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با حضور مشاور    رئیس  جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و رئیس ســازمان ثبت اسناد و امالك 
کشور از ســند حدنگار جزایر کیش 

رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومــی و امور 
بین   الملل ســازمان منطقه آزاد کیش 
به نقل از فرینا، این مراســم با حضور 
»سعید محمد« مشاور    رئیس  جمهور 
و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه ، 
»حســن بابایی« رئیس سازمان ثبت 
اســناد امالك کشــور، »محمدرضا 
رضایی کوچی«،    رئیس  کمیســیون 
عمران مجلس شــورای اســالمی و 
»مهدی کشاورز« مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش و جمعی از مسئولین 
محلی منطقه در جزیره کیش برگزار 

شد.
یادآور می شود؛ اوایل اردیبهشت 
ماه جاری تفاهم نامــه همکاری بین 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و سازمان ثبت اسناد و امالك 
کشور با هدف فراهم شدن ثبت شعب 
شــرکت ها در مناطــق آزاد در جهت 
بهبود کسب و کار فعالین اقتصادی به 

امضا رسید.
این تفاهم نامه همــکاری با هدف 
هماهنگی در جهت جانمایی، ثبت و 
صدور اسناد مالکیت کاداستری و بروز 
رسانی اطالعات مالکیتی و نقشه های 
مرتبط در محدوده مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، همکاری در جهت بازبینی، 
پاالیش و تاســیس انواع شــرکت ها 
با شناســه مجزای مناطــق آزاد، بین 
»سعید محمد« مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری 
ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و »حســن 
بابایی«، معاون رئیس قــوه قضائیه و 
رئیس سازمان ثبت اســناد و امالك 

کشور منعقد شد.
 ۴ جزیره ایرانی 

سند مالکیت خورد
   رئیس  سازمان ثبت اسناد و امالك 
کشور گفت: حدنگاری جزایر ایرانی 
خلیج فارس و دریای عمان با همکاری 

همه دســتگاه های مسوول به عنوان 
یکی از اولویت های سازمان ثبت اجرا 

می شود.
اســناد مالکیــت جزایــر کیش، 
هندورابی، فارور کوچــک و بزرگ با 
حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
   رئیس  ســازمان ثبت اسناد و امالك 

کشور رونمایی و تحویل داده شدند.
   رئیس  کمیسیون عمران مجلس 
شورای اســالمی در مراسم رونمایی 
و تحویل از اســناد مالکیت حد نگار 
منطقه آزاد کیش، گفت: بخشــی از 
زمین هــای دولتی در نوار ســاحلی، 
جزایر و مناطق آزاد با مشارکت بخش 

خصوصــی می توانند در طرح جهش 
مسکن مورد استفاده قرار بگیرند.

رضایی کوچی افزود: بهره گیری از 
اقتصاد دریا و تامین مسکن ساکنان 
نوار ساحلی کشور به توسعه شهرهای 

ساحلی کمک می کند.
وی افــزود: مانعی بــرای تامین 
مصالح ساختمانی به منظور ساخت 
مسکن مردمی در کشور وجود ندارد 
و دولت برای ســاخت یــک میلیون 

مسکن در سال آمادگی دارد.
تفاهم نامه ای برای تسریع 

فرآیند ثبت شرکت ها
   رئیس  سازمان ثبت اسناد و امالك 

کشور نیز در مراسم رونمایی و تحویل 
اســناد مالکیت حدنگار )کاداستر( 
گفت: امضای تفاهم نامه بین سازمان 
ثبــت و دبیرخانــه شــورای عالی 
مناطق آزاد فرآیند ثبت شرکت ها را 
سرعت می بخشد و سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد و جزایر را آسان و مطمئن 

می کند.
حســن بابایی افــزود: حفاظت 
از محیــط زیســت و جلوگیری از 
تصرف غیر قانونی اراضی، جلوگیری 
از زمین خــواری و جعل اســناد از 
مهمتریــن اهــداف امضــاء ایــن 

تفاهم نامه است.

