
نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش
     شماره 16   اردیبهشت 1394

مشاور رسانه ای رییس جمهور در سفر به کیش:

جزیره کیش در مسیر توسعه با چشم اندازی روشن حرکت می کند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد:

توسعه زیرساخت های نرم افزاری همگام با زیرساخت های شهری

تأکید وزیرکشور بر تحقق شعار مدیرعامل منطقه آزاد کیش

کیش و هندورابی در مسیر توسعه و تحول قرار دارند

کیش میزبان یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان
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برخورداری از »درآمدهای پایدار« را می توان به هنر مدیریتی تعبیر نمود. معموالً 
مدیران توانا از قابلیت های خاصی برخوردار می باشند،  که یکی از این قابلیت ها 

خواستن و توانستن در حوزه های اقتصادی است.
حوزه های اقتصادی را نیز می توان در ابعاد گوناگونی مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ 
بهره گیری از اقتصاد دولتی اما بدون پشتوانه مالی و اتکا به اعتبارات قطره چکانی و 
یا بهره گیری از توان بخش خصوصی و توان به مشارکت کشاندن سرمایه گذاران در 

حوزه های مربوط به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار.
اگر بتوانیم توان سرمایه گذاران را در قالب بخش تعاون و یا توجه به توان سرمایه 
بردرآمدهای بخش  تکیه  با  اقتصاد  در حوزه  بگیریم،  به مشارکت  انفرادی  گذاری 
خصوصی در قالب تولید و ایجاد ثروت و اشتغال به موفقیت دوچندانی دست یافته 

ایم.
حال باید دید منظور از درآمدهای پایدار بدون اتکا به اعتبارات قطره چکانی دولت 

چیست.
 دولت در سالیان گذشته مصمم به واگذاری امور اقتصادی کشور به بخش خصوصی 
گردید. دراین راستا اما و اگرهای بسیاری را شاهد بودیم اما اقتصاد کشور در قانون 

اساسی برسه محور دولتی، خصوصی وتعاون پایه گذاری شده است.
آنچه مسلم است این که اتکای دولت به درآمدهای نه چندان پایدار نفتی قادر به 
پاسخگویی به روند توسعه کشور نبوده و مدد بخش خصوصی و تعاون را به یاری 

می طلبد.
اقتصادی  و خطیر  مقاطع خاص  در  که  ایم  بوده  تلخ  رویداد  این  بطور حتم شاهد 
سیاسی، تحریم های خارجی اقتصاد کشورا فلج و یا نیمه فلج کرده است. هر چند 

باید تلنگری هم به خود تحریمی ها داشته باشیم.
اما روی سخن خود را متوجه اقتصاد بنادر و مناطق آزاد کنیم. توجهی که در دولت 
یازدهم و با حضور دکتر روحانی و مشاور عالی ایشان بیش از گذشته مورد تاکید 

قرار گرفته است.
مناطق آزاد نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشور دارند. گویی پیشانی اقتصاد کشور 
و ورود گردشگران همین مناطق آزاد هستند. به تعبیر دیگر مناطق آزاد دروازه های 
اقتصادی ایران و همچنین ارایه دهنده هویت و فرهنگ ایرانی اسالمی به جهانیان 

می باشند.
مزیت این مناطق در مبادالت اقتصادی فرهنگی خالصه می شود که باید مورد توجه 

قرار گیرد وعوامل بازدارنده آن را شناسایی و از میان برداشت.
باید به دیگر مزیت ها و پتانسیل های موجود در کیش توجه نمود از جمله حوزه 
سالمت و توریسم درمانی که با جدیت خاص از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

کیش در حال پیگیری است.
اما باید به وجود راههای امن و استاندارد نیز اشاره کرد. کیش امروز از فرودگاهی 

بین المللی و بزرگ برخوردار است که می تواند پذیرای هواپیماهای غول پیکری 
باشد که حجم قابل توجی مسافر و بار را به کیش حمل می کنند. کیش امروز دروازه 

مبادالت اقتصادی و فرهنگی ایران اسالمی به شمار می رود.
اما شعار دادن دراین راستا به جایی نمی رسد. در حوزه عمل باید ثابت کرد و به لطف 
الهی هم اکنون به اثبات این واقعیت رسیده ایم که در کیش خواستن توانستن بوده 

و خواهد بود.
کیش امروز هر چند در سایه تحریم ها اما با مدیریت موفق توانسته است با حفظ 

منابع موجود به درآمدهای پایدار دست یابد و طرح های توسعه خود را پیش ببرد.
کیش امروز رکود و کسالتی ندارد تا بتوان از آن خمودی را حکایت کرد بلکه کیش 
امروز 34مزیت اقتصادی تضمین شده را به سرمایه گذاران پیشنهاد می دهد. معافیت 
هاي مالیاتي، عدم نیاز به دریافت روادید براي اتباع خارجي، امکان ثبت 100درصدي 
مالکیت خارجي شرکت ها، تضمین وحمایت قانوني از سرمایه گذاران خارجي، عدم 
محدودیت درانتقال ارز به مناطق آزاد و کشورهاي خارجي به عنوان چند نمونه از 

قوانین مناطق آزاد در راستاي تسهیل فعالیت هاي اقتصادي در کیش است.
بنظر می رسد این همه برای انجام یک سرمایه گذاری خارجی و داخلی کافی است تا 

دوباره با عزمی جزم به افق های توسعه نگاهی پر امید داشته باشیم.
این یک اتفاق بزرگ و راهبردی اصولی در حوزه فعالیت های اقتصادی است که با 
دعوت از سرمایه گذاران و کارآفرینان، واحدهای تولیدي صنعتي با محوریت فعالیت 

درحوزه هاي صنایع دانش بنیان و صادرات محور را فعال کنیم.
بیاییم موفق باشیم و از تمامی الگوهای موجود در دنیا به نحوی شایسته استفاده 
کنیم. منافع را از آن خود کنیم و به ترویج فرهنگ و اقتصاد موفق خود توجه کنیم. 

درآمدهای پایدار 
راضیه طاهری

مشاور رسانه ای رییس جمهور درسفر به کیش: جزیره کیش در مسیر توسعه با چشم اندازی روشن حرکت می کند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درگردهمایی نوروزبانان بی نوروز؛ تحول گسترده، برنامه کیش در سال 94 است

تأکید دکتر مونسان بر رشد و ارتقاءکیفی در بازدید از شعبات مؤسسه علوم و فنون کیش در تهران

توسعه زیرساخت های نرم افزاری همگام با زیرساخت های شهری

حجت االسالم والمسلمین زم: جزیره کیش دانشگاه جامع توسعه یافتگی برای رشد گردشگری در مناطق آزاد کشور است

تأکید وزیرکشور بر تحقق شعار مدیرعامل منطقه آزاد کیش;کیش و هندورابی در مسیر توسعه و تحول قرار دارند

آغاز بهره برداری از نخستین هتل هندورابی با حضور وزیر کشور

دکتر مونسان: واگذاري زمین در کیش فقط براي توسعه و ایجاد درآمد پایدار انجام مي شود

دانشجویان خارجی دانشگاه تهران، سفیران معرفی جزیره کیش به 13 کشورجهان شدند

دکتر مونسان در نشست شورای معاونین سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد; برای جهانی شدن کیش، برنامه ریزی کرده ایم

اهدای نشان عالی فرهنگ و هنر به دکتر مونسان در مراسم گرامیداشت روز جهانی گرافیک

کیش میزبان یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان

ماهیگیرجزیره کیش، بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور

علیرضا خمسه: با تداوم سیاست هاي فرهنگي، جزیره کیش به یک کانون فرهنگي درکشور تبدیل مي شود

جزیره کیش پایگاه برگزاری محافل علمی داخلی و خارجی

حسین نوش آبادی در آیین اختتامیه: نقش هنرهای نمایشی در بیان دردها، تبیین واقعیات اجتناب ناپذیر و تأثیرگذار است

لوح افتخار ستاره مدیریت روابط عمومی و لوح سپاس ستاره زرین حامی روابط عمومی به سازمان منطقه آزاد کیش اعطا شد

هشتمین جشنواره قرآني عید تا عید در کیش

برگزاری شب شعر به مناسبت بزرگداشت فردوسی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دیدار با سفیر هلند: با ساخت دو کمپ تمرینی، کیش میزبان اردوهای تدارکاتی تیم های حاضر درجام جهانی 2022 قطرمی شود

دیدار دوستانه تیم فوتبال دهه 80 کشورمان با تیم رسانه و پیشکسوتان اتریش

نیما و شهریار مالاحمدی برسکوی نخست مسابقات بدمینتون پدران و پسران

رقابت ژیمناستیک کاران کیش در مسابقات هنری کشور

اسکواش بازان کیش در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشیدند

پالژ بانوان جزیره کیش، مجموعه ای که درتمام سال مورد استقبال بانوان مسلمان است
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درگردهمایی نوروزبانان بی نوروز:

تحول گسترده، برنامه کیش در سال 94 است
مشاور رسانه ای رییس جمهور درسفر به کیش:

جزیره کیش در مسیر توسعه
دکتر مونسان در گردهمایی نوروزبانان بی نوروز با  با چشم اندازی روشن حرکت می کند

افزایش  انجام شده برای  برنامه ریزیهای  اشاره به 
سرعت توسعه کیش درسال 94 از تحول گسترده 

این جزیره به عنوان برنامه پیش رو خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
گردهمایی  در  مونسان  دکتر  کیش،  آزاد  منطقه 
نوروزبانان بی نوروز با اشاره به تالشهای انجام شده 
برای رشد و توسعه کیش از گذشته تا امروزگفت: 
جزیره کیش درحال حاضر به نقطه ای رسیده که 
می تواند به عملکرد خود در خصوص منطقه آزاد 

بودن افتخارکند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: امروز 
در هر مقطعی که هستیم و به رغم همه نقدها در 
حوزه مناطق آزاد، می توان با قوت اذعان داشت که 

