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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
از موفقیت شــرکت های دانش بنیان 
داخلی برای تامین بخش قابل توجهی از 
تجهیزات مورد نیاز طرح پایانه مسافری 

فرودگاه بین  المللی کیش خبر داد.
به گزارش ایلنا، غالمحسین مظفری 
صبح پنجشنبه 6 آذر در بازدید از پایانه 
مسافری فرودگاه بین  المللی کیش بر 
اهمیت نقش موثر شرکت های دانش 
بنیان مســتقر در مرکز نوآوری کیش 
برای تامین تجهیزات مــورد نیاز این 

مجموعه تاکید کرد.
وی پایانــه مســافری فــرودگاه 
بین  المللی کیــش را یکی از مهمترین 
طرح های این منطقه در ســطح کشور 

برشمرد و افزود: بهره برداری از این طرح 
بر اساس برنامه زمان بندی شده پیمانکار 
مربوطه تا پایان امسال پیش بینی شده 
بود و تالش می شود با سرعت بخشیدن 
به روند اجرایی و ارتقای کیفیت، ساخت 
این مجموعه تا پایان امسال تکمیل شود.

وی درخصوص تامین بخشــی از 
تجهیــزات مورد نیاز ایــن مجموعه از 
کشــورهای خارجی گفــت: با تنظیم 
قــرارداد و پیش پرداخــت هزینه ها، 
خوشــبختانه از نظــر تامیــن مالی 
هیچ مشــکلی وجــود نــدارد و تمام 
پیش بینی های مورد نیاز در این زمینه 

انجام شده است.
رئیــس هیئــت مدیره ســازمان 

منطقه آزاد کیش افزود: طبق قرارداد 
و برنامه زمان بندی شده تالش می کنیم 
مجموعه تا پایان امسال به بهره برداری 

برسد.
مظفری با بیان این که پایانه مسافری 
فرودگاه بین  المللــی کیش یک طرح 
خاص اســت و برای پذیرش 6 میلیون 
مسافر در ســال پیش بینی شده است، 
یادآور شــد: با توجه به این که فرودگاه 
بین  المللــی کیش ســومین فرودگاه 
پرتردد در سطح کشــور است ساخت 
و تکمیل این مجموعــه در اولویت کار 

سازمان منطقه آزاد کیش قرار دارد.
مظفری خاطر نشــان کرد: به دلیل 
ایجاد یــک وقفه کوتاه بــرای تکمیل 

تجهیزات این مجموعه و راه اندازی آن در 
دوران رکود مسائل حقوقی زیادی مطرح 
شد که در حاضر خوشبختانه با سرعت 
بخشیدن به فعالیت ها در این مجموعه و 
حمایت وزارت راه و شهر سازی این طرح 
با کیفیت مناسب وسرعت باال درحال 

ساخت و تجهیز است.
اجرای زیرساخت های فناورانه در 

پایانه جدید مسافری
معاون توســعه، مدیریــت و منابع 
انسانی وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: 
ایجاد زیرساخت های فناورانه حمل و 
نقل هوایی و اجرای طرح »بی. آی. ام« 
در پایانه مسافری فرودگاه بین  المللی 
کیش برای نخستین بار در سطح کشور 

اجرا می شود.
نعمت اهلل ترکی کــه در این بازدید 
مظفری را همراهی می کرد؛ حمایت های 
وزارت راه و شهرسازی و تالش سازمان 
منطقه آزاد کیش بــرای تکمیل طرح 
پایانه مسافری فرودگاه بین  المللی کیش 
را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با مدیریت 
شایسته مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزادکیش و همکاران فعال این سازمان 
امروز شاهد پیشــرفت قابل توجهی در 

روند ساخت این پایانه هستیم.
وی افــزود: بــا انجــام تحقیقات و 
مطالعاتی در خصوص سیستم»بی. آی. 
ام«یکی از فناوری هــای به روز و جدید 
باکاربری گسترده در دنیا  درساخت پایانه 
مسافری فرودگاه بین  المللی کیش این 

منطقه به نمونه موفق ملی برای اجرای 
طرح های فناورانه تبدیل می شود.

