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صرفه جويي 4 ميلياردي،
 مزيت بهره برداري از سايت بازيافت نخاله هاي ساختماني در كيش است

باهدف توسعه گردشگري سالمت؛
 كلينيک بين المللی تخصصی كبد در كيش افتتاح می شود 

باغ راه ايراني جزيره كيش گذري بر تاريخ كشور

درهفته دولت افتتاح مي شود؛
 پارك خانواده كيش با مجموعه اي ازامكانات تفريحي
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بر قراری دیپلامسی سازنده و دوستانه با سایر نقاط دنیا یکی از 

وظایف اصلی مناطق آزاد کشور است.

مسأله اقتصاد وگردشگری به هم گره خورده است . اقتصاد موفق در 
تعامل سازنده با جهان است . هرچه در تعامل با ملل جهان بکوشیم از 

اقتصاد موفق رتری برخوردار خواهیم بود.
 می گویند پس از جنگ دوم جهانی مردم آلمان مدت 20 سال شبانه روز 
یک  و  زندگی  گذران  و  درآمد  کسب  برای  شیفت  یک  کردند.  کار 
شیفت برای ساختن کشورشان و پرداخت غرامت های سنگین ناشی 
اقتصادی  از وضعیت  به خوبی  همه  امروز  اما  در جنگ.  از شکست 

آلمان مطلع هستیم.
ایران ما  از آن مطلع هستیم.  از شرایط کشورمان بگوییم هر چند 
دارای یک درصد جمعیت دنیا و یک درصد وسعت خاک کره زمین 
است . با این محاسبه باید از حدود 13 میلیارد دالر درآمد گردشگری 

برخوردار باشیم!
قرار است در مهر ماه سال جاری سمپوزیوم گردشگری بین المللی 
سازمان ملل با موضوع ایجاد گردشگری پایدار، در تهران برگزار شود.

ایران از یکهزار و 250 میلیارد دالر درآمد گردشگری جهان در سال 
2013 تنها حدود شش میلیارد دالر درآمد داشته است. این درآمد 
اندک حاصل تحریم ها، محدودیت های حاصله و البته استفاده نکردن 

از ظرفیت های داخلی صنعت گردشگری بوده است.
بازنگری  یک  نیازمند  کشورمان  گردشگری  صنعت  می رسد  بنظر 
جدی است. خارج از اوصاف غیر عملی که تاکنون به آن پرداخته ایم 

اما این صنعت می تواند اقتصاد کشور را نجات بدهد.
از  حاصل  مالی  گردش   2013 سال  در  کنید،  توجه  نکته  این  به 
گردشگری خارجی در اقتصاد جهانی از محل جابجایی یک میلیارد و 

187 میلیون گردشگر بالغ بر یکهزار و 250 میلیارد دالر بوده است.
این رقم درآمد حاصل از صنعت گردشگری در جهان، تا 10 درصد 
گردشگری  باالی  ظرفیت  از  که  کشورهایی  ملی  ناخالص  تولید 
برخوردارند را به خود اختصاص داده است. همچنین 9 تا 12 درصد 
اشتغال مولد کشورهای فعال در صنعت گردشگری نیز از محل این 

صنعت ایجاد شده است.
دارد.  گردشگری  توسعه  برای  مناسبی  بسترهای  نیز  ما  کشور 
نیز  کالن  سرمایه گذاری های  به  نیازی  شاید  که  طبیعی  بسترهای 
ندارد بسیاری گردشگران جهان تمایل دارند تا از بسترهای طبیعی 
گردشگری ایران بازدید کنند. حتی آسمان پر از ستاره کویر ایران 
مشتاقان بسیاری را بخود جلب می کند که بطور قطع تماشای آسمان 
پر از ستاره نیازی به صرف هزینه های سنگین ندارد اما باید پذیرفت 
آن  استانداردسازی  فکر  به  و  داد  توسعه  باید  را  هتلداری  صنعت 

باشیم.
گردشگران در کنار آنکه به آغوش طبیعت ایران پناه می آورند، اما 
از طریق  تنها  این مهم  بهداشت مناسب هستند.  و  امنیت  نیازمند 

ایجاد فرصت های هتلداری و افزایش پذیرش مسافر ایجاد می شود.
متأسفانه در سال های 1391 و 1392 نرخ رشد اقتصادی کشورمان منفی 
بوده است. دولت یازدهم در تالش است تا  با استفاده از ظرفیت های موجود 
اقتصاد را از حالت رکود خارج کند. باید پذیرفت یکی از راهبردهای خروج 
از رکود توسل به صنعت گردشگری است. این صنعت قادر است در آمدهای 

ارزی را افزایش دهد و اشتغال پایداری را بوجود آورد.
اقتصادی  افق های  به  سیاسی  موانع  بارفع  تا  امیدواریم  اکنون  هم 

مناسب دست یابیم.

تعامل بین المللی 
راضیه طاهری
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فهرست

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش: پس از30 سال اعتبار بیش از 45 طرح عمرانی کیش بدون فروش زمین تأمین شد
با تأکید بر حفظ محیط زیست؛ تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی کیش راه اندازي مي شود

پارك خانواده کیش با مجموعه اي از امکانات تفریحي
صرفه جویي 4 میلیاردي، مزیت بهره برداري از سایت بازیافت نخاله هاي ساختماني در کیش است

دریچه
تقسیم بندی جزیره کیش به 3 ناحیه شهری

 ارائه خدمات مطلوب در دستور کار شهرداران آینده قرار دارد.
رایزنی 12 هیئت اقتصادی بین المللی برای سرمایه گذاری در کیش

با هدف توسعه گردشگري سالمت، کلینیک بین المللی تخصصی کبد در کیش افتتاح می شود
پمپ بنزین اختصاصی فرودگاه بین المللي کیش به بهره برداری رسید

تکـمیل پروژه ها در کیـش شـتاب مـی گیرد
افزایش 13 درصدی صادرات از کیش در 8 ماه گذشته

بندرگاه کیش از واسطه گری بنادر امارات، بی نیاز می شود
انجام نخستین عمل جراحی به روش الپاراسکوپی

حضور تیم هاي معتبر جراحي پالستیک در جزیره کیش
هندورابی سبز می شود

باغ راه ایراني جزیره کیش گذري بر تاریخ کشور
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مسافر تاکسی  و میني بوس شهري شد

مهندس مونسان: دست دانشگاهیان را برای توسعه کیش می فشاریم
آزمون غافلگیرانه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از آتش نشانان

نماز عید سعید فطر با شکوه خاصی درکیش برگزار شد، حضور پرشور مردم و مسؤولین در راهپیمایی روز جهانی قدس
آنچه که امروز در نوار غزه شاهدیم تنها بخشی از واقعیت استکبار است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کي ش: آزاده ها سرمایه هاي کشور و وارثان ارزشهاي دوران دفاع مقدس هستند
امام جمعه کیش: سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات اسراییل غیرقابل قبول است

سطح بندي اعضای گروه هنرهای نمایشی کیش توسط اساتید مطرح کشور
حضور استاد چنکاواریان در جمع موسیقیدانان جزیره کیش

ارائه تخفیف ویژه ایرانگردي به مقصد کیش در رالی تور خانواده
استقـبال کم نظـیر گـردشگران از ورزش های دریایی کیـش

کاراته کاهای کیش با کسـب مـدال طال و برنز قهرمانی کشور، راهی مسابقات جهانی ژاپــن شــدند 

1 اردیبهشت 51 مرداد 8



با  مونسان  مهندس 
زمین  فروش  به  اشاره 
راه  تنها  عنوان  به 
در  درکیش  درآمدزایی 
30 سال گذشته گفت: با 
پایدار  درآمدهای  ایجاد 
از 45 طرح  اعتبار بیش 
بدون  درکیش  عمرانی 
فروش زمین تأمین شد.

و  عمومی  روابط  گزارش  به 
امور بین الملل سازمان منطقه 
مونسان  مهندس  کیش  آزاد 
های فعالیت  تشریح   در 

این سازمان در دوره مدیریت 
این مدت 25  در  وی گفت: 
پروژه به بهره برداری رسیده 
حال  در  نیز  پروژه   43 و 
از  بیش  و  است  احداث 
میلیارد   800 و  هزار  چهار 
تومان سرمایه گذاری جذب 

با محوریت  این سرمایه گذاری  از  اعظمی  شده که بخش 
گردشگری بوده است. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش رسیدن این سازمان 
به درآمدهای پایدار را یکی از اهداف خود برشمرد و افزود: 
در حالی در 30 سال گذشته واگذاری زمین عمده ترین 
بدون  امروز  بوده،  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  درآمد  راه 
را  عمرانی  طرح   45 از  بیش  ایم  توانسته  زمین  فروش 

تأمین اعتبار کنیم. 
افزایش برای  شده  انجام  برنامه ریزی های  به   مونسان 
  جذابیت های گردشگری کیش مانند نمایش تری دی مپینگ

در کشتی یونانی اشاره و تأکید کرد: باید بر جذابیت های 
جزیره کیش افزوده شود و در این مسیر طرح های خوبی 

به مرحله اجرا خواهد رسید. 
از مسیر هوایی  به رشد 4 درصدی ورود گردشگران  وی 
در5 ماهه نخست امسال درمقایسه با مدت مشابه درسال 
گذشته اشاره کرد و گفت: میزان مسافران ورودی به جزیره 
کیش درمجموع در دو بخش هوایی و دریایی حدود یک 
کیفی  افزایش  شاهد  حال  عین  در  و  داشته  رشد  درصد 
مسافران و گردشگران کیش نیز بوده ایم به نحوی که در 
تعطیالت نوروزی امسال کمتر شاهد مسافرانی بودیم که 

در کمپ های چادری اقامت داشته باشند.
افزایش  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه بر 
و  ها  هتل  گفت:  و  داد  خبر  گردشگری  حوزه  بر  نظارت 
رستوران ها و دیگر مراکز ارائه خدمات گردشگری به شدت 
تحت نظارت هستند تا شاهد رضایت حداکثری مسافران 

و گردشگران باشیم.
به  وارداتی  کاالهای  کیفیت  بر  نظارت  همچنین  مونسان 
جزیره کیش را یکی از اقدامات انجام شده توسط سازمان 
بر  کیفی  نظارت  گفت:  و  کرد  عنوان  کیش  آزاد  منطقه 
محصوالت ورودی به جزیره کیش به ویژه در حوزه سالمت 
و آرایشی و بهداشتی تشدید شده و تالش شده است که 
با جلوگیری از اختالف قیمت درعرضه اجناس و کاالهای 
نارضایتی  زمینه  اصلی  سرزمین  با  چینی  کیفیت  کم 

گردشگران و مسافران از کیش به حداقل برسد.      
وی در ادامه سخنانش کیش را نمادی از یک جزیره سبز 
دانست و گفت: استفاده از انرژی های بادی و خورشیدی 
در دستور کار قرار گرفته و به عنوان گام نخست روشنایی  
معابر کیش با استفاده از انرژی خورشیدی تأمین می شود. 
مهندس مونسان با اشاره به افزایش بیش از 50 درصدی 
ظرفیت تولید برق در نیروگاه کیش گفت: با راه اندازی دو 

با ظرفیت 75 مگاوات مشکل تولید برق  واحد نیروگاهی 
در کیش تا سال 1395 مرتفع شده است. 

