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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
یکی از اصلی ترین زیرساخت های جزیره 
کیش را آب و برق ایــن منطقه عنوان 
کرد و گفت: توسعه زیرساخت ها الزمه 
پیشرفت جزیره کیش است و باید این 

مهم مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.
 به گزارش ایلنا، محمدرضا لواسانی 
شامگاه چهارشنبه 24 آذر با حضور در 
برنامه زنده بازتاب که در صدا و سیمای 
مرکز کیش برگزار شــد؛ در راســتای 
مسئولیت اجتماعی و رفاه حال مردم 
این منطقه بر لزوم اهمیت زیرساخت ها 

به ویژه آب و برق تاکید کرد.
وی با بیان این که مسئوالن سازمان 
هر چقدر که تالش کننــد اما مردم در 
حوزه های مختلف همراه نباشند هیچ 
اقدام موثری صــورت نخواهد گرفت و 
به تازگی این تحرک در مردم دیده می 
شود.لواســانی یکی از انتقادات جدی 
خود را از روز نخست به زیرساخت ها و 
فروش زیرســاخت ها در جزیره کیش 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه در جزیره در 
یک برهه ای آب و برق را به شرکت های 
خصوصی واگذار کردند که اصال به صالح 
جزیره و مردم نیست.وی اظهار داشت: 
شبکه ای که اصال اتصالی به کل کشور 
ندارد و خود گــردان اســت وقتی در 
اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد 
خطراتی را به دنبال دارد حتی شــبکه 
توزیع هم مغایر قانون اســت و تاکید 
شــده که هیچ کس اجازه واگذاری آن 
را ندارد، کسانی که در سنوات گذشته 

بودند باید کمی بیشتر دقت می کردند 
و این موضوع را بــه نتایج مطلوبی می 
رساندند.سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش با اشاره به این که آب و برق  یکی 
از اصلی ترین زیر ساخت ها محسوب می 
شود اظهار داشت: واگذاری در این حوزه  
لطمه های زیادی را به کیش وارد کرده و 
امیدواریم به زودی این حق را به جزیره 
برگردانیم.لواسانی تصریح کرد: معموال 
در بحث زیرساختی دستگاه ها به تعهد 
خود در جزیره عمل نکردند و در برهه ای 
نیز با زمین فروشی کارها جلو می رفت از 
این رو  به تدریجی به مرحله ای می رسیم 
که منابع و درآمد  را از زمین خارج کنیم 
و در حالت کارشناسی خود قرار دهیم.

لواســانی از احداث نیروگاه جدید در 
جزیره کیش خبــر داد و گفت: تالش 

می کنیم انحصار خدمات را در جزیره 
بشکنیم تا بتوانیم گام های موثری در 
این حوزه برداریم به خاطر این که جزیره 

از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است.
لواسانی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشــاره به برخی قوانین مالیاتی 
که متاســفانه در دوره ای به نا حق غیر 
قانونی وضع شــده و چون سبب درآمد 
زیادی برای برخی از دستگاه ها هست 
تبدیل به حق شــده است و برگرداندن 
آن در اختیارات یک سازمان و منطقه 
آزاد نیست.وی افزود: از طریق دبیرخانه 
شــواریعالی مناطق آزاد و نمایندگان 
مجلس به شدت این موضوع را پیگیری 
می کنیم که با تحقق این مهم شــاهد 
رونق هر چه بیشــتر منطقه آزاد کیش 

باشیم.

 ایجاد فرصت های جدید شغلی
 با فعال شدن پروژه های نیمه تمام 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
همچنین از تشــکیل کارگروهی برای 
تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام در 
این منطقه خبر داد که با تحقق این مهم 
بیش از 4 هزار فرصت شغلی در جزیره 
ایجاد می شود.لواســانی فعال کردن 
پروژه های نیمه تمام در جزیره کیش را 
از اقدامات مهم این سازمان برشمرد و 
گفت: کارگروهی برای تعیین تکلیف 
پروژه های نیمه تمام تشــکیل شده و 
این مهم در دستور کار سازمان منطقه 
آزاد کیش قرار گرفته است.وی تصریح 
کرد: موضوعاتی در کیــش وجود دارد 
که با اســتانداردهای مدیریتی فاصله 
زیادی دارد و در حــل کردن هر کدام از 

این مشکالت نیاز به جلسات مختص آن 
و کارشناسی الزم است، در یک جلسه 
ثابتی در مورد یک پرونده و مشــکالت 
حقوقــی یــک شــهرک تصمیماتی 
اتخاذ می شــود و با رویکردی که افراد 
خانواده های زیاد با چنین پرونده هایی 