دریافت سند تک برگ دیگر 
مناطق آزاد تا دو ماه آینده

دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفت: 
تا دو ماه آینده دیگــر مناطق آزاد هم 

سند تک برگ دریافت می کنند.
بابایی اظهار داشــت: حد نگاری 
جزایر ایرانی خلیــج فارس و دریای 
عمــان کــه در جغرافیای اســتان 
هرمزگان قرار دارد با همکاری اداره 
کل ثبت اسناد و امالك، استانداری، 
منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت 
دفاع، ســازمان جغرافیــای نیروی 
مسلح و ســایر دستگاه های مسوول 
به عنوان یکی از اولویت های سازمان 

ثبت اجرا می شود.وی با بیان اینکه 
حدنگاری این جزایــر تا ۲ ماه آینده 
به پایان می رســد افزود: همچنین 
تاپایان سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون 
و ۸۰۰ هــزار هکتــار از اراضی ملی 
اســتان هرمزگان مــورد عملیات 
حدنگاری قرار گرفته و صدور اسناد 
مالکیت ســایر نقاط نیز در دستور 

کار است.
   رئیس  سازمان ثبت اسناد و امالك 
کشور اضافه کرد: این سازمان ابتدای 
اردیبهشــت ۱۴۰۱ بــرای اجــرای 
عملیــات حدنــگاری در مناطق آزاد 
کشور تفاهمنامه همکاری مشترك با 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری 
به امضا رسانده است و سند حدنگاری 
جزیره های سازمان منطقه آزاد کیش 
شامل کیش، هندورابی، فارور بزرگ 
و کوچک در راستای تحقق این برنامه 

رونمایی شده است.
وی افزود: همکاری برای توســعه 
انــواع ثبت مالکیت ســندی، ســند 
اختراعات، عالم تجاری و صنعتی، ثبت 
انواع شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
و اســتفاده از ظرفیت ۲ مجموعه در 
تکمیل و تبادل اطالعات، تخصیص و 
بازبینی شناسه ملی اشخاص حقوقی 
و تســریع در تبــادل الکترونیکی در 
عملیات ثبتی نقل و انتقال مالکیت و 
اجرای مفاد اسناد رســمی در جهت 
اعمال قانون و مقــررات مناطق آزاد از 
دیگر موارد تفاهم نامه مشترك بین ۲ 

مجموعه است .
بابایی یادآور شــد: انتظار می رود 
اســناد حد نگاری تمام مناطق آزاد 
تجاری با تحقق همکاری ۲ مجموعه 
در کمترین زمان ممکن به اتمام برسد 
تا اختالف حقوقی و ســوء استفاده از 
امالك در مناطــق آزاد به زودی رفع 
شود.منطقه آزاد کیش شامل جزایر 
کیش به وســعت ۹۲ کیلومتر مربع، 
هندورابی به وسعت ۲۳ کیلومتر مربع، 
فارور بزرگ به وســعت ۲۷ کیلومتر 
مربع و فارور کوچک به وســعت پنج 

کیلومتر مربع است

با حضور مقامات کشوری و مسئولین محلی منطقه؛

سند حدنگار جزایر كيش رونمایی شد

خبر

مهدي کشــاورز ســه مؤلفه اصلي »علم و 
خرد«، »آداب« و »تفکــر و خالقیت« را براي 
رسیدن به اهداف تعیین شده در راستاي تحقق 

سیاست هاي کالن منطقه آزاد کیش برشمرد
به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، مهدی کشاورز در 
نشســتی با نوکارآفرینان به برگزاري جلسات 
متعدد و هدفمند با سرمایه گذاران کیش اشاره 
کرد و اظهار داشــت: براي رسیدن به موفقیت 
نسلي تالشگر توجه به سه مؤلفه اصلي از اهمیت 

ویژه اي برخوردار است.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به موفقیت های برخی کشورها، »تالش، 

خالقیت و پشت کار » را عامل رسیدن به موفقیت 
دانست و گفت: برای رسیدن به نقطه ی مطلوب 
و طالیی باید نسلی تالش گر بوده و از سه مولفه 
»علم و خرد« که از داده هــا و اطالعات حاصل 
می شود، »آداب هر کاری« و »تفکر و خالقیت« 

غافل نشد.
وی بر اصــالح فرآیندها برای رســیدن به 
موفقیت در هر حوزه ای، تصریح کرد: حلقه های 

طالیی بین دانش و ارزش باید بررسی شوند.
کشاورز اظهار داشت: »نظم و ساماندهی«، 
»اصالح ساختارهای سازمانی«، »تعیین تکلیف 
پرونده هــای معطــل« و »ایجــاد گرو ه های 
تخصصی«از اهداف اصلي سازمان منطقه آزاد 

