسهیالت  که  است  بدیهي  روحاني،  گفته هاي  پایه  بر 
آزاد در  به عنوان منطقه  ویژه جزیره کیش  به  و  آزاد  مناطق 
آبهاي گرم خلیج فارس، به خوبي توانایي جذب حجم عظیمي 
معافیت  داشت.  خواهد  دنیا  مختلف  نقاط  از  را  سرمایه ها  از 
امتیاز ویژه اي  از کل درآمد،  مالیاتي 30 ساله براي 25درصد 
است که هر سرمایه گذاري را به این جزیره مي کشاند و تنها 
موضوعي که هم اکنون باید به آن توجه شود معرفي این منطقه 
و امتیازها و تسهیالت آن است. زیرا بسیاري از سرمایه گذاران 
بخشي،  آگاهي  زیرا  نیستند.  آشنا  تسهیالت  این  با  خارجي 
اطالع رساني هدفمند و تبلیغات موثر در زمینه معرفي هرچه 
بهتر مناطق آزاد کشور و امتیازهاي آنها، مي تواند به تدریج پاي 
سرمایه گذاران خارجي را به این مناطق باز کند و زمینه تحول 
و توسعه اقتصادي در این مناطق و از طریق آنها در سرزمین 

اصلي را فراهم کند.

روحانی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در فرصت پساتحریم:

کیش به سرزمین نمونه گردشگری حالل تبدیل شود
آغاز به کار هفدهمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی در کیش

 با حضور معاون اول رییس جمهور

ادامه در صفحه بعد
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برخوردار باشد.
جهانگیري با تاکیــد بر لزوم برنامه ریــزي دقیق و تدابیر 
حکیمانه در شــرایط پساتحریم و موقعیت حساس کنوني 
کشور گفت: موقعیت استراتژیک کشورمان در خلیج فارس 
ســبب جایگاه ویژه صنایع دریایي در برنامه ششم توسعه 

شده است.
وي با تاکید بر لزوم توجه بیشــتر دولت و نهادهاي مرتبط 
به صنعت کشتی ســازی داخلي گفت: پیشینه این صنعت 
در ایران به دهه 40 باز مي گردد اما پیشــرفت مناســبي 

نداشته است.
جهانگیري روند کند و محــدود تامین منابع مالي داخلي 
براي ساخت کشتی، تمایل بیشتر خریداران به محصوالت 
خارجي بدلیل کوتاه بودن زمان تولید و دسترســي آسان 
به منابع مالي قابل توجه خارجي در زمینه ساخت کشتي 
را از مهم ترین دالیل رکود این صنعت در کشور برشمرد و 
ابراز امیدواري کرد وزارت صنایع و معادن و صندوق توسعه 
ملي با حمایت بیشتر از صنایع کشتي سازي، سرعت رشد 

این صنعت را افزایش دهند.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشــت: یکی از اصلی ترین 
ظرفیت های کشــور دریا اســت و ایران مــی تواند با اتکا 
بــه دریا اقتصاد خود را توســعه دهد. از این رو  پیشــبرد 
 اقتصــاد دریامحــور یکــی از جهت گیری هــای اقتصادی

 ایران است.
وي افزود: بخشی از تقاضاهای طبیعی در کشور وجود دارد 
که مرتبط با دریا اســت و اکنون ســاالنه چند ده میلیون 
تن کاال به ایران وارد شــده یا خارج می شود و برنامه های 
وســیع ایران برای صنایع پتروشیمی و محصوالت تولیدی 

باید از دریا به کشورهای مختلف عرضه شود.
جهانگیري با اشــاره به وجود ســکوهاي نفتي متعدد در 
خلیج فارس گفت: ســاالنه ده ها هزار کشــتي در منطقه 
خلیج فارس تردد مي کنند و ایران مي تواند در زمینه ارائه 
ســرویس و خدمات به سکوهاي نفتي، کشتي هاي عبوري 

و فعالیت هاي حفاري، بازار بزرگ و ســودآوري را به خود 
اختصاص دهد.

 معاون اول رییس جمهوری به توسعه سواحل در برنامه هاي
دولت  اشاره کرد و گفت: ســاخت نیروگاه های هسته ای 
و نیروگاه های مختلف، ایجاد آب شــیرین کن  در شهرهاي 
ســاحلي و افزایش تراکم جمعیت در این مناطق با توسعه 
 زیربناها از جمله برنامه هاي ششم توسعه است و مي بایست
زمینــه ایــن  در  بخــش خصوصــي  پتانســیل هاي   از 

 استفاده کرد.
وي افزود : پیش بینی شده است که نفت کشور توسط لوله 

به خارج از تنگه هرمز وارد شده و سپس بارگیری شود. 
بــه گفته معاون اول رییس جمهور با وجود نیاز گســترده 
داخلي به تولید ســکوهاي نفتي، در سال هاي قبل بخش 
عمــده ای از ســکوها از خارج  وارد می شــد ولی اکنون 
 تقریبا تمام ســازه هــای دریایی در داخل کشــور تولید 

می شود.
جهانگیري با بیان اینکــه تولید داخلي دکل هاي حفاري 
همچنان مغفول مانده اســت گفــت: پیش از این با کمک 
یک کشــور خارجی در دریای خزر دکل بزرگی نصب شد  
که بخش عمده آن توسط کارشناسان داخلی ساخته شده 
بــود. اکنون نیــز انتظار مي رود تا با همــکاري و حمایت 
وزارت صنعت در زمینه ســاخت دکل های نفتی پیشرفت 

قابل مالحظه اي را شاهد باشیم.
معــاون اول رییــس جمهــور اشــتغالزایي را یکي دیگر 
از محورهــاي مهم برنامه ششــم توســعه برشــمرد و با 
شــاره به اینکه از ســال 95 هر ســال 890 هــزار فارغ 
التحصیل دانشــگاهی خواهیم داشــت تصریح کرد: ایجاد 
اشــتغال در ایران ماننــد همه کشــورهاي جهان تعریف 
 شــده اســت و با ســرمایه گذاری و افزایش تولید میسر 

خواهد شد.
جهانگیري تاکید کرد: ســرمایه گــذاري هایي که با منابع 
کمتر تعداد شــغل بیشــتری ایجاد کنند و در عین حال  

اقتصادی بوده و بازار مناسب و آینده مطئمن داشته باشند 
در اولویت خواهند بود.

** دکتر مونســان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
کیش:

درصد کســب سهم  کیش  آزاد  منطقه  ســازمان 
بیشــتری از ظرفیت های حمل و نقــل دریایی و 

ترانزیت منطقه است.
دکتر مونســان مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش نیز 
در این مراســم با اشــاره به موقعیت اســتراتژیک ایران و 
جایگاه صنعت دریایي کشــورمان، از اجراي چندین طرح 
عمرانــي در بندرگاه تجاري کیش با هدف افزایش ســهم 
 ایــران از ظرفیت حمل و نقل دریایــي و ترانزیت منطقه

 خبر داد.
مونســان گفت: ســازمان منطقه آزاد کیش بــا آگاهی از 
ظرفیت های دریایی کشــور و نقش محــوری این صنعت 
در ارتباطات تجاری جهان بر آن اســت که به ظرفیت های 
موجود بســنده نکرده و با آینده  نگری درصدد کسب سهم 
بیشــتری از ظرفیت های حمل و نقــل دریایی و ترانزیت 
منطقه باشــد. از این رو طرح های ساخت اسکله 35 هزار 
تنی و اسکله های جدید رو رو مسافری و کارگوهای جدید 
و همچنین ساخت ترمینال کانتینری بندرگاه را در دست 

اجرا قرار داده است.
بــه گفته مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش، توســعه 
انبارهــای کاال در راســتای بهره منــدی از ظرفیت هــای 
ترانزیتــی کیش و اســتحصال زمیــن از مــواد الیروبی 
حوضچه هــا بــرای اســتقرار کاالهای کانتینــری، بخش 
 دیگــری از اقدامات در جهت توســعه فیزیکــی بندرگاه 