معاون توســعه، مدیریــت و منابع 
انسانی وزارت راه و شهرسازی با بیان این 
که در بدو ورود غالمحسین مظفری به 
این منطقه به عنوان مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیش، پایانه مســافری 
فرودگاه کیش 35 درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشت افزود: خوشبختانه امروز 
این طرح با بیش از 70 درصد پیشرفت 

فیزیکی به فعالیت خود ادامه می دهد.
ترکی بیان داشــت: تمام تجهیزات 
و امکانــات مورد نیاز پایانه مســافری 
خریداری شــده و با تالش شبانه روزی 
و مدیریت مدبرانه مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش در شش ماه نخست 
سال 1400 این مجموعه به بهره برداری 

خواهد رسید.
ترکی با اشــاره چالش جدی تامین 
منابع پیش بینی شــده جهت اجرای 
طرح به مبلــغ 3هزار میلیــارد تومان 
درســال گذشــته گفت: با اســتقرار 
شــرکت های دانش بنیان با تخصص 
فنی و مهندسی در مرکز نوآوری کیش 
و استفاده از فناوری های جدید هزینه 
ساخت این طرح 50 درصد کاهش یافت 
و هزینه اتمام ســاخت پایانه مسافری 
فرودگاه کیش یک هزار و 500 میلیارد 

تومان پیش بینی شده است.
معاون توســعه، مدیریــت و منابع 
انســانی وزارت راه و شهرســازی 

خاطرنشان کرد: یکی دیگر از طرح های 
اجرایی در منطقه آزاد کیش سیســتم 
»بی. آی. ام« )مدل ســازی اطالعات 
ســاخت( در پایانــه جدید فــرودگاه 
بین  المللی کیش اســت که این مهم 
با مشارکت دانشــگاه شهید بهشتی و 
مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش آغاز 

شده است.
ترکی تصریح کــرد: تحقق اجرای 
طرح هــای ملی با مشــارکت و جذب 
جوانان خالق و توانمند موجب پیشرفت، 
توسعه و آبادانی کشور می شود و این امر 
بیانگر وجود تخصص در مجموعه مراکز 

علمی ایران است.
به گفته وی، فراهم شدن زمینه های 
تبادل نظر علمی، پژوهشی و تخصصی 
میــان طرح هــای در حال ســاخت 
و شــرکت های دانــش بنیان ســبب 
پیشرفت و توســعه طرح ها و کاهش 
20درصدی تامین تجهیزات خارجی 
و اتکا به تولیدات داخلی در این منطقه 

شده است.
گفتنی است پایانه مسافری فرودگاه 
بین  المللی کیش بــا ظرفیت پذیرش 
6 میلیون مسافر درســال و امکان ارائه 
خدمــات مطابق بــا اســتانداردهاي 
بین المللي، مجهز به 13 دســتگاه پله 
برقی، 12 دستگاه آسانسور و 6 دستگاه 
پل تلســکوپی اســت که در شش ماه 
نخســت ســال 1400 به بهره برداری 

خواهد رسید.

مظفری در بازدید از پایانه مسافری فرودگاه کیش تاکید کرد:

موفقیت شرکت های دانش بنیان در تأمین تجهیزات مورد نیاز پایانه

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سفر به جزیره کیش متفاوت 
خواهد بود 

مرتضی بلوکی

یک سالی می شود که از شیوع بیماری کرونا در 
جهان می گذرد و این بیماری منحوس تمام مرزهای 
جهان  را درنوردیده و هم اکنون تمام شهرهای ایران 
را به مرز هشدار رســانده است.  طی تصمیم جدید 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا، تمام شهرها مجبور به 
تعطیلی 2 هفته ای هستند و جزیره کیش نیز از این 
قاعده مستثنی نیســت. البته باید یادآور شویم که 
جزیره کیش در مدت زمان شیوع بیماری همواره 
تمام دســتورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی را به طور دقیق رعایت کرده و بخش 
خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیش دوش به دوش 
هم در راستای مبازره با بیماری کرونا از هیچ کمکی 
دریغ نکرده اند و این امر باعث شده کیش جزو مناطقی 
باشد که شیوع بیماری در آن بسیار کم بوده است. 
امیدواریم اینبار نیز کشیوندان و مسافرانی که قصد 
سفر به این جزیره را دارند، همگام با دستور ستاد ملی 
کرونا برای کاهش و کنترل این بیماری تمام تالش 
خود را کرده و نهایت همکاری را با مسئوالن داشته 
باشند. البته برکسی پوشیده نیست که پاییز بهترین 
فصل برای سفر به جزیره کیش است؛ اما متاسفانه 
در یک سال گذشته شیوع بیماری مانع از برگزاری 
مراسم اماکن تفریحی شده اســت. در حال حاضر 
مسافرانی که قصد سفر به این جزیره زیبا را دارند، 
باید تمام پروتکل های بهداشــتی را رعایت کرده و 
قبل از سفر از قوانینی که برای کنترل بیماری کرونا در 
کیش حاکم است، اطالعات کسب کنند. قطعا کنترل 
این بیماری نیازمند همکاری بیشتر مردم با مسئوالن 
است و نباید تنها انتظار داشت که مسئوالن پای کار 
بیایند. باید بدانیم که یک دست صدا نخواهد داشت. 
از سوی دیگر نیز مسئوالن باید با برنامه ریزی دقیق تر 
عالوه بر سالمت مردم نگران معیشت آنها نیز باشند. 

