
 اقتصاد کیش   -   در نشســت مشــترک مسئوالن حوزه 
های فناوری اطالعات و هوشمند سازی کیش با مسئوالن 
نظام صنفی رایانه ای کشور، زمینه های همکاری طرفین 

در حوزه اقتصاد دیجیتال بررسی شد. 
به گزارش  اقتصاد کیش  محمودرضا طهماسب پور مدیر 
فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد کیش  در 
این نشســت؛ ضمن تشریح دستاورد های اخیر سازمان 
منطقــه آزاد کیش در خصوص ایجاد زیرســاخت های 
هوشمند سازی گفت: تدوین نقشه راه هوشمند سازی، 
تکمیل شــبکه زیرساخت فیبر نوری کیش به طول 130 
کیلومتر، سامانه های هوشــمند حمل و نقل، رویدادها، 
سرمایه گذاری، جشنواره ماه عسل و ایجاد پایلوت نسل 
جدید خدمات ارتباطات سیار بخشی از مهمترین اقدامات 
صورت گرفته در بخــش فناوری اطالعات و ارتباطات 
ســازمان برای دســتیابی به اهداف تکلیف شده از سوی 
دبیرخانه شورای عالی و اجرای مسئولیت های هوشمند 

سازی مناطق آزاد است.
علی قدمیاری مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در حوزه هوشــمند سازی نیز با ارائه گزارشی از اقدامات 
صورت گرفته و نقشــه راه رونمایی شــده بیان داشت: 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان بزرگترین 
تشکل منسجم و تخصصی حوزه فناوری اطالعات، دارای 
سبقه باالیی است و ما با نمایندگان این سازمان برای آشنایی 
و اطالع از چگونگی فعالیت ها و طرح های حوزه هوشمند 
سازی و فناوری اطالعات و ارتباطات کیش نشستی برگزار 
شده است تا با رعایت چارچوب قوانین در حوزه سرمایه 
گذاری فناوری اطالعات و ارتباطات همچنین موضوعات 

آموزشی و مشاوره با سازمان همکاری کنند.
وی افزود: بی شــک از تجربیات و پیشنهادات ارزشمند 
ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برای توسعه حوزه 

هوشمندسازی استفاده خواهد گردید.
همچنین حســین اســالمی رئیس هیات مدیره سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان تهران ضمن تقدیر از اقدامات 
صورت گرفته در حوزه هوشمند سازی سازمان منطقه آزاد 
کیش اظهار داشت: استان تهران بالغ بر 8 هزار عضو در نظام 
صنفی دارد که شرکت ها و مشاوران را در بر می گیرد، در 
همین راستا سال گذشته طی مکاتبه با سازمان منطقه آزاد 
کیش در حوزه هوشــمند سازی مقرر شد همکاری های 
الزم انجام پذیرد. صادق فرامرزی دبیر کل سازمان صنفی 
رایانه ای کشــور و کشاورز جمشیدیان دبیر نظام صنفی 
رایانه ای استان تهران وی نوع نگاه منطقه آزاد کیش به حوزه 
هوشمند سازی و اقتصاد دیجیتال را متفاوت بر شمرد و 
عنوان کرد: اقتصاد دیجیتال جایی می تواند درخشش داشته 
باشد که دارای رگوالتوری مقتدر و تسهیلگر باشد و باید 

در نظر داشت که در فضای ابهام و نگرانی رشد نمی کند.
اسالمی افزود: گره خوردن اقتصاد دیجیتال با مناطق آزاد به 
ویژه منطقه آزاد کیش خوش یمن است و آینده درخشانی 
خواهد داشت بر همین اساس با ارائه و تبادل پیشنهادات 
اولیه، آماده ایم تا از ظرفیت سرمایه گذاری و دانشی نظام 
صنفی استفاده کنیم و جزیره کیش نیز به صورت متقابل 

همکاری کند تا تحولی بزرگ را رقم بزنیم.
رئیس هیات مدیره ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان 
تهران با ابراز خرســندی از شــکل گیری همکاری های 
مشترک بین ســازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 
و ســازمان منطقه آزاد کیش گفت: همیاری و مساعدت 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش کمال افتخار و مسرت 
را به همراهدارد و موجب می شود تابه سرعت، برگ زرینی 

در حوزه هوشمند سازی رقم بزنیم.

