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مديرعامــل ســازمان منطقه آزاد 
كيش در بازديد ســرزده از بخش های 
مختلف ســازمان منطقه آزاد كيش بر 
لزوم اهميت برگزاری آموزش صحيح 
برای كاركنان ســازمان و شركت های 

تابعه تاكيد كرد.
به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بين   الملل سازمان منطقه آزاد كيش، 
مهدی كشاورز سه شــنبه شانزدهم 
فروردين در ابتدای بازديد سرزده خود 

از بخش های مختلف سازمان با حضور در 
مركز اسناد و اداره آموزش و پژوهش در 
جريان روند فعاليت اين اداره قرار گرفت 
و گفت: برگزاری آموزش های صحيح 
می تواند مركز قوت سازمان منطقه آزاد 
كيش در راستای تحقق شهر هوشمند 

باشد. 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش 
با بيان اين كه اداره آموزش و پژوهش، 
دوره های آموزش ويژه پرسنل سازمان 

را برگزار می كند، ضرورت دارد طبق نياز 
سنجی سر فصل های مهم و كاربردی 
متناسب با شرح و وظايف كاركنان را در 

برنامه كاری خود قرار دهد. 
كشــاورز  فعاليت مركز اسناد در 
حوزه آرشيو بندی اطالعات را مثبت 
و مهم ارزيابی كــرد و افزود: با توجه به 
اين كه مركز اسناد سازمان منطقه آزاد 
كيش از اهميت ويژه ای برخوردار است 
می تواند با ثبت علمی اطالعات، زمينه 

ساز موزه اســنادی اين منطقه باشد. 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، 
در ادامه ســخنان خود تصريح كرد: با 
بررسی تاريخ خليج فارس با محوريت 
تمركز بر جزيره كيش، می توان قدمت 
اين منطقه را در قالب يک موزه ارائه كرد 
كه اين امر عالقمندان زيادی را از داخل 
و خارج از كشور به جزيره جذب می كند.

وی ضمن بازديد از كتابخانه و شيوه 
آرشــيو بندی اطالعات كه بر اســاس 

آمارهای اســتاندارد و نرم افزارها انجام 
می شود؛ دستور بررسی طرح كتاب های 
ديجيتال را صادر كرد و گفت: با اجرای 
اين طرح عــالوه بــر افزايش كيفيت 
خدمات می تــوان از فضاهای موجود 

استفاده بهينه كرد.
رئيس هيئت مديره سازمان منطقه 
آزاد كيش بر نقش مهم مديريت فناوری 
اطالعات و ارتباطات سازمان در حوزه 
هوشــمند ســازی تاكيد كرد و اظهار 
داشت: با برنامه مدون گام های موثری 
در حوزه هوشمند سازی برداشته شده 

است تا فرايندها تسهيل و تسريع شود.
 كشاورز خاطر نشان كرد: بايد تمام 
فرايندهای سازمان به صورت سيستمی 

و ديجيتالی ارائه شوند.
وی بر ارتقای خدمات با كيفيت در 
منطقه آزاد كيش تاكيــد كرد و گفت: 
تسريع در نصب دكل جديد جهت ارتقاء 
و استفاده بهينه از ابزارهای ارتباطی بايد 
در دســتور كار مديريت كل حراست 

سازمان منطقه آزاد كيش قرار گيرد.
گفتنی است اداره آموزش و پژوهش 
ســازمان منطقه آزاد كيش دوره های 
آموزشی ويژه كاركنان سازمان را بر عهده 
دارد كه در ابتدای هر سال با نياز سنجی 
از معاونت  ها و مديرت های ســازمان بر 
اساس نيازها؛ تقويم آموزشی را تدوين 

