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کشاورز تأکید کرد:
استفاده از ظرفیت تبلیغات محیطی 

برای اطالع رسانی خدمات 
آموزشی بهزیستی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دیدار با رئیس 
اداره بهزیستی کیش و بازدید از بخش های مختلف این 
مجموعه، ظرفیت تبلیغات محیطی را ابزاری موثر برای 

اطالع رسانی از برگزاری دوره های آموزشی برشمرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
منطقه آزاد کیش، مهدی کشــاورز، به مناسبت گرامی 
داشت هفته بهزیستی، سه شنبه 28 تیر در دیدار با شقایق 
کهورزاده رئیس اداره بهزیســتی کیــش و همکاران پر 
تالش این مجموعه با اهداء لوح تقدیر بر نقش حمایتی 
سازمان منطقه آزاد کیش در ارائه خدمات هر چه بهتر به 
مددجویان اشاره داشت و گفت: باید برنامه های تشویقی 
و توجیهی در کنــار برگزاری دوره های آموزشــی ویژه 

خانواده  ها در جزیره کیش تدوین شود.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
این که هنگام انعقاد قرارداد در حوزه های تفریحی؛ باید 
دستگاه های دیگر همچون اداره بهزیســتی نیز از ارائه 
خدمات تشویقی بهره مند شوند، اظهار داشت: کارکنان 
با برخورداری از انگیزه و اشتیاق مضاعف نسبت به گذشته 
می توانند سطح ارائه خدمات به عموم مردم را ارتقاء دهند

شقایق کهور زاده رئیس اداره بهزیستی کیش ضمن 
قدردانی از حسن توجه سازمان بر ارائه خدمات مطلوب به 
مددجویان ساکن در جزیره اشــاره داشت و افزود: تعداد 
2 کلینک در حوزه اعتیاد فعال است و به صورت آنالین و 

حضوری به متقاضیان خدمات ارائه می شود.
کهورزاده برگزاری مهارت های آموزشی تخصصی و 
اجرای طرح پیشگیری از معلولیت و نحوه نشستن و تغذیه 
را از دیگر دوره های آموزشی این اداره عنوان کرد و گفت: 
طرح پیشگیری از معلولیت شنوایی سنجی نیز در جزیره 

کیش برای نخستین بار اجرایی می شود.
وی بررســی و مطالعات آسیب شناسی اجتماعی در 
جزیره کیش را مبتنی بر توزیع پرسشنامه هایی دانست 
که تحلیل آماری آن مربوط به سال گذشته می باشد و در 
دستور کار قرار گرفته است. رئیس اداره بهزیستی کیش، 
خاطر نشان کرد: طرح پیشگیری از تنبلی چشم نیز در 

دستور کار این اداره قرار گرفته است.
الزم به ذکر اســت ارائــه خدمات توســط اورژانس 
اجتماعی، گفتار درمانی، کار درمانی ذهنی، کار درمانی 
جسمی-حرکتی، تامین هزینه های دانشجویی و اقالم 
مورد نیاز با همت خیرین، پیگیری تسهیالت بانکی برای 
متقاضیان و تامین هزینه درمان و سبد کاالهای حمایتی 
و ... به مددجویان از جمله فعالیت های اداره بهزیســتی 

کیش است.
در این دیدار یاسر شاه پیري سرپرست معاونت فرهنگي 
اجتماعي، رضا شجیع مشاور و سرپرست اداره کل حوزه 
مدیرعامل و عقیل نقشــبندي سرپرست مدیریت امور 
اجتماعي، بهداشت و درمان سازمان منطقه آزاد کیش 

حضور داشتند. 
    

برقراری پروازهای فوق العاده
کیش به شیراز و بالعکس

مدیر عامــل شــرکت توســعه و مدیریت بنــادر و 
فرودگاه های منطقه آزاد کیش: پروازهای مســیر شیراز 

به کیش و بالعکس از دوشنبه 27 تیر راه اندازی می شود.
به گــزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
منطقه آزاد کیش، عزت اله محمدی مدیر عامل شــرکت 
توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های جزیره در تشریح این 
موضوع گفت: پروازهای مسیر کیش به شیراز و بالعکس در 
اکثر روزها توسط دو شرکت هواپیمایی کیش ایر و آسمان 
انجام می شد که متاسفانه به دلیل نقص فنی در هواپیماها 
و انجام روند تعمیرات، به صورت موقت غیر فعال شــده و 

