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نشست صمیمانه کشاورز
 با کسبه و بازاریان کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه ای 
صمیمانه با کسبه و بازاریان کیش که به مدت چهار 
ســاعت به طول انجامیــد؛ راه حل برطــرف کردن 
مشکالت موجود در جزیره را »اتحاد و همدلی سازمان، 

کیشوندان و بخش خصوصی« عنوان کرد.
به گزارش ایلنا؛ مهدی کشــاورز در جلســه ای 
صمیمانه با کســبه و بازاریان کیش کــه بعد از ظهر 
یکشــنبه دوم مرداد با محوریت »نرخ اجاره بها، ارائه 
برنامه  ها، افزایش پروزاها، ایجاد زیرساخت های جذب 
گردشگری، نحوه نظارت گمرک، نرخ مایحتاج اولیه، 
خدمات پســتی، تامین اجتماعی، واگذاری شرکت 
آب و برق، هواپیمایی کیش، رویدادسازی، مالیات بر 
ارزش افزوده، مسکن، زیرساخت بازاریابی، نقش دفاتر 
گردشگری و ثبت سفارش کاال« در سالن رازی مرکز 
همایش های بین المللی کیش برگزار شــد، فعاالن 
این عرصه را بزرگترین اصناف و ســربازان اقتصادی 
کیش معرفی کرد و گفت: امیدواریم این جلسه پایه، 
اساس و مبنایی برای حل مشکالت اصناف مختلف 

در جزیره باشد.
کشاورز با بیان این که شرایط حاکم بر جامعه سبب 
شــده رونق بازارها مقداری نسبت به گذشته کاهش 
یابد، گفت: در مرحله نخست این جلسه فعالیت های 
در دســت اقدام که از ابتدا تا انتهای ســال در حوزه 
گردشگری جهت ایجاد شــرایط جذب گردشگر و 
برخی مشکالت مطرح شــده بود، مورد بررسی قرار 

گرفت.
به گفته کشــاورز در حوزه های جذب گردشگر، 
آموزش، بازبینی ســاختار بازایابی جذب گردشگر، 

گفتگو و تبادل نظر شد.
وی در خصوص آمار مقایسه ای ایرالین  ها به مقصد 
جزیره کیش نسبت به سال گذشته، افزود: با توجه به 
حدود 170 زمین لرزه در کیش و شــرایط کرونایی، 
نسبت به سال گذشته ورود مسافر به جزیره نزدیک 
به تعداد یک هزار  و 100 نفــر در تیر ماه رو به کاهش 

بوده است.

رئیس هیأت مدیره ســازمان منطقه آزاد کیش، 
اظهار داشت: قصد توجیح موضوع را نداریم و باید آمارها 
در حوزه رونق گردشــگری رو به افزایش باشد؛ ولی 
شرایط موجود شرایطی بدتر از سال های گذشته نبود.

به گفته کشاورز در ماه های تیر و مرداد فصل خلوتی 
مسافرت است و تمام تالش خود را باید به کار گرفت تا 

فصل خلوتی با رونق گردشگری همراه شود.
کشــاورز با اشــاره به این که تصمیمات الزم در 
خصوص افزایش پروزاها به مقصد کیش اتخاذ شده 
بود، گفت: امروز 10 پرواز دیگر به ظرفیت موجود اضافه 
شده و در روزهای آینده هم تعداد پرواز  ها رو به افزایش 

خواهد بود و مشکلی از نظر پرواز نخواهیم داشت.
کشاورز در ادامه سخنان خود تصریح کرد: شهرهای 
دیگر نیز کمبود و لغو پروازهــا را تجربه می کنند و با 
تاخیر بیش از اندازه پروازها مواجه هستند از این رو در 
جزیره کیش با حمایت های فنی، پشتیبانی و مالی، 

امیدواریم این مشکالت را به حداقل ممکن برسانیم.
وی، بیان داشــت: در این جلســه با اســتفاده از 
روش های جدید به سمت بسته های گردشگری در 
قالب تورها به صورت حرفه ای گام خواهیم برداشت 
که با کمک خود اصناف و حمایت سازمان این طرح 

در جزیره با هدف رونق گردشگری اجرایی می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با 
حل مشکل مسکن در نیمه دوم سال که اجرایی خواهد 
شد، خاطر نشان کرد: چشم انداز ما برای مسکن های در 
قالب برج و خیلی مسکن های گران قیمت نیست بلکه 

