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غالمحسین مظفری گفت: با ایجاد 
زیرساخت موردنیاز و تعامل سازنده میان 
روابط عمومی ســازمان و شرکت های 
تابعه می توانیــم ظرفیت ها و تحوالت 
عمرانی، اقتصادی و گردشگری جزیره 
کیش را با برجسته سازی و اطالع رسانی 

هوشمندانه، به تمام دنیا معرفی کنیم.
رئیس هیأت مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان منطقــه آزاد کیــش، در 
نخســتین جلسه شــورای هماهنگی 
روابط عمومی هــا، بــا محوریــت 

ایجــاد »تعامل ســازنده، شــفافیت 
و هوشمندســازی، تولیــد محتــوا، 
گزارش های تحلیلی، تبلیغات محیطی، 
بین المللی سازی و ارتقای کیفیت اخبار 
تولیدی« که چهارشنبه ۲۸ آبان در سالن 
رازی مرکز همایش هــای بین المللی 
کیش برگزار شد؛ ایجاد ظرفیت باالی 
اطالع رســانی و تبلیعات محیطی در 
مجموعه روابط عمومی هــای فعال و 
پرتالش جزیره کیش را مثبت ارزیابی 
کرد و افزود: با انسجام و همکاری عمومی 

و بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های 
اســتثنایی در قالب یــک برنامه ریزی 
دقیق می توانیم موضوعات منطقه ای 
و فراملی را مدیریت کنیــم و به کمک 

دولت بشتابیم.
وی ایجاد تعامل میان دستگاه های 
مســتقر در ایــن منطقــه را نمایانگر 
سیستم توانمند و فعال در جزیره کیش 
عنوان کرد و گفــت: منطقه آزاد کیش 
با ظرفیت های اقتصادی، گردشگری و 
تولیدی از زیرساخت ورزشی خوبی برای 

جذب تیم های ملی و برتر کشور در این 
منطقه برخوردار است که با اطالع رسانی 
گسترده در رســانه های ارتباط جمعی 
می توانیم این ظرفیت ها را در سطح ملی 

و فراملی معرفی کنیم.
به گفته مظفــری تحقق یافتن این 
امر مهم مســتلزم انســجام میان تمام 
حوزه های فعال در سازمان منطقه آزاد 
کیش و اطالع رســانی دقیق است که 
موجب شناســایی ظرفیت های جدید 

خواهد شد.
 رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش نیز در این جلسه، پروژه های 
عمرانی از جمله ســاماندهی سواحل 
این منطقه را از اولویت های این سازمان 
برشمرد و گفت: هدف از تشکیل شورای 
هماهنگی روابط عمومی سازمان »حفظ 
ماهیت مستقل شــرکت ها و برقراري 
انسجام کاری اســت و تداوم برگزاری 
این جلســات« فرصت مغتنمی برای 
بهره مندی از ظرفیت هــای موجود و 

بررسی عملکردها است.
ناصــر آخوندی بر ضــرورت اطالع 
رسانی دقیق و تخصصی به جامعه هدف 
و مسئوالن کشوری در خصوص» تدوین 
برنامه سه ساله منطقه آزاد کیش، تحلیل 
روند صادرات، توسعه و پیشرفت پروژه ها، 

رونق اقتصادی و مســائل درون و برون 
سازمانی« تاکید داشت و افزود: شورای 
هماهنگی روابط عمومی ها در راستای 
سیاست های کالن ســازمان، مسائل 
فرهنگی، اجتماعی درون ســازمان و 
همچنیــن موضوعــات مربــوط به 
پروژه های فعال در سطح جزیره کیش 

