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رئیس     هیأت مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، روز کیش 
1400 را تبلور هنرآفرینی و زمینه ساز 
صحنه ای برای نشاط، شادابی و مانایی 

عنوان کرد.
به گــزارش روابط عمو    مــی و امور 
بین   الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
جعفر آهنگران صبح پنجشنبه در آیین 
بزرگداشت ٢0 آبان »روز کیش” که در 
سالن خلیج فارس مرکز همایش  هاي 
بین   المللي برگزار شد؛ ضمن قدردانی 
از همراهــی همه مــردم و تالش های 
شــبانه روزی فعاالن عرصه سالمت و 

همکاران سازمان منطقه آزاد در مقابله 
با بیماری کرونا، گفت: پس از گذشــت 
سالی تلخ و ناگوار ناشی از شیوع بیماری 
کرونا شاهد از دست دادن عزیزانی بودیم 

که دچار این بیماری شدند.
وی روز کیــش را فرصت مغتنمی 
 برای ارج نهادن به تــالش همه زنان و 
مــردان بزرگی که در طــول دهه های 
گذشته با درد و رنج فراوان دستانشان 
آفرینش گر کیش زیبا بوده و نام شــان 

هرگز از خاطره  ها زدوده نخواهد شد.
آهنگــران جزیره کیــش را از نظر 
قانونمنــدی و ارزش محوری متفاوت 

و متمایز از دیگــر مناطق معرفی کرد و 
گفت: دیانت فرهنگ مــداری دربانی 
اخالق گرایــی از شــاخص های برتر و 
ممتازی اســت که کیش را الگویی در 

سطح کشور مطرح     می کند.
به گفته وی آرامــش کیش یعنی 
جزیره ای امن و خداباوری، شــب های 
بی نظیر قدر، کیش نماد پرشکوه عید 
فطر، پیاده روی کم مانند اربعین، روایت 
فتح خرمشهر، برنامه های پرشور هفته 
دفاع مقدس، شــب های دهه عاشورا، 
تجلی وحدت و آیین های بی مانند هفته 
وحدت، الگوی تقریب مذاهب اسالمی، 

حکمرانی های موثر محلی و... است.
وی با بیان این که در این نشســت 
صمیمــی، سرشــار از لطــف، صفا، 
همنشینی و هم ســخنی با بهترین  ها 
باید گفت: در ماه های بســیار دشواری 
که پشت سر گذاشتیم ســر از مطالعه 
و بررســی برای ایجاد شتاب در روند به 
اموری بر نداشــتیم مطالعه ای که به ما 

برنامه های اولویت دار را نشان داد.
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد 
کیش به دو موضوع مهم رشــد ناتوان 
جزیره و آینده نگری اشاره کرد و اظهار 
داشت: اگر به برنامه و بازگشت جمعی به 
طرح جامع مصوب 1۳۸4 و اصالحات 
جدی آن برگردیم و وفادار به آن باشیم و 
خود باورش کنیم و متعهد به آن بمانیم 
کاستی ها جایش را به قوت  ها خواهد داد.

آهنگــران در ادامه ســخنان خود 
تصریح کرد: باید به صراحت گفت منش 
بسیاری از مشکالت و معضالتی که امروز 
گریبان گیر کیش از آموزش و پرورش، 
محیط زیست، شــبکه های زیر بنایی، 
ســاخت و ســازها، مجوز  ها و کسب و 
کارهای درست و نادرست همگی در این 

قالب قابل ارزیابی است.
وی بیان داشــت: اشــکال دیگر با 
آینده نگری ارتباط دارد وظیفه سنگین 
به ویژه برای انجمن های سرمایه    گذاری 
و بخش خصوصی است تا مثل همیشه 
دوشادوش سازمان زمینه را برای کاهش 
گرفتاری و مشکالت نیروهای خدماتی و 

قاعده جزیره فراهم کنند.