شبکه  به  اصلی  سرزمین  مانند  کیش  اینکه  بیان  با  وی 
سراسری متصل نبوده و در زمان بروز مشکالت و تعمیرات 
رفع  برای  گفت:  بود  خواهد  برق  قطعی  شاهد  ناچار  به 
این مشکل کلنگ احداث دومین نیروگاه کیش با حضور 
در  و  زده شد  زمین  به  در جنوب جزیره  ترکان  مهندس 
مدت زمان کوتاهی به تدریج به ظرفیت تولید برق افزوده 

خواهد شد. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به اتالف 47 درصدی 
کیش  در  کشی  لوله  سیستم  بودن  قدیمی  دلیل  به  آب 
شبکه  در  شده  انجام  اصالحات  با  گفت:  و  کرد  اشاره 
آبرسانی میزان اتالف آب به 37 درصد کاهش یافته و در 
تالش هستیم این میزان به 27 درصد که میزان معمول در 

سطح کشوراست کاهش پیدا کند. 
مهندس مونسان همچنین به روند احداث تصفیه خانه 10 
 هزار متر مکعبی فاضالب اشاره کرد و گفت: با بهره برداری
از این تصفیه خانه در هفته دولت هفت هزار متر مکعب آب 
 پسماند استحصال شده در اختیار فضای سبز قرار می گیرد
مهیا  جزیره  سبزدر  فضای  برابری  دو  افزایش  امکان   و 

می شود.
آزاد کیش همچنین درخصوص   مدیرعامل سازمان منطقه 
اقدامات انجام شده در بندرگاه کیش افزود: ترمینال مسافری 
برداری  بهره  به  نوروز سال 94  بود  قرار  بندرگاه کیش که 
 برسد با تالش شبانه روزی، نوروز 93 با زیربنایی به مساحت 
نیم  و  سالیانه یک  پذیرش  با ظرفیت  و  مترمربع  هزار   12
تردد  نگرانی های  و  رسید  بهره برداری  به  مسافر  میلیون 

مسافران از مسیر دریایی رفع شد. 
مهندس مونسان با بیان اینکه هم اکنون بندرگاه کیش با وجود 
سه پست اسکله 12 هزار تنی امکان پذیرش کشتی های با 
ظرفیت حداکثر 5 هزار تنی را دارد به اجرای عملیات الیروبی 
بندرگاه کیش اشاره کرد و گفت: با اتمام اجرای این عملیات 
امکان پذیرش کشتی های 12 هزار تنی در راستای رونق تجارت 

در کیش فراهم می  شود.
الیروبی  افزود:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بندرگاه کیش توسط بزرگترین الیروب کشور پس از یک 
وقفه کوتاه به دلیل اعزام اجباری این پیمانکار به مأموریت 
از سر  بزودی دوباره  فوری وزارت نفت در منطقه کنگان 
گرفته شده و تا پایان شهریور با اتمام الیروبی پهلوگیری 
کیش   بندرگاه  در  تنی  هزار   12 ظرفیت  با  کشتی هایی 

میسر خواهد شد. 
تکمیل  با  داشت:  اظهار  وی 
از  تنی  هزار   12 بندرگاه 
امارات  بنادر  گری  واسطه 
اساسی  کاالهای  ورود  برای 

به کیش بی نیاز می شویم.
منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اظهار  ادامه  در  کیش  آزاد 
 35 اسکله  قرارداد  داشت: 
هفته  نیز  کیش  تنی  هزار 
عملیات  و  منعقد  آینده 
آغاز  زودی  به  آن  اجرایی 

خواهد شد. 
منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بیان  با  ادامه  در  کیش  آزاد 
پیشرفته  تجهیزات  که  این 
در  زودی  به  نیز  بندری 
بندرگاه کیش مستقر خواهد 
 شد، افزود: مسیر قسمت های
کاالهای  بارگیری  و  تخلیه 
تجاری از مصالح ساختمانی در بندرگاه نیز از هم جدا شد 
بارگیری  و  تخلیه  مکان  به  تبدیل  اسکله شرقی  بازوی  و 

مصالح ساختمانی و شن و ماسه شده است. 
کیش  فرودگاه  جدید  ترمینال  احداث  به  ادامه  در  وی   
اشاره کرد و گفت: با اتمام این پروژه با زیربنای 40 هزار 
متر مربع در کنار ترمینال فعلی فرودگاه ظرفیت پذیرش 
نیم  و  به چهار  آینده  افق 15 سال  بینی  پیش  با  مسافر 

میلیون مسافر افزایش پیدا خواهد کرد.
نخاله های  بازیافت  سایت  خصوص  در  مونسان  مهندس 
 ساختمانی در کیش که قرار است در هفته دولت به بهره برداری
برسد گفت: انتقال نخاله های ساختمانی به خارج از جزیره 
با توجه به رشد فعالیت های عمرانی در کیش تبدیل به 
سایت  افتتاح  با  که  بود  شده  بندرگاه  در  بزرگی  معضل 
بازیافت نخاله های ساختمانی این مشکل مرتفع می شود. 
وی این پروژه را درکشور منحصر به فرد دانست و گفت: 
بازیافت نخاله های ساختمانی در کیش می تواند نمونه و 

پایلوتی برای سرزمین اصلی باشد.  
سایت  به  ادامه  در  آزادکیش  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بازیافت زباله در کیش اشاره کرد و گفت: با اجرای طرحی 
این  جدید که در آینده اطالع رسانی خواهد شد مشکل 
سایت که مساحت زیادی از زمین های ارزشمند کیش را 

تبدیل به منظره ای نامناسب کرده، برطرف می شود. 
پارك شهر  به احداث  اشاره  با  ادامه  مهندس مونسان در 
در مدت زمان کوتاه گفت: باز پس گیری زمین واگذار شده 
زمانی  بازه  کمترین  در  پارك  این  احداث  و  شهر  پارك 
حال  در  که خوشبختانه  بود  توجه  قابل  اقدامات  از  یکی 
حاضر مورد استفاده و استقبال خانواده های کیشوند قرار 

گرفته است. 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص احداث 
پارك خانواده در غرب جزیره گفت: پس از افتتاح پارك 
به  نیاز  پارك،  این  از  کیشوندان  خوب  استقبال  و  شهر 
احساس  نیز  میرمهنا  منطقه  در  مشابهی  پارك  ایجاد 
بهره برداری  به  دولت  هفته  در  نیز  مجموعه  این  که   شد 

می رسد. 
وی فعالیت خانه فرهنگ در پارك خانواده را یک امتیاز 
ویژگی های  تمام  با  پارك  این  افزود:  و  دانست  آن  برای 
آبنما همراه  دو  امکانات دیگری همچون  با  و  پارك شهر 
سواری،  دوچرخه  رینگ  بازی،  زمین  خروشان،  رود  با 
برداری بهره  به  و فضای سبز  بانوان  بازارچه  تئاتر،   آمفی 

 می رسد. 

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش: 

درهفته پس از30 سال اعتبار بيش از 45 طرح عمرانی كيش بدون فروش زمين تأمين شد مکعبی کیش  متر  هزار  خانه 10  تصفیه  اندازی  راه  با 
دولت، گام مهمی در جهت حفظ محیط زیست کیش برداشته 

می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
اندازي تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی درهفته  با راه  کیش، 

دولت اثرات نامطلوب تصفیه فاضالب در کیش رفع می شود.
حجم تصفیه خانه های کیش بدلیل قدمت 15 ساله کمتر از ظرفیت 
فاضالب ورودی بود به همین دلیل در سال های گذشته روزانه 
بیش از 12 هزار متر مکعب فاضالب 40 مرکز اقامتی- پذیرایی 
 و مجتمع مسکونی توسط تانکر حمل می شد که با راه اندازي

این تصفیه خانه انتقال حدود 95 درصد از فاضالب توسط شبکه 
و تنها 300 متر مکعب از فاضالب از طریق تانکر حمل می شود.
همچنین با بررسی های کارشناسان و بهره برداري از این طرح 
اصالحاتی در شیوه تصفیه انجام شده و با کاهش حداقلي اثرات 

نامطلوب عدم تصفیه، کیفیت آب تولیدی افزایش مي یابد.
سانترفیوژها و میکسرهای تصفیه خانه 10 هزار متر مکعبی کیش 
مطابق با فناوری های روز دنیا در حال ساخت است و براساس 
هاي  بخش  آینده همه  ماه  تا چند  انجام شده  ریزیهاي   برنامه 

کیش به شبکه فاضالب وصل مي ظشوند. گفتني است در حال حاضر یک مدول 10 هزارمتر مکعبی در این تصفیه خانه راه اندازی شده که برای چهار تا پنج سال آینده جوابگوي نیاز 
 جمعیت و حجم ورودی آب فاضالب جزیره کیش است و تجهیزات کنترلی مدرن، مخازن ذخیره، معادل ساز و سیستم فیلتراسیون و سیستم گندزدایی با اشعه UV از دیگر پیش بینی هاي

 انجام شده به عنوان مکمل این تصفیه خانه است که با این تجهیزات تصفیه آب عاري از هر گونه بوی بد، برای آبیاری فضای سبز انجام مي شود.

با تاكيد برحفظ محيط زيست ؛
تصفيه خانه 10 هزار متر مكعبی كيش راه اندازي مي شود

میرمهنا  منطقه  پارک  اولین  و  کیش  جزیره  پارک  دومین 
درهفته دولت به بهره برداري مي رسد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین المللي سازمان منطقه 
استقبال  و  شهر  پارک  بهره برداري  از  پس  کیش،  آزاد 
روزافزون ساکنان و گردشگران جزیره از امکانات این پارک 
عملیات  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دستور  با 

احداث دومین پارک جزیره کیش آغاز شد.
با توجه به بافت مسکوني غرب جزیره و نیاز مبرم  شهروندان 
منطقه میرمهنا به اماکن تفریحي و گردشگري براي پرکردن 
اوقات فراغت خانواده ها و فرزندانشان این پارک با نام پارک 
مختلف  امکانات  از  کامل  مجموعه اي  صورت  به  و  خانواده 

دراین منطقه ساخته شد.
پارک خانواده کیش داراي فضاي سبز زیبا و امکاناتی چون 
حوضچه   ، رودخروشان  با  آبنمایي  و  اینتراکتیو  آبنمای  دو 
زمین  تئاتر،  آمفی  سواری،  دوچرخه  رینگ  پارک،  وسط  در 
تنیس  بدمینتون،  زمین  مصنوعی،  چمن  زمین  شامل  بازی 
و  پارکینگ  آالچیق،  و  چادری  سایبان  اسکیت،  میز،  روی 
بهره برداری به  دولت  درهفته  و  است  مدیریت   ساختمان 

 می رسد.

