
 برگزاری جشنواره بین   المللی 
نی انبان در کیش 

 همزمــان با شــب 
عید مبعث نخســتین 
جشنواره بین   المللی نی 
انبان کیش در مجموعه 
تجاری، تفریحی میکا 

مال درجمع دوستداران موسیقی آغاز به کار کرد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین   الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، در مراسم افتتاحیه این جشنواره 
گروه های موسیقی خماس از هرمزگان، نوازندگان 
خارجی از فرانسه و گروه دیار از بوشهر به هنرنمایی 
پرداختند. دبیر نخستین جشنواره بین   المللی نی 
انبان کیش در این مراسم گفت: با توجه به تجربیاتی 
که در 13 دوره جشنواره های موسیقی نواحی کشور 
کسب کرده ام، ایده برگزاری یک جشنواره فراملی 
در جزیره کیش را داشتم و با توجه به تاثیر جادویی 
نی انبان و شمار گسترده طرفداران زیاد این ساز در 
موســیقی نواحی ایران ، به این نتیجه رسیدیم که  
جشنواره   جشنواره نی انبان بهترین انتخاب برای 
جزیره کیش است. فواد توحیدی عنوان کرد: طرح 
پژوهشی این جشنواره به معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش ارائه شد و پس از کسب موافقت و 
اعالم همکاری این معاونت، جشــنواره بین   المللی 
نی انبان فعالیت خود را آغاز کرد. وی افزود:  با توجه 
به زمان کوتاهی که در اختیار داشــتیم گروه های 
شاخصی برای شرکت در این جشنواره دعوت شدند. 
به گفته توحیدی در کنار دعوت از هنرمندان بنام در 
زمینه نواختن نی انبان با اعالم فراخوان از هنرمندان 
ناشــناخته این عرصه نیز برای حضوردرجشنواره 
دعوت شد که چند گروه از این بخش نیز انتخاب و به 
جشنواره معرفی شدند. الزم به ذکر است جشنواره 
بین   المللی نی انبان دیروز، جمعه 22 اســفندماه با 

معرفی برگزیدگان، به کار خود پایان داد.
    

تقدیر از دو واحد صنفی نمونه 
درکیش 

مدیریــت بازرگانی 
ســازمان منطقه آزاد 
کیش از دو واحد صنفی 
بــرای ارائــه خدمات 
مطلوب به ســاکنان و 

گردشــگران تقدیرکرد. به گزارش ایلنا، مدیریت 
بازرگانی این ســازمان در راستای ترویج فرهنگ 
رعایت حقــوق مصرف کننــدگان و ارائه خدمات 
مطلوب و استاندارد به گردشــگران و ساکنان، در 
مراسمی با حضور روسای جامعه بازاریان و بازرگانان 
و برخی فعاالن عرصه تامیــن و توزیع مواد غذایی  
در جزیره کیش از دو واحد صنفی»شرکت کیش 
گوشــت فارس« و  »واحد تولید نان و شــیرینی 
دامونان« به جهت همکاری موثر در زمینه تحقق 
اهداف کارگــروه تنظیم بــازار از جملــه تعیین 
قیمت های عادالنه و رعایت حقوق مصرف کنندگان 
با اهدای لوح قدردانی کرد. الزم به ذکر است مدیریت 
بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش در زمینه صدور، 
کنترل و نظارت برمجوز هــای فعالیت اقتصادی و  
تنظیم بازار فعالیت می کند. کنتــرل و نظارت بر 
ارائه مطلوب کاال و خدمات ، مقابله و برخورد با هر 
گونه تخلف صنفی و تعیین راهکارهای الزم جهت 
ایجاد فضای مطلوب خدمات رسانی و  برنامه ریزی، 
هماهنگی و کنترل امور مرتبط با نظارت و هدایت 
تشکل های صنفی از جمله مسئولیت هایی است 
که مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش در 
جهت تسهیل روند فعالیت های اقتصادی و شرایط 

کسب و کار دراین منطقه آزاد برعهده دارد.
    

