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اخبار کیش

جعفر آهنگران در جلسه انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمان آموزش فنی وحرفهای مطرح کرد:

الگوسازی؛ نقش نخست منطقهآزاد کیش درسطح کشور

مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد
کیش نقش برجسته و مهم الگوسازی
در جزیره را یکــی از مهمترین وظایف
کاربردیاینسازمانبرشمرد.
به گــزارش روابط عمومــی و امور
بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش،
جعفرآهنگراندرجلسهانعقادتفاهمنامه
همکاری با ســازمان آمــوزش فنی و
حرفهای کشــور که نهم شهریورماه در
سالنرازیمرکزهمایشهایبینالمللی
برگزار شــد ،بر نقش برجســته و مهم
الگوسازیمنطقهآزادکیشاشارهداشت
و گفت :برای توســعه باید بــه عوامل
غیراقتصادی «فرهنگی و اجتماعی»
توجهویژهشود.
وی«بنیانتوسعهراآموزش»عنوان
کرد و افزود :شخصیتسازی در سطوح

خبر

قبل دبستان و دبستان را حائز اهمیت
دانستوافزود:بایدجهانامروزراجهان
حاکمیتسازمانهامعرفیکرد.
وی در ادامه ســخنان خود تصریح
کرد :جهان حاکمیت سازمانها ،مانند
سازمانبازندگیانسانقبلازتولدتابعد
از مرگ آمیخته نشده است و رهایی از
سازمانامکانپذیرنیست.
به گفته آهنگران در ســازمانهای
توسعهیافته ،انســانهای توسعهیافته
حضــور دارنــد و منظــور از انســان
توسعهیافتهیعنیانسانهاییکهچیزی
راآموختهوبهاجرادرآوردندکهدراینجا
بحثمهارتعنوانمیشودودقیقااین
خالدردانشگاههاوجوددارد.
وی دو مفهوم جدید « آینده مشاغل
و مشاغل آینده » در کشور عنوان شده

است و در برخی از دانشــگاهها به ویژه
جهاد دانشگاهی به این مهم پرداخته
شده است ،اظهار داشــت :در  30سال
آینده بسیاری از بخشهایی که اکنون
وجود دارند وجــود خارجی نخواهند
داشت کما اینکه بســیاری از مشاغلی
که در گذشته وجود داشت االن وجود
ندارند.
رئیس هیئــت مدیره ســازمان
منطقه آزاد کیش همراهی نهادهای
مدنی را یکــی از ویژگیهای بارز این
منطقه عنوان کرد و افزود :اجرای تمام
تصمیمات در حوزه مختلف سازمان
منطقه آزاد کیش با مشارکت بخش
خصوصی و نهادهــای مدنی تحقق
می یابد و برخی از مســائل نیز توسط
نهادهای مدنی ،سمنها و انجمنهای

سرمایهگذاری و کارآفرینی پیگیری
می شود.
آهنگــران بــا تاکید بــر اهمیت
حکمرواییموثرمحلیدرجزیرهکیش،
گفت :با گسترش شیوع بیماری کرونا
این جزیره به ویژه صنعت گردشگری
تحمل ضرر و زیانهای فراوانی شده و
امیدواریم که با گذر از این بحران دوباره
بهدورانرونقجزیرهبازگردیم.
تبدیلمنطقهآزادکیش
بهمعینمهارتملی
در ادامه این جلســه ،معاون وزیر و
رئیس سازمان آموزش فنی وحرفهای
کشور ،ایجاد زیرساختها و چگونگی
ســرمایهگذاری و تسهیلگری جامعه
محور را الزمه تبدیل شدن منطقه آزاد
کیشبهمعینمهارتملیعنوانکرد.
علــی اوسطهاشــمی ،با اشــاره
برضرورتایجادزیرساختهاوچگونگی
ســرمایهگذاری و تسهیلگری جامعه
محور با هدف تبدیل شدن این منطقه
به معین مهارت ملی ،گفت :با تفویض
اختیــارات قانونی و ســازمانی خود به
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
اینمنطقهمیتواندنسبتبهالگوسازی
مهارت آموزی برای مناطق آزاد کشور
نقشآفرینیکند.
به گفته اوسطهاشمی منطقه آزاد
کیش از پتانسیلها و ظرفیتهای قابل
توجهیبرخوداراستومیتواندالگویی
رابرایمناطقآزادکشوربهمنظورفراهم
کردن فرصتهای جدید برای مهارت
آموزیطراحیکند.
ویخاطرنشانکرد :تحققاین مهم
سببدستیابیبهمراکزیکهزمینهساز
ایجاد مراکز تخصصی و دپارتمانهای