کیش در مدار توسعه قرار دارد.
وی با یادآوری اینکه گردشگری ماموریت محوری 
میلیون  یک  گذشته  سال  و  است  کیش  جزیره 
اند  کرده  سفر  کیش  به  گردشگر  هزار   620 و 
های  بسته  جهانی  استانداردهای  براساس  گفت: 
 70 و  یکهزار  مختلف  مناطق  در  گردشگری 
دالراست و در منطقه آزاد رقم 860 دالر برای این 

موضوع انتخاب شده است.
اینکه  بر  تاکید  با  کیش  آزاد  منطقه  عامل  مدیر 
اگر میزان گردشگر را محاسبه کنیم رقم حاصل 
چهار هزار میلیارد تومان می شود و اگر این رقم 
از کشور خارج می شد رشد کشورهای منطقه را 
بدنبال داشت افزود: با اقدامات انجام شده جزیره 
کیش توانست به خوبی در این راستا ایفای نقش 
کند  و عالوه برجذب گردشگران خارجی با ایجاد 
انگیزه های سفر، مانع از خروج گردشگران ایرانی 

و ارز از کشور شود.
از  استقبال  و  گردشگری حالل  بحث  به  مونسان 
آن اشاره کرد و گفت: فضای تفریحی در جزیره با 
رعایت تمامی اصول دینی و مذهبی و سنت های 
ایرانی شکل گرفته وگردشگران زیادی به خصوص 
امکانات  این  از  استفاده  به  عالقمند  ها  خانواده 

هستند.
وی رونق ایجاد شده در ایام نوروز را نتیجه همدلی 
بخش ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی عنوان 
باال  رضایتمندی  دقیق،  آمارهای  گفت:  و  کرد 
همدلی  و  تالش  از  نشان  همه  شکایت  کاهش  و 

دستگاه ها و نهادها دارد. 
رییس هیات مدیره منطقه آزاد کیش با بیان اینکه 
برنامه ریزی های دقیقی برای سال 94 انجام گرفته 
است گفت: تقویم شش ماهه و بسته های تبلیغاتی 
خود را آماده کرده ایم تا بتوانیم با همکاری همه 
نهادها و دستگاه ها حضور دو میلیون گردشگر در 

کیش را محقق سازیم.
مونسان تصریح کرد: برنامه های زیادی در راستای 
توسعه شهری، زیرساختی و طرح های عمرانی در 
دستور کار است، حدود 580 میلیارد تومان بودجه 
عمرانی برای امسال داریم؛ فعالیت های خوب در 
احساس  مسووالن  که  شده  سبب  عمرانی  بخش 

کنند قابلیت رشد و توسعه در منطقه وجود دارد.
وی با بیان اینکه باید به سرعت برنامه های خود را 
محقق کنیم افزود: تالش ما توسعه بخش تجارت 
و بندری است، نیاز است اعداد تجاری نسبت به 
سایر  به  نسبت  چه  اگر  یابد  افزایش  گردشگری 
وضعیت  دارند  صنعت  و  تولید  که  آزادی  مناطق 
در  کیش  جزیره  نیستیم،  راضی  اما  داریم  خوبی 

سال 94 باید تحول گسترده خود را شاهد باشد.

حجت االسالم حسن علیدادی نیز در مراسم تقدیر 
از نوروزبانان بی نوروز با تقدیر از دست اندرکاران 
نهادهایی که در نوروز94 به شهروندان وگردشگران 
این  عنوان  انتخاب  به  کردند  ارائه  کیش خدمات 
گفت:  و  کرد  اشاره  نوروز  معنوی  بحث  و  برنامه 
اینکه تالش کنیم مردم در شادی بسر ببرند یکی 
از عبادات بزرگ است، هر روزی که بتوانیم زمینه 
شادی و راحتی مردم را فراهم سازیم آن روز نوروز 
خداوند  نزد  رسانی  خدمت  این  پاداش  و  است 

محفوظ است.
وی با یاد آوی جمعیت حدود 28 هزار نفر ساکن 
آمارهای  با   94 نوروز  در  داشت:  اظهار  کیش 
برابر   8 درحدود  اقامت  هزارنفر   582 شده  ارائه 
جمعیت ساکن گردشگر وارد کیش شده است که 
کمترجایی در کشور شاهد حضور گردشگران چند 

برابر جمعیت ساکن آن منطقه بود.
امام جمعه کیش آمار ورود این حجم گردشگر را 
با توجه به زیرساخت ها قابل توجه عنوان کرد و 
گفت: با توجه به اینکه جزیره راه ترانزیت ندارد و 
مسافران به قصد اقامت وارد جزیره می شوند، آمار 
مسافران ورودی از راه های هوایی و دریایی آماری 

واقعی و خالص است.
خطیب جمعه کیش با تقدیر از تالش های مدیران 
قبلی تا به امروز که در توسعه کیش نقش داشتند 
و آن را به مقصد گردشگری تبدیل کرده اند اظهار 
در  حاکم  متعهدانه  و  منطقی  مدیریت  با  داشت: 

جزیره می توان شاهد رشد و توسعه بیشتری بود.
بسیاری  اینکه  بیان  با  علیدادی  االسالم  حجت 
یکی  افزود:  هستند  جزیره  به  سفر  به  عالقمند 
بیایند  کیش  به  توانند  نمی  برخی  که  دالیلی  از 
برای  مسؤوالن  است  نیاز  است،  آن  اقامتگران 
 کاهش هزینه های ورود و اقامت به جزیره چاره ای 
مسافران  بیشتر  حضور  برای  بستر  و  بیاندیشند 
برابری  تا شاهد حضور جمعیت چند  فراهم شود 

مسافران در جزیره باشیم.
ویژه کیش  انتظامی  فرمانده  این مراسم  ادامه  در 
امنیت موجود در کشور را مرهون خون پاک شهدا 
دانست و گفت: آنچه در نوروز انجام شد تنها عمل 
به وظیفه بود و تالش شد با همپوشانی و هم افزایی 
همه واحدها بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم.

وی به شعار سال 94 یعنی دولت و ملت، همدلی 
و همزبانی مردم اشاره کرد و گفت: باید مولفه ها 
و زیرشاخه های این همدلی و همزبانی استخراج 
شود و با تشکیل اتاق های فکر بتوانیم به معنای 
واقعی، این شعار را تحقق ببخشیم و در این راستا 

حرکت کنیم.
فرمانده انتظامی کیش با بیان اینکه در ایام نوروز 
گفت:  نداشتیم  مردم  سوی  از  اعتراضی  هیچ 
باالی  انتظامی  نیروی  از  شده  اعالم  رضایتمندی 
95 درصد بود که این افتخاری برای ما محسوب 

می شود.
از رؤسای نهادهای دولتی و  این مراسم  پایان  در 
با  نوروز  ایام  در  خدمات  کننده  ارائه  دولتی  غیر 

اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.
مراسم تقدیر از نوروزبانان بی نوروز با حضور شیخ 
و  معاونان  اهل سنت،  جمعه  امام  یعقوب شمس 
 مدیران منطقه آزاد کیش، رؤسای ادارات، سازمان ها 
و نهادهای دولتی و غیردولتی، نیروهای نظامی و 
انتظامی، جوامع، اصناف و فعاالن بخش خصوصی، 
نهادهای درمانی و بهداشتی در سالن خلیج فارس 

مرکز همایش های بین المللی برگزار شد.

محمد رضا صادق پس از بازدید از بخش های مختلف 
منطقه  سازمان  عامل  مدیر  شعار  گفت:  کیش  جزیره 
آزاد کیش در توسعه و تحول تحقق یافته و کیش در 

مسیری با چشم انداز روشن حرکت می کند.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
رییس  مشاور  صادق  محمدرضا  کیش،  آزاد  منطقه 
جمهور در بازدید از پروژه ها و طرح های اجرا شده در 
جزیره کیش گفت: اقدامات  خوبی در کیش انجام شده 
سال  دو  در  منطقه  مدیریت  دهد  می  نشان  که  است 

 گذشته عالوه بر سامان بخشی به کارهای عقب مانده
و پروژه های بالتکلیف، فعالیت های خوبی نیز در زمینه 
داده  انجام  گردشگران  نیازهای  تامین  و  رفاه  افزایش 

است.
تاکنون  هم  کیش  جزیره  توسعه  بخش  در  افزود:  وی 
نیز  خوبی  تمهیدات  مناسب،  اقدامات  انجام  بر  عالوه 

پیش بینی شده است.
جزیره  امروز  رونق  جمهور  رییس  ای  رسانه  مشاور 
جزیره  این  مدیریتی  تیم  تالش  مرهون  را  کیش 

تاکید توسعه درکیش  و  روند خوب رشد  بر  و   دانست 
 کرد.

محمد رضا صادق مهار مشکالت گذشته را در جزیره 
مسیر  در  جزیره  این  گرفتن  قرار  دهنده  نشان  کیش 
دانست  ها  فعالیت  در  روشن  اندازی  چشم  با  توسعه 
توان گفت: شعار  اقدامات می  این  بر  تکیه  با  و گفت: 
شده  انجام  اقدامات  با  کیش  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
یافتنی است و جزیره کیش در مسیر توسعه و  دست 

تحول گام بر می دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درگردهمایی نوروزبانان بی نوروز؛

تحول گسترده، برنامه کیش در سال 94 است
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حجت االسالم والمسلمین زم:

جزیره کیش دانشگاه جامع توسعه یافتگی برای رشد گردشگری در مناطق آزاد کشور است
معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور، 

جزیره کیش را الگوی شایسته توسعه گردشگری برای دیگر مناطق آزاد کشور دانست.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت االسالم محمدعلي 
زم با اشاره به توسعه یافتگی جزیره کیش در مأموریت محوله به این منطقه آزاد گفت: رشد 
گردشگری در جزیره کیش فرصت مغتنمی برای همه مناطق آزاد است تا در شکوفایی و ارتقاء 

همه حوزه های موجود و مورد نیاز برای توسعه گردشگری از این منطقه آزاد الگو گیرند.
وی از صرفه جویی در زمان و هزینه به عنوان بخشی از دستاوردهای بهره گیری از تجارب 
ارزشمند معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش یاد کرد و افزود: این معاونت هم اکنون 
به عنوان یک دانشگاه جامع درحوزه گردشگری آماده انتقال تجربیات و تخصص هایش به 

دیگر مناطق است.
معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور 
گفت: جزیره کیش با توجه به توسعه ظرفیت ها و قابلیت های ایجاد شده می تواند به عنوان 
پیشرو  و راهبر در ارتقاء گردشگری مناطق آزاد کشور گام بردارد و سایر مناطق می توانند از 

این موقعیت و پیشرفت های حاصل شده درگردشگری کیش بهره ببرند.

