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مهدی کشاورز:
همت جمعی الزمه حل مشکالت 

هواپیمایی کیش است

مهدی کشاورز گفت: ســازمان منطقه آزاد کیش و 
بخش خصوصی با اتحاد و همدلی می توانند اتفاقات خوبی 
را در جزیره رقم بزنند و مشکالت موجود برای بازگرداندن 

مدیریت هواپیمایی کیش به سازمان را حل کنند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین   املل ســازمان 
منطقه آزاد کیش، رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش در جلســه مشترک با روسا 
و اعضای هیئت مدیــره مجامع صنفی کــه با حضور 
سعید محمد مشاور رئیس جمهور در سالن رازی مرکز 
همایش های بین   امللی کیش برگزار شد؛ بخش خصوصی 
را یکی از ارکان اصلی در حوزه های »اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی، گردشگری و رسانه« معرفی کرد.
کشاورز با اشاره به این که موضوع خصوصی سازی 
شرکت هواپیمایی کیش از ســال 95 آغاز شده و سال 
98 در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است، 
بیان داشت: شرکت هواپیمایی کیش هنوز واگذار نشده، 
100 درصد سهام آن متعلق به سازمان است اما از اختیار 
ما خارج شده است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
بر تالش بخــش خصوصی در کنار ســازمان برای حل 
مشکالت کیش تاکید کرد و افزود: در حالی که پروازها 
کاهش پیدا کرده ما باید تمام توان و تالش خود را برای 

رونق گردشگری و تجاری کیش به کار گیریم.
کشاورز اظهار داشت: عوامل مختلفی در ایجاد این 
معضالت نقش داشته که باید نســبت به حل آن اقدام 
کنیم، در شرایط پیش آمده بارها تاکید شده که اجاره بها 
در صنوف مختلف بر اساس وضعیت بازار از سوی مالک 
در نظر گرفته شــود بنابراین پایبند به اصول باشیم و به 

همنوعان خود کمک کنیم.
مهدی کشــاورز مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش در بخش دیگر سخنان خود گفت: برخالف وجود 
محدودیت هایی که از آنها اطــالع دارم، به جد به آینده 
امیدوارم چرا که ما رویکردمان فراتر از یک جشــنواره 
زمستانی یا تابستانی است و برای برگزاری برنامه های 

متنوع در طول 365 روز از سال برنامه ریزی کردیم.
وی تصریح کرد: رویکرد سازمان به گونه ای است که 
از تمام ظرفیت ها در طول سال برای خروج از این شرایط 
استفاده خواهد کرد بنابراین درخواستم از نمایندگان 
تمام صنوف حاضر در جلســه این اســت که نگاهتان 

امیدوارکننده باشد.

    
آیین کلنگ زنی نخستین کارگو 

هوشمند بخش خصوصی در کیش
با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور آئین کلنگ 
زنی نخستین کارگو هوشمند در زمینی به مساحت 3600 
مترمربع، با حجم ســرمایه     گذاری 200 میلیــارد تومان در 

کیش برگزار شد.
آئین کلنگ زنی نخســتین کارگو هوشــمند کیش با 
ســرمایه     گذاری بخش خصوصی صبح شنبه 12 شهریور با 
حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

کیش برگزار شد.
کشاورز در این مراســم با بیان این که تمام طرح های در 
دست اقدام از حمایت های سازمان منطقه آزاد کیش بهره      مند 
می شوند بر اهمیت اشتغال آفرینی، درآمد زایی و دسترسی 
آسان تجار به کاالهای خود که سبب کاهش قیمت تمام شده 
خواهد شــد، تاکید کرد و گفت:  این اقدام مهم و ارزشمند به 
عنوان مزیت رقابتی میان مناطق آزاد داخلی و خارجی مطرح 
می شود. وی اظهار داشت: برای تسریع در پیشرفت طرح های 
زیر ساختی و عمرانی؛ سازمان منطقه آزاد کیش از هیچ کمک 