ملــی اســت منتهــی خواهد شــد.
رئیس سازمان آموزش فنی وحرفهای
کشــور با بیان این که در جهت توسعه
مراکز عالی اقدامات خوبی انجام شده
است ،اظهار داشــت :امروز نیازمند به
انقالب اساسی برای تغییر داریم و باید
دراینزمینهگامهایموثریبرداشت.
ویازحمایتهمهجانبهاینسازمان
از افراد متخصــص و فارغالتحصیالن
دانشگاهیکهدارایصالحیتحرفهای
هســتند ،خبر داد و افزود :در راستای
سرمایهگذاری در حوزه نیروی انسانی؛
از افرادی که به عنــوان مربی در حوزه
تربیت فعالیت میکنند مورد حمایت
اینسازمانقرارخواهندگرفت.
اوسطهاشمی در جلســه امضای
تفاهمنامه همکاری مشــترک میان
ســازمان منطقه آزاد کیش و سازمان
آموزشفنیوحرفهایکشورمهمترین
اهداف ســفر خود و هیئت همراه را در
شرایط کنونی کشــور به جزیره کیش
«تربیت کارآمــوزان در حوزه مهارت و
دستیابیبهانسانهایتوانمند»عنوان
کرد و گفت :وســعت نگرش و انتظار از
کیش به عنــوان مقصد گردشــگری
ایرانبهوسعتتربیتدرحوزهمهارتو
دستیابیبهانسانهایتوانمندنیزمورد
توجهقرارگرفتهاست.
اوسطهاشمیدر ادامه سخنانخود
تصریحکرد:بهمنظورارتقاءبرندمنطقه
آزاد کیش مــی توانیم گامهای موثری
در این زمینه برداریــم و این منطقه به
یک مرجعیــت مهــارت و معین ملی
تبدیلشود.
وی اظهــار داشــت :ایــن اقــدام
به عنوان مهمترین هدف اســت چرا

کــه «ظرفیتهــا ،قابلیتهــا و نوع
نقشآفرینیها» از بهترین گروههای
مرجع بر آمده از ایــن رو افکار فعاالن را
در عرصههای اجتماعــی ،اقتصادی،
فرهنگی و صنعتی و نیروهایی که اهل
خلق هســتند به عنوان سرمایههای
انسانیمحسوبمیشوند.
رئیــس ســازمان آمــوزش فنی
وحرفهای کشــور با اشــاره به این که
حدود 5درصد نوآوریها منشاء و ظهور
دانشگاهی دارد و 95درصد منشاء بازار،
صنعت،مشتریومردممربوطمیشود،
گفت :افرادی که دارای قدرت نوآوری
باشند از تمام استعداد و خالقیتهای
خودبهعنوانیکفرصتدرجهتخلق
مهارتایفاینقشمیکنند.
اوسطهاشــمی با تاکید بر این که
جهان به انقالب در حــوزه مهارت می
اندیشد و باید به تحول و باز نگری روی
بیاوریمواینمهمالزامهستنهانتخاب،
اظهار داشت :دانشگاههای بسیار خوبی
در کیش حضور دارند اما شعبه آموزش
فنیحرفهایوجودنداردوشکافجدی
نیزمیانمهارتومدرکوجودداردواین
اتفاقنشاندهندهفاصلهقابلتوجهیبا
انسانتوانمندداریم.
هاشــمی با اشــاره به این که امروز
 45درصــد جامعه فــارغ التحصیالن
رشتههایمختلفبیکارهستند،افزود::
چگونهمیتوانیمآنانرابهامیدبهفردایی
با موقعیت منطبق با شان ،نگاهشان را
تغییردهیمبدونتردیدامروز40درصد
کارآموزان ســاالنه را فارغالتحصیالن
دانشگاهها شکل می دهد یعنی تغییر،
اینتغییررابایدباتوجهبهنوعرویکردها
بازنگریکرد.

