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اخبار کیش

غالمحسین مظفری در بازدید از طرح محور تمدنهای کیش اعالم کرد:

 34طرح درکیش آماده واگذاری به سرمایهگذاران است

مدیــر عامل ســازمان منطقه آزاد
کیش با اشاره به اینکه محور تمدنهای
کیشطرحبسیارخوبیاستومجموعه

درقالب40بستهسرمایهگذاریطراحی
شده است ،گفت :تا امروز تنها  4بسته
واگذارشــده است و  34بســته آماده

واگذاری به سرمایهگذارانی است که با
توان تجربی و مالی مناسب عالقمند به
سرمایهگذاریدرجزیرهکیشهستند.

بهگزارشایلنا:غالمحسینمظفری
صبحروزپنجشنبهچهارمدیدربازدید
ازرونداجرایطرحهایبخشخصوصی
در محور تمدنهای کیش با اشــاره به
ویژگیهای این مجموعه و تاثیر آن بر
رونقسرمایهگذاریوگردشگریکیش
گفت:مطالعاتاولیهآننیزدردورههای
مدیریت قبلی ســازمان انجام شده و با
ارائه بستههای سرمایهگذاری به بخش
خصوصیدرحالاجرااست.
وی در ادامــه بــر ضــرورت اتمام
طرحهایعمرانیطبقبرنامهزمانبندی
و تعیین تکلیف طرحهای رها شده در
کیشتاکیدکرد.
مظفریبااشارهبهاینکهروندفعالیت
برخی سرمایهگذاران بخش خصوصی
درمحور تمدنها کند بــوده و چندان
مطلوبنیستتصریحکرد:اصرارداریم
عملیــات اجرایی محــور تمدنها نیز
همانند سایر بخشهای جزیره کیش
طبق برنامه زمانبندی باشــد تا ضمن

اجتناب از هدر رفت سرمایهها زیبایی
فضایشهرینیزخدشهدارنشود.
مدیــر عامــل ســازمان منطقه
آزاد کیش بــا تاکید بــر اینکه کاهش
بروکراســیهای اداری و حمایت همه
جانبــه از ســرمایهگذاران و فعــاالن
اقتصادیخطمشیسازماناستگفت:
تا امروز طرحهای نیمه تمام بســیاری
به چرخه فعالیت بازگشتند اما چنانچه
با همه حمایتها ،سرمایهگذاری توان
ادامه کار نداشته باشد باید کناره گیری
کرده و ادامه کار را به ســرمایهگذاران
واجدشرایطواگذارکند.
وی بازدیدهای دوره ای و مســتمر
از طرحهای بخــش خصوصی را عامل
مهمی در تقویت انگیزه سرمایهگذاران
و فعاالن اقتصادی و ایجــاد هم افزایی
هماهنگیبیشتر
بین بخشهای مختلف ســازمان
عنوان کرد و گفت :بازدید امروز با هدف
بررسیمیدانیمشکالتاینمجموعهها

انجام شد تا ضمن پیگیری روند اجرای
طــرح ازنزدیــک باســرمایهگذاران
و مجریــان طرحها گفتگــو کنیم و از
مشکالتاحتمالیآنهامطلعشویم.
الزم به ذکر اســت محور تمدنها
حد فاصل فرودگاه و ســاحل شمالی
جزیــره کیش بــه طــول تقریبی 4
کیلومتــر از مرکز به شــمال جزیره
امتداد یافته اســت .محور مورد نظر
به لحاظ تامین دسترســی اصلی به
فرودگاه و همچنین بــه عنوان یکی
از محورهــای اصلی جزیــره ،نقش
مهمی در ســاختار شــهری ایفا می
کند و با هدف ایجــاد محور مختلط
چند منظوره تفریحی-گردشــگری،
از فرودگاه بــه عنــوان دروازه ورود
گردشگران به سمت محورهای اصلی
ســاختاری جزیره و ســپس ساحل
شــمالی به عنوان یکی از بکرترین و
زیباترین سواحل جزیره طراحی شده
و در حال اجرا است.

