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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در آیین برگزاری رویداد ملی »ایران هم 
کیش« بر اهمیت گستره عظیم فرهنگی، 
ادبیات، عرفان و شعر به عنوان یک تمامیت 

گسترده برای ایران تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، غالمحسین مظفری 
در آغاز آیین برگزاری رویداد ملی ضرورت 
اعمال حاکمیت ملی با عنــوان »ایران 
هم کیش«ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 

ایثارگرانــی که برای پایــداری و حفظ 
ایران اسالمی به جمع شهدا پیوستند بر 
ضرورت اعتالی ایران اسالمی اشاره کرد.

وی با تجلیل از ایده خوب برگزاری این 
رویداد و ضرورت استمرار همایش هایی با 
این رویکرد، گفت: عشق به وطن مقوله 
ارزشمندی است که ریشــه در ایمان و 
تعهد افراد دارد. ما نیــز باید تمام تالش 
خود را به کار گیریم تا ایران عزیز آن گونه 

که شایسته است در همه عرصه ها پیروز و 
سربلند باشد.

به گفته مظفری تمامیت ارضی کشور 
محدود به مرزهای جغرافیایی نیست بلکه 
حوزه ها و موضوعات مختلف باید مورد 
توجه باشد. مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: موضوعات مطرح شده 
در این رویداد مهم باید در قالب ویژه نامه و 
یا کتاب منتشر شود تا بتوانیم سهم خود را 

در این رویداد ملی ایفا کنیم.
وی توجه به مقوله های متنوع شعر، 
موســیقی، حقوق  ، فیلم و ادبیــات را از 
ویژگی های مثبــت همایش » ایران هم 
کیش« برشمرد و گفت: در تنظیم برنامه ها 
به نواحی مختلف ایران عزیز و موسیقی 
شمال تا جنوب کشــور پرداخته شدکه 
نشانه اهمیت همدلی و انســجام اقوام 
مختلف است. مظفری افزود: امیدواریم 
جزیره کیش نیز بتواند همان گونه که در 
شــان مردم ایران است در زمینه تقویت 
وفاق ملی و توسعه کشور گام های موثری 
بردارد. سعید رضادوســت، دبیر علمی 
و اجرایی »ایــران هم کیش« نیز جزیره 
کیش را بهترین گزینه برای میزبانی این 
رویداد مهم که با هدف بررسی چیستی و 
چگونگی اعمال حاکمیت ملی برگزارشده 
است برشمرد و گفت: امروز جزیره کیش 
مامنی ارزشــمند برای هنردوســتان و 
فرهنگ مداران کشــور است و گنجینه 
ای از خــرده فرهنگ های مختلف ایران 

پهناوراست که باید آن را قدر دانست.
رضا دوست با اشاره به تحقق روایتی 
ملموس از مفهوم وطن، هویت و حاکمیت 

ملی به عنوان دستاوردهای ارزشمند این 
رویداد،تصریح کرد: هویت ملی ما را چیزی 
جز همین خرده فرهنگ هــا و روایت ها 
تشکیل نمی دهد. وی با اشاره به این که 
امروز و در این رویداد خجسته از حقوق 
ادبیات، ســینما و رسانه و موسیقی مدد 
گرفته شده است تا هویت و حاکمیت ملی 
را در تمام دقایق باز جوییم افزود: بی گمان 
گستره هویت و حاکمیت ملی بسی وسیع 
تر و فراتر از است و صاحب نامی همچون 
محسن محبی، حجت  اهلل ایوبی، محمود 
فراستخواه، محمد بهبانی در عرصه تئوری 
و فلســفی در این رویداد ما را یاری دادند 
تا راه پیش رو را آســان تر سپری کنیم. 
رضادوست حضور اساتید و صاحبان قلم 
همچون محمدشمس لنگرودی، ابوتراب 
خسروی چهره های شاخص عرصه شعر 
و داســتان در همایش ایران هم کیش را 
موجب غنای این رویداد ملی برشــمرد. 
دبیر علمی اجرایی رویــداد »ایران هم 
کیش« ادامه داد: پخش ویدئوی مستند 
هنرمند دانش مدار حمید ناصری مقدم 
که با روایتی ناب و کمتر شــنیده شده با 
استعاره »بوموسی« افق دید ما را گسترش 