تأکید وزیرکشور بر تحقق شعار مدیرعامل منطقه آزاد کیش

کیش و هندورابی در مسیر توسعه و تحول قرار دارند

رحمانی فضلی در سفر به جزایر کیش و هندورابی با اشاره به 
درمسیر  هندورابی  و  کیش  جزایر  گفت:  شده  انجام  اقدامات 

توسعه و تحول قرار دارند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
 کیش، وزیر کشور با سفر به جزیره کیش و هندورابی از بخش های 

مختلف این جزایر بازدید کرد.
 عبدالرضا رحمانی فضلی در جزیره کیش پس از بازدید از پروژه های 
کلبه  ساحلی  پارک  مکعبی،  متر  هزار  خانه10  تصفیه  باغراه، 
هور، کشتی یونانی، بیمارستان، بندرگاه، پارک های شهر و مینا 

و نیروگاه آب و برق کیش گفت: روند انجام فعالیت ها در جزایر 
کیش و هندورابی بسیار خوب بوده است و پروژه ها با توجه 

به زمان آغاز طرح پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی داشته اند.
خصوص  به  جزایر  این  توسعه  برای  شده  انجام  اقدامات  وی 
هندورابی را خوب ارزیابی کرد و افزود: فعالیت های انجام شده 
سازمان  مدیرعامل  شعار  تحقق  بیانگر  هندورابی  و  کیش  در 
منطقه آزاد کیش بوده است و کارهای زیرساختی انجام شده 
و  توسعه  مسیر  در  هندورابی  و  کیش  جزایر  دهد  می  نشان 

تحول قرار دارند.

رحمانی فضلی افزود: در بازدید انجام شده شاهد فعال شدن 
زیرساخت ها و بخش خصوصی بودیم که این فعالیت همزمان 
رونق  و  پیشرفت  خصوصی  بخش  و  زیرساختی  حوزه  دو  در 

کارها را در پی دارد.
وی همچنین واگذاری امور به بخش خصوصی را زمینه رشد 
 و رونق اقتصادی دانست و تاکید کرد: با توجه به ظرفیت های
برخی  حتی  و  امور  همه  در  خصوصی  بخش  در  موجود 
زیرساخت ها می توان کارها را به بخش خصوصی واگذار کرد.

آغاز بهره برداری از نخستین هتل 
هندورابی با حضور وزیر کشور

جزیره  هتل  نخستین  از  برداری  بهره  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  حضور  با 
هندورابی آغاز شد.

کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
هتل  نخستین  هندورابی،  و  کیش  جزایر  به  سفر  در  کشور  وزیر  با حضور 

هندورابی به بهره برداری رسید.
رحمانی فضلی در این سفر ضمن بازدید از اقدامات انجام شده برای توسعه 

هندورابی، روند اجرای پروژه ها را در این جزیره بسیار خوب ارزیابی کرد.
نخستین هتل هندورابی در فضایی به وسعت هزار و560 متر مربع در یک 
طبقه ساخته شده و دارای20 اتاق، رستوران و فضای سبزی به وسعت یک 

هکتار است.
سازه این هتل بر اساس معماری منطقه طراحی و احداث شده و در بخش 

شرقی هندورابی قراردارد.

 تأکید دکتر مونسان بر رشد و ارتقاءکیفی در بازدید از شعبات مؤسسه علوم و فنون کیش در تهران
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از شعبات 
مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش در تهران بر رشد و 

ارتقاء کیفی این مجموعه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
مؤسسه  شعبات  از  تعدادی  از  مونسان  دکتر  کیش،  آزاد 

علوم و فنون کیش در تهران بازدید کرد.
بررسی نحوه  آزاد کیش ضمن  مدیرعامل سازمان منطقه 
آموزش در این مؤسسات از نزدیک در جریان فعالیت های 
آموزشی این مؤسسات قرار گرفت و از بخش های مختلف 

این شعبه ها دیدن کرد.
و  رشد  اهمیت  بر  تاکید  با  بازدید  این  در  مونسان  دکتر 
کیش  فنون  و  علوم  های  مؤسسه  مجموعه  کیفی  ارتقاء 
گفت: همانگونه که تاکنون این مجموعه در زمره برترین 
مؤسسات آموزشی کشور فعالیت کرده از این پس نیز باید 
ها  فعالیت  این  دنیا،  روز  آموزشی  استانداردهای  براساس 

ادامه یابد.
افزایش تعداد شعب و مراکز علوم و فنون درسراسر کشور 
مورد  موارد  دیگر  از  غیرفعال  های  استان  در  به خصوص 

تاکید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در این بازدید 
بود.

گفتنی است مؤسسه علوم و فنون کیش با 87 مرکز فعال 
در سراسر کشور از سال 1367 فعالیت خود را به عنوان 
یکی از مؤسسات تابعه سازمان منطقه آزاد کیش آغاز کرده 
است و درحال حاضر عالوه بر آموزش زبان های خارجی، 
با  پژوهشی  های  فعالیت  و  تخصصی  های  دوره  برگزاری 
همکاری سازمان فنی و حرفه ای آموزش های مهارتی و 

تخصصی نیز ارائه می دهد.

توسعه زیرساخت های نرم افزاری همگام با زیرساخت های شهری
به  کیش   GIS اطالعاتی  بانک  مونسان،  دکتر  تاکید  با 
عنوان بستر برنامه ریزیها و پیش بینی های آتی در تامین 

زیرساخت های جزیره  ایجاد شد.
سازمان  الملل  اموربین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
بانک  اندازی  راه  از  مونسان  دکتر  کیش،  آزاد  منطقه 
توسعه  مسیر  در  ضرورت  یک  عنوان  به   gis اطالعاتی 
یکسان  و  بانک  این  اندازی  راه  با  و گفت:  یاد کرد  کیش 
و  جوانب  همه  همزمان  بررسی  امکان  اطالعات،  سازی 
فراهم روز  به  و  دقیق  اطالعات  براساس  گیری   تصمیم 

 می شود.
دیگر  مزیت  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ایجاد این بانک اطالعاتی آماده سازی زمینه های مورد نیاز 
برای تبدیل کیش به شهر مجازی کشور است که با توجه 
به نقشه های هوایی تهیه شده و اطالعات ملکی، صنفی 
اطالعات  به  دسترسی  امکان  شده  گردآوری  جمعیتی  و 
بدون محدودیت زمانی و مکانی مهیا شده تا به عنوان یکی 
پیشبرد  افزاری درجهت  نرم  زیرساخت های  از مهمترین 
برداری  بهره  مورد  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اهداف 

قرارگیرد.

تهیه نقشه gis به عنوان بستر اطالعاتی که مبنا و محور 
بینی  پیش  و  زیرساختی  ریزیهای  برنامه  گیریها،  تصمیم 
های  پروژه  از  یکی  است  کیش  جزیره  آینده  نیازهای 
مغفول مانده در مسیر توسعه این جزیره بود که با تاکید 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان تهیه 
منطقه  معاونت عمرانی سازمان  کار  در دستور  نقشه  این 

آزاد کیش قرارگرفت.
تهیه نقشه gis جزیره کیش نیازمند اطالعات آماری دقیق 

و به روز از منطقه است.
سازمان   9 مصوبه  براساس  شهر  هر  در  که  اطالعاتی 
شهرداریها باید هر 5 سال یکبار به روز شود اما درجزیره 
و  بود  نشده  انجام  اقدامی  این خصوص  در  تاکنون  کیش 

هیچ اطالعات آماری هم دردست نبود.
مسؤوالن  پاسخ  بی  سوال  اطالعات  این  گردآوری  عدم 
سازمان منطقه آزاد کیش بود چرا که برای تصمیم گیری 
و اجرای پروژه ها در وهله اول نیاز به اطالعات جمعیتی و 
ملکی است و چرا تا پیش از این هیچ اقدامی در این زمینه 

صورت نگرفته بود.
برای رفع این نقیصه درمرحله اول مسؤوالن و کارشناسان 

سازمان منطقه آزاد کیش مطالعات خود را از مهر ماه سال 
 93 آغاز کردند و با حضور گروه 32 نفره نیروهای برداشت گر
و  ملکی  جمعیتی،  اطالعات  آخرین  گردآوری  به  اقدام 

اصناف در جزیره کیش کردند.
این اطالعات در سه بخش امالک جزیره کیش، اطالعات 
جمعیتی و اصناف این جزیره با طرح بیش از 150 سوال 
برنامه ریزیها  شامل مهمترین اطالعات مدنظر و موثر در 

گردآوری شد.
همزمان با طرح ممیزی جمعیت، امالک و اصناف، پروژه 
با  نیز  هندورابی  و  کیش  جزایر  هوایی  های  نقشه  تهیه 
بخش  و  مسلح  نیروهای  برداری  نقشه  سازمان  همکاری 

خصوصی اجرا شد.
پس از جمع آوری این اطالعات به عنوان ابزارهای کارآمد 
در تصمیم گیریهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نتایج 
به منظور ایجاد بانک اطالعاتی gis به عنوان مرجع آماری 
جزیره کیش برروی بستر وب بارگزاری شده است تا عالوه 
بر دسترسی آسان و فراهم شدن امکان تبادل اطالعات بین 
بخش های مختلف، تغییرات آماری نیز به راحتی برروی 

این بستر اعمال شود.
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دکتر مونسان:

