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سازمان هواپیمایی:
محدودیت سفر به جزیره کیش 

لغو شد

پروازها به مقصد کیش از تهران و سه استان دیگر 
که به دلیل شیووع کرونا حدود دوماه بود لغو شده 

بود، از امروز )شنبه( مجددا آغاز می شود.
٢٨ اسفند ماه سال گذشــته با توجه به مصوبه 
فوق العاده شورای ســامت جزیره کیش مبنی بر 
جلوگیری از شیوع بیش از حد ویروس کرونا، شرکت 
هواپیمایی کیش موظف شــد پروازهای تهران - 
جزیره کیش، اصفهان - جزیره کیش، شیراز - جزیره 
کیش، مشهد - جزیره کیش و بندرعباس - جزیره 
کیش را تا اطاع ثانوی باطل کرده و امکان ســفر 

هیچگونه مسافری به جزیره کیش مجاز نبود.
امروز اما با مصوبه شورای سامت جزیره کیش و 
پس از بررسی های صورت گرفته، محدودیت موقتی 

سفر مسافرین به جزیره زیبای کیش لغو  شد.
بر این اساس از روز شنبه بیستم اردیبهشت ماه 
سفر به جزیره کیش بدون اعمال محدودیت امکان 

پذیر خواهد بود.
سخنگوی ســازمان هواپیمایی روز جمعه به 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: امکان پرواز ســایر 
شرکت های هواپیمایی به جزیره کیش از روز شنبه 
باال مانع است و شرکت های هواپیمایی می توانند از 
روز شنبه مجوز سفر به کیش را از سازمان هواپیمایی 

دریافت کنند.
رضا جعفرزاده گفت: تمام افرادی که نیاز به سفر به 
جزیره کیش را دارند، می توانند بلیط مورد نظر خود را 
از دفاتر فروش شرکت های هواپیمایی یا آژانس های 

هواپیمایی تهیه کنند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی ادامه داد: پروازها 
اکنون به ضــرورت انجام می شــود که عمدتا غیر 
اقتصادی بوده است؛ با رعایت اقدامات پیشگیرانه 
برای مبــارزه با شــیووع کرونا و رعایــت تمامی 
دستورالعمل های وزارت بهداشت و بر اساس شیوه 
نامه ارسالی به شرکت های هواپیمایی، فرودگاهها و 
عوامل خدمات زمینی در فرودگاهها و کرو پروازی 

انجام می شود.
    

برقراری مجدد  ارتباط اپراتورهای 
تلفن همراه  در جزیره کیش 

با همت اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد 
کیش )تله کیش( و با همــکاری معاونت عمرانی 
این سازمان تمامی خطوط دیتای اپراتورهای تلفن 
همراه کیش از شامگاه شنبه سیزدهم اردیبهشت 
برقرار شد و درحال حاضر پی گیر راه اندازی مجدد 

سرویس دیتای خطوط ثابت نیز هستیم. 
به گزارش ایلنا؛ مهدی نجــاری رییس اپراتور 
تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش )تله کیش( 
با بیان این که صبح شنبه سیزدهم اردیبهشت مرکز 
مخابراتی شهدای گمنام کیش طعمه حریق شده 
بود، گفت: این حادثه منجربه قطع گستره تمامی 
خطوط دیتای تلفن همراه و ثابت جزیره کیش شد 
که با پیگیری های صورت گرفته از ســوی اپراتور 
تلفن همراه و معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد کیش، شــرکت ارتباطات زیرساخت، 
ارتباط رادیویی کیش و چارک، همراه با دو پورت ۱۰ 
گیگ اضطراری راه اندازی شد. نجاری خاطر نشان 
کرد: با پیگیری های صورت گرفته سرویس دیتای 
اپراتورهای تلفن همراه در شامگاه شنبه سیزدهم 
اردیبهشــت برقرار شد و اکنون ســرویس دیتای 
اپراتورهای تله کیش، همراه اول، ایرانسل و رایتل 

برقرار شده است. 
منصور مانوری شــمس مدیر امور زیربنایی 
سازمان منطقه آزاد کیش با اشــاره به مشارکت، 
همکاری و هماهنگی با شــرکت آب و برق کیش و 
شرکت عمران، آب و منطقه آزاد کیش، اظهار داشت: 
یک دستگاه کلر ایستاده و یک دستگاه فن به منظور 
جلوگیری از گرمایش دستگاه های مستقر در مرکز 
مخابراتی شهدای گمنام کیش تامین شد تا از بروز 
اتفاقات مشابه جلوگیری شود. مانوروزی افزود: با 
هماهنگی های صورت گرفته با بندر لنگه در راستای 
برطرف کردن مشکات پیش رو در این حوزه 4 نفر 
از کارشناس های حوزه مخابرات در جزیره کیش 

حضور دارند.

