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20 آبان، روز کیش؛ هفته گذشته در جزیره 
کیش گرامی داشته شــد و به همین مناسبت از 
چند طرح اقتصادی و گردشگری رونمایی شد؛ 
غالمحسین مظفری در پیام تبریک خود به همین 

مناسبت؛ خاطرنشان کرد:
»20آبــان روز کیش بــر همه ســاکنان و 
گردشگران جزیره زیبای کیش فرخنده و مبارک 
باد.  »روز کیش« مجالی کوتاه برای ارج نهادن به 
اندیشه زیبا، همت بلند و تالش جمعی مردمان 
دریادلی است که درجهت توســعه و رونق این 
جزیره زیبای مرجانی همدالنه کوشیده اند. فرصت 
تجلیل و قدردانی از افرادی که در گذر سال ها به 
آبادانی کیش همت گمارده اند و آن را چون میراثی 

ارزشمند حفظ کردند.
روزی برای تکــرار نام کیش زیبــا در اذهان 
گردشــگران داخلی و خارجی تا ایــن مروارید 
درخشــان خلیج فارس به عنوان شهری پیشرو 
در مسیر دستیابی به اســتانداردهای یک شهر 
ایده آل و مقصد مطلوب گردشگری در خاطره ها 

ماندگارتر شود.
کیش میزبان مهربان همه ایرانیان اســت. 
شهری که هوایش سرشــار از عطر امید و امنیت 
اســت. از تالش همه هموطنان عزیز ســاکن 
کیش، کســبه ، بازاریان، صاحبــان صنوف ، 
فعاالن اقتصادی،تجــار و بازرگانان، صاحبان 
مراکز پذیرایی، هتل ها، صنعت گران، کارگران 
زحمتکــش و فعــاالن حمل و نقــل عمومی 
درجهت تبدیــل این جزیره بــه نمونه ارزنده 
شــهری موفق درعرصه گردشگری ، تجارت ، 
خالقیت و نوآوری و دارای فضایی امن و بانشاط 

سپاسگزارم.
اگرچه امسال به دلیل شــیوع پاندمی کرونا 
مراسم گرامیداشت روز کیش با محدودیت های 
فراوان و به طورمختصربرگزار شد اما یقین دارم که 
ساکنان و گردشگران کیش مصمم تر ازهمیشه 
برای اســتفاده بهینه از ظرفیت های این جزیره 
زیبای مرجانی و تبدیل آن به قطب گردشگری 
و فعالیت های اقتصادی منطقه عزم خود راجزم 
کرده و تــالش خواهندکرد. امید که درســایه 
الطاف پروردگار و هم افزایی و همدلی ساکنان و 
گردشگران با مسئوالن این اهداف به شایستگی 

محقق شود.
ازپروردگارســبحان سالمت، شــادکامی 
و ســرافرازی همه شــما هموطنان عزتمند را 

خواستارم.«

 رشد سرمایه های مادی و معنوی 
در جزیره زیبای کیش

بهره بــرداری از پــروژه هــای مختلف در 
حوزه هــای »فرهنگــی و اجتماعــی، هنری، 
گردشگری« به مناسب گرامی داشت 20آبان»روز 
کیش« یکی از اقدامات مهم درمنطقه آزاد کیش 

بود. 
مرتضی بانک، مشــاور رییس جمهور و دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه 
اقتصادی؛ ســه شــنبه 20 آبان در حاشیه بهره 
برداری از پروژه های مختلف کیش، آزادســازی 
رینگ ســاحلی منطقــه و ایجاد دسترســی 
گردشگران و مردم به تمام زاویای جزیره زیبای 
کیش را یکی از اقدامات ارزشمند سازمان منطقه 
آزاد کیش برشــمرد و اظهار داشت: با آزاد سازی 
37 هکتار از سواحل کیش و اختصاص 20میلیارد 
تومان برای طراحی و عملیات ساماندهی سواحل 
و نیز اجرای طــرح های اقتصــادی، فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری به ســرمایه های مادی و 

