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مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
آزاد کیــش گفت: نیــروی انتظامی 
کیــش در راســتای حفــظ امنیت، 

آرامش و ســامت اقشــار مختلف 
جامعه؛ تعامل موثر و ســازنده ای با 
ســاکنین جزیره کیش برقرار کرده 

 و ایــن اقدام مهم ســتودنی اســت 
بــه گــزارش ایلنــا؛ به مناســبت 
گرامیداشت هفته ناجا؛ غامحسین 

مظفری؛ در دیدار بــا فرمانده نیروی 
انتظامــی ویژه کیــش، دو مجموعه 
ســازمان و نیــروی انتظامــی را با 
فعالیت های متفاوت و اهداف مشترک 
یک مجموعه دانست و آنان را به عنوان 
ســرمایه های اجتماعــی و مدافعان 
ســامت و امنیت جامعه معرفی کرد 
و گفت: تعامل موثــر نیروی انتظامی 
با محوریــت اجتماعــی و فرهنگی 
موجب اطمینان خاطر مردم و اعتماد 
روزافزون کیشــوندان نسبت به این 

مجموعه شده است.
وی شرایط سخت اقتصادی کشور 
و شیوع بیماری کرونا را از موضوعات 
مهم کشور عنوان کرد و اظهار داشت: 
با ظرفیت هایی موجود در حوزه های 
مختلف و اقدامات موثری که به منظور 
توسعه و پیشرفت این امکانات انجام 
شده می توانیم با همدلی و هم افزایی 
تمام دســتگاه های اجرایی مســتقر 

در منطقه با موفقیت از این بحران ها 
عبور کنیم. 

نــه  ا ر و وی ظرفیت هــای فنا
و ایده هــای خاقانــه و نــوآوری 
شــرکت های دانش بنیان در منطقه 
آزاد کیــش را فرصتی بــرای ایجاد 
تحول در حوزه های مختلف از جمله 
گردشــگری و اقتصادی بر شــمرد 
و افــزود: با ســرعت بخشــیدن به 
فعالیت های تکنولوژی؛ جزیره کیش 
می تواند در زمینه هوشــمند سازی 
ایران؛ پایلوتی برای سطح کشور باشد.

رئیس هیئــت مدیره ســازمان 
منطقــه آزاد کیش فضــای عمومی 
این منطقه را بــا همراهی و همدلی 
شــورای تامین مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: اقدامات خوبی که در خصوص 
زیرســاخت های جزیره کیش انجام 
شده فرصت خوبی برای مرتفع کردن 

موانع پیش رو است.

فرمانده نیروی انتظامی و پایگاه 
دریابانی کیش نیز این جلسه حفظ 
و ارتقــای »امنیت و ســامت« را 
شعار هفته ناجا عنوان کرد و افزود: 
حفظ ســامت آحاد جامعه یکی از 
اولویت هــای مهم پلیس اســت؛ از 
ایــن رو برنامه های امســال هفته 
ناجا با بهره گیــری از ظرفیت های 
 رســانه ای و فضای مجازی برگزار 

خواهد شد.
سرهنگ علی اصغر جمالی بر لزوم 
اهمیت تصویرسازی مثبت پلیس در 
ذهن مردم که با هدف حفظ امنیت 
و سامت میان مردم جامعه تاش 
می کند، گفت: با توجــه به این که 
پلیس کیش یک نهاد اجتماعی است 
و ارتباط تنگاتنگی با مردم و سازمان 
منطقه آزاد کیش دارد، این مجموعه 
با رویکرد های تعالــی رفتار در کنار 

مردم حضور دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

تعامل سازنده نیروی انتظامی جزیره با ساکنین، ستودنی است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پیام تبریک غالمحسین مظفری 
به مناسبت روز جهانی استاندارد 

به نام خدا
امروزه استاندارد در 
همه جنبه    های زندگی 
نقــش مهمــی دارد و 
تنها محــدود به کاالها و 