داد و سخنان مسئول هفته نامه کرگدن 
در تبیین مفهوم حاکمیت ملی ما را یاری 
رساندند. به گفته وی،  هدف از برگزاری 
این رویداد؛ معرفی ایران با تمام ابعاد ملی، 
دینی، قومی و زبانی اســت که با تقویت 
همکاری های میان بخشــی در سازمان 
منطقه آزاد کیش و به مدد اهتمام ویژه 
مدیرعامل فرهیخته این سازمان به مقوله 

فرهنگ محقق شد.
پخش صحبت هــای ویدئویی دکتر 
محسن محبی،  حقوقدان و استاد دانشگاه 
و دکتر محمود دهقانی،  نویسنده،  مترجم 
و پژوهشگر در خصوص موضوع زوایای 
اعمال حاکمیت ملی  ، پخش مستندی در 
خصوص حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه 
ابوموســی و اجرای گروه های موسیقی 
شمال خراســان و گروه موسیقی کیش 
به سرپرستی محسن شریفیان از دیگر 

بخش های این همایش بود.
همایش »ایران هم کیش« ضرورت 
اعمال حاکمیت ملی در روزهای هفتم و 
هشتم بهمن مان در سالن خلیج فارس 
مرکز همایش هــای بین  المللی کیش 

برپا شد.

تأکید مظفری بر همدلی و انسجام اقوام مختلف در این رویداد؛

بسطمفهومحاکمیتملیدر»ایرانهمکیش«

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گمرک از کارکنان گمرک کیش با اهدای 
گل تقدیرشــد.  به گزارش ایلنا؛  به مناسبت گرامیداشــت 7 بهمن) 26ژانویه( 
روزجهانی گمرک سرپرست مدیریت امور اجتماعی  ، بهداشت و درمان به همراه 

رئیس اداره امور اجتماعــی  ، نهادهای مدنی و اجرایــی در بازدیدی از اداره کل 
گمرک کیش با اهدای گل و توزیع شــیرینی از کارکنان این اداره به جهت ارائه 
خدمات مطلوب به مراجعان قدردانی کردند. بهمن شیردل  ، سرپرست مدیریت 
امور اجتماعی  ، بهداشــت و درمان معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
دراین مراسم با تشــکر از زحمات کریمی  ، مدیر کل محترم گمرک کیش گفت: 

تالش های بی قفه کارکنان گمرک در استانداردســازی و ارتقاء ســطح کمی و 
کیفی خدمات  ، استفاده از شیوه های مدرن گمرکی وتبادل اطالعات الکترونیکی 
با دیگرگمرکات، عالوه بر افزایش رضایتمندی هموطنان نقش موثری درتسهیل 
تجارت داشته و زمینه ترغیب فعاالن اقتصادی را برای سرمایه گذاری درکیش 

فراهم می کند. 

گرامیداشت روز جهانی گمرک در  کیش 

مدیر عامل سازمان منطقه آزادکیش تغییر نگرش سنتی به 
فعالیت های حوزه دریا و تقویت صنایع نوظهور در این عرصه را 

راهکارهای توسعه اقتصاد دریا محور عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، غالمحسین مظفری با اشاره به برخورداری 
ایران از 190 هــزار کیلومتر مربع گســتره دریایــی و حدود 
5 هزار و 800 کیلومتر نوار ســاحلی گفت: دسترســی به دریا 
در شــمال و جنوب و آب های آزاد )اقیانــوس هند(، مجاورت 
با منطقه اســتراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز و قرارگرفتن 
درکریدورهای ترانزیتی بین  المللی سبب شــده است تا ایران 

 در منطقه و جهان از نقشــی کلیدی و حساس برخوردار باشد.
مظفری گستره های آبی را یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتی 
برای رشد اقتصادی کشور دانســت و افزود: می بایست با توجه 
بیشتر به اقتصاد و توسعه دریامحور این ظرفیت را با برنامه ریزی و 

طرح های نوظهور و روزآمد تقویت کرد.
وی با بیان این که تحریم و موانع موجود در مسیر فروش نفت، 
عبور از اقتصاد تک  محصولی و کاهش تدریجی تأثیر صادرات 
نفت بر بودجه کشور را ضروری کرده است، خاطرنشان کرد: در 
شرایط فعلی توسعه گردشگری، صنایع و حمل  و نقل دریایی، 

توسعه فعالیت های شیالتی و فعال کردن صنایع وابسته به آن، 
بیشترین توجیه را دارد.