را مورد بررسی قرار دهند.
معاون توسعه مدیریت و سرپرست 
معاونــت اقتصادی و ســرمایه گذاری 
ســازمان منطقه آزاد کیش، تشکیل 
شــورای روابط عمومی ها را زمینه ساز 
»تولید محتــوا و تحلیــل موضوعات 
حوزه های مختلف این منطقه« عنوان 
کرد و گفت: ایجاد درآمدهــای پایدار 
از اقدامــات موثری ســازمان منطقه 
آزاد کیش است که ســبب شد تا ده ها 
سال آینده از فروش زمین برای تامین 
منابع مالی بی نیاز باشیم. وی »سیستم 
هوشمند ســازی پرونده ها، شفافیت و 
کنترل اقدامات « را از دیگر اقدامات موثر 
و ارزشمند این سازمان برشمرد و گفت: 
باید اقدامات انجام شده در زمینه های 
مختلف به شکل دقیق و کارشناسی شده 

در سطح گسترده اطالع رسانی شود.
معاون توســعه مدیریت ســازمان 
منطقه آزاد کیش، بر اهمیت تشــکیل 

شــورای روابــط عمومی ها و همســو 
شدن نماینده های شــرکت های تابعه 
با سیاست گذاری کالن سازمان اشاره 
داشــت و تصریح کرد: اطالع رســانی 
شــفافیت عملکرد ســازمان بر اساس 
شاخصه های تعریف شده توسط روابط 
عمومی سازمان منطقه آزاد کیش انجام 

می شود.
ناصر آخوندی در ادامه افزود: فعالیت 
مجموعه روابط عمومی ها نباید متمرکز 
بر انتشار برنامه های روزانه، بازدیدها و 
رویدادهای مختلف باشــد بلکه باید به 
مسائل اجتماعی، مشکالت ورود خودور، 
برگشــتن ۲۲ کارخانه متوقف شده بر 
چرخه تولید و فعال شــدن پروژه هایی 
که به دالیل مختلفی غیر فعال شده بود 

پرداخته شود.
آخونــدی بــر ضــرورت تبدیــل 
گزارش های خبری و تحلیلی از سوابق 
فعالیت های سازمان تا امروز به کتابچه 
و بروشــور به عنوان یک اقدام ارزشمند 
و ماندگار تاکید کرد و اظهار داشــت: با 
اهتمام ویژه به موضوع تولید محتوا، چاپ، 
مستند سازی و خبرهای اثر بخشی که 
در این منطقه تنظیم می شود باید برای 
اطالع رسانی به مراکز تصمیم گیری و 

بخش های مختلف کشور تالش کرد.
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اســتعداد کیش  به ظرفیت های ارزشمند 
گردشگری خالصه نمی شود. این جزیره با مدل 
امکانات بسیار خوب ورزشــی خود، می تواند 
به یکــی از مراکز ثقل  ورزش هــای همگانی و 
قهرمانی، مسابقات ورزشی و اردوهای آمادگی 
تیم  های ورزشی تبدیل شود و در آینده به این 
منطقه به عنوان یکی از کانون های استعدادیابی 

ورزشی شناخته شود.
دیدگاه کنونی این است که ورزش به عنوان 
ظرفیتی فراگیر در ارائه خدمات به کیشوندان و 
گردشگران و همچنین کمک به رونق وپیشرفت 
ورزش کشور اهمیت بسزایی دارد. جزیره کیش 
با دارا بودن شرایط مطلوب و پتانسیل های بسیار 
باال در رشــته های مختلف ورزشی می تواند با 
برنامه ریزی جامع و همه جانبه یکی از قطب های 
مهم در رونق حوزه ورزش کشور باشد. ورزش در 
دنیای امروز به عنوان یک صنعت مورد توجه قرار 
گرفته و اقتصاد بزرگی را به خود اختصاص داده 
اســت. از این منظر، یکی از اصلی ترین اموری 
که باید در دســتورکار قرار گیرد، تغییر نگرش  
در چگونگی اداره  هیات  های ورزشی است تا از 
حالت هزینه ساز خارج شوند و با تغییر ساختار 
به درآمد زایی دست پیداکنند. در عین حال پر 
واضح است که جامعه پر نشاط و شاداب، مستلزم 
ترویج ورزش و توســعه امکانات و ظرفیت  های 

