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مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد 
کیش بر تقویت تعامالت میان بخشی 
و همکاری گسترده با بخش خصوصی 
در جهــت ارائه خدمــات باکیفیت به 

گردشگران تاکید کرد.
به گزارش ایلنا؛ غالمحسین مظفری 
در جلســه شــورای معاونان و مدیران 
این سازمان، ارائه خدمات با کیفیت به 
گردشگران در کیش را یکی از مهم ترین 

محورهای فعالیت این سازمان عنوان 
کرد و افزود: بخشــی از این خدمات از 
سوی ســازمان منطقه آزاد کیش ارائه 
می شود و بخشی نیز مربوط به افرادی 
است که حلقه اتصال ما با گردشگر برای 

ارائه خدمات با کیفیت هستند.
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد 
کیش خاطرنشــان کرد: بایــد توجه 
اصلی متولیان این امر به ارائه خدمات 

باکیفیت، مطلوب و مناسب با شرایط 
ایده ال جلب شود.

مظفری با اشــاره به افزایش سطح 
توقع گردشــگران ازخدمات در جزیره 
کیش و ضرورت حضور افراد توانمند در 
عرصه گردشگری برای حفظ برند کیش 
به عنوان مقصد مطلوب گردشــگری 
در کشــور و منطقه گفت: باید خود را با 
شرایط موجود تطبیق داد و در راستای 

ارتقای کیفیت گام های موثری برداشت 
و افرادی که توانایی همسو شدن با روند 
ارتقای خدمات در کیش را ندارند باید از 

سیستم حذف شوند.
مظفــری در رابطــه بــا تبییــن 
هدف گذاری ها برای جذب گردشگران 
از استان های مختلف کشور به منطقه 
آزاد کیش نیز گفت:  مراکز گردشگری 
و تفریحی یکی از پربازدیدترین مکان ها 
در این جزیره اســت و سازمان منطقه 
آزاد کیش بیشتر از خدمات زیربنایی؛ 
از طریق مکان های گردشــگری مورد 

قضاوت مسافران قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: در ســاماندهی 
ایــن فضاها بایــد به گونــه ای عمل 
کرد که ارتقای کیفیــت اصلی ترین 
موضوع برای جلب رضایت حداکثری 

گردشگران باشد.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش در رابطه بــا جذب 40 برند 
شناخته شده در منطقه آزاد کیش افزود: 
با فراهم کردن مکان های مناســب در 
ساحل جزیره کیش برای برند های یاد 
شده، سطح ارائه خدمات در این منطقه 

ارتقا خواهد یافت.
به گفته مظفری عملکرد سازمان 
منطقــه آزاد کیــش در حوزه های 

مالــی، فرهنگــی، اقتصــادی و 
حاکمیتی باید نماینگر یک سازمان 

مقتدر و توانمند باشد.
مظفری گفت: جزیره کیش به عنوان 
منطقه گردشگرپذیر پیشگام در توسعه 
و فراهم کردن زمینه های رشد اقتصادی 
است و در بســیاری از موضوعات برای 

کشور پایلوت است.
بر اســاس ایــن گــزارش تبدیل 
ساختمان منطقه آزاد کیش در تهران 
به نمایشــگاه دائمی و استفاده بهینه از 
فضای موجود این ساختمان با پیش بینی 
تقویم ساالنه، برنامه ها و مناسبت های 
متنوع ازدیگرموارد مطرح شده دراین 

نشست بود.
در این راستا مظفری ضمن تاکید بر 
ضرورت سرعت بخشیدن به بهسازی 
و بازسازی ســازمان منطقه آزاد کیش 
در تهران اظهار داشت  : به دنبال فضای 
لوکس و تشریفات نیستیم بلکه در تالش 
هستیم فضای مرتب و مناسبی که در 
شان سازمان و همچنین هموطنانمان 
باشد ایجاد شده و نظم و انظباط حاکم بر 
سیستم سازمان در محل پاسخگویی به 

مراجعان نیزاحساس شود.
وی بر ضرورت تعیین کاربری های 
متنــوع درجهــت اســتفاده بهینه 

ازفضاهای تاره ایجاد شده تاکید کرد و 
گفت  : چنانچه نوع بهره برداری از این 
فضاها مشخص نشــده و برنامه ریزی 
الزم برای استفاده بهینه لحاظ نشود، 
این فضا با وجود صــرف هزینه بدون 