مواجه هستند مرتفع می شود.
لواسانی با بیان این که مالقات مردمی 
نه تنها باعث حل مشکالت می شود بلکه 
برای سازمان هم خوب است و می توانیم 
سازمان را رصد کنیم و متوجه می شویم 
چه کسی در سازمان پاسخگو و کجای 
کار ایراد دارد و نقاط فساد شناسایی می 
شود.وی انحصاری شدن برخی از کسب 
 وکارها در کیش را مانع بزرگی برای رونق 
این منطقه عنوان کــرد و گفت: با حل 
کردن علت ها بــه معلول های معیوب 
می رسیم و حذف بروکراسی های اداری 
و امضاهای طالیی از جمله تمهیدات نیل 
به این هدف است.لواسانی با تاکید بر لزوم  
اصالح فرآیندها، این مهم را سبب رونق 
کسب  و کارها دانست و با تاکید بر این که 
برخی کســب و کارها برای ورود افراد 
جدید، نیاز به اهلیت سنجی دارند افزود: 
مجلس شورای اسالمی اخیرا مسیر را 
برای ورود هر فعالی به شرط عدم آسیب 
به محیط زیست، تســهیل کرده است 
و اگر ســازمان نیز مراحل اخذ مجوز را 
تسریع و آســان کند، در نهایت شاهد 
رونق نسبی کســب و کار ها در جزیره 
خواهیم بود.وی به استقرار کادر درمان 
در پایگاه های سیار کنترل سالمت اشاره 

کرد و از ارائه ی خدمات پزشکی به تعداد 
۹۰۰ نفر در جزیــره کیش و هندورابی 
خبر داد و افزود: طرحی برای بهره گیری 
از مشاوران و روان شناسان برجسته ی 
کشور داریم که در قالب این طرح تدوین 

و برنامه ریزی شده است.
احداث مسکن های استیجاری گامی 

در راستای مسئولیت اجتماعی
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
همچنین در این برنامه از احداث مسکن 
اســتیجاری در زمینی به مساحت 2۰ 
هکتار در چهار فاز 5 هکتاری در کیش 
خبر داد.لواســانی مؤلفه های بسیاری 
را در افزایش قیمت مســکن تاثیرگذار 
دانست و گفت: طرح احداث مسکن های 
استیجاری برای اقشــار مختلف مردم 
جزیره در دستور کار سازمان قرار گرفته 
است.لواسانی با تاکید بر عرضه ی محدود 
زمین در کیش و افزایش تقاضا، قیمت  
مصالح و بروکراسی های اداری را از دیگر 
عوامل برشــمرد.وی با اشاره به مشکل 
مســکن مردم و پرســنل بنگاه های 
اقتصادی و کارآفرینــان، تصریح کرد:  
زمینی به وســعت 2۰هکتار در چهار 
فاز پنج هکتاری فراهم شــده است و با 
مشارکت کارآفرینان این طرح عملیاتی 
خواهد شد. لواسانی در بخش دیگری از 
سخنان خود گفت: دغدغه مستاجران 
پرداخت کمیســیون امــالک با نرخ 
چندبرابری نســبت به سرزمین اصلی 
است که با تدوین شیوه نامه ها سعی در 

اصالح آن داریم.

سرپرست سازمان در برنامه تلویزیونی بازتاب:

توسعه زیرساخت ها الزمه پیشرفت جزیره کیش است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سیزدهمین نمایشــگاه بین  المللی فوالد با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش افتتاح شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا لواســانی عصر سه شــنبه 23 آذر در مراسم افتتاحیه 
سیزدهمین نمایشگاه بین  المللی فوالد به میزبانی جزیره که در مرکز نمایشگاه دائمی 
کیش برگزار شد، گفت: صنعت فوالد نشان داد که ما به معنای واقعی می توانیم در کشور 

مصداق آن را ببینیم.
لواسانی در حاشیه این نمایشگاه اظهار داشت: با چنین رویکردی  توانسته ایم در این 
صنعت صفر تا صد از معدن تا کاالی نهایی را در کشور جمع کنیم، این مهم یک افتخار 

