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کشاورز مطرح کرد:
نگاه ویژه سازمان منطقه آزاد کیش
 به موضوع گردشگری ورزشی 

اولین نشست شورای ورزش کیش با هدف بررسی 
و تصویب شیوه نامه این شورا با حضور مهدی کشاورز 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش؛ مهدی کشاورز با اشاره به نگاه ویژه سازمان 
در دوره جدید مدیریتی به موضوع گردشگری ورزشی 
و ضرورت ساماندهی هر چه بهتر هیأت  های ورزشی 
افزود: طی همین چند ماه اخیر نشان داده ایم که موضوع 
ورزش برایمان مهم است و به دنبال خلق اتفاقات جدید 
و بکر در حوزه ورزش هستیم. کشاورز با تأکید بر اینکه 
ورزش جزیره کیش باید به الگویی موفق برای ورزش 
کشور تبدیل شود اظهار داشــت: متأسفانه تاکنون از 
ظرفیت  های طبیعی و ناب جزیره کیش برای برگزاری 
رویدادهای بزرگ ورزشــی ملی و بین المللی استفاده 
نشده و خوشــبختانه برگزاری این نوع رویدادهای به 
طور جدی در دستور کار ســازمان منطقه آزاد کیش 
قرار گرفته که به زودی اطالع رسانی کامل در مورد این 
رویدادها انجام خواهد شد. مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در ادامه بر ضرورت تشکیل منظم جلسات 
شورای ورزش کیش تأکید کرد و گفت: ورزش موضوعی 
فرابخشی است و سیاستگذاری این بخش ضرورتاً باید 
با مشارکت ذینفعان فعاالن این حوزه صورت گیرد. از 
این رو در تدوین شیوه نامه جدید این شورا تالش شد 
جایگاهی ویژه برای نماینــدگان منتخب هیأت  های 
 ورزشــی و برخی صاحب نظران ورزشــی کیشــوند 

پیش بینی شود.
    

تا شهریور سال جاری عملیاتی می شود؛
بهره    برداری از طرح گردشگری 

تجاری میکامال 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن بازدید 
از پروژه گردشــگری تجاری میکامال روند پیشرفت 

این طرح را برای تخمین زمان بهره    برداری بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
منطقه آزاد کیــش مدیرعامل ســازمان در بازدید از 
میکامال، بر تســریع در اتمام طرح  های عمرانی سطح 
جزیره در زمان مقرر تاکید کرد و گفت: با توجه به میزبانی 
جزیره کیش از گردشگران سراسر کشــور، اتمام این 
طرح می تواند کمک شایانی در ارائه خدمات تفریحی 
و گردشگری داشته باشــد. مهدی کشاورز همچنین 
در جلسه ای با حضور سعید پورزادی معاون عمرانی و 
زیربنایی سازمان، محسن نظرپور مدیرعامل شرکت 
عمران آب و خدمات و نادر کشتکار سرمایه گذار پروژه 
میکامال، استاندارد سازه  ها، آسانسور و پله برقی، مباحث 
مربوط به اطفاء حریق و پارکینگ  ها را مورد بررسی قرار 
داد. گفتنی است مجموعه میکامال با داردا بودن امکاناتی 
چون تله کابین، تونل باد، ســالن پاتینــاژ و بازی  های 
زمستانی ، غرفه  ها و رستوران  های مختلف به عنوان یکی 
از بزرگترین مجموعه  های گردشگری جزیره کیش به 
بهره    برداری می رسد. زمان بهره    برداری از این طرح بزرگ 

عمرانی، شهریور سال جاری عنوان شده است.
    