اخبار کیش
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مدیرعامل منطقــه آزاد کیش 
با اشــاره به انتشــار برخی از اخبار 
مبنی بــر واگــذاری اراضی کیش 
به کشــورهای خارجــی از جمله 
چینی ها اظهار کــرد: هیچ مذاکره 
و صحبتی در این باره انجام نشــده 
و هیچ ســندی هــم دربــاره این 
موضوع وجــود ندارد. ایــن اخبار 
توسط یک سایت سلطنت طلب در 
خارج از کشــور تولیــد و به صورت 
مرتب بازنشر شــده که با همکاری 

 پلیس فتا توانســتیم این سایت را 
شناسایی کنیم. 

غامحسین مظفری در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصادی ایلنــا با بیان 
اینکه کیش پاره ای از کشور است و 
در طول تمام دولت ها در این منطقه 
ســرمایه گذاری انجام شــده است 
گفت: جزیره کیش پتانسیل باالیی 
برای جذب سرمایه گذاری ها داشته 
اســت و به هر حال در تمام دوران 
شرایط برای رشــد و توسعه منطقه 

آزاد کیش فراهم شده است.
وی تاکید کــرد:  معتقدم امروز 
منطقــه آزاد کیش عــاوه بر حل 
مشکات خود باید بتواند به بخشی 
از مشکات کشــور را هم حل کند 
و اتفاقا در یک ســال گذشــته در 
حوزه هــای مختلف همیــن نگاه 
و رویکــرد را دنبــال کرده ایم و در 
برنامه های توســعه ای همواره تمام 
اسناد باالدستی را در نظر داشته ایم.

مدیرعامل منطقــه آزاد کیش با 

بیان اینکه برنامه های توسعه ای در 
منطقه آزاد کیش معموال سه ساله 
تدوین می شود گفت:  امسال در سال 
دوم اجرای برنامه های توسعه ای در 
این منطقه هســتیم و بر اساس آن 
اســتراتژی هایی را تعریف کرده ایم 

که ملزم به اجرای آن هستیم.
مظفری با بیان انکه اولویت برنامه 
ما در کیــش اقتصاد اســت، گفت:  
زمانی که مدیریت منطقه آزاد کیش 
را بر عهده گرفتم شرایط اقتصادی 

ســختی در جزیره در منطقه حاکم 
بود بنابرایــن باید به لحــاظ مالی 
منطقه را توانمند می کردیم تا بخش 
خصوصی هم حس کند یک سازمان 

مقتدر در کنار آن حضور دارد.
مظفری با تاکید بر اینکه ســال 
گذشته ســال توانمندی اقتصادی 
در منطقــه آزاد کیش بــوده گفت:  
برای ســال 99 منطبق با دســتور 
رهبری سیاست های متعددی برای 
تحقق شعار جهش تولید داریم که 
مهمترین آن احیای پروژه های نیمه 

کاره است.
وی بــا بیان اینکه فعال ســازی 
پروژه ای نیمه کاره از ســال گذشته 
آغــاز شــد، گفــت: فعال ســازی 
پروژه هــای نیمه تمام بــا مدیریت 
بخش دولتی در اولویت برنامه کاری 
ســازمان منطقه آزاد کیش بوده و 
توانستیم ۱۱ پروژه بسیار مهم نیمه 

کاره را فعال سازی کنیم.
وی با بیان اینکــه دوره معطلی 
این پروژه های نیمــه کاره بین ٢ تا 
۱5 سال قبل بوده است گفت: عموما 
این پروژه ها یک طرف مردمی داشته 
بنابراین ما با ســرمایه گذاری های 
مردمی در این پروژه های نیمه تمام 
مواجه بودیم کــه باید هر چه زودتر 
سرمایه خفته مردم در این پروژه ها 

را احیا می کردیم.
مظفری ادامــه داد: یکی دیگر از 
مشکات بســیار جدی موجود در 
منطقه آزاد کیش عدم صدور پایان 
کار برای پروژه ها بــود از این رو ۱۱ 
هزار و 5۰۰ پایان کار را فقط در سال 

گذشته صادر کردیم که به دنبال آن 
اسناد زیادی هم صادر شد.