کیش هستند.به گفته کشــاورز مناطق آزاد در 
تمام دنیا کمتر از ۱۰ هــزار هکتار و در مناطق 
غیرمسکونی با دراختیار داشتن زیرساخت های 
الزم از جمله زمین توسط دولت در حال فعالیت 
هستند اما در جزیره کیش که از جمله بهترین 
مناطق آزاد در ایران به شــمار می رود با چنین 
شرایطی مواجه نیستیم.وی با بیان این مطلب 
که تعدد قوانین و تغییرات مداوم مسووالن در 
ایران مانع پیشرفت و رســیدن به کمال است، 
بر محدودیت اختیارات و ابالغ بخشــنامه های 
ســلیقه ای تاکید کرد و ادامه داد: مناطق آزاد 
بدون مزایا و قوانین خود، تفاوتي با ســرزمین 

اصلی ندارد.

کشــاورز افزود: هر تغییری نیازمند مطالعه 
است و این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به آیه ی »ان الباطل  کان زهوقا« 
خاطرنشــان کرد: اگر ایرادهای خود را برطرف 

کنیم، مسیر باز و نتیجه محقق می  شود.
امیرمیثم گیاهی مدیراجرایی »شتاب دهنده 
رادمان کیش« با بیان این کــه ایجاد آکادمی 
کارآفرینی با مشــارکت دانشــگاه های معتبر 
کیش و ارائه   شــتاب دهنده  ها برای توسعه این 
اکو سیســتم، مورد بررســی قرار گرفته است، 
گفت: کارآفرینان سنتی باید با نگاه نوآورانه به 
ارزش افزوده ی باالتــر و ارائه ی خدمات خالق، 
سهل تر، ارزان تر، سریع تر و هوشمندتر دست 
یابند.آخرین نشست از دوره ی دوم نشست های 
کارآفرینی، شامگاه دوشنبه دوازدهم فروردین 
در مرکز نــوآوری کیش برگزار شد.حســین 
خسروی بنیان گذار ویکست، احمد کتابفروش 

دبیر ســندیکای صنایع کیش، زهره شریفیان 
مدیرعامــل شــرکت فن آفرین پــارس، کاوه 
هدایت نژاد بنیان گذار دامونان، و پرویز عطایی 
معــاون اداره نوآوری کیش از ســخنرانان این 
نشست بودند.سلسله نشست های کارآفرینی 
با محوریت شعار »کیش، بهشت کارآفرینان« 
سه شنبه هر هفته از ســاعت ۱۷ تا ۱۹ در مرکز 

نوآوری کیش برگزار می شود.

آئین کلنگ زنی طرح اداره ثبت اسناد و امالك 
کیش در مساحتی بالغ بر 5۰۰ متر مربع جنب 
میدان سعدی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی 
و امور بین   الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آئین 

کلنگ زنی این طرح با حضور سعید محمد مشاور 
رئیس جمهــور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، حسن بابایی 
رئیس ســازمان ثبت اســناد و امالك کشور و 

برخی از مسووالن محلی، چهارشنبه چهاردهم 
اردیبهشــت در جزیره کیش برگزار شد.مهدی 
کشاورز با تاکید بر این که باید طرح ساختمان اداره 
ثبت اسناد و امالك کیش کمتر از دو سال آینده 

به اتمام برسد، اظهار داشت: با تسهیل و تسریع 
فرایندهای اداری و اجرایی در حوزه شهرسازی؛ 
طبق برنامه زمان بندی این طرح کمتر از ۲ سال 
آینده به بهره برداری خواهد رسید.رئیس هیئت 
مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، خاطرنشان کرد: 
فعال شدن طرح های نیمه تمام در سطح جزیره 
از اولویت های سازمان اســت از این رو باید تمام 
طرح ها بر اساس برنامه زمان بندی به اتمام برسند.

از سوی مهدي کشاورز تشریح شد؛

سه اصل زمينه ساز تحول در سياست هاي كالن كيش

با حضور کشاورز همراه بود

برگزاری آیين كلنگ زنی ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک در كيش

اخبار کیش

به مناسبت گرامیداشت روز معلم انجام شد
 بازدید سرزده مهدی كشاورز

 از مدارس كيش 
مدیرعامل ســازمان 
منطقــه آزاد کیــش در 
بازدید سرزده از مدارس 
کیش، با اهدای شــاخه 
گل از فرهنگیان زحمت 