پارك خانواده كيش با مجموعه اي 
بازیافت نخاله و استحصال مصالح ساختماني بدون ایجاد ازامكانات تفريحي بزرگ ترین سایت 

آالیندگي زیست محیطي در هفته دولت درجزیره کیش به بهره برداري مي رسد.
راه اندازی  با  آزاد کیش،  منطقه  بین الملل سازمان  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
از 4  بیش  نخاله هاي ساختمانی در جزیره کیش ساالنه  بازیافت  بزرگ ترین سایت 

میلیارد تومان صرفه جویي مي شود.
با تفکیک نخاله ها، مجدداًًً می توان از موادی چون سنگ و بتون استفاده مطلوب و 

بهینه کرد و هزینه ها به طور چشمگیری کاهش پیدا می کند.
این طرح یکي از پروژه هاي کارآمد درجزیره کیش است که با حضور بخش خصوصي 
محیطي  زیست  آالیندگي هاي  ایجاد  بدون  ایراني  کاماًل  تجهیزات  از  بهره گیري  و 
نخاله هاي  بازیافت  با  هکتار   7 وسعت  به  فضایي  در  نفر   110 براي  اشتغال زایي  با 
ساختماني کیش و تبدیل این نخاله ها به مصالح ساختماني شامل شن، ماسه، بلوك، 

قطعات پیش ساخته بتني و بتن فعالیت خواهد کرد.
سایت بازیافت نخاله هاي ساختماني درچهار فاز مختلف روزانه با ورود 500 تن نخاله 
پاکسازي  هزارتن مصالح ساختماني ضمن  تا  بین 500  و خروج  بازیافت  به چرخه 
نیاز جزیره  از مصالح مورد  زیادي  نخاله هاي ساختماني، بخش  اشغال  اراضي تحت 

کیش را نیز تأمین مي کند.
همچنین با توجه به سرانه فضاي سبز جزیره کیش و نیاز این بخش به کود براي حفظ 
وتوسعه این فضاها درفاز چهارم سایت بازیافت نخاله هاي ساختماني استحصال کود از 
چوبهاي مستعمل و شاخه هاي سردرختي تا چهار ماه آینده به بهره برداري مي رسد.

 آلودگي هاي زیست محیطي، صرف هزینه هاي سنگین براي حمل و خروج این نخاله ها 
و نیاز به واردات مصالح ساختماني با توجه به رونق روز افزون ساخت و ساز در جزیره 
کیش مواردي است که بر ضرورت ایجاد سایت بازیافت نخاله ها و استحصال مصالح 

ساختماني در جزیره کیش تأکید مي کرد.

صرفه جويي 4 ميلياردي، مزيت بهره برداري از 
سايت بازيافت نخاله هاي ساختماني در كيش است

در هفـته دولـت افتـتاح مـی شـود
3 اردیبهشت2 5 اردیبهشت 53 مرداد2 8 مرداد 8



در راستای توسعه گردشگری سالمت در جزیره کیش 
دولت  درهفته  کبد  تخصصی  المللی  بین  کلینیک 

درکیش گشایش مي یابد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، کلینیک بین المللی تخصصی کبد با حضور پروفسور 
با  بین المللی،  و  ایرانی  برجسته  متخصص  علویان«  »موید 
را در  فعالیت خود  ریالی در هفته دولت  میلیارد  اعتبار 10 

بیمارستان کیش آغاز می کند. 
بیمارستان کیش برای راه اندازی این مرکز پزشکی به آخرین 
یکی  عنوان  به  اسکن«  و دستگاه »سیبرو  پزشکی  تجهیزات 

از جدید ترین دستگاه ها و تجهیزات پزشکی، مجهز مي شود. 
میزبان  روزانه  تهران  در شهر  علویان  پروفسور  پزشکی  مرکز 
تعداد زیادی از بیماران کبدی از کشورهای حوزه خلیج فارس، 
حوزه دریای خزر و ترکیه است که با توجه به مزیت هاي جزیره 
کیش از جمله عدم نیاز به روادید برای اتباع خارجی، کلینیک 
بین المللی تخصصی کبد فرصت مناسبي براي جذب بسیاری 

از گردشگران خارجی فراهم مي کند.
کلینیک بین المللی تخصصی کبد میزبان گردشگران سالمت 
کبد،  مانند سرطان  کبد  با  مرتبط  بیماری های  درمان  برای 

هپاتیت، کبد چرب و سیروز کبد خواهد بود. 

باهدف توسعه گردشگري سالمت؛
 كلينيک بين المللی تخصصی كبد 

در كيش افتتاح می شود 

تقسيم بندی جزيره كيش به 3 ناحيه شهریدريـــچه
 ارائه خدمات مطلوب در دستور كار شهرداران آينده قرار دارد

رشد و توسعه اقتصادی می تواند به 
تعبیر و تفسیر  شکل های گوناگون 
از  یکی  تواند  می  آنچه  اما  شود. 
شاخصه های رشد و توسعه اقتصادی 
گذاری  سرمایه  شک  بی   باشد 
اقتصادی  مختلف  بخش های  در 
توان  می  میان  این  در   است. 
را  خارجی  های  گذاری  سرمایه 
یکی از بازوهای مهم رشد و توسعه 
تنها در یک  نیز  این مهم  و  دانست 
مقدور  اقتصادی  امن  و  باز  بستر 

خواهد بود.
یکی  گذاری  سرمایه  جلب  امروزه 
و  توسعه  در  مطمئن  های  راه  از 
پیشرفت اقتصادی است که در سایه 
اشتغال  تولید،  متغیرهایی چون  آن 

و فناوری، رشد پیدا می کنند.
مدیریتی  سیستم های  به  نگرشی 
دنیا نشان از ارزش و اهمیت تبادل 
به  دستیابی  و  اقتصادی  تجربیات 
تکنولوژی های اطالعات و ارتباطات 
زمینه های  پرورش  سایه  در  روز 
این  دارد.  اقتصادی  گذاری  سرمایه 
امر با روند جهانی شدن امروز بیش 

از گذشته مطرح است.
در عصر جهانی شدن اقتصاد، اهمیت 
گذاری سرمایه  و  سرمایه   جلب 

نحوی  به  نیست  پوشیده  کسی  بر 
که عدم توجه به این موضوع سریعًا 
اقتصادی  توسعه  در  تغییرات  روند 
توسعه  و  رشد  دهد.  می  نشان  را 
جانبه  همه  و  مطلوب  اقتصادی 
در  سرمایه گذاری  به  توجه  نیازمند 
بخش های گوناگون به خصوص جذب 
با  خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه 
های  دگرگونی  و  تحوالت  به  توجه 

جهانی و بین المللی است. 
علمی  پذیرش  شرایطی  چنین  در 
 اصول جهانی شدن اقتصاد الزام آور
و تفاوتی  بی  و  رسد  می  نظر   به 

عدم  های  زمینه  آن  به  توجهی  بی 
توسعه اقتصادی را گسترش خواهد 
اقتصادی  داد و موانع تحقق توسعه 

را جدی تر خواهد نمود.

خارجی  سرمایه های  جلب 
بستر ساز رشد اقتصادی 

جزیره کیش یکی از قطب های گردشگری ایران است 
جمعیت  افزایش  به  توجه  با  اخیر  سال  چند  در  که 
نیازمند تغییرات شهری و افزایش زیرساخت های مورد 

نیاز در راستای ارائه خدمات مطلوب است.
را در جزیره کیش  پایدار  افزایش ساختارهای  اهمیت  آنچه 
نفر گردشگر داخلی  میلیون  به 2  نزدیک  افزاید حضور  می 
توجه  که  است  مرجانی  جزیره  این  در  سال  در  خارجی  و 
را  خدمات  دیگر  همچنین  فضاسازی،  و  شهری  خدمات   به 

می طلبد.
مدیران منطقه آزاد کیش نیز آنچه را که ارائه تمامی خدمات 
ذکر شده را تسهیل کرده و سرعت می بخشند در جلسات 
متعدد مورد بحث و بررسی قرار داده و با نیازسنجی های الزم 
راهکار تقسیم بندی جزیره کیش به 3 ناحیه شهری را در 

دستور کار خود قرار داده اند.
»رسول کشت پور« مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در تشریح برنامه ذکر شده به عنوان یکی از پروژه های سازمان 
منطقه آزاد کیش که در هفته دولت افتتاح خواهد شد گفت: 
گذاری سرمایه  شرکت  از  زدایی  تمرکز  سیاست  اساس   بر 

خدمات  لحاظ  به  کیش  جزیره  محدوده  کیش،  توسعه  و 
اقدامات  تا   شد  خواهد  ناحیه شهری   3 بر  تقسیم  شهری 
ارائه شده به کیشوندان توسط نواحی شهری مستقر شده در 
هر بخش، در زمینه فضای سبز، خدمات نظافتی، زیبا سازی، 
پسماندهای  بازیافت  معابر،  روشنایی  پشتیبانی،  اجرائیات، 

خانگی به شکل مطلوبتری ارائه شود.
وی با اشاره به نیاز برخی اقدامات در حوزه شهری جهت آسایش 
شهروندان تأکید کرد: به نظر می رسد برای رسیدگی کامل به 
 مشکالت شهری با توجه به وظایفی که شرکت سرمایه گذاری 
و توسعه کیش در بخش های مختلف عهده دار آن است باید 
فعالیت های این شرکت از تمرکز خارج شده و این وظایف بین 

نواحی شهری که طراحی شده است تقسیم شود.
احراز  نظر جهت  مورد  افراد  ذکر شاخصه های  با  پور  کشت 
نواحی  این  نواحی سه گانه شهری گفت:  سمت شهردار در 
دارای شهردارانی از بین مدیران و معاونان سازمان خواهند بود 
 که در حوزه خدمات شهری زیر نظر شرکت سرمایه گذاری

 و توسعه کیش با نظارت عالی سازمان فعالیت خواهند کرد. 
شهرداران آینده باید دارای تحصیالت عالیه در حوزه مربوطه 

و حداقل 5 سال سابقه فعالیت مرتبط باشند.
سیاست های  از  یکی  تمرکززدایی  دنیا  تمام  در  افزود:  وی 
دولتی است تا بتوان با ایجاد رقابت بین بخش های خصوصی 
در جهت ارائه خدمات مطلوب تر باری از روی دوش کارگزاران 
دولتی برداشته شده و در نتیجه خدمات به شکلی متوازن در 

تمامی بخش های مورد نیاز توزیع شود.
اینکه ساختمان های شهرداری در  بیان  با  این مقام مسؤول 
نواحی سه گانه شهری در حال آماده سازی است اظهار داشت: 
افراد مورد نظر احراز سمت شهرداری در  هم اکنون سوابق 
حال بررسی است و در هفته دولت این طرح به همراه چند 

پروژه عمرانی و خدماتی دیگر به بهره برداری خواهد رسید.
نواحی شهری جزیره کیش  بندی  پور اساس تقسیم  کشت 
را توضیح داد و گفت: در تقسیم کیش به سه ناحیه خدمات 
شهری آیتم ها و عواملی همچون شناخت از طرح جامع توسعه 
کیش و کاربری اراضی و ترکیب جمعیت، وجود زیرساخت ها 

و تأسیسات زیر بنایی و توجه به استقالل هر ناحیه در بهره 
برداری از تأسیسات موجود مانند شبکه های آب و فاضالب 
انتقال  شبکه  و  احداث  حال  در  موجود  خانه های  تصفیه  و 
پساب فضای سبز و مخازن ذخیره، جمعیت ساکن و احتساب 

گردشگران مورد توجه قرار گرفته است.
با اعالم محدوده نواحی تقسیم بندی شده عنوان کرد:  وی 
ناحیه یک تمامی هتل ها شامل 10هزار تخت و بیشتر واحدهای 

مسکونی مورد استفاده در تعطیالت را در بر می گیرد.
 ناحیه 2 شامل قطب جمعیتی شهرك صدف بوده و ناحیه 3 

قطب جمعیتی شهرك میرمهنا را در بر خواهد گرفت.
مشاورعالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اضافه کرد: 
پس از کسر محدوده پروازی از ناحیه 2 تقریباً هر سه ناحیه از 
جهت وسعت متعارف خواهند شد. همچنین هر سه ناحیه از 
نوار ساحلی و طول ساحل مناسب برخوردار بوده و از آنجائی 
که گردشگری مهمترین هدف در طرح توسعه کیش است 
ناحیه 1 به جهت تمرکز اماکن گردشگری و هتل ها از اهمیت 

بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی ادامه داد: کلیه شهرك های صنعتی و تولیدی در ناحیه 
آزاد  منطقه  سازمان  اینکه  به  توجه  با  و  شوند  می  واقع   2
مواجه  اراضی  واگذاری  محدودیت  با  و    1 ناحیه  در  کیش 
جدید  گذاران  سرمایه  تشویق  با  ارتباط  در   3 ناحیه  است 
رابطه الزم است  این  برخوردار شده و در  اهمیت خاصی  از 
اقدامات توسعه تسهیالت و امکانات خدمات شهری در ناحیه 
تا موجبات جذب و رضایت سرمایه گذاران  3 صورت پذیرد 

جدید را فراهم آورد.
رسول کشت پور، مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش همچنین افزود: مسؤوالن بخش های مختلف سازمان 
در جهت افزایش فضاهای گردشگری در جزیره کیش و ارائه 
خدمات مطلوب به کیشوندان و گردشگران و دستیابی به چشم 
 انداز سند1404 و طرح جامع تدوین شده در این چشم انداز 

تالش کرده و حصول نتیجه نیازمند گذر زمان است.