موجود است. 
نکته مهم دیگر، حضور چهره  های نام آوری 
بسیاری از رشــته  های ورزشی  در بین ساکنان 
کیش اســت که  نشــان از قابلیت  های فراوان 
در جزیــره داشــته و ما نیــز با فراهــم کردن 
زیرســاخت  های قابل قبول، باید بستر ارتقای 
کیفیت آمــوزش را برای این عزیــزان فراهم 
کنیم. ایجاد زمینه  های الزم برانگیزاننده برای 
مشارکت بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری 
در ســازه  ها و تاسیسات ورزشــی هم رویکرد 
دیگری است که به گونه ای پویا از سوی سازمان 
دنبال می شــود. بر این اســاس بــا همکاری 
هیأت  هــای ورزشــی دریایی به ویــژه هیأت 
قایقرانــی جزیــره کیش و بخــش خصوصی 
به شــکل تخصصی تر به توســعه ورزشــهای 
دریایی پرداخته خواهد شد و عالوه بر میزبانی 
رویدادهای ملی و بین المللی سیلینگ )بادبانی( 
و کایت بردینگ، بــه اعزام ورزشــکاران این 
رشته  ها به مســابقات جهانی و نیز میزبانی این 

رقابت ها اقدام می شود. 

میزبانی از رویدادهای بین المللی ورزشــی، 
از برنامه  های جدی ســازمان منطقه آزاد کیش 
است.  ورزش کیش می تواند درحوزه بین المللی، 
یاری گر ورزش کشــور در برگزاری و میزبانی از 
رویدادهای بزرگ جهانی باشــد. رسالت مهم 
موسسه ورزش و تفریحات ســالم کیش آماده 
کردن نســل جوان برای ورود بــه عرصه  های 
اجتماعی و میادین ورزشــی است که موجبات 
رقابت سالم توأم با رفاقت، اســتقامت و تالش 
برای پیروزی و پذیرش شکســت و تالش برای 
جبران آن می باشد. به امید آنکه با شناخت نیازها 
و توجه به خواسته  های مردم شریف جزیره کیش 
بتوانیم هدایت گر نسلی باشــیم که با پشتوانه 
پرافتخارومحکم، نگاهش به افق دوردست آینده 
دوخته شده است. موسســه ورزش و تفریحات 
سالم حدود 1۸3.93۲ مترمربع فضای ورزشی 
دارد که شامل 15.6۸5 متر فضای سرپوشیده و 
16۸.۲47 متر مربع فضای روباز می باشد . که بر 
این اساس سرانه فضای ورزشی در جزیره زیبای 
کیش به ازاء هرنفر 7 مترمربع می باشد که باالتر 
از اســتاندارد جهانی و 11 برابر سرزمین اصلی 
می باشد. سرانه فضای ورزشــی در جهان به ازاء 
هر نفر ۲/5 متر و در سرزمین اصلی 0/6 متر است.
*مدیرعاملموسسهورزشوتفریحاتسالمکیش

یادداشت

ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی کیش تعیین تکلیف می شود. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش به همراه سید محمدرضا مداح مشاور و 
مدیرکل حوزه ریاست و جمعی از مدیران این سازمان، دوشنبه ۲6 آبان با هدف بررسی وضعیت استقرار شعبه مرکزی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد بین المللی کیش، از بخش های مختلف ساختمان مرکزی این دانشگاه بازدید کردند. غالمحسین مظفری، در این 
بازدید ضمن اشاره به انعقاد تفاهم نامه میان سازمان و این دانشگاه در قالب » قرارداد استیجاری5 ساله« و همچنین قراردادی از سوی 
سازمان منطقه آزاد کیش با وزارت امورخارجه مبنی بر استقرار دفتر نمایندگی این وزارتخانه در ساختمان فعلی دانشگاه آزاد پس از 
پایان مهلت قرار داد گفت: در آینده نزدیک جلسه ای مشترک با حضور حوزه امالک وزارت خارجه 
و دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی کیش برای تعیین تکلیف این مجموعه برگزار خواهد شد. 
وی افزود: این ساختمان در قالب قرارداد استیجاری به مدت 5 سال در اختیار دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بین المللی کیش قرار گرفته بود  که مدت این قرارداد مرداد امسال به اتمام رسیده است.