وی خاطر نشــان کرد: این نیروها 
به حــق از ارکان و تضمین کننده ادامه 
فعالیت ها و رونق جزیره به شمار می رود و 
باید نظرات مشترک ما معطوف آن شود 
و از طرف دیگر تمام اهتمام به سمت و 
سویی سوق یابد که کیش را در دسترس 

همه ایرانیان قرار دهد.
رئیس     هیأت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش شعار و شــعور »کیش برای 
همه« مفهو    می  جز این ندارد که کیش 
برای همه باید به گفتمان غالب جزیره 
درآید، گفت: کار ســخت اســت و راه 
ناهموار ولی اراده و همگرایی همبستگی 
در جزیــره می توانــد تمــام موانع و 
بازدارنده  ها را از مسیر توسعه مبتنی بر 
فرهنگ کنار بزند در ایــن باره هم باید 
بیشتر گفت و شــنود و همه     می دانیم 

راهی گفتگو در فرارویمان نیست.
اهنگران با اشــاره به این که روز به 
یادماندنی کیش عزیز بیاییم همه دست 
در دست یکدیگر بگذاریم، روح و روانمان 
را با گذشــته از یکدیگــر و مهرورزی و 
محبت و یک رنگی جال دهیم و هم قسم 
شــویم که اعتال و اعتبار جزیره کیش 
اساس کار مسئولیت اجتماعی را بر خود 

فرض و واجب داریم.
آهنگران یادآور شــد: در آن روزها 
کیش زیباتر و طلوع اش پــر فروغ تر و 

غروبش طلوع آرامش خواهد بود.
 افتتاح پایگاه اسکی روی آب

 و سالن وزنه برداری در »روز کیش« 
پایگاه اســکی روی آب و سالن وزنه 

برداری به مناسبت بزرگداشت ٢0 آبان 
»روز کیش« در جزیره افتتاح شد. 

رئیس     هیأت مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیــش در »روز 
کیش« با حضور در آیین گشایش پایگاه 
اسکی روی آب در اسکله تفریحی بزرگ 
که در زمینه قایقرانی و کیبل اســکی 
فعالیت خود را آغــاز     می کند؛ این مهم 
را گا    می  دیگر در ارتقــای دانش فنی و 

توسعه این رشته ورزشی عنوان کرد.
آهنگران با بیان ایــن که آغاز به کار 
پایــگاه اســکی روی آب     می تواند در 
استعدادیابی جوانان و ساماندهی این 
ورزش جذاب در کیــش تحول آفرین 
باشــد، اظهار داشــت: با برنامه مدون 
و حضور اســاتید برجســته این رشته 
ورزشی و برگزاری کارگاه های آموزشی 
    می توانیم در این زمینه گام های موثری 

برداریم.
همچنین آهنگران افتتاح ســالن 
وزنه برداری را اقدا    می  مهم برای ارتقاء و 
پیشرفت ورزشکاران این رشته ورزشی 
برای شرکت در رقابت های ملی و منطقه 
ای اشاره کرد و افزود: منطقه آزاد کیش 
    می تواند الگویی برای تمام رشته ورزشی 

در سطح کشور باشد. 
وی در ادامــه از بخش های مختلف 
مجموعه المپیک کیش به ویژه سالن 
چند منظوره و ســالن اسکواش بازدید 
کرد و اقداماتی که در این حوزه  ها برای 
ارائه هر چه بهتر خدمات به ورزشکاران 
مورد توجه قرار گرفته بود قدردانی کرد. 

جعفر آهنگران در آیین بزرگداشت 20 آبان:

روز کیش تبلور هنرآفرینی صحنه های نشاط و شادابی است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

وزیر ورزش و جوانان کشــور زیرساخت  ها و 
شرایط آب و هوایی مطلوب منطقه آزاد کیش را 
یکی از ظرفیت های بارز جزیره دانســت که این 
منطقه     می تواند مرجع رویدادهای ورزشی شود. 

به گــزارش روابط عمو    می و امــور بین   الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، حمید سجادی بعد 
از ظهــر جمعه٢1 آبان در نشســت صمیمانه با 
روسای هیات های ورزشی، مربیان، ورزشکاران و 
پیشکسوتان ورزش جزیره که در سالن رازی مرکز 
همایش های بین   المللی کیش برگزار شد: بر نقش 
مهم این منطقه به عنوان جزیره ای رویدادمحور در 

حوزه ورزش تاکید کرد.
وی با بیان این که با استقرار تیم     آیین افتتاحیه 
و اختتامیه رویدادهای مختلف ورزشی در جزیره 
کیش     می توان به عنوان منطقه ای رویداد محور 
در این حوزه نقش آفرینی کرد، اظهار داشــت: 

با تامین نیروی انســانی، تجهیزات مورد نیاز و 
استقالل کار در این زمینه، کیش انتخاب نخست 