معنوی جزیره زیبای کیش، افزوده شده است.  
بانک با بیان این که در بیستم آبان هر سال روز 
»کیش« مراسم با شکوهی با هدف » معرفی کامل 
و دقیق تر از زیباترین جزایر کشور در خلیج فارس 
و موقعیت مهم استراتژیک جزیره کیش از نظر 
فرهنگ، ادب، تاریخ و سنت« این منطقه برگزار 
می شود افزود: مردمان بســیار هوشمندی که 
در طول تاریخ توانسته اند با »هنر، ادبیات، علم و 
دانش خود و با حضور در دریا و نگاهبانی تاریخی«  
از سرمایه های کشور حفاظت کنند، قابل تقدیر 
و ســتایش اند.  وی نقش مردم کیش در حفظ و 
توسعه و ارتقای جایگاه مهم »ادب و فرهنگ« این 
منطقه را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با درود 
و سالم ویژه به مردم جزیره کیش، دست آنان را به 
خاطر تمام فداکاری ها به گرمی می فشاریم و در 
مقابل بزرگی، عظمت کیش و مردم این منطقه در 
حاشیه خلیج فارس زانو می زنیم و ادای احترام 

می کنیم. 
مشــاور رییــس جمهــور در خصــوص 
بوم گردی هایی که مورد نیاز منطقه است و می 
تواند پیوند میان سنت و مدرنیته در جزیره کیش 
باشد افزود: به منظور استفاده مردم و آشنایی با 
فرهنگ بومی کیش و اســتفاده از ظرفیت های 
جدید این منطقه و آثار هنری و صنایع دستی در 
آینده نزدیک شاهد توسعه و تحول خوبی در این 

حوزه ها خواهیم بود. 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی 
و ویژه اقتصادی در رابطه با بهره برداری از »پارک 
بهارســتان و آرین« واقع در فاز 1و2 شــهرک 
نوبنیاد و سه اســکله تفریحی و گردشگری، باغ 
مجسمه گفت: اقدامات موثری در حوزه اجتماعی، 
فرهنگی، گردشگری و مردمی در این منطقه از 
جمله سه اسکله تفریحی و گردشگری که به نام 
مشاهیر کشــور نام گذاری شده به انجام رسیده 
اســت. جالب آن که قرار است در سالگرد هر یک 
از این شعرا مراسم به خصوصی در این اسکله ها 
برگزار شود.  مرتضی بانک در خصوص مجموعه 
آثار شماری از هنرمندان تجسمی کشور در باغ 
مجسمه با هدف پیوند فرهنگ عمومی و فرهنگ 
کیش با هنرمندان بزرگ کشور افزود: این اقدام 
مهم یک نمونه ارزشمندی است که می تواند برای 
احیای فعالیت های فرهنگی و هنری جزیره کیش 

تاثیرگذار باشد. 
بانک تصریح کرد: در ادامه با افتتاح  پروژه های 
»هتل 5 ســتاره آرامیس پالس و پارلمان زنان 
کیش« که یکی از کارهای بســیار ارزشــمند 

گردشــگری، فرهنگی و اجتماعی است. تمام 
مقدمات الزم برای آغاز فعالیــت پارلمان زنان 
در جزیره کیش فراهم شــده  و آغاز پارلمان در 
چارچوب اساسنامه و آیین نامه خاص که مورد 
تصویب قرار گرفته است از این مجموعه رونمایی 

خواهد شد.
به گفته دبیر شــورای عالی مناطق آزاد، زنان 
جامعه و کشور حضور ساختارمندی در فعالیت های 
کشور از طریق منطقه آزاد کیش خواهند داشت و 
می تواند نمونه و الگوی ارزشــمندی برای کشور 
بوده و پیوند بیشتری میان فعالیت اجتماعی زنان 

با پیشرفت کشور فراهم شود. 
غالمحســین مظفری مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش نیز در آیین گشایش پروژه های 
مختلف در این منطقه  از تاکسی دریایی که قابلیت 
تردد به جاهــای مختلف جزیــره و جا به جایی 
مسافران را برعهده خواهد داشت گفت: اقدامات 
خوبی در خصوص فراهم کردن زیر ساخت های 