کیش است.
همچنین دکتر مونســان مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش نیز در این مراســم با بیان اینکه گستردگی سواحل 
کشــور در حوزه هــای خلیج فارس، دریای خــزر، دریای 
عمــان و بنادر مهم و متعدد تجــاری، نفتی، ماهیگیری و 
نظامــی و بهره مندي از ناوگان هــای عظیم در بخش های 
حمل و نقل دریایی، شــیالت و دفاعــی، ایران را به یکی 
از کشورهای مهم و اســتراتژیک در بخش صنعت دریایی 
تبدیل کرده اســت تاکید کرد: صنعت دریایی کشــور که 
علیرغم اعمــال تحریم های غیر قانونی همواره در مســیر 
رشــد و ترقی بوده اســت به مدد سیاســت هاي مقتدرانه 
دولت تدبیر و امید در پایان این تحریم ها، در مسیر تازه ای 
 از توسعه قرار گرفته و بازارهای جدیدی را پیش روی خود

 تجربه می کند. 
وي با اشــاره بــه موقعیت اســتراتژیک ایــران و جایگاه 
صنعــت دریایــي کشــورمان، از اجــراي چندیــن طرح 
عمرانــي در بنــدرگاه تجاري کیــش با هــدف افزایش 
 ســهم ایران از ظرفیت حمــل و نقل دریایــي و ترانزیت 

منطقه خبر داد.
** نعمت زاده در مراسم گشایش هفدهمین همایش 

صنایع دریایی و دریانوردی در کیش خبر داد:
 برنامه های راهبردی دولت برای افزایش سرمایه گذاری 

در صنایع دریایی و حمایت از تولیدات داخلی
وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: تامین منابع مالي در 
 راستاي حمایت از تولیدات داخلي و افزایش سرمایه گذاري 
با هدف توســعه صنایع دریایي از محورهــاي مهم برنامه 

راهبردي دولت است.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیــش، محمدرضا نعمت زاده در مراســم گشــایش 
هفدهمین همایش صنایع دریایی و دریانوردی که با حضور 
 اســحاق جهانگیری معاون اول رییــس جمهور، حیب اهلل 
ســیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی، 
مسعود سلطانی فر رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری، اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، سورنا ستاری معاون 
علمی فنــاوری رییس جمهوری، معصومــه ابتکار رییس 
سازمان حفاظت از محیط زیســت، مونسان رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد کیش و جمعی 

 از مقامات لشــکری و کشوری و فعاالن و دست اندرکاران 
حــوزه صنایع دریایی در مرکز همایــش های بین المللی 
کیش برگزار شــد گفت: تامین منابــع مالي براي حمایت 
از تولیدات داخلي و افزایش ســرمایه گذاري هاي داخلي 
و خارجي با هدف توسعه صنایع دریایي از محورهاي مهم 

برنامه راهبردي دولت است.
نعمــت زاده گفــت: بــا وجود فرمایشــات مقــام معظم 
رهبــري در 5 رویکــرد اقتصاد مقاومتي و تاکید ایشــان 
بــر درون زایــي، در صنعــت دریایي هنوز شــاهد تحقق 
 ایــن سیاســت هــا و توجــه ویژه بــه توانمنــدي هاي

 داخلي نبوده ایم. 
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، با وجود و تاکید رهبر 
معظم انقالب بر توســعه ســواحل مکران 5800 کیلومتر 
خط ســاحلي،7 استان ســاحلي که 25 درصد از مساحت 
کشــورمان را در بر مي گیرد و جمعیتی که عمده آنها در 
مناطق فاقد امکانات و تسهیالت متمرکز شده اند و ما قصد 
داریم آنها را به بخش هاي ساحلي به ویژه سواحل جنوبي 
 کشور هدایت کنیم اما هنوز در زمینه تکمیل زیرساخت ها، 
 توســعه صنایــع داخلــي و حمایــت از تولیدکننــدگان 
در بخش صنایع دریایي و دریانوردي کشــورمان عملکرد 

موفقي نداشته ایم.
نعمت زاده افزود: با وجود اینکه ســکوی جکاپ 20 سال 
قبل در کشور ساخته شد و در حال حاضر نیز کشتی های 
کوچک و بزرگ در انواع مختلف در داخل تولید مي شــود 
در 10 ســال اخیر بر اساس آمارهای ارائه شده حدود 20 
دستگاه سکوی جکاپ از خارج خریداری شده و بخشی هم 

به صورت اجاره ای وارد شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت، با تاکید بر لزوم حمایت از 
صنایع داخلي و تببین جایگاه واقعي کشور در حوزه تولیدات 
داخلي گفت: باید تکلیف خود را مشــخص کنیم و تصمیم 
 بگیریم کــه آیا می خواهیم بنگاه اقتصادی، مصرف کننده 

یا سازنده باشیم.
نعمت زاده تصریح کرد: توانمندي بســیار خوبي در کشور 
وجــود دارد و مي بایســت با حمایت منطقی، مشــارکت 
ســرمایه گذاران براي ســفارش گذاري به تولیدکنندگان 

داخلي از این امکانات استفاده بهینه کرد.
وی تامیــن منابع مالــی براي خرید شــناورها، تجهیزات 
دریایــی و فراســاحلی را از دیگــر مشــکالت در بخش 
صنایــع دریایي برشــمرد و افــزود: خرید کشــتي هاي 
خارجــي با تامیــن اعتبار 80 و 85 درصد ارزش کشــتي 
از محل فاینانس به ســرعت انجام مي شــود ضمن اینکه 

بازپرداخت طی اقســاط 12 ســاله آن هم با وثیقه نهادن 
کشــتي خریداري شده، روند این فرایند را تسهیل کرده و 
 تمایل ســرمایه گذاران براي انتخاب محصوالت خارجي را

 افزایش مي دهد.
نعمت زاده با بیان اینکه هنوز در داخل کشور این سیستم 
راه اندازي نشده و از طرفي کندي مراحل ساخت و تحویل 
تولیدات داخلي به دلیل کمبود منابع مالي ســبب کاهش 
چشمگیر سفارش سرمایه گذاران به تولیدکنندگان داخلي 
شــده است گفت: راه اندازی سیستم تامین منابع مالي در 
بانک هاي داخلي گام مهمي در تحول صنایع دریایي است.
وی با اشاره به برنامه راهبردی در این حوزه گفت: با توجه به 
اینکه این نظام در کشور ما تجربه نشده است از حدود یک 
 ســال و نیم قبل برای راه اندازی این سیستم برنامه ریزی

شده و تالش می کنیم به ثمر برسد.
وی در این میان با انتقاد از برخی اقدامات گذشــته افزود: 
برخی از شــرکت های ســازنده توانمند در صنایع دریایی 
چون »صدرا« را طی این سال ها بابت رفع دیون به افرادی 
واگذار کرده اند و البته ما براي رفع این مشکالت تالش کرده 
ایم اما ابتدا باید مســائل هفت، هشت سال گذشته را حل 
 کنیم تا به شرایط قبل بازگشته و امکان اجراي برنامه هاي 

جدید میسر شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخش دیگري از سخنان 
خود از برنامــه ریزي براي جذب ســاالنه 3 تا 4 میلیارد 
دالر ســرمایه گذاري در بخش صنایــع دریایي خبر داد و 
گفت: حداقل براي 5 ســال آینده این پتانســیل در کشور 
وجود دارد و براي 5 ســال دوم نیز با حمایت نظام بانکي، 
صندوق توســعه ملي و مشــارکت فعال بخش خصوصي 
 600، 700 میلیــون دالر بــه تدریــج ســرمایه گذاری

