
تیم خونگیری سازمان انتقال خون هرمزگان ، برای دریافت خون اهدایی ساکنان و 
گردشگران، از یکشنبه 29 دی در بیمارستان کیش مستقر می شود. 

به گــزارش ایلنا؛ تیــم زیر مجموعــه ســازمان انتقال خــون هرمــزگان، از 29 
 دی تا یکــم بهمــن در بخش تاالســمی بیمارســتان کیــش آمــاده دریافت خون 

اهدا کنندگان است.
شرایط ســنی اهداکنندگان از 18 تا 60 ســال و وزن باالی 50 کیلوگرم می باشد و 
داوطلبان  پیش از اهدای خون باید با مصرف وعده غذایی مقــوی و مایعات کافی و اجتناب از مصرف هرگونه دارو، از 

ساعت 10 تا 16 با در دست داشتن کارت ملی به بخش تاالسمی بیمارستان مراجعه کنند.
گفتنی است مراجعه کنندگان باید هرگونه سابقه حساســیت های دارویی یا غذایی و یا بیماریهای ویروسی را به 

پزشک اطالع دهند و حداقل 10دقیقه پس از اهدا در بیمارستان حضور داشته باشند.

کارگاه آموزشی" فیلمسازی خالق" با هدف ارتقا کیفیت تولید فیلم کوتاه، توسط کارگردان و فیلمنامه نویس سینمای ایران در 
کیش برگزار می شود.  به گزارش ایلنا؛ این دوره آموزشی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه 
جشنواره بین  المللی فیلم کیش )موج( برنامه ریزی شده است که محمدعلی سجادی کارگردان و فیلمنامه نویس سینمای ایران در 
قالب یک کارگاه فیلم سازی، از 4 تا 10 بهمن سرفصل »کارگردانی از ایده تا اجرا« را تدریس می کند. هنرجویان این دوره، فیلم هایی 
در جزیره تولید می کنند که در مجموعه کارگاه های خالق فیلمسازی نمایش داده و نقد و بررسی می شود، همچنین طبق برنامه 
ریزی، فیلم ها توسط مدرسه فیلمسازی »ایموفیس« انتخاب و در جشنواره های بین  المللی، عرضه و پخش خواهد شد. گفتنی 
است جشنواره بین  المللی فیلم کیش )موج( مرداد ماه سال آینده در کیش برگزار خواهد شد که این دوره در راستای آموزش نکات 
مفید پیش جشنواره در نظر گرفته شده است. در کارگاه آموزشی" فیلمسازی خالق" عالوه بر محمدعلی سجادی، آرش خزایی 
نیز فیلمسازی تک نفره را تدریس می کند. عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه جشنواره بین  المللی فیلم 

کیش)موج( با شماره های 09125599728 - 07644455071 تماس بگیرند.
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انتصاب جدید در حوزه ورزش 
جزیره کیش

رئیــس جدیــد 
هیأت شــنا، شیرجه 
و واترپلــوی منطقــه 
آزاد کیــش بــا حکم 
رئیس این فدراسیون 
منصوب شــد. به گزارش ایلنا؛ به پیشنهاد محمد 
تقی امیری خراسانی، مدیر عامل موسسه ورزش و 
تفریحات سالم، محسن رضوانی رئیس فدراسیون 
شنا،شیرجه و واترپولوی جمهوری اسالمی ایران، 
طی حکمی؛علی عرب را به عنــوان رئیس هیأت 
شنا،شیرجه و واترپولوی منطقه آزاد کیش منصوب 

کرد.
    

انتخاب سرپرست تیم منتخب 
بدمینتون ایران از جزیره کیش 

مربی تیم بدمینتون 
جزیره کیش به عنوان 
سرپرست تیم منتخب 
ایــران در مســابقات 
بین  المللــی جام فجر 
انتخاب شد.  به گزارش ایلنا؛ مسابقات بین  المللی 
بدمینتون جام فجر از دوم تا بیستم بهمن به میزبانی 
شــیراز برگزار خواهد شــد که تیم منتخب ایران 
با سرپرســتی ســیامک احمدی یکی از مربیان با 
تجربه کیش در این رقابت   ها حضور دارد. مسابقات 
بین  المللی بدمینتون جام فجر در تقویم فدراسیون 
درج شده است و به ســبب لحاظ شدن نتایج این 
تورنمنت در رنکینگ جهانی، برای ورزشکاران از 

اهمیت باالیی برخوردار است.
    

