
دکتر مظفری با صدور احکام جداگانه ای، مدیر امــور هنری و مدیر امور اجتماعی، 
درمان و بهداشت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش را منصوب کرد.  
به گزارش ایلنا؛  خســرو نشــان به عنوان مدیر امور هنری و محمود مرتضایی فر به 
ســمت مدیر امور اجتماعی، درمان و بهداشــت، با احکامی از سوی دکتر غالمحسین 
مظفری مدیرعامل این سازمان  منصوب شدند.  همچنین امیرترکاشوند طی حکمی از 
سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان سرپرست مدیریت جزایر اقماری 
منصوب شد. در حکم دکتر غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خطاب به امیر ترکاشوند آمده 
است: نظر به شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت جزایر اقماری 
منصوب می شوید؛ امید است ضمن پیگیری مجدانه اجرای طرح جامع جزیره هندورابی که دارای مصوبه شورایعالی 
شهرسازی و معماری کشور می باشد، همه تالش خود را برای جذب طرح های سرمایه گذاری و رونق بخشی به این 

جزیره به عمل آورید.

فرمانده انتظامی ویژه کیش از کشف 33 کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری دو قاچاقچی 
قبل از ورود به جزیره کیش خبر داد.  سرهنگ » علی اصغر جمالی« در گفت  وگو با خبرنگار پایگاه 
خبری پلیس کیش، با اعالم این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات فنی 
و تخصصی، تشدید اقدامات مبارزه ای با ســوداگران و عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر، از ورود 
محموله 33 کیلویی مواد مخدر به جزیره کیش مطلع شدند. رئیس پلیس کیش تصریح کرد: در 
این ماموریت تعداد 6 بسته مواد مخدر از نوع تریاک به وزن 30 کیلوگرم و تعداد 3 بسته موادمخدر 
از نوع حشیش به وزن 3 کیلوگرم و یکدستگاه خودروی پژو متعلق به سوداگران مرگ که به وسیله آن اقدام به جابجایی می کردند 
نیز توقیف و به پارکینگ انتقال شد. سرهنگ جمالی  با اشاره به کشفیات هشت ماهه سال 98 بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون 
بیش از 258 کیلوگرم انواع مواد مخدر  کشف و  715 نفر خرده فروش و قاچاقچی دستگیر شدند. فرمانده انتظامی ویژه کیش در 
پایان به قاچاقچیان مواد مخدر هشدار داد: سوداگران مرگ بدانند طرح های برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و تقویت کنترل 

مبادی ورودی جزیره با قدرت توسط پلیس در حال انجام است و کیش برای آنها جای امنی نخواهد بود.
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گرامیداشت هفته اطالع رسانی 
ایدز در کیش 

برنامه های هفته اطالع رسانی ایدز با هدف جلب 
مشارکت ملی و پیشــگیری از این بیماری، نهم تا 
پانزدهم آذر در جزیره کیش برگزار می شــود.   به 
گزارش ایلنا؛  دکتر محمدرضا رضانیا رئیس مرکز 
توسعه سالمت در این خصوص گفت: ایدز فقط یک 
بیماری نیست، بحثی فراتر از بیماری است که مسائل 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی جوامع را در بر می گیرد 
و این هفته، فرصت مناسبی برای جلب مشارکت 
سیاستگذاران و مسئوالن، بیان اقدامات، دستاوردها 
و چالش های موجــود و همچنین تکریم فعالیت 
های دست اندرکاران این عرصه خواهد بود. رضانیا 
برگزاری کالس های آموزشی در مدارس و دانشگاه 
ها، هتلها ،برگزاری کمپین،آموزش ، مشاوره  و تست 
سریع اچ آی وی بصورت سیار، زیر نویس شعار های 
مرتبط با ایدز و ارائه پیام های رادیویی و کارشناسی از 
طریق رسانه های جمعی ، توزیع بروشور و ارائه بسته 
های آموزشی را بخشی از برنامه های متنوع هفته 
اطالع رسانی ایدز در کیش برشمرد و گفت: امسال 
نیز همانند سال های گذشته شعار خاصی در نظر 
گرفته شده با عنوان ،آگاهی و پیشگیری ،آزمایش 
ودرمان اچ آی وی » همه در یک کشتی نشسته ایم« 

که بیانگر اهمیت این موضوع است .
    