واگذاري زمین در کیش فقط براي توسعه و ایجاد درآمد پایدار انجام مي شود
تصمیم  به  اشاره  با  آزاد کیش  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
هدف کسب  با  زمین  فروش  توقف  بر  مبني  سازمان  این 
بر  آزاد  منطقه  این  در  زمین  واگذاري  کرد:  تاکید  درآمد 
تأسیسات و  براي توسعه گردشگري،  خالف گذشته فقط 
طرح هاي عمراني و زیربنایي و ایجاد درآمد پایدار انجام 

مي شود.  
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، دکتر مونسان در نشست مشترک با نمایندگان 
کشور  آزاد  مناطق  شورایعالي  تخصصي  کارگروه  اعضاي 
افزود: واگذاري زمین در جزیره کیش با رویکرد سرمایه اي 
و ایجاد درآمد پایدار در سال هاي آینده براي این منطقه 

آزاد انجام مي شود.
وي فروش زمین براي کسب درآمد و پرداخت هزینه هاي 
جاري را بدترین شکل استفاده از منابع خدادادي دانست 
فروش  درآمدي  منابع  از  استفاده  عدم  کنار  در  گفت:  و 
زمین براي تأمین هزینه هاي جاري، این هزینه ها نیز در 
 سال گذشته در منطقه آزاد کیش کاهش قابل مالحظه اي 

داشته است.
 93 سال  در  عمراني  پروژه   29 اجراي  ادامه  در  مونسان 
همزمان با متوقف کردن فروش زمین براي کسب درآمد 
گفت:  و  کرد  توصیف  بزرگ  و  سخت  بسیار  کاري  را 
و  برق  آب،  هاي  حوزه  در  کیش  کمبودهاي  خوشبختانه 
برطرف شده  اجراي طرح هاي عمراني جدید  با  فاضالب 

زیرساختي  معضل  تنها  عنوان  به  زباله  دفع   مشکل  و 
باقیمانده در سال جاري برطرف خواهد شد.

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص پروژه هاي 
عمراني سال جاري گفت: احداث ترمینال بزرگ فرودگاه 
نیم  و  با ظرفیت پذیرش سالیانه چهار  المللي کیش  بین 
میلیون مسافر، احداث اسکله 35 هزار تني بندرگاه کیش، 
و  فرودگاه  احداث  تجاري،  بندر  کانتینري  انبار  احداث 
توریستي،  ریلي  نقل  و  حمل  هندورابي،  جزیره  بندرگاه 
پروژه هاي ورزشي و توسعه مرکز همایش هاي بین المللي 
سال  آنها  از  برخي  که  است  هایي  پروژه  جمله  از  کیش 

جاري آغاز و برخي از آنها به بهره برداري مي رسد.
وي احداث اسکله 35 هزار تني در بندرگاه کیش را طرحي 
تاثیرگذار در توسعه فعالیت هاي تجاري این منطقه آزاد 
 دانست و گفت: با احداث این اسکله امکان پذیرش کشتي هاي 
اقیانوس پیما در بندر کیش فراهم شده و خطوط مستقیم 
برقرار  داخلي  و  خارجي  مقاصد  به  کیش  از  کشتیراني 

خواهد شد.
مونسان به تکمیل عملیات الیروبي در بندرگاه کیش اشاره 
پهلوگیري  امکان  بر  این طرح عالوه  اجراي  و گفت:  کرد 
کشتي هاي با ظرفیت باالتر در بندرگاه کیش، 13 هکتار 
هاي  پروژه  اجراي  براي  که  است  شده  استحصال  زمین 

بندري یا گردشگري اختصاص خواهد یافت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به رشد آمار 

ورود گردشگران به جزیره کیش در تعطیالت نوروزي سال 
برخالف  امسال  نوروز  در  کیش  گفت:  و  کرد  اشاره   93
کاهش آمار گردشگر در دیگر نقاط کشور افزایش گردشگر 
داشت و توانست با ثبت اقامت بیش از 583 هزار نفر اقامت 
در شب از سفر بسیاري از هموطنان به مقاصد گردشگري 

خارجي جلوگیري کند.
وي با توجه به رونق و توسعه گردشگري در کیش گفت: 
کیش هر ساله میزبان یک و نیم میلیون گردشگر داخلي 
و خارجي است و قصد داریم در سال جاري این آمار را به 

دو میلیون گردشگر در سال افزایش دهیم. 
مونسان همچنین به آغاز فعالیت بخش تحقیق و توسعه 
)R&D( در حوزه عمراني منطقه آزاد کیش اشاره کرد و 
گفت: در حال حاضر بسیاري از اقدامات انجام شده در این 
مورد  شهری  نهادهای  برخی  در  پایلوت  عنوان  به  حوزه 

استفاده قرار گرفته است.
حقوقي  معاونت  نمایندگان  حضور  با  که  نشست  این  در 
ریاست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه هاي 
شورایعالي  تخصصي  کارگروه  عضو  دادگستري  و  نفت 
ابراز  با  نمایندگان  این  شد،  برگزار  کشور  آزاد  مناطق 
رضایت از روند توسعه همه جانبه در جزیره کیش خواستار 
و  کشور  در سطح  ها  موفقیت  این  مناسب  رساني  اطالع 
استفاده از این تجربیات به عنوان پایلوت و نمونه در دیگر 

نقاط کشور شدند.

اهدای نشان عالی فرهنگ و هنر به دکتر مونسان
 در مراسم گرامیداشت روز جهانی گرافیک

اهدای  با  گرافیک  جهانی  روز  گرامیداشت  مراسم  در 
مدیرعامل  های  تالش  از  هنر  و  فرهنگ  عالی  نشان 
سازمان منطقه آزاد کیش در رشد و ارتقاء فرهنگ و 

هنر در این جزیره  قدردانی شد.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 

روز جهانی  آزاد کیش، در مراسم گرامیداشت  منطقه 
هنرمندان،  محلی،  مسؤوالن  حضور  با  که  گرافیک 
گرافیک  و  هنر  عرصه  فعاالن  و  دانشجویان  اساتید، 
همایش  مرکز  فارس  خلیج  سالن  در  کیش  جزیره 
و  فرهنگ  عالی  نشان  شد  برگزار  المللی  بین  های 

اعطا  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  به   هنر 
شد.

در این مراسم دکتر رضوانی معاون فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش به نمایندگی از طرف دکتر 

مونسان این نشان را دریافت کرد.

دکتر مونسان در نشست شورای معاونین سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد

برای جهانی شدن کیش، برنامه ریزی کرده ایم
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشست 4 ساعته 
شورای معاونین ضمن بررسی عملکرد بخش های مختلف 
سازمان  بدنه  در  جدید  تحوالت  ایجاد  از  مجموعه،  این 
خبر  کیش  جزیره  در  توسعه  شتاب  افزایش  هدف   با 

داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
معاونین سازمان  آزاد کیش، در نخستین نشست شورای 
منطقه آزاد کیش در سال 94 که با حضور دکتر مونسان 
گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  شد  برگزار 
جزیره  حرکت  سرعت  زیرساختی،  اقدامات  انجام  روند 
حالی  در  این  و  داده  افزایش  را  توسعه  مسیر  در  کیش 
گرفته شکل  پایدار  اقتصاد  برمحور  توسعه  این  که   است 

 است.
وی در این نشست 4 ساعته که با تحلیل عملکرد و بررسی 
چارت اداری کارکنان بخش های مختلف سازمان منطقه 
های  روش  جایگزینی  کرد:  تأکید  بود  همراه  کیش  آزاد 
زیست  محیط  منابع،  به  آسیب  بدون  درآمدزایی  صحیح 
و فروش ثروت های طبیعی این جزیره، اقدامی متحوالنه 
در این منطقه آزاد است که در سایه تالش شبانه روزی، 
اندیشه های متخصص و خالق  بکارگیری  و  برنامه ریزی 

بدست آمده است.
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: این فعالیت ها 

حاضر  درحال  و  آغاز شد  کیش  در  بسیار  موانع  وجود  با 
روند  این  ادامه  سازمان  این  روی  پیش  برنامه  مهمترین 

تصاعدی درگسترش و رشد جزیره کیش است.
دکتر مونسان  در این نشست از معاونان و مدیران سازمان 
کنونی،  وضعیت  تحلیل  با  خواست  کیش  آزاد  منطقه 
انداز 1404  تعیین شده در سند چشم  راه  نقشه  بررسی 
و بهره گیری از ظرفیت های بومی منطقه، برای رقابت با 

مناطق گردشگری دنیا برنامه ریزی کنند.
و  معاونان  برای  ضرورت  یک  را  فراملی  نگاه  داشتن  وی 
این  افزود:  و  دانست  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران 
نگرش الزمه دستیابی به جایگاه بین المللی در گردشگری 
به  وابسته  نیز  کشور  آزاد  مناطق  رشد  و  است  اقتصاد  و 
اقتصاد  و  گردشگری  المللی  بین  های  عرصه  در  حضور 

است.
گیری  تصمیم  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
داد  خبر  سازمان  این  بدنه  در  اساسی  تغییرات  اجرای  و 
با  داریم  نظر  در  متعالی  اهداف  به  رسیدن  برای  گفت:  و 
تقویت و هویت بخشی به قسمت هایی که مغفول مانده 
نقاط ضعف را تقویت و از پتانسیل های این بخش ها برای 

عملکرد بهتر مجموعه استفاده کنیم.
گسترش و ارتقاء حوزه های محیط زیست و امور زنان از 
جمله موارد مورد تأکید دکتر مونسان در این نشست بود.