پروازی در این مسیر انجام نمی شود.
وی یکی دیگر از دالیل کاهش پروازها در مسیر شیراز 
به کیش و بالعکس را وقوع زلزله های اخیر و کاهش تقاضای 
مسافران و گردشگران جزیره را متاثر از اخبار زلزله اعالم 

کرد.
محمدی تصریح کرد: در 48 ســاعت گذشته با تمام 
شرکت های هواپیمایی مذاکره کردیم و مقرر شد پروازهای 
فوق العاده در مسیر کیش به شیراز و بالعکس از روز دوشنبه 

27 تیر برقرار شود.
مدیر عامــل شــرکت توســعه و مدیریت بنــادر و 
فرودگاه های کیش افزود : با توجه به شــرایط تحریم در 
کشورمان، امکان تأمین قطعات یدکی هواپیما، به راحتی 
میسر نیســت و نیاز به زمان طوالنی دارد.   وی با اشاره به 
محدودیت ناوگان هواپیمایی در کشور و لزوم برنامه ریزی در 
سایر مسیرهای پروازی اظهار داشت: در صورتی که در یک 
مسیر پروازی نقص فنی روی دهد، جایگزین کردن پرواز به 
راحتی امکان پذیر نبوده و با تأخیر پروازی مواجه می شویم.
وی همچنین در خصوص لغو ناگهانی پرواز  ها و استرداد 
هزینه پرداختی به مسافران تشــریح کرد: شرکت های 
هواپیمایی تمام تالش خود به کار گرفته اند تا از لغو شدن 
پرواز  ها جلوگیری کنند یا در صورت نیاز پرواز جایگزین 
در نظر بگیرنــد و چنانچه به هر دلیل پروازها لغو شــود، 
هزینه بلیط به صورت خودکار به حساب مسافران واریز 

خواهد شد.

اخبار کیش

وزیر ورزش و جوانان از جام جهانی 
2022 قطر به عنوان فرصت مناسبی 
برای حضور کشورمان نام برد و به بهره 
گیری از ظرفیت های ورزشی منطقه 

آزاد کیش تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید 
حمید سجادی در نشســت اعضای 
فراکســیون ورزش مجلس شــورای 
اسالمی با روسای هیات های ورزشی 

و اعضای شــورای ورزش منطقه آزاد 
کیش که روز دوشنبه 27 تیر در سالن 
رازی مرکــز همایش های بین المللی 
کیش برگزار شد با اشــاره به اهمیت 
وجود موزه ورزشــی در کیش جهت 
آشنایی با ورزش های این منطقه گفت: 
منطقه آزاد کیش در توسعه ورزش های 
آبی، ساحلی و دریایی پیشرو بوده و می 
توانیم از ظرفیت های سایر مناطق آزاد 
و استان  ها استفاده کرده و مهمترین 

رویدادهای ورزشــی را در راســتای 
توسعه گردشگری و جذب توریست در 

جزیره کیش برگزار کنیم.
وی به برگزاری جام جهانی قطر در 
همسایگی کشور اشاره کرد و افزود: با 
توجه به اینکه کشورهای حوزه خلیج 
فارس در طول ســال برنامه های مهم 
ورزشــی برگزار می کنند ما نیز باید از 
این فرصت  ها اســتفاده الزم را ببریم 
و این رویداد فرصت مناســبی است تا 

با ارائه دیدگاه هــای راهبردی، جزیره 
کیش به عنوان پایلوت ورزشی کشور 

معرفی شود.
سجادی با تاکید بر استفاده تمامی 
اقشار جامعه از امکانات ورزشی تصریح 
کرد: قیمت تعرفه ورزش در سراســر 
کشــور از جمله جزیره زیبای کیش 
نباید افزایش داشته باشد تا عموم مردم 
با هر سطح از درآمد از امکانات ورزشی 

استفاده کنند.