هدف  با  کیش  المللي  بین  فرودگاه  اختصاصی  بنزین  پمپ 
های  شرکت  و  هواپیمایی  های  شرکت  سوختگیری  تسهیل 

مستقر در این فرودگاه راه اندازي شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
این پمپ بنزین مجهز به مخازن 45 هزار لیتری بنزین و نفت گاز، 
به  نازل سوخت و دو دستگاه وب کیوسک  تلمبه و  شش دستگاه 

منظور هوشمند سازی است.
به  فضایی  در  کیش  بین المللي  فرودگاه  اختصاصی  بنزین  پمپ 
مساحت دو هزار و 500 متر مربع منطبق با تمامی استانداردهای 
NFPA )انجمن ملي حفاظت از حریق( طراحی و ساخته شده و 
قرار  مدنظر  فرودگاه  ساله   20 توسعه  طرح  جهت  در  آن  ظرفیت 
گرفته است. ساخت و بهره برداری از مجموعه پمپ بنزین فرودگاه 
کیش به عنوان یکي از قسمت هاي طرح جامع فرودگاهی به بخش 
زماني  بازه  در  بخش،  این  اهمیت  دلیل  به  و  واگذار شده   خصوصی 

کوتاه تري نسبت به پروژه های دیگر به بهره برداری رسید.

پمپ بنزين اختصاصی فرودگاه بين المللي 
كيش به بهره برداری رسيد

12 هیئت اقتصادی از کشورهای اروپایی و آسیایی 
برای بررسی شرایط سرمایه گذاری های کالن،  در 

چهار ماه گذشته به جزیره کیش آمده اند.
سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
جیرفتی  علی  را  مطلب  این  کیش،  آزاد  منطقه 
اعالم  سازمان  این  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
کرد و افزود: این گروه های اقتصادی، نمایندگانی از 

هستند  آلمان  و  پرتغال  انگلیس،  آمریکا،  کشورهای 
کشورهای  از  سرمایه گذار  ورود  آنان،  بر  عالوه  که 
تایلند، مالزی و امارات را هم به جزیره شاهد بوده ایم.
او ادامه داد: هیئت های اقتصادی خارجی پس از بهبود 
شاخص  ارزیابی  حال  در  اکنون  دیپلماسی  شرایط 
های اقتصادی جزیره کیش هستند تا زمان بازگشت 
 سرمایه و دیگر مباحث مطرح در سرمایه گذاری های 

با نتیجه مثبت  المللی را برآورد کنند و مسلماً  بین 
دیپلماسی دولت در ماه های آینده فعالیت جدی این 

تیم ها را در جزیره به اطالع عموم می رسانیم.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  گفته  به 
منطقه آزاد کیش، اگر شرایط سرمایه گذاری خارجی 
 برای کشور بهبود یابد، مبدأ و سرآغاز انجام پروژه های 

بین المللی در جزیره کیش است.

رايزنی 12 هيئت اقتصادی بين المللی
 برای سرمايه گذاری در كيش

5 اردیبهشت4 5 اردیبهشت 55 مرداد4 8 مرداد 8



مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشستی با معاونان و مدیران این سازمان، بر تسریع روند اجراي 
پروژه ها و طرح هاي بخش هاي مختلف تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهندس مونسان دراین نشست 
که با حضور معاونان و مدیران بخش هاي مختلف این سازمان و شرکت سرمایه گذاري و توسعه کیش 
برگزار شد ضمن ابراز رضایت از عملکرد مسؤوالن و کارکنان این سازمان و شرکت هاي تابعه گفت: 
با وجود این که پروژه ها و طرح هاي درحال اجرا در بخش هاي مختلف از کمیت و سرعت اجرایي 

مناسبي برخوردار هستند اما هنوز نتوانسته اند رضایت 100 درصدي و مطلوب را تأمین کنند.
وي افزود: با توجه به جایگاه و شایستگي ساکنان و گردشگران جزیره کیش نیاز است روند تکمیل این 
پروژه ها با همدلي و همکاري روزافزون دست اندرکاران شتاب بیشتري گیرند و شاهد تبلور هرچه 

بیشترخالقیت و نوآوري در این فعالیت ها باشیم.
مشاور عالي مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز دراین نشست با ارائه گزارش عملکرد از آخرین 
وضعیت و میزان پیشرفت پروژه هاي عمراني، زیربنایي و گردشگري و تبیین اجمالي وضعیت دیگر 
بخش ها از تالش همه جانبه و شتاب مسؤوالن و کارکنان حوزه هاي مختلف به منظور دستیابي به 

اهداف تعیین شده براساس سیاست هاي مصوب و افق چشم انداز جزیره کیش خبرداد.
کشت پور با اشاره به تالش براي افزایش تنوع پروژه ها در بخش هاي گردشگري و زیربنایي گفت: 
در راستاي توسعه جزیره کیش تصفیه خانه ده هزار مترمکعبي فاضالب و سایت بازیافت نخاله هاي 
ساختماني و استحصال مصالح که دو پروژه بزرگ و مهم درحفاظت از محیط زیست کیش هستند 

درهفته دولت افتتاح خواهند شد.
وي افزود: گشایش سه ساختمان نواحي شهري کیش نیز از دیگر طرح هایي است که با هدف تمرکز 
زدایي از ستاد شرکت سرمایه گذاري و توسعه کیش و افزایش رفاه ساکنان و گردشگران کیش درهفته 
دولت آغاز به کار خواهد کرد. دراین طرح، جزیره کیش به سه ناحیه شهري تقسیم شده و امور هر 

ناحیه براساس شرح وظایف مصوب شده به ساختمان شهري ویژه آن ناحیه واگذار مي شود.

میزان صادرات از منطقه آزاد کیش ازمهر 1392 تا اردیبهشت 
با 13 درصد افزایش به بیش از 602 هزار دالر رسیده   1393

است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
به  افزایش 13 درصدي میزان صادرات در هشت ماه گذشته که  با 
بیش از 602 هزار دالر رسیده است میزان عوارض وصولی حاصل از 
صادرات نیز در این هشت ماه 26میلیون و 355 ریال بوده است که 
این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش داشته 

است.
به  واردات  میزان   93 سال  اردیبهشت  تا   92 ازمهرسال  همچنین 
جزیره 602 هزار و 166 دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 161 درصد رشد داشته و میزان عوارض وصولي حاصل از واردات 

نیز با 332 درصد رشد به 169 میلیون و 332 ریال رسیده است.

کیش،  جزیره  در  تنی  هزار   12 بندرگاه  تکمیل  با 
برای ورود  امارات   بنادر   از واسطه گری  به زودی  

کاالهای اساسی به  کیش، بی نیاز می شویم.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
عامل  مدیر  مونسان  اصغر  علی  را  این مطلب  آزاد کیش، 
این سازمان اعالم کرد و توضیح داد: این بندرگاه مراحل 
تکمیلی الیروبی را می گذراند؛ با این اقدام ظرفیت پیشین 
بندرگاه که تخلیه دو میلیون تن بار در سال بود به شش 
میلیون تن می رسد و این موضوع ارزآوری بسیاری برای 

کشور دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: تا کنون فقط 

کشتی هایی می توانستند در بندرگاه کیش پهلو بگیرند 
که بار کانتینر نداشتند و بارهای کانتینری)کاپوتاژی( برای 
تخلیه به امارات یا بندرگاه های بزرگ در داخل می رفتند 
توانیم  می  آینده   ماه  تا سه  بندرگاه،  توسعه  با طرح  اما 
کیش  به  کانتینری  بارهای  انواع  مستقیم   ورود  شاهد 
باشیم که به این منظور طرح های توسعه ای دیگر هم در 

بندرگاه در دستور کار داریم.

و  ها  تریلی  تردد  برای  مثاًل  افزود:  مونسان  مهندس 
متر  از هشت  را  بندر شرقی  کانتینرها، عرض موج شکن 
است  قرار  و  ایم  رسانده  متر   24 به  نقاطی  در  و   18 به 
جاده ای هم برای تردد خودروهایی بسازیم که مسافران  

از شهرهای دیگر سوار بر کشتی با آنها به جزیره بیایند.
حجم  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  گفته  به 
میلیون  دو  ساالنه  کیش  مقصد  برای  کاپوتاژی  بارگیری 
تن برآورد می شود  که یک میلیون و ششصد هزار تن آن  
مصالح ساختمانی است  و با   بهره برداری از بندرگاه 12 
هزار تنی این بارگیری ها به صورت مطلوب و استاندارد در 

جزیره کیش انجام می شود.