متوسط و متوسط به پایین از نظر نرخ تمام شده است
کشــاورز در خصوص رعایت عــدل و انصاف در 
تعیین اجاره بها، گفت: مالکان نرخ اجاره بها را خیلی 
افزایش دادند حتی برخی عنوان می کردند که تورم 
باعث افزایش نرخ اجاره بها شده است ولی تورم به اون 
مقداری نیست که برخی موارد از 70 تا 300 درصد به 

طور متغیر اجاره  ها افزایش یابد.
وی، افزود: طبق ابالغیه دولت حداکثر نرخ اجاره بها 
باید 25 درصد باشد و نباید بیشتر از این باشد و بار دیگر 
ابالغیه ای که از سوی معاون اول رئیس جمهور صادر 

شده دوباره ابالغ می کنیم و تاکید بر رعایت آن داریم
وی اظهار داشت: مالکان در فصول خلوت، اجاره بها 
را نسبت پایین تر از فصل پر تردد مسافر دریافت کنند 
تا این مهم به صورت منطقی، قانونی و قراردادی جبران 

شود؛ با هم یک رفتار مهربانانه تری داشته باشیم.
گفتنی اســت در پایان این جلسه مقرر شد با ارائه 
پیشــنهاد بخش خصوصی به ســازمان منطقه آزاد 

کیش، جلسات دیگری در همین راستا برگزار شود.

گزارش

مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد 
کیــش در آییــن رونمایــی از طرح 
ساماندهی و طراحی شهری نوار ساحلی 
جزیره کیش گفت: کیش باید پرچمدار 

توسعه یافتگی جزایر ایرانی باشد.
به گزارش روابط عمومــی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
مهدی کشــاورز در آئین رونمایی از 
طرح ســاماندهی و طراحی شــهری 
نوار ساحلی جزیره کیش که شامگاه 
چهارشنبه پنجم مرداد با حضور مشاور 
رئیس جمهور در ســالن رازی مرکز 
همایش های بین المللی کیش برگزار 
شد، گفت: این طرح برای نخستین بار 
در سطح کشور به صورت یکپارچه با 
تاکید بر رونق ماندگاری گردشــگری 
دریایی، ســرمایه گــذاری، تجارت و 

بازرگانی اجرا می شود.
به گفته کشاورز، نگاه ما نگاه ملی، 
بین المللی و آرمان شــهری به جزیره 

کیش است.
کشاورز با اشــاره به مغفول ماندن 
مقوله گردشــگری در کیش، اظهار 
داشت: با توجه به داشتن ظرفیت های 
قابل توجهی در نوار ساحلی، کار قابل 

دفاعی در این حیطه انجام نشده است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: ما از پتانسیل های زیادی 
در کیش برخوردار هســتیم اما از این 
ظرفیت در راستای جذب گردشگری 
از اقصی نقاط کشــور استفاده بهینه 

نشده است.
کشــاورز، اظهار داشــت: در طرح 

ساماندهی ســواحل برای گروه های 
مختلف با سالیق و سنین مختلف بر پایه 
و پیوست فرهنگ غنی ایرانی اسالمی، 
برنامه ریزی شده اســت و نباید از این 

طرح به سادگی عبور کنیم.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش رونمایی از این طرح را اقدامی 
بزرگ و ارزشــمند در راستای توسعه 
و رونق گردشــگری کیش برشمرد و 
افزود: باید این طــرح در قالب فرمت 

های مختلف نسبت به توجیه ذینفعان 
جایــگاه خــود را پیدا کنــد و جای 
خرسندی است که پس از ۴ ماه نسبت 
به رونمایی چنین طرحی اقدام کردیم.

مهدی کشاورز با بیان این که یکی 
از مهمترین برنامه هــای کوتاه مدت 
سازمان ســاماندهی و نگاه علمی به 
پیشرفت و رونق اقتصادی کیش بود، 
اظهار داشــت: امروز نخستین گام در 
حوزه ساماندهی ســواحل برداشته 

شده است. کشاورز خاطر نشان کرد: 
طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری 
آن چه که سبب پیشرفت و حرکت در 
ملت ها می شــود آرمان ها هستند و 
اگر نگاه آرمانی نباشد دچار روز مرگی 

خواهیم شد.
وی اظهار داشت: 7 گام راهبردی 
مشخص شــده و بیانیه گام دوم سند 
ارزشــمندی اســت که حداقل باید 

چندین بار مورد مطالعه قرار گیرد.