تا بار دیگر سالمتی به این کشور بازگردد.

 طرح احداث 7 موزه جدید 
در جزیره 

معــاون فرهنگی و 
اجتماعی سازمان منطقه 
آزاد کیــش گفت: توجه 
به موضوع مردم شناسی 
و بوم شناسی، گشایش 

خانه بومیان و تک بادگیر، ثبت چند اثر تاریخی نظیر 
بازار قدیمی معروف به فرانسه و آغاز بازسازی آنها و 
ساخت 7 موزه جدید در گوشه و کنار جزیره کیش در 
حال اجراست.  سعید پورعلی با تاکید بر لزوم تقویت 
بخش فرهنگ و هنر جزیره افزود: با افتتاح موزه های 
جدید و افزایش برنامه های هنری، کیش در آینده 
به یکی از مراکز مهم عرضه و فروش آثار هنرمندان 
کشور تبدیل خواهد شد. درخصوص تغییر کاربری 
موزه خلیج فارس به پارک موضوعی علمی تفریحی 
گفت: با توجه به تمرکز جمعیتی کیش در بخش 
شمال شرقی جزیره، مراجعان به موزه هنر در بخش 
غربی جزیره بسیار کم بود و این موضوع دلیل تغییر 
رویکرد برای فعالیت این سازه بزرگ و ارزشمند شد.

    
پس از رفع محدودیت پروازی ناشی از کرونا؛
مسیر پروازی کیش- استانبول- 

آبادان برقرار می شود 
مناطــق آزاد کیش، 
اروند و شرکت هواپیمایی 
کیش برای برقراری مسیر 
پروازی کیش- استانبول- 
بــادان و برعکــس  آ

تفاهمنامه همکاری امضا کردنــد.  به گزارش ایلنا؛ 
در این تفاهمنامه ســه جانبه که با هدف استفاده از 
ظرفیت ها و توانایی های تخصصی، همچنین افزایش 
همکاری های مشترک برای رفاه حال ساکنان، تجار 
و گردشــگران دو منطقه به امضا رسید، گسترش 
فعالیت در حوزه حمل و نقل هوایی بین المللی و توسعه 
گردشگری با استفاده از امکانات دو طرف مدنظر است. 
برقراری این مسیر پروازی چرخشی در راستای اتصال 
دو منطقه به هاب بین المللی ترانزیت مسافر، در آینده 
نزدیک و پس از رفع محدودیت های پروازی ناشی از 

شیوع گسترده ویروس کرونا عملی خواهد شد.

یادداشت

اخبار کیش

اقدامات ارزشمند بسیج در تمام عرصه ها از جمله مقابله با بیماری کرونا، الگویی 
کارآمد از مشارکت مردمی در حوزه های مدیریت کالن کشور، سازندگی و آبادانی 
اســت.  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، چهارشنبه 5 آذر به مناسبت 

گرامیداشت هفته بسیج در دیدار با سرهنگ شهداد کناری، فرمانده ناحیه مقاومت 
بسیج ســپاه کیش؛ پنجم آذر را فرصتی مغتنم برای قدردانی از  همراهی، همدلی و 
تالش شبانه روزی نیروهای بسیج در مقابله با کرونا برشمرد و افزود: خدمات ایثارگرانه 
بسیجیان در مهار شیوع کرونا همانند از خودگذشــتگی آنها در دوران دفاع مقدس 

قابل تقدیر است. غالمحسین مظفری با بیان که ناحیه مقاومت بسیج کیش با اقداماتی 
از قبیل نظارت بر اجرای طرح قرنطینه، استقرار ۸ پایگاه بسیج در هشت منطقه، ارائه 
خدمات به نیازمندان، مشارکت در پویشی با عنوان کمک مومنانه، و آگاهی بخشی به 
عموم جامعه در خصوص خطرات ناشی از شیوع بیماری کرونا به عنوان نخستین الگوی 
کارآمد و اثر گذار در سطح کشور مطرح شده است، تصریح کرد: با تالش بسیج و شورای 
سالمت کیش مطابق با استانداردهای بهداشتی این منطقه در وضعیت زرد قرار گرفته 

و تردد مسافران از تمام نقاط ایران به این منطقه 11درصد افزایش یافته است.

