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مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد؛

به گزارش اقتصاد  کیش، غالمحسین 
مظفری رئیــس هیئت مدیره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش به همراه ســید 
محمدرضا مداح مشاور و مدیرکل حوزه 
ریاســت و جمعی از مدیران این سازمان، 
روز گذشــته با هدف بررســی وضعیت 
استقرار شعبه مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحــد بین المللی کیــش، از بخش های 
مختلف ســاختمان مرکزی این دانشگاه 

بازدید کردند.
دکتر مظفــری در این بازدید ضمن 
اشــاره به انعقاد تفاهم نامه میان سازمان 
و ایــن دانشــگاه در قالــب " قــرارداد 
استیجاری5 ساله" و همچنین قراردادی 
از ســوی ســازمان منطقــه آزاد کیش با 
وزارت امورخارجه مبنی بر استقرار دفتر 
نمایندگی این وزارتخانه در ســاختمان 
فعلی دانشــگاه آزاد پــس از پایان مهلت 
قرار داد گفت: در آینده نزدیک جلسه ای 
مشــترک با حضور حوزه امالک وزارت 
خارجه و دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
بین المللی کیش برای تعیین تکلیف این 

مجموعه برگزار خواهد شد.
وی افــزود: این ســاختمان در قالب 
قرارداد استیجاری به مدت 5 سال در اختیار 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی کیش 

قــرار گرفته بود  که مدت این قرارداد مرداد 
امسال به اتمام رسیده است.

وی به بندی از قرارداد میان سازمان 
منطقه آزاد کیش و دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحــد بین المللی کیش مبنــی بر امکان 
تمدید قرار داد این دانشــگاه در صورت 
ادامه فعالیت آموزشــی اشاره کرد و افزود: 
با انعقاد تفاهم نامه همکاری این سازمان با 

دانشــگاه مورد نظر در تهران با محوریت 
توســعه این مجموعه یکی از بندهای ذکر 
شده در تفاهم نامه درخواست تمدید این 

مجموعه بوده است.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد 
کیش در ادامه تصریح کرد: در راستای حفظ 
منافــع جمعی و بهره مندی از ظرفیت های 

موجود باید به تعهدات خود پایبند باشیم. 

به گفته  دکتر مظفری ایجاد رشته های 
متنوع تحصیلی در حوزه "علوم سیاسی و 
رفتار بین المللی در رشــته های مرتبط" در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی کیش 
خبر مسرت بخشــی برای ساکنان جزیره 
کیش اســت که بــا در نظر گرفتن مباحث 
حقوقــی تصمیمات خوبــی در این زمینه 

گرفته خواهد شد.

اقتصاد کیش - کارت عضویت کیش به عنوان تنها نماینده مناطق آزاد ایران در سازمان 
جهانی مناطق آزاد صادر شد.

به گزارش اقتصاد  کیش امتیاز شرکت در مجمع عمومی به صورت کنفرانس و نمایشگاه 
با حق رای از مهم ترین مزیت های صدورکارت عضویت جزیره کیش در سازمان مناطق آزاد 
جهان)WFZO( محسوب میشود که با بیش از 620 عضو  تنها سازمان بین المللی و چند 

جانبه مناطق آزاد در جهان است.
با صدوراین کارت جزیره کیش ، امکان  دسترسی به تازه ترین مطالعات در خصوص 
مناطق آزاد سراسر جهان، خبرنامه های ماهیانه و همچنین بولتن دائمی برای آشنایی با فرصت 

ها و چالش های کلیدی این مناطق را خواهد داشت.
استفاده از خدمات، تحقیقات هدفمند، پشتیبانی عملیاتی و اداری، آموزش سطح باال، 
خدمات شــبکه، نیز از دیگر مزیت های عضویت در ســازمان مناطق آزاد جهان برای منطقه 

آزاد کیش محسوب می شود.
سازمان مناطق آزاد جهان )WFZO(، تنها سازمان بین المللی و چند جانبه مناطق آزاد 
در جهان ، نقش مهمی در رونق اقتصادی بسیاری از کشورهای عضو این سازمان ایفا می کند.
الزم به ذکراست  سازمان منطقه آزاد کیش در آخرین وبینار تخصصی سازمان مناطق 
آزاد جهان با موضوع مدل جدید جهان و آینده صنعت در پسا کرونا، که شهریور سال جاری 

برگزار شد، حضور علمی و کارشناسانه داشته است.