مهدی کشــاورز بر لزوم اهمیت 
نقش دانــش بنیان، آینــده نگری، 
اقتصاد درون زا و مولــد پایدار تاکید 
کرد و گفت: در جزیره کیش فرهنگ 
رانندگی واالســت و انسجام مردم و 
رفتار خوب زبان زد عام و خاص است 
پس بنابراین بایــد در تمام زمینه ها 

الگو باشیم.
کشاورز با بیان این که عدم توازن 
توســعه در حوزه های مختلف نمود 

دارد، بیان داشت: برای تحقق آرمان 
شهری باید نسبت به ایجاد زیرساخت 

های الزم اقدام کرد.
وی اظهار داشت: این طرح جامع 
ســاماندهی باید مــورد توجه ویژه 
قرار گیرد و مقالــه ای به عنوان مدل 
کاربردی برای دیگر مناطق ارایه شود و 
مسایل اسناد باال دستی و دیگر اسناد 

نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد
مهدی کشاورز تاکید کرد: جزیره 
کیش به عنــوان یکــی از 1۴ جزایر 
خلیج فارس نقش کلیــدی دارد و به 
عنوان پیشــانی و بین المللی کشور 

نقش آفرینی می کند.
کشاورز در پایان با بیان این که تمام 
اصناف کیش می توانند به پیشــبرد 
اهداف این طرح کمک کنند، گفت: 
کیش باید پرچمدار توسعه یافتگی 
جزایر کشــور باشــد و باید از تمام 

ظرفیت های غنی آن استفاده کرد
الزم به ذکر اســت: طــرح جامع 
گردشــگری کیش به مساحت ۸00 
هکتار، به طول ۴3 کیلومتر و با عمق 
200 متر با هدف ارتقا جزیره کیش 
به عنوان مقصد گردشــگری نمونه 
ســاحلی- دریایــی در مقیاس ملی 
منطقه ای و بین المللی با ساحلی پویا 
و زنده مبتنی بر جاذبه های تاریخی، 
فرهنگی و زیست محیطی با مدیریت 
و بهره برداری یکپارچــه با اقتصاد و 
توســعه پایدار به عنوان جزیره سبز 
متکی بر فناوری هــای نوین و انرژی 
های تجدید پذیر تعریف شده است. 
که در این طرح توجه و نگاه ویژه ای به 

بومیان و کیشوندان شده است.
بر اساس گزارش مشاورین طرح 
این پروژه، برآورد اولیه این طرح 1۸ 
هزار میلیارد ریال هزینه ساختمانی 
و ۶0 هزار میلیارد ریــال هزینه زیر 

ساخت ها عنوان شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

کیش باید پرچمدار توسعه یافتگی جزایر ایرانی باشد

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه با تاکید بر اهمیت تدوین 
رویدادهای تقویمی در طول یک سال و ایجاد زیرساخت های 
جذب گردشگری و سرمایه گذاری بر انسجام و تالش سازمان، 

بخش خصوصی و همه کیشوندان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا؛ مهدی کشاورز شامگاه دوشنبه سوم مرداد 
در نشستی صمیمانه با اصحاب رســانه که در سالن رازی مرکز 
همایش های بین المللی کیش برگزار شد، رویدادسازی در جزیره 
را یکی از برنامه های مهم سازمان در حوزه افزایش ورودی مسافر و 
رونق کسب و کارها عنوان کرد و افزود: تعداد 22 رویداد ملی و بین 

الملل در سطح جزیره کیش پیش بینی شده است.
وی، افزود: منطقــه آزاد کیش دارای 90 هکتار شــهرک 
دانشگاهی است که در حوزه زیرساخت های جذب گردشگری 
ظرفیت های سطحی ایجاد شده و ســهم گردشگری، ورزشی 
و آموزشی مشــخص نشــده که در این زمینه نسبت به تدوین 

برنامه های کاربردی اقدام کردیم.
وی، خاطر نشان کرد: ما موظف به برطرف کردن مشکالت 
مردم هستیم به طور حتم ســازمان منطقه آزاد کیش با تالش 
گسترده مشــکالت مردم را مرتفع خواهد کرد و این موضوع از 

طریق مقامات دولتی در حال پیگیری است.
کشاورز »اصالح ساختار، تناسب شغل و شاغل، تعیین تکلیف 
برنامه های حقوقی« را از برنامه های کوتاه مدت سازمان برشمرد 
و بیان داشت: برای تحقق این مهم با تعریف برنامه های اجرایی، 

