
رئیس محیط زیست منطقه آزاد کیش از ساخت مسیر جدید میدان پرواز تا پارک دلفین کیش در پناهگاه 
آهوان خبر داد.  به گزارش ایلنا؛ مریم محمدی رئیس اداره محیط زیست این سازمان، با بیان اینکه این جاده در 
طرح جامع توسعه کیش از قبل در نظر گرفته شده بود گفت: ساخت جاده در پناهگاه آهوان کیش با رعایت اصول 
زیست محیطی در قالب مسیری جدید از میدان پرواز تا پارک دلفین کیش اجرا خواهد شد. وی افزود: جاده ی 

در دست ساخت، در یکی از سه منطقه حضورآهوان جزیره کیش واقع می شود که تنها 5 درصد منطقه مورد نظر را اشغال می کند و 
موارد اساسی در خصوص رعایت اصول زیست محیطی موارد با معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش بررسی شده است. رئیس 
اداره محیط زیست منطقه آزاد کیش عنوان کرد: جداسازی آهوان از منطقه در دست ساخت نیز به وسیله فنس یا کاشت درختان انبوه 
از مواردی است که برای حفظ ایمنی هرچه بیشتر آهوان اجرا می شود. محمدی گفت: ساخت جاده یک بانده به جای دوبانده و اعالم 
منطقه حفاظت شده در 95 درصد باقی مانده از این محیط را به معاونت عمرانی پیشنهاد داده و در حال پیگیری این موضوع هستیم. 

ســازمان منطقه آزاد کیش در یک پاویون مشــترک به نام مناطق آزاد، در نمایشــگاه صنعت 
گردشگری مادرید ) FITUR 2020( که از دوم تا ششم بهمن در اسپانیا برگزار می شود، حضور پیدا 
کرد.  به گزارش ایلنا؛ در این نمایشگاه  که یکی از برجسته ترین نمایشگاه  ها در حوزه صنعت گردشگری 
و بازاریابی پذیرنده و ارسال کننده گردشگران در دنیا است و هر ساله برگزار می شود؛ سازمان منطقه 

آزاد کیش به همراه سازمان های منطقه آزاد اروند و ارس در قالب پاویون مشترک مناطق آزاد در این نمایشگاه شرکت کرده 
اند. این نمایشگاه یکی از کامل ترین ابزار  های  فروش موجود در صنعت گردشگری است که امکان ترکیب تمام فعالیت  های  
تجاری و بازاریابی و بهترین رابطه  ها با کمترین قیمت را برای رسیدن به سریع ترین و مستقیم ترین راه به مشتریان فراهم 
می سازد. به طور کلی نمایشگاه صنعت گردشگری مادرید FITUR 2020 ســکوی ارتباطات در سطح جهانی جهت 

گسترش راهبردهای آینده با در نظر گرفتن تقاضاهای مشتریان و بهبود صنعت گردشگری است.
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 آغاز مرمت مسجد تاریخی ماشه 
در کیش

بــا تاکیــد مدیر 
عامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، بازســازی 
و بهســازی مســجد 
تاریخی ماشه آغاز شد.

به گزارش ایلنا؛  مرمت مســجد تاریخی ماشه 
که تنها بازمانده از روستایی به همین نام است و در 
ضلع شمال شــرقی جزیره واقع شده است؛ شروع 
شد. ماهان مدون مدیر توسعه گردشگری و میراث 
فرهنگی معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش با بیان این که  این اقدام در راستای حفاظت 
و زنده ســازی این بنای تاریخی این جزیره صورت 
گرفته اســت؛ افزود: مرمت و بازسازی این مسجد 
از محل اعتبارات ســازمان منطقه آزاد کیش و با 
هماهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشــگری و 
صنایع دستی و شناسایی پیمانکار واجد شرایط در 
حال انجام است. و ی افزود: پس از باز سازی و مرمت 
مسجد، این مکان تاریخی به موزه قرآن و نسخ خطی 
تبدیل خواهد شد که در حال برنامه ریزی و انجام 

امور اولیه آن هستیم.
    

