
انتخاب جزیره کیش به عنوان 
شهرخالق درزمینه صنایع دستی 

جزیره کیش به عنوان 
عضو شبکه شــهرهای 
خالق فرهنگ و هنرکشور 
انتخاب شــد. به گزارش 
ایلنا؛ شــبکه شهرهای 

خالق فرهنگ و هنر عنوان طرحی برای شناسایی 
ظرفیت های فرهنگی و هنری در شهرها و مناطق 
جغرافیایی ایران با نگاه آمایش ســرزمینی و ایجاد 
شــبکه هایی برای تعریف همکاری ها و برنامه های 
مشترک میان آنها است. بنابراعالم معاونت امورهنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این شهرها در 9 گروه، 
موسیقی،ادبیات،سینما،هنرهای نمایشی، هنرهای 
تجسمی، صنایع دستی،و مدو لباس  ،چاپ و بسته 
بندی ورســانه و مطبوعات دســته بندی شده اند. 
براســاس این گزارش جزیره کیش به عنوان شهر 
خالق درزمینه صنایع دستی دراین شبکه انتخاب 
شده است. درگروه صنایع دســتی عالوه برجزیره 
کیش ازاستان هرمزگان  ، شهرهایی نیز از استانهای 
یزد، کرمان،سمنان، خراســان جنوبی  ،آذربایجان 
شرقی  ،گلستان و همدان نیز انتخاب شده اند. آیین 
معرفی اولیت دوره شبکه شهرهای خالق فرهنگ 
و هنر ســاعت 14وســی دقیقه امروز یک شــنبه 
5 اردیبهشــت به صورت مجازی برگزارمی شــود. 
عالقمندان می توانند این برنامه را به صورت همزمان 
ازطریق اسکای روم شبکه شهرهای خالق فرهنگ 
http://skyroom.online/ch/ و هنربه آدرس

r/daftar1400مشــاهده کنند. الزم به ذکراست 
بهمن سال1399 » مرکز فناوری های نرم و صنایع 
خالق فرهنگی« با همکاری جهاد دانشگاهی با هدف 
اجرای برنامه های مدون جهت توسعه صنایع خالق و 
فرهنگی درجزیره کیش، توسعه مشاغل کیش و ارتقاء 
کمی و کیفی فعالیت ها در حوزه آموزش و تولید در 
فرهنگ سرای مرکز کیش گشایش یافت. درسالهای 
اخیر با توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری و برپایی 
نمایشگاه های متعدد دســت سازه های هنرمندان 
کیش،صنایع دســتی به عنوان یکی ازجاذبه های 
گردشگری جزیره مرجانی کیش موردتوجه ساکنان 
و گردشگران داخلی و خارجی قرارگرفته است.  ایجاد 
نمایشگاه دائمی صنایع دستی بانوان کیش با عنوان 
»مهنورا« در اسفند سال گذشته نیزیکی ازطرح های 
موفق جزیره کیش برای ایجادزمینه توانمند سازی 
زنان و احیاء صنایع فرهنگی به ویژه صنایع دستی 
خاص جنوب کشوردرجزیره کیش بود. محصوالت 
بانوان کیش در مرکز کارآفرینی و توانمند ســازی 
»ترمه« در منطقــه صفین کیش تولیــد و در این 
نمایشگاه عرضه می شود.  طبق آخرین آمار اداره امور 
زنان سازمان منطقه آزاد کیش  ، 191 بانوی هنرمند 
در این منطقــه آزاد در رشــته های مختلفی چون 
حصیربافی، محصوالت تزئینی کار با رزین، جواهر 
دوزی، محصوالت چرمی و عروسک بافی فعالیت می 
کنند و می توانند محصوالت خود رادراین مرکز برای 

فروش عرضه کنند.
    