خبر
مظفری در بازدید از خانه مطبوعات تاکیدکرد :

ترویج فرهنگ نقدپذیری با رعایت اصول حرفهای درکیش

غالمحسین مظفری :جامعه رسانهای کیش
برایتبدیلشدنبهالگویمناسبدرسطحمحلی
وملیظرفیتمناسبیدارد.
به گزارش ایلنا :غالمحســین مظفری صبح
پنجشــنبه چهارم دیمــاه در بازدیــد از خانه
مطبوعــات کیش بــا تقدیر از عملکــرد خوب
رسانههایمنطقهگفت:اصحابرسانهدرمعرفی
مزیتها و توانمندیهای جزیره کیش و ترغیب
سرمایهگذاران برای فعالیت دراین منطقه نقش
موثری دارنــد و میتوانند با ظرفیت رســانهای
مناسبی که دراختیار دارند ،سازمان منطقه آزاد
کیش را برای جذب ســرمایهگذاران توانمند و
مجربیاریکنند.
وی ارتقای ســطح آگاهی عمومی جامعه و
پیگیری مطالبات مردمــی را از دیگر محورهای
فعالیتخبرنگارانبرشمردوبابیاناینکهدرفضای
تعاملی مناسبی که در سطح جزیره کیش حاکم
است روند توسعه منطقه سرعت میگیرد گفت:
بیتردید اگر همراهی همدالنه اصحاب رســانه
نبود ،ظرفیتهای کیش به شایستگی درسطح
ملیوبینالمللیمعرفینمیشد،ازاینرومانیزدر
جهتتوسعههمهجانبهکیشآمادهایمتاازفعاالن

رسانهایحمایتکنیم.
مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیششفافیت
و پاک دستی و کاهش بروکراسیهای اداری را از
محورهای سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد و با
ابراز خرسندی از نگاه هوشمندانه خبرنگاران به
مسائل جامعه تاکید کرد :برای مسئوالن با حجم
فعالیتهای گسترده درزمینه سیاستگذاری,
تصمیمگیری و اجرا ،حضور خبرنگاران دلســوز
موهبتی اســت تا بارویکردی نو نیازمندیهای
جامعه را عنــوان کرده و بــا ارائــه راهکارهای
کارشناسانه روندحل مشکالت و توسعه جامعه
رابهبودبخشند.
وی با اشــاره به اینکه در مجموعه مدیریتی
سازمان از نقدمنصفانه استقبال میکنیم ،گفت:
نقدصحیحدرچارچوباستانداردورعایتضوابط
حرفهای و اخالقی که با رویکرد بهبود وضعیت و
ایجاد فضای مطلوبتر عنوان شود ،راهگشا است
اما باید مراقبت کنیم که با نقد نادرســت به روند
توسعهجزیرهلطمهنزنیم.
مظفری در این نشست صمیمانه با بیان اینکه
مشارکت همه فعاالن رســانهای در تجهیز خانه
مطبوعات و رفع نیازمندیهای آن زمینه فعالیت

بینالمللی مراودات
تبدیلکیش به دروازه 
تجاری و گردشگری

پایداراینمجموعهواستمرارآنراتقویتمیکند،
درخصوصتامینمکانمناسببرایدفترمرکزی
فعالیتهایخانهمطبوعاتگفت:سازماندرنظر
دارد یک مجموعه متمرکز را به تمام رسانههای
کیش اختصاص دهد تا فضای تعاملی مناسبی
برای هم افزایی بیشــتر و همــکاری صمیمانه
رسانههایکیشایجادشود.
وی افزود :چنین فضایی درکشــور بینظیر
خواهد بود و الگوی خوبی برای جامعه رسانهای
کشوراست.مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیش
همچنین ابــراز امیدواری کرد بــا پیگیریهای
مصرانه ســازمان برای اجرای طرح مسکن ملی
مشکالتساکنانکیشواصحابرسانهدرزمینه
تامینمسکنتاحدودزیادیمرتفعشود.
معاون توســعه مدیریت و سرپرست معاونت
اقتصادی سازمان نیز با اشاره به تاکید همیشگی
دکتر مظفری بــر حمایت از رســانهها گفت :با
توجه به نقش حاکمیتی ســازمان حمایتهای
مالی درقالب سفارش تولید محتوا و آگهیهای
تبلیغاتیبهرسانههایفعالدرجزیرهتعلقگرفته
اســت .آخوندی با بیان اینکه درجهت تخصیص
یک ساختمان برای فعالیت متمرکز رسانههای