اینترنت رایگان،هدیه اپراتور 
تلفن همراه کیش به مشترکین خود 
اپراتور تلفن همراه ســازمان منطقه آزاد کیش 
یک گیگابایت اینترنت 7 روزه رایگان و تمدید تمامی 
بســته های فعال اینترنتی به مدت یک ماه اضافه 
تر را به مشــترکین خود هدیه می دهد.  به گزارش 
ایلنا؛ با توجه به قطعی اینترنت در روزهای گذشته 
و وصل مجدد این ســرویس، اپراتور تلفن همراه 
سازمان منطقه آزاد کیش برای قدردانی از بردباری 
و همراهی مشترکین خود، یک گیگابایت اینترنت 
7 روزه رایگان هدیه می دهد. مشترکین می توانند با 
شماره گیری کد #934*  حجم یک گیگابایتی خود 
را فعال کنند. همچنین به مدت زمان تمامی بسته 
های اینترنت فعال مشترکین اپراتور تلفن همراه 
سازمان منطقه آزاد کیش؛ یک ماه اضافه خواهد شد.

    
بازگشایی زمین مینی گلف 
مجموعه المپیک کیش 

زمین مینی گلف مجموعه المپیک کیش به 
همت موسســه ورزش و تفریحات سالم فعالیت 
خود را دوباره آغــاز می کند.  به گــزارش ایلنا؛ 
زمین مینی گلف مجموعه ورزشــی المپیک، با 
احتمال میزبانی از رقابت های مینی گلف آســیا 
و اوپن جهانــی، فعالیت خود را طی مراســمی 
که پنجشنبه هفتم آذر از ســاعت 15  آغاز می 
شود؛ از ســر می گیرد. همچنین نخستین دوره 
آموزش تئوری و عملی این رشــته ورزشــی، از 
طرف فدراسیون گلف جمعه هشتم آذر از ساعت 
10  تا 15 همراه با مسابقه و اهدای جوایز برگزار 
می شود. گفتنی است به شرکت کنندگان در این 

دوره آموزشی گواهی اهدا خواهد شد.
    

برپایی اردوی آماده سازی 
ساحلی بازان کشور در کیش 

تیم ملــی والیبال ســاحلی ایــران، اردوی 
آمادگی خود برای کسب سهمیه المپیک 2020 
را کیش برگزار می کنند.  به گــزارش ایلنا؛  این 
اردو از یکم آذر با حضور شــش بازیکن در جزیره 
کیش آغاز شــد و تا 20 آذر ادامه خواهد داشت. 
علی رضا آقاجانی، رحمان رئوفی، بهمن سالمی، 
جواد فیروزپور، حامد میرزاعلی و آرش وکیلی، 
بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند که زیر 
نظر رضا نائینی و پرویز فرخی ســرمربیان تیم 
ملی ساحلی، جهت حضور در مسابقات انتخابی 
المپیک تمرین می کنند. در پایان این اردو، چهار 
بازیکن انتخاب می شوند و در قالب دو تیم ایران 
الف و ب، در مرحله اول مسابقات انتخابی المپیک 
که از 25 تا 27 آذر در ویزاگ هند برگزار خواهد 

شد، حضور می یابند.

اخبار کیش
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دکتر فاطمه مهاجرانــی در دیدار 
با دکتر مظفری، پیشــنهاد راه اندازی 
سمپاد مهارتی استعدادهای درخشان 
را با هدف تکمیل اکوسیستم آموزشی 

جزیره کیش مطرح کرد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین 
الملل ســازمان منطقه آزاد کیش، این 
دیدار با حضور دکتر مظفری مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر سعید 
پورعلی معاون فرهنگی اجتماعی این 
ســازمان، دکتر فاطمه مهاجرانی قائم 
مقام وزیر آموزش و پرورش کشور، دکتر 
محمد مهدی مومنی رئیس اداره پرورش 
استعداد های درخشان خراسان رضوی 

سه شنبه پنجم آذر انجام  شد.
دکتر مظفری مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد کیش در این نشست با بیان 
اینکه قابلیت های مدیریتی، امکانات و 
فرصت های مغتنمی در کشور وجود دارد 
گفت: باید از فرصتهای موجود در کشور 
به ویژه در جزیره کیش که ظرفیت های 

نهفته خوبــی دارد به بهترین شــکل 
استفاده شود.