کش این منطقه به مناســبت فرا رسیدن روز معلم 
تجلیل کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی کشــاورز ظهر دوشــنبه 
دوازدهم اردیبهشــت در بازدید ســرزده از مدارس 
کیش به منظور تجلیل از فرهنگیان زحمت کش این 
منطقه بر ایجاد تحول در حوزه آموزشی کیش اشاره 
کرد و گفت: ســازمان منطقه آزاد کیش با توجه به 
مسوولیت های محوله در چار چوب قوانین، تالش می 

کند مشکالت فرهنگیان را مرتفع کند.
به گفته کشــاورز، دبیر شــورایعالی مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با انعقاد تفاهم نامه 
ای با وزارت آموزش و پرورش و بهره مندی از نظرات 
و پیشــنهادات فرهنگیان؛ برنامه های اجرایی برای 
پیشــرفت و ارتقاء ســطح کیفی آموزش در جزیره 

عملیاتی خواهد شد.
وی در خصوص ارزیابی ســرانه ها و اســتفاده از 
امکانات موجود با همکاری و مشارکت میان آموزش 
و پرورش و سازمان، اظهار داشت: اقدامات موثری در 
حوزه های »اسکان، حقوق، ایاب و ذهاب« معلمان در 

جزیره کیش محقق می شود.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، 
خاطر نشان کرد: با بررسی پیشنهاد های ارائه شده آن 
دست از موضوعاتی که قابلیت اجرایی دارند، عملیاتی 
خواهد شد.مهدی کشــاورز تاکید کرد: باید مهارت 
افزایی دانش آموزان در دستور کار قرار گیرد تا دانش 
آموزانی که فارغ التحصیل می شوند از مهارت های الزم 

برای وارد شدن به بازار کار برخوردار باشند.
کشــاورز بر ضرورت برگزاری جلسات دوره ای با 
مدیران مدراس و معاونت های عملیاتی برای تحقق 
اهداف تعیین شده اشاره کرد و گفت: با عملیاتی شدن 
برنامه ها، فرهنگیان نیز در جریان زمان بندی رسیدن 
به هدف مطلوب قرار می گیرنــد.وی بر نقش مهم و 
ارزشمند معلمان در تعلیم و تربیت فرزندان این منطقه 
تاکید کرد و اظهار داشت: معلمی شغل انبیاء است و 

معلمان باید به سمت آن جایگاه واال حرکت کنند.
یاسر شاه پیری معاون فرهنگی اجتماعی سازمان 
منطقه آزاد کیش با بیان این که هماهنگی های خیلی 
خوبی در حوزه های »بازسازی و تعمیرات« مدارس 
انجام شده است، گفت: توانمند سازی در حوزه های 

فرهنگی، ورزشی و هنری در حال انجام است.
شاه پیری خاطر نشــان کرد: با هم افزایی، مسیر 
بهتری را برای آموزش و پــرورش زیبای کیش رقم 
خواهیم زد.پرویز حیدری راد رئیــس اداره آموزش 
و پرورش کیش، گفت: دیدار مســووالن ســازمان 
منطقه آزاد کیش با فرهنگیان مدارس قداست معلم 
را به جامعه معرفی می کند.حیدری راد حمایت های 
ســازمان منطقه آزاد کیش از فرهنگیــان را بیانگر 
عملگرایی ســازمان در حوزه هــای مختلف جزیره 
عنوان کرد و افزود: مشاغل با رشته های دانشگاهی و 
رشته های هنری و فنی به صورت مستمر با هم ارتباط 

خواهند داشت تا بتوانند جذب بازار کار شوند.
    

رونمایی از تابلو نقاشی »َمهره« به 
مناسبت روز خليج فارس در جزیره 

بــا حضور مشــاور و 
سرپرســت اداره کل 
حوزه مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیش تابلو 
نقاشــی دیجیتال َمهره 

»زنان مســتقل، صالبت و دلیر« خلیــج فارس در 
نگارخانه هنر، جزیره کیش رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین   الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، رضا شجیع در آیین رونمایی تابلو 
نقاشی دیجیتال َمهره و آئین جشــنواره غذاهای 
جنوبی مهیاوه که شامگاه شنبه دهم اردیبهشت در 
نگارخانه هنر، جزیره کیش برگزار شد، گفت: خلیج 
فارس میثاقی ماندگار از دلدادگی و انس یک ملت 
به این مرز  و بوم و پیوندی اســت که در سایه هنر، 
فرهنگ، تاریخ و تمدن این ملــت پر افتخار، صبور 
و بی مانند مستحکم تر شــده و خوشبختانه امروز 
شــاهد پیوند ناگسســتنی دل های همه ایرانیان 
بویژه نوجوانان، جوانان و کودکان به خلیج فارس به 
عنوان مایه ی مباهات و عشق ایرانیان به این وطن 