خدمات نیست بلکه حوزه    های کانی چون انرژی، 
حمل و نقل، صنعت ســاختمان و یا گردشگری و 
فناوری اطاعات را در برمی گیرد. تاکید بر اهمیت 
و جایگاه ممتاز استانداردها، کلیدی ترین مؤلفه نیل 
به چشم انداز ۲۰ ســاله در کشور است. در شرایطی 
که رقابت در بازارهای بــزرگ بین المللی منوط به 
دســتیابی به کیفیت باال و منطبق با استاداردهای 
جهانی است، تولیدی که فاقد کیفیت و استاندارد های 
الزم باشد در بین مشتریان جهانی حرفی برای گفتن 
نخواهد داشت. در جزیره کیش نیز به همت همکاران 
سختکوش اداره استاندارد، ترویج، توسعه و ارتقای 
فرهنگ استاندارد در سطوح مختلف جامعه، رقابتی 
کردن کیفیت ارائه خدمات و کاالها، پاسخگویی به 
مطالبات شهروندان و افزایش سطح رضایت مندی 
آنها از جملــه اهداف و برنامه هــای مهم و محوری 
اســت. روندی که امید می رود با توجه به شــرایط 
ناشی از پاندمی کرونا بیش از گذشته مورد توجه و 
عنایت قرار گیرد.  ضمن تبریک ۲۲ مهر، روز جهانی 
استاندارد به همه تاشــگران متعهد و سختکوش 
سازمان اســتاندارد ایران به ویژه کارکنان با انگیزه 
اداره استاندارد در جزیره کیش ، امیدوارم با هم افزایی 
و تعامل بیشتر در جهت ارتقای استانداردها بیش از 
پیش در حفظ و حراست از سامتی و امنیت جامعه 

منشا خیر و اثر باشید.
 غالمحسین مظفری

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد کیش

    
 پایان یک سمپوزیوم متفاوت 

در کیش 
مراســم اختتامیه 
هفــت  یوم  ز ســمپو
سنگ کیش که شامگاه 
شنبه 19 مهر با حضور 
معاونیــن و برخــی از 

مدیران ســازمان منطقه آزاد کیش، هنرمندان 
و کیشوندان در محل پارک نیلوفر برگزار شد.

به گزارش ایلنا؛ سعید پورعلی، معاون فرهنگی 
و اجتماعی ســازمان منطقه آزاد کیش، بر لزوم 
اهمیت شهروندسازی که موجب ارتقای کیفیت 
عملکرد ســاخت شــهر مــدرن و افزایش موثر 
فعالیت    های این منطقه می شــود اشــاره کرد و 
گفت: با مراجعه به تاریخ دوره رنســانس و دوره 
روشــنگری و انقاب صنعتی؛ بهــره مندی از 
نرم افزار و ســخت افزار؛ موجب تغییر و تحوالتی 
در جهان اجتماعی شــد که امروز می توانیم از 
شهروند هوشمند به عنوان نرم افزاری ماندگار و 
اصیل یاد کنیم و »عقانیت، انسان مداری، شهر 
نشینی« سطوحی است که باید در دنیای مدرن 

از دوره رنسانس به بعد شناسایی شود.
 افزایش زیبایی    های بصری کیش 

با خلق آثار هنری 
مدیرعامل شــرکت عمــران، آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش نیــز در این مراســم، گفت: 
شهرها زنده اند، نفس می کشــند و حیات دارند 
و با خلق آثار هنری می توانیم زیبایی    های بصری 
شهر     ها را افزایش دهیم. ابوالفضل طیبی افزود: 
برگزاری چنین سمپوزیوم    هایی در جزیره کیش 
ضمن توجه به هنر و هنرمندان این عرصه باعث 
ایجاد تحرک و نشــاط و به یادگار ماندن این آثار 
ارزشــمند می شود و شــاهده تغییر و تحوالتی 
اساسی در حوزه فضای شــهری در این منطقه 

خواهد شد.
کیش، شهر موزه     ها 

همچنین معاون گردشگری سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: با اســتمرار برگزاری برنامه     ها 
و ســمپوزیوم    های فرهنگی هنــری در کیش، 
شــاهد تحقق پذیــری جزیره کیش به شــهر 
موزه     ها خواهیم بود.  خسرونشــان افزود: حس 
خوبی است که انسان بخشــی از ذهن، اندیشه، 
طراحی و خاقیــت خود را در جایــی به یادگار 
 بگذارد که گویی حضور او در آن مکان اســتقرار 

پیدا می کند.