آهنگران در جلسه شورای معاونان و مدیران تأکید کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ،بهرهگیری از دانش
فنی و تخصص کارشناســان براي ارتقای سطح کیفی و کمی
اقداماتعمرانیوزیرساختیجزیرهرابهعنواناصالحنقشهراه
فعالیتهایسازمانعنوانکرد
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل ســازمان منطقه
آزادکیش،جعفرآهنگرانبعدازظهرپنجشنبهيازدهمشهریور
در هشتمین جلسه شورای معاونان و مدیران این سازمان که
در سالن رازی مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار شد
بر لزوم اهمیت زیرساختهای این منطقه تاکید کرد و گفت:
با بررســیهای صورت گرفته در حوزه زیرساختهای جزیره؛
پس از گذشــت  ۴۰ســال از ایجاد منطقه آزاد کیش تا کنون
متاسفانه زیرساختها و مسائل زیست محیطی در اولویت کار
قرارنگرفتهاست.

آهنگران با بیان این که تامیــن انرژی مورد نیاز كيش یکی
از اولویتهای مهم این منطقه است ،اظهار داشت :در راستای
توسعهجزیرهکیش،بیتوجهیهایغیرارادیبهمسائلمحیط
زيست،اينمنطقهراباتهدیدجدیمواجهکردهاست.
وی با اشــاره به تورم امالک در جزیره کیش اظهار داشت :با
هدف کنترل و مهار تورم امالک در جزیره ،با اختصاص زمین
نسبتبهاحداثخانههايپیشساختهاقدامخواهیمکرد.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص
ارتقاء مراكز بهداشــت و درمان کیش ،افزود :با توجه به بیمه
شدگانباالیاینجزیرههیچخدماتدرمانیازسازمانتامین
اجتماعی دریافت نمی شود از این رو با پیگیریهای مستمر در
آیندهنزدیکدرمانگاهتخصصیتوسطسازمانتاميناجتماعی
ساختهخواهدشد.

انعقاد قرارداد با ســرمایهگذاران ،ضمن اين كه ســند قضایی
محسوب نمی شود مشکالت قضایی را نيز به دنبال دارد که با
فراهمكردنمقدماتالزمنسبتبهمرتفعشدنمشكالتاقدام
خواهيم كرد .شایان ذکر است در در هشتمین جلسه شورای
معاونان و مدیران ســازمان ،حمیدرضا مومنی مشاور رئیس
جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه
اقتصادیوهیئتهمراهو معاونان ،مدیران سازمان منطقه آزاد
کیشومدیرانعاملشرکتهایتابعهحضورداشتند.

پیشرفت۹۰درصدیپایانهجدیدمسافری فرودگاهکیش

معاون عمرانی و زیر بنایی ســازمان منطقه
آزاد کیش از بهرهبرداری پایانه مسافری جدید
فرودگاهبینالمللیکیشخبرداد.
به گزارش روابط عمومــی و امور بینالملل
ســازمان منطقــه آزاد کیش ،علــی عرب در
گفتگــوی اختصاصی خبر ســیمای کیش از
پیشــرفت  90درصدی پایانه جدید مسافری
فرودگاهبینالمللیجزیرهخبردادوگفت:بخاطر
ابتالی تعــدادی از کارکنان بــه ویروس کرونا
وقفهایدرپیشرفتاینطرحایجادشدهبودکهبا
پیشبینیانجامشدهاینپروژهدر 2ماهآیندهبه
مرحلهبهرهبرداریمیرسد.
به گفتــه وی پایانه مســافری فــرودگاه
بینالمللیکیشازنظرتعدادپروازهاکافیبوده

و در ســاخت پایانه جدید مسافری سرعت را بر
کیفیتترجیحنخواهیمداد.
عربدرادامهسخنانخودبرروندتکمیلباند
جنوبیفرودگاهکیشاشارهکردوگفت:مناقصه
جدید اجرای این پــروژه در دو مرحله درحال
برگزاری استکه در مدت دو ماه آینده این طرح
نیز با انجام۴۵هزار تُن آسفالت مورد نیاز و ایجاد
روشناییباندبهبهرهبرداریخواهدرسید.
معاون عمرانی و زیر بنایی ســازمان منطقه
آزاد کیش با اشاره به اجرای  70پروژه عمرانی و
زیربنایی در کیش ،گفت :تعدادی از این طرحها
بهاتمامرسیدهو تعدادیهم مراحلپایانیخود
راسپریمیکند.
عرب در خصوص اجرای طرح سیستم اعالم