وی همچنین نبود معاونت مطالعات و برنامه ریزی را خأل 
آشکار در بدنه سازمان منطقه آزاد کیش دانست و افزود: 
تحقیقات و برنامه ریزی اساس و مبنای تصمیم گیری ها 
در ارگانها و نهادهای موفق است و این سازمان به عنوان 
محور برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرا و نظارت درجزیره 
برنامه ریزی  و  نیازمند مطالعات  کیش در همه بخش ها 

است.
 دکتر مونسان گفت: با نیازسنجی ها و آسیب شناسی های
انجام شده و بر اساس تحلیل های کارشناسان و متخصصان 
آزاد  منطقه  سازمان  های  کاستی  رفع  برای  نظر،  صاحب 
ریزی برنامه  مجموعه  این  کارکردهای  ارتقاء  و   کیش 
شده که انجام این تغییرات، اثرات مثبتی در رونق جزیره 

کیش به همراه دارد.
و  تخصص  اساس  بر  کارکنان  شغلی  وضعیت  ساماندهی 
شاخصه های صحیح بهره وری از دیگر بخش های مطرح 

و بررسی شده در این نشست بود.
یکی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  معاونین  شورای  نشست 
مدیرعامل  که  است  گیری  تصمیم  جلسات  مهمترین  از 
حضور  با  نشست  این  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
مشاوران، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و با 
استناد به اطالعات و آمارهای دقیق در خصوص خط مشی 

و اقدامات آتی مجموعه تصمیم گیری می کند.

دانشجویان خارجی دانشگاه تهران، سفیران معرفی جزیره کیش به 13 کشورجهان شدند
مطالعات  دانشکده  شناسی  ایران  رشته  دانشجوی   13
جهان دانشگاه تهران با ملیت های مختلف با سفر به کیش 

از نزدیک با مزیت های این منطقه آزاد آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، در نشستی که با حضور مشاور عالی مدیر عامل 
سازمان منطقه آزاد کیش و دانشجویان دانشکده مطالعات 
جهان دانشگاه تهران با ملیت های مختلف در کیش برگزار 
جزیره  عنوان  به  کیش  جزیره  از  پور  کشت  رسول  شد، 

آرامش با جذابیت های تاریخی و طبیعی یاد کرد.
 وی با اشاره به اهداف تعریف شده برای کیش در افق چشم انداز 
و رویکرد کیش که گردشگری، تجارت و صنعت است گفت: 
انجام مراودات بین کشورها به خصوص بین اقشار علمی، 
کنند می  حرکت  دانش  مسیر  در  که  کسانی  و   فرهنگی 

باعث همگرایی عمومی بین ملت ها می شود.
کاهش  اینکه  بیان  با  ادامه  در  مدیرعامل  عالی  مشاور 
فقر و خشونت، برابری، بهداشت و سالمت و گردش آزاد  
اطالعات از جمله دغدغه های مشترک انسان ها در تمام 
دنیاست افزود: برقراری این ارتباطات به رفع مشکالتی که 

در همه جوامع وجود دارد کمک می کند.
وی با اشاره به نگاه و رحمانیت دین اسالم و اهداف نظام 
های  آموزه  در  ریشه  که  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 

همدلی  و  وفاق  و  ها  نشست  این  برگزاری  دارد  ما  دینی 
ناشی از آن را در تعالی و رشد جوامع مؤثر دانست.

رسول کشت پور همچنین ظرفیت های خوب کیش  در 
پذیرش دانشجویان را از مزیت های خوب این جزیره برشمرد 
های  پتانسیل  و  آزاد  مناطق  در  قوانین  سهولت  گفت:   و 
 جزیره کیش زمینه مناسبی برای حضور و فعالیت سرمایه گذاران

کشورهای مختلف است.
وی جزیره کیش را به عنوان دروازه ورودی و الگوی سایر 
نقاط کشور معرفی کرد و افزود: طرح هایی که در داخل 
کشور قابل اجرا نیست پس از اجرا در جزیره کیش و رفع 

نواقص به دیگر شهرها تسری می یابد.
در  جلسه  در  حاضر  دانشجویان  نشست،  این  ادامه  در 
خصوص مزیت های کیش، برنامه توسعه جزیره و میزان 
ورود گردشگران داخلی و خارجی به کیش سؤاالتی مطرح 

کردند.
نبود  سؤاالت،  این  به  پاسخ  در  عامل  مدیر  عالی  مشاور 
ترافیک، آلودگی هوا، تکدی گری، معتاد، وجود فضای سبز 
و طبیعت زیبا و امکانات خوب فراهم شده، امنیت و آرامش 
افزود: آمارها  را از جمله مزایای این جزیره عنوان کرد و 
جزیره  در  گردشگری  که  است  موضوع  این  دهنده  نشان 
کیش نسبت به سایر شهرهای کشور جایگاه باالتری دارد.

وی افزود: توسعه جزیره کیش بر اساس طرح جامع و با 
تأکید بر پایداری محیط زیست انجام می شود.

رسول کشت پور گفت: در ساخت و ساز و آبادانی کیش 
حفظ طبیعت و محیط زیست این جزیره در درجه نخست 
اهمیت قرار دارد و حفظ پاکی آب و هوا و سواحل کیش نیز 
از موارد مورد توجه در تمامی فعالیت های عمرانی است. 
ادامه در شرایط کنونی حضور گردشگران داخلی  وی در 
خارجی  گردشگران  و  سال  در  درصد   93 تا   92 بین  را 
های ریزی  برنامه  با  افزود:  و  کرد  بیان  درصد   8 تا   7  را 

انجام شده و رفع تحریم ها آمار سفر گردشگران خارجی 
دروازه  واقعی  معنای  به  کیش  جزیره  و  یابد  می  افزایش 
منطقه  انرژی  هاب  و  کشور  به  خارجی  گردشگران  ورود 

خواهد شد.
 مشاور عالی مدیرعامل امکانات خوب ورزشی فراهم شده 
در کیش را بخش دیگری از جاذبه های این جزیره دانست 
که عالوه بر شهروندان ساالنه میزبان گردشگران ورزشی 

زیادی است.
 گفتنی است در این نشست 13 دانشجوی رشته ایران شناسی

چین،  لبنان،  مصر،  استرالیا،  مجارستان،  کشورهای  از 
ژاپن، فرانسه، عربستان، ترکیه، انگلستان و مکزیک و سه 

دانشجوی ایرانی حضور داشتند.
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کیش میزبان یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان
یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان 

5 تا 8 خرداد درجزیره کیش برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه 
هزار   5 وسعت  به  فضایی  در  نمایشگاه  این  کیش،  آزاد 
تاکنون 110  برگزار می شود و  تا 8 خرداد  از 5  مترمربع 
برای  خارجی  شرکت های  نمایندگی  و10  داخلی  شرکت 

حضور در این نمایشگاه اعالم آمادگی کرده اند.
این شرکت ها نماینده محصوالت کشورهای بلژیک، فنالند، 
آمریکا،  سوییس،  برزیل،  ایتالیا،  ترکیه،  انگلیس،  آلمان، 
لهستان،  ژاپن،  چین،  سوئد،  جنوبی،  کره  تایوان،  مالزی، 

نروژ، فرانسه و کانادا هستند.
و کنندگان  تولید  بین  تعامل  هدف  با  نمایشگاه   این 
کنندگان  شرکت  و  می شود  برگزار  کنندگان  مصرف 
ماشین  زمینه  در  را  خود  دستاوردهای  و  محصوالت 
در  آخرین خدمات  تکنولوژی،  عمرانی،  تجهیزات  و  آالت 
حوزه عمران و ساختمان، مصالح ساختمانی در دو بخش 
تأسیسات  اتصاالت،  و  لوله  شامل  عمرانی  و  ساختمانی 
آسانسور،  پایه ساختمانی،  مصالح  و سرمایشی،  گرمایشی 
پنجره،  و  در  داخلی،  دکوراسیون  بهداشتی،  شیرآالت 
و  رنگ  آالت،  یراق  الکتریک،  و  برق  اتوماتیک،  درب های 

رزین، پوشش های دیوار و کف، کاشی و سرامیک، سنگ و 
ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی در مرکز نمایشگاههای 

بین المللی کیش به معرض نمایش می گذارند.
اخبار  ارائه  قابلیت  با  همراه  تلفن  اپلیکیشن  از  رونمایی 
نمایشگاه به شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان، برگزاری 
با عنوان صنعتی سازی و مدیریت  همایش نظام کاردانی 
آموزشی  کارگاه  برپایی  و  ساختمان  صنعت  در  پروژه 
تخصصی آشنایی با خالقیت شناسی و تأثیر آن در بهبود 
نمایشگاه این  جنبی  بخش های  از  وکار  کسب   محیط 

 است.

جزیره کیش پایگاه برگزاری محافل علمی داخلی و خارجی
دهنده   نشان  ها  همایش  برگزاری  درصدی   33 رشد 

توسعه گردشگری علمی است.
برگزاری بیش از 168 همایش و مراسم در سال 93 
های  همایش  برگزاری  مرکز  به  کیش  تبدیل  بیانگر 

علمی و تخصصی و رشد گردشگری علمی است.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
کیش  جزیره  های  همایش  مرکز  کیش،  آزاد  منطقه 

در سال 93 میزبان 168 همایش و مراسم بوده است.
این رقم در مقایسه با سال 92 که این مرکز میزبان 

142 برنامه بود رشد 33 درصدی داشته است.
کیش  در  ها  همایش  برگزاری  چشمگیر   افزایش 
جزیره  این  در  علمی  گردشگری  رشد  دهنده  نشان 
و ملی  علمی  محافل  پایگاه  به  کیش  تبدیل   و 

 بین المللی است.

همچنین افزایش برگزاری همایش ها و مناسبت های 
گردشگران  به  کیش  معرفی  خارجی ضمن  و  داخلی 
خارجی رونق ورود گردشگری و درآمدزایی را در این 

جزیره به همراه دارد.
بهره گیری از ظرفیت های منطقه و ایجاد درآمد پایدار 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  های  سیاست  جمله  از 

کیش برای شکوفایی اقتصادی جزیره کیش است.