 می شود.
وي همچنین با اشاره به برخی مشکالت در حوزه آموزش 
متخصصــان صنایع دریایي گفت: با وجــود تربیت نیروی 
انســانی کارآمد در بخش های مختلــف صنایع دریایي و 
توانمنــدی های خوب در این حوزه، برخي شــرکت های 
خدماتــی و کشــتیرانی از کمبود نیروی انســانی گله مند 
هستند و با وجود حجم گســترده جوانان آماده اشتغال و 
تحصیلکرده همچنان 20 درصد نیروهای متخصص و فعال 
در شــرکت های کشتیرانی کشــور را نیروي کار خارجی 

تامین مي کند.
نعمــت زاده افــزود : از جمله محدودیت ها و مشــکالت 
این حوزه پذیرش دانشــجو توسط دانشکده های خدمات 
کشــتیرانی و رشــته های عملیاتی فقط از طریق بورسیه 

بــود به گونه ای که این نظام در هیچ یک از رشــته های 
آموزشــی کشــور نیســت اما در جهت حل این مشــکل 
امســال برای نخســتین بار در دفترچه کنکور سراســری 
بحث پذیرش دانشــجو به صــورت غیر بورســیه محقق 
شــد و نتیجه آن در ســال هــای بعد بــرای این صنعت 
بســیار ارزشــمند خواهد بود. با این روند اشتغال خارجی 
 هم به مــرور حذف و نیروی متخصــص داخلی جایگزین 

خواهد شد.
وی بــا تاکید بر اینکــه در بخش علمی صنایــع دریایی 
دانشکده های خوبی در کشــور وجود دارد، افزود: انجمن 
مهندســی دریایی هم در این بخــش تالش های خوبی را 
در دســت انجام دارد تا این صنعت پیشرفت الزم را داشته 

باشد.
در هفدهمین نمایشــگاه بیــن المللی صنایــع دریایی و 
دریانوردی ایران 160 شــرکت داخلی و خارجی، آخرین 
دســتاوردهای خود را در حوزه های بنــادر و دریانوردی، 
 ساخت و تعمیر شناور، صنایع فراساحل و تکنولوژی آب های 
عمیــق، صنایــع دریایــی و دفاعــی، ســاخت و تأمین 
تجهیــزات دریایی، خدمــات دریایی و بندری، مشــاوره 
 و مهندســی و آمــوزش و تحقیقــات از موضوعــات ارائه

 کرده اند.
همچنین کشــورهای ایتالیا، اسپانیا، امارات متحده عربی، 
ترکیه، آمریــکا، چین، ژاپن، دانمارک، کره جنوبی، آلمان، 
نروژ، هند، سنگاپور، هلند و روسیه در این نمایشگاه حضور 

دارند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرســازی، 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان کشتیرانی 
ج.ا.ا، نیروی دریایی ارتش ج.ا.ا، نیروی دریایی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، ســازمان بنادر و دریانوردی و شورایعالی 
 صنایع از مشــارکت کنندگان این نمایشــگاه بین المللی 

هستند.
این گزارش حاکی اســت، برگــزاری هفدهمین همایش 
صنایع دریایی ایران در مرکز همایش ها، برگزاری نمایش 
دریایی شــناورهای ســبک، قایق های تندرو و شناورهای 
تفریحی با همکاری امور دریایی شــرکت در محل اسکله 
تفریحی کیش، رونمایی از شناورهای سازمان بنادر، شناور 
رستوران دریایی بوت ســرویس وشناور VIP، حضور گروه 
مارش و موزیک نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران و شــناورهای ارتش جمهوری اسالمی ایران و گشت 
دریایــی ویژه مهمانان همایــش از برنامه های جانبی این 

نمایشگاه است.

ادامه در صفحه بعد
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معصومــه ابتــکار در بازدید از جزیــره هندورابی گفت: با 
تشــکیل کارگروه مشــترک، اجرای پروژه های هندورابی 

شتاب می گیرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
 آزاد کیــش، رییس ســازمان حفاظت از محیط زیســت

در ســفر به جزیره کیــش و در بازدید از جزیره هندورابی 
گفت: اقدامات زیست محیطی خوبی در جزیره کیش انجام 

شده است.
وی در خصــوص جزیــره هندورابــی نیز با بیــان اینکه 
کارگروهی مشترک تشکیل می شود افزود: با تشکیل این 

کارگروه روند اجرای پروژه های هندورابی تسریع می شود.
گفتنی اســت معاون اول رییس جمهــور و اعضای هیات 
دولت در آیین گشایش هفدهمین همایش صنایع دریایی 
میهمــان جزیره کیش بودند و از طرح های عمرانی جزیره 

کیش و روند توسعه جزیره هندورابی بازدید کردند. 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از جزیره هندورابی

با تشکیل کارگروه مشترک، توسعه هندورابی تسریع می شود

به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل 
ســازمان منطقــه آزادکیش، دکتر اســحاق 
جهانگیری به همراه جمعــی از اعضای هیأت 
دولت، از مراحل ساخت ترمینال جدید فرودگاه 
کیش و تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی فاضالب 
شمال جزیره دیدن کرد و از نزدیک در جریان 

مراحل عملیاتی این پروژه ها قرار گرفت.
الزم به ذکر اســت دکتر جهانگیری به همراه 
جمعی از اعضای هیأت دولت جهت شــرکت 
در هفدهمیــن نمایشــگاه و همایــش بین 
به جزیره کیش ســفر دریایی   المللی صنایع 

 کرده است.
بازدید معاون اول رییــس جمهور از روند 

توسعه بندرگاه تجاری کیش
از  به همراه جمعی  دکتر اســحاق جهانگیری 
اعضای هیأت دولت در سفر به جزیره کیش از 

بندرگاه تجاری کیش بازدید کردند.
به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، دکتر جهانگیری 
معاون اول رییس جمهور بــه همراه معصومه 
اکبر  از محیط زیســت،  رییس حفاظت  ابتکار 
آزاد  مناطق  هماهنگی  شورایعالی  دبیر  ترکان 

تجــاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، مســعود 
سلطانی فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
سازمان  مدیرعامل  مونســان  دکتر  همراه  به 
از رونــد اجرای طرح های  آزاد کیش   منطقه 

توسعه بندرگاه کیش بازدید کردند.
انبار  بندرگاه،  ترمینال  اســت،  شــایان ذکر 
کانتینری در دســت اجرا، موج شکن شرقی، 
اســکله های رو رو، عملیات الیروبی و احداث 
دایک پیرامونی ازجمله بخش های بازدید شده 

بود.

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از 
روند اجرای طرح های عمرانی در جزیره کیش بازدید کرد

مهر  خورشید  گسترده  طلوع  و  وحدت  هفته  فرارسیدن 
و  ساکنان  به  را  جهان  سراسر  در  مسلمانان  مودت  و 
عرض  تهنیت  و  تبریک  کیش  زیباي  جزیره   گردشگران 

مي کنیم.
میالد آخرین رسول خدا و پیامبر نور و رحمت و حضرت امام 
جعفر صادق )ع(  در ماه ربیع االول در حقیقت بهار عمل 
به سیره رسول مکرم اسالم و اهل بیت عصمت و طهارت 
سالم اهلل علیها است و هفته وحدت یادگار پیر فرزانه انقالب، 
دوستی  و  صلح  نماد  بی تردید  )ره(،  خمینی  امام  حضرت 

پیروان راستین مکتب انسان ساز اسالم است.
در دوراني که استکبار جهاني و سایر دشمنان دین و دیانت 

هر روز به شیوه اي تازه مي کوشند تا کشورهاي اسالمي را 
دچار تفرقه و خصومت کنند، شایسته است تا آواي ملکوتی 
»اشهدا ان محمد رسول اهلل« در سراسر گیتی طنین وحدت 
و همدلی مسلمانان و آزادیخواهان عالم و راز ماندگاری اقتدار 
و استقالل مسلمین برشمرده و هر روز براي تقویت و ترویج 
 وحدت و یکدلی مسلمین بکوشیم. بدون شک بهره مندي 
به ویژه  نهفته در مناسبت هاي مذهبي  ارزش هاي  از  موثر 
هفته باشکوه وحدت مي تواند ما را در تحقق جامعه  اسالمي 