انجام 9 عمل جراحی به روش 
الپاروسکوپی در بیمارستان کیش 
هشت عمل اِسلیو 
و بای پس معده و یک 
عمل جراحی کیســه 
صفرا،جمعــه چهارم 
بهمن، توســط دکتر 
کرم اهلل طوالبی در بیمارســتان تخصصی و فوق 
تخصصی کیش انجام شــد.  به گزارش  ایلنا؛ دکتر 
کرم اهلل طوالبی از پیشگامان جراحی الپاروسکوپی 
و بنیان گذار الپاروسکوپی پیشــرفته در ایران در 
این خصوص گفت: امروزه چاقی یکی از مشکالت 
بهداشتی جدی در کشورهای توسعه یافته و در حال 
توسعه است که قسمت عمده منابع اقتصادی را به 
خود معطوف کرده است. وی با اشاره به این موضوع 
که بیش از 50 درصد از مردم کشورمان مبتال به چاقی 
و اضافه وزن هستند افزود: متأسفانه طبق آمارهای 
موجود روند چاقی در کشــور رو به افزایش است؛ 
بنابراین باید برای افرادی که به این بیماری مبتال 
هستند چاره ای بیندیشیم. وی افزود: عالوه بر اینکه 
درمان ها و اعمال جراحی محدود هستند، کشور نیز  
پاسخگوی این تعداد بیمار نیست و عمل ها در توان 
مالی کشور، مردم و بیمه ها نخواهد بود. الزم به ذکر 
است، جراحی الپاروسکوپی یکی از اعمال جراحی با 
کمترین آسیب بافتی است که در دو دهه اخیر همگام 
با توسعه وپیشرفت فن آوری،گسترش  زیادی پیدا 
کرده است. این روش جراحی که با انجام چند سوراخ 
کوچک بر روی شکم و یا قفسه سینه انجام می شود 
محصول همکاری دانش پزشکی، دست هنرمند 
جراح و دوربین های سحرآمیز دیجیتالی است که با 
کمترین آسیب بافتی بیشترین راحتی و سالمتی را 

برای بیمار به ارمغان آورده است.
    

انجام نخستین روز از طرح 
واکسیناسیون فلج اطفال در کیش

همــت  بــه 
تالشــگران عرصــه 
ســالمت، یک هزار 
ک  د کــو  2 6 0 و 
ساکن،مسافر و اتباع 
بیگانه در جزیره کیش واکسینه شدند. به گزارش 
ایلنا؛ از تعداد آمار اعالم شده توسط مرکز توسعه 
سالمت کیش؛ یک هزار و 221 کودک زیر 5 سال 
ساکن جزیره، 20 کودک زیر 5 سال مسافر و 19 
کودک زیر 5 سال اتباع بیگانه در نخستین روز از 
اجرای این طرح واکسن خود را دریافت کردند. 
گفتنی است مرحله اول طرح واکسیناسیون فلج 
اطفال از 5 تا 8 بهمن و مرحلــه دوم آن از 5 تا 8 

اسفند در کیش اجرا شد.
    

برگزاری همایش پیاده روی ویژه 
بانوان در کیش 

همایــش پیــاده 
روی بانــوان، بــه 
همت اداره امور زنان 
معاونــت فرهنگی و 
اجتماعی کیش و در 

راستای ایجاد نشاط و شادابی برپا می شود. 
به گــزارش ایلنا؛ بانوان جزیره مــی توانند با 
هدف تقویت ســالمت روحی و جسمانی خود، 
ساعت 7 صبح پنجشنبه 3 بهمن، از محل میدان 
ساحل به سمت اسکله تفریحی در این همایش 
شرکت کنند. گفتنی است در پایان به قید قرعه 

جوایزی به شرکت کنندگان اهدا می شود.

اخبار کیش
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ز  ا ی  مظفــر محســین  غال
طراحی برنامــه ای بــرای نمایش 
رویداد  هــای  قــرن چهاردهــم 

به منظــور برجســته تر ســاختن 
 ارزش ها با محوریــت جزیره کیش 

خبر داد.

به گــزارش ایلنا؛  غالمحســین 
مظفری در نشست با هیئت تحریریه 
روزنامه بشــارت کیش با بیان اینکه 

حرفه روزنامه نگاری فارغ از مشکالت 
اقتصادی، مسئولیت های سنگینی به 
دنبال دارد؛ گفت: اگر فعاالن فرهنگی 
اوقات خود را در حوزه های اقتصادی 
هزینه کنند، به طــور قطع منفعت 
مادی بیشتری برای آنها در بر خواهد 
داشــت، اما در این حرفــه در نهایت 
هنرمندی، صرفا با عشق و دغدغه به 
مسیر خود ادامه می دهند و پاسخگو 

و هم صدای مردم می شوند.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با اشاره به اینکه رسانه ها  بدون 
هیچ چشم داشــتی، حلقه اتصال ما، 
مــردم و حوزه هــای مختلف کیش 
هســتند افزود: به شــخصه روزانه 
ساعاتی به خواندن پیام های مردمی 
و نمایندگان آنان می پردازم که این 
امر در اشراف به موضوعات مختلف و 

تعیین و تدوین تمهیدات الزم بسیار 
تاثیرگذار است.