استفاده رها خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش اظهار داشــت: با شناسایی 
مخاطبان جامعه هدف در هر بخش و 
حوزه بر اساس برنامه ساالنه؛ می توان 
42 برنامه متنوع در ساختمان منطقه 

آزاد کیش در تهران برگزار کرد.
مظفری با اشــاره به تدوین برنامه 
کوتاه مدت برای برگزاری نمایشــگاه 
عمومی از توانمندی ها و ظرفیت های 
موجود کیش در تهران افــزود: پس از 
برگزاری نمایشــگاه باید برنامه زمان 
بندی جهــت برپایی نمایشــگاه های 
مختلف همراه با یک ســالن با ظرفیت 
پذیرش 100نفر و مجهــز به امکانات 

پشتیبانی پیش بینی شود.
الزم به ذکر است در این جلسه سید 
محمد رضا مداح، مشاور و مدیرکل حوزه 
مدیرعامل، معاونان و برخی از مدیران 
ســازمان منطقه آزاد کیش و مدیران 
عامل شرکت های تابعه سازمان و فعاالن 

بخش خصوصی نیز حضور داشتند.

غالمحسین مظفری تأکید کرد؛

ارتقای کیفیت خدمات در راستای افزایش رضایتمندی گردشگران کیش 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

مدیر عامل ســازمان منطقــه آزاد کیش از 
پایان مرحله نخست تدوین سند ارتقای نقش 
زنان درجزیره کیش خبر داد و گفت  : این ســند 
شاخص های توسعه را با محوریت زنان و نقش آن 

در خانواده و جامعه بررسی می کند.
به گزارش ایلنا در جشــن والدت باسعادت 
حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن که با حضور 
مسئوالن ســازمان منطقه آزاد کیش، ادارات، 
نهادها و فعاالن بخش خصوصی و جمعی ازبانوان 
منطقه عصر سه شنبه 14 بهمن در سالن خلیج 
فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار 
شد، غالمحسین مظفری با تبریک این مناسبت 
تصریح کرد: جزیره کیــش باید به الگوی موفق 
کشوری در زمینه بهره مندی ازتوانمندی های 

بانوان درعرصه های مختلف تبدیل شود.
وی حضــور موفق زنــان ایــن منطقه در 
عرصه های مختلف اجتماعی و خانواده رایکی 
از شاخصه های مهم توسعه یافتگی جزیره کیش 

برشمرد.
وی افــزود: حضورموفق زنــان این منطقه 
درعرصه های مختلف اجتماعی و خانواده یکی 
ازشاخصه های مهم توسعه یافتگی جزیره کیش 

است . مظفری تشکیل پارلمان زنان درکیش با 
رویکرد ایجاد فضای مطلوب برای مشــارکت 
بانوان درتمامی عرصه هــای اجتماعی را گامی 
مهم درارتقاء فعالیت های حوزه بانوان برشمرد 
و تصریح کــرد: قرارداریم به معنای درســت از 
مشارکت واقعی جمعیت بانوان که بخش عظیمی 
از جمعیت جزیره کیش را تشــکیل می دهند 
بهره ببریــم . مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش اظهار داشــت  : پارلمان زنان باید با ایجاد 
کمیته های تخصصــی از ظرفیت های موجود 
زنان و توانمندیهای درخور توجه بانوان کیش در 

بخش های مختلف استفاده کند.
وی با اشــاره به وجود کمیته هــای فنی و 
تخصصی در سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با 
هم افزایی و تقویت تعامالت کمیته های چندگانه 
پارلمان زنان با کمیته های تخصصی ســازمان 

نتایج ارزشمندی حاصل خواهد شد.
مظفری با اشاره به اینکه پارلمان زنان فرصت 
برای ارائه یک الگوی موفق از همکاری مشترک 
جامعه فرهیخته ، دانا و اندیشمند زنان کیش با 
سیستم های اداری و اجرایی منطقه و بخش های 
دولتی و خصوصــی فراهم خواهدکــرد اظهار 

داشــت: در جزیره کیش بخش خصوصی فعال 
و عالقمندی داریــم که منشــاء فعالیت های 
ارزشــمندی در منطقه هســتند و باید از این 
عالقمندی و مشــارکت آگاهانه آنــان در روند 
تقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بهره برد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: 
ما باید بستر الزم را فراهم کنیم تا مشارکت بخش 
خصوصی درحوزه فعالیت های اجتماعی افزایش 
یابد و پارلمان زنان یکی از بهترین بسترهای ایجاد 
شده برای تقویت همکاری زنان با سیستم های 

