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مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات کیش  عنوان کرد: دبیر ستاد هم اندیشی برگزاری روز کیش :

   اقتصاد کیش -  دبیر ستاد هم اندیشی برگزاری روز کیش، گفت: برای تداخل نداشتن برنامه ها بهتر است یک بازه زمانی سه روزه برای 
بزرگداشت روز کیش در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز کیش، رضا 
اردالن افزود: قاعده برنامه ریزی ها به گونه ای اســت 
که ایده پردازی ها و پیشنهادات در ستاد مطرح شود و 
حوزه هــای مختلف با ارائه مطالب خود با جلب نظر 

اعضای ستاد نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
دبیر ستاد هم اندیشی برگزاری روز کیش تصریح کرد: 
نظرات در جلســات و کمیته های کوچکتر بررسی و 
پیگیری می شــود و تمامی بهره برداری های عمرانی، 
افتتاح پروژه های بخش خصوصی، اجرای برنامه هایی 
با آداب و رســوم بومیان کیش، برنامه های فرهنگی و 
فعالیت موسســات و شرکت های وابسته به سازمان، 

همچنین رونمایی از طرح هایی که اتمام آن ها تا پایان 
سال تخمین زده شده اســت در ویژه برنامه های روز 

کیش گنجانده خواهد شد.
اردالن در ادامــه تکریم نام آوران کیش، ارائه بن کارت 
اســتفاده رایگان گردشــگران از وسایط حمل و نقل 
عمومی، برنامه های توسعه سالمت و معاینات رایگان 
پزشکی، مانور حمل و نقل شهری و شناورها، همچنین 
برپایی نمایشگاه های عکس و صنایع دستی را از جمله 
برنامه های اجرا شده در سال های پیش بر شمرد و امسال 

نیز در روز کیش در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی بر تاثیر اطالع رسانی های صحیح به موقع تاکید کرد 

و افزود: تبلیغات و اطالع رســانی مطلوب روز کیش 
شــرایطی را فراهم می کند که فعاالن و سرمایه گذاران 
بتوانند با استفاده از فرصت پیش آمده از آورده خود به 

بهترین شکل بهره ببرند.
مدیر امور فرهنگی و آموزشی معاونت اجتماعی سازمان 
منطقــه آزاد کیش افزود: در رهگــذر روز کیش یک 
هویت بخشــی منطقه ای ایجاد خواهد شد و از سویی 
نیز می توانیم دســتاورد های بزرگ فرهنگی، هنری و 
گردشگری داشته باشیم و ظرفیت های کیش را به مردم 
ایران و به ویژه کشور های منطقه معرفی و به نوعی برند 

سازی کنیم.
وی گفت: گفت: برنامه های اجرا شده در سال های قبل 
از غنای باالیی برخوردار بوده و این روز بر اساس سه 
مولفه اعتدال آب و هوایی، پیک ســفر های زمستانی و 

فصل نزوالت آسمانی انتخاب شده است.
وی با اشاره به اینکه سال های گذشته تمامی بخش های 
دولتی و غیر دولتی در برپایی این رویداد سهیم بودند و 
فعالیت های مطلوبی ارائه کردند افزود: امسال نیز پس 
از رایزنی های مختلف با صاحبنظران، اندیشــمندان و 

سرمایه گذاران برنامه ریزی ها انجام خواهد شد.
رضــا اردالن گفت: بســیاری از عزیــزان به صورت 
خودجــوش مایل به تثبیــت روز کیــش و اجرای 
برنامه های متنوع در سال های بعد هستند تا تقویمی از 
این رویداد به یادگار بماند و در گذر زمان با مشارکت 

عمومی به وضعیت جامع و تعالی برسد.