وی همچنین با تشــکر و قدردانی 
از زحمات بهرام افشــارزاده در کیش 
گفت: در زمــان تصدی مســولیت 
ورزش جزیره کیش توسط اینجانب 
۳۳ ورزشــی فعالیت مــی کردند که 
امروز شاهد فعالیت40 هیات ورزشی 
در حوزه های مختلف هســتیم و این 
نشادهنده پیشرفت جزیره کیش در 

زمینه ورزش است.
وزیر ورزش و جوانان جزیره کیش 
را یکی از مناطق آزاد پیشــرو در حوزه 
ورزش عنوان کرد و افزود: انجمن  ها و 
هیات های ورزشی  منطقه آزاد کیش 
در حد فدراسیون بوده و امیدوارم که 
بتوانیم شاهد رشد ظرفیت های ورزشی 

در دیگر مناطق کشور نیز باشیم.
وی با اشــاره به وجود ظرفیت  ها و 
سازمان های مردم نهاد )سمن  ها( در 
حوزه جوانان اظهار داشت: در مناطق 
آزاد مانند ســایر ادارات کل مســائل 
مربوط به جوانان در کنار ورزش مورد 
پیگیری قرار گرفته و خانه های جوان 

و سمن سراها در این مناطق دایر شود.
ســجادی تصریح کرد: از مهندس 
کشاورز و دکتر شجیع تقاضا دارم سرانه 
و اماکن ورزشی، امکانات گردشگری، 
اماکن بخــش خصوصــی و دولتی، 
المپیک، زمین های تنیس و هر آنچه 
که در ورزش منطقه وجود دارد را مورد 
بررسی و مرور قرار داده تا بتوانیم با برنامه 
ریزی های مناســب از پتانسیل های 
موجود منطقه در حوزه ورزش و جوانان 

به خوبی بهره الزم را برد.

وی با تاکید بر عدم افزایش تعرفه 
ورزشی در سراسر کشور از جمله جزیره 
زیبای کیش گفت: باید آماده ســازی 
شرایط برای استفاده تمام اقشار مردم از 
امکانات ورزشی در دستور کار خود قرار 
گیرد تا همه بتوانند با هر سطح درآمد از 

امکانات ورزشی استفاده کنند.
وزیر ورزش و جوانان به اجرایی شدن 
عضویت هیات های ورزشــی منطقه 
آزاد کیش در مجامع فدراسیون  ها در 
زمان تصدی مسوولیت ورزش کیش 
توسط وی اشاره کرد و گفت: در اوایل 
سال جاری در جلسه شورای معاونان 
خواســتار پیگیری و بررسی رسمیت 
دادن نحوه استقالل هیات های منطقه 
آزاد و تعیین و تکلیــف صدور احکام 
روسای هیات  ها از معاونان وزارتخانه 
به ویژه دکتر شکوه فر، معاون حقوقی 
شده و امیدواریم با پیگیری های انجام 
شده جزیره کیش در ورزش نیز رتبه 

اول مناطق آزاد را کسب کند.
وزیــر ورزش و جوانــان توجه به 
دیپلماسی ورزشی را مهم عنوان کرد 
و افزود: در جلسات مشــترک با وزیر 
ورزش و  جوانان آذربایجان پیشــنهاد 
برگزاری مسابقات ورزش های آبی بین 

دو کشور عنوان شد.
سجادی تصریح کرد: با عزم و ارده 
جهادی که در دولت دیده می شــود 
و فعالیتی که به بهانــه جام جهانی در 
جزیره کیش شــکل گرفته است می 
توان تحولی عظیم در حــوزه ورزش 

کشور ایجاد کرد.

وزیر ورزش و جوانان مطرح کرد:

کیش، پیشرو در توسعه ورزش های آبی، دریایی و ساحلی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزاری جشــنواره فوتبالی در جزیره 
کیش را نتیجه اعتماد به بخش خصوصی عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در آیین 
افتتاح جشنواره جزیره فوتبال با اشاره به آماده سازی تمام زیرساخت های موجود 
در کیش عنوان کرد: تمام خادمان مردم ســعی و تالش خود را برای استفاده از 
ظرفیت به کار برده تا بتوانند رویدادی که از امشب آغاز و تا جام جهانی 2022 قطر 
ادامه خواهد داشت به نحو احسن و در جهت ایجاد شادی و رضایت مردم رقم زنند.

وی با تاکید کرد: با برگزاری این رویداد شــاهد نتیجــه اعتماد خود به بخش 
خصوصی هستیم و با افتخار و توکل به خدا و در شب عید سعید غدیر خم امیدواریم 
بتوانیم با کمک یکدیگر و در حد مطلوب به جام جهانی 2022 رســیده و با یک 

اعتماد و هم فکری شاهد حضور تیم ملی فوتبال در این رویداد باشیم.
شایان ذکر است در این رویداد وزیر ورزش و جوانان کشور، برخی نمایندگان 
و اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی، مدیران و مسووالن سازمان 
منطقه آزاد کیش، ستارگان فوتبال کشور، فعاالن بخش خصوصی و جوامع کیش 

حضور داشتند.