درخصوص جشنواره جام جهانی صورت گرفت؛
فراخوان جذب ایده  ها
و طرح  های نو در کیش

دبیرخانه جشنواره بین المللی جزیره فوتبال به منظور 
ایجاد نوآوری در حوزه ورزش فوتبال از ظرفیت ایده  ها و 
طرح  های نو استفاده می کند. به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دبیرخانه 
جشنواره بین المللی جزیره فوتبال به خاطر استقبال 
گسترده فعاالن عرصه  های اقتصادی، فرهنگی، هنری، 
ورزشی در کشور از تمام ایده پردازان، طراحان و مجریان 
دعوت به عمل آورده تا نسبت به ارائه ایده  ها و طرح  های 
خود )مشروط به اجرا توسط گروه ارائه دهنده طرح( در 
جزیره کیش به مناسبت برگزاری جام جهانی 2022 
قطر اقدام کنند. الزم به ذکر است طرح  های پیشنهادی 
در صورت تصویب در ستاد جشنواره جام جهانی کیش 
با مشارکت پیشنهاد دهنده اجرا خواهند شد. محورهای 
فراخوان شامل عناوینی از قبیل رویدادهای فرهنگی و 
هنری مرتبط با فوتبال، رویدادهای ورزشی و فوتبالی، 
رویدادهای اســتارتاپی مرتبط با فوتبال، رویدادهای 
گردشگری مرتبط با جام جهانی، پویش  های تبلیغاتی 
و آگاهی بخش، تبلیغات خالقانه و تولید محتوا است. 
از عالقمندان دعوت می شود نسبت به ارسال طرح  ها 
و ایده  های خود حداکثر تا 30 تیرماه 1401 به شماره 

واتس اپ 09109272101 اقدام کنند.

اخبار

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیــش، چهــار دکل تجمیعی و 
مخابراتی به منظور تقویت ظرفیت و 
رفع مشکالت پوشش ارتباطات سیار 
در مناطق »سفین، نوبنیاد و شهرک 

صدف« به بهره    برداری رسید.
به گزارش روابــط عمومی و امور 
بین الملــل ســازمان منطقــه آزاد 
کیش، با نصــب و راه اندازی تعداد 4 
دکل تجمیعی مخابراتی در مناطق 
»نوبنیاد1 تا 3، فاز C ســفین و فاز 
4 شهرک صدف«، ســاکنان جزیره 
کیش عالوه بر رفع مشکالت ارتباطی 
که به دلیل افزایش تعــداد کاربران 
ارتباطات ســیار و کمبــود ظرفیت 
در این مناطق بــا آن مواجه بودند، از 
اینترنت پرسرعت »4جی و 5جی« 

نیز بهره مند خواهند شد.
مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
آزاد کیــش در آئین بهره    بــرداری از 
دکل  های تجمیعی مخابراتی، گفت: 
از تعــداد  30 دکل که پیمانکار بیش 
از 7 سال گذشته مسئولیت نگهداری 
آن را بر عهده داشت، 10 دکل به دلیل 
عدم توجه و نگهداری نــا صحیح به 
ســازمان انتقال پیدا کرده و در حوزه 
قضایی با همکاری دادســتان امکان 
بازپس گیری مابقی دکل  ها نیز فراهم 
شده تا عملیات نگهداری آنها توسط 

سازمان انجام شود.
مهدی کشاورز افزود: ما باید دقت 

الزم در بحث انعقاد قراردادها و نظارت 
بر انجام امور پیمانکار را داشته باشیم، 
ابعاد مختلف نگهداری و تعمیرات را در 
نظر گرفته و نظارت  ها را تقویت کنیم.

وی در ادامه سخنان خود تصریح 
کرد: ســازمان اموالی دارد که باید به 
عنوان اموال دولت شناسایی شود و 
برنامه درستی قبل از واگذاری، حین 
انجام کار و در زمان اجرا و بهره    برداری 
داشــته باشیم و اشــخاص توانمند 
 را بــرای اجــرای امــور پیمانکاری 

انتخاب کنیم.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با بیان اینکه در زمینه نظم دهی 
و ســاماندهی و ارتقای ظرفیت آنتن 
دهی و دیتاهــا، برنامــه ریزی  های 
خوبی انجام شــده عنوان کرد: طرح 
تجمیع دکل  های مخابراطی و نظارت 
و نگهداری آنها در حال حاضر با همت 
همکاران مــا در تله کیــش به نقطه 

مطلوبی رسیده است. 
مهدی کشــاورز اظهار داشــت: 
طبق دســتور آیت اهلل رئیسی و دبیر 
شــورایعالی مناطق آزاد، تمام امور 
به گونه ای اجرا می شــود که صالح 
سازمان و مهمتر از آن رضایت مردم 