3 یکشنبه 16 بهمن 1401، 14 رجب 1444 ، 5 فوریه 2023، شماره 4148 ، صفحه

  

به گزارش اقتصاد  کیش،  مســاحت این پارک ۷۵00 
مترمربع است که با اعتبار 100 میلیارد ریال با امکانات 
رفاهی ورزشی،تفریحی آموزشی و سرگرمی بزودی 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد
فضاهای ورزشــی این پارک شــامل زمین اسکیت، 
فوتبال، والیبال، بدمینتون و دارای مســیر پیاده روی به 
همــراه غرفه های خدماتــی و مهدکودک و پارکینگ 

است.

در ادامه، طرح های تکمیل آسفالت معابر در مساحت 
10 هــزار و ۵00 مترمربع، کفپوش بتنی ســطح معابر 
فرعی و پیاده روها 8 هزار متر مربع، جدول کشــی ۶ 

هزار مترمربع و آســفالت پیرامون فاز هفت خدماتی 
شــهر ک صدف به مســاحت  3 هزار و 300 متر مربع 

مورد بهره برداری قرار گرفت.

آغاز عملیات اجرایی پارک جدید شهرک  
مسکونی رز جزیره کیش

    اقتصاد کیش -      به مناسبت دهه مبارک 
فجر با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش ، 
مدیر عامل شرکت خدمات ، عمران و آب کیش و  
مسووالن محلی، پنجشنبه گذشته  آیین کلنگ زنی 
عملیات اجرایی پارک جدید واقع در شهرک رز و 
بهره برداری از معابر تازه ایجاد شده فاز 7 شهرک 

صدف برگزار شد.

 اقتصاد کیش   -    وزیر صنعت، معادن و تجارت گفت: در زمینه خودرو طرحی در 
دولت بررسی و نهایی شده است که جزئیات آن به زودی اعالم می شود.

ســیدرضا فاطمی امین چهارشنبه  گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران گفت: در زمینه خودرو طرحی در دولت بررسی و نهایی شده است که 

جزئیات آن به زودی اعالم می شود.
وی خاطرنشان کرد: براساس این طرح، خودروهایی که در مناطق آزاد تردد می کنند 
با شــرایطی که بزودی  به دقت اعالم خواهم کرد این مجوز را خواهند داشــت که 
شماره گذاری شوند و در کل کشور مورد استفاده قرار بگیرند که می تواند کمکی 

باشد برای افزایش عرضه در بازار باشد.

وزیر صنعت، معادن و تجارت :

ورود خودروهای با پالک مناطق 
آزاد به داخل کشور آزاد می شود

 اقتصاد کیــش   -   اپراتور تلفن همراه 
ســازمان منطقه آزاد کیش "تله کیش" به 
مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر، 
بسته هدیه 10 گیگ اینترنت به مشترکین 

خود ارائه می دهد.
بــه گزارش اقتصاد کیش به نقل از روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، تمام مشــترکین تله کیش، از  
12 تــا 22 بهمن ماه  می توانند با مراجعه 
به سامانه کد دستوری تله کیش و شماره 

گیری  # 934 * نسبت به فعال سازی بسته هدیه اینترنت 10 گیگابایت 10 روزه 
اقدام کنند.

محمد عزیزی سرپرست اپراتورتلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که 
فعالسازی بسته مورد نظر در طول ایام دهه مبارک فجر امکان پذیر می باشد؛ افزود: 
در راستای استفاده حداکثری مشترکین از این طرح، در صورتی که مشترک دارای 
بسته اینترنت فعال باشد، بسته هدیه 10 گیگ به عنوان بسته رزرو ثبت خواهد شد.
عزیزی تاکید کرد: در خصوص سایر مشترکین که سرویس دیتای فعال ندارند و 
یا سرویس دیتا با مصرف آزاد دارند، در هنگام فعال سازی بسته هدیه، سرویس 
دیتا فعال و پس از اتمام، وضعیت سرویس دیتای مشترک به حالت پیش فرض 

باز خواهد گشت.
وی خاطر نشــان کرد: تمام مشــترکین تله کیش می توانند از طریق ســامانه تله 
کیش من به آدرس my.telekish.ir از خدمات غیرحضوری این اپراتور شامل 
فعالسازی و استعالم بسته، مشاهده صورتحساب و ریز صورتحساب پایان دوره 

و میان دوره بهره مند شوند.