برنامه هاي  جامعی در روز کیش 
برگزار خواهد شد

تجلیل از فرهنگ یاران و رانندگان نمونه ترافیکی  
جزیره کیش 

اقتصاد کیــش-   رانندگان و مربیان رانندگی نمونه 
کیــش در همایش فرهنگ یــاران و رانندگان نمونه 

ترافیکی تجلیل شدند.
بــه گزارش اقتصاد  کیش، رئیس پلیس راهور کیش 
هدف از برگزاری این همایش را افزایش مشــارکت 

مردم درکاهش تخلفات رانندگی برشمرد.
ســرگرد مهدی توانگر گفت: ۱۰ نفر از رانندگانی که 
در یک ســال گذشته هیچ تخلفی در حوزه رانندگی 
مرتکب نشــده بودند و هم چنیــن ۱۰ نفر از مربیان 
آموزشگاه تعلیم رانندگی کیش که بیشترین امتیاز را در 
ارتقاء فرهنگ ترافیکی کسب کرده بودند با افرادی که 
در زمینه فرهنگ سازی برای کاهش تخلفات در جزیره 

کیش مشارکت داشتند تجلیل شدند.
وی گفت: سرعت غیرمجاز، رعایت نکردن حق تقدم 
در میادین و رعایت نکردن حق عبور و مرور عابر پیاده 
در خیابان ها بیشترین علل تصادفات در جزیره کیش 

محسوب می شود.
سرگرد توانگر افزود: برای افزایش تخلفات رانندگی 
و کاهش سوانح برنامه ای با عنوان سه شنبه های بدون 

تخلف درکیش اجرا خواهد شد.
وی از مردم خواست با احترام به قوانین ترافیکی پلیس 

راهور را در این زمینه یاری کنند.
دبیر شورای ترافیک کیش نیز از قانون و اخالق بعنوان 
دو ضمانت اجرایی محکم برای ارتقاء فرهنگ ترافیک 

در جامعه نام برد.

ســعید پورعلی افزود: با آمــوزش به مردم، تجهیز و 
بروزرســانی امکانات پلیــس راهنمایی ورانندگی 
درمعابر با برقراری نظم و آرامش درشــهر، فرهنگ 

ترافیکی ارتقا می یابد.
حجت االســالم حســینی رییس عقیدتی سیاسی 
فرماندهی انتظامی کیش نیز افزایش ساالنه ۲ میلیون 
خودرو به ناوگان حمل و نقل در کشور، فوت ساالنه 
۱۶ هزارنفر از هموطنانمان بر اثرتصادف درکشــور 
و خســارت و ضرر و زیــان ۱۷ هزار میلیاردتومانی 
شرکت های بیمه گر کشــور درسال را جزء دالیلی 

برشــمردکه باید برای ارتقا فرهنگ ترافیکی دربین 
مردم سرمایه گذاری کرد.

جانشین فرماندهی انتظامی ویژه کیش هم با اشاره به 
شعار سال یعنی پلیس هوشمند و امنیت پایدار گفت: 
فرهنگ ترافیکی هر شــهر اولین برخورد مسافران و 

گردشگران بامردم آن شهراست.
ســرهنگ نظری گفت: برای ارایه فرهنگ ترافیکی 
باالی کیش به سایرشــهر ها باید درکنار آموزش های 
قوی از امکانات بروز، هوشــمند ونظارت های قوی 

هم بهره برد.

مناطق آزاد با برنامه مدون  به 
جایگاه و اهداف اصلی باز می گردند

اقتصاد کیش-  مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و 
ویژه اقتصادی گفت: در سطح ملی برنامه مدونی با استراتژی و به شکل راهبردی برای 
تمام مناطق در دست تهیه است تا در یک دوره کوتاه زمانی مناطق آزاد تجاری را به ریل 

اصلی خود برگردانیم. 
سعید محمد پنجشنبه گذشته  در حاشیه دیدار با استاندار خوزستان در مهمانسرای شهید 
رجایی اســتانداری خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با ظرفیت های موجود 
و رفع نیازمندی های این هدف محقق می شــود و باید در جهت ایجاد رونق تجاری و 