مظفری:

اقدامات پیشگیرانه بسیج الگویی کارآمد برای مقابله با کروناست

دومین آیین ســپاس از چهره های مانــدگار، موثر و موفق 
در حوزه تهیه کنندگی فیلم و ســینما، در جزیره کیش برگزار 

می شود. 
به گزارش ایلنا، مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در 
دیدار با رئیس انجمن صنفی تهیه کنندگان    سینمای ایران گفت: 
زیرساخت های مطلوب و فضای مناسب، زمینه مناسبی برای 
برگزاری انواع رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در این 
جزیره زیبا را فراهم کرده است. غالمحسین مظفری با اشاره به 
شیوع گســترده ویروس کرونا و لزوم در خانه ماندن مردم برای 
کاهش سرایت کووید 19 گفت: در چنین شرایطی، هنرمندان 
کشور با رعایت نکات ایمنی و ضوابط ســعی در سرگرم کردن 
مخاطبان دارند و این اقدام، شایسته تقدیر و ارج   گذاری است. وی 
افزود: استفاده از فضای مفرح و با نشاط کیش به عنوان گوشه ای 
از ایران عزیز و نمایش ظرفیت های فراوان در این منطقه، موجب 
 توجه بیشتر به توسعه کشور و افزایش رونق اقتصادی می شود. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین پیشنهاد کرد در 
دومین آیین سپاس از تهیه کنندگان    سینمای ایران، با رویکرد 
گسترش صلح و همبستگی جهانی و تعامل فرهنگی ملت ها، 
چهره یا چهره هایی مطرح و تاثیرگذار در تولیدات ســینمای 
جهان هم مورد تقدیر و توجه قرار گیرند. رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه از آمادگی سازمان 
برای همکاری در اجرای طرح ها و پروژه های زیرساختی در حوزه 
فیلم و سینما نظیر شهرک سینمایی، استودیو فیلم سازی و سایر 
امکانات مرتبط با محوریت بخش خصوصی خبر داد. رئیس جامعه 
صنفی تهیه کنندگان    ســینمای ایران نیز در ادامه این نشست 
گفت: سال گذشته، آیین سپاس از تهیه کنندگان    سینمای ایران 
برای نخستین بار در تهران برگزار شد و مورد استقبال زیادی قرار 
گرفت. از این رو تصمیم داریم با هدف ادامه این رخداد تاثیرگذار، 
در شــرایطی که تهران به دلیل تجمع جمعیتــی با خطرات 
مهلک شیوع کرونا، دســت و پنجه نرم می کند، دومین جشن 

تهیه کنندگان    سینما را در فضایی تلفیقی به صورت فیزیکی و 
مجازی برگزار کنیم تا به این وسیله با رعایت ضوابط تاکید شده 
بهداشتی، چرخه تولید و بازنمایی تالش های ارزنده بزرگان و 
چوانان سینما از حرکت بازنایستد. به گفته سید ضیاء هاشمی، 
این رویداد در ماه های پایانی ســال ودر فضایی روباز در جزیره 
کیش با رعایت حداکثــری ضوابط و اســتانداردها و با حضور 
حداقلی افراد برگزار خواهد شد. علیرضا کریم زاده، کارگردان و 
عضو انجمن تهیه کنندگان    سینما نیز گفت: ایجاد زمینه های الزم 
برای جایگزینی مکان های فیلمبرداری برای آن دسته از تولیدات 
ســینمایی و تلویزیونی که نیاز به فیلمبرداری صحنه هایی در 
خارج از کشور دارند، در داخل کشور مهیا شده است. این موضوع 
صرفه جویی زیادی برای تهیه کنندگان    داشته و مانع خروج ارز از 
کشور می شود. در عین حال، شماری از فیلمسازان کشورهای 
منطقه نیز می توانند از این امکانات استفاده کنند و برای کشور 
درآمدزایی ایجاد شــود. وی افزود: چنین زیرساختی در تهران 

ایجاد شــده و طرح بزرگ دیگری برای اجرا به سازمان منطقه 
آزاد کیش ارائه شده که در مرحله رسیدگی است. در این طرح با 
پیاده سازی مناطق مطرح در شهرهای مهم جهان با حال و هوایی 
خاص، عالوه بر استفاده فیلمسازان، موردتوجه گردشگران نیز 
قرار خواهد گرفت که در موضوع توریسم سینما قرار می گیرد.
درجشن تهیه کنندگان    سینما، تندیس ابوریحان به چهره های 
ماندگار، چهره های موثر و تهیه کنندگان    موفق اهدا می شود. سایر 

تقدیرشوندگان نیز پردیس سپاس دریافت می کنند.

