
نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش
     شماره 6    خرداد  1393

با هدف توسعه گردشگری سالمت انجام شد : 

تقویت همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

استقبال از ماه مبارك رمضان با اجراي آیینهاي کهن ایراني

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد
فرودگاه اختصاصی هندورابی در پایان سال به بهره برداری می رسد 

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش:

ایجاد انگیزه مهمترین عامل توسعه سفرهای داخلی است



اهمیت  دارای  آن حیث  از  آزاد،  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت های خاص  تعریف 
است که به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و روند روبه رشد تعامالت بین المللی 

بینجامد. 
شده اند.  پایه گذاری  استراتژیک  موقعیتی  در  ویژه  تعریفی  با  آزاد  مناطق 
دسترسی به بندرگاه های بزرگ و برخورداری از فرودگاه های بین المللی و مجهز 
از جمله فاکتورهای مهم در توسعه این مناطق و رشد و بالندگی اقتصادی آن 

است. 
در سند چشم انداز توسعه کشور به رشد مناطق آزاد توجه مضاعفی شده و 
جمله  از  است.  نموده  تشبیه  توسعه  دروازه  به  را  مناطق  این  یازدهم  دولت 
این توجهات را می توان در گسترش خصوصی سازی دید و محور آن گسترش 

سرمایه گذاری مردم در امور مربوط به خود می باشد.
سرمایه گذاری را در ابعاد مختلف و خاص خود  باید مورد بررسی قرار داد. این 
تمایز در سرمایه گذاری داخلی و با حضور سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از 
کشور و در گام دیگر سرمایه گذاران و مالکان برندهای بین المللی که آمادگی 
راه اندازی تأسیسات مهم بندرگاهی و فرودگاهی و نیز مراکز تجاری و مبادالتی 

را دارند باید تبلور یابد. 
اصوالً در جریان دعوت از سرمایه گذار باید به این نکته توجه نمود که سرمایه گذار 
باید از توان الزم در تمامی ابعاد برخوردار باشد و به دریافت از منابع بانکی کمتر 
توجه داشته باشد. هر چند حضور بانک ها و افزایش شعبات در مناطق آزاد از 
جمله امور ضروری است که بانک ها باید با داشتن توان الزم در ارایه بانکداری 

نوین الکترونیکی  قادر به ارایه آن باشند. 
داشته  تخصصی  حضوری  کشور  آزاد  مناطق  در  می توانند  داخلی  بانک ها ی 
خأل  اما  نموده،  جلوگیری  خارجی  بانک های  شعبات  تعدد  از  حضور  این  باشند. 
بانک های  برای حضور شعبات  ارایه درخواست  به  نیز  بانک های داخلی  حضور 
به پیوست تقاضا  انجامید. درخواستی که  از کشور خواهد  خارجی در مناطقی 
برای سرمایه گذاری خارجی بطور قطع و یقین مورد موافقت مسؤولین داخلی 

قرار خواهد گرفت. 
افزایش  با  گردشگران  جذب  بخش  دو  در  کشور  آزاد  مناطق  ویژگی های  اما 
تجاری  مناسبات  گسترش  منظور  به  سرمایه گذار  جذب  و  فرهنگی  اقدامات 
بر  آزاد عالوه  مناطق  توجه کرد که در  باید  نکته  این  بر  اهمیت است.  دارای 
توسعه اقتصادی می توان به توسعه فرهنگی برای افزایش شمار گردشگران 

توجه کنیم. 
حضور گردشگران داخلی و خارجی به نوبه خود ابزاری برای گسترش مناسبات 
سیاسی و اقتصادی است. در واقع این گردشگران هستند که با حضور مقطعی 
خود می توانند به حضور دایمی سرمایه گذاران کمک کنند. هر چه گردشگران 
آزاد  مناطق  در  رفاه  زیرساخت های  از  برخورداری  به  نسبت  خارجی  و  داخلی 
داشتن  الزمه  بود. پس  خواهیم  موفق تر  در جذب سرمایه گذار  نمایند  تبلیغ 

اقتصادی پویا، برخورداری از زیرساخت های قوی در مناطق آزاد است. 
به  توجه  دولت،  فعالیت های  اصلی  محور  گذشته  سال  یک  در  خوشبختانه 
بندرگاه ها و مناطق آزاد کشور است. مناطقی که مرزهای آبی، هوایی و خاکی 
آن می تواند ایجاد کننده تحوالت اقتصادی در کشور باشد و سر ریز درآمدهای 

سرشار مناطق آزاد به یاری دیگر مناطق غیر برخوردار بیاید. 
اولین ویژگی سرمایه گذاری و توسعه در مناطق آزاد، ایجاد اشتغال است. در 
گسترش  شاهد  موفق  سرمایه گذاری  موفقیت آمیز  انجام  از  پس  مناطق  این 
زمینه های اشتغال و افزایش تقاضا پیرامون آن خواهیم بود. تقاضایی که البته 

به رشد مهاجرت ها خواهد انجامید. 
داشت.  خواهد  دنبال  به  را  خود  خاص  عوارض  و  عواقب  مهاجرت ها  رشد 
به  آن  پیرامون  برنامه ریزی  و  فرهنگی  اقدامات  تشدید  رشد،  این  درمقابل 
آنجا دارای  برنامه های فرهنگی،  تبدیل می شود. تدوین  انکارناپذیر  ضرورتی 
منطقه  یک  اصیل  فرهنگ  با  فرهنگ ها  ُخرده  برخورد  مانع  که  است  اهمیت 

دارای سابقه فرهنگی شود. 
آنچه مهم است  توسعه اقتصادی و افزایش بدون شک مهاجرت به مناطق آزاد 
باید با نگاه فرهنگی توأم باشد تا با آمد و شد فرهنگ ها همراه با عادات مختلف 

به گسترش احتمالی آسیب ها در اجتماع منجر نشود.
برای مهار عوارض رشد اقتصادی و کاهش تنش های مهاجرت، باید از آمادگی الزم 
 به منظور توسعه سکونتگاه های رسمی برخوردار باشیم. توسعه سکونتگاه های

رسمی در مناطق آزاد اولین و مؤثرترین گام درتشخیص هویت افراد و تقویت 
نظام خانواده خواهد بود. 

همراه با سیر طبیعی توسعه در ابعاد مختلف افق های پرامید را نظاره خواهیم 
کرد در افق 1404 و بدون تردید با آمادگی تمام عیار چه ابعاد فرهنگی و چه 

اقتصادی به استقبال آن خواهیم رفت.

باز تعریف زیرساخت ها
 راضیه طاهری
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دریـــچه
با هدف توسعه گردشگری سالمت انجام شد: تقویت همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش: ایجاد انگیزه مهمترین عامل توسعه سفرهای داخلی است. 
ورزش کیش جان دوباره ای گرفته است،80 اسکیت باز گواهینامه بین المللی دریافت کردند.

بازدید مهندس مونسان از روند آماده سازي بوستان خانواده کیش، بازار هنر بانوان به بوستان خانواده منتقل خواهد شد
سربازان مخلص امام زمان از هیچ قدرتی نمی هراسند

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش: به فرصت های جذب گردشگران توجه بیشتری خواهد شد
کیش میزبان سومین گروه گردشگران عراقي

هفدهمین جشنواره تابستانی به دنبال جلب رضایت مردم، تخفیف 20 تا 50 درصدی کاالها در مراکز تجاری کیش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد؛ فرودگاه اختصاصی هندورابی در پایان سال به بهره برداری می رسد

راه اندازی سایت تفکیک نخاله های ساختمانی تا 2 ماه آینده در کیش 
نخستین موزه کیش تا پایان امسال احداث و به بهره برداری می رسد

شرایط قرعه کشی خودروهای ویژه جنگ شبانه جشنواره تابستانی کیش اعالم شد
ثبت نام داوطلبان شرکت درمسابقات فوتسال جام رمضان کیش

فارغ التحصیالن پردیس بین المللی دانشگاه تهران در کیش جشن گرفتند
آوای موسیقي سنتي و آییني درخانه مردم شناسي کیش طنین انداز شد

در جزیره کیش به ازای هر نفر 150مترمربع فضای سبز وجود دارد 
همزمان با اعیاد شعبانیه گروه فیتیله در بوستان شهر کیش برنامه اجرا کردند 

همه ایرانیان به کیش دعوت شدند
اعزام داور ووشو کیش  به کشور ایتالیا

هنرمندان کشور میهمان جنگ شبانه هفدهمین جشنواره تابستانی کیش
بازار کنسرت های موسیقی در جشنواره تابستانی کیش داغتر می شود

سامانه پیامکی 6122 کیش با هدف ارتباط مؤثر با گردشگران راه اندازی شد
برگزاری جنگ شاد شبانه ویژه اتباع خارجی در کیش

حضور گردشگران 15 کشور خارجی در جنگ شبانه جشنواره تابستانی کیش
استقبال گردشگران و ساکنان کیش از پخش زنده مسابقه فوتبال از تلویزیون های شهری

مسابقات قهرمانی اسکواش جوانان آسیا در کیش برگزار شد
در آستانه روزهای گرم رمضان در کیش، کارگاه تخصصی غذای سالم و انواع نوشیدنی طبیعی برگزار شد 

استقبال از ماه مبارك رمضان با اجراي آیینهاي کهن ایراني
برگزاري همایش فرهنگ و آداب روزه داري در کیش

اتمام دوره آموزشی آتش نشانی و نجات فرودگاهی در جزیره کیش، 52 روز آموزش برای تیم عملیاتی فرودگاه کیش 
اجرای طرح تابستانه مؤسسه علوم و فنون کیش، هدف از برگزاری این دوره تکمیل بهینه اوقات فراغت نوجوانان است 

واحدهای متخلف توزیع مواد غذایی به مراجع قضایی معرفی شدند



آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون  اخبار-  گروه 
صنعت  یک  عنوان  به  را  گردشگری  توسعه  کیش، 
پتاسیل های  و  منابع  از  استفاده  گرو  در  رشد  روبه 
 موجود دانست و گفت: تبدیل پتانسیل های بالقوه به 
از  حداکثری  استفاده  و  بالفعل  های  پتانسیل 
ضرورت یک  اقتصادی  رشد  برای  موجود   توان 

 است.
محب خدایی، با اشاره به برگزاری جشنواره های مختلف  به 

 منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی و اتخاذ سیاست های 
در  جانبه  همه  توفیق  برای  افزود:  راستا  این  در  تشویقی 
راهبردی  راهکارهای  از  استفاده  و  امور صنعت گردشگری 
در اجرای روش های رقابتی باید به برنامه ریزی های دقیق 
رشد  و  توسعه  اهداف  به  دستیابی  وی  باشیم.  متکی 
اقتصادی را در گرو توجه به اصول پایه و فاکتورهای مهم 
ریزی  برنامه  بدون  داشت:  اذعان  و  دانست  اقتصادی  رشد 
سایر  با  رقابت  و  اقتصادی  های  سیاست  اجرای  در  عماًل 
 کشورهای گردشگرپذیر موفق نخواهیم 

بود.  
خدایی معاون گردشگری سازمان منطقه 
 آزاد کیش در ادامه با بیان این موضوع که
جشنواره های تابستانی کیش بر اساس یک 
 روال همیشگی در این ایام برگزار می شود، 
آن را به عنوان یک راهبرد اصولی مورد 
توجه قرار داد و گفت: در سال 1393 
ذائقه  براساس  جشنواره  این  برگزاری 
های  بخش  به  و  طراحی  گردشگران 

متنوعی تقسیم شده است.
وی اجرای جشنواره تابستانی 93 کیش 
را در بخش های فستیوال جام جهانی، 
ها، عروسک  جشنواره  رمضان،   جشن 

جشنواره رالی خانواده و جشنواره دهکده 
بررسی  مورد  ایرانی  خانواده  و  ایرانی 
های  برنامه  از  یکی  گفت:  و  داد   قرار 
برگـزاری  جاری  سال  شاخص 