متحدتر و پویاتر یاري رساند.
وحدت  کیش،  زیباي  جزیره  در  که  شاکریم  را  خداوند 
شیعیان و برادران اهل تسنن جلوه اي باشکوه از دوستي 

مسلمانان است که به مدد اندیشه واال و همت بلند مردمان 
این دیار در جامعه یکپارچه اي نمود پیدا کرده و همگان را 
در زیر لواي پرچم اسالم بسوي همگرایي و اتحاد ماندگار 

رهنمون مي شود.
 یقینا حضور پرشور و شعور ساکنان و گردشگران در ویژه برنامه هاي
تفکرات  کردن  دور  ضمن  وحدت،  هفته  فرهنگي  وزین 
ناهمسو، مهر تاییدي بر وحدت حقیقي خواهران و برادران 

شیعه و اهل تسنن است.  
بزرگ  امت  افزون  روز  عزت  و  سربلندي  منان  خداوند  از 
ایران اسالمي را مسئلت  به ویژه مسلمانان گرانقدر   اسالم 

داریم.

پیام مشترک امام جمعه جزیره کیش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
 و امام جمعه اهل تسنن به مناسب آغاز هفته وحدت
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تأکید دکتر مونسان بر پتانسیل های کیش در توسعه گردشگری سالمت
 در کنگره نوروآندوسکوپی

در  پیامی  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نوروآندوسکوپی  المللی  بین  کنگره  افتتاح  آیین 
توسعه  زمینه  در  کیش  بلندمدت  برنامه های  از 

گردشگری سالمت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، دکتر مونسان در پیامی در آیین افتتاح کنگره 
از  خرسندی  ابراز  ضمن  نوروآندوسکوپی  بین المللی 
برگزاری محافل علمی و تخصصی به میزبانی جزیره کیش 
توسعه  در  آزاد  این منطقه  پتانسیل های  از  بهره گیری  و 
بهداشت  و  بدون شک سالمت  گفت:  گردشگری سالمت 
و  زندگي  نیازهاي  اصلي ترین  و  مهم ترین  از  جامعه  یک 
یکي از زیرساخت هاي توسعه کشور است و آنچه که امروز 
به عنوان سالمت و بهداشت جامعه مطرح است تنها مربوط 
سازمان  تعریف  به  بنا  که  چرا  نیست  به سالمت جسمي 
نواقص  یا  بیماری  فقدان  تنها  تندرستی  بهداشت جهانی، 
نداشتن  معناي  به  تندرستی  بلکه  نیست  بدن  در  دیگر 
سالمت  و  اقتصادی  اجتماعی،  روانی،  مشکل  هیچ گونه 

جسمانی برای هر فرد جامعه است.
وی افزود: ضمن اینکه اهمیت توسعه بهداشت عمومي از آن 
را در حوزه  اجتماعي  برجسته تر مي شود که عدالت  جهت 
سالمت براي جامعه و به تبع آن کل کشور به ارمغان مي آورد.

ابالغ  به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از سوي مقام معظم  سیاست هاي کالن در حوزه سالمت 
رهبري و حمایت قاطع رئیس محترم جمهور از این طرح 
بزرگ گفت: بارقه هاي امید به جامعه پزشکي و عموم مردم 
نظام  هاي طرح  برنامه  در سال 1393  و  بازگشت  کشور 

سالمت در اولویت کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت.
وزیر  پشتکار  و  درایت  با  خوشبختانه  کرد:  تصریح  وی 
محترم بهداشت و همکاران ایشان و سایر نهادهاي مسئول 
تحول  طرح  کشور  پزشکي  جامعه  بي نظیر  همراهي  با  و 
نظام سالمت آغاز شد و از همان ابتدا آثار پرخیر و برکتش 

در جامعه نمایان گردید.
از همان  امید  و  تدبیر  اینکه دولت  بیان  با  مونسان  دکتر 

ساختاري  تغییر  هدفش  که  داد  نشان  تشکیل  ابتداي 
کشور  در  و سالمت  بهداشت  کردن  نظام مند  راستاي  در 
است گفت:  در این مسیر نیز جامعه فرهیخته و دانشمند 
نیازهاي  و  کاستي ها  از  عمیق  درک  به  توجه  با  پزشکي 
سالمت کشور توانسته اند همدلي و همزباني را به معناي 

واقعي در این طرح عظیم به منصه ظهور برسانند.
در  بیشماري  عالمان  مهد  ایران  بزرگ  کشور  افزود:  وی 
که  است  رازي  زکریاي  و  سینا  ابن  مانند  پزشکي  حوزه 
تدریس  دانشگاه ها  در  سال  سالیان  آنها  مطالعات  و  آثار 
ایران همچنین به عنوان نخستین سازنده  مي شده است، 
شناخته جندي شاپور  نام  به  جهان  آموزشي   بیمارستان 

مي شود.
نیز  امروزه  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
پزشکان ایراني ارج و قرب زیادي در جامعه پزشکي جهان 
نقاط جهان  اقصي  اکنون در  بزرگي هم  نامداران  و  دارند 
کرسي هاي مهمي را در معتبرترین دانشگاه هاي دنیا از 
به  کشور  نیز  اکنون  هم  خوشبختانه  و  کرده اند  خود  آن 
یکي  پزشکي  حوزه  در  تخصصي  فوق  و  تخصصي  لحاظ 
اساتید برجسته اي  و  را داراست  انساني  بهترین منابع  از 
انساني  نیروي  تربیت  به  کشور  داخلي  دانشگاه هاي  در 
متخصص مشغول هستند که از این لحاظ شایسته است تا 
این گنجینه پربها به نحو مطلوبي محافظت و مورد استفاده 

بهینه قرار گیرد.
دکتر مونسان از حضور این استعدادهاي بي نظیر در کشور 
به عنوان ضامن ارتقاء جایگاه کشور در حوزه پزشکي جهان 
بین المللي  به عنوان مرکز  را  ایران  تواند   یاد کرد که می 
درمان و سالمت در منطقه و به تبع آن در سطح جهاني 

مطرح سازد.
جزیره  از  ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
زیباي کیش به عنوان مقصد نمونه گردشگري کشور نام 
برد که سالیانه پذیراي بیش از یک و نیم میلیون گردشگر 
داخلي و خارجي است. وی افزود:  کیش بدلیل دارا بودن 
همچنین  و  مناسب  هوایي  و  آب  و  طبیعي  هاي  جاذبه 

و  هوایي  نقل  و  حمل  مناسب  امکانات  از  برخورداري 
دریایي، امکانات اقامتي و پذیرایي و مراکز تفریحي متعدد 

واجد تبدیل شدن به قطب توریستي منطقه نیز هست.
دکتر مونسان گفت: منطقه آزاد کیش همچنین براساس 
مصوبات شوراي عالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور 
جذب  و  سالمت  گردشگري  زمینه  در  تا  دارد  ماموریت 
امکانات  از  استفاده  و  درمان  جهت  خارجي  گردشگران 
راستا  این  در  نماید.  فعالیت  منطقه  درماني  و  بهداشتي 
نیاز  مورد  فضاي  کیش  بیمارستان  فیزیکي  توسعه  با 
این  در  تخصصي  درمان هاي  سخت افزاري  امکانات  و 
متخصص  پزشکان  بکارگیري  با  و  شده  مهیا  بیمارستان 
این  در  پزشکي  تخصص هاي  از  بسیاري  ادواري  و  مقیم 
جزیره نیز راه اندازي شده است لذا امروز مي توان با افتخار 
مراکز  از  بسیاري  با  کاربردي  لحاظ  به  را  بیمارستان  این 