می كند.
تاكنــون 24 دوره آموزشــی بــا 

ســرفصل های » تفکر سيســتمی، 
فرايندهای سازمانی، مديريت بحران 
و آشــنايی با تهديــدات و جنگ های 
اطالعاتی، ثبت ســفارش و آشــنايی 
بــا مقــررات، اصــول و مهارت های 
مربيگری، آسيب شناســی خانواده، 
امنيت شــبکه های اجتماعی و سواد 
رســانه ای، اصــول و فنــون مذاكره، 
متقاعد سازی مســائل حقوقی، قانون 
كار و نحوه دادرســی، كاربــرد آمار در 
امور اداری و ارتبــاط موثر بر زبان بدن، 
قانون چــک، مهندســی فرايندهای 
ســازمانی، حســابداری پيمانکاری، 
مديريت استراتژيک سازمانی، علم داده، 
پيشگيری از تخلفات اداری، مديريت 
تضاد بيــن فردی، رهبــری تحول در 
ســازمان  ها، قوانين و مقررات تامين 
اجتماعی، گزارش نويســی، مديريت 
اســترس و ماليات بر ارزش افزوده« با 
111 ســاعت برای بيش از 1300 نفر 

برگزار شده است.
شايان ذكر است مديرعامل سازمان 
منطقه آزاد كيش به همراه احمد رجب 
پور معاون توســعه مديريت و محمد 
نيکجو سرپرست مديريت روابط عمومی 
و امور بين   الملل ســازمان، از معاونت 
فرهنگی و اجتماعی،مديريت های برنامه 
بودجه، امور حقوقی، امالک و مستغالت، 
حسابرسی، كار و اشــتغال، بازرگانی، 
صنايع و اداره محيط زيست بازديد كرد.

مهدی کشاورز در بازدید از بخش های مختلف سازمان منطقه آزاد کیش:

آموزش صحیح الزمه تحقق سازمان های تحول گراست

چهرهبهچهره

مديرعامل ســازمان منطقه آزاد كيش در 
نشست صميمانه با تعداد 22 نفر از فرزندان بی 
سرپرست مركز شبانه روزی خضرای قوچان 
ضمن ابراز خرســندی از اين ديــدار؛ آنان را 

بهترين ميهمانان نوروزی كيش معرفی كرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بين   الملل 
سازمان منطقه آزاد كيش، مهدی كشاورز در 
نشست صميمانه با اعضای مركز خضراء قوچان 
كه در سالن اجتماعات ســازمان برگزار شد، 
اين ديدار را در نخستين روزهای سال 1401 
مبارک دانســت و اظهار داشت: با گذشت دو 
سال از محدوديت های ناشی از شيوع بيماری 
كرونا و افزايش گردشــگران نوروزی، افتخار 

ميزبانی از فرزندان بی سرپرســت موسســه 
خيريه خضراء در جزيره كيش هستيم.

وی با اشاره به روايتی از حضرت علی )ع( كه 
بر«رفتار شايسته، اخالق مداری و تفکر« در 
زندگی تاكيد شده است، گفت: برای دستيابی 
به موفقيت بايد اين ســه اصل مهم سرلوحه 

زندگی همه ما قرار گيرد.
كشاورز در ادامه سخنان خود تصريح كرد: 
موسسه خيريه خضراء قوچان كه تحت نظارت 
سازمان بهزيستی فعاليت می كند شرايطی را 
فراهم كرده كه هر كــدام از اين فرزندان می 

توانند آينده سازان ايران اسالمی باشند.
 كشــاورز با تاكيد بر ترويج فرهنگ كتاب 

خوانی در جامعه، خاطر نشان كرد: كتابی با نام 
»دوران كودكی زنان و مردان بزرگ جهان« 
يکی از كتاب های شــناخته شده با محوريت 
آگاهی بخشی جهت رسيدن به موفقيت های 

پيش رو است. 
رئيس هيئت مديره ســازمان منطقه آزاد 
كيش افزود: با پيش بينی برنامه های متنوع 
فرهنگی و گردشگری خاطرات خوشی از سفر 
عموم فرزندان موسسه خيريه خضراء به جزيره 

كيش در اذهان عمومی ثبت خواهد شد. 
يکی از خيران و رئيس فدراسيون گلف ايران 
ضمن قدردانی از سازمان منطقه آزاد كيش در 
خصوص تسهيل سفر فرزندان بی سرپرست 

موسسه شــبانه روزی خضراء قوچان، اظهار 
داشت: در نخســتين روز از سفر خود فرصت 
ارزشمند و تجربه جلســه ديدار با مديرعامل 

