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سازمان منطقه آزاد کیش و وزارت درمان و آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت 
خدمات نظام سالمت و استفاده از امکانات هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و کمک به 

هوشمندسازی جزیره کیش، تفاهم نامه همکاري امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین   الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این تفاهم 
نامه در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و افزایش سطح درآمدهای ناشی از 
خدمات دانش بنیان، واردات مواد فناوری های مورد نیاز و صادرات محصوالت مبتنی 
بر فناوری های هوش مصنوعی و با هدف همکاری و مشارکت در برگزاری برنامه های 

مشترک به امضا رسید.
مهدی کشاورز در آیین انعقاد این تفاهم نامه بر اهمیت جایگاه نخست ایران میان 
10 کشور دنیا در حوزه پزشکی اشاره کرد که شخصیت های نام آشنایی در این زمینه 

نقش آفرینی کردند و نامشان در دنیا ماندگار شده است.
وی در ادامه سخنان خود بر اهمیت ارتقای آموزش های مهارتی و توانمندسازی 
افراد جامعه و کارکنان منطقه آزاد کیش در راستای تحقق سیاست  هاي کالن سازمان، 
تاکید کرد و اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های الزم از سوی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد، جزیره کیش به عنوان پایلوت شهر هوشمند در سطح کشور هدف گذاری 

شده است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با ابراز خرسندی از انتخاب هوشمندانه 
جزیره کیش به عنوان پایلوت هوشمندسازی گفت: برای هوشمندسازی شش مرحله 

تعریف شده و یکی از آن  ها شهروند هوشمند است.

معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با بیان این که جاده سازی، 
راه آهن، پتروشیمی و پاالیشگاه عوامل توسعه ای هستند، آموزش نیز در دنیا به عنوان 

شاخص توسعه از اهمیت ویژ  ای برخوردار است.
ابوالفضل باقــری فرد، هــدف از انعقاد ایــن تفاهم نامه در منطقــه آزاد کیش را 
بین   المللی سازی آموزش پزشــکی عنوان کرد و گفت: برای تحقق این مهم در دولت 

سیزدهم به فضاهای جدید آموزشی به ویژه در مناطق آزاد نیاز داریم.
وی افزود: با ظرفیت های موجود در منطقه آزاد کیش؛ می توان دانشــگاه های این 

منطقه را در مدت زمان کوتاهی به مراکز بین   المللی سازی آموزش پزشکی تبدیل کرد.
ابوالفضل باقری فرد بخش دیگر از اهداف این تفاهم نامه را استفاده از امکانات هوش 

مصنوعی در پزشکی و کمک به هوشمندسازی جزیره کیش عنوان کرد.
به گفته باقری حضور فعال شرکت های اســتارتاپی و دانش بنیان در حوزه هوش 

مصنوعی، تکنولوژی های جدید آموزشی نیز از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.
گفتنی است آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد کیش و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از ظهر یکشنبه ۲۹ خرداد در سالن اجتماعات 

سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش از شناسایی و رفع 
مشکالت توسط ادارات و دستگاه های کیش خبر داد و بر لزوم 

رفع آن  ها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین   الملل ســازمان منطقه 
آزاد کیش، مهدی کشاورز در نود و دومین جلسه شورای اداری 
که روز چهارشنبه ۲5 خرداد در سالن رازی مرکز همایش های 
بین   المللی کیش برگزار شــد با بیان اینکه مشکالت بنا بر نیاز 
در سال باید احصا و رسیدگی به آن  ها را زمان بندی کرد گفت: 
موضوعات مطرح شده باید از جنبه های مختلف مورد بررسی 

قرار گرفته و در جهت رفع آن  ها اقدامات الزم انجام شود.
مهدی کشاورز مشکالت موجود در جزیره کیش را ناشی از 
طرح توسعه نامتوازن عنوان کرد و گفت: براساس طرح جامع 
در حوزه مسکن 60 درصد پیشرفت وجود داشته است که نیاز 
بخش متوســط را برطرف نکرده و به علت نبود توازن در طرح 
توسعه کیش، زیر ساخت  ها در این حوزه تنها 15 درصد پیشرفت 

و رشد داشته است.
رییس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش گفت: ادارات 
و دستگاه ها باید با شناسایی مشکالت حوزه های خود در رفع آن 

تالش کرده و تنها سازمان را مسوول پیگیری، رسیدگی و رفع 
آن  ها عنوان نکنند.

