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همزمــان با آغــاز هفتــه وحدت 
و گرامی داشــت این ایــام، مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش در دیدار 
با امام جمعه کیــش و امام جمعه اهل 
تسنن؛ وحدت حاکم در این منطقه را به 
عنوان ظرفیت ارزشمند کیش برشمرد.

به گزارش ایلنا، غالمحسین مظفری 
گفت: وحدت و همدلــی حاکم میان 
اقشار مختلف در کیش، موجب توسعه و 

پیشرفت این جزیره خواهد شد.
وی با بیــان این که دســتگاه های 
اجرایــی مســتقر در ایــن منطقه و 
ســازمان منطقه آزاد کیش بر اساس 
مســئولیت  هایی کــه در حوزه  های 
مختلف بر عهده دارند، نقش بسزایی در 
برگزاری مناسبت های سنتی و مذهبی 
ایام »هفته وحدت« بــا اجرای دقیق 
پروتکل  های بهداشــتی ایفا می کنند؛ 
گفت: محدودیت  های ناشــی از شیوع 
بیماری کرونــا در برگــزاری برخی از 
برنامه  های متنــوع فرهنگی، هنری و 
ورزشــی ویژه »هفته وحدت« در این 
منطقه تاثیری نداشت و علی رغم این 

محدودیت ها، با رعایت ضوابط بهداشتی 
ابالغ شده از سوی شورای سالمت کیش 
 این ایام را به شایسته ترین نحو، گرامی 

خواهیم داشت. 
امام جمعه کیش نیز در این جلسه 
گفت: یکی از کارهــای خیلی خوب و 
سنت  های ماندگاری که امام راحل انجام 
دادند؛ نامگذاری »هفته وحدت« است 

که برای اسالم و انقالب مفید بود.
حجت االسالم والمسلمین حسن 
زاده با اشــاره به آیه »َواْعَتِصُموا بَِحْبِل 
ُقوا« گفت: گروه  های  الَلّ َجِمیًعا َواَل تََفَرّ
تفرقه انگیز تحت عنــوان تکفیری که 
وارد جوامع اســالمی می شوند و قصد 
از بین بــردن جامعه اســالمی را دارند 
بــه درک قلبی و عقالنــی و همچنین 
به شــناخت کافی از قرآن نرسیدند و 
این عدم شــناخت موجب نابودی آنان 

خواهد شد.
امام جمعه اهل تســنن نیز ضمن 
تبریک فرا رســیدن »هفته وحدت« 
گفت: در ایام هفته وحدت، مراســم 
متعدد و باشــکوهی در سطح جزیره 

کیش برگزار می شــد، ولی امســال 
بخاطر محدودیت  های ناشی از شیوع 
بیماری کرونــا، برنامه  ها بــا رعایت 
پروتکل  های بهداشتی برگزار می شود 
که طبعــا، موجب خشــنودی آحاد 

جامعه خواهد بود. 
حاج یعقوب شمس یکی از امتیازات 
جزیره کیش را وحدت و همدلی میان 
مردم و مسئولین مذاهب شعیه و سنی 
عنوان کرد و گفت: سال  های سال، اقوام 
مختلف با صداقــت و نجابت خاصی در 
کنار هم بدون هیچ مشــکلی زندگی 

می کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
منطقه آزاد کیش نیز ، با بیان این که هر 
ساله طبق برنامه  های سنتی در این ایام 
مراسمی در مسجد جامع نور و مراسمی 
هم در 17 ربیع االول در مســجد خاتم 
االنبیاء)ص( کیش برگزار می شــد و 
این مراسم  ها بیانگر»وحدت، همدلی و 
همراهی« در جزیره کیش بود گفت: به 
مناسبت همین ایام؛ مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیش و هیئــت همراه با 

حضور در نهاد امام جمعه و اهل تسنن 
»هفته وحدت« را گرامی داشته و تکریم 

می کنند. 
ســعید پورعلــی، افــزود: یکی از 
برنامه  های این ایام، سلسله نشست  هایی 
برای تشــریح زندگی پیامبــر و ابعاد 
وجودی حضرت ختمی مرتبت است که 
با حضور شخصیت  های ملی و روحانی و 
فاضل در جزیره کیش برای این برنامه 