درماني شهرهاي بزرگ کشور مقایسه کرد.
وی تاکید کرد: امروز دیگر مردم جزیره کیش و مسافران آن 
براي درمان و بسیاري از جراحي هاي خود مانند گذشته، 
نیازي به ترک کیش و مراجعه به مراکز درماني داخل کشور 
راه اندازي  و  بیمارستان  توسعه  اقدامات  هنوز  البته  ندارند. 
با  تا  ادامه داشته و تالش مي شود  بخش هاي درماني آن 
جذب متخصصان بیشتر، امکان درمان و مراقبت از بیماران 

در شرایط هتل بیمارستان در این مرکز بیشتر شود.
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به برنامه های 
این  گفت:  سالمت  توسعه  زمینه  در  سازمان  بلندمدت 
و  خصوصي  بخش  سرمایه گذاري  جذب  با  برنامه ها 
همچنین ساخت یکي از مجهزترین هتل هاي بیمارستاني 

هسته اي در جنوب جزیره کیش همراه است.
وی درپایان افزود: آب و هوا و طبیعت زیباي این منطقه 
و همچنین عدم نیاز به صدور ویزا براي اتباع خارجي این 
فرصت را فراهم کرده است تا در بحث گردشگري سالمت، 
منطقه آزاد کیش گام هاي محکم و مطمئني را برداشته و 
با  را  این طرح  توسعه  نه چندان دور مراحل  آینده اي  در 

موفقیت پشت سر بگذارد.

با امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد 
کیش و بانک ملت، گامی بزرگ در توسعه تجاری و 

گردشگری کیش برداشته شد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
متقابل،  همکاری های  سطح  ارتقاء  هدف  با  کیش،  آزاد 
گسترش بسترهای مناسب برای ارائه خدمات و تسهیالت 
مراودات،   این  توسعه  از  طرفین  مندی  بهره  و  بانکی 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مابین  همکاری  تفاهمنامه 

بانک ملت امضاء شد.
انعقاد  طرفین،  مالی  و  قانونی  پتانسیل های  به  باتوجه 
و  اقتصادی  توسعه  مسیر  در  بزرگی  گام  تفاهمنامه  این 
گردشگری جزیره کیش است و با اجرایی شدن موضوعات 
این  منافع  از  کیش  جزیره  های  بخش  همه  تفاهم  مورد 

تفاهمنامه منتفع خواهند شود.
با  کیش  هواپیمایی  شرکت  هوایی  ناوگان  توسعه 
از  یکی  ملت  بانک  مشارکت  با  هواپیما  فروند   10 خرید 
بی  که  است  تفاهمنامه  این  در  شده  مطرح  موضوعات 
بخش  در  مناسب  زیرساخت های  شدن  فراهم  با  شک 
به  پروازی  خطوط  ایجاد  برای  مناسب  بستری  هوایی، 

افزایش کیفیت در بخش خدمات رسانی و  دیگر کشورها، 
 ایجاد توان رقابتی با دیگر مناطق گردشگری جهان مهیا 

می شود.
تفاهم نامه  این  از  دیگری  بخش  هندورابی  جزیره  توسعه 
را  سایتی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  شد  مقرر  که  است 
در این جزیره به منظور ساخت مجموعه تفریحی، اقامتی 
رویکرد  با  تا  دهد  قرار  ملت  بانک  اختیار  در  پذیرایی  و 
اکوتوریست یک مجتمع گردشگری با ویژگیهای شاخص 
و در سطح استانداردهای روز جهان در جزیره هندورابی 

ساخته شود.
ساخت هتلی در جزیره کیش با طراحی و امکانات منحصر 
جزیره  این  گردشگری  های  جاذبه  از  یکی  به  که  بفرد 
 تبدیل شود از دیگر موضوعات قید شده در این تفاهمنامه

 است.
 همچنین مشارکت و حمایت بانک ملت از طرح ها و پروژه های 
زیرساختی سازمان منطقه آزاد کیش، مشارکت در پروژه 
گردشگری  زون های  برترین  از  یکی  عنوان  به  تمدن ها 
کیش که در حال حاضر توسط کارشناسان و متخصصان 
از  نیز  است  آزاد کیش در دست طراحی  منطقه  سازمان 

مفاد این تفاهمنامه است.
افزایش خدمات دهی به شهروندان، استقرار تجهیزات مدرن 
در  همکاری  مالی،  نوین  سامانه های  راه اندازی  و   بانکی 
حوزه های ارزی و نقل و انتقال ارز، انجام فعالیت در زمینه 
تسهیالت  پرداخت  بهادار،  اوراق  و  انرژی  و  کاال  بورس 
در  خصوصی  بخش  پروژه های  در  مشارکت  و  حمایتی 
از  تجاری جزیره کیش  و  اقتصادی  رونق  و  راستای رشد 

دیگر بخش های مطرح شده در این تفاهمنامه است.   
مشارکت  برای  مناسب  فرصتی  تفاهمنامه  این  اساس  بر 
سازمان منطقه آزاد کیش و بانک ملت فراهم شده است  به 
گونه ای که ظرفیت های اقتصادی موجود در بخش بانکی 
آزاد کیش  منطقه  سازمان  ماموریت  و  اختیارات  کنار  در 
تجارت  و  گردشگری  توسعه  در  بزرگ  تحولی  می توانند 
جزیره کیش به عنوان اولین منطقه آزاد کشور ایجاد کنند.
مونسان  دکتر  حضور  با  تفاهمنامه  این  است  گفتنی 
رستگار  علی  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مراحل  طی  از  پس  و  شد  امضاء  ملت  بانک  مدیرعامل 
قانونی بزودی عملیات اجرای مفاد آن در جزایر کیش و 

هندورابی آغاز خواهد شد.

تفاهمنامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد کیش و بانک ملت امضا شد

پزشکی  تجهیزات  المللی  بین  نمایشگاه  دومین 
مهندسی  ملی  جشنواره  اولین  و  هلث  هرمز 
کار  به  آغاز  کیش  جزیره  در  فارس  خلیج   پزشکی 

کرد.
سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
روز  سه  مدت  به  رویداد  دو  این  کیش،  آزاد   منطقه 
در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش با حضور دکتر 
شکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و قائم 
مقام وزیر بهداشت در هرمزگان، دکتر قاسمی رئیس 
هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت 
حوزه  فعاالن  از  جمعی  و  جشنواره  اجرایی  دبیر  و 
تجهیزات پزشکی و دارو، پزشکان و دانشجویان آغاز 

به کار کرد.
استان  در  بهداشت  وزیر  مقام  قائم  شکاری  دکتر 

تشکر  و  مدعوین  به  خوشامدگویی  ضمن  هرمزگان 
این  برپایی  از  حمایت  خاطر  به  کیش  جزیره  مسئوالن  از 
معظم  مقام  گفت:  کیش  جزیره  در  جشنواره  و  نمایشگاه 
نیاز داریم علمی است  ما  فرمایند آن علمی که  رهبری می 
نافع باشد. علمی که 2 سال آینده کشور را تأمین کند.  که 
همچنین ایشان می فرمایند قدرت یک کشور به قدرت علم 
آن کشور است و کشوری قدرتمند است که آن قدرت به یک 

قدرت ملی تبدیل شود.
وی در ادامه افزود: خیلی خوشحالیم که با توجه به تحریم هایی 
که سال گذشته از سوی عرب هلث داشتیم، توانستیم با توجه 
به موقعیت جغرافیایی در جنوب کشور، دبیرخانه هرمز هلث 

را در کمتر از 2 سال ایجاد کنیم.

بیش  کرد:  عنوان  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
این  در  پزشکی  تجهیزات  برتر  شرکت های  درصد   80 از 
این شرکت ها  تولیدات  دارند که 75 درصد   نمایشگاه حضور 
وابسته به داخل کشور است و این نشان دهنده این است که ما 
می توانیم در این زمینه نیز پیشرفت های خوبی داشته باشیم.