وی افزود با شرایط خاص و ویژه کیش 
و امکاناتــی که در آن فراهم شــده  می 
توانیم عالوه بر کسب تجربه در بسیاری 
از اتفاقات و رویداد های بزرگ، به صورت 
پایلوت عمل کنیم و آن را به ســرزمین 
اصلی تعمیم دهیم و در این میان نقش 
حلقه اتصال با خارج از کشور در سطوح 

بین المللی را ایفا کنیم.
دکتر مظفــری با اشــاره به حضور 
دانشگاه های تراز اول کشور در منطقه 
آزاد کیش گفت: توسعه پایدار آموزشی 
در گرو تعامالت، همکاری و ارتباطات 
نزدیک آموزش و پرورش و دانشگاه ها 
است که در این صورت نیروی با کیفیت 
وارد چرخه اقتصادی جامعه شــده و به 

رونق اقتصادی کمک خواهد کرد.
 وی در ادامه اظهار داشت: همکاری 
با دانشــگاه ها در کیش موجب شکل 
گیری مرکز نوآوری شد که به طور قطع 

پس از راه اندازی آن، مرکزی در شــان 
جزیره و نخبــگان کیش خواهد بود که 
دانش آموزان این جزیره، ســهم قابل 
توجهی از این مرکز را به خود اختصاص 

خواهند داد .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
با اعالم آمادگی بــرای راه اندازی مرکز 
اســتعداد یابی دانش آموزان نخبه در 
جزیره با هدف ارتقــا کیفیت آموزش 
و پرورش این منطقه گفــت: در حوزه 
استعدادهای درخشان کارگروهی در 
نظر خواهیم گرفت و همه ظرفیت ها را 
با ایجاد تیم مطالعاتی برای اجرایی شدن 
پیشنهادات مطرح شده در این جلسه 
به کار می گیریم. دکتر غالمحســین 
مظفری در پایان افــزود: با ایجاد بخش 
دانش آمــوزی مرکز نــوآوری و پیاده 
ســازی سیستم آموزشــی  و پرورشی 
استعدادهای درخشان، امکان برگزاری 
همایش هایی در سطح  ملی و بین المللی 
برای انجام کارهای بزرگ در کیش فراهم 

می شود و این جزیره می تواند یک پایگاه 
آموزشی برای کل کشور باشد.

همچنیــن در این نشســت، دکتر 
مظفری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
کیش پیشنهاد ایجاد فضایی به عنوان 
نمایشــگاه یا موزه دائمی آثار جشنواره 

خوارزمی را عنوان کرد.
قائم مقام وزیر آمــوزش و پرورش 
کشــور و رئیس مرکز ملــی پرورش 
استعدادهای درخشــان ) سمپاد ( در 
این دیدار گفت: بر حسب نیاز آموزش و 
پرورش و سازمان منطقه آزاد کیش، برای 
رشته های خاصی که در جزیره کیش 
کاربردی تر باشــد، خالء آن در جزیره 
حس شود و همچنین کمکی به تکمیل 
اکوسیستم آموزشی باشد،روش های 
سمپاد مهارتی برای آن رشته را در این 

منطقه پیاده سازی می کنیم.
وی افزود: در جزیره کیش که تعداد 
جمعیت دانش آموزی اجازه ایجاد یک 
مدرسه مجزا برای جداسازی آنها را نمی 
دهد ، باید دانش آمــوزان تیز هوش را 
شناسایی و به عنوان عضو پیوسته سمپاد 
معرفی کنیم و کتاب های تکمیلی، امور 
پژوهشی و فرهنگی ویژه را برای آنان نیز 

در نظر گرفته و در اختیارشان بگذاریم.
دکتر مهاجرانی همچنین پیشنهاد 
اعالم خواهرخواندگی یا برادر خواندگی 
بین استان خراسان رضوی و جزیره کیش 
را مطرح کرد و گفت: از این طریق مدارس 
استعدادهای درخشان خراسان رضوی، 
خدمات آموزشــی به  دانــش آموزان 
مدارس جزیره کیــش ارائه می دهند و 
می توانیم گام بزرگی در تحول آموزش و 

پرورش کیش برداریم.
وی در ادامه برگــزاری المپیاد ادبی 
جهانی را برای نخســتین بار در جزیره 

کیش و برپایی دائمی جشنواره خوارزمی 
را با هدف ایجاد بستری مناسب برای حل 
مشکالت مناطق در حوزه های مختلف 
پیشنهاد داد. دکتر سعید پورعلی معاون 
فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش نیز در این نشســت با بیان اینکه 
جلســه هفته آینده دبیرخانه شورای 
عالی مناطــق آزاد با موضــوع آموزش 
فنی و حرفه ای است؛ گفت: در راستای 
اجرای سیاست های افزایش آموزش های 
مهارتی در کیش، جلساتی نیز با دکتر 
سلیمان پاک سرشــت رئیس سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور داشتیم 
که قول ایجاد یک مدرســه مهارتی با 
امکان آموزش 10 مهارت اولویت دار در 