 وی با تاکید بر این موضوع که مشکالتی که در سنوات گذشته 
به وجود آمده است در یک شــب قابل حل نخواهد بود عنوان 
کرد: مسئوالن وظیفه دارند با برطرف کردن مشکالت و تالش 
مضاعف به مردم خدمت کنند و در مقابل نیز مردم با همدلی و 

انتظارات معقول با سازمان همکاری های الزم را داشته باشند.
کشاورز با بیان این که مجموعه  ها باید در جلسات انتقادهای 
صریح از فعالیت یکدیگر داشته باشند عنوان کرد: با تغییر روش 
جلسات به سمت موضوع محور شدن فعالیت های انجام شده 
باید به گونه ای باشــد که مردم نتیجه آن را به خوبی مشاهده 

کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این موضوع 
که مشکالت مردم را شنیده و برای رسیدگی و رفع آن  ها تالش 
خواهیم کرد اظهار داشت: تنها شنیدن مشکالت کافی نبوده و 
سعی ما بر این است تا بازخورد مناســبی در این خصوص ارائه 

کنیم.
کشاورز با اشاره به مشکالت موجود در زیرساخت های آب و 

برق کیش گفت: باید نسبت به افزایش ظرفیت تولید آب و برق در 
سنوات پیش اقدامات الزم انجام می شد تا میزان تولید و مصرف 

در این حوزه با هم برابر نشود.
وی اتحاد و همکاری میان دستگاه  ها و ادارات موجب باالرفتن 
بازده کاری عنوان کرد و گفت: در نتیجه همکاری میان دو شرکت 
تولید برق فعال کیش 15 مگا وات میزان تولید افزایش داشته تا 

جزیره کیش با معضل قطعی برق در تابستان روبرو نشود.
کشــاورز با تاکید بر این که اقدامات مختلفی جهت عبور از 
بحران آب و برق در دستور کار سازمان قرار گرفته است افزود: با به 
نتیجه رسیدن تالش  ها در آینده ای نزدیک در حدود ۳0 مگاوات 

به ظرفیت تولید برق جزیره افزایش خواهد یافت.
وی با بیان این نکته که سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان 
باالترین نهاد اجرایی و حاکمیتی از راهکارهای ارائه شده سایر 
دستگاه  ها و نهادهای دولتی و خصوصی استقبال می کند اظهار 
داشت: اقداماتی در خصوص رفع مشکل خانه های شبانه، موضوع 
پسماند، زباله، خودرو و مسکن انجام شده است که نتیجه آن در 

زمان مناسب به اطالع عموم خواهد رسید.
مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش از ارسال 5 نامه در 

خصوص واردات خودرو به وزارت صمت خبر داد و افزود: واردات 
خودرو نیاز به هماهنگی بیشتر دستگاه های مرتبط با آن را دارد.

کشاورز در خصوص میزان اجاره بهای مسکن در کیش گفت: 
مالکان مسکن  ها با پیروی از قانون و بر اساس نرخ متعارف اجاره 

بها را افزایش دهند.
رئیس اداره پست کیش نیز در این جلسه با اشاره به برخی از 
مشکالت اداره پست کیش عنوان کرد: ارائه نشدن خدمات پست 
اینترنتی، نصب نشدن پالک کدپســتی 10 رقمی روی درب 
منازل مسکونی و اماکن تجاری و کمبود فضای تجزیه و مبادالت 

پستی از جمله مشکالتی است که باید به آن  ها رسیدگی شود.
حسن زاده، با اشــاره به برگزاری همایش روزجهانی تمبر 
عنوان کرد: این همایش روز 17 مهر و با حضورکشور های عضو 
اتحادیه جهانی پست برگزار می شود که در این رویداد از تمبر 

یادگاری روز کیش رونمایی خواهد شد.
وی در پایان گفت: از دیگر برنامه های اداره پست کیش نصب 

پالک هوشمند کدپستی 10 رقمی در سال جاری است.