اخبار کیش

علمیــات اجرایــی ســه طــرح عمرانــی »دو بــاب 
مدرسه«9کاسه و 18کاسه»، مسجد و درمانگاه« با حضور 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این منطقه آغاز شد. 

به گزارش ایلنا؛ آئین کلنگ زنی ســه طرح عمرانی که با 
حضور مدیرعامل، معاونین و برخی از مدیران سازمان منطقه 
آزاد کیش، امام جمعه، محمدعلی وکیلی سرپرست معاونت 
فرهنگی، گردشگری و صنایع خاق دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، موسی دادی زاده مدیرکل 
آموزش و پرورش استان هرمزگان، مسئولین محلی، نظامی 
و انتظامی دوشــنبه ۲۲ مهر در فاز سه نوبنیاد جنب میدان 

آرین برگزار شد. 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در این مراســم بر لزوم اهمیت فضاهای آموزشی، مذهبی، 
مدرسه و درمانگاه که مورد نیاز این منطقه است اشاره داشت 
و گفت: جزیره کیش از نظر فضاهای آموزشــی در وضعیت 
مطلوبی قــرار دارد که با آغاز عملیــات اجرایی این مدارس 

ظرفیت پذیرش مراکز آموزشی کیش در قالب استانداردهای 
مورد نیــاز به 81۰ نفر دانــش آموز افزایــش خواهد یافت. 
غامحسین مظفری با بیان این که عملیات اجرایی فضای 
مسجد و درمانگاه آغاز شده است اظهار داست: جزیره کیش 
بخاطر آرامش و امنیت حاکم در این منطقه به عنوان یک الگو 
در سطح کشور مطرح شده است. معاون عمرانی و زیر بنایی 
سازمان منطقه آزاد کیش مسئولیت مهم آموزش و پرورش و 
آموزش عالی کشور را به عنوان تولید کنندگان اصلی اندیشه 
و فکر عنوان کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش بر همین 
اساس اهتمام ویژه بر توسعه کمی و کیفی افزایش سرانه دانش 
آموزشی را در این منطقه در دستور کار خود قرار داده است. 
مصطفی خانزادی افزود: با عملیات اجرایی مدرسه 9 کاسه 
و 18 کاسه با سرمایه   گذاری 3۲5 میلیارد ریال و همچنین 
مدرسه 18 کاسه دیگری که ساخت آن1۲ درصد پیشرفت 
داشته و مدرسه۴ کاسه دیگر که در حال ساخت است سرانه 

آموزشی این منطقه به سطح استاندارد الزم خواهد رسید.

تفاهم نامه ایجاد و گسترش زمینه های همکاری مشترک 
میان ســازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه تهران به منظور 

استقرار شهر هوشمند در این منطقه به امضا رسید 
به گزارش ایلنا: با حضور غامحسین مظفری رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و محمود نیلی 
احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران؛ یکشنبه ۲۰ مهر در تهران، 
تفاهم نامه»همکاری مشترک جهت استقرار شهر هوشمند 
در جزیره کیش« با هدف ایجاد بستر و توسعه همکاری های 
مشترک، ســرمایه   گذاری، مطالعات و تحقیقات کاربردی 
فناورانه برای استقرار شهر هوشمند در این منطقه منعقد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این جلسه با بیان 
این که استقرار دانشگاه تهران در جزیره کیش به عنوان یک 
الگو و آغاز فعالیت های جدید برای کارهای خاقانه و توسعه 
کیش نقش موثری را ایفا می کند گفت: با ایجاد ظرفیت ها 
و امکانات جدید شرایط پذیرش دانشجویان از داخل و خارج 
از کشور در این منطقه فراهم شده است. وی در رابطه با این 