اقتصادی در سرزمین اصلی فعالیت کنیم.
وی با اشاره به اینکه قرار است برای حل مشکالت مردم همکاری مشترک با منطقه آزاد 
اروند و خوزستان برقرار کنیم افزود: مردم خرمشهر، آبادان و روستاهای محدوده منطقه 
آزاد اروند با مسائل زیادی روبرو هستند و تالش می کنیم با ظرفیت سازی در منطقه آزاد و 

با بهره گیری از اختیارات قانونی تعریف شده در مناطق این وضعیت مرتفع شود.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه به علت تداخل بین دستگاهی از بسیاری از ظرفیت ها 
در منطقه آزاد اروند استفاده نمی شود ادامه داد: تالش بر این است که این تداخل برطرف 

و از ظرفیت های موجود برای بهبود معیشت مردم منطقه استفاده شود.
سعید محمد اظهار داشت: با پیش بینی  انجام شده جذب سرمایه گذاری خوبی در منطقه 
آزاد اروند شاهد خواهیم بود، رونق تولید و اشغال در این منطقه ایجاد خواهد شد تا با برنامه 

ریزی انجام شده در یک دوره زمانی کوتاه مدت وضعیت مردم بهبود یاید.
وی گفت: دستگاه های ذیربط، وزارتخانه ها و گمرک نیز باید همکاری الزم را داشته باشند 

و عزم جدی در دولت و مجلس کمک به حل مشکالت مردم است.
دبیر شورایعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ویژه اقتصادي با اشاره به اینکه مناطق آزاد 
بر اساس چند اصل پایه ریزی شده اند اظهار داشت: این مناطق با بیش از 3۰ سال فعالیت 
با  هدف رونق اقتصادی و تجاری سرزمین اصلی باید در جهت سرمایه  گذاری، صادرات، 
تولید و وارد کردن فناوری های نوین فعالیت می کردند اما شــاخص های الزم ضعیف 
ارزیابی شده و متاسفانه در سرمایه گذاری، تولید و صادرات اتفاق خاصی در مناطق آزاد 

نیفتاده که جای تاسف است.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ؛

حمل و نقل عمومی کیش الگویی 
موفق در سطح  کشور 

اقتصاد کیش-  عبدالنبی شرفی جدیت ، تعهد و اخالق مداری کارکنان مدیریت حمل 
و نقل کیش را عامل موثر در عملکرد مناسب این حوزه عنوان کرد. 

به گزارش  اقتصاد کیش  ،  کارکنان  مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت در نشست 
صمیمی با مدیر عامل ورییس هیات مدیره شــرکت عمران ، آب و خدمات کیش ، 
ضمن بیان شرح کوتاهی از سوابق فعالیت خود ، مواردی را در زمینه بهبود عملکرد این 

مدیریت و ارتقای سطح ارائه خدمات به ساکنان و گردشگران عنوان کردند.
عبدالنبی شرفی در این جلسه با تقدیر از زحمات شبانه روزی همکاران مدیریت حمل 
و نقل شــرکت عمران، آب و خدمات در ارائه خدمات مطلوب به هموطنان گفت : 
جدیت ، تعهد و اخالق مداری کارکنان مدیریت حمل و نقل کیش مهم ترین عامل در 
عملکرد مناسب حوزه حمل و نقل و افزایش رضایتمندی ساکنان و گردشگران است.

مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات همچنین تاکید کرد: تاکسی های اینترنتی و 
اسنپ نیز باید با رعایت کامل ضوابط حمل و نقل عمومی کیش در این عرصه فعالیت 
کنند تا جایگاه جزیره کیش به عنوان شهری نمونه و منحصربفرد در حوزه خدمات 

حمل و نقل حفظ شود.
وی با بیان اینکه تامین شرایط مناسب فعالیت و رسیدگی به وضعیت رفاهی و معیشتی 
کارکنان از جمله وظایف مدیریت شرکت است از پیگیری و رایزنی جهت ساماندهی 
وضعیت اســتخدامی برخی نیروها خبر داد و افزود: مسئله تامین مسکن شماری از 
همکاران نیز در کمیته رفاه عنوان و با صدور مصوبات و در نظر گرفتن امکانات موجود 

اجرایی خواهد شد.
محمدرضا قهاری مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت عمران ، آب و خدمات کیش 
نیز با تقدیر از رویکرد خاص و حمایتی مدیر عامل شــرکت در خصوص جایگاه و 
عملکرد مدیریت حمل و نقل،  از تالش برای تکمیل سامانه تخصصی حمل و نقل با 
هدف تسریع در رسیدگی به مطالبات ، انتقادات و پیشنهادات شهروندان خبر داد و افزود: 
تالش خواهیم کرد تا با همکاری رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی سطح کمی و 

کیفی خدمات ارتقاء یافته و رضایتمندی شهروندان افزایش یابد.
علی توحیدی رییس اداره نظارت بر حمل و نقل عمومی کیش هم با بیان اینکه اجرای 
سیاست ها و تحقق اهداف سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت عمران ، آب و خدمات ، 
رعایت حقوق شهروندی و صیانت از حقوق رانندگان ناوگان عمومی کیش سه محور 
اصلی فعالیت های مدیریت و کارکنان حمل و نقل عمومی شرکت است اظهار داشت 
: با وجود دشواری های فعالیت در حوزه حمل و نقل ، همکاران ما به صورت شبانه 

روزی تالش می کنند تا خدمات مطلوبی به هموطنان ارائه شود.

برگزاری کنگره بین المللی فرهنگ 
و هنر در تمدن اسالمی در کیش 

اقتصاد کیش -     نخستین کنگره بین المللی فرهنگ و هنر در تمدن اسالمی در هفته 
وحدت در جزیره کیش برگزار می شود.

به گزارش اقتصاد  کیش، دانشگاه هنر با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، نخستین 
کنگره بین المللی فرهنگ و هنر در تمدن اسالمی را با تمرکز بر شخصیت حضرت نبی 

مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم از ۲۷ مهر تا ۲ آبان برگزار می کند.
محور های این کنگره شامل، مباحث نظری پیرامون هنر و فرهنگ در تمدن اسالمی، 
تجلی شخصیت رسول اهلل )ص( در آثار هنری )نگارگری، خوشنویسی، شعر، ادبیات 
داستانی، انیمیشن، نمایش، سینما، معماری، هنر های تزئینی(، جایگاه رسول اهلل )ص( 
در اتحاد اسالمی از دریچه فرهنگ و هنر، اهمیت و نقش نعت و منقبت رسول اهلل)ص( 
در هنر و ادبیات )منقبت خوانی، پرده خوانی، مدایح(، جمال و کمال رسول اهلل )ص( 
در قرآن کریم، تعامالت فرهنگی در جوامع اسالمی با تکیه بر سنت رسول اهلل )ص( 
)با رویکرد های ارتباط فرهنگی، قوم نگاری و گردشگری(، ظرفیت های جهان اسالم 

در توسعه ارتباط و تقریب از طریق گردشگری مذهبی است.
سالن های مجازی همایش از ۲۷ مهر سال فعال و در دسترس خواهند بود.

برپایی نمایشگاه دائمی تمبر
 در اداره پست کیش 

اقتصاد کیش -    مدیرکل دفتر ارتباطات شرکت 
ملی پست از برگزاری نمایشگاه دائمی تمبر در 

اداره پست جزیره کیش خبر داد.
به گزارش اقتصاد  کیش، حسن عمیدی، گفت: 
در این نمایشگاه گزیده ای از تمبر های داخلی 
و خارجی بــا موضوعات مختلف به نمایش 

گذاشته می شود.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نمایشگاه، 
آشنا کردن اقشار مختلف از مراجعین پست با این 
سفیر فرهنگی است، افزود: پس از برپایی مراکز 
پســت موزه در سراسر کشور، نمایشگاه های 

دائمی تمبر نیز در اقصی نقاط کشور با هدف معرفی تمبر و گسترش فرهنگ تمبر و 
تمبرشناسی اجرا می شود.