مورد نیاز در این حوزه انجام شده است.
مظفری با بیان این که شرکت مارینا پیشنهاد 
طرح»قایق تاکســی دریایی« را داده است که از 
مارینا تا شرق جزیره به گردشگران خدمات ارائه 
دهد، اظهار داشت: ایر تاکســی که قابلیت ارائه 
خدمات هوایی و دریایی را دارد؛ با ســازمان هوا و 
فضا نهایی شده و با خریداری 4 هواپیما در آینده 
نزدیگ مقدمات الزم در این خصوص انجام خواهد 
شــد که هم در داخل جزیره و هم برای اطراف از 
جمله هندورابی خدمات با کیفیتی به گردشگران 

و ساکنین کیش ارائه شود.   
شایان ذکر است انجام تمام این فعالیت ها در 
شرایط گسترش شیوع بیماری کرونا، سختی های 
کار را دوچندان کرده است. با این حال برای حفظ 
ســالمتی افتتاح طرح ها به صورت برنامه ریزی 
شــده با کمترین اجتماع مردمی برگزار خواهد 
شد و برای آگاهی افکار عمومی اخبار و گزارش ها 
در بستر مجازی به صورت گسترده ارائه مي شود 
تا نشان داده شــود که با وجود بیماری در کشور، 
فعالیت های توسعه ای، اجتماعی و عمرانی کشور 
ادامه دارد و با ایستادگی در مقابله با کرونا، گام های 

استواری در این مسیر برداشته شده است.

 ساحل شرقی جزیره کیش 
به بهره برداری رسید

ساحل شرقی جزیره کیش در گرامی داشت 
20 آبــان»روز کیش« با حضــور مرتضی بانک 
مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد کیش افتتاح شد.
ساحل شــرقی جزیره کیش در ادامه پارک 
مرجان و محدوده مارینا در زمینی به مســاحت 
بالغ بر ۸/1۶ هکتار، احداث و تامین راه دسترسی 
۹00متــر از طول ســاحل برای کیشــوندان و 
گردشگران توســط مرتضی بانک دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی  

به بهره برداری رسید.
پروژه ساحل شــرقی کیش با همت شرکت 
عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش به منطور 
بهره مندی کیشوندان و گردشگران در  این منطقه 

فراهم شده است.
همچنین ساحل جنوب شرقي مجاور پارک 
دلفین ها در زمینه به مساحت 14 هکتار و تامین 

راه دسترسي به طول 1100 متر افتتاح شد. 

در منطقه شمال جزیره نیز با افتتاح ساحل 
کرانه ضمــن احداث 400 متر مســیر جدید 
موجب تامین دسترسی مسیر ساحلی به طول 
700 متر و همچنین امکان دسترســی عموم 
به حدود ۸ هکتــار از اراضی ســاحلی فراهم 

آمده است.
 افتتاح سه اسكله تفریحي 

و رستوران مارینا 
همچنین رســتوران مارینا و اســکله هاي 
تفریحي و گردشــگري در ساحل شرقي جزیره 
کیش و محدوده مارینا توسط مرتضی بانک دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه 

اقتصادی افتتاح شد.
 در این مراسم؛  رســتوران مارینا و سه اسکله 
تفریحي در ساحل شــرقي و محدوده ماریناي 
کیش با ظرفیت دو موج شکن 200 متر، یک موج 
شکن 100 متر طول و داراي عرض بالغ بر 10 متر، 

سه شــنبه 20 آبان »روز کیش« توسط مرتضي 
بانک به بهره برداری رسید.

رستوران مارینا کیش توسط شرکت »مکین 
دریا و بهمبر« که شرکای تجاری این پروژه هستند 
تحت عنوان شــرکت »مارینا دریای تابان« در 
حوزه دریا فعالیت خود را آغاز کرده و اسکله های 
شــناوری که در حوضچه فعالیــت می کنند به 

مبلغی بالغ بر 2 و نیم میلیون یورو با سرمایه بخش 
خصوصی در سال ۹3 خریداری و نصب شده است. 