با هدف ارتقای کیفیت خدمات نظام سالمت انجام شد

انعقاد تفاهم نامه همكاري میان سازمان منطقه آزاد کیش و وزارت بهداشت

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد:

شناسایی و رفع مشكالت ادارات و دستگاه های کیش

خبر

گزارش

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با اشاره به لزوم و حفظ آمادگی در 
شرایط فعلی و اجتناب از اظهارنظرهای 
غیرکارشناســانه بر پیگیری اخبار از 

طریق مراجع رسمی تاکید کرد.
به گزارش روابــط عمومی و امور 
بین   الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
مهدی کشاورز در ســومین جلسه 
ستاد بحران که شنبه شب ۲8 خرداد 
برگزار شد، با اشاره به آیه » االبذکراهلل 
تطمئن القلوب« گفت: همه ما باید در 
این موارد با تــوکل بر خداوند آرامش 
خــود و اطرافیان را حفــظ و در کنار 

برنامه ریزی صحیــح و علمی اصول 
ایمنی و هشدار  ها را رعایت کنیم.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با تاکید بر پرهیز از اظهارنظرهای 
غیرکارشناسانه تصریح کرد: با توجه به 
پس لرزه های متعددی که در کیش به 
وقوع پیوسته است حفظ آمادگی در 
برابر اتفاقات احتمالــی الزامی بوده و 
مردم باید تنها اخبار را از مراجع رسمی 

دریافت کنند.
وی با اشاره به این نکته که باید در 
حوزه آموزش های امدادی و آشنایی 
مردم در شرایط فعلی پر رنگ تر عمل 

کرد، افزود: برای آشنایی هرچه بیشتر 
مردم باید آموزش های الزم در فضای 
مجازی، صدا و ســیما به درســتی 

اطالع رسانی شود.
کشاورز با اشــاره به این نکته که 
تاکنون گزارش ریزش ســاختمانی 
دریافت نشده عنوان کرد: کارشناسان 
فنی ســتاد بحران موظف به بررسی 
ساختمان های ناایمن و اقدام جهت 
رسیدگی به وضعیت ساختمان  ها با 
قدمت ساخت باالتر هستند و سازمان 
نیز به آن  هــا در این کار کمک خواهد 

کرد.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش همچنین با تاکید بر هماهنگی 
بیــن بخشــی گفــت: در خصوص 
زمین لرزه الگوی قطعی وجود نداشته 
و مناطق را نمی توان با یکدیگر مقایسه 
کرد و گاهی کارشناسان نیز با درصدی 
خطا و احتمال مطالب را بیان می  کنند 
از این رو تحلیل های رفتاری زلزله فقط 
از طریق مرجع رســمی زلزله نگاری 

کشور بررسی می شود 
کشــاورز با تصریح این مطلب که 
حفظ آمادگی اعضای ستاد مدیریت 
بحران تا بازگشت آرامش به جامعه و 

توقف زمین لرزه  ها ادامه دارد، گفت: 
مردم می توانند از طریق شماره های 
1۲4 و 0۹۳476۹0111 بــرای 
دریافت پیام ها و گزارش های مردمی 

اقدام کنند.
سعید پورزادی نیز در این نشست 
به آمادگی همه نهادها، ســازمان ها و 
ارگان ها برای مدیریت شرایط کیش 
پس از زمین لرزه های چند روز گذشته 
اشــاره کرد و گفت: از نظر امکانات در 
شرایط فعلی با مشکل روبرو نیستیم و 
به دلیل گذراندن نوروز، چادر به اندازه 
کافی موجود بوده و در صورت نیاز تعداد 
چادر های اقامتی افزایش خواهد یافت.

وی مجموعه المپیــک و مصلی 
کیش را آماده ارائه خدمات اسکان به 
مردم عنوان کرد و گفت: سالن شماره 
یک و دو نمایشگاه بین   المللی کیش نیز 
برای اسکان مراجعه کنندگان در نظر 

گرفته شده است.
پورزادی با تاکید بر این که در تامین 
مواد خوراکی و اقــالم ضروری مورد 
نیاز مردم کمبودی وجود ندارد افزود: 
بیمارســتان، مرکز توسعه سالمت و 
مجموعه درمانی فیــاک نیز آمادگی 

کامل برای خدمات رسانی را دارد.