علیرضا خمسه:

با تداوم سیاست هاي فرهنگي، جزیره کیش به یک کانون فرهنگي درکشور تبدیل مي شود
تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  بازیگر  خمسه  علیرضا 
هاي  فعالیت  براي  کیش  هاي  ظرفیت  به  اشاره  با 
هاي  سیاست  تداوم  گفت:  هنري  و  فرهنگي 
این  تواند  مي  کیش  آزاد  منطقه  در  فرهنگي 
مبدل  درکشور  فرهنگي  کانون  یک  به  را   جزیره 

کند.
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومي و 
منطقه آزاد کیش، در حاشیه برگزاری  هجدهمین 

دانشجویي  تئاتر  جشنواره 
علیرضا  کیش  در  کشور 
خمسه  که مدرس کارگاه 
دانشجویان است  آموزشي 
 گفت: حضور دانشجویان و 
گروه هاي تئاتر دانشجویي 
اتفاقی خوب در  در کیش 
رشد فعالیت های فرهنگی 
است  جزیره  این  هنری  و 
که باید تداوم داشته باشد.

که  این  بیان  با  خمسه 
از  گذشته  هاي  سال  در 
درستي  به  ظرفیت  این 
ابراز  نشده  برداري  بهره 
ثبات  با  کرد  امیدواري 
آزاد  مناطق  در  مدیریت 
جزیره  در  ویژه  به  کشور 

کیش شاهد تداوم برنامه هاي فرهنگي و هنري در 
سطح ملي و بین المللي باشیم.

نعمتي  را  کیش  زیباي  طبیعت  و  آرامش  وي 
فعالیت  و  حضور  براي  که  دانست  فرد  به  منحصر 
آل ایده  هنري  مختلف  هاي  رشته  در   هنرمندان 

 است.
فراهم  صورت  در  گفت:  نمایش  هنر  استاد  این 
شدن زمینه حضور مستمر و هدفمند هنرمندان در 

و  اتفاقات  میزبان  تواند  مي  آزاد  منطقه  این  کیش، 
رویدادهاي خوبي در عرصه فرهنگي و هنري باشد.

جمع  در  حضور  با  کشورمان  سابقه  با  بازیگر  این 
عنوان  با  آموزشي  کارگاه  برگزاري  و  دانشجویان 
مانند  موضوعاتي  در خصوص  بدن  زبان  و  پانتومیم 
آرامش خالق در بازیگري، بهره برداري از سکوت و 
زبان بدن و لزوم آمادگي بدني براي بازیگران مطالبي 

را ارائه کرد و به سؤاالت آنان پاسخ داد.
هجدهمین  مناطق  بخش 
دانشگاهی  تئاتر  جشنواره 
تئاتر  گروه   20 حضور  با 
مناطق  از  دانشجویي 
جزیره  در  کشور  مختلف 
کار به  آغاز   کیش 

 کرد.
 بر اساس برنامه ریزی های
انجام شده در کنار اجراي 
گروههاي نمایشي، کارگاه 
با  عملی  و  نظری  های 
برجسته  اساتید  حضور 
علیرضا  کشور  تئاتر 
و  نادری  علیرضا  خمسه، 
یاسر خاسب برای آموزش 

عالقمندان برپا می شود.

9

ماهیگیرجزیره کیش، بزرگترین مجسمه فیگوراتیو کشور
مجسمه ماهیگیر جزیره کیش با 12 متر ارتفاع بزرگترین 

مجسمه فیگوراتیو کشور است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، در بهشت خانواده ها اگر به کرانه شرقی سواحل 
نقره فام خلیج فارس سری بزنید از دوردست مجسمه ای 

کننده  تداعی  که  بینید  می 
نشین ساحل   مردمان 

 است.
روید  می  که  نزدیکتر 
ماهیگیر12  مرد  دیدن 
و  بهت  بر  عالوه  متری 
از  لطیفی  لبخند  حیرت، 
برچهرهایتان  رضایتمندی 
حس  که  نشاند  می 
ای بیننده  هر   هنردوستی 

را نوازش می کند.
 12 ارتفاع  با  ماهیگیر  مرد 
ماه   3 زمان   مدت  در  متر 
ایرانی  هنرمند   4 توسط 
سه  در  و  مقدس  مشهد  در 

کارگاه ساخته شد.
الیه   12 از  مجسمه  این 
ضخامت  با  فایبرگالس 
همراه  سانتیمتربه   3 حدود 
رزین ساخته شده  و حاوی  
6 تن آهن است که در قالب 
کیش  جزیره  به  قطعه   11

حمل و سپس مونتاژ شد.

 همچنین به منظور ایستایی این مجسمه با  18 تن بتن ریزی 
بتنی 30 مترمکعبی، در سه  اثر و فوندانسیون  پاهای  در 
مرحله در ساحل شرقی کیش جنب سالن همایش های 

بین المللی کیش نصب شده است.
سامان توکلی، محمد حسین مأموریان، مصطفی سلطانی 

و هاشم شفیعی چهار هنرمند سازنده این اثر زیبا هستند 
که از اواسط دی ماه سال 93 کار خود را آغاز کرده و 28 

اسفند مراحل ساخت آن به پایان رسید.
سه  بین  بررسی  از  پس  ماهیگیر  مجسمه  ساخت  طرح 
تغییرات  برخی  ایجاد  با  شده  پیشنهاد  مختلف  ماکت 
ساخت مرحله  وارد  و   تأیید 

 شد.
مجسمه  این  ساخت  در 
مطالعات  و  بررسی  از  پس 
مشاوران از مصالح و موادی 
که  است  شده  استفاده 
قابلیت ماندگاری در شرایط 
را  کیش  جزیره  اقلیمی 

داشته باشد.
هنری  اثر   38 است  گفتنی 
های  المان  حوزه  در  زیبا 
کیش  جزیره  در  شهری 
یک  هر  که  دارد  وجود 
برای  توجه  جالب  ای  سوژه 
گردشگران  و  شهروندان 

است.
اثر   180 بین  از  آثار  این 
توسط  که  پیشنهادی 
خلق  کشور  هنرمندان 
ساخته  و  برگزیده  بود  شده 
مختلف  نقاط  در  و  شد 
شده نصب  کیش   جزیره 

 است.
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حسین نوش آبادی در آیین اختتامیه:

نقش هنرهای نمایشی در بیان دردها، تبیین واقعیات اجتناب ناپذیر و تأثیرگذار است

لوح افتخار ستاره مدیریت روابط عمومی و لوح سپاس ستاره زرین حامی روابط عمومی
 به سازمان منطقه آزاد کیش اعطا شد

هشتمین جشنواره قرآني عید تا عید در کیش
وزارت  های  استان  و  مجلس  امور  حقوقی،  معاون 
هنرهای  از  را  تئاتر  هنر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
هنر  و  فرهنگ  دیگر  های  بخش  برای  مادر  و  پایه 
بیان  در  نمایشی  هنرهای  نقش  گفت:  و  دانست 
تأثیر گذار و  ناپذیر  اجتناب  واقعیات  تبیین   دردها، 

 است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
 منطقه آزاد کیش به نقل از ایرنا، حسین نوش آبادی 
در آیین اختتامیه بخش مناطق هجدهمین جشنواره 
جزیره  میزبانی  به  که  دانشگاهی  المللی  بین  تئاتر 
کیش و با حضور مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، معاون فرهنگی دبیرخانه 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جمعی از 
هنرمندان کشور و مسؤوالن محلی کیش برگزار شد 
با یاد آوری اینکه امسال در وزارت ارشاد سال تئاتر 
نامگذاری شده است افزود: تمام تالش ما این است تا 
با بکارگیری امکانات و ظرفیت های موجود و ایجاد 
 هماهنگی بخش های فرهنگی و هنری و بهره گیری
ایجاد  و  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  امکانات  از 
کیفی  و  کمی  ارتقاء  راستای  در  ها  زیرساخت 

هنرهای نمایشی حرکت کنیم.
افزود:  و  دانست  جامعه  نخبگان  را  دانشجویان  وی 

بسیار  هنر  عرصه  در  علمی  فرهیختگان  حضور 
و  اشتغال  تمامی  با  دانشجو  که  زمانی  است  ارزشمند 
ارتقا می دهد را در حوزه فرهنگ و هنر   گرفتاری، خود 

بسیار ارزشمند است.
سخنگوی وزارت ارشاد، هنر تئاتر را از هنرهای پایه و مادر 
برای بخش های دیگر فرهنگ و هنر دانست و گفت: نقش 
 هنرهای نمایشی در بیان دردها، تبیین واقعیات اجتناب ناپذیر 

و تأثیرگذار است.
نوش آبادی تصریح کرد: وقتی قشر دانشجو در عرصه هنر 
سازمان  و  نهادها  سایر  از  بیشتری  اثرگذاری  است  فعال 

ها دارد.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش نیز در سخنانی 
و  کرد  عنوان  خوب  ای  تجربه  را  جشنواره  این  برگزاری 
اصلی  های  برنامه  از  یکی  و  است  هنر  مهد  افزود: کیش 
این  آزاد در حوزه فرهنگ  دبیرخانه شواری عالی مناطق 
 است که هنر فاخر و ارزشمند را در این مناطق به نمایش

 بگذارد.                         
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  کل  مدیر 
با  که  است  این  تالش  گفت:  مراسم  این  در  نیز  فناوری 

تئاتر دانشجویی چه در  ارشاد در حوزه  وزارت فرهنگ و 
تئاتر در سالن های  تولید و چه در زمینه تماشای  حوزه 

فاخر تهران با حداقل هزینه تعامل داشته باشیم.
حسین میرزایی افزود: آنچه در حوزه تئاتر دانشجویی مد 
و  بماند  دانشجویی  این جشنواره  که  است  این  بوده  نظر 

استمرار داشته باشد.
 وی با بیان اینکه وزارت علوم تمام قد از این حوزه حمایت 
می کند گفت: امیدواریم حمایت هایی که در حوزه تئاتر 
تهران صورت می گیرد برای شهرستان ها هم روز به روز 
دانشگاهی  تئاتر  در  داشت:  اظهار  میرزایی  شود.  بیشتر 
شورای مشورتی وجود دارد و نظر این است فردی که به 
یا مدت  و  باشد  یا دانشجو  انتخاب می شود،  عنوان دبیر 

زیادی از دانش آموختگی وی نگذشته باشد.
از  تئاتر  های  گروه  مدیریت  در  داشت:  اظهار  وی 
دانشگاهیان استفاده می کنیم، حرکتی است که آغاز شد و 
امیدواریم تاالر مولوی تهران به عنوان نماد تئاتر دانشگاهی 