6 ماه و 20رویداد مختلف ورزشی،  نمایشگاهی و...
جشنواره جزیره فوتبال همزمان با عید ســعید غدیر خم در تاالر شهر کیش 
افتتاح شد. آیین افتتاح جشنواره جزیره فوتبالی شامگاه یکشنبه 26 تیر با حضور 
وزیر ورزش و جوانان، اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی، مدیر عامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، پیشکسوتان و ستارگان فوتبال، کیشوندان و مسافران 

در تاالر شهر کیش برگزار شد.
بر اساس این گزارش، جشنواره جزیره فوتبالی به مدت 6 ماه و اجرای 20 رویداد 
مختلف ورزشی، جشنواره های رقابتی، نمایشگاه  ها، مسابقات ورزشی، برنامه های 

تلویزیونی در کیش برگزار خواهد شد.
از دیگر برنامه های این رویداد می توان به جایزه بزرگ موسیقی جام جهانی، 

جشــنواره فیلم و عکس جام جهانی، جشــنواره اســتیکر، کارتون، کاریکاتور، 
المان های شهری ، نمایشگاه صنایع مرتبط با فوتبال، فوتبال کلینیک با همکاری 
ایفمارک، کارگاه های تخصصی آموزشی در حوزه فوتبال، نمایشگاه دستاوردهای 

اقتصادی ایران و قطر، دهکده فوتبال ایرانی اشاره کرد.
همچنین حضور 6۵ بازیکن بین المللی ایرانی و خارجی، برپایی دوره مسابقات 
ســتارگان فوتبال ایران و جهان در جام جهانی ۱۹۹8، برگزاری مسابقات ویژه 
فوتبال بانوان، فوتبال خیابانی، ساحلی و صابونی با حضور بزرگان این رشته ها، اکران 
مسابقات با حضور کارشناســان داخلی و خارجی، استعداد یابی فوتبال، مسابقه 

گزارشگر شو را از دیگر برنامه های جشنواره جزیره فوتبالی است.

ایده خالقانه براي توسعه گردشگري ورزشی در کیش
عضو فراکسیون مجلس شورای اسالمی برگزاري جشنواره جزیره فوتبال را 
ایده خالقانه ارزیابي کرد که این رویداد مهم سبب ایجاد تحول در حوزه گردشگری 

اقتصادی و اقتصاد ورزشی در سطح کشور خواهد شد.

پرویز اوسطی عضو فراکسیون مجلس شــورای اسالمی با بیان این که کیش 
می تواند نماد الگوی ایرانی اسالمی باشد که ســبب توسعه و پیشرفت می شود، 
اظهار داشت: یکی از دغدغه های مجلس و مقام معظم رهبری، استفاده از الگوی 
ایرانی اسالمی برای توسعه و پیشرفت است تا با افق بلندتری موضوعات و اهداف 

توسعه ای این منطقه آزاد را دنبال کنیم.
اوســطی، گفت: در دوره مدیریت جدید فعالیت  ها و برنامه های بسیار خوبی 

در کیش آغاز شده که جزیره کیش می تواند پایلوت اجرای طرح های ملی باشد.
اوسطی، با بیان این که الگوي توسعه باید بازنگري شود، تصریح کرد: امیدواریم  

فصل جدیدی از کار و فعالیت موفق را در این منطقه شاهد باشیم.
وی بیان داشت: مســائل مربوط به مناطق آزاد به ویژه کیش در حوزه قانون 
گذاری به همه کمیســیون های مجلس مرتبط بوده و مسئوالن سازمان منطقه 
آزاد کیش برای حل مشــکالت باید با تمام آنها نشســت داشته باشند؛ ظرفیت 
فراکسیون  ها نیز به عنوان حامی مناطق آزاد در کنار کمسیون های مجلس بسیار 

حائز اهمیت است.
به گفته اوســطی ارائه خدمات ارزان برای استفاده اقشــار ضعیف تر نیز حائز 
اهمیت است و باید زمینه حضور و سفر تمام آحاد مردم ایران را به کیش فراهم کنیم 

تا احساس تعلق آنها به جزیره بیشتر شود.
اوسطی با تاکید بر این که فرصت های ســرمایه گذاری باید در قالب تورهای 
اقتصادی معرفی شود بیان داشت: در حوزه سرمایه گذاری به جز سرمایه گذاران 
کالن کشور زمینه را برای حضور سرمایه داران خارجی نیز در کیش باید فراهم کرد.