عزیز هستیم.
شجیع افزود: بسیار مایه مباهات و افتخار است که 
جزیره کیش چون گهواره ای، هنرمندان را در خود 
پرورش داده و حفظ کرده که در سراسر این سرزمین 
بی نظیر هستند. هنرمندانی که با خلق آثاری زیبا و 
ماندگار با موضوع خلیج فارس، آیین گرامیداشــت 
روز ملی خلیج فارس را به آیینی ماندگار از تعهد یک 

هنرمند به سرزمین و وطن تبدیل کردند.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در 
آیین هجدهمین دوره از مسابقات قرآن کریم 
ضمن تبریک فرا رسیدن روز کارگر و روز معلم، 
بر لزوم اهمیت برنامه هــای اجرایی در حوزه 

قرآنی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا؛  مهدی کشــاورز در آیین 
اختتامیه هجدهمین دوره از مسابقات قرآن 
کریم در کیش، اظهار داشــت: قرآن به عنوان 
جامع ترین، دقیق تریــن و فصیح ترین کالم 
الهی برای مســلمانان جهان نازل شده و باید 
مفاهیم قرآنی را در تمــام حوزه های زندگی 
شخصی و فعالیت های هنری ســر لوحه کار 

خود قرار دهیم.
وی با تاکید بر جایگاه ویــژه قرآن و تاثیر 
آن در زندگی انســان ها، گفت: با پیش بینی 
برنامه های اجرایــی در حوزه های قرآنی این 

مهم در تمام امــور جاری و حاکــم خواهد 
شــد.مدیرعامل ســازمان با اشــاره بر لزوم 
اهمیت قرآن و جاری شدن آن در نفس و همه  
عملکردها، از عوامل برگزاری این مســابقات 

تجلیل کرد.
کشــاورز ضمن تبریک فرا رســیدن روز 
کارگر، اظهار داشت: هر کسی در هر جایگاهی 
که مســوولیت دارد، باید کار خود را درســت 
انجام دهد.وی همچنین با تبریک روز معلم، 
به برنامه هــای ریزی هــای الزم در خصوص 
حل مشکالت پیش رو اشاره کرد و افزود: برای 
ایجاد آرامش و آسایش بیشتر معلمان از هیچ 

تالشی دریغ نخواهیم کرد.مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش در پایــان با تاکید بر محرز و 
مستند بودن نام خلیج فارس، این روز را به همه 

تبریک گفت.

نوجوان و مسجد دو شاخص اصلی 
فعالیت در حوزه قرآن است

مدیــرکل دفتر تبلیغ و ترویــج امور قرآن 
و عترت نیــز در آییــن اختتامیه هجدهمین 
دوره از مســابقات قرآن کریم در کیش، بر دو 
شاخص »نوجوان« و »مسجد« و لزوم فعالیت 
در این حوزه تاکید کرد.حامد منیری شــعار 
نمایشگاه امسال را »قرآن کتاب امید و آرامش« 
عنوان کرد و در ادامه از دو شاخص »نوجوان« 
و »مســجد« نام برد و با اشــاره به تاکید مقام 
معظم رهبری بر این حوزه، تصریح کرد: قرآن 
کتاب نجات است و باید توجه ویژه به حوزه ی 

دیجیتال، رایانه و همچنین برگزاری  مسابقات 
برای ترغیب نوجوانان، فعالیت داشت.منیری 
در پایان از این که مخاطب اصلی این محافل و 
مسابقات قرآن کریم، نوجوانان هستند، ابراز 

خرسندی کرد.
در پایان این مراســم از ۱۰5 نفر مقام برتر 

اول تا سوم و برگزیده در ۳۰ بخش تقدیر شد.
آئین اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات 
قــرآن کریم با حضــور مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد کیــش، امام جمعــه کیش، امام 
جمعه اهل ســنت، مدیرکل دفتــر تبلیغ و 
ترویج امور قرآن و عترت، جمعی از معاونین، 
مشاورین، مدیران سازمان و همچنین قاریان 
ممتاز بین المللی کشــور شــامگاه یکشنبه 
یازدهم اردیبهشت در سالن خلیج فارس مرکز 

همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عمل آورد 

تجليل از عوامل برگزاری هجدهمين دوره از مسابقات قرآن كریم