سرپرست اپراتورتلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش  اعالم کرد:

هدیه تله کیش  به کیشوندان 
در ایام دهه مبارک فجر

اقتصـاد کیـش
سازمانآگهیها

44424999

 اقتصاد کیش   -    سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش گفت: اعتقاد داریم جزیره کیش 
یک مقصد مناسبی برای برگزاری رویداد های ورزشی در سطح کشور، منطقه ای 

و بین المللی است. 
به گزارش  اقتصاد کیش به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد کیش، سعید پورزادی در آیین بازگشایی سالن تیراندازی با تفنگ و تپانچه بادی 
در مجموعه المپیک کیش ، اظهار داشت: جزیره کیش دارای ظرفیت های طبیعی، 
موقعیت جغرافیایی و گردشگری و برخورداری از  43 کیلومتر ساحل زیبا؛ مکان 
مناسبی برای برگزاری رویدادهای ورزشی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی 

است.
وی با اشاره به سیاست گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص تبدیل کیش 
به محور و کانون رویدادهای گردشگری و ورزشی افزود: بهسازی مراکز ورزشی و 
جذب سرمایه گذاران در بخش ورزشی دو سیاست سازمان منطقه آزاد کیش برای 

تبدیل کیش به خاستگاه گردشگری ورزشی است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: با توجه به زیرساخت های ایجاد شده 
در کیش عالقه مندان و سرمایه گذاران زیادی برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد 
کمپ، اقامتگاه و هتل المپیک ابراز تمایل کردند که این موارد و ظرفیت های سرمایه 

گذاری توسط همکاران ما در مرحله بررسی است.
گفتنی است ساخت سه زمین فوتبال به همراه یک زمین هیبریدی، بهسازی کورت 
اصلی تنیس، بهسازی و بازسازی سالن میر مهنا، بهسازی و بازسازی سالن اسکواش، 
بهسازی و بازسازی ۹ تا زمین تنیس و ایجاد سیستم روشنایی استاندارد، بازسازی 
سالن تیراندازی با تفنگ و تپانچه از جمله اقداماتی است که از ابتدای امسال تا کنون 

در جزیره کیش انجام شده است.
وی از بهسازی و بازسازی سایت مجموعه زمین فوتبال چمن مصنوعی بالغ بر ۷0 
میلیارد ریال خبر داد و افزود: کمپ فوتبال نیز مجهز به کمپ تمرینی، سالن های 
بدنسازی، رختکن و پیست دو میدانی شده که نوید بخش روند تکمیل زیر ساخت 

های ورزشی در کیش است.
پورزادی با اشاره به گسترش ورزش دانش آموزی و لزوم بهره مندی دانش آموزان از 
فضاهای ورزشی کیش، از بازسازی و بهسازی زمین چمن برخی مدارس کیش خبر 
داد و تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد کیش از سال آینده برنامه جامعی برای رسیدگی 

به ورزش در مدارس و دانشگاه های این جزیره پیش بینی کرده است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

تبدیل کیش به کانون برگزاری 
رویدادهای ورزشی کشور
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 اقتصاد کیش   -   مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش از اجرای بیش 
از 100 هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر کیش در ده ماه گذشته خبر داد. 

به گزارش اقتصاد کیش ، محسن نظر پور مدیر عامل شرکت عمران ، اب و خدمات 
کیش  در آیین بهره برداری از آسفالت معابر فاز ۷ صدف که همزمان با دومین روز از 
دهه فجر با حضور امام جمعه، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی مسئوالن 
جزیره برگزار شد از تخصیص ۶00 میلیارد ریال برای آسفالت معابر شهری در سال 
1401 خبر داد و گفت: با استفاده از این میزان اعتبار تا کنون 100 هزار متر مربع از 
برنامه های توسعه معابر شهری در قالب طرح های روکش و معابر احداثی جدید 

عملیاتی شده و 20 هزار متر مربع نیز تا نوروز اجرایی خواهد شد.
نظر پور افزود: بخش عمده ای از این عملیات در فصول پاییز و زمستان انجام شده 
که از آن جمله می توان به احداث میدان پرواز به دهکده ساحلی، آسفالت سه راهی 
بلوار دهکده تا میدان شهرک رز، خیابان شرقی بازار مروارید و زیرسازی و آسفالت 

میدان پردیس اشاره کرد.
بر اساس این گزارش امسال مساحت عملیات زیر سازی و آسفالت معابر در فاز ۷ 
شهرک صدف بیش از 10 هزار و ۵00 مترمربع بود . همچنین اجرای بیش از 8 هزار 
متر مربع کفپوش بتنی در ســطح معابر فرعی و پیاده روها،۶ هزار متر مربع جدول 
کشی  و 3300 متر مربع آسفالت پیرامون مجموعه خدماتی فاز ۷ شهرک صدف از 
جمله فعالیت های اجرا شده در این بخش از جزیره کیش بود که همزمان با دومین 

روز از دهه مبارک فجر به طور رسمی به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش  عنوان کرد:

اجرای عملیات زیر سازی وآسفالت بیش 
از 100 هزار متر مربع از معابر کیش 

 اقتصاد کیش   -  سرپرست موسسه نوآوری کیش گفت: این موسسه هم اکنون از 
30 شرکت دانش بنیان و استارتاپی حمایت می کند.