شود  می  باعــث  کـه  اسـت  جهـانی  جــام  فـستـیوال 
گردشگران با شوق و اطمینان خاطر بیشتری به سفر اقدام 
های جام جهانی را از طریق تلویزیون های شهری  و بازی 

کیش  در هر شرایطی دنبال نمایند.  
جشنواره  برگزاری  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  خدایی 
تابستانی کیش و فستیوال جام جهانی مزیتی خاص برای رشد 
اقتصاد گردشگری ایـجـاد می نماید یا خیر گفت: برگزاری 
این نوع جشنواره ها می تواند انگیزه سفر را تقویت نماید. ما 
معتقدیم که عامل اصلی انجام سفر، ایجاد انگیزه و انتخاب 
منافع  سفر  افزایش  با  همچنین  است.  گردشگری  مقصد 
 بسیاری برای جامعه هتلداری کیش، بازاریان و رستوران ها
پیدا  افزایش  باید  خدمات  ارایه  سطح  و  شود  می   ایجاد 

کند. 
وی خاطر نشان کرد: هدف ما ایجاد شرایط بهتر برای سفر 
به کیش و رقابت با سایر همتایان در حاشیه خلیج فارس 
و کشور ترکیه است. معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: در اجرای سیاست های رقابتی، کشور ما دارای 
یکسری خصوصیات ویژه مذهبی است که نقش خانواده در 

آن بسیار پررنگ است.
و  اصولی  چوب  چهار  یک  در  گردشگری  اساس  این  بر 
خواهد  انجام  به  دارای سالمت  کاماًل  و  اخالق  بر  مبتنی 
که  منطقه  اسالمی  کشورهای  سایر  همچنین  رسید. 
صنعت  توسعه  بر  مبتنی  اقتصادی  های  گرایش  دارای 
گردشگری می باشند نیز از این اصول پیروی و بستر الزم 
 را برای گردشگری سالمت و خانواده محور فراهم خواهند

 نمود. 

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش:

ایجاد انگیزه مهمترین عامل توسعه سفرهای داخلی است
برای توفیق در سیاست های رقابتی جذب گردشگران، نیازمند برنامه ریزی دقیق وهدفمند می باشیم

کیش دروازه ملل
شاید بتوان گفت که مردم و مسؤوالن کیش از گذشته های دور به فکر افزایش 
سفر به مروارید خلیج فارس بوده اند. کیش با قابلیت های بسیار اما همچنان 

در انتظار تحولی بزرگ در بخش های اقتصادی است. 
کشور  بنادر  در  موجود  ظرفیت های  تمام  از  امروز  گفت  می توان  جرأت  به 

استفاده نمی شود و باید برای این رویکرد مهم چاره اندیشی نمود. 
بازخوانی تعریف اصولی ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چیست و چه 

تحولی را بوجود خواهد آورد؟
مهمترین چالش فراروی فعالیت های مؤثر در مناطق آزاد جذب سرمایه گذاران 
است. هر چند در سال های گذشته سعی فراوان در جذب ایرانیان مقیم خارج 

از کشور شده است اما روند این تالش باید ادامه یابد. 
ارایه بهترین راهکارها را می توان با مشارکت اقشار دانشگاهی خصوصاً در 
که  جهت  آن  از  عمران  نمود.  جستجو  سیاسی  علوم  و  عمران  بخش های 
برای  را  شیوه  بهترین  توانست  خواهند  کشور  دانشگاهی  برجسته  اساتید 
کاهش هزینه ها و برداشت بیشترین میزان بهره وری ارایه دهند و البته اهل 
اسرار  بر کاهش تنش ها  اتخاذ روش های دیپلماسی خاص خود  با  سیاست 

نمایند و روابط بین الملل را ارتقاء بخشند.  
روزگاری نه چندان دور با فرا رسیدن فصل گرما، با کاهش چشمگیر سفرهای 
تجاری و سیاحتی به جزیره کیش روبرو می شدیم. اما امروز با ارتقای سطح 
زیرساخت ها و ارایه بهترین شیوه های خدماتی در تمام فصول می توان در 

کیش سکونت نمود. 
هر چند باید به فکر ابعاد مهاجرت و کنترل آن در جزیره کیش بود تا زیبایی 
اقالم  برخی  ورود  برای  آن  در  که  جزیره ای  کیش  نگراید.  زشتی ها  به  آن 
خارجی، شاید شناسنامه افراد را خرید و فروش می کردند امروز به یکی از 

بزرگترین سایت های گردشگری تبدیل شده است.  
کیش تنها مقصد تعریف شده گردشگران نیست که با الحاق جزیره هندورابی 
و تأکید شخص رییس جمهور برای آبادانی آن می توان به چشم اندازهای 

فردا امیدوار بود.
با شیوه نامه های خاص خود در  آزاد کیش  اما مدیر عامل سازمان منطقه 
آن  مدل  بهترین  و  است  کوشیده  تابستانی  جشنواره های  برگزاری  جهت 
امسال با تدبیر و بهره گیری از موقعیت زمانی جام جهانی 2014 تبلور یافته 

است. 
هر ساله مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، معاونین حوزه گردشگری و 
اقتصادی بر این باور بوده اند تا با مشارکت جامعه بازاریان بهترین لحظات 

را برای گردشگران داخلی وخارجی بوجود آورند. 
کیش هر روز بهتر از دیروز به اجرای جشنواره تابستانی می پردازد. رویکردی 
نو که به افزایش شمار سفر خواهد انجامید. کیش نه یک بارانداز کاالهای 
خارجی که به محلی برای گسترش فرهنگ شهروندی و تولید داخلی تبدیل 
گردیده است. محلی برای توسعه فرهنگ شیعه و عفاف و حجاب. در واقع 
توفیق در گردشگری حالل یکی از دستاوردهای مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش است. هر چند باید در رقابت با کشورهای حاشیه خلیج فارس 
هزینه های باالیی را پرداخت کنیم اما ورود گردشگران از کشورهای اسالمی 
می تواند به نوعی به بازگشایی مرزهای هوایی و آبی خاکی ما به روی مردم 
جهان تعبیر شود. آنچه در سال های گذشته به نوعی کمرنگ و در حاشیه قرار 
گرفته بود. امسال هفدهمین جشنواره تابستانی کیش را در کنار بهره گیری 
زمانی از جام جهانی 2014 تجربه می کنیم. در ادامه این همه شور و هیجان 
بازی های ملل جهان، در ماه صیام قرار داریم. ماهی سرشار از برکت و حضور 

در ضیافت الهی. 
دراین میان خواهیم دید مسؤوالن سازمان منطقه آزاد کیش با نگاهی ژرف 
برای  را  خوبی  لحظات  مذهبی  و  فرهنگی  ورزشی،  برنامه های  اجرای  به 
بخش  توان  از  بهره گیری  اند.  نموده  بینی  پیش  گردشگران  و  کیشوندان 
از دستاوردهای  یکی  تدوین شده  برنامه های  موفق  اجرای  برای  خصوصی 

مهم مدیریتی در طول اجرای این جشنواره است. 
شب های کیش این روزها پر از شادی و سرور است. تا شهریور ماه فرصت 
به  را  زندگیمان  دفتر خاطرات  از  برگی  و  کنیم  به کیش سفر  است  باقی 

روزهای گرم وشب های دلفریبش بسپاریم.

با هدف توسعه گردشگری سالمت انجام شد: دریـــچه
تقویت همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

در راستای ارتقاء خدمات پزشکی و توسعه گردشگری 
سالمت، همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه 

علوم پزشکی شیراز افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزادکیش، مهندس مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در بازدید از مراکز درمانی و پزشکی شیراز و در جمع 
توسعه  راهکارهای  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رؤسای 
دانشگاهی  مرکز  این  و  کیش  بیمارستان  میان  همکاری 
را بررسی و ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری ها شاهد 
رونق گردشگری سالمت و تنوع بیشتر خدمات پیشرفته 

درمانی در کیش باشیم.
مهندس مونسان در این سفر که به دعوت رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی شیراز برنامه ریزی شده بود از بیمارستان های 
کودك(   و  )مادر  غدیر  و  نمازی  رجایی،  شهید  ترومای 
تحول  برنامه  اجرای  چگونگی  با  نزدیک  از  و  کرد  بازدید 
و  خدمت رسانی  سیستم  بیمارستان ها،  این  در  سالمت 

امکانات بخش های مختلف درمانی آشنا شد.
در  بیمارستان کیش  توسعه ای  با طرح  است  به ذکر  الزم 
برای  پیشرفته ای  پزشکی  تجهیزات  گذشته  ماه  چند 
جراحی های  و  تخصصی  فوق  و  تخصصی  جراحی  اعمال 
در  اورولوژی  جراحی  و  کبدی  بیماری های  الپروسکوپی، 
پزشکان  حضور  که  است  شده  فراهم  کیش  بیمارستان 
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  تخصص  فوق  و  متخصص 
در این بیمارستان امکان توسعه گردشگری سالمت را در 
منطقه آزاد کیش به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

و  کیش  در  سالمت   گردشگری  توسعه 
ارائه خدمات درمانی به بیماران کشورهای 
آسیای  فارس،  خلیج  حاشیه  و  منطقه 
میانه، عراق و کویت از جمله فعالیت های 
چند  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مهم 

ماه گذشته بوده است.
حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز و فراهم شدن 
در  پیشرفته  جراحی  اعمال  انجام  زمینه 
بیمارستان کیش، تعامل برای فراهم کردن 
اقدامات  راه اندازی  و  پیشرفته  تجهیزات 

آنژیوگرافی  همانند  درمانی  و  تشخیصی 
قلب در بیمارستان جزیره کیش، اعزام بیماران و مصدومان 
سکوهای نفتی در موارد ضروری از جزیره کیش به مراکز 
درمانی شیراز، برگزاری سمینارها و همایش های تخصصی 
پزشکی در کیش و راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی 
در پردیس بین الملل کیش دانشگاه علوم پزشکی شیراز از 

جمله موارد توافق طرفین برای توسعه همکاری بود.
در این نشست یک روزه مقرر شد که سازمان منطقه آزاد کیش 
امکانات گردشگری مناسبی را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز قرار دهد تا برگزاری سمینارهای پزشکی که به نوبه خود 
فرصت گرانبهایی برای معرفی امکانات درمانی و گردشگری 

استاندارد این منطقه در سطح بین الملی است میسر شود.
نیاز  درمان،  هزینه های  کاهش  مجرب،  پزشکان  حضور 
نداشتن به روادید برای سفر به کیش، امکانات استاندارد و 

پشرفت هتل ها و مراکز اقامتی، تجهیزات پیشرفته پزشکی 
در بیمارستان و مراکز درمانی جزیره کیش و تسریع در 
روند درمان بیماران در کنار زیبایی های طبیعی و امنیت 
زیرساخت های  جمله  از  منطقه  این  کم نظیر  آرامش  و 
برای توسعه گردشگری سالمت در جزیره کیش  مناسب 
است به گونه ای که بسیاری از بیماران کشورهای خارجی 
به ویژه کشورهای مسلمان برای سفر به کیش و استفاده 
از امکانات درمانی و پزشکی این منطقه استقبال کرده اند.

علیدادی  والمسلمین  حجت االسالم  است  ذکر  به  الزم 
کشت  مهندس  و  کیش  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده 
رئیس  خلخالی  دکتر  عامل،  مدیر  عالی  مشاور  پور 
منطقه  سازمان  معاونان  از  جمعی  و  کیش  بیمارستان 
همراهی سفر  این  در  را  مونسان  مهندس  کیش   آزاد 

 می کردند.
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نزدیک  ای  آینده  در  متنوع  امکانات  با  کیش  جزیره  خانواده  بوستان 
گشایش خواهد یافت. 