فدراسیون های ورزشی می شود.
سجادی در رابطه با این که در سطح کشورهای 
مختلف صدها مورد رویداد در حوزه ورزش برگزار 
    می شود؛ اظهار داشت: با شناسایي رویداد هایی 
که تشابه آب و هوایي با این منطقه دارند     می توان 
برای برگــزاری چنین رویدادهایــی در کیش 
گام های موثری برداشت.وی تاکید کرد: روسای 
    هیأت های ورزشی جزیره کیش می توانند با ایجاد 
تعامل سازنده با کشورهای همسایه که تشابه آب 
و هوایی با این منطقه دارند نسبت به محقق شدن 

این مهم اقدام کنند.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به هماهنگی های 
انجام شده برای برگزاری دوره همبستگی المپیک 
به میزبانی جزیــره کیش، گفــت: منطقه آزاد 

کیش     می تواند در سطح کشور مرجع برگزاری 
رویدادهای ورزشی شود.

ســجادی با تاکید بر لزوم اهمیت نوآوری و 
خالقیت در ورزش کیش، افزود: کیش     می تواند 
در حوزه ورزش و محیط زیست پیشرو باشد و با 
فدراسیون  ها و روسای     هیأت های ورزشی تعامل 

سازنده داشته باشد.
سجادی جزیره کیش را بهترین منطقه برای 
برگزاری دوره های اکتیورســت تیم های ملی 
معرفی کرد و افزود: جزیره کیش با ظرفیت های 
گردشــگری، شــرایط آب و هوایــی و حمل و 
نقل دریایــی و هوایی     می تواند مقصد بســیار از 

ورزشکاران باشد.
وی بر ضرورت راه اندازي شوراي اندیشه ورزي 
ورزش و شوراي اندیشه ورزي جوانان اشاره داشت 
و گفت: شوراي اندیشــه ورزي ورزش از اولویت 

مهمي برخوردار است و ضمن توجه به این دو اصل 
باید طرح های خالقانــه و ایده های جدید در این 

زمینه ارائه شود.
وزیــر ورزش و جوانان در خصــوص روحیه 
شــاد و پیگیر بودن رئیس جمهور کشورمان در 
حوزه ورزش، گفت: رئیس جمهور به ورزش های 
خانواده، همگانــي و قهرماني تاکید بســیاری 

داشتند.
ســجادی در بخش دیگری از سخنان خود 
نقش وزارت ورزش را موتــور تولید امید و عزت 
عنوان کرد و گفت: عزت و امید آفرینی در جامعه 
از اولویت های نخست وزارتخانه است و با جدیت 
تمام و تالشــی مضاعف در این مســیر گام های 

موثری خواهیم برداشت.
وی با بیان این که 14 هزار هیئت ورزشي در 
استان  ها ریشه  هاي درخت قهرمان پروري کشور 
هســتند، بیان داشــت: با رویکرد جدید نسبت 
توانمند سازی ساختار در حوزه ورزش اقدام کردیم 
از این رو برگزاري رویداددهای مختلف ورزشی 
به مناسب بزرگداشت روز کیش در جزیره خبر 

مسرت بخشي است و دست اندرکاران این رخداد 
مهم قابل تقدیر هستند.

به گفته سجادی ارائه خدمات شایسته در کیش 
از قبیل ایستگاه  هاي دوچرخه سواري مي تواند 
رضایتمندي گردشگران را به دنبال داشته باشد و 
تحقق این مهم نیز سبب رونق گردشگري مي شود.

وی بر جایگاه مهم کیش در حوزه ورزش تاکید کرد 
و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاه های 
اجرایی مســوولیت مه    می در قبال مردم دارند و 
باید در استای مسوولیت اجتماعی برای ارتقاء و 

پیشرفت ورزش جزیره تالش کنیم.

در نشســت دکتر ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت 
وزارت ورزش با مسئوالن ســازمان منطقه آزاد کیش، ایجاد 

کمپ تیم های فوتبال ملی و بین   المللی در جزیره بررسی شد.
به گزارش روابط عمو    می و امور بین   الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، جعفر آهنگران مدیرعامل این سازمان در این نشست با 
بیان اینکه ایجاد کمپ دائمی  تیم های ملی فوتبال در کیش به 
دلیل مشابهت شرایط آب و هوایی با کشور قطر، آمادگی برای 
رویداد ٢0٢٢ و انجام بازی های تدارکاتی     می تواند آثار بسیار 
خوبی در حوزه اقتصادی و گردشگری برای این منطقه آزاد به 
دنبال داشته باشد گفت: مسئوالن فدراسیون فوتبال با توجه به 
ظرفیت های مطلوب اقامتی و تفریحی درخواست تخصیص 
زمین و تامین اعتبار جهت ساخت این کمپ را با سازمان منطقه 