استفاده از ظرفیت حمل و نقل دریایی و هوایی دستیابی کیش به اهداف توسعهای در حوزه گردشگری و تجارت را تسهیل
میکند.بهگزارشایلنا؛مبادیورودیدردومسیردریاییوهواییاینمنطقهآزادبهعنوانهابهایلجستیکی،دررونقتجارت،
بازرگانی ،گردشگری و افزایش جذب سرمایهگذاری نقش بسزایی دارند ،از این رو جذب سرمایهگذاران شرکتهای مهم و بنام
هواپیماییوباربریباهدفایجاددرآمدپایداردراینمنطقه،کیشرابهعنواندروازهبینالمللیمراوداتتجاریمعرفیمیکند.
فرودگاه کیش یکی از مهمترین ،و پرترددترین فرودگاههای کشور بعد از فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) است که
تقریبا از همه شهرهای بزرگ ایران هواپیماهایی بهصورت روزانه و هفتگی به مقصد جزیره کیش پرواز میکنند؛ این فرودگاه
در مرکز و کمی متمایل به شرق جزیره ساخته شده است که این نقطه از جزیره با ارتفاع حدود ۳۱متر از سطح دریا ،مرتفعترین
قسمت کیش شناخته شده است .مســاحت فرودگاه بینالمللی کیش حدود  ۹کیلومتر مربع است که تقریبا  ۱۰درصد از
مساحت جزیره کیش را به خود اختصاص می دهد .این مجموعه دارای دو باند موازی است و در حال حاضر باند شمالی به طول
 3650متر و عرض  45متر فعال بوده و باند جنوبی در حال توسعه و نوسازی است .پس از اجرای عملیات مهم زیرساختی باند
جنوبی نیز قابلیت نشست و برخاست هواپیمای پهن پیکر ایر باس  A380در جزیره میسر خواهد شد .فرودگاه بینالمللی
کیش با دارا بودن 4سالن ورودی و خروجی برای پروازهای داخلی و خارجی و یک سالن  16 ، VIP/CIPفروردین پارسال با
تعداد  146نشست و برخاست و جابجایی  620هزار مسافر ،رکورد بیشترین پرواز
و جابجایی مسافر را به خود اختصاص داد .در حال حاضر کیش ایر ،ایران ایر ،ایران
ایرتور ،ماهان ،زاگرس ،کاسپین،سپهران ،آسمان ،آتا ،قشم ایر ،ساها ،معراج ،تابان،
فالی پرشیا،کارون ،وارش و پویا شــرکتهای هواپیمایی هستند که در فرودگاه
بینالمللی کیش تردد دارند .تعداد پارک پوزیشــن هواپیما در این فرودگاه 16
جایگاهاستو 14مسیرتاکسیویویکآشیانهتعمیرراشاملمیشود.سرویسو
نگهداریهواپیمامتعلقبهشرکتهواپیماییکیشایرنیزدراینمجموعهمستقر
در است که گواهینامه و امکانات الزم برای سرویس و نگهداری انواع هواپیماهای
بوئینگ  MDو  F100و  F50را دارد.

مختلف و خانه مطبوعات نیز بررســیهای الزم
انجام شده است تاکید کرد :فعاالن رسانه ای برای
معرفی ظرفیتهای منطقه تــاش می کنند و
طبیعی است که ما هم عالقمندیم از آنها حمایت
کنیم .وی از رایزنی ســازمان برای برخورداری
فعاالنرسانهایکیشازتسهیالتبیمهتکمیلی
خبر داد .معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان هم
با اشاره به ســازمانیافتگی اقتصادی مناسب در
جزیره کیش بر ضرورت تقویت سازمان یافتگی
در حوزه فرهنگــی و اجتماعی کیش تاکید کرد
و گفت :تشکیل خانه مطبوعات ،ایجاد و تقویت
انجمنهای مردمی خودجوش و ایجاد پارلمان
زنانباهدفساماندهیفضایفرهنگیواجتماعی
جزیرهکیشدرسالهایاخیراجراشدهاست.