مهندس مونسان مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از نزدیک از روند ساخت و 
آماده سازی بوستان خانواده کیش که پیش از این  بوستان مینا نامیده می شد و در 

منطقه میر مهنا واقع شده است بازدید کرد.
مهندس مونسان با تأکید بر طراحي فضاهاي هنري و زمینهاي ورزشي با استفاده از 
نظرات کارشناسان،  از سرعت عمل و طراحي هاي مناسب با کاربري هاي مورد نیاز 

خانواده ها در بوستان خانواده کیش ابراز رضایت کرد. 
وي ضمن نظارت دقیق بر اقدامات انجام شده، طراحي سازه ها، نصب وسایل ویژه بازي 
 کودکان، درخصوص رفع اشکاالت و تأمین کاستي ها برای افزایش ایمني و بهره وري 

امکانات این مجموعه، دستورات الزم را صادر کرد. 
خانه فرهنگ با هدف فعالیت هاي آموزشي و هنري براي خانواده ها، ساخت آبنماي 
جدید با جاذبه هاي نوین، زمین اسکیت، زمین چمن مصنوعي و آمفي تئاتر بخشي 

از امکانات متعدد در بوستان خانواده کیش است. 
به پارك  بانوان  بازار هنر  انتقال  از  آزاد کیش همچنین  مدیرعامل سازمان منطقه 
خانواده خبر داد و گفت: در این بوستان محل مناسبي با عنوان بازار هنر، براي عرضه 

صنایع دستي و تولیدات بانوان هنرمند کیش درنظر گرفته شده است. 
بسیاري از ساکنان و گردشگران حاضر در بوستان خانواده کیش با دیدن مهندس 

مونسان از ساخت این مجموعه زیبا با امکانات خوب تشکر کردند. 
آزاد کیش در  از تالش هاي مدیرعامل سازمان منطقه  تقدیر  بانوان ضمن  از  یکي 
تأمین رفاه ساکنان کیش گفت: ساخت بوستان خانواده در منطقه میرمهنا سبب 
ایجاد روحیه شادي و نشاط درخانواده ها شده و مکاني امن و سالم براي پرکردن 

اوقات فراغت فرزندان و والدین را فراهم کرده است. 
به گفته مهندس مونسان بوستان خانواده کیش در روز عید سعید فطر گشایش خواهد یافت. 
ساخت یک شهربازي بزرگ درجزیره کیش نیز نوید مهندس مونسان به ساکنان و 
گردشگران در این بازدید بود که با برنامه ریزي هاي انجام شده به زودي در خصوص 

طراحي و ساخت آن اقدام خواهد شد. 

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش:

به فرصت های جذب گردشگران توجه بیشتری خواهد شد
جشنواره جام جهاني آغازگر جشنواره تابستاني امسال کیش

از  مجموعه اي  کیش  امسال  تابستاني  جشنواره 
جشنواره هاي متنوع براي ساکنان و گردشگران است. 
محب خدایي معاون گردشگري سازمان منطقه آزاد 
کیش در نشست خبری خود  با اصحاب رسانه با اشاره 
انگیزه هاي  افزایش  در  مؤثر  عوامل  دقیق  ارزیابي  به 
سفر به کیش و توسعه گردشگري گفت: درجشنواره 
پیگیري هاي  با  کیش  جزیره  امسال  تابستاني 
کارشناسي و بهره برداري بهینه از برنامه هایي مانند 
جذب  براي  فرصتي  عنوان  به  فوتبال  جهاني  جام 

گردشگر استفاده شده است.
فوتبال  برگزاري مسابقات مختلف شامل  افزود:  وي 
فوتبال  آب،  در  پیاده روي  آب،  در  فوتبال  دستي، 
کیش،  فرودگاه  ورودي  در  روپایي  مسابقه  ساحلي، 
تن پوش  عروسک هاي  با  گردشگران  از  استقبال 
برگزاي  گزارشگر،  آقاي  مسابقه  اجراي  فوتبالي، 
بازارها، پخش  بازیهاي فوتبال در فضاي مجازي در 
زنده مسابقات جام جهاني فوتبال در ویدیو وال هاي 
و  تفریحي  اسکله  هور،  کلبه  منطقه  سه  در  بزرگ 
فوتبالیست  و  مربي  یک  حضور  و  کیش  پارك شهر 
آلماني در کیش بخشي از برنامه هاي جشنواره جام 

جهاني فوتبال درکیش است.
مسابقات  کنسرت،  مختلف،  جنگ هاي  برگزاري 
و  نقدي  جوایز  اهداي  و  متنوع  قرعه کشي هاي  و 
دیگر  از  خودرو  دستگاه  یک  روزانه  مانند  غیرنقدي 

برنامه هاي این جشنواره است.
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگري  معاون 
 6122 پیامکي  سامانه  راه اندازي  به  اشاره  با  ادامه 
کیش  تابستاني  جشنواره  ویژه  الکترونیکي  پست  و 
گفت: قرار است با »شعارکیش درخانه شما« عالوه بر 
ارسال اطالعات گردشگري، عالقه مندان درشهرهاي 
مختلف امکان شرکت در مسابقات را داشته باشند و 

نظیر  از جوایزي  مي توانند  قرعه کشي  انجام  از  پس 
تور سفر به کیش به همراه دو نفر از اعضاي خانواده 

بهره مند شوند.
محب خدایي همچنین از احتمال اهداي ماهانه یک 

واحد آپارتمان درجشنواره تابستاني کیش خبر داد.
جشنواره  سازمان،  گردشگري  معاون  گفته  به 
فرارسیدن  با  و  از جام جهاني  امسال پس  تابستاني 
و  رمضان«  »جشن  برگزاري  با  رمضان  مبارك  ماه 
با  پرفیض  ایام  این  گرامیداشت  ویژه  برنامه هاي 
همکاري معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان منطقه 
آزاد کیش و دفتر امام جمعه کیش پیگیري مي شود.
برگزاري نمایشگاه »قدر و قرآن« نیز از جمله برنامه هاي 

ویژه جشن رمضان درکیش است.
محب خدایي در ادامه با اشاره به حضور شخصیت هاي 
عروسکي برنامه هاي تلویزیوني شبکه هاي استاني کشور 
و برگزاري جشنواره عروسکي از 7 تا 17 مرداد گفت: 
کودك،  برنامه هاي  براي  استعداد یابي  مسابقه هاي 
صداپیشگي برنامه هاي کودك و تئاترهاي عروسکي 
ایجاد  منظور  به  عروسکي  جشنواره  قالب  در  نیز 
لحظات شاد و مفرح براي ساکنان و گردشگران برپا 
خواهد شد. وي افزود: جشنواره دهکده ایراني چهارمین 
جشنواره برنامه ریزي شده براي تابستان امسال کیش 
برگزار مي شود. مرداد درکیش  تا 31  است که 18 

نمایشگاه غذا و سنت نیز در چارچوب این جشنواره 
در کیش برگزار خواهد شد.

از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگري  معاون 
شهریور   15 تا  یکم  از  خانواده  تور  رالي  برگزاري 
کیش  تابستاني  جشنواره  بخش  پنجمین  عنوان  به 
اصل  سه  به  توجه  با  کیش  جزیره  گفت:  و  برد  نام 
با  رانندگي  رانندگي،  و  راهنمایي  قوانین  رعایت 
سرعت قانوني و نبود چراغ راهنمایي به عنوان الگوي 

با  منظور  همین  به  است  مطرح  کشور  در  رانندگي 
تکیه بر این ویژگي ارزشمند و با هدف نهادینه کردن 
فرهنگ صحیح رانندگي در شهرهاي مختلف کشور 

این رالي خانواده برگزار مي شود.
قرار است در این جشنواره خانواده ها با خودروهاي 
از  هستند  مشخص  برچسب  داراي  که  شخصي 
حرکت  کیش  سمت  به  سکونتشان  محل  شهرهاي 
کنند و در طول مسیر بر اساس شیوه رانندگي امتیاز 

مثبت یا منفي کسب کنند.
در پایان بر اساس امتیازهاي بدست آمده به برترین 
خانواده ها در رالي تور خانواده به کیش جوایز نفیسي 

اهدا خواهد شد.
وي به عنوان بخش پایاني جشنواره تابستاني کیش 
با  ایراني  خانواده  از جشنواره  تا 31 شهریور   15 از 
با  گردشگري  خدمات  ارائه  و  نمایشگاه ها  برگزاري 

تخفیف هاي ویژه خبرداد.
به  سازمان  تحکمي  سیاست هاي  تغییر  بر  خدایي 
سیاست هاي تشویقي و ترغیبي براي افزایش کیفیت 
ارائه خدمات توسط بخش هاي خصوصي تأکید کرد 
عنوان  به  را  گردشگران  و  ساکنان  رضایتمندي  و 
مهمترین هدف مسؤوالن سازمان منطقه آزاد کیش 

در برگزاري جشن هاي مختلف عنوان کرد.
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگري  معاون 
پایان از تالش براي حضور بازیکنان تیم ملي فوتبال 
کیش  در  جام جهاني  رقابت هاي  از  پس  کشورمان 
خبرداد و افزود: به منظور آگاهي همه هموطنانمان 
تابستاني  جشنواره  در  متنوع  هاي  برنامه  اجراي  از 
کیش و نتایج قرعه کشي ها با استفاده از روزنامه ها، 
بیلبوردهاي خیاباني و برنامه 15 دقیقه اي تلویزیوني 
که هر شب پخش خواهد شد اطالع رساني خواهیم 

کرد.

سربازان مخلص امام زمان از هیچ قدرتی نمی هراسند 
امام جمعه کیش، ایران اسالمی را پایگاه حمایت از ظهور 

ولی عصر )عج( در جهان خواند.
حجت االسالم والمسلمین علیدادی امام جمعه کیش با اشاره به اینکه 
پیامبر گرامی اسالم پیروان خود را به حمایت ایرانیان از یگانه منجی 
بزرگ عالم بشریت بشارت داده بود گفت: به فرموده پیامبرگرامی 
اسالم )س( افتخارهمراهی با حضرت صاحب الزمان )عج( به ایرانیان 
بخشیده شده و کشور ما با ایستادگی در برابر حکام ظالم و استکبار 

جهانی زمینه ظهور حضرت مهدی موعود)عج( را فراهم می کند.

وی گفت: کسانی که برای ظهور ایشان زمینه سازی کرده و در 
شمار سربازان مخلص این امام بزرگوار قرار می گیرند با دوستداران 
دین  دشمنان  مقابل  در  و  مهربانند  مسلمانان  و  خدا  بیت  اهل 
االسالم  حجت  نمی هراسند.  قدرتی  هیچ  از  بوده   سخت گیر 
جامعه  در  که  زمان  امام  گمنام  سربازان  از  تقدیر  با  علیدادی 
اجر  امنیت تالش می کنند گفت:  و  نظم  برقراری  برای  اسالمی 
به  رضایت خالق  با هدف جلب  تنها  که  وارسته  انسان های  این 
خلق مسلمان خدمت می کنند در پیشگاه خداوند  محفوظ است.