آزاد کیش مطرح کرده اند.
وی با اشــاره به اینکه این موضوع از زمــان اردو تدارکاتی 
تیم ملی در کیش مطرح شــده اســت گفت: تفاهمنامه ای 

در این خصوص برای همکاری ســازمان منطقه آزاد کیش و 
فدراسیون فوتبال آماده شده بود تا پس از تصمیم گیری نهایی 
به امضا برسد.مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن ابراز 
خرسندی از بسترسازی برای ایجاد این کمپ ورزشی بر بررسی 
هرچه کامل تر موضوع تاکید کرد و اظهار داشت: ساخت این 
کمپ باید با با طرح جامع که مصوب هیات وزیران است انطباق 
داشته باشد. معاون توسعه مدیریت وزارت ورزش نیز این امر را 
زمینه ساز اتفاقات بزرگ ورزشی در جزیره کیش عنوان کرد و 
افزود: وزارت ورزش عالقمند است چند کمپ فوتبال استاندارد 
در جزیره کیش ایجاد شــود، بنابراین ما به دنبال راهکارهای 

قانونی برای عملیاتی شدن این موضوع هستیم.
ژاله فرامرزیان با ابراز امیدواری در خصوص مهیا شــدن 
شرایط برای انعقاد تفاهمنامه ای در این زمینه گفت: امید داریم 
با رعایت قوانین و مقررات و مشــارکت بخش خصوصی این 
اتفاق خوب در جزیره رقم بخورد و کمپی مناسب برای حضور 

تیم های داخلی و خارجی با امکانات قابل قبول ساخته شود.
معاون توســعه مدیریت وزارت ورزش در ادامه مباحث 
ساخت کمپ ورزشی در کیش گفت کاهش هزینه و حواشی 
برگزاری کمپ در کشور های بحرین، قطر، امارات یکی از اهداف 

ما برای ایجاد این کمپ     می باشد.
معاون توسعه مدیریت وزارت ورزش عنوان کرد: کمپ های 
فوتبال پس از ساخت، سرمایه های منطقه آزاد کیش محسوب 
    می شوند و با ایجاد ارزش افزود و درآمد پایدار اتفاق خوبی برای 

این منطقه رقم خواهد خورد.

فرامرزیان آب و هوای مشابه و عدم نیاز به ویزا را از مولفه های 
قابل توجه جزیــره کیش بــرای میزبانی از ورزشــکاران و 

گردشگران رویدادهای ورزشی به ویژه ٢0٢٢ برشمرد.
ژاله فرامرزیان هم اندیشی با دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
برای اخذ مصوبه هیات وزیران در خصوص واگذاری زمین برای 
ساخت کمپ را یکی از برنامه های مد نظر وزارت مطرح کرد و 
گفت: ما در حد توان طی مراحل قانونی به ساخت این کمپ 
کمک     می کنیم.معاون توسعه مدیریت وزارت ورزش تصریح 
کرد: وزارت ورزش، ســازمان منطقه آزاد کیش، فدراسیون 
فوتبال و بخش خصوصی باید دست به دست هم دهند تا با تعهد 

و تضمین فدراسیون فوتبال این مهم به نتیجه برسد.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش نیز با اشاره 
به محدودیت های دو طرفه وزارت ورزش و سازمان منطقه آزاد 
کیش در خصوص تخصیص اعتبار و واگذاری زمین گفت: بر 
اساس قواعد منطقه آزاد ما مجاز هستیم تا با نرخ سازمان در 
همان سال واگذاری زمین انجام دهیم، در حیطه اختیارات 
خود هر فعالیت و کمکی نیاز باشد دریغ نخواهیم کرد و فراتر 

از آن با نامه نگاری و بر اساس مصوبه و مجوز  ها عمل     می کنیم.