اداری و اجرایی و بخش خصوصی کیش است.
غالمحســین مظفری بــا بیــان اینکه ما 
عالقمندیم از توانمندی های بانوان در سازمان 
منطقه آزاد کیش در جهت توسعه پایدار منطقه 
بهره مند شویم گفت  : بی تردید در روند پیشرفت 
کیش و توسعه همه جانبه و ماندگار منطقه باید 
از ظرفیت های ارزشمند زنان فرهیخته کیش و 

حضور موثر بانوان در تمام عرصه ها بهره گرفت.
وی با اشاره به اینکه کار های خوبی در عرصه 
پژوهشی و فعالیت های اجتماعی بانوان انجام شده 
که باید برای استمرار و تقویت آنها برنامه ریزی 
کرد، بر ضرورت توســعه فعالیت های پژوهشی 

در دانشگاه ها و استفاده ازظرفیت های ارزشمند 
بانوان در این حوزه تاکید کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تقدیر 
از عملکرد خوب معاونــت فرهنگی و اجتماعی 
و اداره امــور زنان منطقــه آزاد کیش درجهت 
ارتقای فعالیت های فرهنگی بــه ویژه در حوزه 
زنان از بانوان جزیره کیش خواست با مشارکت 
در برنامه های مختلف زمینه رشد همه جانبه و 

پیشرفت جزیره کیش را فراهم کنند.
وی از تالش سازمان منطقه آزاد کیش برای 
راه اندازی بــازار عرضه صنایع دســتی با هدف 
حمایت از کسب و کارهای خانگی بانوان خبر داد .
مظفری با تجلیل از خانواده های معزز شهدا و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقالب و دفاع 
مقدس افزود: مادران شهدا برترین نمونه مادران 

فداکار و ایثارگر کشور هستند.
رئیس اداره امور زنان ســازمان منطقه آزاد 
کیش نیز در ادامه این مراســم،  با تبریک عید 

والدت حضرت زهرا)س(و دهــه مبارک فجر 
گفت  : زنان ایرانی در طول تاریخ نشان داده اند که 
در هر فضایی که فرصت های برابر برای آنان مهیا 
باشد، می توانند شایستگی های ذاتی خود را به 

نمایش گذارند .
عالمه خســروی، حضور پررنگ دختران در 
دانشگاه ها و تکاپوی پرنشاط آنان در عرصه های 
اقتصــادی و کارآفرینــی و درخشــش های 
روزافزونشــان در رشــته های علمی و هنری و 
ورزشی را نشانه های آشکار توانمندیهای ارزشمند 
زنان برشمرد و یادآور شــد:  همچنان قله های 
فتح ناشدۀ بسیاری باقی است که نیازمند هموار 
شدن مسیر و بسترسازی های حقوقی، فرهنگی و 
اجتماعی است و دیر یا زود، گام های توانمند زنان 
بر فراز آنها نیز استوار خواهد شد. وی افزود: اگرچه 
سخن گفتن از این سیرت و منش منحصر به یک 
روز از تقویم نیست، اما اختصاص نام زن برای روز 
والدت این بانوی بزرگ، عالمتی است که راه را گم 
نکنیم و بدانیم مسیر تعالی و فضیلت اندوزی در 
کدام سو قرار دارد. بر اساس این گزارش اجرای 
موسیقی توســط گروه دانش آموزی هور،گروه 
موسیقی سنتی دینگو با هنرنمایی بانوان استان 
هرمزگان ، گروه موسیقی جام جم، شعرخوانی 
و پخش کلیپ هایی با موضوع مادر و همچنین 
نقش زنان در پیروزی انقالب بخش های متنوعی 

از مراسم جشن روز زن در کیش بود.

مظفری در جشن والدت حضرت زهرا)س( و روز زن اعالم کرد:

سند ارتقای نقش زنان در جزیره کیش تدوین شد 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اتکا بر منابع انسانی، 
ظرفیت ها و توان این سازمان را شاخصه اصلی برای تبدیل کیش 

به پایگاه ورزشی در سطح کشور و منطقه برشمرد.
به گزارش ایلنا، غالمحسین مظفری صبح چهارشنبه 15 
بهمن در جلســه اهدای حکم محمود پازوکی به عنوان رئیس 
هیئت فوتبال جزیره کیش؛ بر ظرفیت ها و پتانسیل های ورزشی، 
گردشگری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش اشاره داشت و 
افزود: هم افزایی میان این سازمان با دیگر مجموعه های مختلف؛ 
شرایطی را فراهم کرده است که کیش می تواند به عنوان پایگاه 