حميدرضا مومني ،مشاور رئيس جمهور و دبير
شورايعاليمناطقآزادپسازارائهگزارشازاقدامات
انجام شده توســط مدیران محترم عامل در سطح
کشورونمایندگانبخشخصوصی،باتاكيدبرالزام
بهدريافتمجوزازستادمليكرونایكشورمبنيبر
اجرايطرحواكسيناسيونعموممردموگردشگران
دراينمنطقه،گفت:پسازدريافتمجوزهايالزم
و بر اساس توافقنامه پيشنهادي نسبت به تسهيل
و تسريع روند اجرا و پياده سازي اين طرح با تمرکز
بر واردات واکســن فایزر اقدام خواهد شد .به گفته
مومني در قالب توافق سه جانبه شيوه اجراي طرح
واكسيناسيون در هر منطقه متناسب با شرايط و
جامعه هدف ضمن قبول پیشنهاد شروع این طرح
از جزیره کیش در دســتور كار قرار خواهد گرفت.
وي خاطر نشــان كرد :پس از سپري شدن فرآيند
دريافت مجوز از ســتاد ملي كرونا ساز و كار اجراي
طرح درتمامی مناطق آزاد كشور اعالم خواهد شد.
شايان ذكر است در وبينار شــوراي مديران عامل
مناطق آزاد با محوريت بررسي شيوههاي كاربردي
براي تامينواكسن؛مديرانعاملمناطقآزادبراي
تحققبخشيدنبهايناقداممهمبهگزارشاقدامات
انجامشدهپرداختند.

آغاز عملیات اجراییطرح
کسبزدرکیش
بلوار شهر

عرب خبر داد؛

واطفایحریقبندرتجاریکیش،اظهارداشت:
سیستماعالمواطفایحریقبندرتجاریجهت
راهاندازیدرمرحلهآزمایشاست.
وی خاطرنشان کرد :جرثقیلهای سقفی و
همچنین ساختمان مجموعه پلیس فرودگاه
تکمیلوبهمرحلهبهرهبرداریرسیده.
وی با بیان این که بیش از هزار میلیارد تومان
پروژهدرحالساختمراحلپایانیخودراسپری
میکنند ،تصریح کرد :برخــی از این پروژهها
بر اســاس برنامههای باالدســتی ،نیازسنجی
شده و در حال برگزاری مناقصه و آغاز عملیات
اجراییاست.
معاون عمرانی و زیر بنایی ســازمان منطقه
آزاد کیش با اشاره به طرح طلوع تا غروب گفت:

وبينار شوراي مديران عامل مناطق آزاد با هدف
بررســي راهكارهاي تامين و تزريق واكســن مورد
نياز عموم مردم ســاكن در مناطــق آزاد با حضور
ویدئوکنفرانسی تمامی مدیران عامل مناطق آزاد
برگزار شد به گزارش روابط عمومي و امور بينالملل
سازمان منطقه آزاد كيش ،شامگاه چهارشنبه دهم
شهريورباحضوردبيرشورايعاليمناطقآزادوهيئت
همراه،مديرعاملسازمانمنطقهآزادكيشوبرخياز
معاونانومديراناينسازماندرسالنخوارزميمركز
همايشهایبينالملليكيشبرگزاريشد.

