
دکتر مظفری طی مراسمی از تالشگران و حامیان برگزاری دومین نمایشگاه کتاب کیش قدردانی کرد. 
به گزارش ایلنا؛ دکتر غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به همراه دکتر سعید پور 
علی معاون فرهنگی واجتماعی این سازمان،در مراسمی که شامگاه یکم آذر در سالن رازی مرکز همایش 
های بین المللی کیش برگزار شد، از تمامی دست اندرکاران برپایی دومین نمایشگاه کتاب کیش تقدیر 
کردند.  در این مراسم از تالشگران برپایی نمایشگاه و حامیان آن از جمله مسیح اهلل صفا رئیس هیات مدیره 
جامعه هتلداران و مراکز اقامتی کیش ،حسین رباطی مدیرعامل شرکت پارس  کاالی کیش، نصراهلل حاتمی 

مدیرعامل شرکت چایالق کیش، علی صدوق مدیرعامل هتل ترنج، احمد کتابفروش دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش، رحمان سادات 
نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش،ابراهیم ارزانی مدیر مسئول روزنامه اقتصاد کیش، محمد جواد قوامی نژاد رئیس آموزش و 
پرورش، بهرام پورعزت رئیس اداره روابط عمومی وتبلیغات سازمان، مهدی گردآفرین مدیر فرهنگسرای سنائی، سعید یکه  دهقان مدیرامور 
فرهنگی معاونت اجتماعی سازمان، داوود رادمند مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری الست، محمد صادق کوثری فر مدیرکل صدا و سیمای 
کیش و بهرام آزاد مدیرعامل شرکت باربری میرحسینی که با همکاری های خود بستر مناسبی برای برگزاری هرچه با شکوه تر دومین 
نمایشگاه کتاب فراهم کردند، با اهداء لوح سپاس، قدردانی شد. گفتنی است در دومین نمایشگاه کتاب کیش، افزون بر یک میلیارد تومان 

کتاب با تخفیف 50 درصد از طریق بن کارت به خریداران عرضه شد و 25 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.

دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی سواحل جنوب در کیش تاسیس می شود. به گزارش ایلنا؛ در شب 
پایانی دومین جشنواره موسیقی کیش، سعید پورعلی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به اینکه دریا در فرهنگ جنوب به عنوان مادر خطاب می شود، چرا که مادرانه مهر می رزد و مظهر 
رویش است اظهار داشت: همانگونه که زمین در فرهنگ ایرانی بستر رویش و زایش، مهر و عطوفت تلقی 
می شود، در فرهنگ جنوب دریا چنین خصلتی دارد. وی افزود: دریا و ساحل در تمامی بخش ها و تعلقات 
مردمان خطه جنوب از زیست بوم تا فرهنگ عمیق و چندالیه آن ها تاثیر گذار بوده و در لحظه لحظه زندگی 

آن ها دیده می شود. رئیس شورای سیاست گذاری دومین جشنواره موسیقی کیش با بیان اینکه دبیرخانه دائمی جشنواره جنوب با حضور 
مناطق آزاد مستقر در جنوب کشور در کیش تاسیس می شود؛ از برگزاری نشست معاونت های فرهنگی اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد 
جنوب کشور شامل اروند، کیش، چابهار و جزیره قشم، در آینده ای نزدیک و تاسیس دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی در جزیره مرجانی 
کیش خبرداد.آیین اختتامیه دومین جشنواره موسیقی کیش با حضور دکتر مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، رییس موزه 
موسیقی ایران، دبیر جشنواره موسیقی نواحی ایران، دکترکیوان ساکت از اساتید موسیقی کشور، قنبر راستگو نوازنده مطرح ساز جفتی، 
جمعی از مسئوالن محلی و کشوری، هنرمندان و ساکنان جزیره مرجانی و با اجرای ویژه گروه های منتخب، شامگاه جمعه یکم آذر در سالن 

خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
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استقرار تیم سازمان انتقال خون 
هرمزگان در جزیره کیش