افزايش 13 درصدی صادرات از تكـميل پروژه ها در كيـش شـتاب مـی گيرد
كيش در 8 ماه گذشته

بندرگاه كيش از واسطه گری 
بنادر امارات، بی نياز می شود

به منظور ارتقاء خدمات پزشکی و توسعه گردشگری 
سالمت، نخستین عمل جراحی به روش الپاراسکوپی 

در بیمارستان کیش انجام شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
 30 بیمار  خانم  دو  روی  بر  جراحی  عمل  دو  کیش،  آزاد 
رنج  لگن  مزمن  درد  و  نازایی  بیماری  از  که  ساله   35  و 
می بردند با موفقیت در بیمارستان کیش انجام شد. دکتر 
با  مصاحبه  در  عمل  این  انجام  از  پس  طوالبی  اهلل  کرم 
خبرنگاران، با تشریح برنامه های تیم الپاراسکوپی بیمارستان 
انجام  آن گفت:  فواید  و  این عمل  انجام  نحوه  نیز  و  کیش 
نخستین عمل جراحی به روش الپاراسکوپی پایه گذار توسعه 

گردشگری سالمت در جزیره کیش است.
وی با بیان این که جزیره کیش با دارا بودن زیرساخت های 
مناسب تشخیصی و درمانی، می تواند بهترین مکان و مرکزی 
و  منطقه  بیماران  برای  الپاراسکوپی  جراحی  اعمال  برای 
به  توجه  با  افزود:  باشد  خلیج فارس  حاشیه  کشورهای 
عزم جدی مسؤوالن سازمان منطقه آزاد کیش در توسعه 
این  آموزش  مرکز  به  کیش  جزیره  سالمت،  گردشگری 

برنامه تشخیص و درمان تبدیل می شود.
دکتر طوالبی با بیان این که احتمال عفونت در عمل به روش 
الپاراسکوپی بسیار کمتر است و هنگام انجام این عمل تشخیصی 
 می توان از بافت های موجود در نواحی مشکوك نمونه  برداری

 کرد  افزود: در این روش اسکار عمل )جای زخم(  نسبت به عمل 
 باز کوچک است که عوارض و مشکالت پس از عمل را  کمتر 
می کند و  این مسأله هم از نظر زیبایی به نفع بیمار است و هم به 
او کمک می کند پس از جراحی خیلی سریع تر به زندگی روزمره 

برگردد و کارهای عادی را از سر بگیرد.
گفتنی است الپاروسکوپی )Laparoscopy( نوعی روش 
کردن شکم،  باز  بدون  آن  در  که  است  بین  درون  جراحی 

حفره داخل شکم و لگن کاماًل روشن و نمایان می شود.
با  می گیرد،  صورت  عمومی  بیهوشی  با  که  عمل  این  در 
جراحی  میلیمتری   5 10ـ  سوراخ    3 تا  یک  از  استفاده 
انجام می شود و معموالً یکی از این سوراخ ها در ناف ایجاد 
در  که  را  آندوسکوپ  نام  به  دستگاهی  سپس  می شود. 
نمایی  بزرگ  و  تعبیه شده  بسیار حساسی  نوکش دوربین 
می کند، درون شکم فرستاده و محل عمل با نور سرد زنون 
روشن می شود و پس از آن، گاز CO2 را وارد شکم بیمار 
می کنند تا باز شود و از طریق سوراخ های دیگر یا همان 

سوراخ، ابزارهای جراحی وارد می شود.
برای  جراح  به  )مانیتور(  نمایشگر  در  الپاراسکوپ  تصاویر 
مشاهده آناتومی داخلی و هدایت عمل جراحی کمک می کند. 
در الپاراسکوپی تشخیصی، جراح قادر خواهد بود که قسمتی 
از یک بیماری را سریعاً ببیند و آن بیماری را با جراحی تحت 

درمان قرار دهد یا اقدام به درمان طبی مناسب کند.
روش  بخوبی  شکم  داخل  باز،  جراحی  روش  در  همچنین 
روی  بدن  اعضای  چون  و  نمی شود  روشن  الپاراسکوپی 
بخوبی  بافت ها  از  خیلی  است  ممکن  گرفته اند،  قرار  هم 
دیده نشود، اما این مشکالت در الپاراسکوپی وجود ندارد.
شایان ذکر است با برنامه های توسعه ای بیمارستان کیش 
تجهیزات پزشکی پیشرفته ای برای اعمال جراحی تخصصی 
و فوق تخصصی و جراحی های الپاراسکوپی، بیماری های 

حضور  که  است  شده  فراهم  اورولوژی  جراحی  و  کبدی 
بیمارستان  این  در  تخصص  فوق  و  متخصص  پزشکان 
امکان توسعه گردشگری سالمت را در کیش به میزان قابل 
در  گردشگری سالمت  توسعه  است.  داده  افزایش  توجهی 
کیش و ارائه خدمات درمانی به بیماران کشورهای منطقه 
و حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه، عراق وکویت از جمله 
ماه  چند  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مهم  فعالیت های 

گذشته بوده است.

انجام نخستين عمل جراحی به روش الپاراسكوپی

عمل  پنج  انجام  از  کیش  ایرانیان  بیمارستان  عمومي  روابط 
فوق  پزشکان  همت  به  پالستیک  جراحي  موفقیت آمیز 

تخصصي در جزیره زیباي کیش خبر داد.
به گزارش روابط  عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، نوید غالمي مدیر داخلي بیمارستان ایرانیان کیش در 
این زمینه با اشاره به حضور یکي از معتبرترین تیم هاي فوق 
تخصصي جراحي پالستیک در جزیره، اظهار داشت: جراحي 
پالستیک و زیبایي، شایع ترین نوع جراحي ها در میان بانوان 
گردهم  با  کیش  ایرانیان  بیمارستان  رو  این  از  است  ایراني 
پالستیک،  جراحي  تخصص هاي  فوق  ترین  شاخص  آوردن 
زیبایي و ترمیمي نیاز کیشوندان و گردشگران را پاسخ داده 
ایرانیان  بیمارستان  اصلي  مأموریت  کرد:  تصریح  وي  است. 
جزیره  در  گردشگري سالمت  به صنعت  رونق بخشي  کیش، 
به  اخیر  دهه  در  گردشگري  این صنعت  است.  زیباي کیش 
و  فزاینده  رشد  زیبایي  و  پالستیک  جراحي  زمینه  در  ویژه 
انجام  که  داریم  امید  رو  این  از  است  داشته  توجهي  شایان 
این قبیل جراحي ها در کنار دیگر تخصص ها، به رونق صنعت 

گردشگري سالمت بینجامد.

حضور تيم هاي معتبر جراحي پالستيک در جزيره كيش
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جزیره  سطح  در  گیاهی  پوشش  هکتار  یکهزار 
هندورابی و 12 هکتار نخلستان درحاشیه روستای 

هندورابی ایجاد می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، با توجه به برنامه های سازمان منطقه آزاد کیش برای 
توسعه و آبادانی جزیره هندورابی و تبدیل این جزیره به قطب 
گردشگری با رویکرد اکوتوریسم، فضای سبز جزیره هندورابی 

افزایش می یابد.
ایجاد پوشش گیاهی یکی از مصوبات جلسه  شورای راهبردی 
زودی  به  که  است  آزاد کیش  منطقه  سازمان  اقماری  جزایر 

مشاور متخصص برای اجرای آن انتخاب می شود.
را هندورابی  جزیره  گیاهی  پوشش  حاضر  حال   در 
مراتع  و  منطقه  هفت  در  نیمه  گرمسیری  درخت  زارهای 
ضعیف و کم  تراکم تشکیل می دهد و در نواحی مختلف نیز 

درختان پراکنده مشاهده می شود.
در مجموع 582 اصله درخت با تراکم نسبی 0/25 اصله در 
هکتار شامل درختان لور، کنار، کهور ایرانی و گز در گستره 

این جزیره وجود دارد.
عوارض  بدون  تقریباً  و  هموار  سرزمینی  هندورابی  جزیره 
حد  در  مساحت  مربع  کیلومتر   22/8 با  که  است  طبیعی 
فاصل بین دو جزیره کیش و الوان و در 28 کیلومتری جزیره 
کیلومتر لنگه133  بندر  تا   آن  فاصله  و  گرفته  قرار   کیش 

 است.
روستای هندورابی نیز در سواحل شمالی این جزیره و روبروی 
واقع شده  و شهرستان چیرویه  فارس  سواحل جنوبی خلیج 

است.
مجلس  مصوبه  طبق  بزرگ  و  کوچک  فارور  جزایرهندورابی، 
شورای اسالمی از بهمن  1389 به جزیره کیش ملحق شده  و 
با توجه به تأکید ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور، توسعه این جزایر در دستور کار 

سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.

هندورابی سبز می شود

باغ راه ايراني جزيره كيش 
گذري بر تاريخ كشور

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با تالش شبانه روزي،
باغ راه ایراني کیش الگوي موفق شهري در کشور مي شود.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
با  ایراني  راه  باغ  ازپروژه  بازدید  در  مونسان  مهندس  کیش، 
اشاره به جاذبه ها و زیبایي هاي پیش بیني شده در مسیر این 
افزود:  از آن یاد کرد و  تأثیرگذار  باغ راه به عنوان پروژه اي 
درهرکیلومتر از این پیاده راه با ساخت نمادهاي مشابه آثار مهم 
 تاریخي شهرهاي مختلف کشورمان و بهره گیري ازجاذبه هاي 
متنوع بصري با تلفیق آب، فضاي سبز و نور بر جذابیت هاي 

گردشگري کیش افزوده خواهد شد.
با  پروژه  این  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سرعت استاندارد در حال اجراست و دست اندرکاران ساخت 
باغ راه ایراني در دو شیفت کاري در تالش هستند این طرح 

تا مهر امسال آماده بهره برداري شود.
گفتني است پروژه باغ راه ایراني به طول 4 کیلومتر حدفاصل 

میدان سعدي تا میدان هرمز در حال ساخت است.

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دردیدار با مسؤوالن و اساتید پردیس بین الملل
کیش دانشگاه تهران برظرفیت مناسب جزیره کیش براي تبدیل شدن به قطب 

علمي کشور تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهندس مونسان در 
نشستي که  با حضور رییس، معاونان و اساتید پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران برگزار 
شد با اشاره به ویژگي هاي شاخص منطقه آزاد کیش از نظر قوانین، ورود گردشگران خارجي 
بدون دریافت ویزا، امنیت، نبود ترافیک، فواصل کوتاه شهري و دسترسي آسان دراین جزیره 
گفت: با توجه به حضور پردیس هاي بین الملل دانشگاه هاي مختلف و اساتید برتر کشور 

دراین دانشگاه ها جزیره کیش مي تواند به قطب علمي کشور تبدیل شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش وجود مدیریت متمرکز را یکي ازمزیت های جزیره 
کیش دانست و افزود: دانشگاه ها مي توانند در انجام امور پیشرو باشند و به عنوان پیمانکار، 

مجري پروژه ها و طرف قرارداد سازمان منطقه آزاد کیش شوند.
مهندس مونسان گفت: اختصاص 60 درصد از عوارض ساخت و ساز جزیره کیش به توسعه 
فضاهاي فرهنگي و40 درصد به فراهم کردن زیرساخت هاي فرهنگي، از جمله فعالیت هایي 

است که به منظور ارتقاء فرهنگي کیش انجام شده است.
وي تأکید کرد: با ایجاد پردیس هاي بین المللي دانشگاه ها، بخش زیادي از جوانان کشورمان به 
 جاي سفر به کشورهاي خارجي و تحصیل در دانشگاه هایشان جذب دانشگاه هاي بین المللي

 کشورمان شدند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: درحدود یکسال گذشته افزایش 2 برابري آمار 
ارزشمند همچون  بین المللي  برگزاري همایش هاي  و  نمایشگاه ها و همایش ها  برگزاري 
همایش بین المللي اورولوژي که با حضور پزشکان مطرح این رشته در دنیا آبان امسال 

درکیش برگزار مي شود نشان دهنده رشد فرهنگي کیش است.
ایجاد رشته هاي مورد توجه دانشجویان خارجي با هدف جذب دانشجو از کشورهاي عراق 
و افغانستان در گام نخست وکشورهاي اروپایي و آمریکایي در مرحله بعد، ایجاد امکانات 
مناسب اقامتي براي حضور دائم اساتید و ساخت خوابگاه براي دانشجویان، برگزاري تورهاي 
دریایي علمي بین جزیره کیش و جزایر هندورابي و فارور براي اساتید و دانشجویان، ثبت 
نام خلیج فارس درمتون علمي مختلف و استفاده از ظرفیت هاي دانشگاهي درانجام پروژه ها 
وتقویت it در جزیره کیش از موارد مطرح شده توسط مسؤوالن و اساتید پردیس بین الملل 

کیش دانشگاه تهران در این نشست بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد  کیش از سرعت عمل آتش نشانان کیش تقدیرکرد.
به گزارش روابط عمومي واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهندس مونسان و جمعي 
از معاونانش با هدف آگاهي از وضعیت آمادگي وبررسي عملکرد و سرعت امدادرساني آتش 
 نشانان درجزیره کیش درپي تماس تلفني غیرمنتظره با یکي از ایستگاه هاي آتش نشاني

 از وقوع حادثه اي اتفاق نیافتاده خبر داد و از آنان تقاضاي کمک کرد.
پس از این تماس نیروهاي آتش نشاني نزدیک ترین ایستگاه و بعد از آن ایستگاه پشتیبان 
در مدت زماني کوتاه تر از زمان استاندارد به محل مورد نظر رسیدند و این سرعت عمل و 
تالش کارکنان آتش نشاني هاي جزیره از طرف مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مورد 

تقدیر قرار گرفت.
درگفت وگوي مهندس مونسان با آتش نشانان ضمن بررسي وضع موجود ایستگاه ها قرار شد 
به منظور تأمین نیروي انساني مورد نیاز از مازاد ظرفیت کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش 

و شرکت هاي تابعه استفاده شود.

