
آهنگران تأکید کرد
تامین انرژی و آب شرب موردنیاز 

مردم کیش؛ اولویت سازمان 
مدیرعامل سازمان  
منطقــه آزاد کیــش 
تامیــن انــرژی مورد 
نیاز مردم جزیره و آب 
شــرب با کیفیت را از 

اولویت های کاری سازمان برشــمرد.  به گزارش 
ایلنا؛ جعفر آهنگران رئیس  هیأت مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره بر اهمیت تامین 
انرژی مورد نیار مردم و آب شرب با کیفیت در این 
منطقه، گفت: با توجه به وظایف حاکمیتی سازمان 
منطقه آزاد کیش و طبق برنامه ریزی روزانه برای 
تامین انرژی با کیفیت باید نیروگاه ها و شرکت های 
تامین کننده ســوخت تابع سیاست های سازمان 
باشند. آهنگران در ادامه ســخنان خود با اشاره به 
برنامه ریزی های انجام شده برای تامین انرژی مورد 
نیاز کیش، گفت: با تدابیر اندیشیده شده هیچ نگرانی 
از نظر آب و برق جزیره وجود نخواهد داشت و سازمان 
منطقه آزاد کیش از طریق هوشمند سازی شبکه، 
ضمن این که هدر رفــت آب و برق را به حداقل می 
رساند همزمان نسبت به نوسازی شبکه آب و برق نیز 
اقدام خواهد کرد. وی افزود: با تحقق این مهم سطح 
دیسپاچینگ در جزیره به یک مرکز کنترل هوشمند 

تبدیل خواهد شد.
    

توسعه دکل های تجمیعی در جزیره 
دکل های تجمیعی 
در جزیــره کیــش با 
هدف افزایش کیفیت 
ارتباطات سیار ساکنان 
ایــن منطقه توســعه 

می یابد.  به گــزارش ایلنا؛ اپراتــور تلفن همراه 
ســازمان منطقه آزاد کیش، به منظور واگذاری 
نظارت بر پروژه دکل های تجمیعی به شرکت تله 
کیش با بررسی فنی و هم افزایی با اپراتور های تلفن 
همراه فعال در جزیره کیش، نقاط مورد نیاز جهت 
نصب دکل های جدید و مشکالت آنتن دهی در 
بخش هایی از جزیره کیش شناســایی شد. عضو 
هیات امنا و رئیس اپراتور تلفــن همراه کیش از 
فرآیند نصب دکل تجمیعی جدید در منطقه فاز 
A2 سفین خبر داد و گفت:  با افزایش 6 نقطه دکل 
تجمیعی جدید بسیاری از مشکالت کیشوندان 
در حوزه ارتباطات ســیار رفع خواهد شد. مهدی 
نجاری افزود: با همت سازمان منطقه آزاد کیش 
و پیگیری های انجام شــده، فرآیند نصب دکل 
تجمیعی جدید در منطقه فاز A2 ســفین آغاز 
شده است که در آینده نزدیک با نصب تجهیزات 
 ،A1 اپراتور های تلفن همراه، پوشش مناطق فاز
A2  سفین و نوبنیاد 1، تقویت شده و ساکنان این 
مناطق از خدمات با کیفیت اینترنت همراه بهره 
مند خواهند شد. در حال حاضر 33 دکل فعال به 
همراه یک دکل میکرو در جزیره کیش به صورت 
کامل نصب و راه اندازی شــده اســت که انتظار 
می رود با  افزودن نقــاط جدید، کیفیت خدمات 
اپراتور های تلفن همراه فعــال در جزیره به نحو 

مناسبی افزایش یابد.
    