بازدید مهندس مونسان از روند آماده سازي بوستان خانواده کیش

بازار هنر بانوان به بوستان خانواده منتقل خواهد شد

ورزش کیش جان دوباره ای گرفته است
80 اسکیت باز گواهینامه بین المللی دریافت کردند

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش:
در تالش هستیم با رونق روز افزون ورزش 
به  دنیا  در  را  ورزشکاران  توجه  درکیش، 
سوي این جزیره جلب کنیم و خوشحالیم 
و  نیکو  اتفاقي  روز شاهد  که در کیش هر 
هر  مرجاني  جزیره  این  تا  هستیم  جدید 
آینده اي  به سوي  گذشته  از  پویاتر  لحظه 

روشن تر حرکت کند.
مهندس مونسان در مراســم اهداي گواهـینامه 
ورزش  دوباره  رونق  از  باز  اسکیت  بین المللي80 
کیش خبـرداد. درمراســم اهداي گواهیــنامه 
بین المللي80 اسکیت باز که با حضور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش و مسؤوالن این سازمان 
برگزار شد، 80 اسکیت باز در رده هاي مختلف سني 
براي اولین بار درکشور مدرك بین المللي دریافت 

کردند.
سلمان پور  آرش  مهدي  همت  به  مراسم  این 
پیشرو  بین المللي  آموزشگاه  مؤسس  و  مربي 
اسکیت کیش، که داراي عناوین بسیاري شامل 
نایب رییسي فدراسیون جهاني و آسیایي در این 
اسکیت  مربي  جوانان  از  جمعي  و  است  رشته 

برگزار شد.
برگزاري  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این گونه مراسم ها و انجام فعالیت هاي ورزشي با 
استانداردهاي بین المللي را گامي مؤثر درتوسعه 
در  افزود:  و  کرد  عنوان  ورزشي  گردشگري 
محوریت  با  که  اهدافمان  به  دستیابي  راستاي 
توسعه گردشگري است با توجه به امکانات خوب 
جزیره کیش در تالش هستیم با رونق روزافزون 

ورزش درکیش، توجه ورزشکاران را در دنیا به 
سوي این جزیره جلب کنیم و خوشحالیم که در 
کیش هر روز شاهد اتفاقي نیکو و جدید هستیم 
تا این جزیره مرجاني هرلحظه پویاتر از گذشته 

به سوي آینده اي روشن تر حرکت کند.
وي گفت: فضاي امن، مفرح و به دور ازمشکالت 
اخالقي، جزیره کیش را به محلي مناسب براي 
توسعه گردشگري حالل تبدیل کرده و سازمان 
منطقه آزاد کیش نیز از این ظرفیتها براي توسعه 
گردشگري ورزشي، علمي و سالمت بهره مي برد.

فعالیت  از  تقدیر  با  ادامه  در  مونسان  مهندس 
سالم و پرنشاط بانیان این آموزشگاه گفت: تالش 
خالقانه این جوانان در کنار هم عالوه برترویج 
فرهنگ سالمتي با کارآفریني، ایجاد اشتغال و 
برنامه هاي  از  یکي  که  بوده  همراه  درآمدزایي 
سازمان منطقه آزاد کیش نیز توجه به جوانان 
خالق و فراهم کردن بستر رشد براي آنان است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص 
توسعه امکانات ورزشي گفت: امکانات خوبي در 
زمینه ورزش در کیش فراهم است و با بازسازي 
این امکانات، دعوت از تیم ها، برنامه ریزي براي 
در  ورزش  فرهنگ  ترویج  و  مسابقات  برگزاري 
پایگاه  بین ساکنان مي توان کیش را به عنوان 
میزباني از اردوها و رقابت هاي ملي و بین المللي 

تبدیل کرد.
در پایان نیز مسؤول و مربیان آموزشگاه اسکیت 
از فعالیت ها و تالش مهندس مونسان در توسعه 
و ارتقاء ورزش کیش با اهداي تندیس، تقدیر و 

تشکرکردند.
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گردشگران عراقی از نجف اشرف وارد فرودگاه 
عراقي  گردشگران  گروه  سومین  شدند.  کیش 
هاي  جاذبه  از  بازدید  براي  خرداد   هشتم 
آزاد  منطقه  این  وارد  کیش   گردشگري 

شدند.
 35 نفر از گردشگران عراقي با دومین پرواز شرکت 
جزیره  وارد  اشرف  نجف  مبدأ  از  العراقیه  هواپیمایي 
کیش شدند. این سومین گروه گردشگران عراقي است 
که در یک ماهه گذشته به جزیره کیش سفر کرده اند 
استقبالي گرم  با  المللي کیش  بین  فرودگاه  کادر  و 
نقل و  امور  انجام  و  با شیریني  و صمیمي، پذیرایي 
انتقال بار مسافري در کوتاه ترین زمان تالش کردند 
 تا این گردشگران سفر خود را با خاطراتي شیرین آغاز 

کنند. 
بین  برگشت  و  رفت  پروازهاي  است  ذکر  به  الزم 
کیش و نجف اشرف با هدف توسعه گردشگري حالل 
گذاري  سرمایه  هاي  فرصت  و  توانمندي  معرفي  و 
 31 از  همسایه  کشورهاي  به  کیش  گردشگري  و 
فروردین امسال با نخستین پرواز شرکت هواپیمایي 

پرواز  نخستین  آن  از  و پس  است  برقرارشده  کیش 
شرکت هواپیمایي العراقیه به این منطقه آزاد در روز 
چهارم خرداد  در فرودگاه بین المللي کیش به زمین 

نشست. 
تا کنون 207 گردشگر عراقي به کیش سفر کرده اند 
تا از امکانات و مواهب طبیعی، بازارها و مراکز تجاري 
 پیشرفته و امکانات مناسب تفریحات دریایي بهره مند 
شده و از جاذبه هاي گردشگري کیش بازدید کنند. 
170  نفر از ساکنان کیش نیز با این پروازها به نجف 
اشرف سفر کرده و درادامه سفرشان به کربالي معلي 

نیزمشرف شدند.
در  خود  اقامت  درمدت  عراقي  گردشگران 
دوهزار  قنات  و  زیرزمیني  شهر  از  کیش  جزیره 
ویژه  منطقه  حریره،  تاریخي  شهر  کاریز،  ساله 
دلفیناریوم  و  جنگلي  پارك  باغو،  گردشگري 
مي  بازدید  کیش  بومیان  خانه  همچنین  و  کیش 
آشنا  منطقه  این  مردم  رسوم  و  آداب  با  و   کنند 

مي شوند.
با توجه به اینکه بیشتر این گردشگران از شهروندان 
گام  پروازها  این  برقراري  هستند  عراقي  متمول 
و  گذاري  سرمایه  هاي  فرصت  معرفي  براي  مؤثري 
جلب  راستاي  در  کیش  آزاد  منطقه  هاي  پتانسیل 

سرمایه گذاري خارجي  خواهد بود.     
ادامه  موردي  به صورت  آینده  تا چهارماه  روند  این 

 خواهد داشت و قراراست با پیگیري ها و برنامه ریزي هاي
انجام شده به صورت منظم شاهد برقراري پرواز در 

این مسیر باشیم.

هفدهمین جشنواره تابستانی به دنبال جلب رضایت مردم

تخفیف 20 تا 50 درصدی کاالها در مراکز تجاری کیش
کیش تابستانی  جشنواره  هفدهمین   در 

درصدی    50 تا   20 تخفیف  با   داران  غرفه   
کاالهای خود از گردشگران استقبال می کنند.

بازرگانان  و  بازاریان  جامعه  رئیس  خلیلی  ابراهیم 
برای  بازاریان  و  به همکاری گسترده کسبه  اشاره  با 
جشنواره  در  گفت:  تابستانی  جشنواره  شدن  پربارتر 
امسال با هدف جلب رضایت بیشتر گردشگران تخفیف 
و  پوشاك  انواع  تجاری شامل  مراکز  کاالهای  فروش 
البسه، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم منزل و غیره  

از20 تا 50 درصد در نظر گرفته شده است.
بازارها و مراکز تجاری در  تنوع جوایز  به  اشاره  با  وی 
جشنواره  در  بازارها  افزود:  کیش  تابستانی  جشنواره 
برای  را  خارجی  خودرو  دستگاه  چند   امسال 
گرفته اند  نظر  در  تجاری  مراکز  این  قرعه کشی های 

و  نقدی  جوایز  بر  عالوه  می توانند  گردشگران  و 
غیرنقدی قرعه کشی های دو نوبته بازارها، از امکان 

برنده شدن خودرو هر بازار نیز بهره مند شوند.
دقیق  نظارت  از  خلیلی  گزارش،  این  اساس  بر 
بر  ها  قیمت  برچسب  نصب  برای  بازاریان  جامعه 
ایام  در  تجاری  مراکز  در  کاالهای عرضه شده  روی 
سیاست های  با  اگرچه  افزود:  و  داد  خبر  جشنواره 
دقیق سازمان منطقه آزاد کیش روند ورود کاالهای 
به  گذشته  ماه  چند  در  منطقه  این  به  بی کیفیت 
میزان قابل توجهی کاهش یافته است اما کارشناسان 
خدمات  سطح  ارتقاء  هدف  با  نیز  بازاریان  جامعه 
کاالها  کیفی  و  کمی  عرضه  روند  بر  تجاری  مراکز 

نظارت دقیق خواهند داشت. 
رئیس جامعه بازاریان و بازرگانان کیش گفت: عالوه بر 

دفاتر بازارها که آماده دریافت و رسیدگی به  شکایات 
احتمالی  گردشگران هستند  مسؤوالن نظارتی جامعه 
بازاریان کیش نیز از طریق شماره تلفن 2- 4423681 

پاسخگوی  گردشگران و مسافران هستند.
قبل  شانزده سال  از  است جزیره کیش  ذکر  به  الزم 
 تاکنون هر ساله با برپایی جشنواره تابستانی، جنگ های 
و  کشورمان  بنام  هنرمندان  حضور  با  شبانه  شاد 
اهدای جوایز نفیس به مسافران، میزبان گردشگران 
بسیاری است که از نقاط دور و نزدیک برای حضور 

در جشنواره به کیش سفر می کنند.
هفدهمین جشنواره تابستانی کیش نیز از 22 خرداد 
ماه جاری و همزمان با شب والدت حضرت ولی عصر 
)عج( آغاز شده و تا 31 شهریور ماه سال جاری ادامه 

خواهد داشت.     

کیش میزبان سومین گروه 
گردشگران عراقي

نخستین موزه کیش تا پایان امسال احداث و به بهره برداری می رسد
موزه و نماد شهری کیش یک مجموعه فرهنگی، تفریحی 
و  شده  تشکیل  اصلی  بخش  دو  از  که  است  سیاحتی  و 
درسایت موزه کیش به وسعت 61 هکتار واقع در ساحل 
غربی جزیره حد فاصل کشتی یونانی و کلبه هور در حال 

ساخت است.
خواهد  ساخته   1393 سال  پایان  تا  کیش  موزه  و  نماد 
جزیره  در  گردشگري  صنعت  توسعه  به  توجه  با  شد. 
فرهنگي، مراحل ساخت  مراکز  به گسترش  نیاز  و  کیش 
نخستین موزه جزیره کیش که از ابتدای امسال آغاز شده 

است تا پایان سال به اتمام می رسد. 
یک  کیش  شهری  نماد  و  موزه  گزارش  این  اساس  بر 
دو  از  که  است  سیاحتی  و  تفریحی  فرهنگی،  مجموعه 
به  کیش  موزه  سایت  در  و  شده  تشکیل  اصلی  بخش 
وسعت 61 هکتار واقع در ساحل غربی جزیره حد فاصل 

کشتی یونانی و کلبه هور در حال ساخت است.

شرکت  ترافیک  و  عمران  معاون  نیکزاد  خشایار  گفته  به 
سرمایه گذاری و توسعه کیش این نماد یک سازه بتونی به 
طول 50 متر است که به شکل دو صدف و مرواریدی در 

میان آن طراحی شده است.
در قسمت پایین نماد، موزه کیش در یک طبقه به وسعت 
که شامل 4 سالن  مربع  ساخته خواهد شد  متر   3500

کارگاه  و  شاپ  کافی  اداری،  بخش  تئاتر،  آمفی  گالری، 
آموزشی است.

نیکزاد افزود: در محوطه دور نماد کیش، پیست دوچرخه 
به عرض 4 متر و به طول 3 کیلومتر و بخشی به عنوان 

شاتل به عرض 6 متر و طول 2750 متر اجرا شده است.
توسعه  و  ترافیک شرکت سرمایه گذاری  و  معاون عمران 
خصوص  در  ای  مناقصه  برگزاری  از  همچنین  کیش 
ابراز  و  داد  خبر  بنا  این  رسانی  برق  و  آب  تأسیسات 
امیدواری کرد این مجموعه گردشگری تا پایان سال 93 

به بهره برداری برسد.
و  عمران  معاونت  همت  به  پروژه  این  است  ذکر  شایان 
هدف  با  کیش  توسعه  و  گذاری  سرمایه  شرکت  ترافیک 
غربی جزیره  بخش  در  گذاری  برای سرمایه  ایجاد جاذبه 
و ایجاد تعادل در تراکم و توزیع امکانات سیاحتی جزیره 

اجرا شده است.      