رئیس هیات مدیره ســازمان منطقه آزاد کیش افزود: دریا 
بزرگ ترین محور و بستر تجارت بین الملل است و بخش زیادی از 
کاالهای تجاری دنیا از طریق دریا مبادله می شوند و کشورهایی 
که در این حوزه فعالند و توان اقتصادی باالیی دارند می توانند در 
اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. مظفری همچنین 
بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به دریا تاکید کرد و گفت: نباید دریا را 
محدود به شیالت و گردشگری دانست بلکه وقت آن رسیده است 

تا به صنایع نوظهوری از جمله انرژی هــای تجدید پذیر، آبزی 
پروری، فعالیت های اســتخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست 

هواشناسی دریایی توجه بیشتری نشان دهیم.

رئیس سازمان منطقه آزاد کیش، رونق کنونی 
گردشــگری کیش را مرهون انسجام، همدلی و 
نظارت گســترده در مقابله و پیشگیری از شیوع 

کرونا برشمرد. 
به گزارش ایلنــا؛  غالمحســین مظفری در 
نخستین جلســه ســتاد نوروزی کیش با ابراز 
خرســندی از رونق اقتصــادی و فعالیت خوب 
بخش های گردشگری گفت: در شرایط ناشی از 

همه گیری کرونا که کشورما و بسیاری از کشورهای 
جهان بارکود اقتصادی مواجه هســتند جزیره 
کیش رشد آمار گردشگران را تجربه می کند و این 
موفقیت به دلیل برنامه ریزی اصولی و تعامل همه 

جانبه در کنترل موفق کرونا حاصل شده است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل تغییر شرایط همه 
گیری کرونا درکشــور امکان بروز موقعیت های 
مختلف در ماه های انتهایی سال و تعطیالت نوروز 
پیش بینی می شود، گفت: ستاد نوروزی برنامه های 
انعطاف پذیر خود را به گونه ای تدوین می کند که 
در هنگام تغیر وضعیت و اعالم شــرایط جدید از 
سوی ســتاد ملی کرونا  ، روش های جایگزینی را 

 برای پذیرایی ایمن از گردشــگران به کار گیرد.
رییس ستاد نوروزی کیش با تقدیر از تالش همه 
جانبه مجموعــه کادر درمان و حوزه ســالمت  ، 
بخشهای مختلف سازمان منطقه آزاد کیش، ستاد 
کرونا، ســتاد بحران  ، بخش خصوصی و فعاالن 
اقتصادی در مقابله موفق باکرونا تاکید کرد: اعمال 
محدودیت های گســترده از جملــه توقف یک 
ماهه پروازها و ورود گردشگر در بهار 99 و تعامل 
همدالنه و نظارت های دقیق و سختگیرانه همه 
بخش ها  ،اقدامات آینده نگرانه ای بود که ســبب 
شــد امروز جزیره کیش به مدد وضعیت مناسب 
خود بتواند میزبان شمارگسترده ای از هموطنانی 

باشد که جزیره کیش را به عنوان مقصد مطلوب 
گردشگری انتخاب کرده اند. مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، با بیان اینکه تعطیل کردن کسب 
و کار ها هنر نیست تصریح کرد: باید تالش کنیم 
تا درسایه رعایت کامل ضوابط بهداشتی و ایجاد 
شرایط امن و مناســب، فعالیت های گردشگری 
و اقتصادی اســتمرار یابد تا هم فعاالن اقتصادی 
متضرر نشوند و هم هموطنان با توان مالی متفاوت 
بتوانند بــه جزیره کیش ســفرکنند. مظفری از 
همه کمیته های ستاد نوروزی خواست تا باتالش 
مضاعف در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود و استانداردســازی امکانات گردشگری 

بکوشند نوروز1400 سال رضایتمندی حداکثری 
گردشگران کیش باشد. همچنین خسرو نشان، 
معاون گردشگری و دبیر ســتاد نوروزی کیش با 
اشــاره به افزایش آمار ورود گردشگران به کیش 
درآذر و دی امسال گفت: رونق گردشگری کیش 
مرهون همکاری بخش های مختلف و تقویت زیر 
ساخت هایی است که سبب ترغیب گردشگران 
برای سفر به این منطقه آزاد شده است. دبیر ستاد 
نوروزی کیش گفت تاکید کرد: با توجه به امکان 
تغییر شرایط همه گیری کرونا در کشور در ماه های 
آینده  ، ستاد نوروزی کیش برنامه ای منعطف تدوین 

خواهد کرد.