گام های موثری در این زمینه برداشته شده است.
رئیس هیأت مدیره ســازمان منطقه آزاد کیش »توریسم 
سالمت و درمان، تندرستی و نشاط، ورزش و آموزش« را به عنوان 
برنامه های میان مدت سازمان، عنوان کرد و گفت: طبق برنامه 

زمان بندی؛ چهار زمین ورزشی تا مهر امسال آماده خواهد شد.
کشاورز مزیت های جزیره کیش را »دریا، ۴2 کیلومتر ساحل، 

هوای پاک، ۶۴ هکتار زمین اسب سواری و مراکز دیگر گردشگری 
و تفریحی« برشــمرد و افزود: طول ســال های گذشته در این 
حوزه  ها برای جذب گردشگری و یا ساماندهی سواحی هیچ اقدام 

موثری انجام نشده است.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: بسیاری از مشکالت 
ریشه در سنوات گذشته دارد و امروز به یک بحران و دغدغه عموم 
مردم تبدیل شده است، بنابراین نباید برای حل مشکالت با چنین 

ادبیاتی اقدام به مطالبه گری کنیم.
کشاورز حل مشکالتی همچون »کاهش پرواز  ها، پاسخگویی 
به موقع مسووالن به رســانه  ها، ایجاد زیرساخت های عمرانی، 
گردشگری، ســرمایه گذاری و...« را مطالبه به حق عموم مردم 
عنوان کرد و گفت: مقایسه  ها باید بر اساس واقعیت  ها باشد، در 
گذشته اقدامات اولیه همیشه مورد استقبال قرار می گرفت در 
همان زمان نیز ترک فعل هایی انجام شده است و امروز با توسعه و 

پیشرفت نا متوازن مواجه هستیم.
کشاورز با بیان این که اعتقاد داریم که رسانه های دارای مجوز، 
دیده بان واقعی و صادق یک منطقه هستند، اظهار داشت: مثل 
همیشه در طراحی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت صادق و منصف 

باشید.

وی تاکید کرد: از انتقاد سازنده استقبال می کنیم ولی در کنار 
انتقاد منصفانه باید ظرفیت های ایجاد شده نیز به نحو شایسته 
اطالع رسانی شود. به گفته کشــاورز تداوم برگزاری جلسات و 
ایجاد فضای صمیمانه در قالب گفتگو و تبادل نظر می تواند نتایج 

موثری را به دنبال داشته باشد.
مرتضی ناظری، نماینده رزنامه کیهان در جزیره کیش با بیان 
این که رسانه  ها چشم و گوش ســازمان هستند و وجود مهدی 
کشــاورز به عنوان مدیرعامل مدبر در هرم ســازمان می تواند 
این جزیره را بهتر و بهره مندی کیش را برای ســرمایه گذاران 
و گردشگران تســهیل کند، گفت: هیچ کس توقعی برای حل 
مشکالت موجود در این زمان کوتاه را ندارد و رسانه  ها همیشه 

همراه و هم گام با سازمان هستند.
امیر رضا غربانی، مدیر مسول روزنامه اخبار کیش با اشاره به 
نقش مهم دولت عدالت محور در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران بر انسجام همگانی و ارائه برنامه های اجرایی و کاربردی برای 
حل مشکالت پیش رو تاکید کرد و اظهار داشت: آمادگی خود را 
برای ارائه طرح های نوآورانه برای برون رفت از مشکالت پیش رو 

اعالم می کنیم.
بهرام عرب وند، صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه پژواک 
کیش ضمن قدردانی از شیوه مدیریتی مهدی کشاورز مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش بر نقش مهم رسانه  ها در رویدادها و 
نشست های مختلف اشاره کرد و افزود: در برگزاری برنامه های 

فرهنگی و هنری از ظرفیت های جزیره کیش نیز استفاده شود.
زیبا حسین زاده، مدیرعامل خانه مطبوعات کیش در رابطه با 
مدیریت صحیح سفارش آگهی  ها توسط شرکت  ها و موسسات 
تابعه سازمان به رســانه  ها تاکید کرد و گفت: رسانه های محلی 
کیش بدون دریافت بودجه ای از وزارت ارشاد مسووالنه در حوزه 
اطالع رسانی فعالیت می کنند و نیاز است این مهم مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.

