
چهارمین جلســه شــورای راهبری مرکز نوآوری کیش، باحضور معاون 
سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیر کل 

دفتر هماهنگی اقتصاد دانش بنیان در این مرکز برگزار شد. 
به گزارش ایلنا؛ این نشست به منظور ارزیابی شرکت های متقاضی استقرار 
در مرکز نوآوری کیش، با حضور مهدی الیاسی معاون سیاست گذاری و توسعه 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، ابوالفضل باقری مدیر کل دفتر 
هماهنگی اقتصاد دانش دانش بنیان، داریوش ســلیمی دستیار مدیرعامل 
سازمان درحوزه علم و فناوری و مسعود توفیقی مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش شنبه 12 بهمن در ساختمان 

مرکز نوآوری کیش برپا شد.

کتاب مجموعه داستان های کیش با حضور سید علی کاشفی خوانساری 
نویسنده نام آشنای کودک و نوجوان در کیش رونمایی می شود . 

به گزارش ایلنا؛ کتاب »مجموعه داســتان های کیش« شــامل کشتی 
یونانی، کلبه هور و خانه بومیان کیش اســت و به قلم ابراهیم حســن بیگی 

نگاشته شده است. 
معاونــت فرهنگی و اجتماعی ســازمان منطقه آزاد کیش به مناســبت 
گرامیداشــت این رویداد فرهنگی، با دعوت از سید علی کاشفی خوانساری 
نویســنده نام آشــنای کودک و نوجوان،  برنامه های متنوعی  را شــنبه 19 بهمن ساعت 18 در ســالن رازی مرکز 

همایش های بین المللی کیش تدارک دیده است. 
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مسابقات سوارکاری گرامیداشت 
دهه مبارک فجر در کیش 

مســابقات مهیــج 
سوارکاری گرامیداشت 
چهل و یکمین ســالگرد 
پیروزی انقــاب، در دو 
بخش بانــوان و آقایان در 
کیش برگزار شد.به گزارش ایلنا؛ این رقابت ها از سوی 
موسسه ورزش و تفریحات سالم با همکاری هیأت 
سوارکاری برگزار می شود و سوارکاران جمعه 18 
بهمن در مجموعه سوارکاری کیش در رشته پرش 

با هم رقابت کردند.
    

معرفی برترین های مسابقات 
اتومبیلرانی »شتاب« جزیره کیش 
نفرات برتر مسابقات 
اتومبیلرانی »شــتاب« 
ر  د کیــش  گ  ر بــز
کاس هــای مختلــف، 
با حضــور مســئوالن و 
قهرمانان ملی ورزش ایران معرفی شدند. به گزارش 
ایلنا؛ مسابقات شتاب بزرگ جزیره؛  1۰ و 11 بهمن 
با حضور 1۳۳ خودرو در محل باند تفریحات هوایی و 
زیر نظر هیأت اتومبیلرانی برگزار شد و طی مراسمی، 
1۳ بهمن با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. این 
دوره از مسابقات در 11 کاس آغاز شد که در بخش 
کاس اختصاصی؛وحید موالیی مقام ا ول، پویش 
بهاری مقام دوم، محمدرضا شــکرالهی مقام سوم 
را کسب کردند. در کاس سوپر جی تی، رضا امامی 
اول شد،وحید موالیی در جایگاه  دوم ایستاد و بابک 
جهانی مقدم مقام ســوم را ازان خود کرد. برترین 
های کاس جی تی وان؛ نادر نشــاط با کسب مقام 
اول، مسعود جاودانی مقام دوم و وحید موالیی مقام 
سوم معرفی شدند و همچنین در کاس جی تی تو 
مصطفی ناطقی نیا ، سعید موالیی ، وحید موالیی 
به ترتیب اول تا سوم شدند. نوید نگارنده مقام اول، 
محمدرضا شکرالهی مقام دوم و سجاد نقدی نیز مقام 
سوم کاس هشت سیلندر پاس را به خود اختصاص 
دادند. در کاس هشت سیلندر نیزوحید موالیی اول 
شد، محمدرضا صابری مقام دوم را تجربه کرد وکوشا 

تنها به جایگاه سوم دست یافت.
    