دبیر شورای سالمت کیش از انعطاف برنامه های گردشگری 
این منطقه برای انطباق با شرایط ملی ناشی از شیوع کرونا و اهتمام 
جدی در رعایت ضوابط بهداشتی خبر داد. به گزارش ایلنا، سعید 
پورعلی جزیره کیش را در زمینه رعایت ضوابط بهداشتی و اعمال 
نظارت های حداکثری یک نمونه موفق درکشــور خواند و اظهار 
داشــت: ما در مرحله دوم مقابله و مدیریت کرونــا پس ازعبور از 
سیاست قرنطینه گســترده با اعمال نظارت های حداکثری به 
سمت ایجاد یک تعادل بین فعالیت های روزمره زندگی و تامین 

سالمت ساکنان و گردشگران حرکت کردیم. وی با تاکید بر اینکه 
سازمان منطقه آزاد کیش می کوشد تا درسایه رعایت کامل ضوابط 
بهداشتی شرایط ایمن پذیرایی از گردشگران ایجاد شود گفت: 
اگرچه محوراصلی فعالیت ها درجزیره کیش گردشگری است و 
کسب و کار شمارزیادی ازخانواده ها درگروه استمرار فعالیت های 
این بخش است، باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ایمن برای ساکنان 
منطقه و گردشگران و همچنین رعایت کامل ضوابط بهداشتی 
تمهیداتی درجهت مدیریت ورود گردشگران اجرایی شده است. به 

گفته پور علی این تمهیدات در شورای سالمت کیش بررسی شده 
و متناسب با شرایط بازنگری می شود.  دبیر شورای سالمت کیش 
افزود:  ممنوعیت ورود خودروهای گردشگران از مسیر دریایی تا 
دو هفته آینده ازجمله مصوبات شورای سالمت کیش درجهت 
پیشگیری از شــیوع کرونا در منطقه بود که درصورت تشخیص 
این ستاد و متناسب با شــرایط مدت آن تمدید خواهد شد. دبیر 
شورای سالمت کیش با اشاره به اینکه افزایش شمارپروازها با 50 
درصد ظرفیت پذیرش مسافر از جمله راهکارهای افزایش ایمنی 

گردشگران مســیر هوایی بود اظهارداشت: تمامی شرکت های 
هواپیمایی که مسافران را از مبادی مختلف به فرودگاه کیش منتقل 
می کنند ملزم به رعایت ضوابط بهداشتی در مراحل قبل، بعد و 
حین پرواز شده و نظارت گسترده ای بر ایمن سازی روندپذیرش 

مسافر اعمال می کنند.

اقتصاد دریا محور، گفتمان غالب و راهبردی کیش 

در نخستین جلسه ستاد کیش عنوان شد:

انعطاف برنامه های گردشگری کیش با دستورات ستاد ملی کرونا در نوروز 1400 

سعید پورعلی

کیش در زمینه رعایت پروتکل ها یک نمونه موفق در کشور است

خبر

خبر

خبر
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 اکران آثار جشنواره فیلم فجر 
در جزیره 

معــاون فرهنگــی 
اجتماعــی ســازمان 
منطقــه آزاد کیــش از 
اکران فیلم های ســی و 
نهمین دوره جشنواره 

فجر با رعایت کامل قوانین بهداشتی در جزیره خبر 
داد. به گزارش ایلنا، ســعید پورعلی پس از دیدار و 
گفت وگو با حسین انتظامی، معاون وزیر و رئیس 
سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در این خصوص گفت: ســال گذشته تجربه بسیار 
خوبی در زمینه اکران همزمان فیلم   های جشنواره 
فجر در جزیره کیش داشــتیم و مطالبه ساکنان 
جزیره این بود که اکران آثار استمرار داشته باشد. 
رئیس جشنواره اکران فیلم   های فجر در کیش افزود: 
امسال، منتخبی از بهترین فیلم   های بلند سینمایی 
حائز شرایط شرکت در بخش سودای سیمرغ سی 
و نهمین جشــنواره فیلم فجر در کیش به نمایش 

گذاشته خواهد شد.
    