سازمان فراهم شد. 
 حميد عزيزی ديــدار و گفتگو با تک تک 
فرزندان موسسه خيريه خضراء را نشان از رفتار 
و منش شايســته مديرعامل سازمان منطقه 
آزاد كيش برشمرد و گفت: فرزندان موسسه 
خيريه حضراء آينده سازان كشور هستند و به 
طور حتم اين منش و رفتار شايسته را به عنوان 
يک الگو در زندگی خود استفاده خواهند كرد. 
گفتنی اســت در اين ديــدار احمد رجب 
پور معاون توســعه و مديريت، جواد جمالی 

سرپرست معاونت گردشگری، محمد نيکجو 
سرپرســت مديريت روابط عمومی و عقيل 
نقشبندی سرپرست مديريت امور اجتماعی 
ســازمان منطقه آزاد كيش، ســيد مرتضی 
حســينی مديرعامل،مربيان و مــددكاران 
خيريــه خضرای شهرســتان قوچان حضور 

داشتند.

دیدار کشاورز با فرزندان بی سرپرست مرکز خضرای قوچان

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، 
از بخش سوخت رســانی فرودگاه كيش، 
اپرون فرودگاهی وضعيت بندر تجاری، 
اســکله 35 هزار تنی و شــرايط موجود 

بازديد كرد.
به گزارش ايلنا، مهدی كشاورز ضمن 
بازديد از طرح های نيمه تمام در فرودگاه 
و بندرگاه به همراه جمعــی از مديران و 
معاونــان خود، دســتوراتی در خصوص 

تسريع فعاليت  ها و اجرای برنامه های مدون صادر كرد.
بر اساس اين گزارش، مديرعامل سازمان منطقه آزاد 
كيش از سوله و تاسيسات تخليه بار به خشکی با مساحت 
دو هــزار و 600 متر مربع كه به تازگی بــه بهره برداری 

رسيده است ديدن كرد.
به گفته مســئوالن بندرگاه كيش ايــن تجهيزات 
كه هزينه ای بالــغ بر 250 ميليارد ريال در بر داشــته، 
شامل 2 جرثقيل دروازه ای و يک جرثقيل ريلی جهت 

حمل بار تا ســقف 5 تن می باشد كه در 
راســتای ايجاد ايمنی و تسريع درتخليه 
بار لنج  ها همچنيــن جلوگيری از ماندن 
بار در معرض آفتاب ، باد و باران ســاخته 

شده است.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش 
همچنين در اين بازديــد از چگونگی به 
كارگيری كانال تاسيساتی ساخته شده 
جهت انتقال آب اينتک شركت آب و برق 
و مجهز به خطوط اطفاء حريق به طول 225 متر مطلع 
شد.وی از تجهيزات حفاظت كاتوديک مربوط به اسکله 
35 هزار تنی نيز بازديد كرد كه با اليروبی و بهره برداری از 
آن امکان پهلوگيری كشتی های بزرگ تجاری و صنعتی 

با آبخور 13 متر فراهم خواهد شد.
در اين بازديد ايجاد يک جزيره مصنوعی كه پيشتر 
مقرر بود با مواد حاصل از اليروبی اســکله 35 هزار تنی 

انجام شود نيز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دومين دوره نمايشگاه فن آوری اطالعات 
 و ارتباطات كيــش )KITEX( به مدت

 4 روز در جزيره كيش برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بين   الملل 
ســازمان منطقه آزاد كيش، مدير فناوری 
اطالعات و ارتباطات ســازمان منطقه آزاد 
كيش از برگزاری دومين نمايشگاه فناوری، 
اطالعــات و ارتباطات كيــش از 19 تا 22 
ارديبهشت در كيش خبر داد و گفت: با توجه 

به محورهای توسعه ای تبيين شده توسط مشاور رئيس 
جمهور و دبير شورايعالی مناطق آزاد كشور برای منطقه 
آزاد كيش و تأكيد وی بر ضرورت پيشرو بودن اين منطقه 
در زمينه های شهر هوشمند، فناوری های نوين مالی، بالک 
چين و رمز ارزها در كشور، دومين دوره نمايشگاه فن آوری 
اطالعات و ارتباطات كيش )KITEX( برگزار خواهد شد.
امير ســوداگران افزود: اين نمايشگاه با محوريت شهر 
هوشمند، اينترنت اشياء، فناوری های نوين مالی، بالک چين 