بهمن عبداللهی، مدیر مسوول هفته نامه دولتخانه کیش بر 
جایگاه ارزشمند امانت داری فعاالن رسانه ای جزیره اشاره داشت 
و گفت: تمام تالش رسانه  ها در حوزه اطالع رسانی شناسایی و حل 
مشکالت موجود است که این مهم به عنوان یک مطالبه مردمی 

در اولویت کاری اصحاب رسانه کیش قرار گرفته است.
بابک عامل مدیر مســوول و صاحب امتیــاز آوای کیش در 
خصوص بازنگری برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری در جزیره 
کیش، گفت: باید فعالیت های فرهنگی و هنری با یک رویکردی 

نوین باشد.
ســالومه افالکی، معاون خبر صدا و سیمای مرکز کیش بر 
لزوم اهمیت مشارکت در حوزه های مختلف تاکید کرد و اظهار 
داشت: ماهیت خبر به روز بودن آن است از این رو باید مسووالن 
به موقع پاسخگو مطالبات مردمی از طریق صدا و سیمای مرکز 

کیش باشند.
محمدرضا بازگیر، نماینده خبرگزاری فارس در جزیره کیش، 
اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد کیش باید از ظرفیت مجامع 
بازاریان و بازرگانان در حوزه گردشــگری و رونق کسب و کارها 
استفاده کند. وی خاطرنشان کرد: ارتباط مستمر فعاالن عرصه 
رسانه با مسووالن سازمان سبب جلوگیری از شایعات از طریق 

رسانه های زرد می شود
حسین حسین زاده، نماینده خبرگزاری جمهوری اسالمی 
ایران) ایرنا( در کیش با بیان این که دعوت از رسانه  ها فقط نباید 
به نشست  ها و رویدادها ختم شود، افزود: باید جلسات مستمر با 

مسووالن در حوزه های مختلف برگزار شود.
در این نشست مقرر شــد بخش خصوصی با تالش بیشتر و 
برنامه محوری به همراه سازمان در جهت جذب گردشگر تالش 

کنند و سازمان زیر ساخت  ها را آماده کند.
باید بازارها جذابیت داشته باشد و نرخ برخی خدمات منطقی 
شود و دست دالل  ها و  واسطه  ها در حوزه های گردشگری با کمک 

اصناف و نظارت های بیشتر سازمان کوتاه شود.
الزم به ذکر است برخی از فعاالن رسانه ای در جزیره کیش به 
نحوه ارتباطات و تعامل مسووالن با اصحاب رسانه گالیه کردند 
و خواستار پاسخگویی به موقع مدیران در راستای مطالبه گری 

عموم مردم شدند.

کشاورز در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه:

پیشرفت کیش با تالش جمعی سازمان و کیشوندان میسر است

نشست

فراخوان جشنواره بزرگ ســرود تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 
قطر منتشر شد.

به گزارش ایلنا؛  جشنواره بزرگ ســرود جزیره فوتبال با موضوعات نوجوان با 
نشاط ایرانی، بازی سرگرمی نشاط، فوتبال، جام جهانی، ما یار دوازدهم هستیم، 
همسایه ی جام، دعوت از گردشــگران خارجی برای سفر به ایران، مهمان نوازی 
ایرانیان، اینجا خلیج فارس است و صلح و دوستی از ابتدای مرداد ماه آغاز شده و تا 

پایان آبان ماه 1۴01 ادامه دارد.

این جشــنواره در پنج بخش تولیدات، لیگ اجراهای پاتوقی، رقابتی، سرود 
همگانی و موزیک ویدئو بــرای عموم عالقه مندان و هــواداران تیم ملی فوتبال 

کشورمان در تمامی نقاط کشور با جوایز ویژه برای برگزیدگان برگزار می شود.
عالقه مندان به شرکت در جشنواره جایزه بزرگ سرود جزیره جهت ثبت نام 
اولیه  می  توانند عدد 12 را در پیام رســان واتس اپ به شماره 09109272101 
ارسال کرده و برای کسب اطالعات بیشــتر و اطالع از جوایز بخش های مختلف 
تمامی شبکه های اجتماعی جزیره فوتبال مراجعه کنند.جشنواره به پایگاه اطالع رسانی Footballisland2022@ در اینستاگرام و 

هم صدا با تیم ملی فوتبال با صدای مردم ایران آغاز شد

جشنواره جایزه بزرگ سرود جزیره فوتبال در کیش

خبر