پایان مسابقات راگبی ساحلی جام 
سردار شهید سلیمانی در کیش 

مســابقات راگبی 
ساحلی آقایان، »جام 
سردار شــهید قاسم 
ســلیمانی« با معرفی 
تیم برتر بــه کار خود 
پایان داد.  به گــزارش ایلنا؛ این رقابت   ها با حضور 6 
تیم در 2 گروه برگزار شد که تیم   های پسران شیراز، 
کرمان ، سردار اسالمشــهر در گروه یک و تیم   های 
کنگره 60 ، داتیس شیراز و خمسه زنجان در گروه 
دو، در محل پالژ آقایان به مصاف هم رفتند. در مرحله 
مقدماتی،  تیم   ها به صورت دوره ای با یکدیگر رقابت 
کردند و چهار تیم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند که 
تیم   های کنگره 60 و داتیس شیراز با پیروزی برابر 
پسران شیراز و سردار اسالمشــهر به دیدار فینال 
رفتند. در فینال این دوره از مسابقات تیم کنگره 60 با 
پیروزی برابر داتیس، عنوان قهرمانی را ازان خود کرد، 
داتیس در جایگاه دوم ایستاد و تیم پسران شیراز با 
پیروزی برابر حریفش به مقام سوم رسید. همچنین 
تیم کرمان به عنوان تیــم اخالق برگزیده و مهدی 
طاهری از تیم سردار اسالمشهر به عنوان فنی ترین 

بازیکن این دوره از رقابتها معرفی شد.
    

میزبانی کیش از دو رویداد 
بین المللی تنیس 

جزیــره کیــش با 
ظرفیت باالی میزبانی 
از مســابقات ورزشی، 
بهمن امســال میزبان 
مســابقات بین  المللی 
ســطح A زیر 14 سال آســیا و تور تنیس جهانی 
جوانان زیر 18 سال از کشور   های مختلف می شود. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، این دو تورنمنت بین  المللی که 
از سوی کنفدراسیون تنیس آسیا )ATF(به کیش 
محول شده است، در گرامیداشت دهه مبارک فجر 
و دو بخش پسران و دختران از 5 بهمن آغاز می شود 
و تا 19 بهمن ادامه خواهد داشــت. در این دوره از 
رقابت   ها تنیسورهایی از ایران، هند، نپال، سوریه و 
تاجیکستان در بخش پسران و تنیسورهایی از ایران 
در بخش دختران با یکدیگر به رقابت می پردازند. با 
توجه به اینکه مســابقات سطح A باالترین سطح 
مسابقات نوجوانان تنیس آسیا است، قهرمان این 
رقابت   ها 1200 امتیاز در رده بندی آسیایی کسب 
خواهد کرد که »مســیح صالح« داور نشان سفید 
کشورمان ســرداوری این دوره را بر عهده خواهد 
داشت. همچنین مسابقات تور تنیس جهانی جوانان 
زیر 18 سال نیز به سرداوری حسن الچینانی داور 
نشان سفید کشورمان برگزار خواهد شد. گفتنی 
اســت میزبانی تور مســابقات 10 هفته ای سطح 
A بین  المللی در قاره آسیا ، ســال 2019 بر عهده 
کشورهای امارات متحده عربی و بحرین در غرب 
آسیا بوده است و با رایزنی فدراسیون تنیس ایران، 
میزبانی دو هفته ای این رقابت ها در سال 2020 به 

کشورمان داده شد.

ورزش کیش
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: پیش نیاز تکمیل پروژه های نیمه 
تمام در جزیره کیش، حمایت سازمان 

منطقه آزاد کیــش از فعاالن اقتصادی 
پاکدست و با نیت خوب، برای فعالیت 
در زمینه های عمرانی و رونق تولید است.