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد
فرودگاه اختصاصی هندورابی در پایان سال به بهره برداری می رسد 

از  آزاد کیش  مناطق  مدیرعامل سازمان  مونسان،  مهندس 
جانمایی و تهیه طرح فرودگاه اختصاصی جزیره هندورابی 
این  گرفته  برنامه ریزی های صورت  و گفت: طبق  داد  خبر 

فرودگاه در انتهای سال به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، مونسان با تأکید بر اینکه جانمایی و طرح فرودگاه 
اختصاصی جزیره هندورابی متناسب با چشم انداز توسعه این 
جزیره و برمبنای طرح جامع صورت گرفته است، ادامه داد: با 
توجه به تهیه و آماده سازی طرح این فرودگاه توسط مشاور 
طرح جامع هندورابی و با همکاری مشاور فرودگاهی ایمن 
راه، عملیات اجرایی فرودگاه جزیره هندورابی به زودی آغاز 
می شود. مهندس مونسان با اشاره به اینکه رئیس جمهور در 
سفر نوروزی به کیش سرعت طرح های عمرانی در جزیره 
را بسیار مطلوب ارزیابی کرد، افزود: با توجه به درخواست 
رییس جمهور در خصوص توسعه هندورابی در کوتاه ترین 
انتهای  زمان ممکن، تالش می کنیم فرودگاه هندورابی در 

سال به بهره برداری برسد.
به گفته مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش هدف از احداث 
تردد گردشگران و  برای  ایجاد تسهیالت الزم  این فرودگاه 

سرمایه گذاران به آنجاست.
جزیره  وسعت  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  مونسان  مهندس 
العاده زمین، فرودگاه هندورابی در  هندورابی و ارزش فوق 
فضای محدود ساخته خواهد شد، گفت: باند 1800 متری و 
ساختمان های اداری از جمله بخش های این فرودگاه است.

او با اشاره به اینکه طراحی برای تأسیس بندرگاه پشتیبانی 

و مسافری هندورابی نیز آغاز شده است، ادامه داد: همزمانی 
تهیه طرح فرودگاه و بندرگاه با هدف سرعت بخشیدن به 
روند توسعه هندورابی در دستورکار طراحان و مشاوران توسعه 
هندورابی قرار گرفته است تا امکان سفر سرمایه گذاران و 

گردشگران در شرایط جوی مختلف میسر شود.
 به گفته مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش تمامی فعالیت های 
عمرانی و طرح های گردشگری در جزیره هندورابی با توجه 

ویژه به حفظ محیط زیست انجام می شود.

راه اندازی سایت تفکیک نخاله های ساختمانی در کیش
جزیره  در  ساختمانی  نخاله  تن   500 از  بیش  روزانه 

کیش تولید می شود.
سایت تفکیک نخاله های ساختمانی با مشارکت بخش 
خصوصی تا دو ماه آینده در کیش راه اندازی می شود. 
 مهندس آقازاده معاون امور شهری شرکت سرمایه گذاری
 و توسعه کیش با اشاره به تولید روزانه بیش از 500 تن 
نخاله ساختمانی در جزیره کیش و لزوم ساماندهی این 
نخاله ها گفت: در چند ماه گذشته قرارداد راه اندازی سایت 
 تفکیک نخاله های ساختمانی با یکی از سرمایه گذاران 
 بسته شده و در آینده ای نزدیک این سایت آغاز به کار 

می کند.
با  این سایت گفت:  راه اندازی  اهمیت  وی در خصوص 
و  موادی چون سنگ  از  می توان  نخاله ها  این  تفکیک 

 بتون استفاده مطلوب و بهینه کرد و بخشی از هزینه های 
شهری را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

گفت:  شهری  زباله های  خصوص  در  آقازاده  همچنین 
از  زباله  تفکیک  طرح  به  شهروندان  برخی  توجهی  بی 
کانتینرهای  به  تولیدی  زباله های  ندادن  انتقال  و  مبدأ 
شده   جانمایی  منازل  درب  درکنار  که  زباله  مخصوص 
ساالنه 1 میلیارد تومان هزینه دربر دارد عالوه بر اینکه 
ایجاد  و  سوسک  و  موش  گربه،  تجمع  چون  عوارضی 
بوی بد، بیماری و آسیب به محیط زیست را به دنبال 

خواهد داشت. 
الزم به ذکر است در جزیره کیش روزانه 75 تن زباله 
منتقل  بازیافت  سایت  به  جداسازی  برای  و  تولید   تر 
قابل  غیر  که  مواد  این  از  درصد   30 حدود  شود.  می 

استفاده هستند دفن شده و بقیه به سایت تأمین کود 
کامپوست منتقل می شود. 

با توجه به تأثیر فراوان تفکیک زباله از مبدأ در حفظ 
محیط زیست و صرفه اقتصادی آن معاونت امور شهری 
ترویج  برای  کیش  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت 
فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ تبلیغات گسترده فرهنگی 
را انجام داده است. در تمام خانه های کیش ظرف های 
وجود  زباله های خشک  جمع آوری  جهت  لیتری   360
دارد و در بازارها و محله های مختلف، فنس هایی برای 

این امر کار گذاشته شده است.
به  خشک  زباله  تن   8 حدود  روزانه  حاضر  حال  در   
اصلی  سرزمین  به  منطقه  این  از  شده  تفکیک  صورت 

منتقل می شود.
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گرشگران برای شرکت در قرعه کشی خودرو جنگ 
 32 به  مربوط  کارت   32 آوری  جمع  نیازمند  شبانه 
تیم شرکت کننده در جام جهانی 2014 و ارسال کد 

کارت ها به سامانه 6122 هستند.
برای شرکت درقرعه کشی ویژه خودرو در هفدهمین 
جام  فستیوال  ایام  در  کیش،  تابستانی  جشنواره 
مربوط  کشی  قرعه  های  کارت  ارائه  کیش،  جهاني 
به 32 تیم حاضر در جام جهانی 2014 الزامی است.
درهفدهمین جشنواره تابستانی کیش که 22 خرداد 
ولی  حضرت  سعادت  با  والدت  شب  با  همزمان  و 
آغاز شده جشنواره های متعدد ورزشی  عصر )عج( 

و فرهنگی در نظر گرفته شده است.
جشنواره  نخستین   2014 جهانی  جام  جشنواره 
تفریحي و ورزشی  است که همزمان با نخستین روز 
 جشنواره تابستانی آغاز می شود و شرکت در قرعه کشی

های  بخش  ترین  مفرح  از  یکی  که  خودرو  شبانه 
تابستانی در کیش است در صورت  جشنواره های  
 32 به  مربوط  کشی  قرعه  های  کارت  آوری  جمع 
کدهای  ارسال  و  جام جهانی 2014  در  تیم حاضر 
پذیر امکان   6122 سامانه  به  کارت  هر  به   مربوط 

 است.
 گردشگران و ساکنان به ازای خرید از تمامی حوزه های
هواپیمایی، های  آژانس  جمله  از   گردشگری 

هتل ها، رستوران ها، مراکز تفریحی و بازارها به ازای 
کشی  قرعه  کارت  یک  خرید  هزارریال  یکصد  هر 
مربوط به یک تیم از مجموع تیم های حاضر در جام 

جهانی 2014 را دریافت می کنند. 
کشی  قرعه  در  شرکت  برای  اینکه  به  توجه  با 
تیم   32 های  کارت  آوری  جمع  خودرو  شبانه 
مندان  عالقه  است  الزامی   2014 جهانی  جام 
هایی محل  در  را  خود  های  کارت  توانند   می 

که با نام کافه کارت در مناطق مختلف کیش تعبیه 
شده است با کارت سایر گردشگران تعویض کنند تا 
مجموعه کارتهای 32 گانه  تیم ها جمع آوری شود 
و با ارسال کد آنها به سامانه 6122 در قرعه کشی 

شبانه خودرو شرکت کنند. 
از تعویض کارت  بایست پیش  البته گردشگران می 
پرفراژ  قسمت  گردشگران  سایر  های  کارت  با  خود 
در  شرکت  برای  و  کنند  جدا  را  کارت  پایین  شده 
قرعه کشی بازار و یا مرکز ارائه کننده کارت آن را 

نزد خود نگه دارند.
جداگانه  کد  دو  کارت  هر  در  است  ذکر  به  الزم 
قرعه  در  شرکت  برای  یکی  که  است  شده  درج 
هتل،  )بازار،  کارت  کننده  ارائه  مرکز  کشی 
شرکت  برای  دیگر  کد  و   )... و  دریایي  کلوپ 
شده گرفته  نظر  در  خودرو  کشی  قرعه   در 

 است.
بدیهی است گردشگران و ساکنان می توانند با ارسال 
و  نقدی  جوایز  از  مراکز  کشی  قرعه  به  مربوط  کد 
غیر نقدی مرکز ارائه کننده کارت )بازار، هتل، کلوپ 
در  شرکت  برای  اما  شوند  مند  بهره   )... و  دریایي 
قرعه کشی خودرو جنگ شبانه نیازمند جمع آوری 
32 کارت مربوط به 32 تیم شرکت کننده در جام 
جهانی 2014 و ارسال کد کارت ها به سامانه 6122 

هستند. 

آوای موسیقي سنتي وآییني درخانه 
مردم شناسي کیش طنین انداز شد

با هدف معرفي آداب و رسوم بومیان، مراسم موسـیقي سنتي و 
 آییني در خانه مردم شناسي کیش برگـزار شد. خانه مردم شناسي

 بومیان کیش با همکاري مؤسسه فرهنگي هنري نور سفین 
به منظور آشنایي عالقمندان با فرهنگ بومیان کیش مراسم 

موسیقي سنتي و آییني اجرا کرد.

به مناسبت ماه مبارک رمضان یک دوره مسابقه 
 فوتسال در جزیره کیش برگزار مي شود. تیم های 
جام  فوتسال  مسابقات  در  به شرکت  مند  عالقه 
رمضان می توانند جهت ثبت نام به دفتر هیئت 
فوتبال واقع در زمین شماره یک فوتبال مجموعه 
کسب  جهت  یا  کنند  مراجعه  المپیک  ورزشی 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 4425621 تماس 

بگیرند.
مسابقات  دوره  این  کشی  قرعه  گزارش  بنابراین 
و  شود  می  انجام  فوتبال  هیئت  کنفرانس  سالن  در 
مسابقات از یکشنبه هشتم تیر در سالن چند منظوره 
مجموعه ورزشی المپیک آغاز شده است. گفتني است 
این مسابقات با همت معاونت ورزش و آموزش شرکت 
هیئت  همکاری  با  و  کیش  توسعه  و  گذاری  سرمایه 

فوتبال بین فوتسال دوستان جزیره برگزار شده است.

همه ایرانیان به کیش دعوت شدند
همه  انگیز  خاطره  و  شاد  لحظات  داشتن  برای 

ایرانیان به کیش دعوت شدند. 
تخفیف 20 تا30 درصدی خدمات گردشگری کیش تا 

31 شهریور ادامه دارد. 
سازمان منطقه آزاد کیش با همکاري بخش خصوصي 
خدمات گردشگری را با تخفیف 20 تا 30 درصدی به 

گردشگران جشنواره تابستانی ارائه می کند. 
ارائه خدمات  با هدف  این سازمان  معاونت گردشگري 
مطلوب تر به گردشگران هفدهمین جشنواره تابستاني 
کیش با همکاري جوامع هتلداران، بازاریان، پذیرایي، دفاتر 
 خدمات مسافرتي و آژانس هاي گردشگري وکلوپ داران

تفریحات دریایي و غواصي برای مسافرانی که از طریق 
مکاتبه با معاونت گردشگري سازمان منطقه آزاد کیش 
ارائه  در  کنند  برنامه ریزی  جزیره  این  به  سفر  برای 
نظر  در  تخفیف  درصد   30 تا   20 گردشگری  خدمات 

گرفته است.
خصوصي،  و  دولتي  نهادهاي  و  ارگان ها  افراد،  تمامی 
مندي  بهره  براي  می توانند  ها  دانشگا ه  و  فدراسیون ها 
با  تابستاني  به کیش در جشنواره  از تخفیف های سفر 
گردشگري  معاونت   0764  -4421876 تلفن  شماره 
از  پس  و  بگیرند  تماس  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
هماهنگی جهت دریافت تخفیف خدمات گردشگری به 

جزیره کیش سفر کنند.
تخفیف هزینه بلیت هواپیما، اقامت در هتل ها، اماکن 
خرید  و  دریایی،  تفریحات  پذیرایی،  مراکز  و  اقامتی 
کاالها در مراکز تجاری و بازارها از جمله تخفیف های 
خدمات گردشگری هفدهمین جشنواره تابستانی کیش 

است. 
هفدهمین جشنواره تابستاني کیش از 22 خرداد آغاز 

شده و تا 31 شهریور ادامه خواهد داشت.