فراهم شدن بستر الزم برای صادارت، راه اندازی ابزارهای اینترنتی برگزاری رویدادها، رونق و توسعه کسب و کارها و ارائه محصوالت 
جدید از جمله ظرفیت های ایجاد شده برای فعالیت شرکت های دانش بنیان در مرکز نوآوری کیش است. به گزارش ایلنا؛ دبیر هیات 
امنا و مدیر مرکز نوآوری کیش از ایجاد ظرفیت های جدید با هدف »ورود به بازار کار، توسعه و رونق اقتصادی و افزایش تقاضای عرضه 
محصوالت نوآورانه شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز نوآوری کیش« خبر داد و گفت: در راستای برقراری انسجام میان المان ها 
و ظرفیت موجود در این مجموعه؛ فعالیت های مختلفی در مرکز نوآوری کیش آغاز شده است. به گفته مسعود توفیقی عملیات طراحی 
و راه اندازی ابزارهای اینترنتی با هدف برگزاری رویدادهای مختلف براساس اولویت بندی محصوالت فناورانه در دستور کار مرکز 
نوآوری کیش قرار گرفته است. وی به مجموعه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظام نامه های تدوین 
شده برای ایجاد مرکز نوآوری کیش با هدف پذیرش شرکت های دانش بنیان در این مرکز اشاره 
کرد و گفت: تاکنون قرارداد استقرار 40 شرکت دانش بنیان از میان بیش از 170 شرکت درخواست 

کننده به امضا رسیده و برای فعالیت محصوالت فناورانه در این مرکز مستقر شدند.

ایجاد فرصت های جدید برای رونق اقتصادی جزیره تعیین تکلیف ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی کیش

دومیــن هفته فرهنگی اتریش، اســفندماه 
امسال در جزیره زیبای کیش برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، در مراسم امضای 
تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد کیش 
و انجمن فرهنگی اتریــش در تهران، طرفین بر 
گســترش همکاری های فرهنگی و گردشگری 

تاکید کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در این دیدار ضمن اظهار خوشحالی از 
توجه سفیر وقت اتریش در ایران به جزیره کیش 
گفت: سابقه همکاری دراز مدت ایران و اتریش، 
زمینه مثبتی برای توسعه همکاری های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان دو کشــور 

ایجاد کرده است.

غالمحسین مظفری با اشــاره به گسترش 
ارتباطات بین الملل ایران در فضای جدید بوجود 
آمده گفــت: امید می رود در مســیر تعامالت با 
کشورهای توسعه یافته، دســتارودهای خوبی 
نصیب ملت مقاوم ایران گردد. در این میان به دلیل 
شرایط آب و هوایی مناسب و زیرساختهای مطلوب 
کیش، آماده همکاری های مشــترک با لحاظ 

ضوابط و چارچوب های قانونی هستیم.
وی افزود: عالوه بر همــکاری در حوزه های 
فرهنگی و هنــری، طراحی تورهــای ترکیبی 
و مشــترک میان اتریش و کیــش و همچنین 
اســتفاده از ظرفیت دانشــگاههای مطرح آن 
کشور برای ایجاد دوره های آموزشی تخصصی 
در حــوزه گســترده صنعــت گردشــگری با 
همــکاری یکــی از دانشــگاههای داخلــی از 

 جمله پیشــنهادهای همکاری مشترک است.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در ادامه 
گفت: ضمن آمادگی برای برگزاری دومین هفته 
فرهنگی اتریش در جزیره کیش در سال جدید 
میالدی با رعایت تمامی جنبه های پیشگیرانه 
در خصوص کنتــرل کرونا، امیدواریــم با ایجاد 
زمینه های الزم بتــوان در آینده هفته فرهنگی 