جزیره کیش را دادند.
دکتر پور علی گفت: پیاده ســازی 
سمپاد های مهارتی و ترکیبی، از فضاهای 
آموزشی شروع می شــود که می تواند 
موجب توسعه مهارتها باشد و در توسعه و 

ارتقا دانشگاه ها هم تاثیر خواهد داشت.
 وی افزود: کمبود مهارت ها در جزیره 
موجب افت خدمات و به نوبه آن، کاهش 
رونق گردشگری می شــود؛ از اینرو ما 
باید به صورت جدی در بخش مهارتی 
سرمایه گذاری کنیم تا بسترهای توسعه 

را فراهم کنیم .
دکتر محمد مهدی مومنی رئیس 
اداره پرورش اســتعداد های درخشان 
استان خراســان رضوی نیز در دیدار با 
دکتر مظفری گفــت: آموزش و پروش 
جعبه ســیاه فرهنگی و توسعه ای هر 
منطقه اســت و ما با ارتقا این مجموعه 
در جزیره می توانیم در عرصه جهانی به 

کیش هویت بخشی کنیم.
رئیس اداره پرورش اســتعداد های 
درخشان استان خراسان رضوی افزود: 

با توجه به اینکه کیش یک منطقه نمونه 
گردشگری است هر اتفاق خوبی برای 
توسعه پایدار در این جزیره امکان پذیر 
است و با نگاه مثبت مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش،رونق گردشــگری 
آموزشی می تواند در تحول این منطقه 
بسیار تاثیر گذار باشــد به این دلیل که 
دیپلماسی آموزشی بســیار قوی تر از 
دیپلماسی سیاسی است و بین توسعه 
کیش، نظام اقتصــادی و اجتماعی این 
منطقه و توســعه سیســتم آموزش و 
پرورش آن؛ رابطه ای معنا دار و مستقیم 
وجود دارد و توســعه یافتگی اقتصادی 
،سیاســی و اجتماعی در کنار سیستم 

آموزشی قدرتمند امکان پذیر است.
دکتر مومنی در ادامه گفت: ما آمادگی 
این را داریم کــه در حد بضاعت درهای 
آموزش و پرورش استان خراسان رضوی 
را به سمت کیش بگشاییم و این امر را به 
سرعت عملیاتی و اجرایی کنیم و حتی 
مدرسه مجازی تاسیس کنیم تا دانش 
آموزان به صورت آنالین از بهترین اساتید 
و معلمان مــا و همچنین ظرفیت های 

خوب آموزشی بهره مند شوند.
وی بــا بیان اینکه تاثیر اســتاندارد 
سازی در سیســتم آموزش و پرورش 
کیش به خوبی قابل مشاهده است گفت: 
باید از ظرفیت های بکر، اســتعداد ها و 
نخبگان هم اســتفاده کنیــم و با ورود 
سمپاد آموزشی به کیش دانایی ها را به 

دارایی تبدیل کنیم.
رئیس اداره پرورش اســتعدادهای 
درخشــان اســتان خراســان رضوی 
همچنین از برنامه ریزی ها برای ســفر 
مدیران مدارس به مشهد برای برگزاری 
دوره های مختلف آموزشی برای افزایش 

تعامالت بین کیش و خراسان خبر داد.

در دیدار قائم مقام وزیر آموزش و پرورش کشور با دکتر مظفری مطرح شد:

راه اندازی سمپاد مهارتی نخبگان در جزیره کیش

رویداد

خبر

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست 
مشترک با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
از حضور پررنگ ســازمان منطقــه آزاد کیش و 
شرکت های تابعه آن در بازار سرمایه استقبال کرد. 
به گزارش ایلنا؛  غالمحسین مظفری مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش در این دیدار؛ ضمن 
تقدیر از حمایت های سازمان بورس و اوراق بهادار 
در جهت اجرای برنامه های بازار سرمایه ای سازمان 
منطقه آزاد کیش گفت: انتشار اوراق صکوک نقطه 
آغازین این سازمان برای حضور فعال در بازارهای 

مالی کشور است.