اعالم ساعات کار بانک های 
کیش در تعطیالت نوروز 

بانک هــای جزیره 
کیش در ایــام تعطیل 
نوروز از ساعت 9 صبح 
بــه مراجعه کنندگان 
خدمات ارائه می دهند. 

به گزارش ایلنا، با توجه به حضور هر ساله گردشگران 
در تعطیالت نوروزی و آغاز سفر ها به جزیره کیش، 
سال جدید نیز ساعات کشــیک بانکها برای ارائه 
خدمات مطلوب از 9 صبح تا 12 ظهر تعیین شده 
است. گفتنی است ساعات کاری بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری تا پایان سال بدون تغییر و طبق روال 

گذشته خواهد بود.
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 نشســت بررســی پیشــرفت 
تفاهم نامــه چهارجانبــه طراحی و 
ایجاد پایلوت حمل و نقل هوشــمند 
شهری، مبتنی بر شــبکه هوشمند 
5G در جزیره کیش، با اعالم رضایت 
طرفین از روند پیشــرفت اجرای این 

تفاهم نامه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشســت بررسی 
پیشــرفت تفاهم نامــه چهارجانبه 
طراحی و ایجــاد پایلوت حمل ونقل 
هوشمند شــهری، مبتنی بر شبکه 
هوشــمند 5G در جزیــره کیش، 
ظهر سه شــنبه 19 اســفند 1399، 
در مرکز همایش هــای بین المللی 
کیش، با حضور دکتر جعفر آهنگران 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، 
دکتر سید جالل موســوی، معاون 
اجرایی ستاد توسعه فناوری فضایی 
و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، دکتر امیر 

ســوداگران مدیر فناوری اطالعات و 
ارتباطات سازمان منطقه آزاد کیش، 
دکتر بیژن عباســی آرند مدیرعامل 
و دکتر حســن بولوردی معاون فنی 
و مهندسی ایرانســل و نیز جمعی از 
مدیران ســازمان منطقه  آزاد کیش 

برگزار شد.
مــه  ا د ا ر  د نشســت  یــن  ا
امضــای تفاهم نامــه چهارجانبــه 
کاربســت های 5G کــه ۶ مهرماه 
1399، بین پژوهشــگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات به نمایندگی از وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، ســتاد 
توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل 
پیشــرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، ســازمان منطقه 
آزاد کیش و ایرانســل، بــا رویکرد 
طراحی و ایجــاد پایلوت حمل ونقل 
هوشمند شهری، مبتنی بر شبکه های 
ارتباطات ســلولی نســل جدید، در 

چارچوب شبکۀ ملی اطالعات امضا 
شده بود، برگزار شد.

بر اســاس این تفاهم، ایرانســل 
سه شنبه 19 اسفند 1399، ششمین 
ســایت نســل پنج تلفن همراه را در 
جزیره کیش راه اندازی کرد تا بعد از 
تهران و شیراز، کیش سومین شهری 
باشــد که به اینترنت 5G ایرانســل 

دسترسی پیدا می کند.
در این نشســت که پس از مراسم 
افتتاح ششــمین ســایت نسل پنج 
تلفن همــراه ایرانســل در جزیــره 
کیش برگزار شــد، ضمن بررسی و 
به روزرسانی روند پیشرفت تفاهم نامه 
چهارجانبه طراحی و اجرای پایلوت 
حمل ونقل هوشمند شهری مبتنی 
بر شــبکه 5G در جزیــره کیش و 
اعــالم رضایت طرفین از پیشــرفت 
چشــمگیر آن، ظرفیت های دیگری 
از جمله تبدیل جزیره کیش به مرکز 

تحقیقات نسل های جدید ارتباطی، 
راه اندازی خدمات مبتنی بر فناوری 
اینترنت اشیا )NB-IoT( و گسترش 
همــکاری با اپراتــور تله کیش مورد 