عضو شورای تمبر کشور در پایان با بیان اینکه اقدامات فرهنگی پست ایران و موزه 
ارتباطات مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته اســت خاطرنشان کرد: اتحادیه 
جهانی پســت نیز همواره این اقدامات را در صفحات اجتماعی خود در پلتفرم های 

مختلف منتشر کرده است.

تمدید مسابقه طراحی شهری و 
جداره سازی محور بومی - فرهنگی 

جزیره کیش 
اقتصاد کیش-   مهلت ارسال آثار مسابقه معماری »طراحی شهری و جداره سازی محور 

بومی - فرهنگی جزیره کیش« تا3۰آبان تمدید شد. 
به گزارش  اقتصاد کیش مهلت ارسال آثار عالقمندان جهت شرکت در مسابقه  طراحی 
شهری و جداره سازی محور بومی- فرهنگی که با هدف توسعه متوازن شهری و استفاده 

از ایده های برتر طراحی  از ۲۲ شهریور در کیش آغاز شده بود تا 3۰ آبان تمدید شد.
شرکت کنندگان می توانند تا سی ام آبان۱4۰۰برای نام نویسی و دریافت کد رهگیری 
از طریق لینک urban.kish.ir  اقدام کنند. عدم دریافت برنامه مسابقه و کد رهگیری 
تا 3۰ آبان به منزله عدم احراز صالحیت شــرکت در مســابقه است. آثار ارسالی  3 آذر 

داوری شده و نتایج ۶ آذر اعالم خواهد شد.
این مســابقه بر اساس شــرایط و مقررات جامع مسابقات وزارت راه و شهر سازی و  
با هدف اســتفاده از ایده های برتر و نوآوری فارغ التحصیالن رشــته های معماری و 
شهرســازی و طراحی منظر و لند اســکیپ در طراحی شهری و جداره سازی محور 
بومی-  فرهنگی به منظور هویت  بخشی به بافت شهری و تقویت هویت کالبد جزیره 

کیش، میدان سعدی تا مسجد خاتم برگزار می شود.
در نظر گرفتن شرایط ویژه محور بومی- فرهنگی و رعایت مقیاس و تناسبات طرح، 
ساماندهی فضاهای باز شهری با اولویت بافت بومی موجود، توجه به مسیر مسجد خاتم 
تا مسجد اهل تسنن، ایجاد هماهنگی جداره ها با توجه به اجرایی و کم هزینه بودن و 

اصالح هندسی مسیر طراحی از اولویت های این مسابقه است.
داوری این مســابقه را دکتر پیروز حناچی، دکتر فریبرز دولت آبادی، مهندس شهاب 
الدین ارفعی، مهندس آرش مظفری و مهندس عبدالنبی شرفی بر عهده خواهند داشت.

برای نفر اول این مسابقه ۱ میلیارد ریال، برای نفر دوم 5۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی و 
نفر سوم لوح تقدیر در نظر گرفته شده است.

شرکت کنندگان برای کسب اطالعات بیشتر از طریق شماره تلفن 444۲۱38۰-۰۷۶  
داخلی ۱39۱ با دبیر مسابقه )دکتر بیدلی( تماس بگیرند.

مدیرکل دفتر ارتباطات شرکت ملی پست  خبر داد:

سه هزار دانش آموز کیش ُدز اول 
واکسن کرونا را دریافت کردند

اقتصاد کیش- رییس مرکز توسعه سالمت جزیره کیش گفت: تا کنون ۲ هزار و 99۱ 
نفر از دانش آموزان واجد شرایط ُدز اول واکسن کرونای خود را دریافت کرده اند.