تاکید بر عدم توجه به شایعات 
درخصوص زمین لرزه

در همین راســتا،  ســتاد بحران 
جزیره کیش نیز اعالم کرد ساکنان و 
گردشگران اخبار مربوط به زلزله را تنها 

از منابع رسمی دنبال کنند.
طبق اعالم ستاد بحران به تمامی 
مخاطبــان، ســاکنان، مســافران و 
گردشــگران اکیدا توصیه می شود به 
شایعات در خصوص زلزله توجه نکنند 
و هشدارهای ستاد بحران جزیره کیش 

را تنها از طریق منابع رســمی صدا و 
سیما و روابط عمومی سازمان پیگیری 

کنند.
بر اساس این گزارش اخیرا مشاهده 
شده افرادی با ارسال شایعات به قصد 
برهم زدن امنیت روانی ساکنان اقدام 
کرده اند که ستاد بحران جزیره کیش 

این شایعات را تکذیب می کند.

 تشکیل میز خدمت 
جهت ارائه خدمات فنی و مهندسی

ازسوی دیگر،  به منظور رسیدگی 
به بروز آسیب های ناشی از وقوع زلزله 
به برخــی بناها میــز خدمت جهت 
رسیدگی فوری و ارائه خدمات فنی و 

مهندسی تشکیل شده است.
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد 
کیش اعالم کرد:  با توجه به وقوع زمین 
لرزه های اخیر و تماس ها و مراجعات 
برخی از کیشــوندان بــه واحدهای 
مختلــف عمرانــی و فنی ســازمان 
منطقه آزاد کیش و اعالم بروز برخی 
از آســیب دیدگی  ها به ابنیه در حال 
بهره برداری خــود، بدین منظور میز 
خدمت جهت رسیدگی فوری و ارائه 
خدمات فنی و مهندســی تشــکیل 

شده است.
لذا به منظور امکان پیگیری ضابطه 
مند و فنی موضوع، متقاضیان می توانند 
با مراجعه به حوزه معاونت شهرسازی 
شرکت عمران، آب و خدمات کیش و 
اعالم مشکالت حاصله ضمن دریافت 
فرم های مربوط به تایید استحکام بنا، 
از خدمات مهندسین ذیصالح دارای 
پرونده اشتغال به کار در بخش طراحی 
سازه یا مهندسین مشاور حقوقی مورد 
تایید در لیســت معاونت شهرسازی 

بهره گیری کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه ستاد بحران تأکید کرد 

 اعالم ویژه برنامه های اجتناب از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه درمورد زلزله 
هفته مبارزه با مواد مخدر در کیش

به مناســبت آغاز هفته مبارزه با مــواد مخدر ویژه 
برنامه  هایي از جمله »غبارروبی مزار شهدا، دیدار با ائمه 
جماعات جمعه، طرح جمع آوری معتــادان متجاهر، 
آگاه سازی محله، برپایی میز خدمت در نماز جمعه، تجلیل 

از خادمان« اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
منطقه آزاد کیش علی فائقی در نشست خبری، چهارشنبه 
یکم تیر به مناسبت آغاز هفته مبارزه با مواد مخدر، گفت: 
شوراي مبارزه با مواد مخدر داراي پنج کمیته »مقابله، 
حقوقی، فرهنگی، مشارکت و درمان« است که پس از عبور 
موفقیت آمیز از پاندمي کرونا ادامه فعالیت  هاي پیشگیرانه 

در حوزه پیشگیري را آغاز کرده است.
وی، افزود: بــرای تحقق این مســؤولیت اجتماعي 
نیازمند به تقویت مشارکت های مردمی و بخش خصوصی 

در حوزه های مختلف است.
فائقی عنوان کرد: پیشــگیری و آموزش با توســعه 
برنامه هایــی مانند مــدارس مروج ســالمت، آموزش 
مهارت های زندگی و مقابله با شیوع مصرف مواد اجرای 
طرح ماد و مانا از جمله فعالیت های در نظر گرفته شده از 