همزمان با اعیاد شعبانیه گروه فیتیله
 در بوستان شهر کیش برنامه اجرا کردند 

و شاد  متنوع  هاي  برنامه  نیمه شعبان،  مناسبت جشن  به 
برگزار  کیش  بوستان شهر  در  بزرگساالن  و  کودکان  براي 

شد.
جزیره کیش بواسطه جشن نیمه شعبان و آغاز جام جهاني فوتبال 
هاي  برنامه  و  بود  گرفته  خود  به  خاصي  هواي  و  حال   کیش، 
متنوع فرهنگي، هنري، شاد و سرگرم کننده در مناطق مختلف 

این جزیره زیبا برگزاري شد.
به  که  بود  هایي  برنامه  از  یکي  شعبان«  نیمه  بزرگ  »جشن 
مورد  و  شد  برگزار  کیش  شهر  بوستان  در  شعبان  نیمه  مناسبت 
نیمه  بزرگ  جشن  ادامه  در  گرفت.  قرار  ها  خانواده  استقبال 
گروه  حضور  با  کودکان  ویژه  شاد  و  متنوع  های  برنامه  شعبان 

فیتیله در پارك شهر برگزار شد.
 برگزاري مسابقه، اجراي موسیقي زنده با هنرنمایي روزبه نعمت الهي
هاي متنوع دیگراز جمله مسابقه حفظ  برنامه  و  ابطحي  بهنام  و 
و  کودکان  ویژه  )عج(  مهدی  حضرت  سالمتی  و  فرج  دعای 

نوجوانان از جمله بخش های این جشن در بوستان شهر بود. 
از   هنری  و  فرهنگی  نمایشگاه  جشن  این  حاشیه  در  همچنین 
استقبال مورد  که  شده  برپا  کیش  شهر  بوستان  در  خرداد   21 

 شرکت کنندگان قرار گرفته است.
نمایشگاه کتاب مهدوی، غرفه قصه گویی، نقاشی، کارگاه هنری و 
غرفه های بازی و سرگرمی  بخش های مختلف این نمایشگاه بود 
و عالقمندان تا 23 خرداد از ساعت 19 تا 24 از غرفه های این 

نمایشگاه واقع در بوستان شهر کیش بازدید کردند. 
گفتني است مسابقه پیامکی یک جمله به امام زمان )عج( با ارسال یک 
 جمله به سامانه 10009092 و اهدای جایزه به 14 نفر از شرکت کنندگان

و تولید و توزیع اینفوگرافی با موضوع مهدویت از دیگر برنامه های 
نیمه شعبان  بزرگ  به مناسبت جشن  آزاد کیش  سازمان منطقه 

در جزیره کیش بود.

اعزام داور ووشو کیش
 به کشور ایتالیا

به  کیش  ووشو  داور  داوری،  مجید 
سوی  از  شد.  اعزام  ایتالیا  کشور 
کمیته  همکاری  با  ووشو  فدراسیون 
شرکت  جهت  داور   11 المپیک،  ملي 
در کالس داوری بین المللی به کشور 

ایتالیا عزیمت کردند.
بنابر این گزارش، این کالس ها در روزهای 
11 تا 18 خرداد زیر نظر مدرسان بین المللی 
باز آموزی و  برگزار شد که 9 نفر در دوره 
 2 نفر در کالس داوری ساندا حضور یافتند.

گفتني است این کالس ها هر دو سال یک 
بار برگزار می شود.

فارغ التحصیالن پردیس بین المللی 
دانشگاه تهران در کیش جشن گرفتند 
 نخسـتین جشـن فارغ التحصیلـی پردیس

همزمـان  تهـران  دانشـگاه  المللـی  بیـن 
حضـرت  سـعادت  بـا  والدت  سـالروز   بـا 
شـد.  برگـزار  )عـج(  الزمـان  صاحـب 
دانـش آموختـگان  فـارغ التحصیلـی  جشـن   نخسـتین 
 پردیـس بین المللی دانشـگاه تهران در مرکز همایشـهای 

بین المللی کیش برگزار شد.

ثبت نام داوطلبان شرکت درمسابقات 
فوتسال جام رمضان کیش

در جزیره کیش به ازای هر نفر 150مترمربع فضای سبز وجود دارد 
نفر جمعیت 450 هکتار فضای  با 30هزار  کیش 

سبز در اختیار دارد. 
کیش،  جزیره  نفری  هزار   30 جمعیت  به  توجه  با 
سرانه فضای سبز در این جزیره به ازای هر نفر 150 
متر مربع است که این رقم شش برابر استانداردهای 

بین المللی است.
و  هوا  تلطیف  شهری،  مناظر  شدن  زیباتر  منظور  به 
کیش،  زیبای  جزیره  در  سبز  محیطی  کردن  فراهم 
در  گذشته  سال  یک  در  سبز  فضای  افزایش  طرح 
دستور کار شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش قرار 
مانند  متعدد  های  بوستان  راستا  همین  در  و  گرفته 
بوستان شهر، بوستان سیمرغ و بوستان مینا در جزیره 

کیش ساخته شده است.
در حال حاضر جزیره کیش داراي 450 هکتار فضای 
نفري  هزار   30 جمعیت  به  توجه  با  که  است  سبز 

کیش، سرانه فضاي سبز هر فرد 150 متر مربع بالغ 
مي شود که شش برابر استاندارد جهاني است. 

بنابراین گزارش، با توجه به شرایط آب و هوای گرم 
مقاوم  گیاهی  های  گونه  از  کیش،  جزیره  شرجی  و 
اکالیپتوس، کهور، گل کاغذی  بنجامین،  چون نخل، 
استفاده  جزیره  سبز  فضای  احداث  در  ناز  گل   و 

می شود.
سیمرغ  های  بوستان  آتی  های  ماه  در  است  گفتني 
جنوبی  و بوستان گلستان در منطقه سفین کیش با 
هدف افزایش سرانه فضای سبز جهت استفاده ساکنان 

و گردشگران جزیره به بهره برداری خواهد رسید.
مربع  کیلومتر   92 با  کیش  زیبای  جزیره 
در  و  فارس  خلیج  نیلگون  های  آب  در  مساحت 
شده  واقع  اصلی  سرزمین  کیلومتری   18  فاصله 

است. 

شرایط قرعه کشی خودروهای 
ویژه جنگ شبانه جشنواره 

تابستانی کیش اعالم شد
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هنرمندان کشور میهمان ُجنگ شبانه هفدهمین 
جشنواره تابستانی کیش

جنگ های شبانه هفدهمین جشنواره تابستانی کیش با 
حضور هنرمندان مطرح تئاتر، سینما و موسیقی کشور 

برگزار می شود.
به  اشاره  با  سازمان  گردشگری  معاون  خدایی  محب 
راستای  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه ریزی 
برگزاری یک جشنواره تابستانی پویا و منحصر بفرد از 
حضور مطرح  هنرمندان رشته های مختلف موسیقی، 
اجرای جنگ های شاد  تلویزیون در  و  تئاتر و سینما 
تالش  گفت:  و  داد  خبر  کیش  شهر  تاالر  در   شبانه 
می کنیم تا با ایجاد تنوع در آیتم ها و کیفیت برگزاری 
برنامه های شاد و مفرح، گردشگران هفدهمین جشنواره 
ترك  ماندنی  بیاد  خاطراتی  با  را  کیش   تابستانی، 

کنند.
از  یکی  را  برنامه ها  اجرای  در  ابتکار  و  نوآوری  وی 
کیش  تابستانی  جشنواره  هفدهمین  مهم  های  ویژگی 

عنوان کرد و افزود : برگزاری چندین جشنواره متنوع 
برگزاری جنگ های  مکان  تنوع  گردشگری،  فرهنگی، 
ساحلی  نوار  و  جزیره  مختلف  نقاط  در  ورزشی  شاد 
فستیوال  ویژه  کشی های  قرعه  برگزاری  چگونگی  و 
هفدهمین  متنوع  های  برنامه  جمله  از   2014 ورزشی 

جشنواره تابستانی کیش است.
الزم به ذکر است در طول برگزاری جشنواره تابستانی 
عالوه بر برنامه های مختلف ورزشی در اسکله تفریحی 
و حرکت کارناوال شادی با حضور 15 عروسک محبوب 
جنگ های  شب  هر  کیش،  سیاحتی  نوار  در  کودکان 
شاد شبانه با برنامه های متنوع و مسابقه و سرگرمی در 
تاالر شهر کیش برگزار می شود که بسیار مورد استقبال 

گردشگران قرار می گیرد.
شهریور   31 تا  کیش  تابستانی  جشنواره  هفدهمین 

ادامه خواهد داشت. 

بازار کنسرت های موسیقی در جشنواره تابستانی کیش داغتر می شود
 یکی از مجهزترین سالن های ویژه برگزاری همایش های

المللی و کنسرت های موسیقی  کشور در جزیره  بین 
موسیقی  های  کنسرت  است.  شده  واقع  کیش 
جذاب  های  بخش  از  یکی  کشور  مطرح  هنرمندان 

هفدهمین جشنواره تابستانی کیش است.
درهفدهمین جشنواره تابستانی کیش، حضور هنرمندان 
مطرح موسیقی کشور و برگزاری کنسرت های متنوع 
موسیقی پاپ و سنتی با استقبال گسترده گردشگران 

و ساکنان همراه بوده است.
الزم به ذکر است یکی از مجهزترین سالن های ویژه 
های  کنسرت  و  المللی  بین  های  همایش  برگزاری 
موسیقی  کشور در جزیره کیش واقع شده است و در 
های  هفدهمین جشنواره تابستانی کیش نیز کنسرت 
از  شب  هر  خصوصی  بخش  همکاری  با  موسیقی 

ساعت یک بامداد در تاالر شهر آغاز می شود. 

و  لو  حاجی  امید  صفوی،  بهنام  علیزاده،  محسن 
برگزاری  برای  که  بودند  هنرمندانی  تاجیک  امیر 
کنسرتهای موسیقی به کیش سفر کردند. همچنین 
روزگار،  علیرضا  اخشابی،  مجید  صنعتگر،  غالمرضا 
موسیقی  هنرمندان  جمله  از  بیگدلی  فریدون 
کشورمان هستند که در جنگ های شاد شبانه تاالر 

شهر حضور داشتند. 

برگزاری ُجنگ های شاد ویژه اتباع خارجی در کیش 

  استقبال گردشگران وساکنان کیش ازپخش زنده مسابقه فوتبال
از تلویزیون های شهری

شادی  جنگ های  در  حضور  با  خارجی  اتباع 
کیش  تابستانی  متنوع جشنواره  برنامه های  از 

بهره مند شدند.
این جنگ ها با هدف فراهم کردن فضایی شاد برای 
گردشگران و اتباع خارجی در تاالر شهر کیش برگزار  

شد.