به دلیل در شرایط قرمز کرونایی
پروازهای فرودگاه بین المللی 
کیش 29 درصد کاهش یافت 

مدیرعامل شــرکت 
توســعه و مدیریت بنادر 
و فرودگاه هــای کیش از 
کاهــش 29 درصــدی 
نشســت و برخاســت و 

کاهش33 درصدی اعزام و پذیرش مسافران فرودگاه 
کیش در شرایط قرمز کرونایی خبر داد. به گزارش ایلنا؛ 
به گفته علی عرب این آمار نسبت به نیمه دوم فروردین 
امسال در نشست و برخاســت 29 درصد  ، در اعزام و 
پذیرش مسافر33 درصد و درارســال و پذیرش بار و 
پست 30 درصد کاهش داشته است. الزم به ذکر است 
در جزیره کیش و با شروع موج جدید همه گیری کرونا، 
طبق مصوبات ستاد کرونا محدودیت های گسترده ای 
در روند فعالیت های منطقه اعمال شد که تعطیلی 
بازارها و مراکز تجاری و تفریحات و خدمات گردشگری  . 
پس از آن محدودیت چشمگیر کاهش ساعت فعالیت 
بازارها  ، تشدید نظارت و بازرسی بر روند رعایت ضوابط 
بهداشتی در صنوف مختلف  ، مبادی ورودی  ، ناوگان 
حمل و نقل شــهری و نقاط مختلف ســطح شهرو 
نوارساحلی و همچنین کاهش پروازها ازجمله این 
تمهیدات بود که سبب شــد شیب ابتالی ساکنان و 

گردشگران به کرونا در روزهای اخیر کاهش یابد.
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مدیــر عامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش در جشــن روز ملی خلیج فارس 
گفت: کیش الگوی موفقــی در رونق 
جزایر ایرانی خلیج فارس محســوب 
می شــود که با ایجاد زیرساخت های 
عمرانی، توســعه همه جانبــه و رونق 
اقتصادی منطقه  ، زمینه افزایش حضور 
هموطنان  ، سرمایه گذاران و گردشگران 
را دراین جزیره زیبا را فراهم کرده است.

به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین  الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
مدیرعامل این ســازمان جمعه دهم 
اردیبهشت در جشــن روز ملی خلیج 

فارس که روی عرشــه یک کشــتی 
گردشگری و در اسکله بزرگ تفریحی 
کیش برگزار شــد با بیان اینکه یکی از 
برنامه های اصلی دولــت رونق جزایر 
ایرانــی خلیج فــارس اســت، گفت: 
19جزیره قابــل ســکونت درخلیج 
فارس وجود دارد و رهبرمعظم انقالب 
ازســال93 تا کنون همواره برضرورت 
توجه جــدی بــه رونق ایــن جزایر با 
هدف ایجاد زمینه سکونت هموطنان 

تاکیدکرده است.
وی تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد 
کیش آماده کمک به روند توسعه سایر 

جزایر است و می تواند با تجارب موفق 
خودالگوی کاربردی مناسبی باشد.

مدیــر عامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش توســعه اقتصادی را مهمترین 
راه ترغیب هموطنان برای سکونت در 
جزایر ایرانی خلیــج فارس عنوان کرد 
و افــزود: جزیره کیش بــا بارورکردن 
محورهای اقتصادی، مقدمات سکونت 
هموطنــان و فعالیت هــای اقتصادی 
را به گونــه ای فراهم کــرد که درحال 
حاضر 40هزار نفر جمعیت دارد و یکی 

از قطب های گردشگری کشور است.
آهنگران با اشــاره بــه طرح های 

مطالعاتی ارزشمند در زمینه توسعه 
جزایر ایرانی  ، کیش و قشم را نمونه های 
برجسته ای برای توســعه این جزایر 
درخلیج فارس برشمرد و گفت: توسعه 
جزایر فارور و هندورابی ازمحورهای 
مهم سازمان منطقه آزاد کیش است 
و چنانچــه همکاری دســتگاه های 
ذیربط تقویت شــود آماده ایــم تا از 
ســرمایه گذاران عالقمند به فعالیت 
درجزیره هندورابــی حمایت کرده 
و طرح های زیرســاختی این جزیره 
را هرچه ســریع تربــه بهره برداری 