وی در ادامــه این جلســه اظهار 
داشــت: با در دســتور کار قرار دادن 
تدوین برنامه  ها و تشــکیل ستادی 
برای نمایش آخرین اتفاق های قرن 
چهاردهم، با محوریت جزیره کیش، 
در صــدد اجرای طرحــی متنوع در 
حوزه های مختلف با همراهی مردم 

هستیم.
مظفری گفت: جزیــره کیش در 
این شــرایط می تواند منشا آرامش 
و نشاط باشد و ســازمان منطقه آزاد 
کیش عالقمند انجام وظیفه و ایفای 
رســالت خود در این زمینه است تا 
در حوزه  هــای  فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی نقش آفرینی کند.
وی با ابراز همدردی با خانواده  های  

»شــهدای هواپیمــای اوکراینی« 
پیشــنهاد برگزاری مراســم یادمان 
این شــهدا و سردار شــهید سپهبد 
حــاج قاســم ســلیمانی را درقالب 
مسابقه معماری در کیش و دعوت از 
خانواده  های  شهدا را به جزیره مطرح 
کرد و گفت: ما می توانیم با بهره گیری 
از ظرفیت صدا و سیما کیش و ارتباط 
با شــبکه  های  دیگر، در سطح ملی 
فعالیت کنیم و کارهای مشترک انجام 
دهیم و با بازتاب این مراسم از صدا و 
سیما، در بعد اخالقی، انسانی و ملی 
التیامی برای خانواده  های  ســانحه 

دیدگان باشیم.
گفتنی اســت، در پایان نشست، 
از عوامــل روزنامه بشــارت کیش با 
اهدای لوح و هدیه ای به رسم یاد بود 

تقدیر شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد؛
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ساخت جاده در مسیر پناهگاه آهوان کیش با رعایت اصول زیست محیطی حضور سازمان منطقه آزاد کیش در نمایشگاه صنعت گردشگری مادرید 2020 
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 جزیره کیش میزبان دومین دوره از جشنواره 
معرفی و طبخ غذاهای دریایی ایران خواهد شد.

به گزارش ایلنا، این جشــنواره بــا توجه به 
ظرفیت  های  خوب جزیره، به منظــور ترویج و 
پیشرفت صنعت گردشگری با رویکرد شناخت و 
چگونگی طبخ غذاهای دریایی بومی و بین الملل، 

از 30 بهمن تا 3 اسفند در کیش برپا می شود.
همچنیــن ورکشــاپ  های  حرفــه ای بــا 
حضور مدرســان و سرآشــپز  های  بین المللی 
داخلی،خارجی و فعاالن فضــای مجازی برای 
آموزش طبخ انواع آبزیان و برگزاری مســابقات 
جذاب، از 27 تا 30 بهمن نیز از برنامه ریزی  های  
انجام شده با باالترین اســتانداردها برای برپایی 

این جشنواره است.این فستیوال شامل سه بخش 
هوادار دریایی، جزیره دریایی و شب دریایی است 
که افراد متقاضی حضور در بخش هوادار دریایی، 
اقامت در هتل های فاخر به مدت 2 شب، پذیرایی 
تمام وعده  های  غذایی و حضــور در پکیج  های  
جزیره دریایی  ها و شب دریایی را تجربه خواهند 

کرد.
ترانسفر و بیمه سفرشرکت کنندگان جشنواره 
نیز در تمامی مراحل برگزاری رایگان اســت و از 
تخفیفات برای اســتفاده امکانات تفریحی بهره 

مند می شوند.
تجربه آشپزی در کنار سرآشپزان حرفه ای، 
پذیرایی و استفاده از امکانات مجتمع، ماهیگیری 

در قایق همراه تیم حرفه ای آموزش، ناهار دریایی 
ویژه، بهره مندی از تفریحات هیجان انگیز دریایی 
به صورت نیم بها و حضور در پکیج شب دریایی از 
جمله برنامه  های  بخش جزیره دریایی  ها است که 
در طول برپایی جشنواره از ســاعت 9 تا 17 اجرا 

خواهد شد.
در بخش شــب دریایی نیز شــاهد برگزاری 
موزیک و برنامه شــاد جشــنواره، تجربه طبخ و 
آشنایی با غذاهای دریایی، برگزاری مسابقه هیجان 
انگیز خوردن غذاهای دریایی، سرو شام دریایی 
ویژه و اجرای نورافشانی از ساعت 20 و 30 دقیقه 

تا 23 خواهیم بود.
در این دوره از جشــنواره ماننــد دوره قبل، 

حامیان دولتی، خصوصی و خبرگزاری  ها با حضور 
خود از این برنامه حمایت خواهند کرد.