که  بودند  خوانندگانی  عبداهلل  امیر  و  موسوی  دانا 
زبان های  به  را  برنامه ها  این  زنده  موسیقی  اجرای 

انگلیسی و عربی بر عهده داشتند.  
در هریک از این مراسم ها که بیش از 1000 نفر از 
اتباع و گردشگران خارجی حضور داشتند مسابقاتی 
جهانی  جام  در  شرکت کننده  تیم های  موضوع  با 

با  خارجی  گردشگران  و  شد  برگزار  برزیل   2014
قرعه کشی  در  مسابقه  این  کتبی  فرم های  پرکردن 
از  نفر  به ده  نیز  پایان  جوایز آن شرکت کردند. در 
کسانی که پاسخ صحیح دادند،  به قید قرعه هدایای 
نفیـسی شـامل صـنایع دسـتی استـان های مختلف 

کشـورمان اهدا شد.   

مسابقات تیم ملی فوتبال کشورمان که در چارچوب 
تیم های  مقابل   2014 جهانی  جام  رقابت های 
طور  به  شد،  برگزار  بوسنی  و  آرژانتین  نیجریه، 
نقطه جزیره  تلویزیون هاي شهري سه  از  همزمان 

کیش پخش شد.
از   2014 جهانی  جام  فوتبال  مسابقات  پخش 
جزیره  مختلف  مناطق  در  شهری  تلویزیون های 
جشنواره  هفدهمین  های  برنامه  از  یکی  کیش، 
تابستانی کیش است که با استقبال فراوان ساکنان 
و گردشگران کیش همراه بوده است. گردشگران و 
ساکنان کیش در کنار یکدیگر و در فضایی بسیار 

کشتی  و  تفریحی  اسکله  و  شهر  بوستان  در  شاد 
یونانی به تماشای مسابقات تیم ملی نشستند.

هتل ها  و  پذیرایی  اماکن  از  بسیاری  همچنین 
گردشگران،  برای  بزرگ  نمایشگرهای  نصب  با 
طور  به  را   2014 جهانی  جام  فوتبال  مسابقات 

همزمان پخش می کنند.
الزم به ذکر است فستیوال جام جهانی2014 در کیش 
22 خرداد و همزمان با شروع جشنواره تابستانی آغاز 
شده است و به همین دلیل برنامه های شاد و متنوع 
جشنواره تابستانی تا 23 مرداد با محوریت مسابقات و 

سرگرمی های ورزشی اجرا می شود. 

حضور گردشگران 15 کشور خارجی در ُجنگ شبانه جشنواره تابستانی کیش
میهمان  خارجی  گردشگران  از  نفر   1200 امسال 
بودند.  کیش  تابستانی  جشنواره  شبانه  جنگ 
کیش  تابستانی  جشنواره  هفدهمین  شبانه  جنگ 
ویژه اتباع خارجی، با حضور گردشگران 15 کشور 

خارجی در تاالر شهرکیش برگزارشد.
اتباع و گردشگران خارجی   ویژه  جنگ شاد شبانه 
با حضور1200 نفر از گردشگران 15 کشور خارجی  
کنیا،  مراکش،  روسیه،  هند،  پاکستان،  فیلیپین، 
اتیوپی، سودان، سوریه، غنا، چین، تایلند، نیجریه، 

مالی و موریتانی در تاالر شهر کیش برگ زار شد.
اجرای  با  کشور  مطرح  هنرمندان  مراسم  این  در 
عربی  زبان  به  زنده  موسیقی  و  شاد  های  برنامه 
برای  را  انگیزی  خاطره  و  شاد  فضای  انگلیسی  و 

گردشگران فراهم کردند.
 2014 جهانی  جام  موضوع  با  مسابقه  برگزاری 
از  یکی  رقابت ها  این  در  شرکت کننده  تیم های  و 
استقبال  با  که  بود  جنگ  این  جذاب  بخش های 
خوب شرکت کنندگان مواجه شد. بیش از نیمی از 

با پرکردن فرم سؤاالت  حاضران دراین جنگ شاد 
کتبی در این مسابقه شرکت کردند و در پایان به 

ده نفر به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
جوایز برندگان این مسابقه از صنایع دستی استان های 
مختلف کشور همانند بشقاب های میناکاری، قاب های 
 خاتم، قلمزنی، نقاشی و ملیله کاری، نمد و کیف های 

دستباف انتخاب شده بودند. 
شام  صرف  به  گردشگران  و  میهمانان  از  پذیرایی 

بخش پایانی این جنگ شاد بود.

مسابقات قهرمانی اسکواش جوانان آسیا در کیش برگزار شد
در  بار  دومین  برای  آسیا  جوانان  اسکواش  مسابقات 
جزیره کیش به همت معاونت ورزش و آموزش شرکت 
در جزیره  اسکواش  فدراسیون  و  گذاری کیش  سرمایه 
کیش برگزار شد. رقابت هاي قهرماني اسکواش جوانان 
آسیا با حضور 8 کشور خارجي و تیم ملي کشورمان در 
دو بخش دختران و پسران از یکم تیر در کیش آغاز شد. 
بخش  دو  در  آسیا  جوانان  اسکواش  قهرمانی  مسابقات 
بازیکن خارجی، 32  با حضور  182  دختران و پسران 
تاریخ  از  اجرایی،  کادر  نفر   30 و  کشورمان  از  بازیکن 

مجموعه  اسکواش  سالن  در  امسال  تیر  چهارم  تا  یکم 
ورزشی المپیک کیش برگزار شد. بنابر این گزارش در 
این مسابقات بازیکناني از کشورهای مالزی، هنگ کنگ، 
عراق، قطر، پاکستان، سریالنکا، هند، اردن و ایران با هم 

رقابت کردند.
 شایان ذکر است مسابقات اسکواش جوانان آسیا برای 
و  ورزش  معاونت  به همت  در جزیره کیش  بار  دومین 
فدراسیون  و  کیش  گذاری  سرمایه  شرکت  آموزش 

اسکواش در جزیره کیش برگزار می شود. 

سامانه پیامکی 6122 کیش با هدف ارتباط مؤثر با گردشگران راه اندازی شد 
سامانه پیامکي 6122 اطالعات کاربردي مورد نیاز ساکنان 
آنان  به  ممکن  زمان  درکوتاهترین  را  کیش  وگردشگران 

ارائه مي کند.
هدف  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگري  معاونت 
برقراري ارتباط مؤثر و دوسویه با ساکنان و گردشگران و 
تسهیل و تسریع دسترسي همگان به اطالعات گردشگري، 
را پیامکي 6122  این جزیره، سامانه  رویدادهاي  و   اخبار 

راه اندازي کرده است.
در مرحله اول راه اندازي این سامانه، مسابقه پیامکي با ارسال 
 سؤاالتي درباره کیش و اهداي جایزه به شرکت کنندگان 

از طریق قرعه کشي هر روزه درحال اجراست. 

اطالعات  گردشگران  و  ساکنان  است  قرار  دوم  درمرحله 
مربوط به شماره هاي ضروري، اطالعات مراکز گردشگري 
و اخبار و رویدادهاي مهم را از طریق این سامانه دریافت 
کنند. همچنین امکان ارسال نظر، پیشنهاد و انتقاد نیز براي 
مخاطبان فراهم مي شود. در مرحله سوم تکمیل طرح سامانه 
پیامکي 6122 اعضاي این سامانه مي توانند اطالعات مربوط 
به حقوق گردشگران و عرضه بلیط کنسرت ها را دریافت 
این  بوسیله  نیز  گردشگري  خدمات  رزرو  امکان  و  کنند 
سامانه براي آنان فراهم مي شود. عالقه مندان براي عضویت 
شماره 6122  به  را   kish کلمه  مي توانند  سامانه  دراین 

ارسال کنند.

این سامانه درفاز اول براي همه مشترکان به جز اپراتورهاي 
ایرانسل وtkc راه اندازي شده و درآینده نزدیک به این دو 

اپراتور نیز خدمات ارائه مي کند.  
تاکنون بیش از هشت هزار نفر از شهرهاي مختلف کشور در 
مسابقه پیامکي سامانه 6122 شرکت کرده اند و 12 نفر نیز 
پس از قرعه کشي ازجوایز این مسابقه بهره مند شده اند. مراسم 
قرعه کشي این مسابقه با اهداي سه جایزه سفربه کیش با 
اقامت رایگان سه روزه به همراه دو نفر از اعضاي خانواده 
و دو دستگاه دوربین دیجیتال به صورت روزانه انجام شده 
  tourism.kish.ir و اسامي برندگان مسابقه در سایــت

اعالم مي شود.
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در آستانه روزهای گرم رمضان در کیش 

کارگاه تخصصی غذای سالم و انواع نوشیدنی طبیعی برگزار شد 
فصل  مناسب  نوشیدنی  و  غذاها  انتخاب  چگونگی 
و  کیش  جزیره  مرطوب  و  گرم  هوای  و  تابستان 
از  خانواده  اعضای  غذایی  سبد  هوشمندانه  انتخاب 
موارد مطرح شده در کارگاه تخصصی غذای سالم و 

انواع نوشیدنی طبیعی است.

کارگاه تخصصی غذای سالم و انواع نوشیدنی های طبیعی 
در کیش آغاز شد. در آستانه فرارسیدن ماه مبارك رمضان، 
با  طبیعی  نوشیدنی  انواع  و  سالم  غذای  تخصصی  کارگاه 
هدف آموزش روش های سالم تغذیه در ایام روزه داری و 

تأثیر آن بر سالمت افراد در بوستان شهر کیش آغاز شد.
این کارگاه آموزشی به همت امور زنان سازمان منطقه آزاد 
با حضور اساتید مجرب  برپا شد و شرکت کنندگان  کیش 
تغذیه و آشپزی با روش های سالم پخت و نگهداری مواد 
و  طبیعی  های  دمنوش  و  مربا  شربت،  انواع  تهیه  غذایی، 
ماه  و سحر  افطار  ویژه  و غذاهای  بدن  برای  مفید  گیاهی 

مبارك رمضان آشنا شدند. 
امیری مدیر امورزنان سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص 
مهم ترین هدف برگزاری این کارگاه گفت: با توجه به اهمیت 
حفظ سالمت افراد و اعضای خانواده در هوای گرم و مرطوب 
جزیره کیش در فصل تابستان بهره مندی ازحضورکامشناسان 
فرصت  کارگاه،  این  در  آشپزی  و  تغذیه  مجرب  اساتید  و 

مناسبی برای آشنایی بیشتر خانواده ها با روش های نوین 
تغذیه سالم است و توجه آنان را به نقش حساس تغذیه در 
حفظ سالمت افراد و همچنین رشد کودکان جلب می کند.
وی افزود: چگونگی انتخاب غذاها و نوشیدنی مناسب فصل 
انتخاب  و  کیش  جزیره  مرطوب  و  گرم  هوای  و  تابستان 
موارد  دیگر  از  خانواده  اعضای  غذایی  سبد  هوشمندانه 

مطرح شده در این کارگاه تخصصی بود.
امیری بهینه سازی اوقات فراغت خانواده های ساکن کیش 
را یکی دیگر از اهداف برگزاری این کارگاه برشمرد و گفت: 
به همین مناسبت در طول برگزاری کارگاه تغذیه، برنامه های شاد 
گردشگران  و  کودکان ساکن  و  خانواده ها  برای  مفرحی  و 

جشنواره تابستانی در نظر گرفته شد.
کارگاه تخصصی غذای سالم و انواع نوشیدنی طبیعی تا دوم 
تیر در پارك شهر کیش ادامه داشت و عالقمندان هر روز از 
ساعت 21 تا 23 از بخش های مختلف و برنامه های متنوع 

این کارگاه استفاده کردند. 

اجرای طرح تابستانه مؤسسه علوم و فنون کیش 
هدف از برگزاری این دوره تکمیل 
بهینه اوقات فراغت نوجوانان است 

مؤسسه آموزشي علوم و فنون کیش برای پربارترکردن اوقات فراغت 
دانش آموزان دوره های آموزشی متنوعی را در کیش برگزار می کند.