راه اندازی رشته های متنوع علوم سیاسی و رفتار
 بین المللی در دانشگاه آزاد اسالمی کیش 

اقتصاد کیش - مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش از راه اندازی رشــته های متنوع علوم سیاسی و رفتار بین المللی در دانشگاه 
آزاد اسالمی کیش خبر داد .

اعطای حق رای در سازمان 
مناطق آزاد جهان به کیش

دومین هفته فرهنگی اتریش 
در جزیره کیش برگزار می شود 

اقتصاد کیش -   دومین هفته فرهنگی اتریش، اســفند امســال در جزیره کیش برگزار 
می شود.

سازمان منطقه آزاد کیش و انجمن فرهنگی اتریش در تهران،در مراسم امضای تفاهم نامه 
همکاری بر گسترش همکاری های فرهنگی و گردشگری تاکید کردند.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در این دیدار با خوشــحالی از توجه سفیر وقت 
اتریش در ایران به کیش گفت: سابقه همکاری دراز مدت ایران و اتریش، زمینه مثبتی برای 
توسعه همکاری های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان دو کشور ایجاد کرده است.

دکتر  مظفری با اشــاره به گســترش ارتباطات بین الملل ایران در فضای جدید بوجود 
آمده، گفت: امیدواریم در مســیر تعامالت با کشــور های توسعه یافته، دستارود های خوبی 

نصیب ملت مقاوم ایران شود.
وي افزود: در این میان به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و زیرساخت های مطلوب 

کیش، آماده همکاری های مشترک با لحاظ ضوابط و چارچوب های قانونی هستیم.
مظفــري افزود: عالوه بر همــکاری در حوزه های فرهنگی و هنری، طراحی تور های 
ترکیبی و مشــترک میان اتریش و کیش و همچنین اســتفاده از ظرفیت دانشگاه های مطرح 
آن کشــور برای ایجاد دوره های آموزشی تخصصی در حوزه گسترده صنعت گردشگری با 

همکاری یکی از دانشگاه های داخلی از جمله پیشنهادات همکاری مشترک است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با آمادگی برای برگزاری دومین هفته فرهنگی 
اتریش در جزیره کیش در ســال جدید میالدی با رعایت تمامی جنبه های پیشــگیرانه در 
خصوص کنترل کرونا، امیدواریم با ایجاد زمینه های الزم بتوان در آینده هفته فرهنگی کیش 

را در وین برگزار کرد.
استفان شولتز سفیر وقت اتریش در ایران ، گفت: سابقه همکاری های ایران و اتریش، 

قدمتی ۷00 ساله دارد و بر این اساس ما همیشه آماده توسعه رابطه با ایران بوده و هستیم.
وی افزود: برای ما مایه خوشــبختي اســت که توافق برجام به عنوان ســند مشــترک 
همکاری های راهبردی ایران و 5+۱ در نیل به همکاری های صلح آمیز هســته ای به میزبانی 

اتریش بود.
سفیر اتریش با اشاره به تفاوت و تمایز کشورش در برخورد با ایران با سایر کشورها، 
گفت: برای توسعه همکاری ها با ایران از جمله همکاری در حوزه پایان ناپذیر فرهنگ و هنر 
بسیار مشتاق هستیم و در هفته فرهنگی پیش رو، سه هنرمند موسیقی اتریش در تهران و کیش 

به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
در تفاهم نامه امضا شده، برگزاری نمایشگاه اتریش در مرکز هنری کیش پیش بینی شده که 

بنا به گفته سفیر وقت اتریش در ایران، در نیمه نخست ماه مارس 202۱ خواهد بود.

تالش برای قراری مجدد 
پروازهای کیش- استانبول

اقتصاد کیش -  مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد کیش از تالش 
برای برقراری مجدد پروازهای هواپیمایی کیش ایر از جزیره کیش به اســتانبول باهدف 

توسعه گردشگری، اقتصادی و جذب گردشگران خارجی خبر داد.
ماهان مدون با اشاره به اهمیت برقراری دسترسی های پروازی بین کیش و هاب های 
منطقه ای ترانزیت مســافر و پیگیری های انجام شده توسط مسئوالن منطقه آزاد کیش در 
این خصوص از برنامه ریزی برقراری خط پروازی بین کیش و اســتانبول با مشارکت دو 