بزرگی است البته تحریم سبب شد این افتخار بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان این که یکی از مزیت های نمایشگاه امسال سبب شد زنجیره صنعت فوالد را 
کامل نشان دهد و برای نخستین بار این زنجیره تکمیل شود، گفت: خوشبختانه ظرفیت 
تولید فوالد در کشور دو برابر مصرف داخلی است و در مصرف داخلی حدود 15 میلیون 
تن نیاز داریم و تولید نیز 3۰ میلیون تن است.سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در 
خصوص افقی که با این زنجیره پیش بینی شده است، افزود: در سال 14۰4 تولید باالی 
55 میلیون تن می رسد که این یک خبر مسرت بخش و اثر گذار در حوزه اقتصادی کشور 
است.لواسانی تاکید کرد: افتخار می کنیم که کیش میزبان چنین صنعت مهمی است و 

امسال به خاطر این که بیماری کرونا کم رنگ تر شده حضور شرکت های مهم را در این 
نمایشگاه جدی تر و پر رنگ تر می بینیم که سبب رشد و شکوفایی این صنعت خواهد شد.

لواسانی با حضور در غرفه شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان؛ افزایش ظرفیت و 
سودهی این شرکت را نسبت به سال گذشته مثبت ارزیابی کرد و برگزاری نشست های 

سمپوزیم را از برنامه تخصصی و کاربردی این نمایشگاه برشمرد.
وی در بازدید از شرکت مجتمع فوالد خراسان؛ که یکی از بزرگترین مجتمع فوالدی 
شرق کشور است در جریان روند فعالیت و تامین سوخت و مواد اولیه این مجموعه قرار 
گرفت.شرکت مهندسی و مشاورین پیشــگامان فوالد جنوب از دیگر غرفه های فعال 
این نمایشگاه است که گزارشی در خصوص فعالیت و تولید این مجموعه به محمدرضا 
لواسانی ارائه کرد.سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه بازدید خود از نمایشگاه 
با حضور در غرفه شرکت توســعه معادن فوالد خوزستان فعالیت این شرکت را مهم و 
تاثیر گذار در حوزه صنعت فوالد دانست.یکی دیگر از غرفه هایی که مورد بازدید محمدرضا 
لواسانی قرار گرفت منطقه اروند بود که این مجموعه خرید دو میلیون تنی فوالد سازی 
را در دستور کار قرار داده است.لواسانی با حضور در غرفه منطقه ویژه اقتصادی المرد در 
جریان فعالیت این شرکت قرار گرفت که شرکت آلمینیویم جنوب یک ممیز2 دهم 
میلیارد دالر حجم سرمایه گذاری فاز نخست آن بود و با دو طرح توسعه با ظرفیت یک 

میلیون تن در سال محقق می شود.شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران یکی دیگر از 
غرفه های فعال در سیزدهیمن نمایشگاه بین  المللی فوالد کیش است که از سال 83 بهره 
برداری از دو نوع ســنگ را آغاز کرده است.گفتنی است نمایشگاه بین  المللی فوالد در 
کیش با حضور 25۰ شرکت داخلی و 25 شرکت خارجی از کشور هایی از قبیل »آلمان، 
ایتالیا، ترکیه، چین، سوئد، اسپانیا و یونان« با 21۰ غرفه به معرفی دستاوردهای صنعتی و 
پژوهشی در زمینه های مختلف نرم افزار و سخت افزاری که مورد استفاده در صنعت فوالد 
و صنایع وابسته در نمایشگاه بین  المللی فوالد کیش در معرض دید عموم قرار گرفته است.

همچنین سیزدهمین نمایشــگاه بین  المللی فوالد کیش از 23 تا 25 آذر در محل 
نمایشگاه های بین  المللی این منطقه از ساعت 1۷ تا 22 پذیرای بازدیدکنندگان بود.

پس از بررســی طرح احداث هتل 5 ســتاره با ظرفیت 
هزار اتاق و بیش از 2۰۰۰ تختخواب با تمام امکانات؛ شــاهد 
رونق چشــم گیری در حوزه صنعت گردشگری این منطقه 

خواهیم بود.
به گزارش ایلنا، سرپرســت ســازمان منطقه آزاد کیش 
شامگاه یکشنبه 21 آذر در جلســه ای با مدیر عامل و مالک 
شرکت هواپیمایی ایر تور و هیئت همراه، معاونان و مدیران این 
سازمان که در سالن خوارزمی مرکز همایش های بین  المللی 
کیش برگزار شد؛ در رابطه با احداث هتل 5 ستاره با برند ترکیه 
ای در جزیره کیش، گفــت: در این دوره نیازمند به همکاری 
بیشتری با شرکت هواپیمایی ایرتور هستیم که این مهم سبب 