استفاده برگزار می شود.
  برنامه  های فرهنگی و هنری 
ویژه »هفته وحدت« در کیش

همزمان با فرا رسیدن »سالروز والدت 
پیامبر اکرم)ص( و هفتــه وحدت« به 
منظور ایجاد انگیزه در نوجوانان و جونان و 
نشاط و شادی در جامعه؛ ویژه  برنامه های 
متنوع فرهنگی و هنری با اجرای ضوابط 
بهداشتی از هشتم تا سیزدهم آبان در 

کیش برگزار می شود. 
به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین الملل، سازمان منطقه آزاد کیش، 
دبیــر هماهنگ کننــده برنامه  های 
فرهنگی و هنری ویژه هفته وحدت، در 
نشســت خبری که در سالن خوارزمی 
مرکز همایش  هــای بین المللی کیش 
برگزار شد؛ گفت: همزمان با آغاز هفته 
وحدت؛ مسابقه نقاشی و کتاب خوانی، 
پویش کاراته و پویایی بانوان در بســتر 
فضای مجازی و مســابقه غواصی فین 
ســوئمینگ ویــژه آقایان در اســکله 

تفریحی برگزار می شود.
سعید یکه دهقان، افزود: با طراحی و 
اجرای »سلسله برنامه  های سیره پیامبر 
مهربانی« در طول هفتــه وحدت هر 
شب از ساعت 21 گفتگوی زنده در پلت 
فرم اینستاگرام با گروه  های مختلف و 
با اساتید داخل و خارج از کشور برگزار 

خواهد شد.
وی با اشاره به گفتگوی زنده جمعی از 
اساتید، روحانیون ساکن در کیش، اهل 
تسنن که امام جماعت مساجد و فعالین 

حوزه  های مختلف هســتند با رویکرد 
»هفته وحدت« در بستر فضای مجازی 
گفت: برنامه مشترکی میان مرکز معارف 
قرآنی کیش با رایزنی فرهنگی ایران در 
لبنان که شب میالد پیامبر اکرم)ص( 
برگزار می شــود، یکی از شاخص ترین 

برنامه  های این سلسه نشست  ها است.
وی در خصوص برگزاری نشســت 
»گفتگوی اندیشــه محور« در فضای 
مجازی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگان 
مسیحی و اهل تســنن در کشور لبنان 
و یکی از روحانیون شــیعه در ایران که 
صاحب اندیشه هســتند در خصوص 
سیره مهربانانه و رفعت پیامبر اکرم)ص( 

گفتمان خواهند داشت.
یکــه دهقــان در رابطه بــا ادامه 
برنامه  های ویژه »هفته وحدت« شنبه 
دهم آبان به برنامه  های سنتی »دورهمی 
جشــن وحدت و مســابقه طناب زنی 
بانــوان« گفت: این دو رویداد ســنتی 
تحت عنوان دورهمی هفته وحدت در 

خانه بومیان کیش و مسابقه طناب زنی 
ویژه بانوان جهــت فراهم کردن فضای 
شاد و ایجاد خاطره به یاد ماندنی میان 
احاد جامعه با اجرای دقیق پروتکل  های 
بهداشــتی و حفــظ فاصلــه گذاری 

اجتماعی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برنامه »پاتوق شعر و ادب 

کیش با محتوای میالد پیامبر اکرم)ص( 
و هفتــه وحدت در ســالن خوارزمی و 
مسابقه دارت بانوان در پالژ اختصاصی 
بانوان « با همت مدیریــت فرهنگی و 
آموزشی ســازمان منطقه آزاد کیش 
و موسســه ورزش و تفریحات ســالم، 

یکشنبه یازدهم آبان برگزار می شود.
دبیر هماهنگ کننــده برنامه  های 
فرهنگی و هنری ویــژه هفته وحدت، 
برگزاری جشن میالد پیامبر اکرم)ص( 
و امام جعفر صادق )ع( را از برنامه  های 
اصلی هفته وحدت بر شــمرد و افزود: 
دوشــنبه 12 آبان، با همــت نهاد امام 
جماعت کیــش و مدیریت فرهنگی و 
آموزشی ســازمان منطقه آزاد کیش 
این جشن از ساعت 18:30در محوطه 
مسجد خاتم االنبیا )ع( برگزار می شود، 
همچنین موسســه ورزش در همین 
روز »مسابقه پیالتس ویژه بانوان« را از 
ساعت 15:30 در پالژ اختصاصی بانوان 

برگزار می کند.