موسسه آموزشی علوم و فنون کیش  با همکاري مجتمع فني وحرفه اي، 15 
دوره آموزشي تابستانه را درجزیره کیش برگزار مي کند و از 31 خرداد پذیراي 
عالقمندان به شرکت در این دوره ها بوده است. دراین طرح دوره هاي آموزشي زبان 
 فرانسه، آلماني و اسپانیایي ویژه خردساالن، کودکان و نوجوانان، کارگاه هاي 
آزاد  گفتگوی  و  نویسي  داستان  و  خواني  داستان  کارتون  و  فیلم  آموزش 
به زبان انگلیسي، طراحي و نقاشي براي رده هاي مختلف سني و آموزش 
خالقیت تصویري براي خردساالن زیرهفت سال برگزارخواهد شد. در پایان 
دوره مؤسسه آموزشي علوم و فنون کیش به شرکت کنندگان گواهینامه 

شرکت در دوره اعطا خواهد کرد.
مهندسین  آموزشي  دوره هاي  مؤسسه  این  تابستانه  درطرح  همچنین 
انیمیشن  هک،  و  سایت  طراحي  کودکان،   ICDL آموزش  قالب  در  فردا 
و پویا نمایي، ربات جنگجو، زیردریایي مدل1، ربات مسیریاب و سازه هاي 
ماکاروني برگزار مي شود و شرکت کنندگان در این دوره ها ازطرف سازمان 

فني وحرفه اي کشور گواهینامه مهارت دریافت مي کنند.
عالقمندان مي توانند برای کسب اطالعات بیشتر درخصوص دوره هاي زبان 
 با تلفن: 2-455720 مرکز زبان و براي دیگر دوره ها با مجتمع فني حرفه اي 

با شماره تلفن 18- 4468317 تماس بگیرند.

واحدهای متخلف توزیع مواد غذایی به مراجع 
قضایی معرفی شدند

728 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و لوازم آرایشی بهداشتی تاریخ مصرف گذشته  کشف و از بین 
برده شد. 12 واحد متخلف درتوزیع موادغذایي دراردیبهشت ماه به دادگاه معرفي شدند. 

دکتر محمدرضا رضانیا گفت: در راستای تشدید نظارت و پایش سالمت مواد غذایی، آرایشی و 
بهداشتی و اماکن عمومی در اردیبهشت 93، از473 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایي درکیش بازدید 

و توصیه های الزم هم به متصدیان ارائه شده است.
روزهای  تمام  در  به صورت مستمر  بازرسی  برنامه  افزود:  توسعه سالمت کیش  مرکز  سرپرست 
تعطیل نیز انجام می شود و در بازدیدهاي انجام شده دراردیبهشت یک واحد صنفی به دلیل رعایت 

نکردن موازین بهداشتی تعطیل و 12 واحد متخلف به دادگاه معرفی شدند.
همچنین مقدار 728 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و لوازم آرایشی بهداشتی تاریخ مصرف گذشته  
کشف و از بین برده شد. رضانیا در ادامه از 30 مورد نمونه برداری از مواد غذایی و خوراکی، 29 
نمونه برداری میکروبی، 12 نمونه برداری شیمیایی از آب آشامیدنی، صدور یک هزار و 102 کارت 
بهداشتی، 19 نمونه برداری از نان و رسیدگی به 13 مورد شکایت به عنوان دیگر فعالیت های واحد 

بهداشت محیط مرکز توسعه سالمت کیش خبرداد.
وي همچنین با اشاره به شروع فصل گرما که باعث فاسد شدن سریعتر غذاها می شود تاکید کرد 
مواد غذایي در طول سفر باید در یخدان نگهداري شود، غذاهاي پخته شده نباید بیش از 2 ساعت 

در دماي محیط نگهداري شود و بیشتر از یکبار نباید گرم شود.
تمامی  در  مي توانند  گردشگران  و  ساکنان  افزود:  کیش  سالمت  توسعه  مرکز  سرپرست 
با  اداری  وقت  در  و   07649312620-07649312601 تلفن های:  شماره  با  شبانه روز  ساعات 

شماره07644423311واحد شکایات بهداشت محیطی تماس بگیرند.

برنامه های  از اجرای  معاون اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
در  نوآوری  همراه  به  مفرح   و  شاد  مسابقات  و  فرهنگی  متنوع 

استقبال از ماه مبارک رمضان در کیش خبر داد.
آزادکیش،  منطقه  سازمان  الملل  اموربین  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
آزاد کیش،  ابراهیم رضوانی معاون فرهنگي و اجتماعی سازمان منطقه 
درنشست خبری که در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار 
شد ازتالش گسترده این سازمان در راستای ارتقاء کیفی و نوآوری ویژه 
برنامه های فرهنگی ماه مبارك رمضان و ایجاد فضایی شاد و مفرح در 

کیش خبرداد.
وی با تأکید براینکه در ماه مبارك رمضان برنامه های جدید متناسب با 
درمناطق  ساکنان  و  گردشگران  مختلف  های  سلیقه  و  سنی  گروههای 
مختلف شهری و نوار ساحلی انجام مي شود افزود: ازنخستین روز شروع 
ماه میهمانی خداوند و یک ساعت پیش از اذان مغرب »کارناوال رمضان« 
با پخش موسیقی های شاد، اشعارزیبا وغنی مذهبی و نواهای فرح بخش 
قرآنی در بخش های مختلف شهر حرکت کرده و پس از اذان مغرب در 

بین ساکنان و گردشگران، افطاری توزیع مي کند.
برگزاری مراسم ویژه روز قلم )14 تیر( و برپایی شب شعر و نشست انجمن 
شعر و ادب درخانه فیلم وهنر لبخندکیش، برگزاری همایش نقش زن 
در خانواده با حضور دکتر فرودسی روز شانزدهم تیر در دانشگاه صنعتی 

برگزاری  و  شریف 
مشاوره  های  دوره 
محوریت  با  عمومی 
مبارزه با مواد مخدر 
خانمانسوز  بالی  و 
تیر   17 که  اعتیاد 
و  فیلم  خانه  در 
برگزار  لبخند   هنر 
جمله  از  می شود 
سازمان  برنامه های 
منطقه آزادکیش در 
رمضان  مبارك  ماه 

است.
مادران  همایش 
با  گو  قصه 
اساتید   حضور 

داستان نویسی و قصه گویی مطرح کشور از جمله مصطفی رحماندوست 
نویسنده محبوب کودکان هیجدهم تیر در مرکز همایش های بین المللی 

کیش برگزار می شود.
روز بیست و یکم ماه مبارك رمضان نیز جشن میالد امام حسن مجتبی 
)ع( پس از نماز مغرب و عشاء و با حضور دوستداران اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السالم درمسجد امام حسن مجتبی )ع( برگزار خواهد شد.

مسابقه پیامکی رمضان ماه خدا، مسابقه بزرگ آشپزی با موضوع معرفی 
40 غذای ویژه افطار و سحر در فرهنگ ایرانیان با هدف معرفی غذاهای 
و  افراد  جسمی  بیماری های  کاهش  در  سالمت  تغذیه  اهمیت  و  سالم 
در  مدیا  مولتی  محصوالت  و  اینفوگرافی  فرهنگی،  محصوالت  عرضه 
فرهنگسراها  و گستردن سفره های افطاری ویژه نیازمندان وخانواده های 
کم درآمد از دیگر برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه 

آزاد کیش در ماه پرخیر و برکت رمضان است.
معاون فرهنگي و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که 
در شب های پرفیض قدر نیز عالوه بر برگزاری مراسم احیاء در مساجد 
به  عالقه مند  فرهنگی  مراکز  و  دانشگاه ها  مشارکت  از  حسینیه ها،  و 
ماه  در  افزود:  می کنیم  استقبال  نیز  قدر  شبهای  معنوی  مراسم  برپایی 
مساجد،  در  کریم  قرآن  تالوت  مجالس  برپایی  بر  عالوه  رمضان  مبارك 
تکایا و حسینیه ها، نمایشگاه کتب قرآنی و محفل انس با قرآن در سالن 

چندمنظوره المپیک  نیز برگزار می شود.
و  نواقص  رفع  تکریم مساجد، طرح  مناسبت دهه  به  است  به ذکر  الزم 
فراهم کردن تمامی 
برای  الزم  امکانات 
در  نمازگزاران  رفاه 
در  کیش  مساجد 
ماه  پایانی  روزهای 
شد  آغاز  شعبان 
از  استقبال  در  و 
رمضان  مبارك  ماه 
با  کیش  مساجد 
گردشگران  حضور 
مؤمن  ساکنان  و 

غبارروبی شد.
تجلیل  مراسم 
از  نفر  یکصد  از 
امنا،  هیئت  اعضای 
ائمه  و  خادمین 
جماعات مساجد کیش نیز جمعه ششم تیر پس از نماز مغرب و عشاء در 

مسجد امام سجاد)ع( واقع در مجتمع مسکونی سحر برگزار شد.

استقبال از ماه مبارك رمضان با اجراي آیینهاي کهن ایراني
برگزاري همایش 

 فرهنگ و آداب
 روزه داري در کیش

آداب و  فرهنگ   همایش 
برگزار  کیش  در  داري  روزه 
سالن  در  همایش  این  شد. 
خلیج فارس مرکز همایش هاي 
بین المللي کیش برگزار شد و 
کارشناس  حیدري  رسول 
و  فرهنگ  خصوص  در  تغذیه 
مبارک  ماه  در  غذایي  آداب 

رمضان سخنراني کرد.
حاشـــیه  در  همچنیـــن 
بـــه  کـــه  همایـــش  ایـــن 
همـــت معاونـــت اجتماعـــي 
ســـازمان منطقـــه آزاد کیـــش 
جشـــنواره  شـــد  برگـــزار 
ــي  ــحر سـ ــي سـ ــي »سـ غذایـ
ــي ــدف معرفـ ــا هـ ــار« بـ  افطـ

ـــده  ـــا در وع ـــن غذاه ـــالم تری س
ســـحر و افطـــار مـــاه مبـــارك 

ـــد.  ـــا ش ـــان  برپ رمض

اتمام دوره آموزشی آتش نشانی و نجات فرودگاهی در جزیره کیش
52 روز آموزش برای تیم عملیاتی فرودگاه کیش 

رسانی  خدمات  کیفی  سطح  ارتقاء  منظور  به 
هواپیما،  نجات  و  امداد  و  بحرانی  مواقع  در 
فرودگاهی  نجات  و  نشانی  آتش  آموزشی  دوره 
زمینی  ایمنی  پرسنل  ویژه   )course111(

فرودگاه بین المللی کیش برگزار شد.
مدرسین  از  چند  تنی  حضور  با  آموزشی  دوره  این 
 17 از  کشور  هوانوردی  صنعت  دانشگاه  برجسته 
محل  در  امسال  خرداد  سوم  تا  گذشته  سال  اسفند 
ادامه  کیش  المللي  بین  فرودگاه  زمینی   ایمنی 

داشت.
بنابراین گزارش، در این دوره آموزشي که به مدت 52 
روز و در قالب 450 ساعت برگزار شد، مباحثی چون 
مبانی آتش نشانی )حریق، تجهیزات انفرادی، نجات(، 
سیستم خودروهای آتش نشانی، آتش نشانی هواپیما، 
خودروها،  نگهداری  و  سرویس  میدانی،  های  مهارت 
اولیه،  های  کمک  ارتباطات،  مارشالری،  رمپ،  ایمنی 
های  مهارت  ناوبری،  تجهیزات  هواپیما،  شناخت 
رانندگی و مدیریت تیم و فرماندهی عملیات به صورت 

واحد  وارد  تازه  پرسنل  از  نفر   12 به  عملی  و  تئوری 
ایمنی زمینی فرودگاه آموزش داده شد. این افراد پس 
از دریافت گواهینامه معتبر از دانشگاه صنعت هوانوردی 
کشور در واحد ایمني زمیني فرودگاه بین المللي کیش 

مشغول به کار خواهند شد.
مدیریت  همکاری  با  آموزشی  دوره  این  است  گفتني 
آموزش معاونت ورزش و آموزش شرکت سرمایه گذاری 
 و توسعه کیش و مدیریت فرودگاه بین المللی کیش برگزار 

شد.
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