به گزارش ایلنا؛  غالمحسین مظفری 
در بازدید از پروژه دهکده ساحلی جزیره 
کیش، با بیان اینکه راهبرد اســتراتژی 

ســازمان منطقه آزاد کیش سه ساله 
و بر اساس مطالعه اســناد باالدستی، 
شیوه نامه ها و آیین نامه ها و همچنین 
منشور عملیاتی تدوین شده است؛ گفت: 
استراتژی راهبردی ســازمان بر طرف 
کردن مشــکالت و تکمیل پروژه های 
نیمه تمام جزیره کیش است که این مهم 
در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش 

قرار گرفته است.
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد 
کیش با اشاره به پروژه های بالتکلیف و 
متوقف شده، همچون پروژه شهر آفتاب؛ 
اظهار داشت: پروژه شهر آفتاب یکی از 
پروژه هایی بود که بیش از پانزده ســال 
بالتکیف و متوقف شده بود و روز گذشته 
با تجهیز کارگاه، این پروژه فعالیت خود 

را از نو آغاز کرده است.
مظفری افزود: بــا توجه به اینکه راه 
اندازی مجدد پروژه های نیمه تمام کار 
آسانی نبود، امروز شــاهد هستیم که 
بعضی از این پروژه ها در بازه زمانی کوتاه؛ 

هشت ماه، از طبقه هفتم به طبقه بیست 
و یکم پیشرفت کار داشتند.

غالمحسین مظفری در ادامه سخنان 
خود به پروژه های حوزه خدمات شهری 
در زمینه های زیر ساخت پسماند و تصویه 
خانه فاضالب جزیره کیش اشاره داشت؛ 
و خاطر نشان کرد: فعالیت های عمرانی 
سازمان منطقه آزاد کیش در یک دوره 
سی ساله و بلند مدت پیش بینی شده 
است و کارها را با سرعت و کیفیت خوب  
انجام می دهیــم. رییس هیئت مدیره 
سازمان منطقه آزاد کیش لزوم ارتقای 
استاندارد سازی در حوزه های ساخت 
و ســاز را دارا بودن علم معاونت عمرانی 
و زیر بنایی این ســازمان معرفی کرد و 
گفت: می توان فعالیت هــای صورت 
گرفته در حوزه های عمرانی و استاندارد 
سازی را به عنوان یک پایلوت به سرزمین 
اصلی انتقال داد. وی افزود: در خصوص 
پروژه های عمرانی، صــورت وضعیت 
پیمانکاران پرداخت شده و هیچ مشکلی 

مالی نداریم و امسال به سمت فعال کردن 
حوزه های دیگر هم حرکت خواهیم کرد. 
غالمحسین مظفری با بیان اینکه پروژه 
دهکده ساحلی جزو پروژه هایی بود که 
فراز و فرود های زیادی را داشت؛ گفت: 
این پروژه نیز می توانست به سرنوشت 
دیگر پروژه های متوقف شده دچار شود 
اما امروز با ســرعت و با کیفیت خوب به 

فعالیت خود ادامه می دهد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشــاره به اینکه از همه ظرفیت های 
قانونی خــود اســتفاده مــی کنیم و 
فرمول هایی را طراحی کرده ایم که در 
کنار این پروژه ها باشــیم؛ خاطر نشان 
کرد: مطالبات سازمان مانع از فعالیت و 
ادامه مسیر پروژه ها نخواهد شد، حتی در 
خیلی از پروژه ها مثل پروژه بانک آینده 
و شهر آفتاب، شــرکت سرمایه گذاری 
و توســعه کیش جایگزین بانک شده و 
نسبت به راه اندازی مجدد این پروژه ها 

اقدام کرده است. 

غالمحسین مظفری  با اشاره به وجود 154 پروژه نیمه تمام در کیش 

رونق تولید و پاکدستی الزمه توسعه است

استقرار تیم سازمان انتقال خون هرمزگان در جزیره کیش برپایی کارگاه آموزش فیلمسازی خالق در کیش 

خبر

خبر

شانزدهمین نمایشــگاه بین  المللی کیش با هدف معرفی 
آخرین فرصت ها و ظرفیت های ســرمایه گذاری در طرح های 
حوزه انرژی ایران، دوشــنبه 30 دی در جزیره کیش گشایش 