یکه دهقان بیان داشت: پایان بخش 
برنامه  های هفته وحدت؛ جشن بزرگ 
هفته وحدت است که در مجموعه آوای 
خلیج فارس سه شنبه شب 13 آبان با 
رعایت پروتکل  های بهداشــتی ابالغ 
شده از سوی شــورای سالمت کیش 

برگزار می شود.

مدیرعامل سازمان همزمان با آغاز هفته وحدت مطرح کرد:

کیش، الگوی وحدت مذاهب در کشور 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

یکی از مهمترین سیاست های گردشگری 
سازمان به روایت مظفری؛

اهتمام به توسعه گردشگری 
دریایی کیش

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش، رونق 
گردشگری دریایی و حمایت از سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در توســعه امکانات و خدمات مرتبط با 
ساحل و دریا را از مهمترین سیاست های گردشگری 
سازمان دانســت. به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش؛ غالمحسین 
مظفری، در بازدیدهای دوره ای چهارشــنبه های 
هر هفته از پروژه های در دســت ســاخت جزیره 
گفت: اقتصاد دریا و استفاده از ظرفیت های فراوان 
این بخش، از جمله راه های جذب بیشتر گردشگر، 
درآمدزایی و کاهش اتکا کشور به منابع تجدیدناپذیر 
انرژی است. وی در بازدید از پروژه رستوران مارینا 
کیش که هم زمان بــا 20 آبــان »روز کیش« به 
بهره برداری خواهد رسید؛ ظرفیت ها و پتانسیل های 
منطقه آزاد کیش در حوزه های مختلف گردشگری 
را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با توســعه فعالیت در 
حوزه گردشگری دریایی می توانیم تعداد زیادی از 
مسافران و گردشگران از نقاط مختلف دنیا را به این 
جزیره جذب کنیم و محقق شدن این مهم، موجب 
رونق صنعت گردشگری دریایی منطقه خواهد شد. 
وی با بیان این که اقدامات خوبی با اتکا به توانمندی، 
تخصص و امکانات مجموعه مارینای کیش در حوزه 
ارائه خدمات گردشــگری دریایی در منطقه آزاد 
کیش محقق شده است، گفت: باید با سرعت بیشتر 
رستوران، فرشگاه و تجهیزات دریایی این مجموعه 
برای مسافرانی که مقصد گردشگری خود را جزیره 

کیش انتخاب می کنند، توسعه داده شود.
 حمایت کیش از شرکت هاي دانش بنیان 

در حوزه پرورش ماهي
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین 
گفت: استقرار یک شــرکت مزرعه پرورش ماهی 
در قفس- به عنوان شــرکتی خالق و پیشــرو در 
مرکز نوآوری کیش- ؛ موجب توسعه و ارتقای این 
مجموعه خواهد شد. مظفری از بخش های مختلف 
مزرعه پرورش ماهی نیک زا واقع در روستای گرزه 
که ساالنه با ظرفیت تولید 3 هزار تن ماهی و صادرات 
به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس فعالیت 
می کند؛ بازدید کرد و در جریان فعالیت این شرکت 
در حوزه پرورش ماهی در دریا قرار گرفت. مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش بهره مندی مزرعه پرورش 
ماهی در قفس از زیرساخت های جزیره کیش را یکی 
از ظرفیت های قابل توجه در این منطقه عنوان کرد و 
گفت: سواحل کشور با 5 هزار و 500 کیلومتر وسعت 
از ظرفیت ها و زیرساخت های خوبی برخوردار است 
که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و باید در این 

زمینه اقدامات موثری انجام شود. 

