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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
با ابراز خرســندی از حضور فعال کادر 
درمان و ســامت کیش برای حفظ و 
ارتقای سامت مردم این منطقه، عنوان 
کرد: فعالیت های کادر درمان و سامت 
کیش، این منطقه را بــه عنوان الگویی 
موفق در حوزه سامت در سطح کشور 
مطرح کرده است از این رو باید از تاش 

بی وقفه مدافعان سامت قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا،  مهدی کشــاورز به 
مناسبت فرا رســیدن هفته سامت 
در مراسمی با تقدیر از کارکنان حوزه 

درمان و سامت کیش که شامگاه سه 
شنبه 20 اردیبهشــت در بیمارستان 
کیش برگزار شد؛ ســاماندهی و ایجاد 
نظم را تحولی در حوزه درمان و افزایش 
بهره وری با اســتفاده از منابع موجود، 
عنوان کرد.وی همچنین بر لزوم اهمیت 
ایجاد نظم و ساماندهی و استفاده بهینه 
از منابع که سبب مرتفع شدن مشکات 
پیش رو کادر درمان می شود، تاکید کرد.
کشــاورز با بیان این که در سه سال 
گذشته کشور با محدودیت های ناشی 
از گسترش شیوع بیماری کرونا مواجه 

شده بود، اظهار داشــت: کادر درمان و 
سامت کیش با تاش های شبانه روزی 
خود در راستای ارتقای سطح سامت 
جامعه با غیرت مثال زدنی برای مقابله 
و پیشگیری از گسترش شیوع بیماری 
کرونــا ایســتادگی کردند.مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: طی 
مذاکراتی با   رئیس بیمارستان و   رئیس 
مرکز توسعه سامت کیش در خصوص 
نحوه عملکرد حوزه ســامت و درمان 
و همچنین نقش مهــم کادر درمان در 
جزیره گام های موثری خواهیم برداشت.

کشاورز با اشاره به این که کارکنان 
این حوزه با مشکات عدیده ای از جمله 
“مسکن، گرانی، حقوق” مواجه هستند 
گفت: مشــکات به صورت اپیدمی در 
کیش وجود داشته و سعی بر این داریم 
تا با همکاری یکدیگر مشکات را مرتفع 
و فعالیت ها را به صورت عملیاتی و علمی 
انجام دهیم.وی در ادامه ســخنان خود 
با اشاره به این که تصور بر این نباشد که 
تنها باید بودجه ای برای این امر در نظر 
گرفت، بلکه گاهی ســاماندهی و ایجاد 
نظم سبب تحول مطلوب خواهد شد و با 
استفاده بهینه از منابع، بهره وری افزایش 

خواهد یافت.
راه اندازی و تجهیز مرکز دائمی 

پشتیبان و مدیریت بحران در کیش

رئیس بیمارستان کیش از راه اندازی 
و تجهیز مرکز دائمی پشتیبان و مدیریت 
بحران در بیمارستان تخصصی و فوق 

تخصصی کیش خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ مصطفی نادعلی نژاد 
در مراسم تقدیر از کادر درمان به مناسبت 
فرا رســیدن هفته سامت که با حضور 
مهدی کشــاورز مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد کیش برگزار شــد، با اشاره 
به اهتمام حوزه درمان و بهداشت جزیره 
که در کنترل و پیشــگیری از گسترش 
شیوع بیماری کرونا نقش بسزایی را ایفا 
کرده است، گفت: تریاژ دوالیه از جمله 
اقداماتی بود که برای نخســتین بار در 

کیش اجرا شد.
نادعلی نژاد در ادامه ســخنان خود 
تصریح کرد: جداسازی بیماران مبتا 
به عفونت تنفســی و همچنین بخش 
درمانــگاه عفونی و کرونا نیــز از همان 
ابتدای مســیر ورود به بیمارستان در 
راستای ایجاد اطمینان خاطر از مراجعه 
اقشار مختلف مردم به بیمارستان مورد 

توجه قرار گرفت.
وی با بیان این که افزایش تخت های 
بستری در زمان پاندمی کرونا به ظرفیت 
بیمارستان اضافه شــد، اظهار داشت: 
بخش هــای بیمارســتان صحرایی با 
نگرش دانشگاه و با همت مرکز توسعه 
سامت، راه اندازی شد که خوشبختانه 
مورداستفاده قرار نگرفت و این بخش به 