همچنین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دراین بازدید دستور خرید تانکر آب رسان و 
شناور امداد و آتش در دریا  را صادر کرد.

مهندس مونسان:
دست دانشگاهيان را برای توسعه كيش می فشاريم

آزمون غافلگيرانه مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد كيش از آتش نشانان

مهندس مونسان همسفریکي از تاکسي ها و میني بوس هاي کیش شد و دقایقي 
پاي درد دل هاي رانندگان نشست.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مهندس مونسان در دو 
مسیر متفاوت ابتدا دقایقي مسافر یکي از تاکسي ها و سپس همسفر یکي ازمیني بوسهاي 

کیش شد تا از نزدیک با فعاالن حمل و نقل عمومي گفت و گو کند.
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اعالم رضایت این رانندگان از وضعیت ناوگان حمل و نقل 
عمومي کیش ابراز خرسندي کرد و از مشکل مسکن به عنوان مشکل مطرح شده از سوي 

این رانندگان یاد کرد.
مهندس مونسان ضمن اشاره به تأمین مسکن رانندگان توسط تعاوني مسکن ویژه این قشر 
گفت: سازمان منطقه آزاد کیش به شدت با بورس بازي مسکن و زمین مقابله مي کند و 
به همین منظورکارشناسان این سازمان براي کاهش قیمت هاي مسکن برنامه ریزي هاي 

زیادي در دو بخش بلند مدت و کوتاه مدت انجام داده اند.
وي با اشاره به ساخت مجتمع مسکوني هزار واحدي به عنوان یکي از طرح هاي بلند مدت 
درکاهش قیمت مسکن درکیش تأکید کرد: درتالش هستیم با بخش خصوصي در حوزه 
امالك وارد رقابت نشویم اما چنانچه نتایج بدست آمده در جلسات برگزار شده بین مسؤوالن 
و کارشناسان سازمان منطقه آزاد کیش و مشاوران امالك جزیره تأثیري در کاهش قیمت 
مسکن در کیش نداشته باشد سازمان منطقه آزاد کیش بصورت مستقل نسبت به گشایش 

بنگاه امالك اقدام کرده تا باعث کنترل بازار و کاهش قیمت مسکن در جزیره کیش شود.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش مسافر 
تاكسی  و ميني بوس شهري شد

سواحل كيش مهياي ميزباني شايسته از 
خانواده هاي ايرانی

مـدیر عـامل سـازمان مـنطقه آزاد 
کیش گفت: با احیاي نوار ساحلي در 
جشنواره »خانواده ایرانی در ساحل« 
سواحل نقره فام کیش به هدف سفر 

براي گردشگران تبدیل مي شود.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان منطقه آزاد کیش، در آیین گشایش 
که  ساحل«  در  ایراني  »خانواده  جشنواره 
سازمان  این  مسؤوالن  از  جمعي  حضور  با 
به  اشاره  با  مونسان  مهندس  برگزارشد 

امکانات رفاهي و گردشگري که براي خانواده 
احیاي  شده،  ایجاد  کیش  سواحل  در  ها 
ویژگي هاي  از  بهره گیري  و  ساحلي  نوار 
بسیار  فرصتي  را  طبیعي  ظرفیت  این  خاص 
بر  و  دانست  گردشگران  جذب  براي  مناسب 
در خصوص  تبلیغات  و  رساني  اطالع  اهمیت 
تأکید کیش  درسواحل  شده  فراهم   امکانات 

 کرد.
ارائه خدمات ویژه و بي نظیر و اجرای موزیک 

زنده در کافی شاپ سنتی و رستوران ساحلی، 
برای  بالن  و  قایق  بادبادك،  ساخت  کارگاه 
خانواده ها و فرزندانشان، محیط بازي و نقاشی 
ویژه کودکان با حضور مربیان کودك به همراه 

آموزش هاي سرگرم کننده، جشنواره مجسمه 
های شنی، معرفی غذاهای دریایی و فرآورده 
های شیالت ایران و آموزش طبخ آن، عرضه 
صنایع دستی دریایی و محلی ساحل نشینان، 
با  آشنایی  و  ایران  دریانوردی  تاریخ  معرفی 
نشینان ساحل  زندگی  و  دریایی   فرهنگ 
از جمله امکانات و برنامه هایی است که براي 
رفاه، آرامش و سرگرمی خانواده ها درسواحل 

کیش فراهم شده است.
ایرانی  »خانواده  جشنواره  در  است  گفتني 
با  گردشگري  رونق  هدف  با  که  ساحل«  در 
درحال  کیش  سواحل  ظرفیت  از  بهره گیري 
براي  متنوع  جاذبه هاي  ایجاد  است  برگزاري 
خانواده ها در فضاي  سواحل کیش پیش بیني 

شده است.
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نماز عيد سعيد فطر با شكوه خاصی در كيش برگزار شد
حضور  با  فطر  سعید  عید  نماز  کشور  سراسر  با  همزمان 
امامت به  و  کیش  مؤمن  و  خداجوي  مردم   پرشکوه 
حجت االسالم والمسلمین علیدادی  امام جمعه کیش در 

مصلی این جزیره اقامه شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، روزه داران جزیره کیش بعد از یک ماه عبادت 
و روزه داري ، با صفوف به هم پیوسته در نماز عید سعید 

فطر قامت بندگي بستند.
ساکنان  پرشور  حضور  کیش،  مرداد  هواي  گرماي 
وگردشگران در اقامه نماز عید فطر را تحت تأثیر قرار نداده 
و تصویري زیبا ازعشق و خلوص بندگان خدا پس از یک 
ماه میهمانی پروردگار و روزه داري بر صفحه این جزیره 

مرجاني نقش بست.
کیش  جمعه  امام  علیدادي  والمسلمین  االسالم  حجت 
و  بزرگ  عید  این  تبریک  با  فطر  عید  نماز  هاي  درخطبه 
الهي گفت: عید  تقواي  به  از همگان  با دعوت  و  ارزشمند 

واقعی عیدی است که در کارنامه  ما گناهی ثبت نشده باشد.  
آزاد کیش و شرکت  از سازمان منطقه  امام جمعه کیش 
سرمایه گذاری و توسعه کیش که تمهیدات و زمینه الزم 
را برای اقامه با شکوه نمازعید فطر در مصلی نیمه ساخت 

این جزیره فراهم کردند تمجید کرد.
و  مدیریت  از  کیش،  مصلی  ساخت  روند  به  اشاره  با  وی 
حرکت جهادی مهندس مونسان مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در تکمیل پروژه ساخت مصلی قدردانی و وی را 
مدیری پرتالش، زحمت کش و انقالبی معرفی کرد و افزود: 
ترین  جذاب  و  زیباترین  از  یکی  شاهد  نزدیک  آینده  در 
اماکن عبادی کیش خواهیم بود که دارای دو برج قرآن و 
استهالل به طول 50 متر خواهد بود که سالن قرائت قرآن 

را در خود جای خواهد داد.
امام جمعه کیش با بیان این که شاهد رمضان خونین در 
محکوم  را  صهیونیستی  جعلی  رژیم  جنایات  بودیم،  غزه 
شاهد  که  کردیم  برگزار  را  عید  حالی  در  افزود:  و  کرد 

این  در  غزه  مسلمان  فرزندان  و کشتار  بیرحمانه  بمباران 
سرزمین هستیم ، در حالی نماز عید فطر را بجا آوردیم 
که مسلمانان درعراق و سوریه گرفتار تکفیری ها و جهل 

زمانه هستند.
وی توجه به وحدت اسالمی را یکی از ضرورت های جامعه 
 امروز برشمرد و افزود : دین اسالم بر مبنای وحدت پایه گذاری
شده و نماز عید فطر یکی از جلوه های وحدت اسالمی است 
و  امیدواریم این وحدت و همدلی در کشور جدی گرفته 
 شده و با کم کردن اختالفات دل ها را به هم نزدیک تر
و  کنیم  کمک  نظام  خدمتگزاران  و  دولت  به  و  کنیم 
پیش فقیه  ولی  والیت  و  زعامت  تحت  را  اسالمی   جامعه 

 ببریم.
مسلمانان  توجه  تا  کنیم  تالش  باید  که  کرد  تصریح  وی 
القری جهان اسالم بیشتر شده و  ام  این  ایران،  به  جهان 
کاری نکنیم تا با رفتار نسنجیده خود برخی از آنها را ناامید 

و مأیوس سازیم.

 حضور پرشور مردم و مسؤولين در راهپيمايی روز جهانی قدس
دانشگاهیان،  بازاریان،  از  اعم  مردم  مختلف  اقشار 
دانش آموزان و کارگران به همراه مسؤوالن سازمان 
منطقه آزاد کیش و مسؤولین سایر ادارات و نهادها در 

راهپیمایی روز قدس حضوری پرشور داشتند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، در این راهپیمایی مسؤوالن سازمان منطقه آزاد 
کیش و دیگر مسؤولین این جزیره، همگام با اقشار مختلف 
مردم با سردادن شعارهایی همچون »جنایات صهیونیست 
و  یکدیگر«  متحد  اسرائیل  و  داعشی   « آمریکا«،  سر  زیر 
»اتحاد اتحاد تنها راه نجات است« خواستار وحدت تمامی 
مظلوم  مردم  از  حمایت  در  بشر  حقوق  راستین  مدعیان 

فلسطین شدند.
ابراهیم رضوانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه 
آزاد کیش در حاشیه این راهپیمایی گفت: جنایت های رژیم 
صهیونیستی پایان ناپذیراست و پدیده ای نوظهور به حساب 
نمی آید از این رو باید مخالفت و محکومیت جنایات این 

رژیم تداوم داشته باشد.
گذاری  سرمایه  شرکت  مدیرعامل  زادی«  بهی  »بهبود 
در  مردم  پرشور  حضور  به  اشاره  با  نیز  کیش  توسعه  و 
راهپیمایی روز قدس گفت: مردم مسلمان ایران و دیگر نقاط 
جهان با حضور خود نشان داده اند که همراه مردم مظلوم 
فلسطین هستند.شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت 
کیش نیز با اشاره به جنایات رژِیم صهیونیستی در نوار غزه 
گفت: ما با حضور خود پیام مظلومیت مردم مظلوم فلسطین 

را به گوش جهانیان می رسانیم.
حسین محبیان مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد کیش 
نیز با اشاره به تخریب منازل و کشتار مردم مظلوم فلسطین 
رژیم  جنایات  برابر  در  المللی  بین  مجامع  سکوت  گفت: 

اشغالگر قدس غیرقابل قبول و محکوم است.
در  کشورمان  خداجوی  و  مؤمن  مردم  حضور  افزود:  وی 
راهپیمایی روز قدس پشتوانه ای برای تداوم مقاومت مردم 
ستمدیده فلسطین در برابر جنایت های صهیونیست هاست.