افتتاح شود.
تئاتر  عرصه  فعاالن  از  نادری  اتابک  برنامه  این  ادامه  در 
سمندریان  حمید  یاد  زنده  استاد  زادروز  مناسبت  به 

گفت:  سخنانی  در  وی  یاد  گرامیداشت  ضمن 
کشور تئاتر  برای  پدرمعنوی  و  معلم  یک   او 

 بود.
عنوان  به  کشورمان  خوب  هنرمند  تیموریان  رویا 
پرزحمت  هنری  را  تئاتر  داوران  هیأت  نماینده 
تئاتر  با  توان  نمی  زحمت  بدون  گفت:  و  دانست 
زندگی کرد، سالهاست که مشکالت وجود دارد و ما 
از مدیران تقاضا داریم که توجه الزم را داشته باشند.
وی اضافه کرد: در این بیانیه از مسؤوالن فرهنگی 
تقاضا داریم، آموزش عالی نسبت به مراکز مختلف 
و  آموزشگاه  قالب  در  که  کشور  سراسر  در  هنری 

دانشگاه پراکنده هستند بازنگری کند.
این استاد در عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون با بیان 
اینکه دانش هنر برای مربیان و اساتید نیست گفت: 
دانشجویان تالش خود را کرده اند اما بیشتر دچار 

نقصان در آموزش هستند.
 وی توضیح داد: وقتی که در یک یا دو سال، هفت هزار
اما  بازار کار شوند  دانشجوی هنر می خواهند وارد 
هیچ بازار کاری برای آنان مهیا نیست، زمانی که در 
شهر کالن تهران تنها دو سالن تئاتر استاندارد داریم 
این  های  ای  و حرفه  منظوره هستند  باقی چند  و 
نیروهای  چطور  هستند  مواجه  مشکالتی  با  عرصه 
این  به  دارند  پایتخت  به  آمدن  به  تمایل  جوانی که 

بازار بپیوندند.
این بازیگر عرصه تئاتر و سینما آموزش را بسیار مهم در 
و  سالن  فقدان  که  همانطور  گفت:  و  دانست  تئاتر  عرصه 
و  ها  آموزشگاه  هم  میزان  همان  به  دارد  وجود  کار  بازار 

دانشگاه ها با کمبود مربی و استاد مواجه هستند.
جشنواره  این  برگزاری  حامیان  از  مراسم  این  ادامه  در 
همچون سازمان منطقه آزاد کیش و تعدادی از برگزیدگان 

تقدیر شد.
و  احمدی  امیر  محمد  تیموریان،  رویا  رایگان،  مسعود 
را  آثار  قضاوت  داوران،  هیات  عنوان  به  سلطانی  مهدی 

برعهده داشتند.
تئاتر  المللی  بین  جشنواره  هجدهمین  مناطق  بخش 
از استان های  نمایشی  با حضور 20 گروه  دانشگاهی که 
مختلف به میزبانی کیش آغاز شده بود 10 اردیبهشت در 
پایان خود  کار  به  کیش  المللی  بین  های  همایش   مرکز 

 داد.  

ایران، سازمان  روابط عمومی  در جشنواره ستارگان 
منطقه آزاد کیش پس از ارزیابی های داوران موفق 
به دریافت لوح افتخار ستاره مدیریت روابط عمومی 

و لوح سپاس ستاره زرین حامی روابط عمومی شد.
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومی و 
روابط  ستارگان  جشنواره  در  کیش،  آزاد  منطقه 
جایگاه  و  روز  داشت  نکو  با هدف  که  ایران  عمومی 

و  بزرگان   اساتید،  حضور  با  ها   عمومی  روابط 
مسئوالن این عرصه 28 اردیبهشت در تهران برگزار 
شد لوح افتخار ستاره مدیریت روابط عمومی و لوح 
سپاس ستاره زرین حامی روابط عمومی به سازمان 

منطقه آزاد کیش اهدا شد.
این احکام پس از ارزیابی های دبیرخانه سمپوزیوم 
سرآمدی،  مبنای  بر  و  عمومی  روابط  المللی  بین 

تعهد و عمل به مسئولیت اجتماعی به پاس رویکرد 
از  آزاد کیش در حمایت  و عملکرد سازمان منطقه 
امور فرهنگی، اجتماعی به ویژه در حوزه ارتباطات و 

روابط عمومی به این سازمان اعطا شد.
ساله  هر  ایران  عمومی  روابط  ستارگان  جشنواره 
برگزار و از 10 روابط عمومی برتر کشور تقدیر می 

شود.

در آستانه عید سعید مبعث هشتمین جشنواره قرآني عید 
تا عید در کیش آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
اعیاد سعید مبعث و  به مناسبت گرامیداشت  آزاد کیش، 
نیمه شعبان و به نیت تعجیل در ظهور حضرت ولي عصر 
)عج( هشتمین جشنواره قرآني عید تا عید 25 اردیبهشت 

در کیش آغاز شد.
در این جشنواره که از 25اردیبهشت و در آستانه فرارسیدن 
عید سعید مبعث آغاز شده و تا 13 خرداد سالروز والدت 

دوازدهمین اختر تابناک آسمان امامت والیت ادامه خواهد 
 داشت، دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم 
با مشارکت در طرح ختم سراسري قران کریم و هدیه گل 
صلوات براي تعجیل در ظهور حضرت ولي عصر )عج( دعا 

مي کنند.
برگزاري مسابقه کتبي به سوي ظهور و توزیع سؤاالت و 
پاسخنامه ها در شعب امور زنان، مساجد و حسینیه هاي 
جزیره کیش از دیگر بخش هاي هشتمین جشنواره قرآني 
عید تا عید است که به همت امور زنان سازمان منطقه آزاد 

کیش برگزامي شود.
عالقمندان به نام نویسي در این جشنواره تا پنجشنبه 7 
خرداد فرصت دارند تا به دفتر مرکزي امور زنان واقع در 
میدان آبشار بلوار هنر و یا دفاتر مجتمع سحر و مهستان 

مراجعه کنند.
مراسم رسمي آغاز بکار این جشنواره نیز ساعت 20 جمعه 

25 اردیبهشت در محوطه مقابل تاالر شهر برگزار شد.
الزم به ذکر است به تعداد زیادي از شرکت کنندگان در 
این جشنواره به قید قرعه هدایاي نفیسي اهدا خواهد شد.

برگزاری شب شعر به 
مناسبت بزرگداشت 

فردوسی 
پارسي  بزرگ  شاعر  گرامیداشت  شعر  شب 

24 اردیبهشت در کیش برگزار شد.
الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
شعري  شب  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
ابوالقاسم  شیخ  گرامیداشت  مناسبت  به 
شنبه  پنج  کشورمان  بزرگ  شاعر  فردوسي 
24 اردیبهشت در خانه فرهنگ و هنر پارک 

مینا برگزار شد.

11 اردیبهشت10 5 فروردین 101394 فروردین 1394شماره 15نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم شماره 15نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم



مجموعه پالژ بانوان جزیره کیش سال 93 پذیرای بیش از 
200 هزار نفر از بانوان بود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، رنگ نقره فام ماسه های سواحل جزیره کیش 
وتأللو این ماسه ها زیر آسمان آبی و پرتو آفتاب درخشنده 
های  جاذبه  از  بخشی  تنها  فارس  نیلگون  خلیج  درکنار 
گردشگران  از  بسیاری  سفر  عامل  که  است  کیش  جزیره 
به این جزیره مرجانی و ظرفیتی بی بدیل در گردشگری 

است.

با تکیه براین ظرفیت طبیعی پالژ بانوان کیش با مساحت 
20 هزار مترمربع درسواحل شرقی هر ساله میزبان بانوان 

زیادی از نقاط مختلف کشور و کشورهای اطراف است.
سال 93 پالژ بانوان کیش پذیرای بیش از 200 هزارنفر از 
بانوان از شهرهای مختلف کشور و کشورهای همسایه بود.
در فروردین ماه سال 94 نیز این پالژ میزبان 33 هزار نفر 

از بانوان بود.
به  کیش  بانوان  پالژ  که  است  امر  این  بیانگر  آمارها  این 
در  جزیره  این  گردشگری  های  مجموعه  از  یکی  عنوان 
توجه  مورد  سال  ایام  تمام 

گردشگران است.
نکته جالب توجه درخصوص 
بانوان  عالقمندی  پالژ  این 
دیگر کشورها به استفاده از 

این امکانات است.
بسیاری  در  اینکه  وجود  با 
شنا  امکانات  کشورها  از 
دارد  وجود  افراد  همه  برای 
عالقمند  مسلمان  بانوان  اما 
فراهم  امکانات  از  هستند 
شده برای بانوان در این پالژ 

بهره مند شوند.
 به همین دلیل با برنامه ریزی
منطقه  سازمان  مسؤوالن 

بانوان جزیره در نمایشگاه های  آزاد کیش و معرفی پالژ 
های  پتانسیل  اروپایی،  و  آسیایی  کشورهای  گردشگری 
نشین  مسلمان  کشورهای  بانوان  به  پالژ  این  در  موجود 
بانوان  سوی  از  پالژ  این  نظیر  بی  امکانات  و  شد  معرفی 

مسلمان کشورهای مختلف مورد استقبال قرار گرفت.
به  غیرمسلمان  بانوان  عالقمندی  ابراز  توجه  جالب  نکته 
استفاده از امکانات این پالژ است که به دلیل وجود امنیت 
در پالژ بانوان کیش ترجیح می دهند برای استفاده از این 

امکانات به کیش سفر کنند.
پالژ بانوان یکی از اماکن گردشگری جزیره کیش است که 

نقش زیادی در جذب گردشگران دارد.
ساالنه بسیاری از بانوان گردشگر تنها با هدف استفاده از 

امکانات پالژ بانوان به کیش سفر می کنند این موضوع
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  های  ریزی  برنامه  مبنای 
اماکن  از پرطرفدارترین  بانوان به عنوان یکی  توسعه پالژ 

تفریحی و گردشگری قرارگرفت.
بانوان کیش با مساحت 20 هزار مترمربع   مجموعه پالژ 
پارک  و  غواصی  ماساژ،  کافی شاپ،  نظیر  امکاناتی  دارای 
بادی است. همچنین در طرح توسعه این پالژ که براساس 
 استانداردهای روز دنیا طراحی شده است ساخت بخش هایی 
مانند هتل، بازارچه و محل نگهداري کودکان پیش بیني 
شده است. با تکمیل طرح توسعه پالژ بانوان، عالقمندان 
می توانند براحتی در این مجموعه اقامت داشته باشند و از 

امکانات آن بهره مند شوند.