محمدرضا رضانیا روز پنجشنبه اظهار داشت:۲ هزار و 99۱ دانش آموز دریافت کننده 
واکسن کرونا شامل ۶5 درصد از افراد واجد شرایط ۱۲ تا ۱8 سال هستند.

وی اضافه کرد: روند واکسیناسیون این افراد در جزیره بر اساس برنامه اعالمی وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تحت پوشش قرار گرفتن ۱۰۰ درصد جامعه 

هدف تداوم دارد.
وی با اشاره به اینکه امروز اخرین زمان اعالم شده برای تزریق واکسن است افزود: انتظار 
می رود والدین از این فرصت برای واکسیناسیون فرزندان خود استفاده کرده تا هرچه 

سریعتر با نسبت به بازگشایی مدارس پس از واکسیناسیون اقدام شود.
رضانیا یاد آور شد: با توجه به دغدغه خانواده ها برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، 
برای بازگشایی مدارس باید دانش آموزان، معلمان و تمام کادر اداری آموزش و پرورش 
واکسن کرونا دریافت کنند و خانواده های دانش آموزان هم واکسینه شوند تا این آرامش 
در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی به آنها داده شود که اگر قرار است بچه ها به مدرسه 

بروند، دچار بیماری نمی شوند.
از ابتدای واکسیناسیون تا کنون در این جزیره ۶9 هزار و ۶8۶ ُدز واکسن شامل 49 هزار 

و 8۶9 ُدز در نوبت اول و ۱9 هزار و 8۱۷ ُدز در نوبت دوم تزریق شده است.
تا کنون هشت هزار و  ۲۷۶ بیمار مبتال به ویروس کرونا در این جزیره شناسایی شده 

است.
این جزیره دارای 5۱ مدرسه شامل ۲3 مدرسه دولتی و ۱8 مدرسه خصوصی با 3۶۷ 

کالس درس )۲۶8 کالس مدارس دولتی و 99 کالس مدارس خصوصی( است.
در این مدارس 9 هزار و ۷۷5 دانش آموز مشغول تحصیل بوده که هشت هزار و 3۶۰ 
نفر در مدارس دولتی و یک هزار و 4۱5 نفر در مدارس خصوص مشغول علم آموزی 

هستند

 رییس مرکز توسعه سالمت جزیره کیش:

جزیره کیش 
پیشگام خودروهای 

هوشمند پلیس 
می شود 

اقتصاد کیش- طرح هوشمندسازی خودروی پلیس راهور 
جزیــره کیش از طریق دوربیــن و پهپاد نظارتی برای ثبت 
تخلفات رانندگی با حمایت معاونت علمی و فناوری اجرا 

می شود.
به گزارش اقتصاد کیش از مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در هفته نیروی 
انتظامی از این طرح که با حمایت ستاد توسعه فناوری های 
فضایــی و حمل ونقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و توسط شرکت دانش بنیان فرادیدنگار 

آسیا اجرایی شده است، رونمایی شد.

امکان پایش پیوســته و از راه دور تخلفات سیار و وقایعی 
که دوربین های ثابت در ثبت آنها با مشــکل روبرو هستند، 
ثبــت تخلفات با دقت باال در کمتریــن زمان و با کمترین 
تعامــل کاربر پلیس، افزایش ایمنی تردد خودروها و ایجاد 
پایگاه های اطالعاتی بــه روز خودروها از مزیت های این 

طرح است.
به کمک این طرح نقشــه آنالین رفتــار رانندگان در تمام 
محورها و معابر، استفاده از بوردهای هوشمند نهفته، حذف 
سیســتم های محاسبه گر و امکان سرعت سنجی با دوربین 

متحرک در کشور فراهم  می شود.