سیروس عیدی پور معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه 
آزاد کیش نیز در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت: حضور 
یکپارچه مردم مسلمان تأکید مجددی بر تحقق آرمان های 

امام راحل و انقالب اسالمی است.
در  ایران   اسالمی  انقالب  بنیانگذار  ابتکار  با  افزود:  وی 
نامگذاری روز قدس، این روز به نمادی برای حمایت از مردم 

مظلوم فلسطین در اقصی نقاط دنیا تبدیل شده است.
با  االنبیا  خاتم  مسجد  در  کیش  جزیره  مردم  راهپیمایی 
رژیم  جنایات  محکومیت  در  ای  ماده  ده  قطعنامه  قرائت 

صهیونیستی پایان پذیرفت.
راهپیمایان جزیره کیش در بندهایی از این قطعنامه تأکید 
در  معنوی  و  مادی  هیچ حمایت  از  ایران  ملت  که  کردند 
راستای تحقق آرمان مقدس امام راحل و رهبر معظم انقالب 
همچنان  و  کرد  نخواهند  دریغ  شریف  قدس  آزادی  برای 
تالش برای محو غده سرطانی اسراییل را اولویت اول جهان 

اسالم می دانند.

امام جمعه کیش با بیان اینکه آنچه امروز در نوارغزه 
شاهدیم تنها بخشی از واقعیت استکبار جهانی است 
افزود: کشتار مردم غزه در حالی صورت می گیرد که 

طرفداران حقوق بشرازخلع سالح مظلومین عالم دم 
می زنند و معتقدند باید آنقدر بمب بر سرمردم غزه 

ریخت تا خلع سالح شوند.
 به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش به نقل از ایرنا، حجت االسالم والمسلمین حسن 
توصیه  نماز جمعه کیش ضمن  های  در خطبه  علیدادی 
سالگرد  ماه  مرداد   11 به  اشاره  با  الهی  تقوای  رعایت  به 
شهادت شیخ فضل اهلل نوری و جنبش مشروطیت اظهار 
مبارزه  دیکتاتوری  با  روز  آن  خواهان  مشروطه  داشت: 
اجانبی  وجود  و  شده  ایجاد  انحرافات  دلیل  به  اما  کردند 

همچون آمریکا و انگلیس نتیجه حاصل خوب نبود.
شاهدیم،  نوارغزه  در  امروز  که  آنچه  کرد:  تصریح  وی 
عمومی  عام  قتل  است،  استکبارجهانی  واقعیت  از  بخشی 
و کشتار مردم غزه و بمباران مناطق غیر نظامی به دستور 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که 

طرفداران حقوق بشر حرف از خلع 
و  زنند  می  عالم  مظلومین   سالح 
بر  بمب  آنقدر  باید  گویند  می 
سرغزه بریزیم تا خلع سالح شوند.

سخنان  این  کیش  جمعه  امام 
بشر  حقوق  مدافعان  منطق  را 
جا  همین  از  باید  گفت:  و  دانست 
درس بگیریم، هیات مذاکره کننده 
ایرانی باید با قدرت هرچه تمام تر 
تاریخ  کنند،  دفاع  مردم  حقوق  از 
ثابت کرده افراد الابالی و جنایتکار 
مساوی  مذاکره  به  حاضر  هیچگاه 

نیستند.
تا  را  مذاکرات  اینکه  بیان  با  وی 
دنیا  که  دهیم  می  ادامه  جایی 
متوجه شود آنها اهل منطق نیستند 

مردم  مسلم  حق  ای  هسته  دستاوردهای  داشت:  اظهار 
ایران است، دولت و تیم مذاکره کننده باید از حقوق مردم 

به نحو احسن دفاع کنند.
 علیدادی قانون اساسی جمهوری اسالمی را یکی از مترقی ترین
 و جامع ترین قوانین موجود دنیا دانست و گفت: در تدوین 
این قانون هم از تجربه بشر خوب استفاده شده و هم تالش 
مقدس  شرع  چارچوب  در  که  دهد  می  نشان  را  کسانی 

اسالم آن را نوشته اند.
از  دیگری  بخش  در  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
سخنان خود تقوا را عامل کنترل کننده انسان دانست و 

گفت: تقوا عامل استواری انسان در مسیر حق و حقیقت 
است.

 وی به تبلیغات دروغین و مسموم دشمنان، شایعه پراکنی ها،
رهبران  و  انبیا  علیه  شخصیت  ترور  و  ها  بدگویی 
راه  مبلغین  گفت:  و  کرد  اشاره  تاریخ  طول  در  الهی 
باشند  حوصله  و  اخالق  با  افراد  این  مقابل  در  باید  حق 
که  است  این  قرآن  دستور  بگیرند،  فاصله  دشمنان  از  و 
و  صبر  بر  عالوه  و  بود  شکیبا  نامالیمات  مقابل  در  باید 
حوصله با رعایت اخالق دینی کارها را پیش برد، در این 
خواهیم  محور  اخالق  جریان  شدن  قالب  شاهد   صورت 

بود.

معصومه آباد نویسنده کتاب »من زنده ام« میهمان 
میهن  به  آزادگان  ورود  سالروز  گرامیداشت  مراسم 

اسالمي درجزیره کیش بود.
به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، در مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به 
میهن اسالمي که با حضور مسؤوالن محلي، دکترمعصومه 
همراه  به  ،آزادگان  ام«  زنده  »من  کتاب  نویسنده  آباد 
جزیره  هنرمندان  برخي  و  شهروندان  هایشان،  خانواده 
فرارسیدن  تبریک  با  مونسان  مهندس  شد  برگزار  کیش 
این روز، از 26 مرداد به عنوان یوم اهلل دیگري در تاریخ 

کشورمان یاد کرد.
وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري درباره آزادگان 
افزود: آزادگان ما به اسالم آبرو بخشیدند چرا که با وجود 
شکنجه هاي رژیم بعثي عراق مردانه ایستادند و از عزت و 

شرف مردم کشورمان دفاع کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: خداوند آزادگان 
را براي ملت ایران حفظ کرد تا الگوي امروز جوانان کشور 
باشند و این جوانان با بهره گیري از تجربیات و ایثار نسل 
اهداف  و  انقالب  فرزانه  رهبر  منویات  راستاي  در  گذشته 

بزرگ جمهوري اسالمي ایران حرکت کنند.
در  کشورمان  پررنگ  نقش  به  اشاره  با  مونسان  مهندس 
براي  داریم  درتوان  آنچه  از  کرد:  تأکید  جهاني  معادالت 
حمایت از آزاده ها، جانبازان، شهدا وخانواده هایشان بهره 

مي گیریم .
امام جمعه کیش نیز دراین مراسم برحضور زنان کشورمان 
دوشادوش مردان درجبهه هاي جنگ اشاره کرد و افزود: 
از خود  ،گذشتن  آزادگي  برترین  ما  دیني  هاي  آموزه  در 
است و این صفت خصوصیت بارز همه رزمندگاني است که 
براي دفاع از دین، انقالب، مردم وکشور ازخود گذشتند و 

به میدان جنگ شتافتند.
حجت االسالم والمسلمین علیدادي گفت : آزادگان واقعي، 
ایمان و  با وجود شکنجه هاي سخت  کساني هستند که 
اعتقاد خود را حفظ کردند و سرافرازانه به کشور بازگشتند.
دکتر معصومه آباد نویسنده کتاب »من زنده ام« که از سن 
17 سالگي درجبهه حضور داشته و 4 سال در زندانهاي 
رژیم اشغالگر بعثي اسیربوده نیزمیهمان مراسم گرامیداشت 
سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمي درجزیره کیش بود.
وي تکریم این روز را به عنوان نشانه اي براي باقي ماندن 

مقام آزادگي در بین مردم و فرزندان این مرز و بوم دانست 
عراق حضور  و  ایران  جنگ  دردوران  که  کساني  افزود:  و 
نداشتند ازجنایات گروه داعش متعجب هستند درحالیکه 
این گروه نیز برگرفته از رژیم بعثي عراق و با همان خط 

مشي و رفتارهاي جنایتکارانه است.
منطقه  فقط  صدام  هدف   : گفت  آباد  معصومه  دکتر 
خوزستان نبود بلکه قصد داشت تمام کشور را بدست گیرد 
که این خواب شیرین با غیرت زنان و مردان ایران اسالمي 
به کابوس بدل و باعث شد قومیت هاي مختلف بیش از 

پیش با هم متحد شوند.
را  مقدس  دفاع  ساله  هشت  دوران  پیام  پایان  در  وي 
بوم  و  مرز  این  فرزندان  خون  با  که  دانست  اي  گنجینه 
بدست آمده  و انتقال این پیام را رسالتي ارزشمند برعهده 

همگان برشمرد که باید از آن حفاظت و حراست شود.
نمایش بخش هایي از تصاویرفیلم »بوي پیراهن یوسف« 
با حضور داریوش مؤدبیان فیلمنامه نویس این اثر و تقدیر 
از آزادگان جزیره کیش با اهداي لوح، از بخش هاي دیگر 
مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمي 

بود.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش :
آزاده ها سرمايه هاي كشور و وارثان ارزشهاي دوران دفاع مقدس هستند

آنچه كه امروز در نوار 
غزه شاهديم تنها بخشی 
از واقعيت استكبار است 
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مجهزترین و پیشرفته ترین مجموعه تفریحات و ورزش های دریایی کشور، شاهد 
حضور هزاران گردشگر جشنواره تابستانی کیش است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با برگزاری برنامه های 
متنوع فرهنگی و هنری در قالب جشنواره تابستانی  و ورود گردشگران از اقصی نقاط کشور به 
کیش، مجموعه های بزرگ و کوچک ورزش های دریایی در این جزیره مرجانی شاهد حضور 

بی سابقه ای از گردشگران عالقه مند به ورزش های دریایی است.
و  تفریحات  مجموعه  مجهزترین  از  کیش  دریایی  های  ورزش  و  سالم  تفریحات  مجموعه   
 ورزش های دریایی کشور می باشد که دارای امکانات پیشرفته و تجهیزات به روز ورزش های
 New Architect دریایی است که سازه دریایی آن به عنوان طرح برگزیده »مجله معتبر

فرانسه« معرفی شده است. 
 وجود مرجان ها در اطراف جزیره کیش باعث شده تا آب دریا توسط این موجودات زیبا و 
مفید تصفیه شده و شفافیت آب دریا را سحر انگیز کند بطوری که به راحتی می توان ماهیان 
زیبا و رنگارنگ و ... دیگر را به راحتی مشاهده کرد که این مهم باعث افزایش عالقه مندان به 

ورزش غواصی شده است.
 بر اساس این گزارش، محیط های بکر و آرام دریا، جذب کننده گردشگرانی است که عالقمند 
به ورزش های دریایی هستند، فراهم شدن امکانات پیشرفته ورزش های دریایی در کلوپ های 
مختلف در اطراف جزیره کیش باعث شده تا خاطره ای به یاد ماندنی را در اذهان گردشگران 
ثبت نماید. عالقه مندان به ورزش های دریایی می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان 
 منطقه آزاد کیش به نشانی www.kish.ir  اطالعات مورد نیاز خود را درباره مراکز ورزش های 

دریایی و همچنین کلوپ های دریایی بدست آورند.
پالژ آقایان و بانوان از دیگر مراکزی است که گردشگران می توانند با حضور در آنجا به تفریح و 
ورزش پرداخته و از سواحل نقره فام این جزیره مرجانی در میان خلیج فارس و به دور از هیاهو و ازدحام و آلودگی هوای شهرهای بزرگ استفاده ای صد چندان ببرند.  والیبال و فوتسال 
ساحلی از دیگر ورزش هایی است که دارای عالقه مندان زیادی است، گردشگران مشتاق می توانند در زمین استانداردی که در این پالژها ساخته شده است، ساعات خوشی را سپری 

کنند. جزیره کیش با 92 کیلومتر مربع در 18 کیلومتری کرانه جنوبی کشورمان واقع شده است که ساالنه پذیراي بیش از یک میلیون و 500 هزار گردشگر داخلی و خارجی است.