تیم خونگیری سازمان انتقال خون هرمزگان ، 
برای دریافت خون اهدایی ساکنان و گردشگران، 
از امروز دوشنبه ســوم آذر در بیمارستان کیش 
مستقر شــد. به گزارش ایلنا، تیم زیر مجموعه 
ســازمان انتقال خون هرمــزگان، از ۳ تا 5 آذر 
در بخش تاالسمی بیمارســتان کیش به اهداء 
کنندگان خون خدمات ارائه می دهد.  شــرایط 
سنی اهدا کنندگان از 18 تا 60 سال و وزن باالی 
50 کیلوگرم می باشــد و اهدا کنندگان پیش از 
اهدای خون باید با مصرف وعده غذایی مقوی و 
مایعات کافی و اجتناب از مصرف هرگونه دارو، 
از ساعت 10 تا 16 با در دست داشتن کارت ملی 
به بخش تاالسمی بیمارســتان مراجعه کنند. 
گفتنی است مراجعه کنندگان باید هرگونه سابقه 
حساسیت های دارویی یا غذایی و یا بیماری های 
ویروســی را به پزشــک اطالع دهند و حداقل 
10دقیقه پــس از اهدا در بیمارســتان حضور 

داشته باشند.
    

جزیره کیش میزبان نخستین 
 دوره مسابقات بین المللی 

رباتیک دانش آموزی

نخستین دوره از مسابقات بین المللی رباتیک، 
با حضور دانش آموزان خارجی مقیم ایران از 14 
کشور در کیش آغاز شد. به گزارش ایلنا؛ دانش 
آموزان خارجی مقیم ایران از 14 کشور آفریقایی، 
آســیایی و اروپایی، از دوم تا پنجم آذر، میهمان 
پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف کیش 
در این دوره از مسابقات شدند. دکتر علی سلک 
غفاری رئیس پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی 
شــریف کیش در آیین افتتاحیه این مسابقات؛ 
هدف از برگزاری این رویداد را آشــنایی دانش 
آموزان خارجی مقیم ایران با پیشرفت های حوزه 
فناوری کشــورمان، تقویت همکاری های بین 
المللی، معرفی ظرفیت ها و توانمندی های علمی 
و آموزشی، آشنایی با جاذبه های جزیره کیش و 
زمینه سازی برای جذب دانشجو در پردیس بین 
المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف عنوان کرد.

دکترعلی سلک غفاری افزود: 51 دانش آموز 
خارجی مقیم ایران از کشورهای مختلف، در قالب 
14 گروه و به مدت سه روز با هم رقابت می کنند 
و در پایان با حضور مقامات کشــوری و سفرای 

کشورهای مختلف از ۳ تیم برتر تجلیل می شود.
گفتنی است حدود 400 هزار دانش آموز اتباع 
خارجی در مدارس و شــهرهای مختلف ایران 

مشغول به تحصیل هستند.
    

در لیگ برتر هندبال بانوان :
تیم هواپیمایی کیش میزبان تیم 

ذوب آهن اصفهان می شود

در هفته پنجم لیگ برتر هندبال بانوان ، تیم 
هندبال شرکت هواپیمایی کیش با تیم ذوب آهن 

اصفهان رقابت می کند.
به گزارش ایلنا؛ دو تیم شــرکت هواپیمایی 
کیش و ذوب آهن اصفهان جمعه 8 آذر ساعت 11 
در سالن چندمنظوره المپیک کیش به مصاف هم 
می روند. گفتنی است تیم های تاسیسات دریایی 
تهران،اشتادسازه مشهد،طرقبه شاندیز مشهد، 
فوالد مبارکه سپاهان اصفهان، ذوب آهن اصفهان، 
نفت و گاز گچســاران، نیروی زمینی کازرون و 
شرکت هواپیمایی کیش، 8 تیم حاضر درلیگ 

برتر هندبال بانوان هستند.