رونق گردشگری جزیره خواهد شد.
محمدرضا لواســانی با بیــان این که پس از بررســی 
طرح پیشنهادی احداث هتل 5 ســتاره با برند ترکیه ای 
و با افزایش پروازها توســط ایرالین ایرتور می توانیم گام 
دیگری در ارزان سازی نرخ بلیط هواپیما به مقصد کیش 

برداریــم، اظهار داشــت: جزیره کیش منطقــه ای آرام، 
امن، دارای هوایی مطلوبی با زیرساخت های گردشگری 
مناسب مقصد گردشگری بســیاری از مسافران از اقصی 

نقاط کشور است.
 لواسانی یکی از اقدامات مهم در جزیره کیش را صدور کارت 
کیشوندی برای ساکنان این منطقه عنوان کرد و افزود: با یک 

سری برنامه های مدیریتی بدون این که سازمان بودجه ای 
در نظر بگیرد می توانیم این کارت را فعال کنیم.وی در ادامه 
سخنان خود تصریح کرد: کیشوندان تعدادی گردشگر آشنای 
خود را دارند که در فصل غیر پیک می توانند با تخفیفات در نظر 

گرفته شده میهمانان خود را به کیش دعوت کنند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: با 
همکاری هتل ها و ایرالین ها می توانیم از ظرفیت های خالی 
این منطقه با تخفیفات مناسب برای رونق گردشگری جزیره  

استفاده کنیم.
مدیرعامل و مالک شرکت هواپیمایی ایرتور با بیان این که 
دو سال پیاپی رتبه نخست بیشترین مسافر در حوزه حمل و 
نقل هوایی داخلی را کسب کردیم، گفت:  این شرکت سال ۹8 
به سه میلیون نفر مسافر در حوزه حمل و نقل هوایی خدمات 
شایسته ای ارائه داده است و با پیش بینی های انجام شده برای 
ســال ۹۹ که 5 میلیون نفر بود به خاطر شیوع بیماری کرونا 
این مهم تحقق نیافته و با ارائــه خدمات به بیش از 2 میلیون 
مسافر همچنان رتبه نخســت پروازهای داخلی را در سطح 

کشور داریم.
مجید شکاری در ادامه بیان داشــت: این شرکت هفته 
گذشته موفق به کسب گواهینامه ای از اتحادیه اروپا شد که  از 

ماه آینده پرواز ها به لندن و منچستر و .. آغاز می شود.
 وی در خصوص طرح احداث هتل 5 ستاره با تمام امکانات 
گردشــگری در منطقه کلبه هور، گفت: پس از بررسی طرح 
از ســوی ســازمان منطقه آزاد کیش این هتل در زمینی به 
مساحت 1۰۰ هزار متر مربع، هزار اتاق و 25۰۰ تختخواب با 

سرمایه گذاری یکصد میلیون یورو عملیاتی می شود.
مدیرعامل و مالک شرکت هواپیمایی ایرتور در رابطه با ایجاد 
فرصت های شغلی جدید در این طرح عنوان کرد: با احداث این 
هتل ضمن تحول در اقتصاد جزیره کیش، هزار فرصت شغلی 

جدید در این منطقه ایجاد می شود.
به گفته شــکاری نیروهای مورد نیاز این هتل از بومیان 

جزیره کیش و مدیران نیز از ترکیه جذب می شود.
گفتنی است شرکت هواپیمایی ایرتور نخستین شرکت 
هواپیمایی از نظر کیفیت ارائه خدمات در حوزه فرودگاهی 
و هواپیمایی کشور اســت، این شــرکت با دارای 15 فروند 
هواپیمای عملیاتی و با 15۰۰ پرســنل بومی 2۰ درصد از 
ظرفیت عملیات پروازی فرودگاه کیش را به خود اختصاص 

داده است.
همچنین شرکت هواپیمایی ایرتور در ۷ مقصد داخلی از 

مبدا کیش فعالیت می کند.