حضور تیم ترامپولین پسران کیش 
در مسابقات باشگاه های کشور 

تیم ترامپولین پسران 
کیــش در مســابقات 
ترامپولین باشــگاههای 
کشــور بــه میزبانی یزد 
شــرکت می کنــد. به 
گزارش ایلنا؛ در  این رقابت ها که  8 تا 11 بهمن به 
میزبانی یزد برگزار خواهد شد،تیم ترامپولین پسران 
جزیره کیش نیز با ترکیب امیرمحمد میرشفیعی، 
امیرعلی عسگری، امیرحســین ربیعی، امیرعلی 
ربیعی و آرتین آردین زاده به مربیگری ماهان باژرنگ 
و سرپرستی محمدرضا افتخاری حضور خواهند 
داشــت. جزیره کیش یکی از قطب های مدال آور 
ترامپولین کشور است و ورزشکاران این رشته در دو 
بخش بانوان و آقایان تاکنون در مسابقات کشوری 
و رده های ســنی مختلف به نتایج مطلوبی دست 

یافته اند.
    

برگزاری مسابقات مهیج بولینگ 
در جزیره کیش 

نخستین دوره مسابقات بولینگ در گرامیداشت 
دهه مبارک فجر ویژه بانوان و آقایان در کیش برگزار 
می شــود.  به گزارش ایلنا؛  این دوره از مسابقات  به 
همت موسســه ورزش و تفریحات سالم کیش با 
همکاری هیأت بولینگ و بیلیارد در گرامیداشت 
چهل و یکمین سالروز پیروری انقاب و دهه مبارک 
فجر، دوشنبه 14 بهمن از ساعت 1۰ و سی دقیقه تا  
1۳ ، در محل مجموعه ورزشی بولینگ مریم برگزار 
خواهد شد. عاقه مندان به شرکت در مسابقه می 
توانند نیم ســاعت قبل از شــروع در محل حضور 

داشته باشند.
    

استاندارد سازی مجموعه تخصصی 
تیراندازی با کمان المپیک 

سرپرست موسســه ورزش و تفریحات سالم 
در بازدید از اردوی تیم ملــی تیراندازی با کمان، از 
استاندارد شــدن مجموعه تخصصی این رشته در 
آینده ای نزدیک خبر داد. به گــزارش ایلنا؛ دکتر 
محمدتقی امیری خراسانی با حضور در محل اردوی 
تیم ملی ریکرو بانوان و آقایان و تیم ملی پارالمپیکی 
در ســایت تخصصی تیراندازی با کمان مجموعه 
المپیک، ضمن دیــدار و گفتگو با ملی پوشــان و 
رئیس فدراسیون گفت: میدان تیر اندازی به زودی 

استانداردسازی می شود.

ورزش کیش
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نیروهای نظامی و انتظامی جزیره 
کیش با حضور غامحسین مظفری 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 

صبحگاه مشترک برپا کردند. 
به گــزارش ایلنا؛ غامحســین 
مظفری در این مراسم ضمن درود به 
روح پر فتوح معمار و بنیانگذار انقاب 
اسامی، ارواح مطهر شــهدا به ویژه 
سردار شهید حاج قاســم سلیمانی، 
برای رهبر معظم انقاب، خدمتگزاران 
نظام مقدس جمهوری اسامی و مردم 
ایران آرزوی صحت و ســامتی کرد 
و گفت: خداوند را شــگرگزارم که در 

این شــرایط  نعمت خدمت در کشور 
اسامی و انقابی را به ما ارزانی داشت 
و این توفیق را داریم که با تاش همه 
دســت اندرکاران و رهبری حکیم و 
فرزانه از فراز و نشــیب شرایط دشوار 
تحمیل شــده در طول این ســال ها 

گذر کنیم.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با اشــاره به اینکه در آســتانه 
انتخابات قــرار داریــم و این موضوع 
بســیار حائــز اهمیت اســت گفت: 
همانگونه که آرزوی همه ما سربلندی 
و سرافرازی کشور اســت، یکایک ما 

وظیفه داریم با همت و تاش خدمت 
کنیم و در صحنه باشــیم تــا به یاری 
خداوند در راه شــهدا گامی برداریم و 
به گونه ای عمل کنیم که رهبر معظم 
از ما، مــردم و اداره کنندگان مملکت 

راضی باشد.
همچنین در این مراســم حجت 
االسام حسن زاده امام جمعه کیش 
ضمن تبریــک به مناســبت چهل و 
یکمین ســالگرد پیــروزی انقاب 
اســامی ایران با بیان ایــن که نظام 
اســامی مظهر پیروزی حق بر باطل 
است گفت: امام خمینی) ره( انقاب 

را بر مبنای حق بنیــان نهاد و خداوند 
متعال قدرتــش را در پیروزی انقاب 
اسامی که مظهری از پیروزی حق بر 

باطل است به جهانیان نشان داد.
 امام جمعه کیش افــزود: به گفته 
محققــان و تحلیلگران هــر انقاب 
مبتنی بر حق، دارای سه رکن اساسی 
رهبری قدرتمنــد و حکیمانه، حلقه 
اولیه انقابیون کــه گرداگرد رهبری 
هســتند و از اهداف رهبــر، مراقبت 
و محافظت می کننــد و رکن دیگر، 
میدان انقابی گری است و در این میان 

هریک نقش بسزایی در انقاب دارند.