در آن دیده شود.
عزیزی سرپرســت اپراتور تلفن 
همراه سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
در این خصوص گفت: تنها، ساختار 
هر دکل نصب شده در سایت  ها بدون 

در نظر گرفتن تجهیــزات، هزینه ای 
بالغ بر 15 میلیارد ریال در بر داشــته 
 ،2G که تکنولوژی  های کامل و به روز
4G، 3G  و 4.5G  را پوشش می دهد. 
وی اظهار داشــت: ما مشکلی در باب 
پوشش دهی و تماس صوتی نداشتیم، 
مسئله کمبود ظرفیت سایت  ها بود که 
با توجه به رشد ساختمان  ها و مستقر 

 شــدن ســاکنان منجر به جانمایی
4 نقطه در کیش شد.

وی گفت: عمده مشکالت ارتباطی 
3 نقطه نوبنیاد، مهستان و فاز 4 صدف 

را با تجمیع دکل رفع کردیم.
محمد عزیــزی افــزود: در حال 
حاضر تجمیع اپراتور  های  ایرانســل 
و همراه اول، تله کیش و مبین نت بر 

روی دکل  ها انجام شده و اپراتورهای 
خدمات رادیویی نیز طبق برنامه ریزی 
و تحویل 30 نقطه دیگر بر روی دکل  ها 

نصب می شوند.
به گفته عزیزی تفاوت سایت  های 
جدید سازگاری با شرایط آب و هوایی 
کیش و فضای باز اســت که موجب 
ســهولت نگهداری آنها خواهد شد، 

نکته دیگر اینکه کاهش فواصل سایت 
اپراتورها موجب بهبود عملکرد آنها 
شده و ما در این زمینه تالش می کنیم 

اینترنت پایدار به مردم ارائه کنیم.
گفتنی است در این بازدید جمعی 
از مدیران و معاونان ســازمان منطقه 
آزاد کیش و شرکت  های تابعه به همراه 

اصحاب رسانه حضور داشتند.

با حضور مهدی کشاورز انجام شد؛

بهره برداری از چهار دکل تجمیعی مخابراتی در جزیره کیش

دبیران جشنواره های فرهنگی هنری کیش با انتشــار نامه ای به مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش بر ضرورت حفظ نقش جشنواره ها و رویدادهای کیش 

در جذب گردشگر و شناساندن ظرفیت های این جزیره پراهمیت تاکید کردند.
به گزارش خبرآنالین، در متن نامه دبیران جشنواره های فرهنگی هنری کیش 
متشکل از ابراهیم حســن بیگی دبیر جایزه ادبی، مهدی قربانپور دبیر جشنواره 
بین المللی فیلم، محمد ساطعی دبیر جشنواره عکس و نغمه مستشارنظامی دبیر 
جشنواره بین المللی شعر کیش به مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

کیش آمده است:
»مستحضر هستید که جزیره زیبای کیش نه تنها به سواحل زیبای دریا و مراکز 
خرید و گردشگری اش شناخته می شود، بلکه فعالیت های فرهنگی و هنری آن و 
برگزاری جشــنواره های فرهنگی و هنری اش در سطح ملی و بین المللی موجب 
اعتالی نام کیش و ماوای بسیاری از هنرمندان و فرهیختگان ایران در جزیره شده 
است. خدا را شاکریم که در سال های گذشته با قبول مسئولیت و پذیرش دبیری 
علمی و اجرایی برخی از جشــنواره های ملی در کیش، توانسته ایم ضمن بهبود 
زیرساخت های فرهنگی و هنری جزیره و حتی منطقه جنوب، نام زیبای کیش را 
در صدر رسانه های خبری و فرهنگی در سطح داخلی و بین المللی قرار دهیم که این 
خود موجب شناخت و جذب چهره فرهنگی و هنری بسیاری به عرصه فرهنگ و 

هنر کشور شده است.
سال هاست که جشنواره های فرهنگی و هنری کیش با اهتمام و حمایت جدی 