اخبار کیش
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دکتر مظفری: مشوق ها، مزیت ها 
و تســهیالت در نظر گرفته شده برای 
سرمایه گذاری، فرصت مغتنمی برای 
حضور ســرمایه گــذاران خارجی در 

کیش است.
به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
دکتر غالمحسین مظفری مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش در حاشیه 
کیش اینوکس 2019 در جمع ســفرا 
و نمایندگان کشورهای حاضر در این 

نمایشگاه گفت: کیش آماده همکاری با 
کشورهای خارجی از جمله کشورهای 

همسایه است.
وی با بیان اینکه  این جلسه فرصتی 
است برای معرفی پتانسیل ها و ظرفیت 
های جزیره در حوزه هــای صنعتی، 
عمرانی، سرمایه گذاری و گردشگری 
افزود: صدور مجــوز فعالیت اقتصادی 
در کوتاهترین زمان ممکن، واگذاری 
زمین با قیمــت های دولتــی و ارزان 
به صــورت پرداخــت 20درصد نقد و 

80 درصد اقســاط در بازه زمانی 48 
ماهه، از جمله تســهیالتی است که از 
سوی سازمان منطقه آزاد کیش برای 
متقاضیان سرمایه گذاری در نظر گرفته 
شده و شرایط مشارکت برای فعالیت 

اقتصادی را فراهم کرده است.
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد 
کیش مزیت ها و مشوق های معافیت 
مالیاتی را برای ســرمایه گــذاران در 
جزیره کیش 20 ســال عنــوان کرد 
و گفــت: بعــد از گذشــت ایــن بازه 

زمانی،ســرمایه گذاران طی 5 سال از 
۳5 درصد تخفیــف معافیت مالیاتی 

برخوردار خواهند شد.
دکترمظفری وجود گمرک مستقل 
را یکی از ظرفیت هــای جزیره کیش 
برشمرد و گفت: آن دســته از فعاالن 
اقتصادی که مواد اولیــه تولیدی را به 
جزیره وارد مــی کنند و محصول خود 
را به ســرزمین اصلی صادر می کنند 

از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.
وی  عدم نیاز به روادیــد را یکی از 
مزیت های کیش برای حضورسرمایه 
گذاران خارجی برشمرد و افزود: بستر 
سازی ها و امکانات مناسب برای سرمایه 

گذاری در جزیره کیش فراهم است.
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با اشاره به متن سخنرانی سفیر 
افریقایــی در آیین گشــایش کیش 
اینوکس 2019 گفت: میزان سرمایه 
گــذاری در جزیره کیــش 500 هزار 
میلیارد تومان می باشد و این سازمان 
آمادگــی دارد که با تیم کارشناســی 
حاضر در کیش و تهــران، موضوعات 
مطرح شده در این جلسه را مورد بحث 
و بررسی قرار دهد و از تجربه کشورهای 
آفریقــای جنوبــی در بازارهای مالی 

استفاده کند.
دکتر مظفــری در خصوص روابط 
منطقه آزاد کیش و افغانســتان گفت: 

روابط قوی و همــکاری های خوبی با 
افغانستان در حوزه های سرمایه گذاری 
و تجاری برقرار است و رایزنی ها برای 
راه اندازی پروازهای هواپیمایی کیش، 
از هرات و مزار شریف به کیش و مشهد 
و همچنین مســیر مخالــف، در حال 

انجام است.
وی ادامه داد: در حوزه درمانی نیز به 
دلیل وجود خدمات با کیفیت و امکانات 
خوب ، بیمارســتان تخصصی و فوق 
تخصصی منطقــه آزاد کیش میزبان 
گردشگران ســالمت از افغانستان می 

باشد.
دکتر مظفری با بیان اینکه در حال 
حاضر 5 هزار افغــان در جزیره کیش 
مشغول به کار هستند گفت: از این رقم 
برای تعداد 2 هزار و 500 نفر مجوز کار 

صادر شده است.
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد 
کیش در پایان اظهار داشــت: در حال 
حاضر نیز منتظر نتایج ارائه بسته های 
سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران 
افغانی هســتیم که در پی اعالم آن به 

افغانستان سفر خواهیم کرد.
همچنین ســفیر قزاقستان در این 
نشســت، از کیش به عنــوان یکی از 
زیباترین مناطق در ایــران یاد کرد و 
با بیان اینکه شــرایط خوبی در ایران 
برای سرمایه گذاری مهیا است گفت: 

فرصت ها و مزیت هــای جزیره کیش 
برای ســرمایه گذاری بسیار مطلوب 
است  و این پتانسیل را با سرمایه گذاران 
و شــرکت های عالقمند به اشتراک 