بستر سازی برای ایجاد کمپ ورزشی تراز اول در کیش

وزیر ورزش و جوانان:

منطقه آزاد کیش مرجع رویدادهای ورزشی می شود 

خبر
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استقبال بومیان جزیره از 
گردشگران در فرودگاه کیش 

بومیان جزیره با 
اجرای موسیقی و  
پخش شیرینی های 
پنجشنبه  محلی، 
بیســتم آبــان از 

گردشگران و  مسافران استقبال کردند.
حســن خلگون یکی از بومیــان جزیره، رهبر 
گروه موسیقی بو    می کیش و ســرمایه گذار حوزه 
گردشگری روستای تاریخی باغو در این خصوص 
گفت: گروهی از بومیان برای بزرگداشت روز کیش 
امروز ٢0 آبان با ورود نخســتین پرواز در ساعت ۸ 

صبح به اجرای موسیقی بو    می پرداختند.
وی افزود: مســافران در این مراسم استقبال 
با شــیرین های محلی جزیره به نــام لقیمات نیز 

پذیرایی شدند.
به گفته خلگون اجرای گروه موسیقی بومیان و 
پذیرایی با شیرینی های محلی تا ساعت 1۵ برپا بود 
و بومیان کیش میزبان مسافران ٢۳ پرواز ورودی به 

جزیره بودند.
    

آغاز مسابقات شنای آب های 
آزاد با حضور آهنگران 

مسابقات شنای 
آب هــای آزاد بــه 
میزبانــی جزیــره 
کیــش بــا ۸6 نفر 
شــرکت کننده از 
اقصی نقاط کشــور 

در این منطقه در حال برگزاری است. 
به گزارش ایلنا؛ صبح چهارشنبه 19 آبان، جعفر 
آهنگران، رئیس     هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش با حضور در مراسم آغاز مسابقات 
شنای آب های آزاد با حمایت مالی مجموعه تجاری و 
تفریحی میکامال و به میزبانی جزیره، سطح برگزاری 
این مسابقات را مثبت ارزیابی کرد و گفت: جزیره 
کیش به عنوان پیشران برگزاری مسابقات ورزشی 
متنوع در سطوح مختلف     می تواند به عنوان پایلوت 

ورزشی در سطح کشور مطرح شود.
آهنگران زیرساخت های ورزشی و ظرفیت های 
این منطقه را برای برگزاری مسابقات در رشته های 
مختلف ورزشی، به عنوان یک الگو در سطح کشور 
معرفی کرد و اظهار داشت: جزیره کیش عالوه بر 
مقصد گردشگری تمام مردم از نقاط مختلف کشور 
    می تواند به عنوان پایگاه ملی در رشته های مختلف 

ورزشی شود.
وی اهتمــام ویژه به زیر ســاخت های رفاهی، 
گردشگری و ورزشــی را از ظرفیت های بارز این 
منطقه عنوان کرد و گفت: برای ارتقاء مســابقات 
ورزشی کیفیت در اولویت کار سازمان منطقه آزاد 

کیش است.
رئیس مرکز ورزش و تفریحات ســالم کیش 
با بیان این که برگزاری این مسابقات با حضور ۸6 
نفر شرکت کننده از اقصی نقاط کشور به مناسبت 
بزرگداشت ٢0 آبان روز کیش در جزیره عملیاتی 
شده اســت، افزود: مســابقات در ســه رده سنی 
1٢تا14سال در مسافت یک کیلومتر– 14تا ٢0 
ســال درمســافت ۵ کیلومتر و باالی ٢0 سال در 

مساف ۳ کیلومتر در حال برگزار است.
عزیزاله فرضی پور خاطرنشان کرد: مبلغ ۳00 
میلیون ریال توســط مجموعه تجاری و تفریحی 
میکامال به عنوان حا    می مالــی این رویداد در نظر 
گرفته شده که به نفرات برتر این مسابقات که شامل 
٢0 نفر از مقام نخست تا دهم هر رده و به سه نفر در 

رده 1٢تا14 سال جایزه اهداء     می شود.
فرضی پور در خصوص این که مسابقات پس از دو 
سال از همه گیری بیماری کرونا نخستین مسابقات 
شنای آب های آزاد ایران به میزبانی کیش برگزار 
    می شود، گفت: رئیس فدراســیون شنا و شیرجه 
واترپلو و     هیأت رئیسه فدارســیون شنا در جزیره 

کیش حضور دارند.
وی بیان داشــت: با توجه به     آیین نامه ای که 
توسط فدراسیون تنظیم شده بود و به استان های 
کشور ارسال شد برای هر استانی سهمیه7 نفری 
تعیین شده بود و متقاضای شرکت کننده در این 
مسابقات هم زیاد بود ولی بر اساس     آیین نامه ابالغ 
شده بیشتر از ظرفیت تعیین شده امکان پذیرش 

وجود نداشت.

اخبار کیش

کیش