این مجموعه دارای 2 کشتی اقیانوس پیما است.
با همت شــرکت عمــران، آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش با ظرفیت موج شــکن های 
موجود در ســاحل شــرقی که بدون استفاده 
رها شــده بود نســبت به طراحــی و اجرای 
روکش،نورپردازی و مبلمان شــهری در سه 

موج شکن اقدام شده است.
بهره برداری از پارك هاي بهارستان و آرین

با حضور مشــاور رئیس جمهور و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش پارک هاي بهارستان 
و آرین واقع در فازهاي 1و2 شــهرک نوبنیاد به 

بهره برداري رسید.
پــارک بهارســتان در زمیني به مســاحت 
4000متــر مربع و پــارک آریــن در زمیني به 
مســاحت 1۶ هزار مترمربع فضاي سبز توسط 
مرتضی بانک دبیر شــورای عالــی مناطق آزاد 

تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی افتتاح شد. 
همچنین پارک بهارستان با کاشت ۶۶ درخت 
و 401 اصله درختچه، 312 پرچین و کاشــت 
پوششــي500 متر مربع و پارک آرین با کاشت 
۸5 اصله درخت،130 اصلــه درختچه ، 75 متر 
پرچین،3100متر پوششي پذیرای عموم مردم 

و گردشگران است.
مجموعه باغ مجسمه نیز با هدف ایجاد فضایی 
تازه در زمینه گردشگری فرهنگی پس از برگزاری 
دو دوره سمپوزیوم »مجســمه و طبیعت« و با 
تجمیع 22 اثر از 22 هنرمند مجسمه ساز توسط 
شــرکت عمران، آب و خدمات کیش امســال 
تاسیس شــده است که توسط مشــاور رییسی 

جمهور افتتاح شد.
فضاهای بازی کودکان و امکانات ورزشــی و 
مسیرهای پیاده متناسب در چارچوب الزامات 
طراحی های پارک هاي محلي تامین شده است 
و پیش بینی می شود با توجه به تراکم جمعیتی 
و نیاز این مناطق؛ بتواند بخــش عمده ای از نیاز 

ساکنین این منطقه را برطرف کند
همچنین حفاظت کاتودیک اسکله 35 هزار 
تنی بندر تجاری کیــش نیز با مبلغــی بالغ بر 

34.5میلیارد ریال به بهره برداری رسید. 
شایان ذکر اســت بهره برداری از پروژه های 
عمرانی، ساحل پارک دلفین ها، حفاظ کاتودیک 
و دو پــارک در منطقه نوبنیــاد 2و3، حفاظت 
کاتودیک در بندرگاه تجاری، گشــایش رسمی 
پارلمان زنــان، رو نمایی از طرح مســکن ملی، 
سوگند نامه محیط زیســت کیش، رونمایی از 
دومین ویژه نامه معماری ساختمان جزیره کیش، 
رونمایی از طرح جامع و رویداد نوآورانه »اینجا فردا 
است«، افتتاح دوچرخه های هوشمند از جمله 

برنامه های ویژه 20 آبان » روز کیش« بود. 
در آییــن افتتــاح پروژ ه های یاد شــده،  
غالمحســین مظفري رییس هیئــت مدیره 

و مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیش، 
محمدعلی وکیلی سرپرست معاونت فرهنگی 
و گردشــگری مناطق آزاد، ســید محمدرضا 
مداح مشاور و مدیرکل حوزه ریاست، ابوالفضل 
طیبي مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات، 
معاونین و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد 

کیش و مسئوالن محلی حضور داشتند.

 غالمحسین مظفری در پیام تبریك به مناسبت روز کیش تأکید کرد:

کیش، میزبان مهربان همه ایرانیان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد 
کیش تشریح کرد؛

کیش و نتایج ثمربخش اجرای 
راهبردهای نو 

مدیریت ســازمان منطقه آزاد کیش به عنوان 
عالی ترین نهاد حاکمیتی در جزیره کیش، براساس 
چشم انداز، مأموریت ها و ارزش های بنیادین سازمان 
و با تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای 
منطقه و با توجه ویژه به اســناد باالدستی برنامه 