فرهــاد نصراهلل پور اظهار کــرد: به منظور ارایه حمایت هــای مطلوب تر، پایش 
شرکت های دانش بنیان، خالق و استارتاپی از پاییز امسال پایش شرکت های دانش 

بنیان در این مرکز آغاز شد.
وی افزود: در نتیجه این پایش 30 شرکت حدود 20 دانش بنیان و 10 استارتاپی در 
این مجموعه واجد شرایط حمایت شناخته شدند که همگی اکنون تحت حمایت 

های مرکز نوآوری کیش قرار دارند.
نصراهلل پور یادآور شــد: این مجموعه به 2 صورت از شــرکت های دانش بنیان، 
خالقه و نوآور حمایت می کند که شامل فعالیت در راستای نیازهای جزیره کیش و 

شرکت های دارای طرح های ملی با افق توسعه صادرات است.
وی اضافه کرد: بر اساس سیاست های دولت و تاکیدات معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری این شرکت ها در صورتیکه زیر پوشش این معاونت باشد باید 
به شکل ویژه تری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی حمایت شوند و با این 

پایش می توانیم نیاز آنها را سنجیده و فعالیتشان را راستی آزمایی کنیم.
وی ارائه 4۵ میلیارد ریال خدمات از ابتدای سال جاری را از جمله حمایت های این 

مرکز به شرکت های دانش بنیان اعالم کرد

سرپرست موسسه نوآوری کیش:

30 شرکت استارتاپی و دانش بنیان 
در کیش زیر چتر حمایتی هستند

 اقتصاد کیش   -   تیم ملی ژیمناستیک ترامپولین با حضور محمد سعید آبادی از 
ورزشکاران جزیره کیش عازم رقابت های جهانی باکو خواهد شد.

به گزارش اقتصاد کیش، تیم ملی ژیمناســتیک ترامپولین ایران با ترکیب محمد 
سعیدآبادی از کیش، امیرحسین حسینی از همدان، ابوالفضل کیماسی از اصفهان 
و محمدمهدی نجفی از مازندران برای برگزاری اردوی آماده سازی و حضور در 

مسابقات جهانی باکو در کشور آذربایجان، راهی قزوین شد.
تیم ملی ترامپولین ایران با سرمربیگری ماهان باژرنگ از جزیره کیش و مربیگری 
ناصر هوشیاری از آذربایجان غربی پیش از اعزام به باکو تا بیست و ششم بهمن 
در قزوین اردوی تدارکاتی نهایی خود را برگزار می کند و بیســت و هفتم بهمن 

عازم باکو خواهد شد.

اعزام ورزشکار جزیره کیش
 به رقابت های جهانی باکو

اعالم آمادگی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 برای همکاری در حوزه اقتصاد دیجیتال کیش 

برپایی میز خدمت شرکت عمران، آب و خدمات  کیش 
به مناسبت دهه مبارک فجر

 اقتصاد کیش   -  در ســومین روز از دهه مبارک فجر با برپایی میز خدمت شــرکت 
عمران، آب و خدمات در مصالی بزرگ کیش به درخواست های مردمی رسیدگی 

شد. 
به گزارش  اقتصاد کیش به نقل از روابط عمومی شــرکت عمران، آب و خدمات ، 
برنامه میز خدمت این شــرکت با هماهنگی ستاد اقامه نماز و اداره ارتباطات مردمی 
و امور ایثارگران ســازمان منطقه آزاد کیش جمعه  14 بهمن در محل مصالی بزرگ 
کیش  برگزار شد و شماری از نماز گزاران پس از فریضه سیاسی - عبادی نماز جمعه 
درخواست های خود را در حوزه های مرتبط با زمینه فعالیت شرکت عمران، آب و 

خدمات با مدیر عامل و معاونان و مدیران این شرکت مطرح کردند.
مجوزهای شهرسازی ، اجاره غرفه های خدماتی ، نوسازی آسفالت در برخی مناطق 
مسکونی ،  تقاضای جذب نیرو در حوزه های مختلف ، مسائل معیشتی و مسکن ، از 

جمله درخواست های مردمی بود که در این نشست عنوان شد.