عنوان »مرکز دائمی پشتیبان و مدیریت 
بحران« بیمارســتان کیــش در زمان 
بحران های احتمالی آماده ارئه خدمات 

است.
نادعلی نژاد برای نخســتین بار در 
استان از تامین دســتگاه پی سی آر در 
جزیره کیش همزمان با شیوع ویروس 
کرونــا و همچنیــن حمایــت بخش 
خصوصی اشاره کرد و از معاونت توسعه 
و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، 
که عهده دار سمت ریاست هیئت امنای 
بیمارستان نیز هست، درخواست کرد: 
روند تامین دســتگاه های مــورد نیاز  
بیمارســتان از جمله ســی آرم و مامو 

تسریع و عملیاتی شود.
در این مراسم مهدی کشاورز رئیس 
هیئت مدیــره و مدیرعامل ســازمان 

منطقه آزاد کیش، حضور داشتند.
شــایان ذکر اســت در این مراسم 
محمدرضا رضانیا،   رئیس مرکز توسعه 
ســامت کیش؛محبوبه حقیقی، دبیر 
شورای راهبردی ســامت شورایعالی 
مناطق آزاد؛ جمعــی از کارکنان حوزه 
درمان و ســامت و برخــی از معاونان 
و مدیران ســازمان منطقه آزاد کیش 

حضور داشتند.

به بهانه هفته سالمت و از سوی مهدی کشاورز به عمل آمد؛

ابراز خرسندی از حضور فعال کادر درمان کیش برای حفظ سالمت مردم 

خبر

مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد کیش،  
حکمروایی هوشمند، شهروند هوشمند، محل 
زندگی هوشمند، اقتصاد هوشمند، حمل و نقل 
هوشمند، انرژی هوشمند« را شش محور مهم یک 
شهر هوشمند برشمرد و گفت: برای رسیدن به یک 
شهر هوشمند باید محتواهای فضای مجازی مورد 

توجه قرار گیرد.
به گزارش ایلنا؛  مهدی کشــاورز در نشستی 
صمیمانه با دبیر شــورایعالی و رئیس مرکز ملی 
فضای مجازی کشور، با تاکید بر اهمیت محتواهای 
فضای مجازی، این امر را عامل مهمی در تحقق و 

رسیدن به یک »شهر هوشمند« عنوان کرد.
وی گفت: برنامه کاری و عملکرد همیشه یک 

حالت روزمرگی یا تدافعی دارد که با وجود بیش از 
70 سامانه در حوزه های مختلف مردم همچنان از 
این فضا ناراضی هستند.به گفته کشاورز، تدوین 
برنامه جامع و کاربردی در تمام حوزه ها و بر اساس 
نیازهایی که یک شهر هوشمند واقعی دارد برای 
هر یک برنامه و تیم اجرایی در نظر گرفته می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با تاکید 
بر این که باید در ابتدا هوشمندسازی را از خود آغاز 
کنیم، تصریح کرد: بیشترین مشکل تمام حوزه ها 
در کشور به دلیل عدم برخورداری از سطح سواد 
عمومی مطلوب است.کشاورز با بیان این که در 
کشور نمی توان ایده های خوب را عملی کرد، گفت: 
تمام دستگاه های موظف در مناطق آزاد هماهنگ 

با مدیرعامل سازمان به عنوان باالترین مقام اجرایی 
که حکم آن توسط مقام ریاست جمهوری امضا 
می شود هستند اما متاسفانه در جزیره کیش این 

گونه نیست.
وی با اشاره به مشکات موجود در کیش گفت: 
مشکاتی مانند خودرو، فضای مجازی و آب و برق 
در جزیره وجود دارد کــه مکاتبات زیادی در این 
خصوص انجام شده است ولی در فضای مجازی 

کسی این موضوع را نمی پذیرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید 
بر این که فضای مجازی در بســیاری از حوادث و 
رویدادها موثر واقع شده است، گفت: فضای مجازی 
در اپیدمی کرونا، بحران هــا، آگاهی دادن های 

کوچک و هدفمند، نقش مطلوب و بسزایی را ایفا 
کرده است.