برسانیم.
وی افــزود  : درحــال حاضــر زیر 
ســاخت های بســیارخوبی در بخش 
فرودگاه  ، بندرگاه  ، هتل و تاسیســات 
انرژی در جزیره هندورابی ایجاد شده 
و تالش برای توســعه این جزیره طبق 
طرح جامع هندورابــی با جدیت ادامه 

خواهد داشت.
مدیــر عامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با بیان اینکه به دلیل شرایط ناشی 
از شــیوع کرونا روند توسعه هندورابی 
قدری کند شده است گفت: بی تردید 
ایــن جزیره ظرفیــت باالیــی دارد و 
گردشگران جزیره کیش برای استفاده 
از امکانات منحصر به فرد هندورابی و 
طبیعت بی نظیر آن زمــان ماندگاری 

خود را در جزیره کیش افزایش خواهند 
داد که این امر یکی از راهکارهای رونق 

صنعت گردشگری است.
 استقبال از گردشگران 

 با گل  و مانور شناورها و لنج ها 
در روز جشن ملی

در جشــن روز ملی خلیــج فارس 
جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد 
کیش با حضور درفرودگاه بین  المللی 
کیش و اهدای گل به مسافران یکی از 
پروازهای ورودی  ، این روز بزرگ ملی 
راگرامی داشــتند. به گــزارش ایلنا؛ 
مراسم گرامیداشــت دهم اردیبهشت 
»روز ملــی خلیج فــارس « در جزیره 
کیش با برنامه های متنوعی همراه بود 
و جشن گرامیداشت » روز ملی خلیج 
فارس« در جزیره کیش از شبکه های 

مختلف رسانه ملی پخش شد. 

آذین بندی معابــر و میادین  ، مانور 
شناورهای سبک و سنگین درآب های 
اطــراف اســکله تفریحــی  ، اجرای 
برنامه هــای متنوع فرهنگــی بر روی 
عرشه یک کشــتی تفریحی با حضور 
مسئوالن منطقه ای  ، برخی هنرمندان 
بومی و برگزیدگان مسابقات فرهنگی، 
چهره های ملی و مستند سازان کیش، 
اساتید موسیقی جنوب کشور و ارتباط 
با سایر شــبکه های اســتانی و پخش 
این برنامه ها از شــبکه های سراسری 
رسانه ملی از جمله برنامه های روز ملی 
 خلیج فــارس درجزیره کیش اســت. 
 دهم اردیبهشت به عنوان روز ملی خلیج 
فارس در تقویم کشورمان به ثبت رسیده 
و هرساله ساکنان شــهرهای جنوبی 
کشور با برگزاری برنامه های فرهنگی و 
هنری این مناسبت را جشن می گیرند.

آهنگران در جشن »روز ملی خلیج فارس«: 

کیش، الگویی موفق در رونق بخشی به جزایر ایرانی است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش احیای نوروز دریایی  ، مرمت 
بناهای تاریخی و ایجاد مراکز گردشــگری فرهنگی  ، رونق صنایع دســتی با 
رویکرد صادارات و حضور موفق در رویدادهای بین  المللی منطقه را اولویت های 

مهم سال1400عنوان کرد.
به گزارش ایلنا؛ خسرو نشــان با بیان این که معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش دارای سه مدیریت»توسعه گردشگری و میراث فرهنگی، 
نظارت بر خدمات گردشگری و بازاریابی و تبلیغات« است به تشریح برنامه های 
مدیریت توسعه گردشــگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش در 

سال 1400پرداخت.
معاون گردشــگری ســازمان منطقه آزاد کیش در خصوص میزبانی این 
منطقه برای برگزاری یک رویداد مهم در ســطح جهانی که بر رونق صنعت 
گردشــگری جزیره کیش تاثیر گذار خواهد بود، گفت: بررســی موضوعات 
مختلف میراث فرهنگی در سطح ملی و بین  المللی و افزایش رونق گردشگری 
مهم ترین هدف از برگزاری این رویداد جهانی با نــام »جایزه جهانی میراث 

فرهنگی کیش« است.
وی در ادامه تصریح کرد: به برترین های حوزه میراث فرهنگی در سطح ملی 
و بین  المللی در این رویداد جهانی با نام جایزه جهانی میراث فرهنگی کیش 

جوایز ارزشمندی اهداء خواهد شد.
نشان در ادامه سخنان خود با اشــاره به این که مجوزهای الزم برای ایجاد 
پایگاه منطقه ای باستان شناسی در زیر آب از وزارت میراث فرهنگی دریافت 
شده است، گفت: پایگاه منطقه ای باستان شناسی با رویکرد آموزش باستان 

شناسی زیر آب و تورهای آموزشی با حضور اساتید بین  المللی باستان شناسی 
در جزیره کیش برگزار می شود.