همچنین مجموعه ورزشــی تفریحی مارینا 
کیش و آژانس گردشــگری تعطیالت مروارید 
خلیج فارس کیش نیز در بخش اجرایی جشنواره 

فعالیت می کنند.
ابراهیم حسام مدیرعامل شــرکت آن الین 
ماهی برگزارکننده این جشنواره با اشاره به بهره 
مندی کشورمان از دو منبع آبی بی نظیر در شمال 
و جنوب که هر کدام زیســتگاه آبزیان متنوع و 
منحصربفردی هستند و نیز رودخانه  ها و پرورش 
گاه  های  طبیعی و مصنوعی بی شــمار در کشور 
از پایین ســرانه مصرف غذاهای دریایی در ایران 
احساس نگرانی کرد و افزود: عدم شناخت در مورد 
آبزیان، تنوع آنها، خواص بی نظیرشان و مهم تر از 
همه آشنایی نداشتن خانواده  ها بخصوص بانوان و 

مادران با تنوع باالی طبخ غذاهای دریایی است از 
جمله علل پایین بودن مصرف غذاهای دریایی در 
کشور است که با برگزاری این جشنواره سعی داریم 

مردم را با این مهم آشنا کنیم.
گفتنی است متقاضیان شرکت در این برنامه 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه 
جشنواره با شــماره 02144538503 تماس 

بگیرند.

علی نیکویی فرماندار بندرلنگه و مجید مالنوروزی معاون 
گردشگری سازمان،در خصوص انجام تدابیر الزم برای پذیرایی 

از گردشگران نوروز 99 بحث و تبادل نظر کردند. 
به گزارش ایلنا؛ در جلســه ای با حضور مجید مال نوروزی، 
فرماندار بندرلنگه و هیئت همراه متشــکل از شهردار چارک، 
بخشدار شیبکوه، رئیس اداره بنادر و دریانوردی لنگه، شهردار 
کنگ و بخشــدار کیش،زوایای مختلف خدمات رســانی به 

گردشگران نوروز 99  بررسی شد.
مجید مالنوروزی معاون گردشــگری سازمان منطقه آزاد 

کیش و دبیر ستاد نوروزی کیش در سال 99نیز با اشاره به اینکه 
مسافران دریایی از طریق بنادر همجوار کیش وارد جزیره می 
شوند، این ایام را فرصت طالیی برای شهرداری  های  همجوار 
کیش به منظور اســتفاده از پتانسیل های بومی محلی و فعال 

کردن بازارچه  های  فصلی محلی برشمرد.
دبیر ستاد نوروزی کیش همچنین با بیان اینکه جلسات ستاد 
نوروزی به صورت مستمر برای ارائه هرچه بهتر خدمات و رفع 
موانع و مشکالت  بزرگ و کوچک گردشگران از دی آغاز شده 
است  گفت: ما باید به خواسته گردشگران توجه کنیم و بر حسب 

نیاز گردشگر به انجام امور اقدام کنیم.
وی با تاکید بر اینکه زمان باقی مانده تا نوروز فرصتی مغتنم 
برای ارائه راهکارها و برنامه ریزی موثر اســت افزود: با توجه به 
اینکه نوروز یکی از مناسبت  های  ملی ما محسوب می شود، باید 

به بهترین شکل ممکن به گردشگران خدمت کنیم تا خاطرات 
خوبی برای میهمانان کیش رقم بزنیم.

مالنوروزی با اشاره به تجربیه خوب ســال گذشته در ایام 
نوروز عنوان کرد : امیدوارم  به کمک کمیته  های  یازده گانه ستاد 
نوروزی، همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران در پیشبرد 
اهداف و برنامه  ها و سیاست  های  ســازمان منطقه آزاد کیش، 

اوقات خوشی برای کیشوندان و گردشگران مهیا شود.
مالنــوروزی در ادامــه اظهار داشــت: ســال گذشــته 
محدودیت  های ی برای ورود خودرو در دستور کار داشتیم اما 
امسال با توجه به گران شدن قیمت بنزین تدابیری در نظر گرفته 
شده که محدودیتی برای ورود خودرو نداریم تا در سیستم حمل 