حمایتی در چار چوب قانون دریغ نخواهد کرد.
الزم به ذکر است این طرح بر اساس برنامه زمان بندی شده 

در بازه زمانی 18 ماه،  اسفند 1402 به بهره       برداری می رسد.
این طرح برای نخســتین بار در ســطح کشور در کیش 
رونمایی می شود و جایگاه آن در سطح کشور به عنوان کارگو 
هوشمند یکپارچه مطرح است و در فاز نخست این طرح تعداد 

80 نفر مشغول به کار خواهند شد.
دقت نظر و ارتقای ایمنی بار و همچنین ظرفیت ورودی 
و خروج به طور متوسط 500 تن در روز و استفاده از ظرفیت 
بومیان کیش از شاخصه های بارز این طرح محسوب می شود.

اخبار کیش

برای نخســتین بار جزیره کیش به 
عنوان پایلوت هوشمندسازی مناطق 
آزاد دارای نقشه راه شد که با حضور سعید 
محمد مشاور رئیس جمهور از این طرح 

ارزشمند رونمایی شد. 
مشاور هوشمندسازی مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزادکیش با بیان این 
که برای نخستین بار با تالش جمعی از 
محققین و کارگروه هوشمندســازی و 
دکتر محمودرضا طهماسب پور مدیر 
فناوری اطالعات و ارتباطات ســازمان 
منطقه آزاد کیــش و بخش غیر دولتی 
نقش راه هوشمندسازی کیش با هدایت 
عالیه مدیرعامل سازمان طراحی و تدوین 
شــد، گفت: با تحقق این اقــدام مهم و 
ارزشــمند مدیران مناطق آزاد مکلف 
شدن برای کلیه طرح های مناطق آزاد 

پیوست هوشمندسازی تهیه کنند.
قدمیاری با تاکید بر این مهم که طبق 
این طرح؛ جزیــره کیش به عنوان هاب 
هوشمندسازی کلیه مناطق آزاد و سایر 
شهرها معرفی می شود، گفت: با رونمایی 
از نقشه راه هوشمند ســازی »جزیره 
کیش و جزایر اقماری« هر نوع خدمت 
الکترونیکی و یا هر فعالیتی دارای نقشه 

راه خواهد شد.

وی بیان داشــت: طرح های  بزرگ 
کیش در چارچوب نقشه راه و با پیوست 

هوشمند سازی اجرایی خواهد شد.
قدمیاری تاکید کرد: جزیره کیش 
نخستین منطقه آزاد دارای نقشه جامع 
هوشمند سازی شده و از این به بعد تمام 

طرح های بزرگ در مناطق آزاد و جزیره 
کیش باید داری پیوســت هوشــمند 

سازی باشد.
مشاور هوشمندسازی مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزادکیش با اشاره به 
فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند 

ایران باید جزو 10 کشور برتر در هوش 
مصنوعی باشــد گفت: از آنجا که شعار 
دولت ســیزدهم نیز مبتنــی بر دولت 
هوشمند بوده برای توســعه پایدار در 
مناطق آزاد با رویکرد هوشمندســازی 

کار علمی انجام می شود.

قدمیاری عنــوان کرد: بر اســاس 
مدل های بومی و با استفاده از الگوهای 
بین   امللی و ظرفیت های داخلی نقشه 
راهی طراحی شــد که پس از این تمام 
طرح ها مبتنــی و در چارچــوب آن و 
طرح جامع پیش می رود و بر اســاس 

تدبیر مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش مقرر شد طرح هایی که در جزیره 
کیش اجرا می شــود دارای پیوســت 

هوشمندسازی باشند.
وی با بیان این که دوره اول این طرح 
چرخه زمانی اجرایی 5 ساله است عنوان 
کرد: این مدل برای نخستین بار و در 6 
محور محیط زیست، اقتصاد، حکمرانی، 
زندگی، جابجایی و شهروندپذیری و با 
تاکید بر فناوریهای همگرا در 4 عرصه 
خشــکی، دریا ، هوایی و فضای مجازی 