مدیران عامل ســازمان و معاونت های فرهنگی و اجتماعی، مسیری تاثیرگذار 
را پشت ســرنهاده و به عنوان برندی در حوزه  های ادبی و هنری نه تنها در سطح 
کشور، بلکه در بین ســایر کشورهای جهان، به واســطه بین المللی بودن برخی 
جشنواره ها شناخته شده اند و چه بسا نقش آن ها در جذب گردشگر و شناسایی 
جزیره پر اهمیت است. اما شوربختانه در این دوره از مدیریت سازمان و در ماه های 
گذشته شاهد افت جدی کمی و کیفی فعالیت های فرهنگی هنری از سوی سازمان 
منطقه آزاد کیش هستیم. تا جایی که می شود گفت اغلب جشنواره های فرهنگی 
کیش، اعم از جشــنواره های بین المللی فیلم کیش، جشنواره عکس، جشنواره 
شعر و داستان کوتاه جنوب و برخی دیگر از رویدادهای هنری تعطیل و یا معطل 

تصمیم گیری معاونت فرهنگی و اجتماعی ســازمان مانده است. نیک می دانید 
آنچه که از نقش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد پیداست سیاست گذاری در 
مناطق نه گانه است؛ اما در یکسال گذشته بسیاری از منابع منطقه آزاد کیش که 
حاصل درآمد این سازمان است، با هدایت دبیرخانه تهران و بدون توجه به مختصات 
منطقه ای و خواست و اراده هنرمندان در مکان هایی نامعلوم هزینه شده که این 
رویکرد باعث فرار سرمایه های انسانی، مهاجرت معکوس هنرمندان و فرهیختگان 

کیش شده است.
با توجه به اینکه در سال های گذشــته و در چنین روزهایی فعالیت دبیرخانه 
جشنواره ها فعال و فراخوان همه رویدادها در رسانه ها منعکس شده بود؛ اما بسی 
باعث تاسف است که امسال علیرغم گفتگوهایی که با معاونت فرهنگی سازمان به 
عمل آمده، تمایل و رغبتی از سوی ایشان برای ادامه جشنواره ها نشان داده نشده 
است و به نظر هم می رسد با نوع تفکر و گرایشات تک بعدی و شخصی ایشان درادامه 

راه نتوانیم به نتایج مهمی دست پیدا کنیم.
بر این باوریم که تمام اهالی فرهنگ و هنر کیش در این روزهای سخت قصد یاری 
برای پویایی این جزیره زیبا را دارند و ما به عنوان دبیران جشنواره های فرهنگی و 
هنری سازمان منطقه آزاد کیش از شما که عالقه مند به پویایی فرهنگ و هنر کیش 
هستید، استدعا داریم نســبت به تغییر و تحوالت اساسی در معاونت فرهنگی و 
اجتماعی سازمان بیاندیشید تا چنان که شایسته نام کیش زیباست، بتوانیم جزیره 

را سکونت گاه و مرکز فعالیت های هنرمندان بزرگ ایران عزیز کنیم.«

در نامه سرگشاده دبیران جشنواره های فرهنگی ،هنری کیش به کشاورز تأکید شد؛

نقش جشنواره ها در جذب گردشگر و شناساندن ظرفیت های جزیره

خبر

پوستر 25امین جشنواره تابستانی کیش با شعار»تخفیف  های جذاب و جوایز 
متنوع« در فضایی با حضور فعال بخش خصوصی، اصحاب رسانه و برخی از مدیران 

سازمان منطقه آزاد کیش رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محسن 
قریب مدیرعامل موسسه جشنواره  ها و مناسبت  های کیش، در مراسم رونمایی از 
پوستر جشنواره تابستانی کیش گفت: این رویداد بزرگ از 22 تیر آغاز شد و تا پنجم 
مرداد امسال خواهد بود که در قالب فضای جشنواره ای فعالیت می کنیم که بعد 
از این زمان فعالیت  ها ادامه خواهد داشت ولی به حرمت ماه محرم فضا را به سمت 
برگزاری سوگواری این ایام خواهیم برد تا فضاهای دیگری که بتوانیم در راستای 

افزایش مسافر ورودی به کیش تاثیر گذار باشیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود تاکید کرد: امیدواریم ادامه جشــنواره 
جزیره فوتبال با آغاز جشنواره نوروزی 9 ماه بسیار پر هیجان و جذاب را برای تمام 