راهبردی سازمان را تدوین نمود.
به گزارش ایلنا، ناصر آخوندی، عضو هیات مدیره 
و معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 
با بیان این مطلب گفت: بر این اســاس، دورنمایی 
ازبرنامه ها، اقدامات و فعالیت ها از ســال 13۹۸ تا 
1400 تبیین شــده و واحدهای مختلف همسو، 
یکپارچه و بصورت نظام مند، در جهت مأموریت ها و 
اهداف بلند مدت سازمان و منطقه هدایت گردیده اند. 
وی افزود: این برنامه مورد پشتیبانی و حمایت کامل 
ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل محترم سازمان 
قرار داشــته و در کلیه مراحل طراحی و تدوین آن 
از مشــاورت صاحبنظران خبره و حمایت شورای 

مطالعات و تحقیقات راهبردی استفاده شد.
وی با اشــاره به مهمترین اقدامات ســازمان 
منطقه آزاد کیش در راستای تأمین مالی و اجرای 
پروژه های توسعه ای کیش گفت: در نخستین گام، 
سازمان منطقه آزاد کیش با هدف توسعه متوازن و 
انضباط مالی به بررسی موانع و معضالت پیش روی 
سرمایه گذاری در این منطقه پرداخت و در این راستا 
شورای عالی تأمین مالی در ســطح مدیران ارشد 
ســازمان و همکاری خبرگان حوزه های اقتصاد و 
تأمین مالی تشکیل و به بررسی و ارایه راهکار در این 

خصوص مبادرت ورزید.

در این راستا، سعی شد تا ضمن ارائه راهکارهای 
مناسب، نحوه تأمین مالی اقتصاد کیش با استفاده 
از پتانسیل های بازار سرمایه به عنوان یک فرصت 
کم نظیر، بررسی و عملیاتی شــود.  به گفته وی، 
جلوگیری از خام فروشی زمین با کاربری مسکونی 
در قالب مشارکت از دیگر برنامه های مد نظر بود که 
با هدف جلوگیری از خام فروشی و کنترل قیمت و 
درعین حال ایجاد ارزش افزوده مناسب برای این 
نوع کاربری، زمینهای مســکونی قابل واگذاری 
را با محوریت هلدینگ ســرمایه گذاری و توسعه 
کیش در قالب مشارکت با سرمایه گذاران واقعی 
به فراخوان گذاشت. آخوندی افزود: بهره مندی 
سازمان منطقه آزاد کیش از شیوه های نوین تأمین 
مالی بازار سرمایه یکی دیگر از برنامه های اتخاذ 
شده بود که دستاوردهای چشمگیری به دنبال 
داشت. معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: ســازمان منطقــه آزاد کیش 
2200میلیارد ریال از بدهی خود به پیمانکاران را 
که عمدتاً در حوزه زیربنایی صورت گرفته در قالب 
تهاتر با امالک تسویه کرده است. این امالک عمدتاً 
از محل بخشی از بدهی سرمایه گذاران به سازمان 
که توان پرداخت آن را نداشته و پروژه ها متوقف 
شده بود، دریافت و با طلب پیمانکاران از سازمان 
تسویه شــده است. همچنین تســویه بخشی از 
بدهی ها به پیمانکاران پروژه هــای زیربنایی در 
قالب LC داخلی انجام شــده است. این درحالی 
است که سازمان منطقه آزاد کیش با هدف تسویه 
بدهی خود به پیمانکاران و تقویت بنیه مالی ایشان 
برای ادامه اجرای پروژه ها، طی تفاهم با بانک های 
صادرات و ملت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی 
به نام پیمانکاران و با ضمانت و تســویه سازمان 
منطقه آزاد کیش تا سقف 10 هزار میلیارد ریال 

اقدام کرد.
وی در پایان گفت: بر این اعتقادیم که با حمایت 
ملی مســئوالن عالی سیاســی و اقتصادی و نیز 
همراهی مدیران ارشــد و کارکنان فهیم سازمان 
منطقه آزاد کیش، استادان دانشگاه، صاحب نظران، 
اقتصاددانان ، کیش به مرکز همتراز سازی اقتصاد 
جهان با ایران و مرکز اجتمــاع نخبگان اقتصاد و 
گردشگری تبدیل شــود. رویایی و خواستی که با 

وحدت، تالش و همدلی، دور از دسترس نیست.

اخبار کیش
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