طراحی شده است.
مشاور هوشمندسازی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزادکیش تصریح کرد: 
بر اساس تاکیدات مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش تا شهروند هوشمند 
نشود شهر هوشــمند نخواهد شد و لذا 
نگاهی ویژه به آموزش و فرهنگســازی 

هوشمندسازی باید داشته باشیم.
الزم به ذکر اســت آئین رونمایی از 
نخستین نقشه راه هوشمند سازی جزیره 
کیش با حضور سعید محمد مشاور رئیس 
جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد 
و مهدی کشــاورز مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش در مرکز همایش های 

بین   المللی کیش برگزار شد.

در آیینی با حضور سعید محمد و مهدی کشاورز رونمایی شد

نقشه راه کیش به عنوان پایلوت هوشمندسازی مناطق آزاد

با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور ُمدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال 
جزیره کیش با اعتبار ســرمایه     گذاری750 میلیارد ریال صبح شنبه 12 شهریور به 

بهره       برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین   املل سازمان منطقه آزاد کیش، سعید محمد با 
بیان این که پس از سال ها با متوقف شدن کار، با تالش مضاعف مسووالن و پیمانکاران 
امروز شاهد بهره       برداری از ُمدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال جزیره کیش هستیم، 
گفت: با توجه به این که در گذشته با توزیع آب تصفیه نشده در اراضی که سبب شور 
شدن زمین و آسیب رساندن به گیاهان می شــد، خوشبختانه در بازه زمانی کوتاه با 

مدیریت صحیح این طرح به اتمام رسید.
همچنین سعید محمد در ادامه از آزمایشگاه های تخصصی تصفیه خانه فاضالب که 

به عنوان تصفیه خانه مرجع فاضالب در جزیره کیش است بازدید کردند.  
سعید پورزادی معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با افتتاح 
ُمدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال جزیره کیش، ظرفیت فاضالب جزیره به 17500 

متر مکعب در روز می رسد.
پورزادی افزود: تا پایان امسال، 2500 متر مکعب دیگر به عنوان حوضچه رزرو نیز 

به ظرفیت تصفیه خانه اضافه خواهد شد، گفت: در گذشته تصفیه آب به طور کامل 
انجام نمی شد.

پورزادی با اشاره بر اهمیت شاخص های مدیریت آب شیرین و حفظ محیط زیست 
این منطقه، اظهار داشت: با کلنگ زنی تصفیه خانه جنوب جزیره که در سفر بعدی 

مشاور رئیس جمهور کشورمان عملیاتی خواهد شد تا سال آینده صد در صد به عنوان 
نخستین شهر در سطح کشور، فاضالب این منطقه تصفیه می شود.

پورزادی خاطر نشان کرد: این مهم به عنوان یکی از شاخص های شهر اکولوژیک 
محسوب می شود که در این شاخص رشد خوبی را خواهیم داشت.

وی اظهار داشت آزمایشــگاه های تخصصی تصفیه خانه فاضالب کیش در سه 
ماه گذشته با سرمایه     گذاری مستقیم ســازمان منطقه آزاد کیش تجهیز شد و کلیه 
آزمایشات »بی او دی فایو، بی او دی، تی دی اس، ای سی« و سایر آزمایشات میکروبی 
به صورت روزانه در چند مرحله با انجام نمونه گیری توســط کارشناســان مجرب 

آزمایشگاهی انجام می شود.
سعید پورزادی در ادامه افزود: استانداردهای خروجی توسط این آزمایشگاه نظارت 
و کنترل می شود و پسابی که از استاندارد های باال برخوردار نباشد از تخلیه به محیط 
زیست خودداری می شود و مجدد این پساب به داخل تصفیه خانه هدایت می شود و  

پیش تصفیه روش انجام خواهد شد.
پورزادی خاطر نشان کرد: با راه اندازی و تجهیز این آزمایشگاه و با ارتقاء شاخص های 

زیست محیطی، بحث های کنترل آلودگی را در سطح جزیره کیش خواهیم داشت.
الزم به ذکر اســت با افتتاح ُمدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال جزیره کیش؛ 
فرصت های جدید شغلی به صورت مستقیم برای 50 نفر و غیر مستقیم برای 55 نفر 

فراهم می شود.