کشاورز انتظار ســازمان منطقه آزاد کیش از 
شــورایعالی مجازی را یک انتظار خاص عنوان 
کرد و گفت: علیرغم وجود قوانین و برخی مسائل 
و محدودیت هایی کــه در این منطقه وجود دارد 
نسبت به ظرفیت های موجود عقب تر هستیم در 
همین راستا یک برنامه کلی و جامع در خصوص 
تمام نیازهایی که یک شهر هوشمند واقعی دارد 
طراحی و برای هریک برنامه و تیم اجرایی در نظر 

گرفته می شود.
کشاورز در ادامه تصریح کرد: مجریان این طرح 
بیشــتر بخش خصوصی خواهند بود چون جزو 

کسانی هســتند که در قالب شرکت های دانش 
بنیان و شتاب دهنده ها چابک تر عمل می کنند.

شایان ذکر است این نشست با حضور ابوالحسن 
فیروزآبادی، دبیر شــورای عالــی و رئیس مرکز 
ملی فضای مجــازی ایران، برخــی از معاونان و 
مدیران ســازمان منطقه آزاد کیش و مسئوالن 
نظامی و انتظامی این منطقه در سالن رازی مرکز 

همایش های بین  المللی برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

الزمه تحقق »شهر هوشمند«، توجه به محتوای فضای مجازی است

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولید 
انرژی های تجدیدپذیر مپنا در دومین نمایشگاه 
کیتکس، خرید محصوالت دانش بنیان داخلی 
را به عنــوان یکی از راه حل هــای برون  رفت از 
مشکات اقتصادی کشور عنوان کرد. به گزارش 
ایلنا، داوود ادیب با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
تله کام و نخستین  نمایشگاه به شیوه غیرسنتی 

اظهار داشت: در نشســت های متعدد با متخصصان داخلی 
و شرکت های خارجی به دســتاوردهاي ارزشمندي دست 
یافتیم و انتظار داریم نمایشــگاه بعدی با سطح باالتري در 
جزیره کیش برگزار شود. ادیب، اظهار داشت: دنیا چون قطاری 
پرسرعت مسیری را در حال سپری کردن است که به جای سر 

دادن شعار حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
ضروری است مسیر هدفمندی را در این حوزه 
ترســیم کنیم.وی تاکید کرد: باید  مناقصه ها 
به صورت شفاف برگزار  شوند تا بتوانیم گام های 
موثری در این حــوزه برداریم. ادیب در پایان از 
فعال بودن پایگاه های صادرات اتحادیه خبر داد 
و افزود: شرکت های حاضر در این نمایشگاه در 
صورتی که قصد صادرات محصوالت خود را دارند می توانند 
به این اتحادیه مراجعه کنند. وی با اشاره به شعار »سال تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین« خاطرنشان کرد: مشکاتی 
در داخل کشور وجود دارد که رفع آنها می تواند سبب عبور 

موفقیت آمیز از مشکات پیش رو شود.

محمد عزیزی از رونمایی ســامانه جامع 
خدمات مشــترکین تله کیش با عنوان »تله 
کیش من« در دومین نمایشــگاه بین  المللی 
فناوری اطاعات و ارتباطات )کیتکس( خبر داد
به گزارش ایلنا؛ سرپرست اپراتور تلفن همراه 
کیش، گفت: در راستای توسعه و ارائه خدمات 
الکترونیکی و غیر حضوری، سامانه »تله کیش 

من« به آدرس my.telekish.ir آماده ارائه خدمات متنوع 
به مشترکین است.

محمد عزیــزی در خصــوص ارائه خدمــات متنوع به 
مشترکین اپراتور تلفن همراه تله کیش، اظهار داشت: مشاهده 
و پرداخت صورتحســاب پایان دوره و میاندوره، دریافت ریز 
مصرف قبوض پایان دوره و میاندوره، فعالسازی بسته های 
اینترنت، استعام و مشاهده باقیمانده بسته، خرید سیم کارت، 
مشاهده کلیه شــماره های تحت مالکیت، مشاهده سوابق 
پرداخت، سوابق خرید، امکان افزایش بستانکاری و دریافت 

ریزمکالمات مشترکین از جمله خدمات ارائه 
شده توسط این اپراتور است.

عزیزی افزود: امکان پرداخت دســته ای 
قبوض از طریق سامانه pay.telekish.ir و 
سامانه خرید سیم کارت حقیقی و سازمانی به 
آدرس sim.telekish.ir و بسته اینترنت ویژه 
مشترکین جدید از دیگر برنامه های این اپراتور 
در نمایشگاه کیتکس است.وی در ادامه سخنان خود تصریح 
کرد: در طول زمان برگزاری نمایشگاه کیتکس به هریک از 
مشترکین تله کیش که از غرفه این اپراتور بازدید کنند پس از 
نام  نویسی بسته 5 گیگابایت اینترنت رایگان هدیه داده خواهد 
شد.شایان ذکر است، دومین نمایشگاه بین  المللی فناوری 
اطاعات و ارتباطات )کیتکس( در فضایی به وسعت ۱۴ هزار 
مترمربع و با حضور بیش از ۱80 شــرکت تا 22 اردیبهشت 
در محل دائمی نمایشــگاه های بین  المللی کیش در حال 

برگزاری است.

