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اقتصـاد کیـش
سازمانآگهیها
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بــه گزارش اقتصاد کیش، مراســم اختتامیه و اعالم 
گروه های برترسومین جشنواره موسیقی کیش شامگاه 
چهارشنبه6 اســفند همزمان با شب والدت حضرت 
امیرالمونین علی )ع(و روز پدر با حضور غالمحسین 
مظفری رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیش ، سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی و 
تنی چند از معاونین و مدیران سازمان  منطقه آزاد کیش 
و جمعی از هنرمندان و دوســتداران موسیقی در سالن 
خلیج فارس مرکز همایش بین المللی کیش برگزارشد.

در این مراسم گروه های موسیقی میسان ازخوزستان، 
سروخرامان از خراســان رضوی، چیک سای شمال 
خراســان، شنه شاهو ازکردســتان، هامون از سیستان 
و بلوچســتان، ایگیدلراز اردبیــل ، زندگی ازمازندران 
و زاروگه از اســتان هرمزگان به عنوان هشــت گروه 

برترجشنواره معرفی شدند.
در بخش جنبی جشنواره وتجلیل از پیشکسوتان نیز از 
محمد فاروق کیانی پور هنرمند حرکات آیینی کشورمان 
و دارای عنوان جهانی بهترین بازیگرهنرهای آیینی جهان 

در سال1356 تقدیر شد.  
ســعیدپورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
منطقه آزادکیش دراین مراســم با اشاره به سختی های 
برگزاری چنین جشــنواره ای درشرایط ناشی ازکرونا 
از دقــت نظر عوامل برگزاری بــرای رعایت ضوابط 
بهداشتی خبرداد و گفت: در شرایطی که با انواع جهش 
یافته ویروس منحوس کرونا مواجه هستیم به مدد امید 
برخاسته از فرهنگ غنی مردمان این دیار چراغ فرهنگ 

و هنر در کیش خاموش نشد.
پورعلــی افــزود: برگــزاری رویدادهــای مهم 
اقتصادی،گردشــگری، اجتماعی و فرهنگی و هنری 
در چند ماه گذشــته درجزیره کیش نشان می دهد که 
درشرایط سخت هم با اتکا به فرهنگ باالی مردمان این 
دیار و عزم و همت آنان در رعایت ضوابط بهداشــتی 
می توان استوارو پرصالبت در مسیر توسعه حرکت کرد.

وی رونق کســب و کار و ازهمه مهم تر گردشگری 
کیش را که درسایه مدیریت موفق شرایط ناشی ازپاندمی 
کرونا محقق شده مرهون عناصری چون فرهنگ باالی 
شــهروندی، همراهی مسئوالنه مردم و انسجام تمامی 
دستگاههای اجرایی در مقابله اصولی باکرونا و رعایت 

ضوابط بهداشتی برشمرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
برگزاری جشــنواره موســیقی کیش را گام ارزنده ای 
درجهت شناسایی گنجینه غنی موسیقی نواحی مختلف 
ایــران عنوان کرد و گفت : موســیقی زبان پایداری و 

مقاومت و ریشه مردمان این دیاراست.
حمید هادی دبیرهنری جشــنواره موسیقی کیش 
برگزاری این جشنواره را حرکتی موثردرجهت حفظ 
سرمایه های ملی و فرهنگی اقوام ایران زمین و انتقال آن 
به نسل های بعد برشمرد و با اشاره به استقبال گسترده 
هنرمندان از جشنواره موسیقی کیش گفت: از زمان اعالم 
فراخوان درمرداد امسال بیش از 87 اثربه دبیرخانه ارسال 
شد که درنهایت با بهره مندی از نظرات هنرمندان، اساتید 

و محققان برترعرصه موسیقی کشور، 8گروه برگزیده 
شدند.

هادی از ایجاد بخش جنبی در سومین دوره جشنواره 
باهدف تجلیل از پیشکســوتان عرصه موســیقی و 
هنرمنــدان حرکات آیینی کشــورخبر داد واز تمامی 
مســئوالن سازمان منطقه آزاد کیش و دست اندرکاران 
برگزاری این جشنواره برای اهمیت دادن به این رویداد 
فرهنگی و تالش برای ارتقاء جایگاه هنر و ماندگاری 

آن تقدیر کرد.
درپایان مراسم از مسئوالن و برگزارکنندگان جشنواره 
موسیقی کیش  با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره 

تقدیرشد.
اجرای موســیقی توســط چند تن از هنرمندانی که 
درجشنواره شــرکت کرده بودند، پخش کلیپ های 
زیبایی از آثارارســالی ، اجرای موســیقی سنتی کیش 
توســط هنرمندان بومی گروه "جمعه فرج" و اهدای 
لوح تقدیر به اعضای ستاد جشنواره از دیگر بخش های 

این مراسم بود.