خبر

 افتتاح ُمدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال جزیره 

تفاهم    نامه همکاری میان موسسه 
ژئوفیزیک دانشــگاه تهران با سازمان 
منطقه آزاد کیش به نمایندگی از ستاد 

مدیریت بحران جزیره به امضا رسید.
به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین   املل ســازمان منطقه آزاد کیش، 
این تفاهم    نامه با حضور سعید محمد، 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد، مهدی کشاورز مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، به همراه 
رئیس موسســه ژئوفیزیک دانشــگاه 
تهران، معاونان و تیم فنی، عصر شنبه 12 
شهریور در مرکز همایش های بین   امللی 

کیش، سالن رازی به امضاء رسید.
ســعید پورزادی معاون عمرانی و 
زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش با 
بیان این که راه انــدازی مرکز اقیانوس 
شناسی در خلیج فارس یک از اهداف این 
تفاهم    نامه است، اظهار داشت: موسسه 
ژئوفیزیک به نمایندگی از دانشگاه تهران 
در مرکز بوم شناسی دانشگاهی را تجهیز 
کردند که در ماه آینده شاهد بهره       برداری 
مجموعه تحقیقاتی اقیانوس شناسی 

و مطالعــات دریایــی در داخل کیش 
خواهیم بود.

پورزادی با تاکید بر این که به دنبال 
فعالیت های علمی در کیش هســتیم، 
گفت: جزیــره کیش مــی تواند مرکز 
فعالیت های علمی به ویژه محیط زیستی 
که از دیگر ابعاد این تفاهم    نامه است باشد. 
وی خاطر نشان کرد: با حضور موسسات 
علمی که به صورت واقعی در جزیره کیش 
حضور دارند و فعالیــت می کنند تمام 

کارها پیوست علمی خواهند داشت.
پورزادی دلیل انعقــاد تفاهم    نامه با 
موسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران را 
زمین لرزه های چندماه گذشته عنوان 
کرد که بالغ بر 200 لرزه و زمین لرزه را در 
جزیره و در محدوده جغرافیایی جزیره 

کیش شاهد بودیم.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: 
در محــدوده جغرافیایی جزیره کیش 
نیازمند ایستگاهی برای تحلیل داده ها 
بودیم تا بتوانیم مســائل زمین ساخت 
ورود کنیــم از ایــن رو در همان زمان 
مذاکره ای با دانشگاه تهران داشتیم و با 

دستور ریاست دانشگاه تهران، موسسه 
ژئو فیزیک این دانشــگاه ســریعا وارد 
عمل شد و تعداد 5 ایستگاه موقت لرزه 
نگاری را در جزیــره کیش، هندورابی، 
فارور، آفتاب و چارک مستقر کردند که 
تعداد دو ایستگاه موقت در جزیره کیش 

مستقر شد.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد کیش، گفت: با این اقدام مهم 
و ارزشــمند دیتاها به صورت آنالین به 
مرکز ژئوفیزک دانشگاه تهران ارسال می 
شود و خوشبختانه توانستیم تحلیل های 
خیلی خوبــی را در اختیار مــردم قرار 
دهیم و این تحلیل ها را بتوانیم بررسی 
کنیم. پورزادی اظهار داشت: این مهم 
به ما در حوزه های زیرساختی، توسعه 
زیرساخت های شهری و توسعه کیش 
کمک می کند و دیتاهای زمین لرزه های 
احتمالی را می توانیــم تحلیل کنیم و 
سریعا اطالعات الزم را به اگاهی عموم 
مردم برسانیم و بهترین تصمیم را بگیریم 
بنابراین در همین راستا امروز تفاهم    نامه 
همــکاری میان موسســه ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران با ســازمان منطقه آزاد 

کیش به امضا رسید.