مسیر«:میدان پرواز به دهکده ساحلی» است

اهتمام ویژه سازمانبهارتقایزیرساختهای عمرانی و رفاهیکیش
آهنگرانارتقایسطحآموزشراالزمهپیشرفتوتوسعههر
منطقهعنوانکردوگفت:سطحکمیوکیفیآموزشوپرورش
کیشقابلمقایسهبامحرومترینمناطقکشوراستوبایدتوجه
ویژهنسبتبهارتقاءآموزشوپرورشجزيرهشود.
وی با بیان این که وجود پروندههای حقوقی گسترده سبب
ایجادمشکالتعدیدهایدراینمنطقهشدهاست،افزود:تعداد
 ۱۰۸۹پروندهحقوقیدرسازمانوجودداردوازاینتعدادمربوط
به ۶۰پروژهبزرگميشود.
آهنگران در ادامه ســخنان خود تصریح کرد :با همکاری و
هم افزایی با مراکز قضايي و ایجاد کارگروه قضایی در دبیرخانه
شــورایعالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویــژه اقتصادی و
همچنين با حمايت سازمانهای نظارتي براي حل مشكالت
موجود در حوزه حقوقي اقدام مي كنيم .وی خاطرنشان کرد:

بگرزاري وبينار شوراي مديرانعامل
مناطق آزاد دركيش

بخشی از این طرح اجرا شــده و به بهره برداری
خواهد رســید و دو میدان جدید در حد فاصل
پارک آبی تا میدان دلفین از نظر ترافیکی و نیاز
منطقهاحداثخواهدشد.
علیعربباتاکیدبراینکهبکرماندنبرخیاز
سواحلجزیرهیکمطالبهمردمیاست،گفت:با
استنادبهطرحجامعکیشجادهجهانبراساس
مدیرتیکپارچهاینطرحباکمترینمداخلهدر
طبیعتاجرامیشود.
ویضلعجنوبیجزیرهکیشرادرطرحجامع

به عنوان بخش مهمی در توسعه بلند مدت این
منطقهعنوانکردوافزود:درغربجزیرهتوسعه
میان مدت بوده و مطابق با طرح جامع پیشرفت
الزمراداشتهاست.
عرب خاطرنشان کرد :به خاطر حساسیت
باالی مسائل زیســت محیطی از جمله وجود
سایت الک پشــتها در جنوب جزیره و تردد
اصلی پرســرعت رینگ اصلی  75متری که با
محورهایقائمبرآنبهجادهجهانمنتهیشده
و صرفاً برای دسترســی گردشگری به سواحل
پیشبینیشدهاست.
عرب از ادامه این طرح تا میدان غروب خبر
دادوگفت:اجرایطرحطلوعتاغروببهصورت
تکباندوباتعریضپروفیلدعرضیجادهوایجاد
پارکینگهایطولیوباحداقلمداخلهبارعایت
شرایط محیط زیستی و توسعه را در این منطقه
اشاره داشــت تا مانع از ایجاد تصادفات در این
منطقهشود.

شــرکت عمران ،آب و خدمات کیش با هدف
ایمنسازی و ســهولت تردد در بلوار شهرک سبز
«میدان پرواز به دهکده ســاحلی» از آغاز عملیات
اجرایی زیرســازی و روســازی  20هزار متر مربع
این طرح خبر داد .به گزارش روابط عمومی و امور
بینالمللسازمانمنطقهآزادکیش،بابرنامهریزی
مدون ،ارتقا ســطح کیفی ارائه خدمات شهری و
استانداردسازی از رویکرد اصلی عملیات اجرایی
طرح بلوار شهرک ســبز «میدان پرواز به دهکده
ساحلی» محسوب می شود .عملیات اجرایی این
طرحباهدفارتباطبینمیدانپروازبهبلواردهکده
ساحلی و بلوارگردشــگری در دستور کار شرکت
عمران،آبوخدماتکیشقرارگرفتهاست.

اجرای طرح بلوار شهرک سبز «میدان پرواز به
دهکده ساحلی» در راســتای دستیابی به اهداف
و سیاستهای کالن ســازمان جهت ایمنسازی،
تســهیل تردد و ارایه خدمات شایسته به ساکنان
کیش و گردشگران تا مهر امســال به بهره برداری
می رسد .با اتمام این طرح؛ زیرساختهای الزم در
راستای تامین رفاه ساکنان کیش در این دو محور
محققمیشود.الزمبهذکراست:تسطیح،آبپاشی
و کمپکت بستر به میزان 25000مترمربع ،اجرای
الیه زیر اســاس  3600متر مکعب همچنین الیه
اساس 3300متر مکعب و اجرای الیه آسفالت به
میزان  20000مترمربع در محــور میدان پرواز به
دهکدهساحلیدرحالاجراست.