سوی شورای مبارزه با مواد مخدر است.
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش با اشاره به نقش مهم 
چهار کلینیک براي ارائه خدمات درماني در کیش عنوان 
کرد: این مراکز در شــیفت های کاری متفاوت مشغول 
به فعالیت بوده و بیماران در این این کلینیک  ها با توجه 
به نوع مواد مصرفی و مدت زمــان آلودگی تحت درمان 

قرار می گیرند.
محمدرضا رضانیا، در ادامه افزود: این کلینیک  ها از دو 
بخش دارویی و روانی تشکیل شده است و در حال حاضر 

800 بیمار از خدمات این کلینیک ها استفاده می کنند.
ســرهنگ غالمرضا خادمی، پلیس مبــارزه با مواد 
مخدر، گفت: براي اقدامات پیشگیرانه در جزیره کیش 
نیاز به نصب دوربین های چهره خوان و دستگاه ایکس 

ری کامیونی است.
شقایق کهورزاده، رییس اداره بهزیستی کیش با بیان 
اینکه در سال گذشته بیش از دو هزار خدمات سند جامع 
پیشگیری به ساکنان کیش ارائه شده است افزود: برای 
پیشگیری از اعتیاد نیاز به آگاهي بخشي جامعه، تقویت 
فعالیت  ها و افزایش مهارت های زندگی و ارتقای سطح 

فرهنگی است.
وی با اشاره به تاســیس و راه اندازی پایگاه سالمت 
محلي، گفت: این پایگاه بر اساس برنامه ملی چهارم در 
جهت توانمندســازی، ظرفیت ســازی و ارتقای سطح 
مشــارکت ســازمان های مردم نهاد و جامعه محور در 
سیاســت گذاري و برنامه ریزی راه انــدازی و در حال 

فعالیت است.
    

 اجرای طرح خدمات پایه 
سالمت کارکنان دولت در جزیره

با تاکید مهدی کشاورز، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش، طرح خدمات پایه سالمت با هدف مراقبت و بررسی 
ســالمت کارکنان اداره آموزش و پرورش توسط مراقبان 

سالمت مرکز توسعه سالمت کیش اجرا شد.
به گزارش ایلنا؛ رئیس مرکز توســعه سالمت کیش در 
رابطه با تامین سالمت کارکنان ادارات و نهادها در جزیره، 
گفت: هدف از اجرای برنامه سالمت کارکنان دولت، تامین، 
حفظ و ارتقای سالمت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان 
وزارتخانه  ها، سازمان های دولتی و دستگاه های وابسته به 

دولت است.
محمدرضا رضانیا، اظهار داشت: در این طرح کارکنان 
جوان، از نظر تغذیه، فشــار خون، آسم، ســل، هپاتیت، 
بیماری های منتقله جنسی، ســالمت روان، دخانیات و 
همچنین سالمت اجتماعی و کارکنان میانسال مرد، تن 
سنجی و تغذیه، فعالیت بدنی، خطرسنجی، دخانیات، روان، 

سل، فشار خون بررسی شدند.
رضانیا همچنین از بررسی سالمت کارکنان میانسال زن 
در خصوص مشاوره فرزندآوری، تن سنجی، تغذیه، فشار 
خون، سل، تاریخچه باروری، فعالیت بدنی، خطر سنجی، 
مصرف دخانیات، ســالمت روان، بیماری های آمیزشی، 
ایدز، غربالگری سرطان سینه و سالمت اجتماعی در اجرای 

این طرح خبر داد.
رئیس مرکز توسعه ســالمت کیش گفت: در صورت 
شناســایی موارد مثبت توسط مراقبان ســالمت، آنها به 
پزشک، کارشناس سالمت روان و کارشناس تغذیه معرفی 

می شوند.
ویژگی برنامه سالمت کارکنان دولت، پرداختن به دو 
موضوع معضالت سالمتی آن  ها »سالمت عمومی« و عوامل 
خطری است که محیط کار آن  ها را تهدید می کند »سالمت 
شغلی« هر دو می تواند منجر به بیماری و ازکارافتادگی شود.

اخبار کیش