ورزشی در سطح کشور و منطقه مطرح شود.
مظفری با بیان این که ارتقا و به روز رسانی امکانات و تجهیزات 
ورزشی جزیره کیش در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش 
قرار گرفته است اظهار داشت: جزیره کیش به عنوان یک پایگاه 
ورزشــی، ظرفیت هایی را برای برگزاری مســابقات ورزشی و 

اردو های ملی و بین المللی در این منطقه ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: با مشــارکت بخــش خصوصی توانمند و 

با انگیزه، جزیره کیش از شــرایط ایده آلی برخوردار اســت و 
امیدواریم در رویداد 2022 قطر شاهده اتفاقات خوبی در این 
منطقه باشیم. رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
زیر ساخت ها، امکانات اقامتی و تردد گردشگران داخلی و خارج 
در جزیره کیش را مثبت ارزیابی کرد و گفت: هنر استفاده بهینه 
از ظرفیت های ایجاد شده در منطقه آزاد کیش سبب برقراری 

ارتباطات موثر در حوزه ورزش با کشورهای دیگر خواهد شد.
مظفری با اشاره به این که موسسه ورزش و تفریحات سالم 
کیش در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی به ساکنان 
کیش خدمات با کیفیت ارائه می دهد افزود: این منطقه با بهره 
گیری از امکانات موجود جهت ارائه خدمات به تیم های ملی و 

ورزشکارن در سطح کشور به عنوان پایگاه ورزشی مطرح است.
وی شــرایط آب و هوای جزیــره کیش را بــرای برگزاری 
مسابقات و اردوهای ورزشــی در مقایسه با ســایر نقاط دنیا 
مناسب و استاندارد معرفی و خاطر نشان کرد: با توسعه و ارتقا 
زیر ساخت ها و امکانات ورزشی؛ جزیره کیش در آینده نزدیک 

 به یک پایگاه ورزشی و مدرســه فوتبال ملی تبدیل می شود.
به گفته مظفری جزیره کیش از امکانات و فضاهای مناســب 
ورزشی برخوردار اســت و این مهم سبب ایجاد ارز آوری پایدار 

برای این منطقه خواهد شد.
وی با بیان این که فوتبال پیشتاز ورزش است و می تواند در 
توسعه آن نقش مهمی را ایفا کند اظهار داشت: با توجه به این که 
جذابیت فوتبال و گرایش مردم به این ورزش به مراتب بیشتر از 
ورزش های دیگر است؛ این منطقه از ظرفیت های خوبی برای 

برگزاری مسابقات و اردوهای ورزشی برخوردار است.
عزیزاله فرضی پور نیز در این جلسه با اشاره به این که هیئت 
فوتبال کیش تا کنون به لطف پیشکسوتان ورزش این منطقه 
و یکی از فوتبالیســت های ملی پوش فعالیت می کند گفت: 
برگزاری مسابقات، اردویی، آموزشی و تربیت هنرجوهای خوب 

در این زمینه به همت هیئت فوتبال کیش محقق شده است.
وی درخصوص آمادگی این منطقه برای پذیرش اردوهای 
تمرینی مسابقات جام جهانی 2022 قطر که بر اساس دستور 

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش ظرفیت های جدید در 
زمینه فوتبال و امکاناتی در مجموعــه المپیک کیش فراهم 
شده است اظهار داشت: با تشکیل ستاد بررسی مسابقات جام 
جهانی 2022 قطر؛ کمیته ها و کارگروه های آنان مشخص شده 

و گزارش جامعی در این خصوص ارائه خواهد شد.
فرضی پور با تقدیر و قدردانی از دستور جهادی مدیرعامل 
شــرکت عمــران، آب و خدمات منطقــه آزاد کیــش بابت 
همکاری های خوبی که در بحث امکانات ورزشی و رسیدگی به 
مجموعه المپیک کیش داشتند افزود: مجموعه المپیک کیش 

در حال حاضر میزبان مسابقات تنیس است.