کیش را در وین برگزار کرد.
ســفیر اتریش نیــز در ایــن دیــدار گفت: 
ســابقه همکاری های ایــران و اتریش، قدمتی 
700 ساله دارد. بر این اســاس ما همیشه آماده 
توســعه رابطه بــا ایران بــوده و هســتیم. وی 
افزود: برای ما مایه خوشــوقتی است که توافق 
برجام به عنوان ســند مشــترک همکاری های 
راهبردی ایــران و 5+1 در نیل به همکاری های 

 صلح آمیز هســته ای به میزبانــی اتریش بود. 
استفان شولتز با اشاره به تفاوت و تمایز کشورش 
در برخورد با ایران با ســایر کشورها، گفت: برای 
توسعه همکاری ها با ایران از جمله همکاری در 
حوزه پایان ناپذیر فرهنگ و هنر بســیار 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 شــده 
که بنا به گفته سفیر، در نیمه نخست ماه مارس 

۲0۲1 خواهد بود.

تفاهم نامه دو جانبه میان ســازمان منطقــه آزاد کیش و 
کمیسیون گردشــگری اتاق ایران به منظور ایجاد زمینه های 
همکاری مشترک و گسترش تعامل در حوزه گردشگری، صنایع 
دستی، اقتصاد ورزش، و زیر ساخت های فن آورانه به امضا رسید.

در راستای ایجاد زمینه های همکاری مشترک و استفاده 

مطلوب از ظرفیت هــا و توانایی های تخصصــی، تفاهم نامه 
دو جانبه با حضور خسرو نشــان معاون گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش و کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای 
وابســته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران 
به نمایندگــی علی اکبــر عبدالملکی »رئیس کمســیون 
گردشگری«چهارشنبه ۲۸ آبان در سالن اجتماعات سازمان 

منطقه آزاد کیش به امضا رسید. 
خسرو نشان در این جلســه بر اهمیت آبادانی بخش های 
مختلف سرزمین ایران اســالمی که یکی از دغدغه های اصلی 
»رونق گردشگری و تحوالت اقتصادی« در حوزه های مختلف 

است اشاره داشــت و گفت: برای رســیدن به این جایگاه ویژه 
نیازمند به تدوین برنامه ریزی دقیق  و مدون هست که اقدامات 

خوبی در این خصوص انجام شده است. 
نشان با بیان این که جزیره کیش در حوزه های »اقتصادی، 
عمرانی، گردشگری« به یک برند مطرح در کشور تبدیل شده 
است افزود: برند ســازی در حوزه های مختلف مفهوم عمیقی 
هست که در این منطقه تحقق یافته اســت و در مساحت 90 
کیلومتر مربع 5۲هتل ســاخته شــده و 6۲ هتل نیز در حال 

ساخت است. 
وی گفت: در برخی از مراکز استان ها و شهرهای بزرگ حتی 

چند نمونه اندکی از این هتل های ســاخته شده وجود ندارد و 
مراکز اقامتی در این اســتان ها یکی از مهمترین کمبود های 

موجود در حوزه گردشگری است. 
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ایجاد انگیزه در 
فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری در این منطقه را ظرفیت 
تاسیسات گردشگری از جمله» 400 مرکز پذیرایی، ۲4 کلوپ 
تفریحات دریایی و مجموعه مارینا« که در کشور بی نظیر است، 
اشاره کرد و گفت: با برگزاری هفته های فرهنگی و معرفی اقلیم 
و اقوام استان های مختلف در جزیره کیش این منطقه می تواند 

پایلوت گردشگری هوشمند در کشور شود. 

هفته فرهنگی اتریش در کیش برگزار می شود

براساسیکتفاهمنامهعملیاتیمیشود؛

گسترش تعامالت گردشگری، اقتصاد ورزش و فناورانه در کیش 

خبر

خبر
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