و نقل نیز دچار مشکل نشویم.
مجید مالنوروزی دبیر ســتاد نوروزی کیش با بیان اینکه 

تمامی پیش بینی  های  الزم در حوزه  های  مختلف برای زمان  های  
خاص و بحرانی در نظرگرفته  شده است گفت: با در نظر گرفتن 
پیامد  ها در زمان بارندگی و بحران که بخشی از آن به سرزمین 
اصلی، مبادی ورودی مانند بندر چارک، لنگه وآفتاب مربوط 
می شود و بخشی به اسکان گردشگران در جزیره کیش، برنامه 
ریزی  ها انجام شــده، تا با تعامل و همیاری مجموعه سازمان و 
مسئوالن بنادر و مبادی ورودی کیش، ایام نوروز به خوبی سپری 
شود. همچنین در این نشست علی نیکویی فرماندار بندرلنگه، 
با اشاره به آمادگی شهرهای همجوار جزیره کیش برای برای 
خدمات رسانی به گردشگران نوروزی کیش گفت: تمهیدات الزم 
در مسیر  های  منتهی به کیش همچون چارک، آفتاب و لنگه برای 
خدمت رسانی مناسب به گردشگران نوروز کیش در نظر گرفته 

شده است تا زمینه رضایت گردشگران را فراهم کنیم.

ناصرآخوندی: 120شــرکت دانش بنیان و 
شتاب دهنده در شــانزدهمین نمایشگاه بین 

المللی انرژی کیش حضور دارند. 
به گزارش ایلنا؛ ناصر آخوندی معاون اقتصادی 
و سرمایه گذاری این سازمان شامگاه دوشنبه پس 
از گشایش شــانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
انرژی کیش در جمع خبرنــگاران گفت: اکثرا 
غرفه  ها در این نمایشگاه دانش بنیان هستند و 
با تولید کاالهای استراتژی ضمن اینکه از خروج 
ارز جلوگیری می کنند؛ از مزیت صادارت را نیز 

برخوردارند و ارز آوری می کنند.

معاون اقتصادی و ســرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد کیش با بیان این که در مرکز نو آوری 
کیش جایگاه بیش از 80 شــرکت دانش بنیان 
و بیش از 40 شرکت شتاب دهنده آماده شده و 
فضای مناسبی برای شروع فعالیت اینشرکتها 
فراهم شده است؛ افزود: تسهیالت ویژه ای را برای 
شرکت  های  دانش بنیان و شتاب دهنده در نظر 
گرفته ایم که در سالهای ابتدایی اجاره ای از آنان 
دریافت نمیشــود و اگر موفق به تولید محصول 
شده باشند مساعدت  های  مالی نیز می شوند و 
یک مکان دیگر نیز به مساحت 10 هزار مترمربع 

مناسب برای فعالیت شرکت  های  دانش بنیان 
آماده شده و در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: رویکر ما در جزیره کیش، ایجاد 
یکی از مهمترین مراکز علمی، فن آوری و نو آوری 
کشور است که همه ملزوماتی که برای شرکت  های  
شتاب دهنده، دانش بنیان و نوآور میتواند باشد؛ در 
مرکز نوآوری کیش لحاظ شده و سازمان منطقه 
آزاد کیش از ابتدا تا انتها در کنار آنان خواهد بود. 
آخوندی از همه شرکت  های  دانش بنیان و شتاب 
دهنده که در این نمایشگاه شرکت کرده اند؛ دعوت 
کرد در مرکز نو آوری کیش حضور داشته باشند و 

از همه مساعدت  های  الزم بهره مند شوند. گفتنی 
است شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کیش در 
راســتای مقابله با آثار تحریم و به منظور معرفی  
ظرفیت ها ، تجهیزات و صنایع نفت، گاز، پاالیش، 
پتروشــیمی، برق و انرژی ایران، به نمایندگان 
کشور  های  شرکتکننده برپا شده است و تا سوم 

بهمن ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر اســت در این نمایشگاه، فعاالن، 
ســازندگان و متخصصان صنعت نفت ایران با 
مشارکت بیش از 140 شرکت داخلی و خارجی 
از کشورهای چین، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، هلند، 

امارات متحده عربــی، روســیه و کره جنوبی، 
انجمن ها و تشکل های صنفی صنایع نفت، گاز، 

پاالیش، پتروشیمی، برق و انرژی حضور دارند.

 کیش؛ میزبان دومین جشنواره شاد خانوادگی غذاهای دریایی ایران 

در مالقات معاون گردشگری سازمان با فرماندار بندرلنگه مطرح شد

لزوم خدمت رسانی با کیفیت در مبادی ورودی به گردشگران نوروزی کیش 

استقبال شرکت  های  دانش بنیان از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 