سند راهبردی ســازمان منطقه آزاد کیش با 
رویکرد تبدیل این منطقه به مقصد گردشگری 

بین  المللی عملیاتی و اجرایی می شود. 
به گزارش ایلنا؛ مدیر توســعه گردشگری و 
میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش، تدوین 
سند راهبردی این سازمان را نقشه راه مناسبی 
برای آغاز فعالیت های توسعه یافته حوزه خدمات 

گردشگری در این منطقه برشمرد.
ماهان مدون جزیره کیــش را مطلوب ترین 
مقصد گردشگری کشــور با رویکرد تفریحات 
و سرگرمی های ســالم و متنوع برای گروه های 
سنی و سالیق مختلف معرفی کرد و اظهار داشت: 

جزیره کیش از نظر »تعداد، تنوع، کیفیت و سطح 
ارائه خدمات« در تاسیسات و امکانات گردشگری 
پیشتاز است. وی با بیان این که ارتباطات حوزه 
گردشگری جزیره کیش با ســرزمین اصلی به 
خوبی شکل نگرفته است افزود: با بهره گیری از 
ظرفیت های موجود در جزیره کیش، شمار زیادی 
گردشگر و فعاالن اقتصادی جهت سرمایه   گذاری 
به این منطقه جذب شــده اند، اما الزمه توسعه و 
پیشــرفت در این صنعت برقراری ارتباط حوزه 
گردشگری کیش با سرزمین اصلی است که باید 
مورد توجه قرار گیرد. مدیر توســعه گردشگری 
و میراث فرهنگی ســازمان منطقه آزاد کیش با 

اشاره به حضور فعاالن اقتصادی که از سال های 
گذشته با یک ساختار سنتی در بخش گردشگری 
کیش فعالیت کرده و سرمایه گذاران جدیدی نیز 
از طریق آنها در این منطقه جذب شدند گفت: با 
ایجاد ظرفیت ها و امکانات توسعه یافته در کشور، 
سرعت رشد صنعت گردشگری در سرزمین اصلی 
نسبت به کیش افزایش قابل توجهی داشته است.

ماهان مدون در رابطه با افق چشم انداز کیش 
و مناطق آزاد در بخش گردشگری، خاطر نشان 
کرد: پایلوت بودن این مناطــق از جمله جزیره 
کیش برای توسعه گردشــگری از اولویت های 
اصلی ســازمان منطقه آزاد کیش است. مدون 

ایفای نقش دروازه ای برای ورود گردشگر خارجی 
به منظور ســرمایه   گذاری های گردشــگری را 
هدف   گذاری سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد 
و افزود: ضمــن فراهم کردن بســتر الزم جهت 
معرفی ظرفیت هــای جزیره کیــش در زمینه 
ســرمایه   گذاری و فعالیت هــای اقتصــادی، از 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی عالقمند به 

 فعالیت در کیش استقبال و حمایت خواهیم کرد.
وی گفت: با اســتفاده از ظرفیــت موجود اتاق 
بازرگانی به عنوان بازوی کمکی در تمام کســب 
و کارهای گردشــگری ایران و برقراری ارتباط 
مناســبی با کســب و کارهای مرتبط در سایر 
کشورها، شناخت بازار هدف و ایجاد بازارهایی که 
در آینده رشد خوبی خواهد داشت در این منطقه 

تحقق می یابد.
شایان ذکر اســت جزیره کیش از شمال به 
سرزمین پیوسته ایران، از شرق به تنگه هرمز، از 
جنوب به کشور امارات متحده عربی و از غرب به 
کشورهای بحرین و عربستان منتهی می شود و 
ساالنه به  طور متوسط، بیش از دو میلیون گردشگر 

به جزیره کیش سفر می کنند.

کیش، میزبان دومین آیین سپاس از تهیه کنندگان سینمای ایران 

جزیره کیش به مقصد گردشگری بین  المللی تبدیل می شود 

خبر

خبر
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