سعید پورعلی ،صدور  5مجوز فعالیت جدید
برای رسانهها درکیش دردوسال اخیر را مبین
تقویت زیرســاختها و پویایی فضای فعالیت
رسانه ای درمنطقه عنوان کرد و گفت :ارتقای
سطح ســواد رســانهای جامعه و طرح مسائل
مختلف در فضای مطبوعاتی و مجازی جزیره
کیش که نتایج مفیدی به همراه داشت درسایه
تعامل هوشــمندانه وموفق رســانهها ممکن
شده است.
معاونفرهنگیواجتماعیسازمانمنطقهآزاد
کیش با تجلیل از فعالیت خوب اصحاب پرتالش
جزیرهکیشبرضرورتحمایتهمهجانبهسازمان
ازفعاالنرسانهایکیشدرجهتبهبودشرایطکار
وبرخورداریآنانازتسهیالترفاهیتاکیدکرد.

با حضور مظفری و در ناحیه مقاومت بسیج سپاه انجام شد؛

بهرهبرداری از سالن اجتماعات شهیدسلیمانی درکیش

بهرهبرداریازسالناجتماعاتناحیهمقاومتبسیجسپاهکیشباحضورغالمحسینمظفریوسرداراباذرساالریبهنامشهید
سپهبدسلیمانیآغازشد.بهگزارشایلنا:مدیرعاملسازماندراینمراسمضمنگرامیداشتیادوخاطرهشهدابهویژهسپهبد
حاجقاسمسلیمانیگفت:درآستانهسالروزشهادتاینشهیدبزرگوارامیدوارمهمهمابتوانیمدرزمرهرهروانواقعیآنهاباشیمو
بهمردمکشورونظاممقدسجمهوریاسالمیخالصانهخدمتکنیم.
غالمحسین مظفری افزود :از سال گذشته که با دستور انسانی خبیث و دستی ناپاک ،سردار سلیمانی به شهادت رسید،
اتفاقات عجیبی در دنیا رخ داده که بخشی الطاف الهی بوده و برخی نشــان دهنده این است که ظلم هیچگاه پایدار نیست.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد :زمانی که دستور شهادت سردار از سوی ظالمان صادر شد ،با غرور و افتخار
فکر می کردند که مشکل منطقه را حل کرده و برگ زرینی در بخشهای داخلی خود رقم زده اند ،اما به معنای واقعی شواهد
فروپاشی غرب به عنوان پشتوانه بسیاری از خباثتها و دولتهای ظالم در حال ظهور است و بر خالف ظواهر ،شکافی عمیق و
اختالفی وسیع در بین مجموعههایشان وجود دارد .مظفری تصریح کرد :در شرایط تشدید تحریمها که سختیهای فراوانی
را با هدف تزلزل کشور برما تحمیل کردند  ،به برکت وجود رهبر معظم انقالب ،خون شهدا ،وتالش  ،استقامت و مقاومت مردم
عزیز  ،سر بلند تر از گذشته در میدان هستیم .وی گفت :ما وظیفه داریم تا از همه فرصتها برای خدمت به مردم و نظام مقدس
جمهوری اسالمی تالش کنیم و با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا ،قدمهایی
برداریم که مردم کشورمان حالوت و شیرینی زندگی خوب را بچشند .مدیرعامل
سازمانمنطقهآزادکیشبیانداشت:عزیزانمادربسیجناحیهمقاوتسپاهکیش
بسیار تالشگر و پر انرژی هســتند و بخش زیادی از کنترل شیوع ویروس کرونا را
مدیون آنها هســتیم که با تالش بی وقفه در  8پایگاه در نظر گرفته شده به خوبی
عمل کردند و در بحثهای قرنطینه و مبارزه با این ویروس ما را یاری کردند تا نام
کیش با کمترین میزان مرگ و میر ناشی از ابتال به ویروس به عنوان الگوی موفق
کنترل بیماری در کشور معرفی شود .مظفری در پایان گفت :خداوند متعال توفیق
خدمت خالصانه را به همه ما عطا کند تا برای سرافرازی ایران عزیزمان گام برداریم.