منطقه آزاد کیش و اروند توسط شرکت هواپیمایی کیش خبر داد.
وی بــا بیان اینکه امیدواریم در صورت بهبود شــرایط اپیدمی کرونا و امکان اخذ 
مجوزهای بین المللی پرواز های چرخشی کیش-استانبول و آبادان-استانبول و بالعکس 
از ســر گرفته می شود، افزود: پرواز )کیش-استانبول-آبادان( در اواسط هفته و بالعکس 
)آبادان-اســتانبول-کیش( در اواخر هفته در دســتور کار قــرار گرفته و با همکاری دو 
منطقه آزاد و هواپیمایی کیش انجام خواهد شــد، چراکه این پرواز در راستای استفاده از 
ظرفیت های حوزه گردشــگری و رونق اقتصادی دو منطقه آزاد، همچنین فعالیت مجدد 
مسیر تجارت و ایجاد فرصت بازیابی بین المللی برای سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 

و تجاری، پرواز کیش-استانبول و بالعکس راه اندازی می شود.
مدیر توســعه گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد کیش به انعقاد تفاهم نامه ای 
ســه جانبه فی مابین ســازمان های منطقه آزاد کیش و اروند و شرکت هواپیمایی کیش ایر 
اشــاره کرد و گفت: راه اندازی پروازهای چرخشــی کیش-استانبول-آبادان و بالعکس 
طی تفاهم نامه ای ســه جانبه فی ما بین ســازمان های منطقه آزاد کیش و اروند و شرکت 

هواپیمایی کیش ایر منعقد شده است.
مدون، توسعه و رونق گردشگری در کیش را نیازمند ارتباط مستمر با کشورهای منطقه 
دانست و افزود: برقراری اینگونه مسیرهای پروازی مهمترین زیرساخت و زمینه ساز این ارتباطات 
است که با راه اندازی پرواز مستقیم کیش-استانبول امکان فراهم کردن تبادل کاال بین کیش و ترکیه، 
ایجاد همکاری و تعامل میان تجار و کسبه دو کشور، جذب سرمایه گذاران ترک برای فعالیت در 
جزیره کیش، ایجاد رقابت در تولید کاالی باکیفیت و جذب گردشگران بین الملی و کشورهای 

دیگر از مسیر ترکیه از جمله مزایای برقراری این خط پروازی بین کیش و ترکیه است.
وی در پایــان بــا مثبت ارزیابی نمــودن راه اندازی اینگونه پروازهــا در فرودگاه 
بین المللی فرودگاه کیش عنوان داشــت: با افزایش ارتباطات ســازمان منطقه آزاد کیش 
و کشــور ترکیه به عنوان پل ارتباطی آســیا و اروپا شــرایط مناســبی برای بهره گیری از 
تجارب و پیشرفت های این کشور در زمینه گردشگری حالل، تجارت و صنعت، توسعه 
گردشــگری سالمت و ورزشی، معرفی ظرفیت ها و توانمندی های جزیره کیش به دیگر 

کشورها و افزایش درآمدزایی و ایجاد اشتغال فراهم خواهد شد.

مدیر عامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه های کیش عنوان کرد:

سالمت کارکنان، اولویت مهم شرکت 
بنادر و فرودگاهها  در بحران کرونا 

اقتصاد کیش -  علی عرب  مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه 
هــای کیش، از آغاز غربالگری و پایش ســالمت کارکنان در پی شــیوع کرونا در این  

شرکت خبر داد. 
وی گفت با عنایت به لزوم ایجاد، حفظ و ارتقاء سالمت کارکنان شرکت توسعه و 
مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش در پی شیوع کرونا در فصل پاییز و زمستان با هدف 
رصد جامع و کامل وضعیت سالمت کارکنان در ابعاد فردی و سالمت محیط کار از اندازه 
گیری دمای بدن کارکنان توسط تب سنج و دستگاه پالس اکسی متر انگشتی که توسط 
این دستگاه عمل سنجش سطح اکسیژن در خون و ضربان قلب کارکنان انجام می شود.

وی افزود:  با توجه به اینکه این ویروس همچنان رو به گسترش است توصیه هایی 
در راستای حفظ سالمت کارکنان و جلوگیری از ابتالی آن ها، به کارکنان ارائه می گردد 
و عالوه بر موارد ذکر شده  تامین ماسک و ژل ضدعفونی رایگان، تعداد دفعات نظافت 

محل کار،  نیز افزایش یافته است. 
مدیر عامل شــرکت توســعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش  تاکید کرد: 
سالمتی کارکنان، سرمایه های ارزشمند هر سازمانی هستند و حفظ سالمت آنها، حفظ 

سرمایه است.