برگزاری کارگاه علمی عکاسی 
خیابانی در کیش 

کارگاه یــک روزه 
علمی عکاسی خیابانی 
در منطقه بومی جزیره 
کیش برگزار شــد.   به 
گزارش ایلنا؛ با حضور 

ساسان مویدی، کارگاه علمی عکاسی خیابانی، 
چهارشنبه هفتم مهر، از ساعت16:30 تا 18:30 
در منطقه بومی جزیره کیش برگزار شد. بنابراین 
گزارش، نقد و نمایش عکس های همایش منطقه 
بومیان کیش هشتم مهر، از ساعت 17 تا 18:30 
در سالن خوارزمی، مرکز همایش های بین المللی 
کیش برگزار شــد. عباس ولــدی، دبیر اجرایی 
کارگاه علمی عکاســی خیابانی در منطقه بومی 
جزیره کیش را برعهده دارد. گفتنی است شرکت 
در کارگاه علمی عکاسی خیابانی در منطقه بومی 
جزیره کیش برای عموم آزاد است و عالقمندان 
می توانند برای کســب اطالعات بیشتر با شماره 
تلفن: 09127840788 دبیر اجرایی این کارگاه 

تماس بگیرند.
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مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش بر نقش موثــر مناطق آزاد برای 
راه اندازی ایرالین هــا در عرصه های 

بین المللی و فراملی تاکید کرد و گفت: 
راه انــدازی پروازهــای بین المللی در 
منطقه آزاد کیش از جملــه اقدامات 

مهمی اســت که باید در دســتور کار 
قرار گیرد.

به گــزارش روابط عمومــی و امور 

بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
جعفر آهنگران در همایش بررســی 
فرصت ها و تهدیدهای گردشــگری 
جزیره کیش که پنجشنبه هشتم مهر 
در مرکز همایش های بین المللی کیش 
برگزار شد، با تاکید بر نقش موثر مناطق 
آزاد در حوزه های بین المللی و فراملی 

وی با بیــان این که فعــاالن حوزه 
گردشــگری نقش موثری در توسعه و 
پیشــرفت جزیره کیش دارند، افزود: 
با تحقــق یافتن این مهــم می توانیم 

گام های موثری در این زمینه برداریم.
آهنگران گفت: مدیریت جدیدی 
که مســوولیت دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد را برعهده گرفته اســت نه 
فقط دولت بلکه امین نظام است و این 
نویدبخش روزهای بهتر برای مناطق 

آزاد خواهد بود.
وی افزود: با اهتمام به راهبرد جزیره 
کیش و به ویژه وفاداری به اســتراتژی 
این منطقه تالش مضاعفی برای محقق 
شدن این اقدام مهم به کار گرفته شود.

آهنگــران در ادامه ســخنان خود 
تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد کیش 
باید پیگیر این موضوع باشد و اگر اقدامی 
به فوریت انجام نشــود قاعده جزیره 

کیش را از دست خواهیم داد.
وی گفت: در حــال حاضر زمینه 
این طرح فراهم شــده است و آمادگی 
استفاده از مســکن های پیش ساخته 
وجود داشته و جلســاتی هم با قرارگاه 
خاتم، وزارت دفاع صورت گرفته است.

به گفته رئیس  هیأت مدیره سازمان 
منطقه آزاد کیــش، تکنولوژی های 
مورد نیاز برای احداث خانه های پیش 
ســاخته » 4 طبقه« در جزیره کیش 

مهیا است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با اشاره به این که برنامه مدونی 
برای احداث خانه های پیش ســاخته 
در دستور کار قرار گرفته است، افزود: 
مدل ســاختاری، مالی و اجرایی این 
طرح بر عهده بخــش خصوصی بوده و 
تمایل فراوانی به انجــام این کار دارند 

که این مهم در قیمت ها نیز تاثیر گذار 
خواهد بود.

آهنگران بر لــزوم اهمیت تامین 
انرژی در کیش اشاره کرد و گفت: 49 
درصد از سهام ســازمان در فهرست 
واگــذاری قــرار دارد کــه در صورت 
واگــذاری به بخــش خصوصی فعال 
جزیره که حامی زیرساخت های کیش 

است صورت گیرد.
گفتنی اســت در همایش بررسی 
فرصت ها و تهدیدهای گردشــگری 
جزیــره کیــش، محمد ثاقــب فرد 
سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل، 
ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت، 
ســعید پورعلی سرپرســت معاونت 
گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، 
ســعید یکه دهقان مدیــر بازاریابی و 
تبلیغات گردشگری، ســید علیرضا 
علوی رضوی مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
روســای اصناف  و جمعــی از فعاالن 
اقتصادی و گردشگری حضور داشتند.