وی افزود: ایجاد پایگاه منطقه ای باستان شناسی در زیر آب، نقش مهمی 
بر توسعه گردشگری آموزشی نیز دارد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با اشاره به تالش ها 
برای تخصیص تسهیالت کم بهره به توسعه فضاهای بوم گردی در سطح ملی 
گفت: با پیگیری و مذاکرات ســازمان منطقه آزاد کیــش با صندوق های کار 
آفرینی؛ طرح اعطای تسهیالت کم بهره به فعاالن عرصه بوم گردی در جزیره 

کیش نیز در دست اقدام می باشد.
نشان اظهار داشت: تحقق این اقدام مهم سبب می شود بناهایی که در این 
منطقه تاریخی هستند و شرایط تبدیل به کاربری های گردشگری و بوم گردی 

را دارند فعال شوند.
نشــان در بخش دیگری از ســخنان خود بــر اهمیت برگزاری ســالیانه 
نــوروز دریایی در جزیــره کیش تاکید داشــت و افزود: رویــداد مهم نوروز 
دریایی به صــورت فرا منطقــه ای و در حوزه فرهنگی خلیــج فارس برگزار 
 می شــود از این رو جزیره کیش مــی تواند محل برگزاری ایــن رویداد مهم 

و ارزشمند باشد.
همچنین وی خاطر نشان کرد: با یک هم افزایی با جزیره قشم، بندر کنگ، 
بوشهر و سایر مناطقی که در پیشینه تاریخی خود بحث نوروز دریایی را دارند، 
می توانیم این نوروز را به یک رویداد ماندگار در جشــنواره تابســتانی کیش 

تبدیل کنیم.

نشان در ادامه تشــریح برنامه های مدیریت توســعه گردشگری و میراث 
فرهنگی ســازمان در ســال 1400 بر تکمیل مرمت کاخ مرجان که یکی از 
آثار ثبت شده در میراث فرهنگی است اشاره داشــت و گفت: امسال مرحله 
نخســت مرمت این بنا تکمیل می شود و با آماده ســازی آن،فضای مناسبی 
برای فعالیت های فرهنگی و هنری منطبق با شرایط پیش روی جزیره ایجاد 

خواهد شد.
نشــان با بیان این کــه طرح مقام ســازی ایــن بنا با همکاری شــرکت 
عمــران، آب و خدمات کیــش درحال اجرا اســت اظهار داشــت: ضمانت 
 آغــاز مرحله بعــدی ایــن طرح بــه اتمام رســیدن مقــام ســازی بنای 

کاخ مرجان است.
همچنین مطالعات ابتدایی مرمت بازار فرانســه در بودجه 1400 سازمان 

منطقه آزاد کیش پیش بینی شده است.

تشریح برنامه های گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1400 

مدیــر عامــل ســازمان منطقــه آزادکیــش، 
بین  المللی سازی، کارآفرینی و تقویت مهارت های شغلی 
را محورهای مهم فعالیت های دانشگاهی در مناطق آزاد 

برشمرد.
به گزارش ایلنا، در نشســت جعفر آهنگران با روسای 
پردیس های بین  المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف، پیام 
نور، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی تهران و جامع علمی 
کاربردی که دوشنبه 6 اردیبهشــت در سالن اجتماعات 
این سازمان برگزار شد، شــرایط فعلی و برنامه های این 
دانشــگاه ها در  جزیره کیش عنوان و راهکارهای تقویت 
تعامالت درجهت توســعه آموزش عالی و افزایش جذب 

دانشجویان خارجی و داخلی بررسی شد.