نیما و شهریار مالاحمدی برسکوی نخست مسابقات بدمینتون پدران و پسران

دیدار دوستانه تیم فوتبال دهه 80 کشورمان با تیم رسانه و پیشکسوتان اتریش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دیدار با سفیر هلند:

با ساخت دو کمپ تمرینی، کیش میزبان اردوهای تدارکاتی تیم های حاضر درجام جهانی 2022 قطرمی شود

رقابت ژیمناستیک کاران کیش
 در مسابقات هنری کشور

اسکواش بازان کیش در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشیدند

پالژ بانوان جزیره کیش، مجموعه ای که درتمام سال مورد استقبال بانوان مسلمان است

پسران  و  پدران  بدمینتون  مسابقات  دوره  سومین 
پایان  خود  بکار  برتر  نفرات  شدن  مشخص   با 

داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، سومین مرحله مسابقات همگانی 
 بدمینتون پدران و پسران با استقبال خوب خانواده ها 
درسالن خلیج فارس مجموعه المپیک با حضور 45 

در  و  برگزار شد  به صورت حذفی  پسر  و  پدر  تیم 
نخست  مقام  به  مالاحمدی  نیما  و  شهریار  نهایت 
رسیدند، مسعود و رهام تقوی دوم شدند، محمد و 
امید زارعی به همراه مسعود و بردیا جامی پور نیز 

مشترکاً برسکوی سوم رقابت ها ایستادند.
در پایان با حضور مسؤوالن ورزش کیش به تیم های 

اول تا سوم احکام و جام قهرمانی اهداء شد.

بازی  یک  در  کشورمان   80 دهه  فوتبال  تیم 
قرار اتریش  پیشکسوتان  و  رسانه  تیم  مقابل   دوستانه 

 می گیرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، تیم رسانه و پیشکسوتان اتریش که به منظور 

برگزاری چند دیدار دوستانه به ایران سفرکرده است وارد 
کیش خواهد شد.

این تیم در زمین چمن شماره 2 فوتبال مجموعه المپیک 
 80 دهه  تیم  مقابل  در  دوستانه  دیدار  یک  در  و  کیش 

کشورمان قرار گرفت.

حسین تراب پور، مهرداد میناوند، پژمان جمشیدی، آتیال 
بزیک،  ادموند  فر،  رهبری  بهروز  نوازی،  محمد  حجازی، 
علی  یزدانی،  رضا  موسوی،  علی  واحدی،  نیکبخت  علی 
 بهزادی و سپهر حیدری از جمله بازیکنان حاضر در دیدار

 بودند. 

دکتر مونسان در دیدار با سفیر هلند ضمن تشریح امکانات 
کیش از ساخت دو کمپ تمرینی فوتبال در جزیره کیش 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، دکتر مونسان در دیدار با دکتر علیرضا جهانگیری 
های  ظرفیت  امکانات،  تشریح  به  هلند  در  ایران   سفیر 
ورود  برای  آزاد  مناطق  قانونی  های  مزیت  و  کیش 
گردشگران در زمینه های مختلف به خصوص گردشگران 

ورزشی پرداخت.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: بررسی تقویم 
آسیا  در  که  رویدادهایی  ویژه  به  جهان  مهم  رویدادهای 
از  یکی  شود  می  برگزار  ما  کشور  همسایه  کشورهای  و 
ریزی  برنامه  با  تا  است  سازمان  این  کارشناسان  اقدامات 
گردشگران  جذب  برای  کیش  جزیره  های  پتانسیل  از 
استفاده کنیم. وی برگزاری جام جهانی 2022 فوتبال در 
کشور قطر، که یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان 
است را فرصت مناسبی برشمرد و در تکمیل این موضوع 
امکانات مناسب ورزشی درکیش  با توجه به وجود  گفت: 
و برنامه ریزیهای انجام شده برای توسعه بیشتر امکانات، 
این جزیره آمادگی میزبانی از اردوهای تمرینی تیم های 

فوتبال کشورهای مختلف را داراست.
قطر  با  کیش  جزیره  هوایی  و  آب  شباهت  مونسان  دکتر 

را نقطه قوت دیگری برای جذب تیم های خارجی عنوان 
و  پذیرایی  اقامتی،  مناسب  فضاهای  وجود  افزود:  و  کرد 
تفریحی، نبود ترافیک، سهولت دسترسی به اماکن ورزشی 
و تمرکز امکانات ورزشی در یک مجموعه از جمله مزایای 
دیگر کیش برای حضور گردشگران ورزشی است که رونق 

اقتصادی و ورود ارز را برای کشور به همراه دارد.    
وی افزود: زیرساخت های تامین شده در یکسال گذشته 
در بخش های انرژی و شهرسازی تامین کننده نیاز امروز 
جزیره کیش و سال های آتی است و بر پایه این توسعه انجام 
 شده ساخت امکانات مورد نیاز برای گسترش زمین های 

ورزشی فراهم است.
از ساخت  ادامه  در  آزاد کیش  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دو کمپ تمرینی فوتبال در جزیره کیش خبر داد و گفت: 
در  نیز  را  بارسلون  کمپ  طراحی  که  آلمانی  مشاوران 
کارنامه خود دارند با هدف طراحی کمپ تمرینی فوتبال 

کیش از مجموعه المپیک جزیره بازدید کردند.
به گفته مونسان عملیات طراحی و احداث این دو زمین 
تمرینی تا پاییز امسال به پایان می رسد تا جزیره کیش به 
عنوان پایگاه برگزاری تمرینات تیم های فوتبال حاضر در 

جام جهانی میزبان اردوهای تدارکاتی باشد.
در خصوص  نشست  این  در  نیز  علیرضا جهانگیری  دکتر 
معرفی امکانات جزیره کیش به تیم های فوتبال اروپایی 

اعالم آمادگی کرد. 
سفیر کشورمان در هلند گفت: جزیره کیش پتانسیل های 
کنندگان  و حضور شرکت  گردشگران  برای جذب  خوبی 
برنامه ریزی و شناساندن  با  و  را داراست  در جام جهانی 
امکانات خوب ورزشی و اقامتی می توان از این ظرفیت ها 

به خوبی بهره برد.
فرصت خوبی  قطر  فوتبال 2022  جام جهانی  افزود:  وی 
است  کیش  جزیره  با  اروپایی  گردشگران  آشنایی  برای 
معرفی  ورزشکاران،  از  شایسته  میزبانی  با  توان  می  و 
این  اردوها  این  از  پس  تا  کرد  آغاز  را  کیش  امکانات 
دیگر هموطنان خود  به  تبلیغ کیش   ورزشکاران سفیران 

باشند.
با  با اشاره به اهمیت زمان در تبلیغات اظهار داشت:  وی 
توجه به اینکه تیم های حاضر در جام جهانی از کشورهای 
مختلف هستند و از برگزاری اردو در شرایط مشابه با اقلیم 
قطر استقبال می کنند می توان از این موقعیت که حضور 
کشورهای  فوتبال  ورزش  نمایندگان  متمرکز  و  همزمان 
مختلف را به همراه دارد برای شناساندن همه ظرفیت های 

کیش استفاده کرد.
گفتنی است جزیره کیش با دو زمین چمن فوتبال سال 
فوتبال  برتری  لیگ  تیم  تدارکاتی 10  اردوی  میزبان   93

کشور بود.

تیم ژیمناستیک هنری پسران کیش به رقابت های 
کشوری اعزام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
های  برترین  انتخابی  مسابقات  کیش،  آزاد  منطقه 
 17 تا   15 سنی  گروه  مردان،  هنری  ژیمناستیک 

سال در خانه ژیمناستیک تهران برگزار شد.

و  عالیی  علی  از  متشکل  کیش  ژیمناستیک  تیم 
سرپرستی  و  مربیگری  به  رشیدی  حسن  محمد 
حضور  ها  رقابت  از  دوره  این  در  باژرنگ  ماهان 

داشتند.
به  مسابقات  این  برتر  نفرات  که  است  ذکر  شایان 

اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

بازان  اسکواش  طال،  مدال  سه  کسب  با 
خوش  کشور  قهرماني  مسابقات  در  کیش 

درخشیدند
در  حضور  با  کیش  جزیره  اسکواش  تیم 
کسب  به  موفق  کشور  قهرماني  مسابقات 
مدال  دو  و  نقره  مدال  یک  طال،  مدال   3

برنز شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، در این مسابقات 
 15 زیر  سنی  رده  در  رستگار  پارسا  امیر 
سال، علیرضا شاملی در رده سنی زیر 17 
سال و سجاد زارعیان در رده سنی زیر 19 

سال موفق به کسب مدال طال شدند.

ارشیا جاهدی در رده سنی زیر  همچنین 
11 سال به مدال نقره رسید و محمدرضا 
سال   15 زیر  سني  رده  در  جعفرزاده 
 17 زیر  سني  رده  در  کفیلی  مجتبی  و 
به دست را  مسابقات  این  برنز  مدال   سال 

 آوردند.
مسابقات قهرمانی کشور در رده هاي سني 
زیر 11، 13، 15، 17 و 19 سال از تاریخ 
در  جاری  سال  اردیبهشت  پنجم  تا  دوم 

تهران برگزار شد.
با 9 ورزشکار،  اسکواش جزیره کیش  تیم 
یک مربی و سرپرست به مسابقات قهرمانی 

رده های سنی کشور اعزام شده بود.
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