جعفر آهنگران در همایش بررسی فرصت ها و تهدیدهای گردشگری جزیره مطرح کرد؛

ضرورت راه اندازی پروازهای بین المللی در منطقه آزاد کیش 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

خبر

مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد کیش از 
تخصیص یک میلیــارد و 500 میلیون تومان 
کمک هزینه آموزشی در جزیره کیش خبر داد. 

به گزارش ایلنا، جعفر آهنگران رئیس  هیأت 

مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
صبح شنبه سوم مهر، در مراسم نواخته شدن زنگ 
مقاومت و مهر که در دبستان پروین اعتصامی 
برگزار شد از تخصیص 1 میلیارد و 500 میلیون 
تومان کمک هزینه توسعه ای زیرساخت های 
آموزشی در این منطقه خبر داد و گفت: 6 میلیارد 
ریال کمک هزینه به معلمان در راستای آموزش 

مجازی پرداخت شده است.

جعفر آهنگــران در ادامه تصریــح کرد: در 
راســتای حمایت از معلمان جزیره تسهیالت 

بانکی کم بهره در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه ســخنان خود به تخصیص 47 
میلیارد تومان اعتبار بــه فعالیت های عمرانی 
فرهنگی و آموزشی در ســال 1400 اشاره کرد 
و گفت: از آن جا که با کمبود فضاهای آموزشی 
از جمله مدارس در کیش مواجه هستیم بخش 

عمده این اعتبار صرف ساخت، نوسازی و تجهیز 
مراکز آموزشی در اختیار اداره آموزش و پرورش 
قرار خواهد گرفت تا در خصوص زیرساخت های 
آموزشــی، اقدامات الزم صورت گیرد. رئیس 
 هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش اظهار 
داشت: با اختصاص اعتبار؛ 2 مدرسه 18 کالسه، 
کمک به احداث مدرسه 9 کالسه شهید مدافع 
سالمت حجت االسالم سیدین در حال ساخت 

است. آهنگران در خصوص توسعه فیبر نوری تا 
مراکز و آموزشگاه های جزیره کیش و افزایش 
خدمات اینترنتی در حوزه آموزش های مجازی 
را از دیگر خدمات ارائه شده توسط سازمان منطقه 
آزاد کیش  برشمرد. مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش توسعه زیرساخت های آموزشی کیش 
را از اولویت های این سازمان عنوان کرد و گفت: 
زیرساخت های آموزشــی مطالبه به حق مردم 
و ساکنان جزیره است و باید به آن ها رسیدگی 
شود و هرگونه انتقاد در خصوص عدم توسعه این 

فعالیت ها پذیرفتنی نیست.

تخصیص بیش از یک میلیارد تومان کمک هزینه آموزشی در جزیره

مســئوالن ســازمان منطقــه آزاد کیش به 
مناسبت هفته جهانی گردشگری با مدیران عامل 

جوامع جزیره دیدار و از آنها تجلیل کردند.
به گزارش ایلنا، سعید پورعلی معاون فرهنگی 
اجتماعی و سرپرســت معاونت گردشگری این 
سازمان به همراه محمد ثاقب فرد سرپرست اداره 
کل حوزه مدیرعامل و ســعید یکه دهقان مدیر 
بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری چهارشنبه 
7 مهر طی دیداری از مدیران عامل و مســئوالن 
جوامع هتلداران، پذیرایی، بازاریان و بازرگانان، 
کلوپ داران و آژانس های مسافرتی به مناسبت 

هفته جهانی گردشگری تقدیر کردند.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه 
آزاد کیش در این دیــدار ضمن تبریک به تمامی 
دســت اندرکاران صنعت گردشــگری گفت: با 
شیوع ویروس کرونا، قطع ارتباطات اجتماعی و 
ترغیب مردم برای در خانه ماندن، تنها راه کنترل و 

پیشگیری شیوع ویروس بود و بر این اساس حوزه 
گردشگری نه تنها در ایران بلکه در جهان خسارت 