وی بــا اشــاره بــه جــذب 
ســرمایه گذاری در منطقــه آزاد 
کیش در سال گذشته گفت: میزان 
ســرمایه گذاری جــذب شــده در 
منطقه ۱355 میلیارد تومان بود که 
نسبت به سال گذشته افزایش 5۰۰ 

درصدی به همراه داشت.
وی همچنیــن دربــاره ارزش 
ریالــی پروژه  های عمرانــی در این 
منطقه گفت: در سال گذشته ارزش 
پروژه های عمرانی ٢5 هزار میلیارد 
تومان بــوده که حداقــل ۱۰ هزار 
میلیــارد تومان آ ن متعلــق به ۱۱ 
پروژه نیمــه کاره فعال شــده بوده 

است.
وی همچنین با اشــاره به انتشار 
برخــی از اخبار مبنی بــر واگذاری 
اراضی کیش به کشورهای خارجی 
از جمله چینی هــا اظهار کرد: هیچ 
مذاکره و صحبتی در این باره انجام 
نشده و هیچ ســندی هم درباره این 
موضوع وجود ندارد. این اخبار توسط 
یک سایت ســلطنت طلب در خارج 
از کشــور تولید و به صورت مرتب 
بازنشر شــده که با همکاری پلیس 
فتا توانستیم این سایت را شناسایی 

کنیم.
مظفری تاکید کــرد:  از آنجایی 
که کیش منطقه بسیار مهمی است 
مردم بر روی بسیار حساس هستند 
و بر روی این اخبار حساسیت بسیار 
زیادی نشــان می دهند اما تمام آن 

شایعه است.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش در گفت وگو با ایلنا: 

واگذاری کیش به خارجی ها شایعه است

شرکت هواپیمایی کیش در راستای بهره گیری از سیستم های نوین برای آموزش الکترونیک و اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی موفق به دریافت مجوز آموزش های الکترونیک از سازمان هواپیمایی کشوری شد  به گزارش ایلنا، شرکت هواپیمایی 
کیش با درخواست مجوز آموزش الکترونیک عملیات از طریق  E – Learning از سازمان هواپیمایی کشوری؛ پس از بررسی های 
صورت گرفته در خصوص زیر ساختی و عملیاتی واحدهای آموزشی کیش ایر، بر اساس نظامنامه ها، مجوز آموزش الکترونیکی یا 
E – Learning برای شرکت هواپیمایی کیش صادر شد. همچنین شرکت هواپیمایی کیش در راستای ارائه خدمات شایسته 
به مسافرین و ساکنین جزیره کیش در حال بررسی و بهره گیری از روش ها و سیستم های نوین آموزشی، عملیاتی، بازرگانی و... 
مطابق با آخرین استاندارهای روز دنیا است. گفتنی استشرکت هواپیمایی کیش در سال ۱3۷۰ تاسیس شد. این شرکت پس 
از ثبت و دریافت مجوزهای قانونی به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش و در قالب یک شرکت سهامی 
خاص، فعالیت خود را از خرداد ماه همان سال با دو فروند هواپیمای اجاره ای آغاز کرد. کیش ایر، دارای ۷ فروند هواپیمای بوئینگ 
MD و ٢ فروند هواپیمای فوکر ۱۰۰ و ٢ فروند ایر باس A3٢۱ است و با تمام خصوصیات و استانداردهای الزم بین المللی، یکی 

از شرکت های عضو IATA )یاتا( و نخستین شرکت داخلی دارنده گواهینامه IOSA )آیوسا( است.

آناهیتا عبدالملکی و یسنا مظاهری در مســابقه مجازی کشور تحت عنوان چالش 
بیشترین تعداد ماواشی )ضربه پا( در یک دقیقه؛ مقام قهرمانی این مسابقه را کسب کردند. 
به گزارش ایلنا، در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا میان اقشار مختلف جامعه 
و بر اساس ضرورت تعطیلی اماکن ورزشی، مسابقه کاراته در سبک "شیتوریو اینویی ها" 
تحت عنوان چالش بیشترین تعداد ماواشی گری در یک دقیقه با هدف افزایش انگیزه 
ورزشکاران به ورزش، حفظ آمادگی جسمانی، و ایجاد نشــاط و شادابی آنان به صورت 
مجازی در سطح کشور برگزار شد. در این مسابقه مجازی شرکت کنندگان ورزشکار با رعایت قوانین مسابقه بدون آن که پای 

تحمل کننده وزن را حرکت دهند ماواشی را اجرا و بیشترین ضربه را در یک دقیقه انجام می دادند.
گفتنی است در این مسابقه با اعام کمیته فنی؛ آناهیتا عبدالملکی و یسنا مظاهری شرکت کنندگان این مسابقه از جزیره 
کیش با مربیگری هاجر راستگو با انجام چالش بیشترین تعداد ماواشی گری در یک دقیقه، موفق به کسب قهرمان طایی این 

مسابقه شدند.