مؤلفه های  مهم ترین  از  یکی  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
پزشکی  تجهیزات  درمان،  بخش  و  نظام  در  تحول  برنامه 
دکتر  یازدهم،  دولت  و شاخص  وزیر شجاع  با همت  و  است 
ارائه  زمینه  در  توانستیم  درمان،  و  بهداشت  وزیر  هاشمی، 
کسب  را  هایی  موفقیت  دارو،  و  پزشکی  تجهیزات  موقع   به 

کنیم.
دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت  رئیس  قاسمی  دکتر  همچنین 

دکتر  از  تشکر  ضمن  هرمزگان  استان  پزشکی  علوم 
از  هدف  کیش  جزیره  مسئوالن  دیگر  و  مونسان 
از  استفاده  را  جشنواره  و  نمایشگاه  این  برگزاری 
باالبردن  جهت  در  موجود  پتانسیل های  و  ظرفیت ها 
عنوان  بیمارستان ها  پزشکی  تخصصی   سطح 

کرد.
تجهیزات  نمایشگاه  دومین  در  افزود:  ادامه  در  وی 
خارجی  شرکت   13 و  داخلی  شرکت   100 پزشکی 
جدیدترین  مترمربع،   7000 حدود  فضایی  در 
استانداردهای  با  مطابق  روز  پزشکی  دستاوردهای 
جهانی در زمینه ملزومات مصرفی پزشکی، تکنولوژی 
با همکاری مرکز  انفورماتیک و IT درحوزه پزشکی، 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  سالمت  آوری  فن  و  رشد 
آزاد  منطقه  و  هرمزگان  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت 

کیش را در این جزیره زیبا ارائه کردند.
مهندسی  برگزیده  طرح   5 نیز  مراسم  این  پایان  در 
تقدیر و  معرفی  جشنواره  این  دبیرخانه  به  راه یافته   پزشکی 

 شدند.
 همچنین برگزاری 6 کارگاه آموزشی تخصصی از برنامه های 

جنبی این نمایشگاه بود. 
عنوان  به  کیش  جزیره  معرفی  به  توجه  با  است  ذکر  شایان 
 دروازه ورود در دوران پساتحریم و نیز با توجه به پتانسیل های 
این جزیره زیبا در امر سرمایه گذاری، سهولت های قانونی در 
بخش های صادرات و واردات، عدم نیاز به دریافت روادید برای 
این  هوایی  و  آب  مساعد  شرایط  و  خارجی  شرکت کنندگان 

نمایشگاه در جزیره کیش برگزار شد.

همزمان با دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی هرمز هلث در جزیره کیش برگزار شد؛

اولین جشنواره ملی مهندسی پزشکی خلیج فارس
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جشن زادروز هنرمندان پیشکسوت متولد پاییز در سومین 
در  کشور  پیشکسوت  هنرمندان  مؤسسه  سالیانه  همایش 

جزیره کیش برگزار شد.
الملل سازمان  امور روابط بین  به گزارش روابط عمومی و 
مونسان  دکتر  حضور  با  مراسم   این  کیش،  آزاد  منطقه 
مرادخانی  علی  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس 
هیأت امنا مؤسسه هنرمندان پیشکسوت کشور، علی اصغر 
کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و 
از هنرمندان پیشکسوت در هتل  اسالمی و جمعی  ارشاد 

مارینای کیش برگزار شد.
به  خوشامدگویی  ضمن  مونسان  دکتر  مراسم  این  در 
هنرمندان گفت: هنر یک موهبت الهی است و باعث می شود 
فکر انسان از سطح عالی به متعالی عروج کند و به واسطه 
برخوردار  ای  ویژه  جایگاه  از  هنرمندان  موهبت،  همین 

هستند.
وی ضمن اشاره به اینکه نگاه انسان به دو صورت سطحی 
و عمیق است، عنوان کرد: چشم هنرمند با ادراک و عمیق 
می بیند و دریافت های خود را به صورت هنر ابراز می کند و 

باعث نفوذ در انسان ها می شود.
احداث  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  همچنین 
مجموعه هنری به مساحت 42 هزار متر مربع در آینده ای 

نزدیک در جزیره کیش خبر داد و اشاره کرد: این مجموعه 
هنری شامل سالن کنسرت با ظرفیت 2500 نفر، سالن های 
 تئاتر، سینما، سالن اجتماعات و کارگاه برای تمامی رشته های 
هنری می باشد. با ایجاد چنین پروژه ای، جزیره کیش نقش 

مهمی در ترویج فرهنگ و هنر کشور خواهد داشت.
هزار  و 800  میلیون  سالیانه 1  در حال حاضر  افزود:  وی 
گردشگر به جزیره کیش سفر می کنند و طبق چشم انداز 
در  مسافر  میلیون   6 به  رقم  این  باید  کیش  جامع  طرح 
سال برسد. امید است با اجرای چنین پروژه هایی به جذب 

گردشگر داخلی و خارجی به جزیره کیش کمک شود.
همچنین در این مراسم علی مرادخانی معاون هنری وزارت 
جزیره  مسئوالن  از  تشکر  اسالمی ضمن  فرهنگ  و  ارشاد 
تمدن  یک  شناسنامه  و  نماد  ویترین،  هنر،  گفت:  کیش 
مردم  بین  محبوبیت  و  عزت  صاحب  هنرمندان  و   است 

هستند.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این 
در  مونسان  دکتر  ارزش  با  سوابق  به  اشاره  ضمن  مراسم 
استودیوهای  تهران،  پردیس های  ایجاد  و  احداث  خصوص 
استاندارد و مناسب برای فعالیت های هنرمندان، مجموعه 
تئاتر خاوران و صبا در پایتخت، ابراز امیدواری کرد که با 
زحمات و حمایت ایشان جزیره کیش در آینده ای نزدیک 
تبدیل به مرکز و محور اصلی فعالیت های هنری از جمله 

حراج های هنری در کشور و منطقه شود.
وی در پایان یاد آور شد: این مؤسسه در سه سال گذشته 
کارنامه قابل قبولی را کسب کرده و امید است که کارکرد و 

عملکرد آن باعث شکوفایی بیشتر شود.
علی اصغر کاراندیش، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این مراسم ضمن اشاره به 
اینکه هنر از جایگاه مهم و ویژه ای برخوردار است، افزود: 
اگر کشوری در حوزه فرهنگ و هنر ارتقاء پیدا کند، می تواند 
در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز ارتقاء پیدا 

کند. در غیر اینصورت نمی تواند به توسعه مطلوب برسد.
وی یادآور شد: هیچ زبانی گویاتر از زبان هنر نیست. امروزه 
در هر جامعه ای هنرمندان و اهالی هنر می توانند جریان ساز 
باشند و جامعه را متحول کنند. این موضوع در کشور و دنیا 
ثابت شده است. باید جایگاه هنرمندان را باور کرد و اگر این 
جایگاه را باور نکنیم جامعه در حوزه های دیگر نیز با چالش 

روبرو خواهد شد.
در این مراسم مسئوالن مؤسسه هنرمندان پیشکسوت کشور 
از زحمات دکتر مونسان قدردانی و تشکر کردند و به رسم 

یادبود هدیه ای را نیز به ایشان اهدا کردند.
در پایان مراسم نیز از هنرمندان پیسکسوت کشور تجلیل 
مسئوالن  با  پاییز  فصل  ماهه  سه  متولد  هنرمندان  و  شد 

عکس یادگاری انداختند.