بحث قرار گرفت.
در این مراسم، مدیرعامل ایرانسل 
گفت: پس از آن که در مهرماه امسال، 
توافق نامه چندجانبه را با ســازمان 
منطقه آزاد کیش و معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری و وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعات امضا 
کردیم کــه یکــی از محورهای آن، 
راه اندازی سایت نسل پنج تلفن همراه 
در جزیره کیش بود، خوشبختانه به 
تعهدمان عمل کردیم و امروز شاهد 
افتتاح رسمی این سایت بودیم. تالش 
می کنیم همکاری های گسترده تری 
را در حوزه ارتباطی شــکل دهیم و 
سرویس های هوشــمند را به کیش 
بیاوریــم تــا کیــش را بــا توجه به 
زیرساخت های خوبی که در منطقه 
آزاد کیش وجــود دارد، بــه جزیره 

هوشمند تبدیل کنیم.«
دکتــر بیژن عباســی آرند  افزود: 
»ایرانســل آمادگــی دارد بــرای 
حمایــت از پروژه هــای تحقیقاتی 
نســل های جدیــد ارتباطــی در 
کیــش، امکانــات الزم را در اختیار 
محققــان قــرار دهــد. همچنین 
حمایــت از راه انــدازی خدمــات 
 مبتنی بر فنــاوری اینترنت اشــیا 
)NB-IoT( و گسترش همکاری با 
اپراتور تله کیش، از دیگر برنامه های 
ایرانســل در حوزه خدمات ارتباطی 
جزیره کیش اســت که می تواند این 

جزیره را هوشمند و متمایز کند.«
در این مراســم، همچنین دکتر 
جعفر آهنگران، سرپرســت سازمان 
منطقه آزاد کیش، ضمن تشــکر از 

حضور و اقدام های ارزشمند ایرانسل 
در توسعه زیرســاخت های ارتباطی 
جزیره کیش گفت: »مــا در جزیره 
کیش این آمادگــی را داریم تا برای 
گســترش هرچه بیشــتر خدمات 
ارتباطی، تمامی امکانــات الزم را در 
اختیار ایرانسل قرار دهیم که با توجه به 
تمرکز مدیریت در این جزیره، فضای 
منحصر به فردی در مقایســه با سایر 
نقاط کشــور در اختیار پیاده سازی 
این امر، قــرار دارد.« در ادامه، معاون 
اجرایی ستاد توسعه فناوری فضایی 
و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره 
به چابکی ایرانسل در انجام پروژه های 
نوین فناورانه، از توجه ایرانسل برای 
در اختیار قرار دادن زیرساخت های 
ارتباطــی الزم در راســتای اجرای 
 هر چــه ســریعتر ایــن تفاهم نامه، 

قدردانی کرد.
نخستین سایت نسل پنجم 
تلفن همراه 5G درکیش 

همزمان با این نشست تخصصی؛ 
 بهره داری از نخســتین سایت نسل 
پنجم تلفــن همــراه 5G در جزیره 
کیش آغاز شــد. نخســتین سایت 
نســل پنجم تلفن همــراه 5G در 
کیش به بهره برداری رسید. بر اساس 

این گزارش پیــش از این تفاهم نامه 
چهارجانبه ای بین ســازمان منطقه 
آزاد کیش و معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهــوری، پژوهشــگاه 
ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت 
ایرانسل با هدف ایجاد پایلوت حمل 
و نقل هوشــمند شــهری مبتنی بر 
شــبکه های نســل جدید مخابراتی 
منعقد شــده بودکه بهره    بــرداری از 
5Gسایت نســل پنجم تلفن همراه

درکیش از مهم ترین الزامات اجرای 
این تفاهمنامه بود.

ایجاد زیرســاخت های بــه روز و 
کارآمد، کیفیت بخشی به ارتباطات 
پایدار در کسب و کارها، بهبود شرایط 
ارتباطی کیشوندان و تحقق ایده شهر 
هوشمند، با توسعه شبکه فیبر نوری 
جزیره کیش به طــول تقریبی 100 
کیلومتر و اتصال فیبــر نوری کیش 
به ســرزمین اصلــی از طریق تعبیه 
کابل دریایی با هدف توسعه و تقویت 
حوزه ارتباطات ثابت و پایدار، ازجمله 
اقدامت زیرســاختی مهم ســازمان 
منطقه آزاد کیــش در جهت تقویت 
ارتباطات مخابراتی در سال های اخیر 
بوده است که بســتر الزم برای امکان 
دسترسی به نسل پنجم تلفن همراه 

5G درکیش را نیز میسر می سازد.