انتخاب جزیره کیش به عنوان پایگاه ورزشی در سطح منطقه
خبر
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ساماندهی فعالیت عکاسان سیار 
کیش و گشت های دورجزیره 

مدیرنظــارت بــر 
خدمات گردشــگری 
ســازمان منطقه آزاد 
کیش از تشدید نظارت 
بــر مراکــز خدمات 

گردشگری بدون مجوز در کیش خبر داد. به گزارش 
ایلنا؛ علی ابراهیمی معینی با بیان اینکه مهمترین 
صنعت در جزیره گردشگری است، گفت: در راستای 
هماهنگی ها با نیروی انتظامــی، مراجع قضایی و 
ارگان های داخلی سازمان از جمله بخش حمل و 
نقل، حراست و بازرسی، ساماندهی فعالیت عکاسان 
سیار و گشت های دور جزیره با هدف قانونمند شدن 
این دو گروه در دستورکار معاونت گردشگری قرار 
گرفته و فعاالن این عرصه ملــزم به دریافت مجوز 
شدند. وی افزود: چنانچه عکاسان سیار و گشت های 
دور جزیره برای دریافت مجوز اقدام نکنند متخلف 
شناخته شــده و با آنها برخورد جدی خواهد شد. 
ابراهیمی اجرای این طرح را موجب قانونمند شدن 
فعاالن این حوزه عنوان کرد و گفت: طبق تصمیمات 
معاونت گردشگری ســازمان، از این پس عکاسان 
ســیار در چارچوبی خاص با لباس های یکدست و 
داشتن کارت هویتی و گذراندن دوره های مرتبط به 
فعالیت خود ادامه می دهند. مدیرنظارت بر خدمات 
گردشگری ضمن قدردانی از همکاری خوب نیروی 
انتظامی، پلیس راهــور و اداره اماکن در برخورد با 
متخلفان حوزه گردشگری تصریح کرد: برخوردها 
در مراحل اول به صورت آموزشی و در صورت حل 
نشدن به صورت قهری خواهد بود. ابراهیمی تاکید 
کرد: ضمن حمایت از مراکز گردشگری برای استمرار 
و توسعه فعالیت ها، به جد بر رعایت قوانین و مقررات 

بهداشتی نظارت خواهیم کرد.
    

درخواست تپسی در شورای ترافیک 
کیش در دست بررسی است 

مدیرحمــل و نقل 
عمومی کیــش رفع 
انحصارطلبی و تاکید 
بر ایجاد فضای رقابتی را 
مهم ترین هدف سازمان 

منطقه آزاد کیش در برون سپاری فعالیت ها درحوزه 
حمل و نقل عنوان کرد. به گزارش ایلنا، درپی انتشار 
مطالبی درخصوص اعتراض مســئوالن تاکسی 
اینترنتی تپســی مبنی بر عدم همکاری سازمان 
منطقه آزاد کیش برای ورود این تاکسی اینترنتی به 
جزیره کیش؛ حمید پاشاکی تصریح کرد: برخالف 
موضوع مطرح شده از سوی مدیران تپسی، سازمان 
منطقه آزاد کیش فضای رقابت را برای همه فعاالن 

این عرصه مهیا کرده است.
مدیرحمل ونقل عمومی کیش افزود: با توجه به 
مستندات موجود در مذاکرات اولیه با شرکت تپسی، 
شرکت عمران، آب و خدمات و شــورای ترافیک 
درخواســت نخست این شــرکت را به دلیل طرح 
تقاضای انحصار واگذاری امتیاز تاکسی اینترنتی در 
کیش رد کرد و درخواست دوم این شرکت که پس 
از ورود اسنپ و تاکیش ارائه شده است هم اکنون در 

شورای ترافیک دردست بررسی است .
    

اجرای طرح رایگان غربالگری 
تنبلی چشم به مناسبت دهه فجر 

ســبت  منا بــه 
گرامیداشــت دهــه 
فجر، طرح غربالگری 
تنبلی چشم کودکان 
3 تا 6 ســال با استفاده 

از دستگاه» فتورفرکتومتر« از یکشنبه12 بهمن به 
صورت رایگان در اداره بهزیستی جزیره کیش آغاز 

شد و تا 21 بهمن ادامه خواهد داشت.
 به گزارش ایلنا؛ اداره بهزیستی جزیره کیش با 
اعالم اینکه به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس 
کرونا مشــارکت والدین در طرح غربالگری تنبلی 
چشم کودکان نسبت به نرخ جمعیتی کیش کاهش 
یافته است، از رعایت ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی در روند اجرای ایمن این طرح خبرداد و 
خواستار توجه جدی والدین به اهمیت غربالگری در 
سالمت کودکان شد. والدین می توانند با مراجعه به 
اداره بهزیستی واقع در میدان سعدی، خیابان اقبال 

در طرح غربالگری شرکت کنند.