و رمز ارزها، زيرساخت و امنيت و رسانه های 
ديجيتال بوده و شــامل سمينار، همايش، 
كارگاه تخصصی و رويدادهــای فن بازار و 

كارآفرينی خواهد بود.
وی در خصوص برگزاری اين نمايشگاه 
در كيش خاطرنشان كرد: برنامه ريزی های 
الزم به منظــور بهره بــرداری هدفمند و 
حداكثری از توان شــركت كنندگان در 
نمايشگاه مذكور در سطوح مختلف انجام 
شده است تا عالوه بر شناسايی و انتخاب شركای توانمند 
در زمينه سرمايه گذاری در شهر هوشمند كيش، نيازهای 
احصاء شده در منطقه آزاد كيش و ساير مناطق آزاد تجاری 
و ويژه اقتصادی كشــور نيز پيش از نمايشگاه به شركت 
كنندگان اعالم و در رويدادها و نشست های علمی مربوطه 
در حين نمايشگاه، راهکارهای دانش بنيان و عملياتی ارائه 
شده از سوی آن شركت  ها توسط تيم های مجرب بررسی و 

نهايتاً به كار گرفته شود.

دستور کشاورز در بازدید از طرح های نیمه تمام جزیره؛

تسریع فعالیت  ها و برنامه  های تاسیسات بنادر و فرودگاه های کیش
به مدت 4 روز برگزار می شود؛

)KITEX( دومین نمایشگاه فناوری، اطالعات و ارتباطات کیش

 شماره  1043 /  شنبه 20 فروردین   1401  /    7 رمضان 1443  /  9 آوریل   2022

معرفی ویژه برنامه های فرهنگی 
ماه مبارک رمضان در کیش

به مناســبت فرا رســيدن ماه ميهمانی خدا، 
برنامه های متنوع فرهنگــی در جزيره كيش اجرا 

می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بين   الملل سازمان 
منطقه آزاد كيش، به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارک 
رمضان، برنامه های متنوع فرهنگی در جزيره كيش 

برگزار می شود.
 بر اســاس اين گزارش، برگزاری هجدهمين 
دوره مســابقات قرآن كريم كيش، مراسم جزء 
خوانی قرآن كريم هر روزه در مسجد امام حسن 
مجتبی )ع( با پخش زنده از سيما و راديوی كيش، 
برگزاری نمايشگاه رمضان در محل گذر مشاهير 
تا شب های احياء، برگزاری جشن ميالد با سعادت 
امام حسن مجتبی )ع( در اسکله تفريحی، برگزاری 
مراســم های شــب های احياء با همکاری نهاد 
امامت جمعه كيش، دعوت از قاريان بين   المللی 
در شــب های احياء و برگزاری كرسی تالوت در 
مساجد، مســابقات مجازی و پيامکی با موضوع 
سواالت قرآنی و مذهبی در سطح جزيره، پويش 
ميليونی ختم جمعــی قرآن و صلــوات به نيت 
سالمتی و تعجيل در ظهور حضرت مهدی موعود 
)عج(، برگزاری مسابقه 30 موضوع قرآنی درباره 
عفاف و حجاب و ســبک زندگی، ارسال تالوت 
تصويری ســوره قدر ويژه كــودكان و نوجوانان، 
مسابقه نقاشی با موضوع زيباترين حکايت ويژه 
كودكان و نوجوانان و تحويل آن درغرفه نمايشگاه 
رمضان، سفره افطار معنوی با محوريت سوره يس، 
برگزاری مراسم جزء خوانی ويژه بانوان به همراه 
تفسير و مفاهيم و مسابقه به صورت آنالين از جمله 

برنامه های فرهنگی در ماه مبارک رمضان است.
 شايان ذكر اســت، ويژه برنامه های ماه مبارک 
رمضان به همــت معاونت فرهنگــی و اجتماعی 