با حضور مظفری و به مناسبت سالروز پیروزی انقالب برگزار شد

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی جزیره کیش 

برگزاری چهارمین جلسه شورای راهبری مرکز نوآوری کیش آیین رونمایی کتاب مجموعه داستان های کیش 
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در نخســتین جلســه از کمیته تبلیغات و 
اطاع رسانی ستاد نوروزی کیش، محمد پور 
سینا در جمع نمایندگانی از شرکت های تابعه، 
موضوعات مهم حوزه تبلیغات را تشریح کرد. 

بــه گــزارش ایلنــا؛ در ایــن نشســت 
نمایندگانی از شــرکت های ســرمایه گذاری 
و توســعه کیــش، عمــران آب و خدمــات، 
بنــادر و فرودگاه های کیش، کیــش ایر، تله 
کیش، بیمارســتان، معاونت گردشــگری و 
موسســه ورزش و تفریحات ســالم با حضور 

محمد پور ســینا رئیس کمیته اطاع رسانی 
ســتاد نوروزی، راهکارهــای چگونگی ارائه 
 اطاعات مفیــد و به موقع به گردشــگران را 

بررسی کردند.
رئیس کمیته اطاع رســانی ستاد نوروزی 
در این جلسه خواستار هماهنگی هرچه بیشتر 
تمامی حوزه های ذیربط ستاد، برای تهیه اقام 
تبلیغاتی و اطاع رسانی مورد نیاز گردشگران، 
با هماهنگی دبیر ســتاد نوروزی شد و افزود: 
همکاری همه جانبه تمامی حوزه ها در بخش 

اطاع رسانی، نوروزی پر بار را به دنبال خواهد 
داشت.

محمد پــور ســینا در این جلســه بر لزوم 
آگاهی رســانی دقیق و صحیح به گردشگران 
در خصوص قوانین و مقــررات حاکم بر فضای 
شهری و گردشــگری کیش،اعام نکات حائز 
اهمیت در رابطه با مســایل بهداشتی، معرفی 
مراکز گردشگری و مســائل زیست محیطی، 
قوانیــن و مقررات مســافرت دریایی و هوایی 
به جزیره مســائل و قوانیــن گمرکی، ضوابط 

رانندگی موجود در جزیــره کیش تاکید کرد. 
گفتنی اســت مقرر شد تا فرا رســیدن نوروز 

اینگونه جلســات به صورت یک بار در هفته با 
حضور نمایندگان دیگر بخش ها برگزار شود.

جلسات هماهنگی بیمارســتان کیش و مرکز توسعه 
ســامت، با هدف آمادگی در فــرودگاه و بندرگاه کیش 
برای تشخیص و پیگیری موارد مشکوک به ویروس کرونا 

انجام شد. 
به گــزارش ایلنا؛ دکتــر رضانیا رئیس مرکز توســعه 
ســامت کیش در این خصوص با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا در چند کشــور، تعدد مبتا شــدگان به آن ،لزوم 

آمادگی بیشتر برای پیشــگیری و کنترل شیوع ویروس 
، هشدار سازمان جهانی بهداشــت درباره شیوع ویروس 
کرونا و اعام حالت اضطراری در جهان گفت: خوشبختانه 
غربالگری و مراقبت ها در همــه مرز های زمینی، هوایی و 
دریایی کشورمان درحال انجام اســت و هیچ موردی در 
ایران درخصوص ابتا به ویروس کرونا مشاهده و گزارش 
نشده اســت. دکتر رضانیا با تاکید بر اینکه مردم به هیچ 

وجه به شایعه ها در خصوص انتشار ویروس کرونا در ایران 
توجه نکنند افزود: مرجع رسمی برای اعام ابتا یا ورود 
این ویروس به کشور وزارت بهداشــت است که از طریق 
رسانه های رسمی از جمله رسانه ملی به مردم اطاع رسانی 
خواهد شد. وی در خصوص جزیره کیش نیز گفت :پیرو 
جلسات هماهنگی با بیمارســتان و بر اساس پروتوکل ها 
و دســتورالعمل های اباغی تمهیــدات الزم در مبادی 

ورودی)فرودگاه و بندرگاه(جهت تشــخیص و پیگیری 
موارد مشکوک انجام شده است.