یک گام دیگر به جلو؛

هوشمندسازی حمل ونقل کیش توسط ایرانسل

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

مشــاور رئیس جمهور و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه 
اقتصادی کشور طرح توسعه سوئیچگیر مرکزی نیروگاه ماهتاب کیش را افتتاح کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین   الملل سازمان منطقه آزاد کیش، عصر پنجشنبه 
21 اسفند با حضور حمیدرضا مومنی مشاور رییس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق 
آزاد کشور و هیئت همراه و جعفر آهنگران سرپرســت سازمان منطقه آزاد کیش و 
برخی از معاونان و مدیران این سازمان با بهره    برداری از این طرح ، ظرفیت فیدرهای 

سوئیچگیر مرکزی نیروگاه ماهتاب کیش ٥0 درصد افزایش می یابد.
با بهره برداري از این طرح ارزشمند در نیروگاه ماهتاب کیش ضمن ایجاد امکان 
توزیع 120 مگاوات برق تولیدی، میزان پایداری شبکه انتقال قدرت در این مجموعه 

افزایش خواهد یافت.
اجرای این طرح در راستای تحقق شــعار سال»جهش تولید« با سرمایه گذاری 
۴0 میلیارد ریال در بازه زمانی ۴ ماه توسط مهندسان و متخصصان داخلی و همکاران 

مجرب شرکت ماهتاب کیش تحقق یافته است.
امکانات این مجموعه با به روز رسانی و توســط رله های ومپ 2٥۶ این نیروگاه از 

آخرین برنامه کنترلی برخوردار است به طوری که توان ورود 120 مگاوات برق و توان 
خروج ۶٥ مگاوات توزیع در سطح شهر ایجاد شده است. همچنین با اجرای این پروژه 
سطح پایداری شبکه افزایش یافته و سرانه خاموشی بخاطر مانورهای دوره ای شبکه 

در کیش کاهش مي یابد.
گفتنی است در ۴ ماه گذشته توسعه شــبکه نیروگاه ماهتاب کیش معادل کل 
تاریخچه این شرکت بوده است. در واقع محقق شدن این مهم مبین اهتمام ویژه سازمان 

منطقه آزاد کیش به موضوع تامین برق در کیش است.
در حال حاضر 30 درصد برق و 30 درصد آب جزیره کیش توســط این مجموعه 
تامین می شود و با توسعه این طرح 10 مگاواتی این میزان به 3٥ درصد افزایش خواهد 
یافت  همچنین ایجاد دو مولد دیگر در نیروگاه ماهتاب کیش در دست اقدام هست که 

حدود ۴0 مگاوات برق که سهم قابل توجهی از تولید را افزایش مي دهد.
با سیاست های حمایتی ســازمان منطقه آزاد کیش تا ســال آینده ٥0 درصد 
ظرفیت مصرفی کیش با تحقق طرح های توســعه ای پیشــرفت چشــمگیری 
خواهــد داشــت. موفقیــت توســعه عمرانــی در کیش بــا توســعه خدمات 

 زیربنایی آب و بــرق و انتقال و توزیع توســط ایــن مجموعه انجام خواهد شــد. 
همچنین عملیات پارک طلوع کیش  به طول 1٥ کیلومتر در حریم 120 متری دریا در 
محور ساحلی شرق حزیره پس از اجرای طرح دوم آزادسازی سواحل در مجاورت پارک 
دلفین اجرا شده است و طبیعت بکر و ساحل نقره فام این منطقه در کنار بهره گیری از 
فضای سبز زیبا، آالچیق ها، امکانات رفاهی و بهداشتی و مبلمان شهری متناسب باعث 
شده است به یکی از پارک های پرتردد و مورد استقبال شهروندان و گردشگران کیش 
تبدیل شود. اجرای این دو طرح عمرانی  توسط مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی 

مناطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور آغاز شد.