خبرهای خوب برای تنیس و اسکواش کیش ؛

تسریع در آماده سازی  اماکن ورزشی جزیره 
اقتصاد کیــش -  مدیرعامل شــرکت عمران، 
آب و خدمــات کیش در بازدید از پروژه بازســازی و 
بهسازی سالن اسکواش برتسریع درآماده سازی زمین 
های ورزشــی برای خدمات دهی به ورزشکاران کیش 

تاکید کرد.
به گــزارش اقتصاد  کیــش، ابوالفضل طیبی  روز 
گذشته دراین بازدید با بیان اینکه تسریع در آماده سازی 
سالن اســکواش و آغاز عملیات بهســازی وبازسازی 
زمین شــماره یک تنیس در دســتور کارشرکت عمران، 
آب وخدمــات کیش قرار دارد گفــت: از دیرباز جزیره 
کیش دراین دو رشــته محل پرورش ملی پوشان کشور 
و میزبــان رقابت های ملی وبین المللی بوده اســت لذا 
یکی از موضوعاتی که همواره درشــرکت عمران ، آب 
و خدمات اولویت داشــته است  تسریع دراجرای پروژه 
های مهم  ورزشــی است که متاســفانه تعدادی از آنها 
مشــمول زمان طوالنی بازسازی  شــده اند و این وقفه 

به ضرر ورزشکاران جزیره کیش و شهروندان است.
وی افزود: گســترش ســرانه فضاهای ورزشــی 
وتفریحی عالوه بر رشــد شاخصه های توسعه شهری ، 
رشد فرهنگی واجتماعی برای جزیره کیش درپی دارد . 
تربیت ورزشــکاران کار بسیار سخت وزمانبری است و 
نبود امکانات مناســب یعنی هدر رفت این سرمایه های 

اجتماعی.
مهندس طیبی تاکید کرد: رســالت ما در شــرکت 
عمــران، آب وخدمات بعنوان بازوی اجرایی ســازمان 
منطقه آزاد کیش ، فراهم کردن فضاهای مناسب برای رشد 
وارتقاء فضاهای شهر، فرهنگ شهری، سالمت اجتماعی 
و زیباســازی محیطی برمحور حفظ محیط زیست است 
به همین منظور به تمامی معاونت های این شرکت اعالم 
شــده است دربین طرح هایی که برای اجرا به این شرکت 
ارجاع داده می شود اولویت با  پروژه هایی است  که محل 
بهره برداری نخبگان جامعه مانند ورزشکاران یا خدمات 
دهی به شهروندان عزیز کیش می باشند  و با این نوع  نگاه 
و رویکرد   چنین پروژه هایی را در دســتور کار شــرکت 

قرار داده ایم.
مهندس طیبی پس از سالن اسکواش از زمین شماره 
یــک تنیس مجموعه المپیک که در مرحله آغاز عملیات 
اجرایی بازسازی  اســت نیز بازدید  و دستورتسریع در  

اتمام این پروژه را صادر کردند. .
مدیرعامل شــرکت عمــران، آب وخدمات کیش 
درپایان اظهار داشــت: توسعه متوازن ، نقشه راه شهرهای 
پیشرفته است در کنار زیباسازی منظر شهری ، رشد فرهنگی 
وافزایش خدمات عمومی درفضای شــهر، ارتقاء امکانات 
ورزشی برای حفظ جامعه سالم و افزایش نشاط اجتماعی از 
مهمترین زیرساخت های شهرهای توسعه یافته است که در 
حال حاضر درجزیره کیش نیز این موضوع جزو اولویتهای 
اصلی مدیریت عالی سازمان منطقه آزاد کیش بوده و شرکت 
عمران، آب وخدمات کیش نیز بعنوان مجری اینگونه پروژه 
ها در نظر دارد  تا با آماده ســازی این زیرساخت ها شاهد 
افتخار آفرینی های دوباره ورزشکاران پرتالش جزیره در 

عرصه های ملی و بین المللی  باشیم.