معرفی نفرات برتر مسابقات فینال 
کراس فیت کیش 

مسابقات کراس فیت 
جزیره کیش جمعه سوم 
بهمن بــا معرفی نفرات 
برتــر در دســته های 
حرفه ای و مبتدی، به کار 

خود پایان داد. به گزارش ایلنا، مرحله پایانی مسابقات 
کراس فیت در بخش   های   دو و دوچرخه ســواری، 
شنا و وزنه برداری، با حضور 7 داور و یک سر داور در 
دو نوبت صبح و عصر جمعه سوم بهمن برگزار شد 
و ورزشکاران با هم به رقابت پرداختند. در پایان در 
دسته حرفه ای  علی طاهری از زنجان مقام نخست، 
ســینا محقق از تهران مقام دوم و پوریا محمدی از 
تهران مقام سوم این مسابقات را کسب کردند. در 
دسته مبتدی  علی شهابی از تهران، شایان کاشانی 
از تهران و مجید کرم زاده از جزیره کیش  به ترتیب 
مقام   های نخست تا سوم این مسابقات را از آن خود 
کردند. این مسابقات زیر نظر مرتضی صداقت تنها 
دارنده مســابقه کراس فیت گیمز آمریکا به عنوان 
کادر فنی و مرتضی کاشــانی مربی و مدرس رشته 

کراس فیت برگزار شد.
    

 آغاز به کار درمانگاه کووید 19
در کیش 

بــا تکمیــل روند 
ساخت و تجهیز درمانگاه 
کووید 19 در کیش، این 
درمانگاه ارائه خدمات به 

مراجعان را آغاز کرد. به گزارش ایلنا، دکتر رضانیا، 
رئیس مرکز توسعه ســالمت و سخنگوی شورای 
ســالمت کیش گفت: این درمانگاه با  مســاحت 
108 متر مربع، شــامل دو اتاق و تجهیزات الزم، با 
سرمایه گذاری ســازمان منطقه آزاد کیش آماده 
سازی شده و چند روزی اســت به مراجعان دارای 
عالئم کرونا خدمات ارائه می کند. وی با اشــاره به 
اینکه این درمانگاه  در مجاورت مرکز خدمات جامع 
سالمت بوعلی درمنطقه ســفین واقع شده افزود: 
مراقبان سالمت مســتقر در درمانگاه مراجعان را 
از نظر عالیم کووید معاینه می کنند و پس از ثبت 
اطالعات، در صورت نیاز به پزشک ارجاع می شوند 
تا با تشخیص پزشک نمونه گیری درواحد مربوطه 
انجام شــود. رئیس مرکز توسعه سالمت گفت: در 
این درمانگاه پزشک، کارشناس آزمایشگاه، مراقب 
سالمت و کارشناس مبارزه با بیماری ها کلیه امور 
مربوط به کووید 19شــامل معاینه، تهیه لیست 
نمونه گیری و نوبت دهی، ارجاع بیماران جهت انجام 
نمونه گیری، ثبت اطالعات مرتبط توسط مراقبان، 
جواب دهی آزمایشات، نمونه گیری و صدور گواهی 
آزمایش انجام می شــود. رضانیا در مورد ساعات 
فعالیت این درمانگاه نیز گفت: کارکنان این مجموعه 
همه روزه در دو شیفت کاری صبح و بعد از ظهر آماده 
ارائه خدمات هســتند. رضانیا با بیان اینکه  بخش 
خصوصی توان و ظرفیت باالیی برای پشتیبانی از 
حوزه بهداشت و درمان دارد، از کمک   های سازمان 
منطقه آزاد و دکتر مظفری به جهت حمایت   های بی 
دریغ به ویژه در دوران همه گیری کرونا و ساخت این 

درمانگاه سپاسگزاری کرد.