آهنگران در این نشســت بر توجه جدی دانشگاه های 
مناطــق آزاد بــه مقولــه تجاری ســازی و بین  المللی 
شــدن فعالیت ها تاکید کرد و گفت: خروجــی فعالیت 
شــعب بین  المللی دانشــگاه ها در کیش باید به تقویت 
شــتاب دهنده ها اســتارت آپ ها، کارآفرینی و توســعه 

فعالیت های دانش بنیان منتهی شود.
وی با بیــان اینکه آمــوزش باید یادگیری و ســطح 
مهارت های شغلی و تخصصی را ارتقاء دهد اظهارداشت  : 
درحال حاضر دربخش های دولتی و خصوصی جزیره نیاز 
به افرادماهر و متخصص داریــم که می توان با بهره گیری 
صحیح از ظرفیت های دانشــگاهی این نیــاز را برطرف 
کرد. آهنگران بر ضــرورت آینده نگری و انطباق برنامه ها 
با نیاز های جزیره کیش تاکید کرد و گفت: ســاده سازی 
فرایند ها و ارتقای عملکرد بخش های مختلف جزیره کیش 
بهترین مولفه برای ســنجش میزان موفقیت دانشگاه ها 
در تحقق اهداف راهبردی آنهاســت. رئیس هیات مدیره 
ســازمان منطقه آزاد کیش افزود: حضور بیش از7 هزار 

دانشجو در جزیره کیش باید فعالیت های فرهنگی منطقه 
را به طرزچشمگیری تقویت کرده و فضای فرهنگی جامعه 
شهری کیش را ارتقا دهد. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست  ، بین  المللی 
سازی، تنوع رشــته ها درمقاطع محتلف و افزایش جذب 
دانشــجویان خارجی را مهم ترین محــور فعالیت های 
دانشــگاهی درکیش عنوان کرد و گفت: حضورشــعب 
بین  المللی دانشــگاه های مطرح کشــور درجزیره کیش 
فرصت منحصر بفردی رابرای ایجاد مراودات بین  المللی 
و جذب دانشــجوی خارجی درمنطقــه ایجادکرده که 
باید به شکلی شایســته ازآن بهره برد. داریوش سلیمی، 
با اشــاره به ابرازتمایل وزارتخانه های بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی و وزارت علوم  ، تحقیقات و فناوری برای 
همکاری های مشــترک درجزیره کیش درجهت توسعه 
آموزش عالی و فعالیت هــای علمــی بین  المللی گفت: 
ســازمان منطقه آزاد کیش با انعقاد چندین تقاهم نامه 
درجهت حمایــت از فعالیت دانشــگاه ها و تحقق اهداف 

شهر دانشی تالش های موثری داشــته است. همچنین 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در 
این جلسه با اشــاره به ضرورت توجه جدی دانشگاهها به 
مهارت آموزی در راستای تحقق اهداف راهبردهای طرح 
جامع کیــش تصریح کرد: طبق سندچشــم انداز1405 
ســازمان منطقه آزاد کیش، این جزیره به عنوان دروازه 
کشور برای تعامالت و مراودات بین  المللی درعرصه های 
مختلف علمی، فناوری، اقتصادی و گردشــگری جایگاه 
مهمی دارد و دانشگاهها در تثبیت و ارتقاءاین جایگاه نقش 

مهمی ایفا می کنند.
سعید پورعلی با ابراز خرسندی از تعامل خوب بخش 
خصوصی با دانشــگاه ها در زمینه ایجاد رشته های جدید 
و تقویت مهارت های شــغلی در منطقه گفــت: با توجه 
به اینکه محور اصلــی فعالیت ها درکیش گردشــگری 
اســت باید در حوزه گردشگری ســالمت و گردشگری 
 علمی از ظرفیت های منحصر به فرد دانشــگاهی کیش 

استفاده کرد.

آهنگران در نشست به روسای دانشگاه ها تأکید کرد:

بین  المللی سازی و تقویت مهارت های شغلی با  محور توسعه آموزش عالی در کیش 

خبر
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