    اقتصاد کیش - سومین جشنواره موسیقی کیش در شب والدت حضرت امیرالمونین علی )ع( با اعالم 8گروه برتر به کارخودپایان داد.

 سومین جشنواره موسیقی کیش  با معرفی
 8 گروه برتر پایان یافت 

       اقتصاد کیش - سازمان منطقه آزاد کیش در نمایشگاه گردشگری و میراث فرهنگی تهران، 
ظرفیت ها و توانمندی های رو به رشد جزیره کیش را به نمایش گذاشت. 

به گزارش اقتصاد کیش ، در نمایشگاه گردشگری و توسعه روستایی که هفته گذشته در 
محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزارشد ، سازمان منطقه آزاد کیش به نمایندگی از 
بخش های دولتی و نیز بخش خصوصی توانمندی های کم نظیر سیاحتی، گردشگری و 

تفریحی کیش را معرفی کرد.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص گفت: یکی از اهداف مهم 
برگزاری نمایشگاه ها، تبادل نظر و تجربیات و ایجاد زمینه های تازه همکاری و نیز جلب 

مخاطبان و مشتریان  است.
وی افزود: سازمان منطقه آزاد کیش بر حسب وظایف خود، سعی کرده با تعامل و همراهی 
بخش خصوصی عالقمند به مشارکت در فعالیت های نمایشگاهی، با قدرت و انسجام در 

رویداد امسال در تهران حضور یابد.
خســرو نشان افزود: گردشگری در دنیا و از جمله ایران در یک سال گذشته، تحت فشار 
ناشی از همه گیری کرونا شرایط سختی را سپری کرد و امید می رود با توسعه واکسیناسیون 

همگانی، گردشگری دوباره رونق گیرد.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: امسال بخاطر موضوع کرونا، برخی استان ها 
در نمایشگاه حضور نداشتند. با این حال ما تالش کردیم با رعایت کلیه ضوابط بهداشتی، 
در آستانه نوروز 1۴۰۰ از امکان گفت و گو و مذاکره بهره برداری کنیم و خوشحالم بگویم 
که برای تنوع بخشی به گردشگری کیش به عنوان یکی از جذاب ترین نقاط دیدنی ایران، 
مذاکرات خوبی با عالقمندان به سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری در کیش داشتیم.

این مقام مســئول در پایان از اتخاذ تدابیر و آمادگی های الزم برای پذیرایی از گردشگران 
نوروزی، با رعایت ضوابط ستاد ملی مقابله با کرونا و شورای سالمت کیش خبر داد.

حضور پر رنگ کیش در نمایشگاه 
گردشگری  و توسعه روستایی در تهران

    اقتصاد کیش -  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دربازدید از پایانه جدید مسافری 
فرودگاه بین المللی کیش برتســریع روند ساخت این مجموعه در چارچوب برنامه 

زمانبندی تاکید کرد. 
به گزارش اقتصاد  کیش ، غالمحسین مظفری رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد کیش پنجشنبه گذشته  به همراه سید احسان خاندوزی نماینده مردم تهران 
و شمیرانات در مجلس شورای اسالمی و نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس 
و جمعی ازمعاونان و مدیران  ســازمان منطقه آزاد کیش از روند ساخت پایانه جدید 

مسافری فرودگاه بین المللی کیش بازدید کرد.
غالمحسین مظفری ضمن گفتگو بانمایندگان پیمانکار ، مشاور و مجریان این طرح از 
نزدیک در جریان فرآیندهای جاری  قرار گرفته  و  بر ضرورت ســرعت بخشیدن به 
روند ساخت ساختمان اصلی و تکمیل تامین و نصب تجهیزات جهت بهره برداری از 

این پایانه تا خرداد 1۴۰۰ تاکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به استاندادهای بین المللی در روندساخت و تجهیز این 
مجموعه که نقش مهمی دررونق صنعت گردشگری کیش دارد درخصوص زیباسازی 
محوطه ، استفاده ازطراحی های جذاب درایجاد فضای سبز اطراف پایانه و مدیریت 

زمان با هدف تسریع روند اجرای آن دستوراتی صادرکرد.
بر اساس این گزارش عملیات اجرایی محوطه اصلی پایانه و معابر آن تاپایان امسال به 
همراه نیرورسانی و تامین برق کل مجموعه  تکمیل می شود . همزمان روند ساخت 
فضای داخلی پایانه نیز باجدیت ادامه دارد و درحال حاضر اجرای  کف سازی نهایی، 
اجرای ســقف کاذب ، کارهای تکمیلی تاسیســات برق و مکانیک و تامین و نصب 
تجهیزات از جمله پلهای تلسکوپی انتقال مسافر به هواپیما ، زیرسازی های الزم جهت 