گفتنی اســت پروژه بهسازی ســالن اسکواش با 
مســاحت ۱250 مترمربــع دارای 5 کورت بین المللی ، 
سالن بدنسازی، فضاهای اداری، رختکن وسرویس های 
بهداشتی، امکانات برودتی ، روشنایی ، تجهیزات صوتی 
و ایمنی و باظرفیت 200 نفر  برای تماشاگران تا بهمن ماه 
به بهره برداری می رســد و عملیات بازسازی کامل همه 
بخش های زمین شــماره یک تنیس مجموعه المپیک با 
مســاحت ۱600 متر مربع و ظرفیت 350 نفر از  ابتدای 
آذر ماه ســال جاری آغاز شــده وتا پایان اردیبهشت ماه 

سال آتی پایان می یابد
الزم به یاد آوری اســت اســکواش از رشته های 
ورزشــی پر افتخار و مدال آور کیش است که قهرمانان 
زیــادی را تاکنون به جامعه ورزش و تیم ملی کشــور 
معرفی کرده اســت اما  اکنون بیش از دوســال اســت  
تعطیلی سالن های ورزشــی این رشته بعلت تعمیرات 
و باز سازی موجب تعطیلی این رشته ورزشی پر افتخار 

در جزیره کیش شده است.

مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد کیش  عنوان کرد: 

سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش خبر داد:

راه اندازی رشته تحصیلی کشت 
بافت و سلول در کیش

اقتصاد کیش -  سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش از راه اندازی رشته تحصیلی 
کشت بافت و سلول در جزیره کیش خبر داد.

پرویز حیدری راد گفت: رشته کشت و بافت و سلول در بحث مهندسی ژنتیک یکی 
از رشته هایی است که در کشور های پیرفته جایگاه مهمی دارد و کشورهایدر حال توسعه 

نیز به آن روی آورده اند .
وی افزود: این رشته به مدت 30 سال است که در سطح دنیا ایجاد شده است که یکی 
از روش های پیشرفته برای توسعه کشاورزی در بحث های ریز ازدیاد و بدون آفت میباشد 

که در آینده نیز در آیجاد درآمد زایی و اشتغال میتواند نقش مهمی داشته باشد.
حیــدری راد با بیان اینکه متاســفانه اطالعات کمی در ســطح جامعه در این رابطه 
وجود دارد و جا دارد دانش آموزان به ویزه پایه نهم ورودی دهم را برای ورد به این رشته 

تشویق کنیم. 
حیدری راد اضافه کرد: مدرســه مبین خلیج فارس امســال برای اولین بار این رشته 
تحصیلی را به صورت رایگان پس از کسب مجوز های استانی و کشوری راه انداز ی کرد. 
رشــته ای نوپا و اینده دار که در بحث گل هایی که نیاز به نور ندارند و گل های گرانقیمت 

زینتی و گل های کمیاب یکی از رشته های جذاب و کارساز است.
وی افزود کیش به عنوان یک پایلوت به عنوان طرح های ملی کشور مطرح است و اگر 
نگاه ملی باشد با وجود ظرفیت های مختلف یکی از بهترین الگو های راه اندازی طرح های 
بزرگ ملی در کشور کیش است. و، چون این رشته نیاز به سرمایه گذاری داشت به همت 

مدرسه مبین خلیج فارس و افراد خیر در بخش خصوصی این مهم صورت پذیرفت.
دکتر شــعبانی دکتری ژنتیک و اصالح و مدرس رشته جدید بافت کشت وسلول 
در کیش نیز در این زمینه گفت: این رشــته برای اولین بار اســت که با کمک وزارت 
آموزش و پرورش و حوزه فنی و حرفه ای و کار دانش در کیش تصویب و راه اندازی 

شده است. 
وی اضافــه کرد با وجود اینکه در کیش خاک حاصلخیز و کشــاورزی وجود ندارد 
یکی از اهداف راه اندازی این رشته را تامین گل و گیاه های الزم و تزیینی هتل های سطح 
جزیــره بدون نیاز به خاک اعالم کرد که بعضا با قیمت گزاف تامین و یکی از مشــکالت 

هتلداران جزیره کیش میباشد.
تهیه ژل مخصوص تامین نیاز های حیاتی گل و گیا های مورد اشــاره در این رشــته 
تحصیلــی آموخته میشــود و فراگیری آن تضمین شــغلی دانش آمــوزان در آینده آنان 

خواهد بود.

اقتصاد کیش 
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