احداث هتلی با برند ترکیه ای رقم می زند

  ایجاد 1000 فرصت شغلی جدید در کیش

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین  المللی فوالد به میزبانی کیش 
خبر
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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش:
غرفه های خاموش در بازارها 

تعیین تکلیف می شوند
سرپرست سازمان 
منطقــه آزاد کیــش 
از ابــالغ اخطاریــه و 
تعریــف ضمانت اجرا 
برای تعییــن تکلیف 

غرفه های خاموش در بازارهای کیش خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا لواسانی، در نخستین 
جلسه با اعضای هیئت مدیره های جامعه بازاریان 
و بازرگانان، جامعه کلوپــداران دریایی و بازارهای 
کیش، بر رونق اقتصادی و گردشگری در این منطقه 
تاکید کرد.وی با بیان این که غرفه های خالی و بدون 
کاربری رونق کسب و کار در مراکز تجاری جزیره را 
تحت تاثیر قرار می دهد، اظهار داشت: به سرعت در 
مورد غرفه های خاموشی که مربوط  به سازمان  است 
تصمیم گیری می شود و تعدادی که مربوط به غیر 

سازمانی است، تعیین تکلیف خواهند شد.
به گفته لواسانی تعیین تکلیف غرفه های خالی در 
دستور کار معاونت عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه 
آزاد کیش قرار گرفته است که در ابتدا با ابالغ اخطاریه 
و تعریف ضمانت اجرا این مهم عملیاتی خواهد شد.

وی در رابطــه با تعــدد کاربری هــا در منطقه 
آزاد، گفت: یکی از بازارها با تعــداد 1۰۰ واحد و با 
کاربری های نمایشــگاهی تقاضای دریافت مجوز 
دارند در صورتی که با صدور این تعداد جواز حقوق 
تمام تجاری ها نادیده گرفته می شود بنابراین باید 

برای رعایت حقوق دیگران تغییر کاربری دهند.
    

 انتصاب سرپرست جدید
 روابط عمومی سازمان کیش

محمد نیــک جو، 
فعال فرهنگی و بومی 
جزیره کیش سکاندار 
مدیریت روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش شد.به گزارش ایلنا، محمدرضا 
لواسانی، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش طی 
حکمی محمد نیک جو از فعــاالن حوزه فرهنگ و 
هنر جزیره کیش و از بومیان این منطقه را به عنوان 
سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 

سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد.
همچنین از خدمات ارزشمند سیدعلیرضا علوی 

رضوی در زمان تصدی این سمت قدردانی شد.
    

 پالک گذاری بیش از
 60 موتورسیکلت شارژی در کیش 
ه  ر ا د ا ئیــس  ر
اجرائیات و سرپرست 
حمل و نقــل عمومی 
کیش، از پالک گذاری 
تعداد ۶5 موتورسیکلت 
شارژی در طرح آزمایشــی خبر داد.به گزارش ایلنا؛  
محمدرضا قهاری گفت: این پالک ها اصلی نبوده و در 
راستای طرح ساماندهی موتورسیکلت های شارژی 
در جزیره کیش از چند روز گذشته به صورت آزمایشی 
آغاز شده است و با رســیدن 5۰۰ پالک اصلی طی 
روزهای آینده به کیش ادامه خواهد یافت.وی  افزود: 
ساماندهی موتورسیکلت های شارژی  از مطالبات 
کیشوندان طی چندسال اخیر بوده و هم اکنون در 
قالب مصوبه شورای ترافیک جزیره با اجرای شرکت 
عمران، آب و خدمات و همکاری پلیس راهور در حال 
اجرا است.قهاری ادامه ی طرح را مستلزم در اختیار 
گذاشتن مکانی مناسب و در شان گروه پالک گذاری، 
اطالع رســانی صحیح و کامل و نصب تابلوی مرکز 
ساماندهی عنوان کرد.علیرضا توحیدی، رئیس اداره 
نظارت بر حمل و نقل عمومی نیز در ادامه  از مکانیزه 
شــدن ثبت نام پالک گذاری در روزهای آینده خبر 
داد و اظهار داشــت: مراجعه کنندگان به سایتی که 
متعاقبا اعالم خواهد شد، باید تصویر مدارکی همچون 
کارت ملی، شناسنامه، سند موتورسیکلت شارژی، 
بیمه نامه شــخص ثالث موتورسیکلت، فرم یا برگ 
احراز ســکونت در جزیره کیش )کارت کیشوندی، 
سند اجاره نامه، نامه از محل کار یا تدریس فرزندان( را 
ارائه دهند.وی به ترخیص سه خودرو از پارکینگ در 
روز جاری اشاره کرد و افزود: با توجه به اجرای گشت 
تلفیقی حمل و نقل و پلیس راهور، کیشوندان با اعالم 
شماره خودروهای متخلف می توانند شاهد اعمال 

قانون باشند.

اخبار کیش

کیش