نصب تسمه نقاله های انتقال بار ، آسانسور ، پله های برقی و ...در حال انجام  است.
بر اســاس برنامه زمانبندی پیش بینی می شود ساخت پایانه جدید مسافری فرودگاه 

بین المللی کیش تاپایان خرداد 1۴۰۰تکمیل شود.
الزم به ذکراست در آغاز  ساخت ، ظرفیت پذیرش در پایانه جدید فرودگاه بین المللی 
کیش 3 میلیون مسافر در سال پیش بینی شده بود که با اعمال تغییرات در طرح و بهینه 

سازی امکانات  این ظرفیت به 6 میلیون مسافر در سال ارتقاء  یافته است

تکمیل روند ساخت پایانه جدید 
فرودگاه بین المللی کیش دربهار1400

  ISO9001:2015 تمدید گواهینامه استاندارد
شرکت عمران، آب و خدمات کیش

معاون فرهنگی و گردشگری شورایعالی مناطق آزاد :

 گردشگری کشور درسال
1400 رونق می گیرد 

       اقتصاد کیش -  معاون فرهنگی گردشگری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ابراز 
امیدواری کرد که گردشگری در سال آینده به وضعیت عادی بازگردد.

به گزارش اقتصاد کیش، محمد علی وکیلی در نمایشگاه گردشگری و توسعه روستایی 
در پاســخ به پرسشی  در خصوص آسیب وارده به بخش گردشگری مناطق آزاد گفت: 
گردشکر ی در مناطق آزاد همچون سایر مناطق کشور وضعیت خوبی را طی نکرد و از این 

نظر، بخش های مرتبط با این صنعت عظیم به سختی این شرایط را سپری کردند.
وی افزود: امید می رود با افزایش سرعت واکسیناسیون در خارج و نیز موفقیت واکسن 
های تولید داخل،  از این شرایط خارج شده و گردشگری کشور در ایران 1۴۰۰ به شرایط 

عادی بازگردد.
وکیلی همچون در خصوص شرایط گردشگری کیش گفت: کیش در یک سال اخیر، به 
دلیل شیوع کرونا و نیز رشد قیمت ارز، به جایگزین سفرهای خارجی و منطقه ای شماری از 

مردم کشورمان تبدیل شد و این موضوع اتفاق خوبی برای کیش بود.
وی همچنین گفت: رونق گردشــگری و توســعه طرح های متنوع و جذاب در حوزه 
گردشــگری کیش از ســایر مناطق آزاد بیشتر اســت و با عرضه بسته های پیشنهادی 

سرمایه گذاری در کیش، می تواند بیش از پیش تقویت شود.
این مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد، مشارکت فعال سازمان منطقه آزاد کیش در 
نمایشگاه امسال که همراه با حضور نمایندگان بخش های گردشگری جزیره کیش بود را 

ارزشمند و اثرگذار توصیف کرد.

  اقتصاد کیش -  شرکت عمران، آب وخدمات کیش بدون هیچگونه مورد عدم انطباق 
)اعم از کلی و جزئی( موفق به تمدید گواهینامه استانداردISO9۰۰1:2۰15 شد.

به گزارش اقتصاد  کیش، اولین ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت شرکت عمران، 
آب و خدمات منطقه آزاد کیش براســاس استاندارد ISO9۰۰1:2۰15 با حضور مدیر 
عامل، معاونان، مدیران، روسا و ممیزین شرکت TUV INTERCERT آلمان برگزار شد.

دراین نشست ابوالفضل طیبی مدیر عامل شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش 
با اشاره به اهمیت موضوع بهینه سازی اقدامات و لزوم اجرای فرآیند بهبود ارتقاء کیفی 
فعالیت ها براساس استاندارهای روز دنیا گفت: به همت مدیریت برنامه ریزی وتوسعه، 
سیستم مدیریت کیفیت از ابتدای سالجاری در شرکت استقرار یافته تا تمامی فرآیندها 
وفعالیت های شرکت براساس شاخصه های کیفی و استانداردهای جهانی مورد ارزیابی 