وی افزود: جزیره کیش به عنوان منطقه اقتصادی 
و گردشگر محور در جذب فعالین بخش خصوصی 
برای ســرمایه گذاری در کیش موفق عمل کرده و 
این منطقه می تواند کانونی برای فعالیت و توسعه 
صنعت پرورش ماهی در قفس، نقش مهمی ایفا کند. 
حسین یوسفی، مدیرعامل شرکت نیک زا»مزرعه 
پرورش ماهــی در قفس« نیز با بیــان این که این 
مزرعه در بستر دریا، مجهز به 2۴ قفس و بر اساس 
آخرین دستاوردهای تکنولوژی پرورش ماهی در 
دریا با همکاری شرکت اکوا گروپ نروژ و همچنین 
با مشاوره شرکت آکوالند از ابتدای سال ۹5 فعالیت 
این مجموعه آغاز شده گفت:2۴ قفس و هر قفسی با 
ظرفیت 125 تا 1۶0 تن در گونه های مختلف امکان 
تولید و نزدیک به 380 تن ظرفیت انبار غذا دارد که 
توسط سیستم اتوماتیک، قفس ها هدایت می شود 
و غذا دهی به ماهی ها در نوبت های مختلف بر اساس 

نیاز ماهی ها تنظیم می شود.

اخبار کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از طراحی و اجرای سینمای ساحلی، امکانات رفاهی، تفریحی و گردشگری که یکی از 
نیاز  های جدی این منطقه است، خبر داد.  به گزارش ایلنا؛ غالمحسین مظفری رئیس در جلسه طرح ساماندهی سواحل این منطقه؛ 
پنجشنبه 8 آبان در سالن خوارزمی مرکز همایش  های بین المللی کیش؛ طرح ساماندهی سواحل کیش را یکی از موضوعات مهم 
این سازمان برشمرد و اظهار داشت: این طرح در چارچوب مشخص و با رویکرد علمی و عملیاتی در این منطقه به منظور جذب 
سرمایه گذاران و گردشگران اجرایی می شود. وی در خصوص سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی این طرح که از اهمیت باالیی 
برخوردار است و باید تا پایان امسال بخش زیادی از این طرح  ها اجرایی شود افزود: باید تیم  های مشاوره 
در جزیره کیش مستقر شوند و کار  های مطالعاتی طرح  های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته و طی 
تبادل اطالعات می توانیم نسبت به سرعت بخشیدن و توسعه طرح  ها اقدام کنیم.  مظفری هدف اصلی 

از انجام مطالعات در این زمینه را یک طرح عملیاتی، کاربردی و آرمانی عنوان کرد.

با مدیریت پویا و هدفمند سازمان منطقه آزاد کیش در ایجاد تعادل میان بحران کرونا و معیشت، شاهد افزایش رونق گردشگری 
در این منطقه هستیم. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، خسرو نشان معاون گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش از مطالعات، برنامه ریزی و تغییر روش فعالیت  های اقتصادی در کشور برای گذار از شرایط موجود خبر داد و گفت: 
اقدامات پیشگیرانه و رسیدن به یک ثبات نسبی در جزیره، صیانت از فعاالن گردشگری و سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور 
کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.  وی، مبنا و محور توسعه اقتصادی جزیره کیش را رونق گردشگری عنوان کرد و 
اظهار داشت: به دلیل شیوع ویروس کووید1۹، افزایش هزینه  های نگهداری در حوزه گردشگری، از 
انتهای اسفند تا 31 اردیبهشت فعالیت تمام تاسیسات گردشگری در جزیره کیش متوقف شده بود. 
سازمان منطقه آزاد کیش به منظور رونق دوباره فعالیت  های گردشگری و اقتصادی در این منطقه؛ 

ضمن حمایت از فعاالن گردشگری از مصرف کنندگان نیز حمایت می کند. 