که »پتانسیل ها و زیرساخت های: اقتصادی، گردشگری و 
علمی« این منطقه می تواند در ســطح کشور به عنوان یک 
پایلوت معرفی شود افزود: تحقق یافتن این مهم نیازمند به 
برنامه ریزی در حوزه های زیر ساخت فرهنگی، آماده سازی 
بخش های مختلف و تهیه سند راهبردی هست که می تواند بر 
سرعت بخشیدن این فعالیت ها تاثیر گذار باشد. محمود نیلی 
احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران در ادامه این جلسه بر لزوم 
اهمیت همکاری با مرکز نو آوری و شرکت سرمایه   گذاری و 
توسعه کیش جهت پیوستن به دانشگاه های نسل 3و۴ اشاره 
داشت و گفت: ضمن محقق شدن کارهای نوین در دانشگاه 
تهران؛ جزیره کیش باید به سمت توسعه و پیشرفت حرکت 
کند. نیلی احمد آبادی با بیان این که جزیره کیش می تواند به 
عنوان یک برند »شهر هوشمند« در سطح کشور مطرح شود 
افزود: با امضای سند تحول دیجیتال میان سازمان منطقه آزاد 
کیش و وزارت ارتباطات؛ جزیره کیش توانسته است گام های 

موثری در حوزه ارتباطات دیجیتالی بردارد.

اجرای طرح تدوین برنامه راهبردی جزیره هوشمند کیش آغاز علمیات اجرایی سه طرح عمرانی در کیش 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
با افزایش آمار سرانه دانش آموزان جزیره کیش، 
فضاهای فیزیکی به منظور ارتقای فعالیت های 
کیفی آموزشــی در این منطقه به روزرســانی 

می شود. 
به گــزارش ایلنا:  غامحســین مظفری در 
نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش، با بیان 
این که جزیره کیــش دارای تعداد دانش آموزان 
و دانشجویان برابری اســت و دانشگاه های برند 
کشــور در این منطقه مستقر هســتند گفت: 
اقدامات خوبی در حوزه فعالیتهای دانش بنیان 
تحقق یافته و این امکانات در حوزه آموزش عالی و 
حوزه شرکت های دانش بنیان بستری است برای 
دانش آموزان جزیره کیش که اولویت نخســت 
شرکت در دانشــگاه های برتر کشور را برای آنان 

فراهم می کند.
مظفری با اشاره به این که منطقه آزاد کیش 
از شــرایط ویژه ای در سطح کشــور برخوردار 

است و می تواند در حوزه های مختلف به عنوان 
یک الگو مطرح شــود افزود: زمانی که حداقل 5 
درصد شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز 
نوآوری کیش از دانش آموختگان مدارس کیش 
باشد می توانیم ادعا کنیم که در این زمینه موفق 

عمل کردیم.
وی در خصوص انعقاد تفاهم نامه ســازمان 
منطقه آزاد کیش با دانشــگاه تهران با محوریت 
پایلوت قرار دادن جزیره کیش برای ایران هوشمند 
گفت: آموزش و پرورش نقش اساسی در این حوزه 
ایفا می کند و می تواند به عنوان یک الگو برتر در 

کشور مطرح باشد.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
در نشستی با امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده 
نیروی دریایی ارتش از راه اندازی هنرستان شبانه 
روزی علوم و فنون دریایی با مشارکت آموزش و 
پرورش و نیروی دریایی خبر داد و افزود: منطقه 
آزاد کیــش از پتانســیل ها و ظرفیت هایی که 

برخوردار است می تواند گام های بزرگی در حوزه 
آموزش در این منطقه بردارد.