وی در پایان به نقش مهم رسانه  ها در معرفی ظرفیت  هاي موجود این منطقه 
اشاره کرد و استفاده از قدرت رسانه ملی را ضرورتی برای کیش برشمرد.

گفتنی است تاثیر و آسیب های عدم پایداری و ثبات مدیریتی در تصویب قوانین 
مجلس، رفع خال  ها، توسعه مناطق آزاد با اســتفاده از برنامه هفتم، طرح قوانین 
بودجه به نفع مناطق آزاد، آسیب شناســی مدیران در خصوص مسائل موجود از 

دیگر موارد مطرح شده از سوی اعضا فراکسیون مجلس در این نشست بود.

کشاورز در آیین افتتاح این رویداد مطرح کرد:

جشنواره جزیره فوتبال، الگوی همکاری سازمان منطقه آزاد کیش با بخش خصوصی

افتتاح

مدیر امور فرهنگی و آموزشی ســازمان منطقه آزاد کیش هدف از برگزاری 
دوره های آموزشی در مساجد کیش را استفاده از ظرفیت های فرهنگی و جذب 
حداکثری کودکان، نوجوانان و جوانان در کالس های آموزشی، مهارتی و ورزشی 

عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقــه آزاد کیش، رضا 
اردالن، گفت: دوره های آموزشی، فرهنگی و ورزشی با حضور ۱8 مربی در هفت 
مســجد کیش »خاتم االنبیاء)ص(، امام جعفر صادق)ع(، جــواد االئمه)ص(، 
حضرت زینب)س(، امام حسن مجتبی)ع(، امام موسی کاظم)ع( شهرک رز و امام 

سجاد)ع(« در قالب دو ترم در حال برگزاری است.
رضا اردالن با بیان این که ۱۱ رشته مهارتی، 22 رشته آموزشی و 4 رشته ورزشی 
در این دوره  ها برگزار می شود، اظهار داشت: مرحله نخست این دوره از کالس های 
آموزشی از ۱8 تیر آغاز شده و تا ۱8 مرداد ادامه خواهد داشت که مرحله دوم نیز از 

۱8 مرداد تا ۱8 شهریور امسال برگزار می شود. اردالن، گفت: متقاضیان حضور در 
دوره های آموزشی، مهارتی و ورزشی در مساجد کیش که از یکم تا ۱۵ تیر امسال 
آغاز شد؛ تعداد ۱704 نفر رشته های این دوره از کالس های آموزشی را تشکیل 

می دهند.
وی در ادامه افزود: بیشتر اســتقبال کنندگان در رده سنی 7 سال تا 2۵ سال 

بودند که باالترین میزان نام نویسی سنین 7 تا ۱۵ سال است.
مدیر امــور فرهنگی و آموزشــی ســازمان منطقه آزاد کیــش در خصوص 
تخفیف های 70 درصدی و ۹0 درصدی برای فراگیــران این دوره از کالس های 
آموزشی که در مساجد کیش برگزار می شــود، گفت: ایاب و ذهاب رایگان برای 

شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.
رضا اردالن خاطر نشــان کرد: با رعایت پروتکل های بهداشــتی )استفاده از 
ماسک، فاصله گذاری اجتماعی( کالس های آموزشی  از ساعت ۹ صبح تا ۱2:۳0 

و از ساعت ۱7 تا 20 برگزار می شــود. الزم به ذکر است تعداد ۳7 کالس از جمله 
خیاطی، آشپزی، نصب ویندوز، نرم افزار، سخت افزار، طراحی صفحات وب، کشت 
بافت گیاهان زینتی، تراریوم، کشت بافت گیاهان آپارتمانی، خوشنویسی، چرتکه، 
زبان انگلیسی، نقاشی در دو مقطع سنی کودک و نوجوان، شنا، تیر اندازی با تفنگ، 

ژیمناستیک و ... برگزار می شود.

برگزاری کالس های آموزشی، مهارتی و ورزشی در مساجد کیش
خبر