مظفری خبر داد:

طراحی و اجرای عملیات سینمای ساحلی در کیش 
با مدیریت پویا و هدفمند سازمان منطقه آزاد کیش؛

گردشگری کیش، رونق دوباره را تجربه می کند

تفاهم نامه توســعه و ارتقــای همکاری  های 
علمی، پژوهشی و فناورانه میان سازمان منطقه 

آزاد کیش و دانشگاه تربیت مدرس به امضا رسید.
به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، طی تفاهم نامه ای که 
میان غالمحسین مظفری، رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و محمدتقی 
احمدی، رئیس دانشــگاه تربیت مدرس به امضا 

رسید؛ طرفین بر همکاری  های گسترده و متنوع 
علمی، آموزشی، پژوهشــی و نوآورانه در منطقه 
آزاد کیش با هدف تبدیل این جزیره به  هاب علمی 

و دانشگاهی منطقه تاکید کردند.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس در این دیدار با 
ابراز خرسندی از رویکرد مبتکرانه کیش در طراحی 
سازوکارهای خردمندانه برای نیل به توسعه پایدار، 
گفت: دانشگاه تربیت مدرس از ســال 13۶1 با 

ماموریــت تامین نیروی مدرس دانشــگاه  های 
کشور در شرایطی که بخاطر تغییرات سیاسی، خال 
استاد در دانشگاه  ها محسوس بود، تشکیل و در ۴ 
دهه گذشته از رشد و توسعه بسیار خوبی برخوردار 
شده است. محمدتقی احمدی افزود: این دانشگاه 
پس از فراز و فرودهای فراوان و خط شــکنی  های 
حساب شده، اکنون در جایگاه علمی مطلوبی در 
داخل و خارج کشور قرار گرفته و به لحاظ اتکا به 
توان و استعدادهای داخل، توانسته نور امیدی در 
میان جوانان کشور ایجاد کند. وی در ادامه افزود: 
با دستیابی به بســیاری از ماموریت  ها و اهداف و 
تالش  ها، اکنون مراحل به بار نشستن فناوری  ها و 
ایده  های نوآورانه را دنبال می کنیم و در این مسیر 
تجاری سازی شماری از طرح  ها و برنامه  ها را دنبال 
می کنیم. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
در این جلسه با ابراز خرسندی از تعامل با بخش 

دانشــگاهی به عنوان یکی از بخش  های پیشران 
کشــور گفت: کیش، جزیره و منطقه کوچکی از 
ایران عزیزمان است که طرح  ها و اتفاقات بزرگی را 
در دستور کار قرار داده و نتایج آن یکی یکی به ثمر 

خواهد نشست.
غالمحســین مظفری افزود: در حال حاضر 
با تمامی دانشــگاه  های مطرح و به نام کشــور به 
همکاری روشمند رسیده ایم و بنا داریم با تعریف 
زمینه  هــای همکاری مشــترک و بهره گیری از 
ظرفیت  های مشترک و مورد عالقه طرفین، این 
جزیره زیبا را به قطب و   هاب علمی منطقه خلیج 

فارس و خاورمیانه تبدیل کنیم.
وی با اشاره به فعال شدن دانشگاه  های کشور 
در کیش گفت: با یــاری از این مراکز تولید دانش 
و نیز سایر مراکز علمی و تحقیقاتی و پژوهشی و 
همچنین سایر پهنه  ها و نواحی نوآوری و فناوری 

کشور که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری راهبری می شود، اتفاق عظیمی در آینده 

برای کیش رقم خواهد خورد.
عضو هیات مدیره و معاون توســعه مدیریت 
سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این جلسه گفت: 
برای نیل به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز 
کیش و برنامه 3 ســاله در دوران مدیریت دکتر 
مظفری، برنامه ریزی دقیقی بــرای تامین مالی 
طرح  های کالن و زیرســاختی و ایجاد رونق در 

اقتصاد کیش به کار گرفته شده است.
ناصر آخوندی، افزود: در حال حاضر 30 هزار 
میلیارد تومان طرح عمرانــی در بخش دولتی و 
خصوصی در کیش در دست انجام است که معادل 
یک سوم بودجه عمرانی کشور است و از بابت تامین 
مالی به موقع طرح  ها، پیش بینی  های الزم صورت 

گرفته است.

کیش، کانون تعامل دانشگاه  های مطرح ایران
خبر
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