و ضرر های اقتصادی فراوانی متحمل شد.
پورعلی ضمن ابراز خرســندی از مهیا شدن 
شرایط ســفرهای مجدد به کیش بیان داشت: 
از زمســتان 1399 و نــوروز 1400 بــا کمک و 
همدلی جوامع صنفی، ســاکنان و فعاالن بخش 
خصوصی توانســتیم جانی دوباره به گردشگری 
کیش ببخشــیم و در حال حاضر نیز با تســریع 
واکسیناسیون عموم مردم در این منطقه، جزیره 
کیش روزهای خوبی از لحــاظ رونق اقتصادی و 

صنعت گردشگری پیش رو دارد.
پورعلی با اشاره به اهمیت بعد گردشگری جزیره 
کیش بر لزوم بازتاب صحیح از شــرایط، امنیت، 
ایمنی، سالمت و تدابیری که بخش های مختلف 
و صنوف این منطقه برای پذیرایی از مســافران و 

گردشگران در نظر گرفته اند تاکید کرد.

سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه 
آزاد کیش اظهار داشت: پس از هراسی که پیک 
پنجم برای مردم  در کشــور ایجاد کرد و یکی از 
نتایج منفی آن ترس از سفر بود، بزرگداشت روز 
گردشگری و هفته جهانی این صنعت مهم، نشان 
دهنده گوشه ای از تدابیر دست اندرکاران جزیره 
برای مخابره پیام در سطح ملی به استان های کشور 
است تا از شــرایط مطلوب و مناسب کیش برای 

سفر آگاه شوند.
وی تصریح کرد: مسئولیت اطالع رسانی و ارائه 
اطالعات به گردشگرانی که تمایل به سفر به جزیره 
را دارند بر عهده جوامع صنفی اســت که موجب 
ترغیب، آرامش خاطر و زمینه ســاز سفر هرچه 
بیشتر هموطنان به جزیره کیش می شود که به طور 
قطع با پایان ماه صفر روندی افزایشی خواهد داشت. 
پورعلی همچنین درصد اشغال هتل های کیش در 
10 روز اخیر را مثبت برشمرد و عنوان کرد: به طور 

قطع در تعطیالت پیش رو درصد اشغال هتل ها 
بیشتر خواهد شــد، بنابراین برای حفظ شرایط 
خوب جزیره نباید به بهانه واکسیناسیون در رعایت 
پروتکل های بهداشــتی قصوری صورت گیرد تا 
نیمه دوم سال جاری را با همراهی بخش خصوصی 
پر قدرت به سمتی حرکت کنیم که فصل های پاییز 
و زمستان پذیرای گردشــگران از سراسر کشور 
باشیم.  سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش نیز در این دیدار ها ضمن تبریک 
به مناسبت فرا رسیدن هفته جهانی گردشگری به 
صنوف زیر مجموعه این صنعت در جزیره گفت: 
امید است هفته جهانی گردشگری آغازی برای 
اتمام  دوران کرونا و شروع مجدد سفر هموطنان 

از تمامی استان ها به کیش باشد.
محمد ثاقب فرد با اشاره به بیکار شدن برخی 
فعاالن صنوف مختلف جزیــره کیش در بحران 
شــیوع کرونا عنوان کرد: بی شک زیان های وارد 
شــده بر بدنه اقتصاد و صنعت گردشــگری بر 
هیچیک از ما پوشــیده نیســت و امیــد دارم 
بســتری برای فعالیت مجدد افرادی که شــغل 

خود را از دست داده اند مهیا شــود تا به کار خود 
بازگردند و ما نیــز بتوانیم در ســازمان منطقه 
 آزاد کیــش با انــرژی مضاعف خدمــت کنیم. 
گفتنی اســت کاهش بروکراســی اداری برای 
سرمایه گذاران قدیمی کیش، تسریع در تشکیل 
پرونده های مربوط به صدور مجوز صنوف مختلف 
برای جلوگیری از ضرر و زیان، مشکالت مربوط 
به دریافت سهمیه بنزین کلوپ داران، پیشنهاد 
ساخت کلینیک تخصصی و فوق تخصصی برای 
حضور پزشکان حاذق کشور و تعامل هرچه بیشتر 
بخش خصوصی ودولتی برای جبران زیان های 
اقتصادی از جمله مباحث مطرح شــده در این 