سازمان منطقه آزاد كيش ، برگزار می شود.
برگزاری مراسم جزء خوانی قرآن کریم 

مراســم جزء خوانی قرآن كريم در ماه مبارک 
رمضان، هردوز ســاعت 14در مسجد امام حسن 

عليه السالم برگزار می شود.
به گــزارش روابط عمومی وامــور بين الملل 
ســازمان منطقه آزاد كيش، مراسم جزء خوانی 
قــرآن كريم با حضــور قاريان و مرتــالن ممتاز 
جمهوری اســالمی ايران و اقشار مختلف مردم، 
در مــاه رمضان كه بهار قرآن لقب گرفته اســت، 
هر روز ســاعت 14 در مسجد امام حسن مجتبی 

عليه السالم برگزار می شود.
اين رويــداد معنوی به همــت مركز مديريت 
فعاليت های قرآنی جزيره ی كيــش، و همکاری 
سازمان منطقه آزاد كيش، نهاد امامت جمعه كيش 
در حال برگزاری است، و هر روز به صورت زنده از صدا 

و سيمای مركز كيش پخش می شود.
    

 اعالم ساعت کاری
 بانک  های کیش درماه رمضان

ساعت شروع ارائه خدمات بانک  ها و موسسات 
مالی و اعتباری در ماه مبــارک رمضان در جزيره 

كيش اعالم شد.
به گزارش روابــط عمومی و امــور بين   الملل 
ســازمان منطقه آزاد كيش، ساعت كاری بانک  ها 
به منظور ارائه خدمات به مشتريان در ماه مبارک 

رمضان در كيش اعالم شد.
بر اســاس اين گزارش در ماه مبارک رمضان 
بانک  ها از شنبه تا چهارشــنبه از ساعت 8 صبح تا 
13:30بعد از ظهر و روزهای پنج شــنبه از ساعت 
8 صبح تــا 12 ظهر با رعايت دســتورالعمل های 
بهداشتی و مصوبات ســتاد اقدامات پيشگيرانه 
ويروس كرونــا، آماده ارائه خدمات به مشــتريان 

هستند.
گفتنی است ساعت كار بانک  ها در روزهای پس 

از شب های قدر اعالم خواهد شد.

اخبارکیش

رييس كميته نظارت بر نرخ كاال و خدمات، از تامين 
اقالم و ارزاق عمومی موردنياز مردم و فضای انبار اقالم 
اساســی در ايام نوروز خبر داد و تاكيــد كرد: هرگونه 

افزايش قيمت كاال و خدمات تا بعد تعطيالت نوروزی 
ممنوع می باشد.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان 
منطقه آزاد كيش، حسين همتی در چهارمين ستاد 
تســهيالت نوروزی، بر تامين اقــالم و ارزاق عمومی 
موردنياز مردم و فضای انبار اقالم اساســی تاكيد كرد 
و ادامه داد: ممنوعيت افزايش هرگونه كاال وخدمات 
تا پايان تعطيــالت نوروزی به كليــه ی اصناف ابالغ 

شده است.
همتی اولويت رسيدگی به شــکايات احتمالی را، 

مجامع اصنــاف اعالم كرد و گفــت: در مرحله ی بعد 
افرادی برای رسيدگی و همچنين بازرسين نامحسوس 
سازماندهی شــده اند تا از طريق سامانه 124 يا طرق 

ديگر انجام پذيرد.
سرپرســت معاونت اقتصادی و ســرمايه گذاری 
سازمان به تعيين ســاعات كار بازارها و شيفت های 
بانک ها اشــاره و خاطرنشــان كرد: تدابير الزم برای 
ساماندهی و شيفت بندی مراكز ســرويس خودرو و 
تعميرگاه ها برای خدمات دهی به مســافرين اتخاذ 

شده است.

گوشت و مرغ تنظيم بازاری از 15 فروردين در 
كيش عرضه شد.

به گزارش ايلنا؛ با پيگيری های مديريت بازرگانی 
و شركت تعاونی ســازمان منطقه آزاد كيش 5 تن 
گوشــت و 5 تن مرغ منجمد تنظيم بازاری برای 
مصرف خانوار در ماه مبارک رمضان از دوشنبه، 15 

فروردين درجزيره كيش توزيع شد.ساكنان كيش می توانند برای خريد گوشت و مرغ 
تنظيم بازاری به فروشگاه آيلند ماركت واقع در خيابان كوشا مراجعه كنند.

 آغاز توزیع گوشت و مرغممنوعیت افزایش قیمت کاال و خدمات در کیش
 تنظیم بازاری در جزیره