خواهیم گذاشت.
وی افزود: تمایــل داریم با حمایت 
ســازمان منطقه آزاد کیش در آینده 
نزدیک پــرواز کیش-گرگان-اکتان 
توسط شــرکت هواپیمایی کیش راه 

اندازی شود.
همچنیــن ســفرا و رایــزن های 
اقتصادی کشــورهای حاضر در کیش 
اینوکــس 2019 ضمن اعالم آمادگی 
جهت مشارکت و همکاریهای اقتصادی 
اعالم کردند که تسهیالت در نظر گرفته 
شــده در جزیره کیش را به ســرمایه 
گذاران کشورهای متبوع خود معرفی 

می کنند.
گفتنی است نمایشــگاه اینوکس 
کیــش دوشــنبه 27 آبان بــا حضور 
سفرای کشورهای لهستان،آفریقای 
جنوبــی، قزاقســتان و همچنیــن 
کاردار مجارســتان، نفر دوم سفارت 
تاجیکستان، ســفیر، رایزن اقتصادی 
و کارمند ســفارت آفریقــای جنوبی، 
رایزن اقتصادی کشور بلژیک، دبیراول 
کشور روسیه به همراه رایزن اقتصادی  
این کشــور و دبیر امور خارجه الجزایر 

گشایش یافت.

در نمایشگاه اینوکس 2019 کیش:

سفرای کشورهای خارجی از سرمایه گذاری در کیش استقبال کردند

تقدیر ازدست اندرکاران دومین نمایشگاه کتاب کیشکیش میزبان دائمی جشنواره موسیقی سواحل جنوب

موسیقی کیش

خبر

آیین اختتامیه دومین جشــنواره موسیقی کیش با حضور 
دکتر مظفری و جمعی از پیشکســوتان و هنرمندان موسیقی 

ایران به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا؛ آیین اختتامیه دومین جشنواره موسیقی 
کیش با حضور دکتر مظفری مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش، رییس موزه موسیقی ایران، دبیر جشنواره موسیقی نواحی 
ایران، دکترکیوان ساکت از اساتید موسیقی کشور، جمعی از 
مسئوالن محلی و کشوری، هنرمندان و ساکنان جزیره مرجانی و 

با اجرای ویژه گروه های منتخب، شامگاه جمعه یکم آذر در سالن 
خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد

مســعود رهبری مدیر هنری معاونت فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس دومین جشنواره موسیقی 
کیش در این مراسم با تقدیر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش و تمامی مسئوالن و دست اندرکاران برگزاری این جشنواره 
با اشاره به محدود جغرافیایی جشنواره نسبت به سال گذشته که 
اختصاص به کالسیک ایران داشت افزود: با توجه به محدودیتی 
که برای این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده بود تصور می شد 
استقبال مانند دوره قبل نباشد اما به همان میزان شاهد استقبال 
گروه های موسیقی سواحل جنوب با ارسال آثاری فاخر بودیم که 

انتخاب از میان آنان را بسیار دشوار می کرد.
وی با اشاره به تفاوت های این دوره از جشنواره نسبت به دوره 
گذشته عنوان کرد: یکی از وجوه تمایز جشــنواره دوم و اول در 
زمینه و عنوان برگزاری بود که در جشنواره دوم تنها به سواحل 

جنوب اختصاص داشت و وجه تمایز جشنواره دوم در نحوه اجرا 
بود که تنها در یک روز اجرا نشد و تالش شد تا با حضور گروه های 
موسیقی در مناطق مختلف مانندخانه بومیان، بندرگاه و فرودگاه 