یافت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، این نمایشگاه بین المللی با حضور ناصر آخوندی معاون 
اقتصادی و سرمایه  گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، مسئوالن و 
مدیران معاونت اقتصادی،حوزه های مختلف مجموعه سازمان، 
محسن مظلوم فارسی مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز 
ایران،محمد رضا پدیداررئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران و همچنین 
شرکت کنندگان داخلی و خارجی  با حمایت وزارت نفت و نیرو، 
شامگاه دوشنبه 30 دی در مرکز نمایشگاه های بین  المللی کیش 

گشایش یافت. این رویداد بزرگ بین  المللی در راستای مقابله 
با آثار تحریم و به منظور معرفی  ظرفیت ها ، تجهیزات و صنایع 
نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی، برق و انرژی ایران، به نمایندگان 
کشور های شرکت کننده برپا شده اســت و تا سوم بهمن ادامه 
خواهد داشت. گفتنی است در این گردهمایی، فعاالن، سازندگان 
و متخصصان صنعت نفت ایران با مشارکت بیش از 140 شرکت 
داخلی و خارجی از کشورهای چین، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، هلند، 
امارات متحده عربی، روسیه و کره جنوبی، انجمن ها و تشکل های 
صنفی صنایع نفت، گاز، پاالیش، پتروشیمی، برق و انرژی حضور 

دارند.
استقبال شرکت های دانش بنیان از نمایشگاه

ناصر آخوندی گفت: 120شرکت دانش بنیان و شتاب دهنده 
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش حضور دارند. 

به گزارش ایلنا؛ معــاون اقتصادی و ســرمایه گذاری این 
سازمان شامگاه دوشنبه پس از گشایش شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش در جمع خبرنگاران گفت: اکثرا غرفه 
ها در این نمایشــگاه دانش بنیان هســتند و با تولید کاالهای 
استراتژی ضمن اینکه از خروج ارز جلوگیری می کنند؛ از مزیت 
صادارت را نیز برخوردارند و ارزآوری می کنند. معاون اقتصادی و 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که در مرکز 
نوآوری کیش جایگاه بیش از 80 شرکت دانش بنیان و بیش از 
40 شرکت شتاب دهنده آماده شده و فضای مناسبی برای شروع 
فعالیت این شرکت ها فراهم شده است؛ افزود: تسهیالت ویژه ای را 
برای شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده در نظر گرفته ایم که 
در سال های ابتدایی اجاره ای از آنان دریافت نمی شود 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 می تواند باشد؛ در مرکز نوآوری کیش لحاظ شده و سازمان 

منطقه آزاد کیش از ابتدا تا انتها در کنار آنان خواهد بود.

در پی اســتقبال گســترده مراکز پژوهشی 
وتحقیقاتی ، عالقمندان ، معماران وشرکت های 
مشاور این حوزه، زمان برگزاری "همایش ملی 
میراث معماری کرانه های ساحلی جنوب ایران 
و شــهرهای فردا" از اول بهمن 98 به هفته آخر 

فروردین 99 موکول شد.
به گزارش ایلنا؛ مهدی رعیتی دبیر شــورای 
عالی سیاســتگذاری این همایش بــا اعالم این 

مطلب گفت : پیشتر قرار بود این همایش از 2 تا 
4 بهمن درجزیره کیش برگزار شود اما  با توجه 
به اســتقبال گســترده مراکز علمی پژوهشی ، 
دانشجویان ، معماران وتمایل بسیاری از صاحبان 
اندیشه برای شرکت در این رویداد فرهنگی، دست 
اندرکاران همایش، زمان برگزاری را به27 و 28 

فروردین سال 1399موکول کردند.
مهدی رعیتی  با اشــاره به اینکه  برنامه های 

مدونی برای ایجاد نگرشی پیشرو در معماری و 
وضعیت ساخت و ساز کرانه های ساحلی جنوب 
ایران با تکیه بر نهادهای بومی و ملی ایران دراین 
همایش ارائه می شود افزود: الگوهای معماری و 
شهرسازی بومی در کرانه ی ساحلی خلیج فارس 
و دریای عمان ، راهکارهای اقلیمی در معماری و 
شهرسازی این خطه، الگوهای بومی و مدیریت 
آب وعناصر و اجزای آن، مصالح و فناوریهای بومی 