مسافران کیش رقم بزند.
مدیرعامل موسسه جشــنواره ها و مناســبت های کیش، افزود: شروع فصل 
تابستان همیشه مصادف با آغاز سفرهای خانواده  های ایرانی به مقاصد گردشگری 
کشور است، که با مشارکت جدی ســازمان منطقه آزاد کیش، شرکت سرمایه 
گذاری و توســعه کیش، کلیه صنوف و فعاالن بخش خصوصی؛ این رویداد مهم 
تفریحی و گردشــگری با هدف تخفیف  های جذاب و جوایــزه متنوع؛ فضایی پر 

هیجان و خاطره انگیزی را برای مسافران کیش فراهم می کند.
محسن قریب با اشاره به این که بالغ بر دو دهه جزیره کیش میزبان رویدادی 

است که شاید بعد از جشنواره فیلم فجر دومین جشنواره قدمت دار در سطح کشور 
مطرح شده است، گفت: از نظر تعداد شب  های برگزاری، به عنوان نخستین رخداد 
جشنواره کشور در حوزه رونق و افزایش مســافران ورودی به جزیره موفق عمل 

کرده است.
قریب در ادامه تصریح کرد: در طول دو سال گذشته با شیوع بیماری کرونا شاهد 
رکود در سطح دنیا بودیم که جزیره کیش از این موضوع مستثنی نبود که در این 
مدت برخی مواقع تعطیلی کامل کیش را داشــتیم، امسال برای نخستین سال 

پساکرونا هستیم که توانستیم جشنواره تابستانی کیش را آغاز کنیم.
وی خاطر نشــان کرد: در برگزاری 25 امین جشنواره تابستانی کیش گرفتار 
متغیرهای زیادی بودیم اولین اتفاق تغییر مدیریت در مجموعه سازمان و دومین 
موضوع مهم بحث زلزله  ها و تاکید مکرر ستاد مدیریت بحران بر جلوگیری از ایجاد 

تجمع در سطح این منطقه بود.
مدیرعامل موسسه جشنواره ها و مناســبت های کیش با بیان این که یکی از 
دغدغه  های اصلی معاونت جدید گردشگری سازمان برگزاری جشنواره تابستانی 
کیش بود، اظهار داشــت: با پیگیری  های الزم و با همکاری مشترک توسط کلیه 
صنوف، مشارکت سازمان این تصمیم اتخاذ شــد تا به بهترین شکل ممکن این 

رویداد بزرگ در کیش برگزار شود.
وی با اشــاره به برگزاری چندین رویداد در جزیره کیش کــه همزمانی آن با 
آغاز جشنواره تابستانی کیش اســت، گفت: برگزاری این رویداد  ها سبب ارتقاء 
فعالیت  های گردشگری در جزیره خواهد شــد که یکی از  رویدادها ایام قربان تا 

غدیر است که یک فرصت مناسب فرهنگی برای جزیره کیش محسوب می شود.
قریب بیان داشت: بخشی از این رویدادها در قالب جزیره خوشمزه است که تا 
پایان پاییز ادامه دارد و بخش دیگر نیز رویدادهای ورزشی می باشد که توسط مرکز 

ورزش و تفریحات سالم در حال انجام است.
وی مهمترین رویداد کشور در جزیره کیش را رخداد جشنواره جزیره فوتبال 
عنوان کرد که همه این رویدادها در کنار هم می تواند یک رخداد بزرگ گردشگری 

را در جزیره رقم بزند.
قریب در رابطه با افتتاحیه در جزیره کیش افزود: روز چهارشــنبه جشنواره 
تابستانی کیش در تاالر شــهر افتتاح شــد و هفته آینده روز یکشنبه شب غدیر 
افتتاحیه جشنواره جزیره فوتبال برگزار خواهد شد که یک افتتاحیه کامال متفاوت 

در سطح کشور است.
قریب گفت: روز عید غدیر جشــنواره جزیره خوشمزه افتتاح خواهد شد این 
افتتاحیه  ها به صورت مداوم می تواند فضای رسانه ای کیش را به سمت جزیره پر 

شور و هیجانی هدایت کند.

با شعار تخفیف  های جذاب و جوایز متنوع؛

 رونمایی از پوستر جشنواره تابستانی کیش

خبر