اجراها در منظر گردشگران و کیشوندان قرار گیرد.
رهبری، با تقدیر از حامیان جشنواره موسیقی کیش خاطر 
نشان کرد: در جشنواره اول 70 درصد حمایت ها توسط سازمان 
و ۳0 درصد توسط بخش خصوصی انجام شد اما در جشنواره دوم 
تالش شد تا در روندی متفاوت 70 درصد حمایت از سوی بخش 
خصوصی صورت بپذیرد و ۳0 درصد توسط سازمان انجام شد و 
عالوه بر این سازمان منطقه آزاد کیش نقش ناظر را در این دوره 
برعهده داشت. همچنین حمید هادی دبیر هنری جشنواره نیز 
در این آیین با تقدیر از مسئوالن و حامیان جشنواره، گروه های 
برگزیده و شرکت کنندگان در آن افزود: این حضور و استقبال 
گسترده ما را برآن داشت تا گام های بعدی را محکم تر برداشته 
و خود را آماده جشنواره ای وزین تر کنیم. به گفته دبیر هنری 

جشنواره موسیقی کیش، جشنواره سوم موسیقی کیش با عنوان 
جشنواره موسیقی خیابانی برگزار خواهد شد. در این جشنواره 
از گروه های برگزیده به دلیل فاخر بودن و زیبایی هر سه اثر به 
طور مساوی تقدیر و از اعالم گروه ها به صورت گروه های اول تا 
سوم پرهیز شد.  همچنین از گروه های میهمان، گروه موسیقی 
بومیان جزیره، کیو 28 و کیش مهر و حامیان جشنواره با اهداء 

لوح و تندیس جشنواره تقدیر شد.
اجرای قنبر راستگو یکی از نوازندگان مطرح ساز جفتی در 
ایران و جهان و تقدیر دکتر مظفری از وی در این مراسم از جمله 
برنامه های شب اختتامیه دومین جشنواره موسیقی کیش بود 
که با استقبال حاضران در جلسه همراه بود. همچنین در این آیین 
کیوان ساکت نوازنده و آهنگساز مطرح کشورمان نیز با نوازندگی 
سه تار، حاضران را به وجد آورد. دومین جشنواره موسیقی کیش 
با عنوان» موسیقی سواحل جنوب ایران، خلیج فارس تا دریای 

عمان« از ۳0 آبان تا یکم آذر در جزیره کیش برگزار شد.

به منظور توســعه همکاری های مشترک در 
زمینه توسعه، ترویج و نهادینه سازی کارآفرینی، 
نوآوری و فنآوری در جامعه، تفاهم نامه همکاری 
سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان ملی کارآفرینی 
ایران به امضا رسید. به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در نشست 
دکتر مظفری مدیر عامل این ســازمان و دکتر 
حسین سالح ورزی رییس سازمان ملی کارآفرینی 
ایران؛  طرفین تفاهم نامه همکاری در خصوص 

توسعه همکاری های مشــترک در زمینه ترویج 
و نهادینه ســازی کارآفرینی، نوآوری و فنآوری 
در جامعه و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و 
بهره گیری از توانمندی های دو طرف و زیست بوم 
نوآوری و کارآفرینی کشور از مزایا و فرصت های 

موجود در مناطق آزاد، به امضاء رساندند.
بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه 
و بالفعل طرفین در توســعه نوآوری، فن آوری و 
کارآفرینی، مشــارکت در بهره مندی از ظرفیت 

های بین المللی طرفین، مشارکت در ترویج و شکل 
دهی زیســت بوم نوآوری، فنآوری و کارآفرینی، 
مشارکت در توســعه اقتصاد دانش بنیان با بهره 
گیری از ظرفیت ها و فرصت هــای منطقه آزاد 
کیش و تسهیل اســتقرار و فعالیت شرکت های 
دانش بنیان در کیش از جملــه موضوعات این 
تفاهم نامه اســت که مدت اعتبار آن سه سال و با 
رضایت طرفین قابل تمدید است.   در این تفاهم 
نامه طرفین در خصوص بــه کارگیری ظرفیت 

های موجود و اســتفاده از سازو کارهای مناسب 
برای اجرای مفاد تفاهم نامه و برگزاری رویدادهای 
تخصصی کارآفرینی، نوآوری، فناوری، همایش ها، 

مسابقات و جشنواره ها در سطوح ملی و بین المللی، 
در راستای تقویت فرهنگ کارآفرینی و حمایت و 

تقویت کسب و کار، متعهد شدند.

دومین جشنواره موسیقی کیش به ایستگاه آخر رسید

امضای تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد کیش 
و سازمان ملی کارآفرینی ایران