قابل احیا در ساخت و ســازهای جدید و محیط 
زیست و ساخت وساز در این منطقه موضوعات 

این همایش است.
گفتنی است "همایش ملی میراث معماری 
کرانه های ساحلی جنوب ایران و شهرهای فردا"به 
همت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ، 
صنعتی واقتصادی کشور، وزارت راه و شهرسازی، 
اندیشگاه مهسا  وسازمان منطقه آزاد کیش برگزار 

می شود و برای نخســتین بار جایزه بین  المللی 
ســالیانه معماری حریره نیز به صاحبان ایده ، 
طراحان و سازندگان ممتاز شرکت کننده در این 

رویداد اهدا خواهد شد.

گشایش شانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی در جزیره کیش

تغییر زمان برگزاری همایش ملی میراث معماری کرانه های ساحلی جنوب ایران

برگزاری رویداد جذب ایده در حــوزه تفریحات و 
ســرگرمی های دریا و ســواحل در جزیره کیش، این 
فرصت را بــرای عالقمندان و گردشــگران متقاضی 
اســتفاده از تفریحات دریایــی در عرصه های جدید 

فراهم می کند 
به گزارش ایلنا؛ هــدف از برگزاری ایــن رویداد، 
ســوق دادن ایده هــای عالقمندانــی اســت که در 
این حوزه صاحــب فکر و دانــش بوده و مــی توانند 
با طراحــی ایده های جدید و مشــارکت با ســازمان 
منطقه آزاد کیــش و مرکز نوآوری جزیــره کیش با 
ســرمایه گذاران و صاحبان بنگاه هــای اقتصادی نیز 

 مشارکت کنند و از حمایت های موجود در این عرصه
 بهره مند شوند.

همچنین محورهای این رویداد: تفریحات ساحلی 
و دریایی بــا رویکرد گردشــگری، حوزه ســالمت و 
ورزش های دریایی و طراحی وسایل بازی خالقانه برای 

تمامی سنین است.
شایان ذکر است این رویداد، چهارم اسفند در مرکز 

نو آوری جزیره کیش برگزار می شود.
عالقمندان می توانند با مطالعه جزئیات فراخوان تا 
30بهمن که آخرین مهلت ارسال ایده ها است نسبت 

به ثبت نام  اقدام کنند.

نخستین پرواز ســلیمانیه – کیش - سلیمانیه توسط 
شرکت هواپیمایی ماهان از یکشنبه 29 دی آغاز شد 

به گزارش ایلنا، با نشستن هواپیمای ماهان از سلیمانیه 
اقلیم کردستان عراق خط پروازی ســلیمانیه – کیش – 

سلیمانیه برقرار شد.
این مســیر پروازی که با هدف تسهیل شــرایط سفر و 
حمایت از گردشــگران و هموطنان گرامی راه اندازی شده 
در روزهای یکشنبه  و چهارشنبه هر هفته انجام می شود و 
ساعت  ورود پرواز از سلیمانیه 10:50 و پرواز خروج از کیش 

11:50خواهد بود.
عزت اهلل محمدی مدیر کل فرودگاه های کیش در جمع 

خبرنگاران با بیان این که برقراری این پرواز ماحصل یک سال 
پیگیری مداوم است؛  افزود: با افزوده شدن این مسیر، تعداد 
مسیرهای پروازی فرودگاه بین  المللی کیش به  21 مقصد 

داخلی و خارجی می رسد.
وی افزود: برقراری این پرواز می تواند پیامدهای خوبی 
برای کیش داشته باشــد و با توجه به موقعیت جغرافیایی 
سلیمانیه، باعث رونق گردشگری و مبادالت کاالیی شود از 
اینرو از تمامی جوامع اصناف کیش تقاضامندم با همکاری و 
حمایت از این اقدام ارزنده  و ارائه خدمات ارزنده به گردشگران 
باعث تداوم این پرواز و برقراری پروازهای مشــابه خارج از 

کشور شوند.

خبر کوتاه

برقراری پرواز رفت و برگشت سلیمانیه - کیش فراخوان رویداد جذب ایده تفریحات و بازی های دریایی در کیش 