از سوی سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت؛ 

اعطای مجوز آموزش های الکترونیک به شرکت هواپیمایی کیش 
در مسابقه مجازی کشوری حاصل شد

کسب مقام قهرمان طالیی تیم کاراته دختران جزیره کیش

خبر

خبر

اســتفاده از دانــش و فناوری هــای روز 
دنیا و بومی ســازی آن با شــرایط و ساختار 
موجود یکی از اهداف مهم و بلندمدت جهت 
دستیابی به توســعه پایدار در جزیره کیش 
اســت که این مهم می تواند در سطح کشور 
به عنوان الگویی موفق مطرح و مورد استفاده 

قرار گیرد. 
به گزارش ایلنا، در آغاز بازدیدهای دوره ای 
چهارشنبه های هرهفته با حضور غامحسین 
مظفری رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل، 
ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت، سید 
علیرضا علوی رضــوی مدیر روابط عمومی و 

امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد کیش و 
داریوش سلیمی مشاور مدیرعامل در مرکز 
نوآوری کیش از بخش های مختلف دانشگاه 
جامع علمی کاربردی و انبار سازمان منطقه 

آزاد کیش بازدید کردند.
همچنیــن مدیرعامل ســازمان منطقه 
آزاد کیش ضمــن بازدیــد از دو بخش انبار 
مرکزی و جمعــداری اموال این ســازمان، 
گفــت: کتابچه هــای چاپ شــده موجود 
در انبــار ســازمان منطقــه آزاد کیــش 
لعمل طراحــی  تحت عنــوان دســتورا
پیاده روها به همراه نقشــه های اســتاندارد 

جــداول، پیاده روهــا و ورودی پارکینگ ها 
می تواند به عنوان نمونــه ای موفق و الگویی 
ســاختاری مورد اســتفاده شــهرداری ها، 
 وزارتخانه ها و نمایشــگاه های سطح کشور 

قرار گیرد.
گفتنی است مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در راستای ارتقای سطح آموزشی 
و تجهیز امکانات مورد نیاز و افزایش فضای 
آموزشی از بخش های مختلف ساختمان یک 
و دو دانشگاه جامع علمی کاربردی کیش نیز 
بازدید کرد و در جریان روند توسعه آموزشی 

این دانشگاه قرار گرفت.

ناصر اخوندی: ویژگی اصلی برگــزاری کاس های آناین 
استفاده بهینه از زمان و به حداقل رساندن هزینه های تردد به 
آموزشگاه ها است که در روند توسعه و پیشرفت عرصه آموزشی 

موسسه علوم و فنون کیش نقش به سزایی خواهد داشت 
به گزارش ایلنا؛  در بازدید ناصر آخوندی عضو هیئت مدیره و 
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش به  همراه مسعود 
توفیقی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش 
از سازوکار جدید برگزاری کاس های آناین این موسسه خبر داد 
و گفت: ویژگی های اصلی این کاس ها استفاده بهینه از زمان و 
کاهش هزینه های تردد به آموزشــگاه ها که می تواند در عرصه 
آموزشی نقش به سزایی در توسعه و پیشرفت موسسه علوم و فنون 
کیش داشته باشد. در ادامه این بازدید مسعود توفیقی عنوان کرد: 

شرکت متقاضیان به  صورت غیرحضوری در کاس های آناین 
این موسسه ضمن این که فرصت یادگیری را افزایش داده است، 
مورد استقبال قابل توجه زبان آموزان از نقاط مختلف ایران نیز 

قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: حضور ساکنین کیش در کاس های از راه 
دور می تواند رسالت موسسه علوم و فنون کیش به  عنوان بازوی 

آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش را تقویت کند.
توفیقی خاطرنشان کرد: آموزش آناین موسسه علوم فنون 
کیش به  صورت تعاملی و مکالمه  محور بوده و در آخر هفته ها و 

روزهای تعطیل امکان شرکت در کاس برای طیف قابل  توجهی 
از مخاطبان به  ویژه مدیران، کارمندان و دانشجویان نیز فراهم 

شده است.
همچنین آموزش آناین زبان در موسسه علوم و فنون کیش 
به عنوان یک مسئولیت اجتماعی پس از شیوع ویروس کرونا آغاز 

شد و اکنون مخاطبان بسیاری را به خود جذب کرده است.
گفتنی است تمامی عاقمندان برای نام نویسی می توانند با 
شماره 4۱59٢٢٢٢ تماس بگیرند یا به وب سایت موسسه علوم 

و فنون کیش به نشانیwww.kish-ist.net مراجعه کنند.

در بازدید دوره ای مظفری از دانشگاه جامع علمی کاربردی کیش تأکید شد؛ 

ضرورت بهره گیری از دانش و فناوری های روز دنیا 

در بازدید از موسسه علوم و فنون مطرح شد: 

تاثیرکالس های آنالین در روند توسعه و پیشرفت عرصه آموزشی 