مظفری تأکید کرد: با استفاده از سایر ابزارهای 
تأمین مالی، هم ســازمان و هم بخش خصوصی 
هیچگونه نگرانی و محدودیت مالی برای پیشرفت 

پروژه ها نخواهند داشت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، شفافیت، 
اتمام به موقع پروژه ها، بهای تمام شده واقعی پروژه 
و پاسخگویی تأمین مالی شوندگان را از ویژگی های 
بارز حرکت در مسیر بازار ســرمایه برشمرد و از 
پیشنهاد معاون سازمان بورس برای توسعه فرهنگ 
مالی از طریق آموزش استقبال کرد و افزود: سازمان 
منطقه آزاد کیش آمادگی دارد تا تمامی نیازهای 

آموزشــی را برای توســعه فرهنگ مالی فعاالن 
اقتصادی کیش و سایر مناطق آزاد فراهم کند.

حسن امیری معاون ســازمان بورس و اوراق 
بهادار نیز در این نشست، از حضور پررنگ سازمان 
منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه آن در بازار 
سرمایه استقبال کرد و با بیان اینکه این سازمان در 
استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی پیشرو عمل 
کرده است گفت: مناطق آزاد و از میان آنها کیش، 
ظرفیت های مطلوبی برای حضور در بازار سرمایه 

به ویژه در حوزه تأمین مالی دارد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشــران سازمان 

بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه ثبت شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه کیش در فهرست ناشران 
بازار سرمایه کشور؛ نشان از حرکت سازمان منطقه 
آزاد کیش به سمت شفافیت بیشتر و مدرن سازی 
فعالیت هــای اقتصادی این جزیــره دارد گفت: 
همکاری های الزم برای تحقق اهداف بزرگ این 

سازمان در تمامی برنامه ها و امور خواهیم داشت.
وی با اشاره به حجم گسترده سرمایه گذاری 
و فرصت های  ســرمایه گذاری در جزیره کیش 
و ارزشــمند خواندن آن، افزود: سازمان منطقه 
آزاد کیش می تواند راهنما و مشاور توانمند برای 

بهره مندی بخش خصوصی از مواهب بازار سرمایه 
کیش باشــد و ما نیز در این راســتا آماده ایم تا با 
برنامه ریزی مدون و برگزاری دوره های آموزشی 
مســتمر همراه و همگام این مجموعه در این امر 

مهم باشیم.

تمامی اسناد سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت های مختلف 
این سازمان تجمیع و به صورت متمرکز به ساختمان شماره دو 

این سازمان منتقل شد. 
به گزارش ایلنا؛  تجمیع تمامی اسناد سازمان در یک مرکز 
بایگانی با فضایی وسیع، از یک سو موجب متمرکز شدن بایگانی 
بخش های مختلف و آزاد ســازی اماکن بســیار زیاد و با ارزش 
افزوده باال شده و از ســوی دیگر کاهش هزینه های جانبی را به 

دنبال داشته است. بایگانی دبیرخانه سازمان، واقع در ساختمان 
پشتیبانی قدیم به متراژ حدود 50 مترمربع، بایگانی امور مالی 
واقع در ســاختمان نقلیه به متراژ حدود 60 متر مربع، بایگانی 
معاونت اقتصادی به متراژ حدود 70مترمربع، بایگانی دبیرخانه 
مناقصات در برج صدف به مســاحت 150 متر مربع، بایگانی 
معاونت عمرانی به متراژ حدود 150 متر مربع، بایگانی مدیریت 
حقوقی سازمان با بیش از 5 هزار پرونده، بایگانی مدیریت مالی 

با بیش از 20 هزار پرونده، بخش هایی هستند که اسناد آنها به 
ساختمان شماره 2 سازمان منطقه آزاد کیش واقع در انتهای 

بولوار اندیشه منتقل شده است.
بر اساس این گزارش، به همین منظور خرید و نصب امکانات 
و تجهیزات اولیه و راه اندازی آنهــا از جمله بایگانی های ریلی 
متحرک و دو دستگاه پکیج 15 تنی جهت تهویه و برودت هوای 
محل بایگانی،کابل کشــی، نصب تابلو، کانال کشی سیستم 

خنک کننده، نصب دریچه تنظیم هــوا، رنگ آمیزی دیوارها و 
ایجاد سپتیک مقابل درب اصلی جهت جمع آوری آب در زمان 

بارندگی انجام شد.

توسعه همکاری های سازمان بورس و اوراق بهادار با سازمان منطقه آزاد کیش 

به همت معاونت توسعه مدیریت انجام شد:

تجمیع مراکز بایگانی بخش های مختلف سازمان منطقه آزاد کیش 

حوادثانتصاب
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