به مناسبت سومین همایش سالیانه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت کشور در جزیره کیش برگزار شد

برگزاری جشن زادروز هنرمندان پیشکسوت متولد پاییز

با دســتور دکتر مونســان با هرنوع گرانفروشی و 
بلیــت های هواپیمایــی کیش در  نرخ  تخلف در 
قانونی برخورد  بلیت سراسر کشــور   دفاتر فروش 

می شود. 
بــه گزارش روابــط عمومی و امــور بین الملل ســازمان 
منطقــه آزاد کیــش، افزایش نرخ بلیــت هواپیما به ویژه 
در ایــام تعطیالت یکــی از معضالت جزیــره کیش بوده 
 که همــواره اعتراض و نارضایتی زیادی نیز درپی داشــته

 است.
آزادســازی نرخ بلیت هواپیما، عدم ثبات درعرضه بلیت و 
افزایش ناگهانی و سرسام آور قیمت بلیت هواپیما به مقصد 
کیش را در پی داشــت و خبر از افول گردشــگری در این 
منطقه آزاد می داد اما با تدبیر مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد کیش این مشکل به نقطه عطفی برای ایجاد ثبات در 

نرخ بلیت هواپیمایی کیش تبدیل شد تا دیگر گردشگران 
در ایام شلوغ سال شــاهد افزایش بی رویه و نابسامانی در 

قیمت های بلیت هواپیما به مقصد کیش نباشند.
با دستور دکتر مونســان مقرر شد هواپیمایی کیش بدون 
افزایــش قیمت و بــا نرخ مصوب بلیت ها را به مســافران 

عرضه کند.
اجرای این دســتور نیازمند نظارت مداوم است تا همزمان 
عالوه بر آگاه ســازی مســافران از حقــوق قانونی خود در 
خصــوص نرخ بلیــت هواپیمایی کیش بر اســاس قیمت 

مصوب، از هرگونه تخلف جلوگیری شود.
برهمین اســاس عالوه بر نظارت جــدی در جزیره کیش 
و پلمــپ یکــی از دفاتر فــروش بلیت هواپیمــا به علت 
گرانفروشــی، در یک اقدام منسجم و هدفمند تیم نظارتی 
سازمان منطقه آزاد کیش به صورت مستمر پیگیر هرگونه 

تخلف اســت و با استقرار در فرودگاه مهرآباد قیمت خرید 
بلیت های هواپیمایی کیش را از مسافران جویا می شوند.

در پرواز فوق العاده که به مناسبت میالد مسعود نبی مکرم 
اســالم )ص( برقرار شد در بین 141 مسافر این پرواز تنها 
دو مســافر بلیت هواپیمایی کیش  را10 تا 20 هزار تومان 
گرانتر از نرخ مصوب خریده بودند که به ســرعت نسبت به 
اخطار به دو دفتر فروش بلیت در دو شهرســتان کشور و 

برخورد قانونی با آنان اقدام شد.
گفتنی است نظارت بردیگر پروازها نیز همچنان ادامه دارد 
و ســازمان منطقه آزاد کیش تا حصول اطمینان از رعایت 
مقــررات و عرضه بلیت هواپیمایی کیش با نرخ مصوب در 
سراســر کشــورمان این روند را ادامه می دهد تا عالوه بر 
رضایتمندی مسافران شاهد ثبات و امنیت در مسیر توسعه 

گردشگری باشیم.

بــه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان در ادامه بازدیدهای 
دوره ای از پــروژه های بخش خصوصی جزیره کیش 
از 4 پروژه با کاربری های مســکونی، تجاری، اداری و 

گردشگری بازدید کرد.
مدیــر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش با اشــاره به 
شــرایط ویژه جزیره کیش از نظر موقعیت جغرافیایی 
گفــت: جزیره کیش در دوران رکود نســبت به دیگر 
نقاط کشور از شرایط اقتصادی بهتری برخوردار بوده 
اســت و پروژه هایی که براساس استانداردهای کیفی 

ساخته شــده اند با استقبال خوبی از سوی خریداران 
مواجه شده اند.

وی افــزود: تامین زیرســاخت های جزیــره کیش از 
جمله اقدامات ســازمان منطقه آزاد کیش در راستای 
تسهیل شرایط برای ســرمایه گذاران بوده که در دو 
ســال گذشته زیرســاخت های مورد نیاز بخش های 

مختلف کیش ایجاد شد.
دکتر مونســان گفت: در برنامه ریزی های انجام شده 
 منتظر برون رفت از فضای تحریم نماندیم و با پیش بینی
نیازهای جزیره کیش در حوزه های زیرساختی و تامین 

انرژی همه کارهای الزم انجام شــد و در حال حاضر 
آماده تامین امکانات برای سرمایه گذاران هستیم.

گفتنی اســت بازدیدهای دوره ای مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیــش و جمعی از معاونــان و مدیران 
سازمان از پروژه های بخش خصوصی با هدف تشویق، 
تسهیل شرایط و تســریع در عملیات ساخت در بازه 
های زمانی کوتاه مدت انجام می شود و ضرورت توجه 
به کیفیت به همراه زیبایی سازه ها از نظر معماری از 
جمله موارد مورد تاکید دکتر مونسان در این بازدیدها 

است.

با تأکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش آغاز شد

نظارت شدید بر نرخ عرضه بلیت های هواپیمایی کیش در سراسر کشور

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از روند ساخت پروژه های بخش خصوصی

فرهنگ  وزارت  هنری  امور  معاون 
و  ظرفیت  اسالمی  ارشاد   و 
ایجاد  برای  را  کیش  پتانسیل های 
مثبت  منطقه  در  هنری  مرکز 

ارزیابی کرد.
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل 
حاشیه  در  مرادخانی  علی  کیش، 
ساالنه  همایش  سومین  برگزاری 
در  کشور  پیشکسوت  هنرمندان 
به  توجه  با  گفت:  کیش  جزیره 
از   1359 سال  از  که  شناختی 
 کیش دارم، ظرفیت و پتانسیل های

تبدیل  برای  جزیره  این 
اقتصاد،  اصلی  مرکز  به  شدن 
گردشگری  مناسبات  فرهنگ، 
و  است  مناسب  اجتماعی  و 
هنر  و  فرهنگ  غنای  دلیل  به 

منطقه در  هنر  پایلوت  می تواند  کیش  جزیره   کشورمان، 
باشد.

لحاظ زیرساختی و مدیریتی  از  افزود: جزیره کیش،  وی 
دارای توانمندی های زیادی است که اگر ما بتوانیم از این 
شک  بی  کنیم  استفاده  هنری  آثار  ارائه  برای  ظرفیت ها 

اتفاق مثبتی در مسیر اعتالی هنر خواهد بود.

به  و  ایران  در  هنر  هفته  برگزاری  در خصوص  مرادخانی 
خصوص در جزیره کیش عنوان کرد: ارزش برگزاری هفته 
ما  اگر  است.  آن  ارائه  به  جهان،  کشورهای  بین  در  هنر 
 بتوانیم تقویم هنری طراحی کنیم با توجه به پتانسیل  هایی 
 که در کیش، قشم و سایر مناطق آزاد کشور وجود دارد می توان 
فضا و شرایطی را ایجاد کرد تا هنرمندان کشور در زمان 
مشخصی از سال، آثار خود را به درستی و شایستگی در 

آن منطقه عرضه کنند.
هنرهای  مجموعه  اخیراً  شد:  یادآور  وی 
معاصر در خرمشهر راه اندازی شد و جزیره 
مجموعه ای  چنین  تواند  می  نیز   کیش 
را دارا باشد  و به صورت حرفه ای پایگاهی 
می تواند  کیش  باشد.  هنر  ارائه   برای 
زیرا  باشد  مناطق  سایر  از  متفاوت تر 
می توانند  دنیا  نقطه  هر  از  گردشگران 
را  آثار خود  و  به کیش ورود  به راحتی  
ارائه کنند.  با وجود هنرمندان داخلی و 
حراج های  توان  می  کیش،  در  خارجی 
موزه  و  مختلف  گالری های  هنری، 
هنرهای معاصر ایجاد کرد. در آن صورت 
بومی  عرصه  دیگر  کیش  جزیره  عرصه 
نخواهد بود و آثار هنری دنیا و حراج های 
برگزار  منطقه  این  در  می تواند  جهانی 
و معنوی آن هم در  مادی  فواید  و  شود 

کیش محفوظ خواهد ماند.
برگزاری  برای  مونسان  دکتر  استقبال  از  پایان  در  وی 
برنامه ها و اجرای فعالیت های هنری در جزیره کیش خبر 
: وزارت ارشاد نیز در بخش نرم افزاری آماده  داد و گفت 

همکاری است.
هنرمندان  ساالنه  همایش  سومین  است  ذکر  شایان 

پیشکسوت به مدت سه روز در جزیره کیش برگزار شد.

علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جزیره کیش می تواند پایلوت هنر در منطقه باشد
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آزمایشگاه فدراسیون بین المللی والیبال با بررسی ماسه ارسالی 
کیش برای میزبانی تور جهانی والیبال ساحلی، به آن نمره 

عالی داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، ایران از 25 تا 30 بهمن ماه امسال برای نخستین بار 
میزبان تور جهانی والیبال ساحلی در جزیره کیش خواهد بود 
که این میزبانی در صورت کسب نمره مطلوب، دو سال دیگر 

تمدید خواهد شد.
برای این رقابت ها چهار زمین مسابقه و یک زمین تمرین در 
نظر گرفته شده است که در منطقه پالژ مردان کیش قرار 
دارد. ماسه زمین های والیبال ساحلی کیش در این منطقه 
برای  مطلوب  کیفیت  مرجانی  سنگ های  افزایش  دلیل  به 
برگزاری این رقابت ها نداشت و به همین دلیل امکان دریافت 
وجود  آن  برای  نیز  والیبال  المللی  بین  فدراسیون   تاییدیه 

نداشت.
فدراسیون  ساحلی  سازمان  دبیر  نشست  در  موضوع  این 
قرار  و  مطرح  کیش  آزاد  منطقه  مقام  قائم  و  والیبال 
شرایط  که  کیش  در  منطقه  این  ماسه  دپوی  از  شد 
استفاده  مسابقات  زمین  برای  دارد،  مطلوبی   بسیار 

شود.
مقدمات جابجایی این ماسه ها به زمین های ساحلی انجام شده 
است و مقداری نیز برای آزمایشگاه های فدراسیون بین المللی 

والیبال در کشورهای کانادا و آمریکا ارسال شد که پس از 
آزمایش های متعدد امتیاز عالی به دست آورد. دبیر سازمان 
ماسه ها  آزمایش  روند  مورد  در  والیبال  فدراسیون  ساحلی 
گفت: بررسی کیفیت ماسه های ارسال شده به آزمایشگاه های 

فدراسیون جهانی والیبال 45 روز طول کشید.
ماسه های  کیفیت  کرد:  خاطرنشان  غفوری  کسری 
هفت  در  کیش  جزیره  ساحلی  زمین های  برای  ارسالی 

المللی  بین  فدراسیون  آزمایشگاه  بررسی  مورد   بخش 
قرار گرفت که در هر بخش امتیازی به آن تعلق گرفت.

فدراسیون  آزمایشگاه  امتیاز  نهایت  در  افزود:   وی 
بود که  به ماسه های جزیره کیش 100  والیبال  بین المللی 
والیبال  تور جهانی  میزبانی  و  عالی محسوب می شود  نمره 
به را  تایید فدراسیون جهانی  نیز  این نظر  از   در بهمن ماه 

 دست آورد.

تیم فوتبال کیان شاهین کیش یک برد دیگر را در کارنامه 
خود ثبت کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
فوتبال کشور  دوم  لیگ دسته  در هفته دهم  آزاد کیش، 

المپیک کیش،  زمین شماره یک مجموعه  در  دیدار  یک 
بین تیم های کیان شاهین کیش و خلخال دشت خلخال 
برگزار شد که این دیدار در پایان با نتیجه 2 بر صفر به نفع 

میزبان به پایان رسید.

بنابراین گزارش، گل های این دیدار را مسعود رمضانی در 
دقیقه43 و عباس کندل در دقیقه 3 وقت اضافه به ثمر 
این مسابقه 13  برد  با  کیان شاهین کیش  تیم  رساندند. 
امتیازی شد و همچنان در مکان هفتم جدول قرار گرفت.

شاهین کیش همچنان روی نوار پیروزی

فدراسیون بین المللی والیبال به ماسه کیش نمره عالی داد

انتخاب  مراسم  نبود  مشکلی  اگر  و  بیایند  کیش  به  بازدید  برای  گروه  یک  است  قرار 
انتخاب  شود.  برگزار  کیش  جزیره  در   2016 سال  در  آسیا  فوتبال  سال  برترین های 
گرفته قرار  مدنظر  آمد  و  رفت  ویزای  زمینه  در  الزم  سهولت های  دلیل  به   کیش 

 است.
تابناک  از  نقل  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
انتخاب  مراسم  از  میزبانی  برای  ایران، جزیره کیش  فوتبال  فدراسیون  رئیس  پیشنهاد  با 

بهترین های سال فوتبال آسیا در سال 2016 معرفی خواهد شد.
 با پیشنهاد علی کفاشیان که نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا هم هست در جلسه 
انتخاب  مراسم  از  میزبانی  برای  کیش  جزیره  کنفدراسیون،  این  رئیسه  هیأت  آینده 
بهترین های سال فوتبال آسیا در سال 2016 معرفی خواهد شد. قرار است به همین منظور 
در جلسه بعدی هیأت رئیسه AFC این موضوع به صورت جدی مطرح شود تا یک گروه 
برای بازدید به کیش بیایند و اگر این موضوع مصوب شد، مراسم انتخاب برترین های سال 

فوتبال آسیا در سال 2016 در جزیره کیش برگزار  شود. 

کیش نامزد میزبانی از مراسم بهترین های سال 2016 فوتبال آسیا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزادکیش، این 
مسابقات از تاریخ 28 تا 30 آذر ماه در دو مقطع سنی باالی 16 سال و 
زیر 16 سال و در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، اذان، ابتهال، 
حفظ، مفاهیم قرآن کریم و مفاهیم نهج البالغه و با شرکت 753 نفر در 

محل مرکز همایش های بین المللی کیش، برگزار شد.
 30 دوشنبه  روز   19 ساعت  مسابقات،  از  دوره  این  اختتامیه  مراسم 
آذرماه برگزار شد که استاد حسن خانچی و گروه تواشیح مصباح الهدی 
در این مراسم به اجرای برنامه پرداختند و در پایان نیز از نفرات برتر 

تقدیر شد.

اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات قرآن، حدیث و اذان در کیش
چهاردهمین دوره مسابقات قرآن، حدیث و اذان در جزیره کیش به کار خود پایان داد

در مسابقه بزرگ نقاشی کیش پارچه بوم هزار متری توسط کودکان و خانواده ها نقاشی و رنگ آمیزی می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقه نقاشی دریایی خیابانی 
بر روی پارچه بوم هزارمتری یکم دی در حد فاصل سه راه پردیس تا مقابل تاالرشهر کیش برگزار 
می شود. این برنامه خالقانه که با هدف افزایش نشاط و شادابی خانواده ها و فرزندانشان به همت 
امور زنان و روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار می شود 600 قلم مو 
برای نقاشی و رنگ آمیزی در اختیار کودکان و خانواده ها قرار می گیرد. بازی آزادانه با رنگ ها از دیگر 
برنامه های این مسابقه است که به منظور افزایش خالقیت و شادی در کودکان و خانواده ها دراین 
مسابقه انجام می شود. گفتنی است مشارکت کودکان در اجرای برنامه ها و ایجاد فضایی پر نشاط برای 
افزایش روحیه و اعتماد به نفس درکودکان تحت نظارت بزرگساالن از جمله اثرات مثبت برگزاری 

این برنامه است.

برگزاری مسابقه بزرگ نقاشی 
دریایی خیابانی در جزیره کیش
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بازدید دکتر جهانگیری از روند ساخت رپوژه اهی
هندورابی جزریه  فرودگاه  و  بندر   