قرار گیرد.
وی افزود : همکاران ما در شرکت عمران، آب و خدمات کیش با چشم انداز "سازمانی 
هوشمند و کارآمد در سطح کالس جهانی با رویکرد توسعه پایدار شهری"، به صورت 
مســتمر در حال اجرا و جاری ســازی استانداردهای مدیریتی و فعالیتی هستند و با به 
روزرسانی و بازنگری دستورالعمل ها و روش های اجرایی، سیاست گذاریها و رفع عدم 
انطباق های احصا شــده از ممیزی¬های مختلف، برگزاری جلسات ارزیابی کیفیت و 
بازنگری در روشهای مدیریت درجهت کسب رضایتمندی حداکثری ذینفعان و پیشبرد 

اهداف متعالی شرکت تالش می کنند.
طیبی درپایان تاکید کرد: تالش تمامی بخش های شرکت عمران، آب وخدمات کیش 
حرکت در مســیر توسعه پایدار و ارائه خدمات شایسته درحوزه شهری و زیربنایی به 

شهروندان وگردشگران جزیره کیش است.

استاندارهرمزگان:

حفظ حریم و آبروی مردم 
مقدم بر همه مسائل است

       اقتصاد کیش -  استاندارهرمزگان با تأکید بر حفظ حریم افراد در تمامی شئون زندگی، 
گفت: سازندگی و توسعه جامعه تنها با احداث جاده، راه، گسترش صنعت محقق نمی شود 

بلکه حفظ اخالق، حریم و آبروی مردم از اهمیت باالتری برخوردار است. 
فریدون همتی در  مراسم میالد امام علی )ع( و روز پدر در دیدار با معاونان و مدیران کل 
استانداری هرمزگان افزود: کسانی که از ریختن آبروی یک مسلمان ابایی ندارند، باید بدانند 
که روزی به این بال و مصیبت دچار می شوند چرا که این سنت الهی است و به نوعی به 

مقابله با خدا برخواسته اند.
وی، یکی از ویژگی های برجسته اخالقی امیرالمؤمنین )ع( را حفظ آبروی مردم برشمرد 
و بیان داشت: اگر از برمالشدن عیب یا هتک حرمت افراد و افترا به آنان احساس رضایت 

کردیم،بدانیم که از انسانیت سقوط کرده ایم و باید این رذیله اخالقی را از خود دور کنیم.
استاندار هرمزگان، دین مبین اسالم را پاسخگوی تمام عیار نیازهای کنونی بشر در همه 
حوزه ها عنوان کرد و اظهارداشت: بسیاری از کسانی که حتی مسلمان نیستند اما در جست 
و جوی حقیقت هستند، همان دستورات اسالم را در زندگی و مسیر پیش روی خود دنبال 
می کنند چرا که هدف غایی انسان های حقیقت جو به اسالم و دستوراتی که این دین بزرگ 
الهی سفارش کرده است، منتهی می شود. همتی بهره گیری از سیره، سلوک و صفات اهل 
بیت علیهم السالم را عامل گسترش عدالت، آرامش، برکت، آسایش و امنیت در جامعه 
عنوان کرد و افزود: مجموعه مدیران و کارکنان استانداری هرمزگان که تاثیرگذاری آنان بر 
روی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی بیشتر از سایر افراد و مجموعه هاست، باید در 

پرورش فضایل اخالقی در خود و توسعه آن در میان افراد دیگر سرآمد و شاخص باشند.
استاندار هرمزگان توصیه کرد: مهربانی و خوش رفتاری با مردم از اصول مهم اجرایی است 

که باید توسط مدیران به کارکنان مجموعه های مختلف اداری تسّری کند.

کرونای انگلیسی به بندرعباس رسید
  اقتصاد کیش - -سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: یک جوان 31 ساله 

به دلیل ابتال به کرونای انگلیسی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری شد. 
 دکتر فاطمه نوروزیان افزود:این جوان به تازگی سفری به خوزستان داشته و هنوز مشخص 

نیست پس از بازگشت به طور طور دقیق با چند نفر در تماس بوده و هم اکنون
متاسفانه کرونا 7۰ درصد ریه این جوان را درگیر کرده است.

رییس روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اضافه کرد : در 
اسکله سلخ نیز ابتالی 5 ملوان خارجی به کرونا تایید شد و به همین دلیله اسکله سلخ به 

مدت دوهفته تعطیل و قرنطینه اعالم گردید .
نوروزیان، از شهروندان خواست برای سفر به جزیره های استان از قایق های غیر مجاز که 

بدون تست و غربالگری اقدام به جابه جایی مسافر می کنند استفاده نکنند.
به گفته وی حتی اگر این افراد از نبود ابتالی خود به کرونا اطمینان صد در صد داشــته 
باشند،  احتمال اینکه در تماس با دیگر مسافران این گونه قایق ها مبتال شوند بسیار باالست.