دیدار ها بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از ارتقا و توسعه مرکز 
صدا و سیمای کیش به مرکز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 

خبر داد.
به گزارش ایلنا، تفاهم نامه همکاری تولیدی و پژوهشــی 
میان سازمان منطقه آزاد کیش و صدا و سیمای مرکز جزیره با 
هدف نمایش هر چه بهتر ظرفیت ها و قابلیت های جزیره زیبای 
کیش در قالب تولید و پخش برنامه های مشترک در سطح ملی 
و بین المللی، انعکاس گزارش عملکرد و فعالیت سازمان، اطالع 
رسانی رویدادها و فعالیت های علمی و فرهنگی، بیان مراحل و 
قوانین، زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری در کیش، هندورابی 
و فارور، ارائه تولیدات چند رسانه ای رادیو، تلویزیونی و خبری، 
معرفی فرهنگ بومیان، امکانات، خدمات بازارها، رستوران ها، 
خدمات حمل و نقل شهری، هوایی، دریایی و اماکن گردشگری، 

چهارشنبه هفتم مهر در سالن اجتماعات صدا و سیمای مرکز 
کیش به امضا رسید. رئیس  هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش در این مراسم، از تبدیل مرکز صدا و سیمای 
کیش به مرکز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور خبر داد و گفت: 
مناطق آزاد کشور به نمادهایی از اقتصاد مقاومتی در سطح کشور 
تبدیل شدند و این مهم به خاطر نبود ابزارهای مورد نیاز در سطح 

گسترده اطالع رسانی نشده است.
جعفر آهنگران با بیــان این که نبود ابزار هــای الزم آینده 
امیدوارکننده تر از قبل را نتوانســتیم به شــکل شایسته تری 
اطالع رســانی کنیم، تصریح کرد: صدا و سیمای مرکز کیش 
برنامه نخست سازمان منطقه آزاد کیش برای تبدیل شدن به 

مرکزمناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.
وی صدا و سیمای مرکز کیش را به عنوان یکی از مولفه های 

اصلی گردشگری معرفی کرد و گفت: رشد نا متوازن این منطقه و 
نبود نقشه راه سبب بی توجهی به توسعه فرهنگی در این منطقه 

شده است.
آهنگران در ادامه سخنان خود بر نقش موثر آموزش و پرورش 
کیش در حوزه های فرهنگی اشاره داشت و افزود: شخصیت های 
فرهنگی قبل از مقطع دبستان شــکل می گیرند و انسان های 

تربیت شده می توانند در توسعه کشور نقش آفرینی کنند.

رئیس  هیــأت مدیره ســازمان منطقــه آزاد کیش محور 
فعالیت های اصلی این منطقه را گردشگری عنوان کرد و گفت: 
ابزارها و اراده ای که در اختیار صدا و سیما مرکز کیش است می 

تواند کمک حائز اهمیتی در این زمینه داشته باشد.
آهنگران با بیان این که رفتار فرهنگی و هویت کیشوندی 
باعث شده کیش زیبا در سطح منطقه به عنوان یک الگو مطرح 
شود، گفت:  کارت کیشوندی بیانگر این مهم است که ساکنان 

کیش هویتی را در جزیره دنبال می کنند
آهنگران با تاکید بر این که باید مرجعیت صدا و سیمای مرکز 
کیش را حفظ کنیم و با آغاز تولیدات فرهنگی و دینی مشترک به 
فضاهای فرهنگی اهتمام ویژه شود، بیان داشت: صدا و سیمای 
مرکز کیش می تواند با نام کیش در سیاست گذاری های سازمان 

منطقه آزاد کیش نقش مهمی ایفا کند.
پس از این مراسم با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش فرستنده تلویزیونی دیجیتال با کیفیت 4k پخش فراتر، 
فرســتنده دیجیتالی رادیویی DAB در صدا و سیمای مرکز 

کیش افتتاح شد.

تقدیر از جوامع صنفی کیش در هفته جهانی گردشگری

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم آمادگي کرد 

تبدیل صدا و سیماي کیش به شبکه مناطق آزاد کشور

خبر

خبر
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