بهره برداري از طرح توسعه سوئیچگیر مرکزی نیروگاه ماهتاب کیش

سرپرست ســازمان منطقه آزاد کیش از بهره برادری تمام 
طرح های عمرانی از جملــه پایانه جدید مســافری فرودگاه 

بین المللی کیش تا پایان دولت تدبیر و امید خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین   الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، جعفر آهنگران در شانزد همین جلسه شورای معاونان 
و مدیران این ســازمان که با حضور حمیدرضا مومنی مشاور 
رئیس جمهور، پنجشنبه شب 21 اسفند در سالن رازی مرکز 

همایش های بین   المللی کیش برگزار شــد، بر عزم راسخ این 
ســازمان برای تحقق طرح های عمرانی از جمله پایانه جدید 
مســافری فرودگاه بین   المللی کیش به عنوان یک طرح ملی و 

فراملی در این منطقه تاکید کرد.
جعفر آهنگران با بیان این که ســازمان منطقه آزاد کیش از 
طرح های سرمایه گذاری اقتصادی که  در قالب مشارکتی و توسط 
بخش خصوصی اجرا می شود حمایت می کند گفت:طرح های 
عمرانی و اقتصادی در حال انجام منطقه آزاد کیش قبل از پایان 

دوره دولت تدبیر و امید به بهره    برداری می رسند.
وی بــر ضــرورت تعییــن تکلیــف پرونده های بــاز در 
منطقه آزاد کیش اشــاره داشــت و افزود: ســازمان  منطقه 
آزاد کیش در راســتای دســتیابی به اهداف و سیاســت های 

 کالن خــود مشــکالت پرونده هــای بــاز را رفــع می  کند. 
آهنگران نقش شــرکت هواپیمایی کیــش در رونق اقتصادی 
این منطقــه را حائــز اهمیت دانســت و گفــت: هواپیمایی 
کیــش نه بــه عنوان یــک شــرکت بلکه بــه عنــوان رکن 
کاربردی اصلی منطقــه آزاد کیــش  برای تحقــق اهداف و 
 سیاســت های کالن این ســازمان نقش آفرینی خواهد کرد.
سرپرست ســازمان منطقه آزاد کیش شــرکت آب و برق این 
منطقه را یکی از ظرفیت های بارز جزیره کیش برشمرد و گفت: 
ارائه خدمات با کیفیت و فراهم کردن رفاه ساکنان این منطقه از 
اولویت های سازمان اس، از این رو با تدوین برنامه کوتاه مدت و 
بلند مدت اختیارات سازمان را در این مجموعه حفظ خواهیم 
کرد.  آهنگران در ادامه سخنان خود فرا رسیدن ایام نوروز را یکی از 

مهمترین مقاطع حساس در منطقه آزاد کیش عنوان کرد و افزود: 
با شیوع بیماری کرونا در سطح دنیا شمار زیادی از گردشگران 
استان های مختلف کشــور؛ کیش را به عنوان مقصد سفرهای 

نوروزی خود  انتخاب می کنند. 
وی تصریح کرد: جزیره کیش با میزبانی شایسته از گردشگران 
نوروزی و اهتمام به رعایت ضوابط بهداشتی، سال پر رونقی را برای 

ساکنان کیش و فعاالن اقتصادی رقم خواهد زد. 
شایان ذکر است در این جلسه سیدمحمدرضا مداح مشاور و 
مدیرکل حوزه مدیرعامل و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد 
کیش و هیئت همراه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، 
 صنعتی و ویژه اقتصــادی  و مدیران عامل شــرکت های تابعه 

سازمان حضور داشتند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد؛

تحقق تمام طرح های عمرانی کیش تا پایان دولت تدبیر و امید

خبر

 شماره   755 /    شنبه23 اسفند   1399  /   29  رجب 1442  / 13 مارس   2021

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee. i r ani :اینستاگرام