نماینده تام االختیار دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد در سازمان غذا و دارو ضمن بازدید 
از زیر ساخت ها و حوزه های مرتبط با بهداشت 
و سامت جزیره کیش، بررسی ظرفیت های 

موجود را در دستور کار خود قرار داد.
به گــزارش ایلنا؛ محبوبــه حقیقی دبیر 
شورای راهبردی  سامت شورایعالی مناطق 
آزاد با هدف بازدید و بررسی زیرساخت های 

کیش و اســتفاده بهینه از ظرفیت های موجــود در حوزه 
بهداشــت و درمان این منطقه، به جزیره کیش سفر کرده 

است.

حقیقی در سفر خود به جزیره کیش ابتدا 
با حضور در آزمایشگاه غذا و دارو  این منطقه، 
فرایند کنترل کیفیت محصوالت ســامت 
محور وارداتی و تولیدی توسط اداره استاندارد 
و نظــارت غــذا و دارو و همچنیــن خدمات 
بهداشتی درمانی مرکز توسعه سامت کیش 

را مورد بررسی قرار داد.
مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد در حوزه 
سامت و امور پزشکی، در روند بررسی چالش های پیش رو 
و استفاده بهینه از فرصت های موجود در منطقه آزاد کیش؛ 

نشست هم اندیشی با مسوالن این حوزه برگزار کردند.

دبیر و عضــو هیئت مدیره  ســندیکای 
صنعت مخابرات ایران تمــام فعالیت های 
دولتی و خصوصی را مرتبط با شــبکه ملی 
ارتباطــات دانســت و در همین راســتا از 
ایجاد »کنفرانس-ظرفیت« در این حوزه 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش فرامرز رستگار، 

نمایشــگاه کیتکس را ظرفیتی برای معرفی توانمندی  
شرکت ها و دســتاوردهای کشــور عنوان کرد و گفت: 
شبکه ملی ارتباطات، محور تمام فعالیت هاست،  از این 
رو کنفرانس ظرفیت برای هر حــوزه اي تعیین و ایجاد 

شده است.
وی از برگــزاری دو کنفرانــس ظرفیــت به صورت 
»عام« به منظور تشریح شبکه و »تخصصی« با محوریت 
دسترسی پرســرعت به فیبرنوری در حوزه شبکه ملی 

ارتباطات از سال گذشــته خبر داد و افزود: 
در آینــده نزدیــک کنفرانــس ظرفیت  با 
محوریت هاي«پردازش و ذخیره ســازی و 
دیتاسنتر« و »امنیت شبکه« و نشست های 
بعدی به فاصله ی هر یک ماه، طراحی شده 

و برگزار می شود.
رستگار »کنفرانس ظرفیت« را تجمیع 
همایش، نمایشگاه و جلسات تصمیم سازی 
عنوان کرد و گفــت: در این مدل، کارگــزاران نیازها و 
ظرفیت هــای خود را عنــوان می کنند و شــرکت های 
تحقیقاتــی و مهندســی نیــز، ظرفیت خــود را برای 
پیاده سازی طرح ها ارائه می دهند.وي در رابطه با زنجیره 
تامین گفت: در جلسات گذشــته به این نتیجه رسیدیم 
که ســازماندهی بخش خصوصی نمونه و الگویی برای 
دولت می باشد بنابراین مسیر و مدل کنونی دولت باید به 

گونه ای باشد که  فیبرنوری محقق شود.