سعید پورعلی، معاون فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش پروژه های در دست 
ساخت ســازمان را دو مدرســه 18 کاسه با 
مساحت زمینی بالغ بر 188۴ هزار مترمربع و 
پیش بینی 68۰۰ متر مربع زیربنا عنوان کرد و 
افزود: در بودجه های جاری سازمان منطقه آزاد 
کیش به منظور حمایت ازآموزش و پرورش و 
توسعه امر آموزش نزدیک به 3 میلیارد و 6۰۰ 
میلیون تومان برای فعالیت هــای فرهنگی و 
آموزشی- اردوهای آموزشــی ضمن خدمت 
فرهنگیــان، برگــزاری کاس هــای کنکور، 
حمایت از المپیادهــای دانش آموزی، تحلیل 
از برگزیدگان رتبه های دانش آموزی، اجرای 
طرح هر دانش آمــوز یک مهــارت، برگزاری 
دوره های آمــوزش ســامت روان و مهارت 
زنده و همچنین کمک بــه آموزش مجازی به 

اداره آموزش و پــرورش کیش اختصاص داده 
شده است   .

سرپرســت معاونت فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع خاق دبیرخانه شــورای عالی مناطق 
آزاد و ویــژه اقتصادی کیش نیز بــا بیان این که 
آموزش و پرورش شاخص مهمی در ارزیابی نظام 
توسعه یافتگی دارد افزود: فضای فیزیکی، منزلت 
معلمان، ساختار آموزشی و جهت گیری آموزشی 
هیچ نســبتی با جایگاه کیش و شاخص توسعه 

 یافتگــی در بخش های مختلف کیــش ندارد. 
محمدعلی وکیلی میزان جبران عقب ماندگی را 
نیاز به همت بیشتری دانســت و گفت: باور پذیر 
نسیت که جزیره کیش سرانه آموزشی پایین تر 
از سرزمین اصلی و تراکم آن در مقیاس با استان 
باالتر و وضعیت معیشتی معلمان مطلوب نباشد 
با این فرصتی که فراهم شــده و دوستانی که در 
حوزه فعالیت های منطقه حضور دارند امیدواریم 

گام های اساسی در این زمینه برداشته شود.

فرمانده نیروی دریایــی ارتش گفت: جزیــره کیش با 
زیرســاخت ها و ظرفیت هایی که در حوزه گردشگری دارد 

می تواند گردشــگران زیادی را از نقاط مختلف دنیا به این 
منطقه جذب کند 

به گــزارش ایلنــا؛ امیــر دریــادار حســین خانزادی 
فرمانده نیــروی دریایی ارتــش صبح دوشــنبه ۲۲ مهر 
در بــدو ورود به جزیــره کیــش در دیدار با غامحســین 
مظفــری مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیــش، جزیره 
را به عنــوان یکی از مناطق گردشــگری برتــر عنوان کرد 
و گفت: بــا استانداردســازی فعالیت هــا و خدمات، کیش 

 می تواند مقصد گردشــگران در تمام فصل های سال باشد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش نیز گفت: با اقداماتی 
که در حوزه پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در این منطقه 
انجام شده است توانستیم شاهد افزایش 1۲ درصدی ورود 
گردشگران به این منطقه باشــیم و نمایشگاه هایی از جمله 

نمایشگاه بین المللی فوالد ایران را برگزار کنیم.
غامحسین مظفری با اشــاره به این که 6۰ هتل جدید 
در این منطقه در حال ســاخت اســت، گفت: نظارت های 

گردشــگری و عمرانی در خصوص استانداردســازی ها در 
حوزه های مختلف با جدیت تمام در حال پیگیری اســت و 
خوشبختانه کسانی که در حوزه های عملیات و اجرای هتل 
در جزیره کیش فعالیت می کنند، تجربه و تخصص کافی را 

دارند.
وی در ادامه تصریح کرد: استانداردسازی و ارائه خدمات 
باکیفیت به گردشــگران موجب ترغیب شــمار زیادی از 

مسافران از داخل و خارج از کشور به این منطقه شده است.

نوسازی مدارس کیش، سرعت می گیرد 

ظرفیت های کیش در جذب گردشگر رو به افزایش است 

خبر

خبر
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