لوریس چنکاواریان از اساتید بنام موسیقی کشورمان، در نشست صمیمانه اعضای گروه موسیقی و 
موسیقیدانان جزیره کیش حضور پیدا کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست که به منظور 
معرفی ظرفیت های موسیقی جزیره کیش برگزار  شد، » حمیدرضا اردالن« مدیرهنری شوراي عالي 

هماهنگي مناطق آزاد اقتصادي و تجاري کشور، چکناواریان را همراهی می کرد.
لوریس چنکاواریان از رهبران و آهنگسازان ارکستر سمفونیک تهران و سازندگان موسیقی فیلم است 
که عالوه بر رهبری و آهنگسازی ارکستر سمفونیک تهران، مدتی رهبر ارکستر اپرای تهران نیز بود.

معماری سلجوقی، هشت  اهلل،  لطف  مانند چهل ستون، مسجد شیخ  بسیاری  های  فیلم  برای  وی 
و  ساخته  متن  موسیقی  تنگسیر  و  خان  گنجعلی  مجموعه  ایران،  مناظر  صفوی،  بناهای  بهشت، 
کنسرت و پیانو و ارکستر )اجرا بهمن 1340 و 1341(، پرلود- آریا- توکاتاوفوگ برای ارکستر زهی و 
تیمپانی )دی 1340(، قطعه آواز، اپرای رستم و سهراب، و اپرای پردیس و پریسا )برای کودکان(، باله 
فانتاستیک و باله سیمرغ )1353 تاالر رودکی و در 1975 تئاتر سادلرز ولز لندن از مشهورترین آثار 
او محسوب می شوند. از تمام هنرمندان عرصه موسیقی در جزیره کیش دعوت شده بود با شرکت 
تعالی هنر موسیقی در کیش و مشارکت بیشتر  این نشست زمینه معرفی ظرفیت های رشد و  در 

هنرمندان موسیقی جزیره در کشور را فراهم کنند.

حضور استاد چنكاواريان در 
جمع موسيقيدانان جزيره كيش

»داریوش  توسط  کیش  نمایشي  هنرهاي  گروه  اعضاي 
کارشناسان  و  اساتید  از  اصالنی«  »محمدرضا  و  مؤدبیان« 

مطرح کشور در حوزه سینما و تئاتر سطح بندي شدند.
منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  نمایشي  هنرهاي  گروه  اعضاي  بندی  سطح  کیش،  آزاد 
در  هنرمندان  از  حمایتي  هاي  زمینه  آوردن  بوجود  هدف 

خانه فیلم و هنر لبخند انجام شد.
در این جلسه 70 تن از هنرمندان هنرهای نمایشی کیش 
با ارائه سوابق، تحصیالت و تألیفات خود در زمینه هنرهای 

نمایشی سطح بندی شدند.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعي  و  فرهنگي  معاونت 
بندي  سطح  با  شده  ریزي  برنامه  و  مدون  اقدام  یک  در 
هنرمندان  اطالعات  تمامی  نمایشي،  هنرهاي  هنرمندان 
و  کرده  آوري  جمع  کنون  تا  گذشته  سال  از  را  جزیره 
از  حمایتي  زمینه هاي  دارد  نظر  در  آنان،  شناسایي  ضمن 

هنرمندان را بوجود آورد.

سطح بندي اعضای گروه هنرهای 
نمايشی كيش توسط اساتيد مطرح كشور

دو تن از کاراته کاهای کیش موفق به کسب مدال طال و برنز در سومین دوره 
مسابقات کاراته سبک کیوکوشین ساکاموتو قهرمانی کشور شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، »فربد اولیایی« 
با کسب مدال طال و »فرهاد محمدی« با کسب مدال برنز این مسابقات موفق شدند 
عضویت تیم ملی کشورمان جهت حضور در مسابقات جهانی ژاپن که مهر سال جاری 
در این کشور برگزار می شود را به دست آورند. مسابقات کاراته کیوکوشین ساکاموتو 
قهرمانی کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه 16 و 17 مرداد درچالوس برگزار شد و 
به عنوان مسابقات انتخابی تیم ملی براي شرکت در مسابقات جهانی ژاپن محسوب 
می شد. تیم کیش با سه شرکت کننده در این مسابقات حضور داشت که »وحدت آرا« 
از ادامه مسابقات  از ناحیه صورت  سومین کاراته کای کیش به علت آسیب دیدگی 
بازماند.  سومین دوره از مسابقات کاراته کیوکوشین ساکاموتو قهرمانی کشور با حضور 

400 ورزشکار از سراسر کشور و در سبک آزاد برگزار شد.

كاراته كاهای كيش با كسـب مـدال طال و 
برنز قهرمانی كشور، راهی مسابقات جهانی 

ژاپــن شــدند  

استقـبال كم نظـير گـردشگران از 
ورزش های دريايی كيـش

امام جمعه اهل سنت کیش با اشاره به لزوم 
برابر  در  فلسطین  مظلوم  مردم  از  حمایت 
روز  گفت:  صهیونیستی  رژیم  اخیر  حمالت 
قدس هنگام رساندن ندای مظلومیت مردم 

فلسطین به دنیاست.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
افزود:  شمس  یعقوب  شیخ  کیش،  آزاد  منطقه 
قلب  غزه  نوار  در  ها  صهیونیست  اخیر  جنایات 
روز  و هر  است  آورده  درد  به  را  دنیا  مردم  همه 
نفرت از این رژیم اشغالگر در دنیا بیشتر مي شود. 
وی با اشاره به توجیه برخی از کشورهای غربی 
و   کودکان  کشتن  گفت:  اسراییل  جنایات  در 
از خود، توجیه پذیر  با عنوان دفاع  غیرنظامیان، 
نیست و باید از تکرار جنایات این رژیم جلوگیری 

شود.  
وی تأکید کرد: قدس و فلسطین فقط متعلق به 
تعلق  دنیا  مردم  تمام  به  بلکه  نیست  مسلمانان 
دارد و باید از روز قدس که پس از پیروزی انقالب 
اسالمی مطرح شد به عنوان فرصتی برای رساندن 
جهانیان  به  فلسطین  مردم  مظلومیت  ندای 

استفاده کرد.
کشورهای  از  برخی  واکنش  از  ادامه  در  شمس 
اسالمی درباره  مسأله فلسطین انتقاد کرد و ادامه 
زمامداران  برخی  نادرست  عملکرد  رغم  به  داد: 
و  قدس  که  بداند  باید  دنیا  اسالمی،  کشورهای 

فلسطین در قلب همه ما جا دارد.
برای  کیش  جزیره  مردم  از  دعوت  با  وی 
همیشه  گفت:  قدس  روز  راهپیمایی  در  شرکت 
خاصی  حال  و  شور  با  کیش  خداجوی  مردم 
اطمینان  و  کنند  می  شرکت  ها  راهپیمایی  در 
عنوان یک  به  روز قدس  راهپیمایی  امسال  دارم 
مسؤولیت دینی باشکوه تر از دیگر راهپیمایی ها 

برگزار می شود. 

 امام جمعه كيش:
سكوت مدعيان حقوق بشر در برابر 
جنايات اسراييل غيرقابل قبول است

در  شرکت  با  کشور  مختلف  شهرهاي  از  ها  خانواده 
رالی تور خانواده هفدهمین جشنواره تابستانی کیش 

از تخفیف هاي ویژه گردشگري بهره مند مي شوند.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، در این مسابقه شرکت کنندگان در 10 شهریور 
از مبدأهای متفاوت به مقصد جزیره کیش حرکت می کنند 
پایان  به  این مسـابقه  برتر  نفرات  با معرفي  و 28 شهریور 

مي رسد.  
مبدأ  از  کننده  شرکت  افراد  عملکرد  خانواده  تور  رالی  در 
توسط پلیس راهنمایی کنترل و به آنها امتیاز مثبت و منفی 
داده می شود و در طول مسیر افراد از ظرفیت های موجود 

گردشگری در شهرها هم بهره مند خواهند شد.
خانواده  صورت  به  باید  خودرو  سرنشینان  مسابقه  این  در 
باشند و شرکت کنندگان در طول مسیر و در زمان عبور 

از هر پاسگاه پلیس راهنمایی و رانندگی، باید کارت ویژه 
مسابقه را ممهور به مهر پاسگاه کنند.

اشاعه  و  گردشگری  توسعه  اهداف  با  خانواده  تور  رالی 
فرهنگ سفر با رعایت مقررات، ایجاد شور و نشاط عمومی 
و  گردشگری  مشارکت  و  خانواده ها  پیوستن  منظور  به 

مقررات  از  پیروی  پیام  انتقال  گردشگر،  حداکثری  جذب 
در  متولی  های  سازمان  در  مشارکت  ایجاد  و  کودکان  به 
حوزه گردشگری درشهرهاي مختلف کشور برگزار می شود.

برای شرکت کنندگان در رالی تور خانواده تسهیالتی مانند 
پرداخت هزینه بنزین مصرفی براساس کیلومتر ثبت شده 
تسهیالت  از  استفاده  ورانندگي،  راهنمایي  اداره  تأیید  با 
اقامتی و گردشگری در شهرهای بین راهی با تخفیف ویژه، 
تخفیف در هزینه حمل خودرو به همراه سرنشینان از بندر 
چارك به کیش و تخفیف در استفاده از تسهیالت معاونت 
گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش و تورهای گردشگری 
جزیره زیبای کیش در نظر گرفته شده است. عالقه مندان 
به شرکت در این مسابقه می توانند از 20 تا 30 مرداد با 
مراجعه به پایگاه اطالع رسانی www.famirally.ir و یا 

با ارسال پیامک به شماره 6122  ثبت نام کنند. 

ارائه تخفيف ويژه ايرانگردي به مقصد كيش در رالی تور خانواده 
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