انعقاد تفاهم    نامه همکاری 
میان سازمان و پژوهشگاه تربیت 

بدنی و علوم ورزشی
همچنین بــا هــدف بهره گیری 
از توانمندی هــا، ظرفیت های علمی، 
آموزشی و پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، 
مشاوره ای و رفاهی پژوهشگاه تربیت 
بدنی و علوم ورزشی و سازمان منطقه 

آزاد کیش به امضا رسید.

مهدی کشــاورز در جلسه ای برای 
این منظور بر اهمیت آســیب شناسی 
مدیریت علمی اشــاره کرد و گفت: در 
حوزه مدیریت علمــی اقدامات زیادی 
انجام شده ولی نگاه علمی وجود نداشت.

وی با اشــاره بر اهمیت حوزه های 
ورزشی همچون »ورزش و گردشگری، 
ورزش و فرهنــگ، ورزش و اقتصــاد، 
ورزش و سالمتی و ورزش و آموزش «، 
اظهار داشت: در جزیره کیش تعداد 44 
هیئت ورزشی داریم که نقش مهم خود 
را در حوزه ورزش ایفا نکردند و امروز با 
انجام پایش و برگزاری جلسات مختلف، 
ملکف شدند برنامه های »کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت«خود را در این 

زمینه ارائه دهند.
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد 
کیش، خاطرنشــان کرد: اگر طراحی 
صحیح در این حوزه اجرا نشود کارها در 
قالب»شعاری، نمایشی و کتابخانه ای« 

نمود پیدا می کند.
کشاورز، تصریح کرد: با موفقیت در 
اجرای طرح های خوب می توانیم یک 
گام به جلو برداردیــم و با بهره گیری از 
ظرفیت های موجود برای محقق شدن 
مفاد این تفاهم    نامه حمایت و همکاری 

الزم را خواهیم داشت.
رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش در بخش 
دیگری از سخنان خود، گفت: با تالش 
و کار جهــادی ثابت کردیــم کمتر از 
ظرف شش ماه 100 درصد یک زمین 
هیبریدی با تعداد 3 زمین در ســطح 

بین   امللی، ساخته می شود.
کشــاورز با بیان این که در مرحله 

نخســت، ایده های خوبی که عملیاتی 
شــده را اجرا می کنیم تا مردم از ارائه 
خدمت مسووالنه این منطقه لذت ببرند، 
اظهار داشت: برای تبدیل شدن جزیره 
کیش به پایلوت ایدها و درآمد زایی گام 

خواهیم برداشت.
رئیس پژوهشــگاه تربیت بدنی و 
علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، بر همکاری هر چه بیشتر برای 
توسعه حوزه ورزش از تولد تا سالمندی 
اشــاره کرد و گفت: در حوزه بهزیستی 
و آموزش و پرورش این مهم باید مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.
زهرا سلمان اظهار داشت: با همکاری 

سازمان منطقه آزاد کیش و اداره آموزش 
و پرورش می تــوان گام های موثری در 

حوزه ورزش کودکان برداشت.
رئیس پژوهشــگاه تربیت بدنی و 
علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، با اشاره  به برگزاری »المپیک 
نســل ها« با هدف نزدیکی نســل ها و 
جلوگیری از فقر حرکتی، افزود:  تغییر 
سبک زندگی باعث شــده کودکان و 
نوه ها کمتر از نعمت همراهی و حضور 
پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها بهره مند 
شــوند، با برگزاری این رویداد ورزشی 
 می تــوان بــه تحقق اهــداف طرفین 

کمک کرد. 

انعقاد تفاهم    نامه همکاری میان دانشگاه تهران و سازمان منطقه آزاد کیش
گزارش
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