مجموعــه کرنــش بــه حافظ بــا حضور 
غامحســین مظفری و گونتر اوکر در جزیره 

کیش به نمایش درآمد.  به گــزارش ایلنا، آثار 
چاپی هنرمند شــهیرآلمانی »گونتر اوکر« با 

عنوان »کرنش به حافظ« دوشــنبه 14 بهمن 
در مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش 

به نمایش درآمد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این 
آیین با قدردانی از برگزار کنندگان نمایشگاه 
به ذکر خاطره ای از کاربرد دوگانه ابزار در دنیا 
اشــاره کرد که جایی می تواند اشاعه دهنده 
صلح باشــد و جایی تصویر خوفناکی از جنگ 

ترسیم کند.
وی افزود: دنیای عجیبی است که گاه یک 

ابزار کاربردی مانند میــخ می تواند روزگاری 
توســط گروهی مانند طالبان به عنوان ابزاری 
برای کشــتن انســان ها  بکار گرفته شود و در 
جایی دیگر ابزار خلق زیباترین آثار هنری شود 

که آقای گونتر اوکر از آن بهره برده است.
مجید مانوروزی معاون گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش نیز در این مراسم با اشاره به 
پیوندهای دیرینه فرهنگ های دو کشور ایران 
و آلمان به ویژه در حوزه اندیشه و هنر و ادبیات 
از ارتباط معنوی گوته با اشعار حافظ و ترجمه 

برخی آثار شعرا و نویســندگان ایرانی توسط 
هنرمندان آلمانی اشاره کرد و افزود: بسیاری 
از اندیشمندان کشور آلمان از فرهنگ شرق و 
هنرمندان شرقی در تالیفات و آثار خود الهام 
گرفته اند و فرهنگ غنی شــرق در آن ها تاثیر 

گذار بوده است.
در این نمایشگاه 42 اثر هنری و تجسمی از 
هنرمند و نقاش معاصر »گونتر اوکر« که باالهام 
از اشعار حافظ، شاعر و عارف بزرگ ایرانی خلق 

شده در معرض دید عموم قرار گرفته است.

با حضور رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد نوروزی 99:

راهکارهای اطالع رسانی دقیق و صحیح در ایام نوروز ارائه شد 

به منظور تشخیص و پیگیری موارد مشکوک انجام شد؛ 

تمهیدات الزم در مبادی ورودی جزیره کیش درخصوص ویروس کرونا 

گشایش نمایشگاه کرنش به حافظ در کیش

کتاب و آثــار »میشــل ســتبون« عــکاس وقایع 
 انقابــی ایــران، در جزیــره کیــش بــه نمایــش 

گذاشته می شود. 
به گزارش ایلنا؛ به همت ســازمان منطقه آزاد کیش، 
کتاب و آثار »میشل ستبون« عکاس وقایع انقابی ایران، 

در جزیره کیش به نمایش گذاشته می شود.
 آثار این هنرمند فرانسوی همزمان با رونمایی کتابی 
از مجموعه آثارش، با مشارکت انجمن عکاسان انقاب و 
دفاع مقدس، سه شنبه 15 بهمن ساعت 18 در هتل میراژ 

به نمایش گذاشته خواهد شد. این نمایشگاه تا ۳۰بهمن 
برپا است.

سرپرست موسســه ورزش و تفریحات سالم جزیره 
کیش در بازدید از کلوپ هــای تفریحات دریایی،آخرین 
وضعیت آمادگی این مجموعه ها را بــرای ایام نوروز 99 
بررسی کرد.  به گزارش ایلنا؛ محمدتقی امیری خراسانی 
به همراه عزیزاله فرضی پور مدیر امور دریایی و تفریحات 
ســالم، ضمن بازدید از کلوپ های منطقه ســیمرغ، در 
جریان آخرین وضعیت آمادگی این کلوپ ها قرار گرفت 
وگفت: شرایط و امکانات کلوپ ها، چگونگی خدمات دهی 
آنها، روند برگزاری کاس های آموزش غواصی و تمامی 

موارد الزم برای ارائه خدمات با کیفیت به گردشگران باید 
رعایت شود. 

رونمایی آثار عکاس خارجی زمان انقالب در کیش کلوپ های تفریحی دریایی کیش آماده ارائه خدمات در نوروز 
خبرخبر