این طرح با هدف هوشمندسازی اعمال تخلفات و کنترل آن 
توسط خودروی پلیس جزیره با استفاده از ترکیب تصاویر 
دوربین هــای پالک خوان نصب شــده بر روی خودروی 

پلیس و تصاویر دوربین های پهپادی اجرایی می شود. 
ارســال خودکار اطالعات تایید شده به سرور، تشخیص 
پالک و پالک خوانی، تعریف ســطوح دسترسی کاربری، 
تعریف دوربین توســط کاربر، مشــاهده همزمان تا چهار 
دوربین در واســط کاربــری، قابلیت ره گیــری خودکار 
پــالک، ثبت موقعیت جغرافیایی و آدرس محل تخلف از 

قابلیت های این طرح است

مدیر  کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

در برگزاری نمایشگاه و همایش ها 
باید منافع کیش مدنظر قرار گیرد 

اقتصاد کیش- کنگره و نمایشگاه بین 
المللی صنعت و بازار ساز های نوین با 
هدف انتقال آخرین تجربیات به روز 
دنیا در حــوزه دیجیتال مارکتینگ به 

کشور برگزار می شود.
به گزارش اقتصــاد  کیش، مدیر  کل 
حوزه مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش الزمه برگزاری کنگره و نمایشگاه 
صنعت و بازار ساز های نوین در جزیره 
را ارائه طرح پیشــنهادی و اطالعات 

جامع این نمایشــگاه عنــوان کرد و 
گفت: با سازگاری این رویداد با تقویم 
نمایشگاهی باید بررسی شود که این 
کنگره و نمایشگاه چه ارزش افزوده ای 

می تواند برای این منطقه داشته باشد.
ثاقب فرد با بیان این که نمایشگاه های 
مشــابه از قبیــل کیــش اینوکس و 
پتروشیمی نفت و گاز در جزیره کیش 
برگزار می شــود، افزود: با ارائه طرح 
پیشنهادی برگزاری کنگره و نمایشگاه 
صنعــت و بازار ســاز های نوین باید 
ارزشی که برای این منطقه ایجاد می کند 

مشخص شود.
رئیس کنگره و نمایشگاه بین المللی 
صنعت و بازار ساز های نوین نیز  یکی 
از مشــکالتی دوران کرونا که صنایع 
داخلی با آن مواجه شــدند مشکالت 

فــروش صنایع و تحریم ها اســت، 
افــزود: اســمارت مارکتینگ ضمن 
کمک می تواند صنعت کشور ما را از 

رکود خارج کند.
پوربشــاش ارائــه مباحــث علمی، 
تجربیات به روز دنیا را از محوریت های 
اصلی این کنگره برشــمرد و افزود: با 
برگزاری ورکشــاپ ها و کارگاه های 
متعددی به بررسی راه کار های رونق 
اقتصاد هر صنعت پرداخته خواهد شد.
وی با بیان این که در ســطح کشــور 
به صورت گســترده به نمایشگاه بین 
المللی آنالین نیاز داریم، اظهار داشت: 
بــا برنامه ریزی هدفمند نســبت به 
برگزاری نمایشگاه بین المللی مجازی 
ایران با محوریت صنایع اقدام خواهیم 
کرد تا بتوانیم نمایشــگاه را در ۱۲ ماه 

ســال و ۲4 ساعته فعال کنیم و با تمام 
دنیا تعامل داشته باشیم.

پوربشاش افزود: بخشی از کار علمی 
است و قرار است که آخرین تجربیات 
حوزه دیجیتال مارکتینگ دنیا در این 
کنگره مطرح شود و حدو ۷ سخنران 
در تراز بین المللی در این حوزه حضور 

خواهند داشت.
حسین همتی سرپرســت معاونت 
اقتصادی و سرمایه گذاری بر اهمیت 
این رویداد اشاره داشت و گفت: باید 
قبل از برگزاری کنگره و نمایشگاه بین 
المللی در حوزه صنعت، صنایع جزیره 
کیش مورد مطالعه قــرار داد چرا که 
مشارکت صنایع کیش در این رویداد 
مهم بســیار حائز اهمیت است و باید 

مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.