به مناسبت روز پرستار صورت گرفت؛

تجلیل از مدافعان سالمت و
پرستاران کیش

معــاون اجتماعی
ســازمان منطقه آزاد
کیش به مناسبت روز
پرســتار از مدافعــان
سالمت و پرســتاران
کیش تجلیل کرد .به گزارش ایلنا ،دکتر پور علی به
مناسبتسالروزوالدتباسعادتحضرتزینب(س)
با حضور در بیمارســتان تخصصی و فوق تخصصی
کیشواهدایلوحسپاسوشاخههایگلاززحمات
پرستارانپرتالشوفداکارجزیرهکیشتقدیرکرد.در
اینمراسمبااشارهبهزحماتبیدریغپرستاراندرماه
هایگذشتهبرایمقابلهباکرونا،تاکیدکرد:پرستاران
جزیرهکیشازابتدایشیوعکرونابامسئولیتپذیری
قابلتحسینیدرکنارمردمبودهوخدماتارزشمندی
رابهساکنانوگردشگرانارائهکردند.

ضرورت ثبت اطالعات مراکز
نگهداریکاال در سامانه جامع انبار

تمامــی فعــاالن
اقتصادی کیش ملزم
به ثبت اطالعات انبار
و مراکز نگهداری کاال
در ســامانه جامع انبار
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هســتند .به گزارش
ایلنا :پیرو برگزاری بیست و نهمین جلسه بررسی
برنامههای پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز در
مناطقآزادتجاری،صنعتیوویژهاقتصادی،آخرین
وضعیت راهاندازی سامانه انبارها ،با هدف کنترل
دقیقگردشکاالدرکشوروهمچنینشفافسازی
این حوزه بررسی شــد .طبق مصوبات ،در مرحله
اول این طرح ،واردکنندگان و مراکز خرید فروش
ونگهداریعمدهکاالدرکیشتابیستمدیفرصت
دارند اطالعات انبارهای خود را در سامانه WMS.
 FREEZONES.IRثبتکنند.

برگزاری دومین کارگاه هنری
بوم در بوم درکیش

نمایشگاههنریبوم
دربومبهمناسبتآیین
سنتیشبیلداباحضور
هنرمندان برجســته
کشور درکیش برگزار
شد.بهگزارشایلنا؛ درادامهبرنامههایرویدادهنری
بوم در بوم که از  28آذر با برگــزاری کارگاه هنری
دو روزه در جزیره کیش آغاز شــد شامگاه یکشنبه
 30آذر نمایشــگاهی ازآثار  32هنرمند کشورمان
درگالری هنرهای معاصر کیش گشــایش یافت.
نمایشگاه بوم در بوم که به همت مدیریت بازاریابی و
تبلیغاتگردشگریسازمانبرپاشدهاستتا 30دی
ادامه خواهد داشت و عالقمندان میتوانند صبحها
ازســاعت  9تا  13و عصرها  17:30تا  21:00از این
نمایشگاهبازدیدکنند.

مشارکتشرکتهایدانشبنیان
کشوردرتامیننیازهایفناورانهکیش

رویــداد دو روزه
احصاینیازهایفناورانه
ســازمان منطقه آزاد
کیشدومدیبهصورت
برخط(آنالین)آغازشد.
به گزارش ایلنا ،در این رویداد که به پیشــنهاد مرکز
نوآوریکیشوبامشارکتصندوقنوآوریوشکوفایی
کشوربراینخستینباربرگزارمیشود32نیازفناورانه
بخشهای مختلف ســازمان منطقــه آزادکیش و
شــرکتهای تابعه در قالب پاورپوینت و با جزئیات
کامل شرح داده می شود .اعضای شبکه شرکتهای
دانش بنیان کشور نیز با حدود8هزارشرکت فعال ،از
دیگر شرکتکنندگان این رویداد هستند تا با تکیه
برمحصوالت و فناوریهــای تولیدی خود درجهت
رفع این نیازها پیشــقدم شده و با ســازمان منطقه
آزادکیش همکاری کنند .دکتر مســعود توفیقی،
مدیر مرکز نوآوری کیش گفــت :با انعقاد تفاهمنامه
همکاریبامعاونتفناوریریاستجمهوریوحضور
فعالشرکتهایدانشبنیاندرمرکزنوآوریکیش
پیشنهاد طرح نیازهای فناورانه سازمان منطقه آزاد
کیش و شرکتهای تابعه برای استفاده از ظرفیت و
توانمندیشرکتهایدانشبنیانداخلیارائهشد.