در دومین نمایشگاه کیتکس کیش تأکید شد؛

خرید محصوالت دانش بنیان داخلی

 رونمایی از سامانه »تله کیش من«
 در نمایشگاه کیتکس

 بازدید مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد
 از زیرساخت های جزیره 

 برپایی کنفرانس ظرفیت براي دسترسی پرسرعت
 به فیبرنوری در حوزه شبکه ملی
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 امکان ارتباط با مهدی کشاورز
 از طریق پست الکترونیک

ساکنان و گردشگران جزیره 
کیش مي توانند از طریق پست 
الکترونیکي با مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیــش در ارتباط 
باشند.به گزارش روابط عمومي 

و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد کیش، پست 
 Keshavarz@kish.ir  :الکترونیک بــه آدرس
پل ارتباطی میان مهدی کشاورز رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با ساکنان و 
گردشگران جزیره، برای دریافت و پاسخگویی سریع 
و به موقع به درخواست ها، پیشنهادات، انتقادات و… 

در نظر گرفته شده است.
عموم مردم جزیره کیش و گردشگران می توانند 
برای مطرح کردن موضوعات مربوطه در حوزه های 
Keshavarz@ مختلف از طریق پست الکترونیک

kish.ir اقدام کنند.
    

انتصاب مشاور و مسئول پیگیری 
ویژه سازمان منطقه آزاد کیش

با حکــم مهدی کشــاورز 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش، جعفر شعبانی مقدم به 
عنوان مشاور و مسئول پیگیری 
ویژه ســازمان منصوب شد.به 

گزارش ایلنا؛ در حکم صادر شــده از ســوی مهدی 
کشــاورز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش خطاب به جعفر شــعبانی مقدم 

آمده است:
خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران فرصت مغتنم و نعمت بزرگی است که خداوند 
متعال به بندگان خویش اعطا نموده است؛ لذا نظر به 
تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این 
حکم به عنوان » مشاور و مسوول پیگیری ویژه سازمان 

منطقه آزاد کیش » منصوب می شوید.
در پایان حدیث شریف ســید و ساالر شهیدان 
اباعبدهلل)ع( را یادآور می شوم که فرمودند: » بدانید 
نیازمندی های مردم به سوی شما از نعمت های الهی 
است، پس از این نعمت ها خسته نشــوید. لذا امید 
است فرصت خدمتگزاری به کیشوندان عزیز را ارج 
نهاده و با تمام توان در راســتای سیاست های کلی 
نظام مقدس جمهوری اســامی و خدمت به مردم 

اهتمام ورزید.
    

گروه موسیقی بومیان کیش در 
دومین جشنواره موسیقی اقوام ایرانی

نوای گروه موسیقی بومیان 
کیش در دومین جشنواره ملی 
موسیقی و آیین های اقوام ایرانی 

در شیراز طنین انداز می شود.
بــه گــزارش ایلنــا؛  گروه 

موســیقی بومیان کیش باهمت و تــاش معاونت 
فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در این 
رویداد فرهنگی، برنامه های شاخص این منطقه را اجرا 

خواهند کرد.
از هر اســتان یک گروه به عنوان منتخب در این 
جشنواره حضور دارد؛ گروه موسیقی بومیان کیش 
نیز به عنوان یکی از گروه های برگزیده موسیقی اقوام 
کشور از استان هرمزگان، در این رویداد فرهنگی که 
از 25 تا ٣0 اردیبهشت در تاالر حافظ شیراز برگزار 

می شود برنامه اجرا می کنند.
همچنین سایر گروه ها از استان های »کرمان، 
فارس، آذربایجان، کردســتان، لرستان، گلستان، 
بوشــهر، خوزســتان، کهکیلویــه و بویراحمــد، 
مازندران، گیان و خراسان در این رویداد فرهنگی، 
برنامه های شاخص موســیقی منطقه خود را اجرا 

خواهند کرد.
گفتنی است دبیر علمی این رویداد »دامون شش 
بلوکی« اســت و نزدیک به 200 هنرمند در دومین 
جشنواره ملی موســیقی و آیین های اقوام ایرانی در 

شیراز شرکت می کنند.
    

برگزاری نمایشگاه معرفی مشاغل و 
دست سازه های دانش آموزان کیش

بــا حمایــت معاونــت 
فرهنگی اجتماعی سازمان 
منطقه آزاد کیش نمایشگاه 
معرفی مشــاغل و دســت 
ســازه های دانش آموزان در 

گالری هنرهای معاصر برگزار شد.به گزارش ایلنا؛ 
این نمایشگاه در رشــته های گرافیک-معماری 
داخلی-عکاسی-گردشگری-هتل داری-برق-

شــبکه ونرم افزار-تربیت بدنی-گل و گیاه و ... از 
سه شنبه 20 تا پنجشنبه 22 اردیبهشت از ساعت 
۱8 تا 22 در گالری هنرهای معاصر جزیره کیش 

برگزار شد.

اخبار کیش


