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با حضور مشاور رئيس جمهور برگزار شد

گشایش 4طرح بزرگ عمراني – گردشگري در جزیره كيش
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سفر به كيش در هجدهمين جشنواره تابستانی؛ یک تير با چند نشان

با حضور مشاور ریيس جمهور انجام شد:

رونمایي از سه سامانه هوشمند راهنمایی و رانندگی، مجوز اشتغال و شهرسازی در جزیره كيش
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منطقه آزاد كيش بعنوان نخستين منطقه آزاد كشور و در 
جايگاه مهم ترين قطب گردشگري از سال هاي گذشته 
مقصدي مطلوب براي سفرهای متعدد گردشگران بوده 

است.
اذهان گردشگران  در  از جاذبه هاي طبيعي  آنچه پس 
خاطره سفر به كيش را ماندگار می كرد لذت خريد از 

مراكز تجاری متنوع اين جزيره بود.
هرچند با گذشت زمان، تغييرات مديريتی درمنطقه در 
كنار توسعه امكانات در ديگر شهرهای كشور سبب شد 
كه جذابيت هاي سفر به كيش در ذهن گردشگران رنگ 

باخته و رونق سفر به اين منطقه با ركود مواجه شود. 
اين روند البته تنها به دليل شرايط جامعه رخ نداد بلكه 
تغيير  با  همگام  نتوانستند  نيز  كيش  بازرگانان  و  تجار 
نيازهای مردم پيش رفته و با حفظ سطح كمی و كيفی 
خدمات و كاالها پاسخگوي تقاضاي گردشگران باشند. 
مجموع اين عوامل ركود اقتصاد تك بعدي كيش  را كه 
بشدت به خريد گردشگران از مراكز تجاري وابسته بود 

به دنبال داشت. 
جامع  نگرشی  منطقه  دوباره  رونق  براي  راه  موثرترين 
در جهت  متوازن  ساختن فعاليت هاي توسعه اي در 
تمامي حوزه ها بود به گونه اي كه رهايي از اقتصاد تك 
محوری  و هم پوشانی ناشی از اين توسعه همه جانبه 

حافظ اقتصاد كيش در بحران ها باشد.
حضور تيم مديريتی دولت تدبير و اميد در جزيره كيش 
حركت در اين مسير را ممكن كرد و برنامه ريزي اصولي، 
از نظرات كارشناسان زبده و نگاهي جامع  بهره مندي 
جايگزين  آزاد  منطقه  اين  های  ظرفيت  به  ومتحوالنه 
برنامه ريزی های كوتاه مدت و شتاب زده شد. در نهايت  
نگرشی وسيع و همه جانبه كه حل ريشه اي مشكالت را 
بر سياست هاي تسكيني موقت  ترجيح مي داد توسعه 

گردشگری در همه حوزه ها را رقم زد.
در دنياي كنوني كه صنعت نوپای گردشگری به سرعت 
در زمينه های مختلف مانند گردشگری علمی، سالمت، 
ورزشی، تفريحی و..... درشهرها وكشورهای مختلف در 
نيز  كيش  جزيره  مسئوالن  است  وگسترش  رشد  حال 
پای  هم  بخش خصوصی  مشاركت  با  تا  اند  برآن شده 
ساير شهرها و كشورها در مسير رونق گردشگري گام 

بردارند.
مناطق  همه  سرآمد  عنوان  به  كيش  جزيره  كه  باشد 
به پشتوانه ظرفيت های بی نظير وبا تكيه  آزاد كشور 
بردرايت و انديشه ژرف مسئوالن، در بين رقبای منطقه 

آی و جهانی جايگاه واقعی خودرا بيابد.
با  گردشگری  صنعت  متخصصان  زعم  به  كه  رقيبانی 
شكوفا شدن ظرفيت های بالقوه اين منطقه آزاد توان 

رقابت با اين جزيره مرجانی را نخواهند داشت.

با حضور مشاور رئيس جمهور برگزار شد: گشایش 4طرح بزرگ عمراني – گردشگري در جزیره كيش

با حضور مشاور ریيس جمهور انجام شد: رونمایي از سه سامانه هوشمند راهنمایی و رانندگی، مجوز اشتغال و شهرسازی در جزیره كيش

درنشست خبري دكترخلخالي با اصحاب رسانه عنوان شد: بيمارستان كيش براي توسعه گردشگري سالمت آمادگي كامل دارد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در نشست خبری روز خبرنگار: با اقدامات نظارتی انجام شده هيچ پروژه ای بالتکليف رها نمی شود

كيش به هاب مالی تبدیل می شود

دكترمونسان در سفر به امارات بررسي كرد استفاده از ظرفيت های ایرانيان مقيم امارات براي توسعه  اقتصادي و گردشگری كيش در شرایط پسا تحریم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش: كاربری های گردشگری كيش به مسکونی تبدیل نمی شوند

سلطاني فر معاون رئيس جمهور:  تحول و رونق گردشگري در كيش مشهود است  تا سال 1404 ایران به كانون گردشگري حالل در دنيا تبدیل خواهد شد

سفر به كيش در هجدهمين جشنواره تابستانی؛ یک تير با چند نشان

شركت كنندگان رالی كيش چه تسهيالتی دریافت می كنند؟ 

گروه تئاتر جزیره كيش به نهمين جشنواره سراسري تئاتر ارسباران اهر راه یافت

تاكيد بر معرفي جزیره كيش در سطح بين المللي و رونق گردشگري خارجي

پيشرفت 55 درصدی تأمين روشنایی رینگ 75 متري كيش  و نصب 117 تابلو راهنمایي

تقدیر معاون ریيس جمهور از تالش های دكتر مونسان در حفاظت از محيط زیست كيش

نگاه فراملي و تغييرماهيت گردشگري كيش با توجه به شرایط پسا تحریم

1 اردیبهشت2 5 1 مرداد 21394 مرداد 1394شماره 19نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم شماره 19نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم



به مناسبت هفته دولت فردا با حضور مهندس تركان مراسم گشايش 4 طرح 
عمراني و گردشگري در كيش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و اموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مراسم گشايش 
طرح هاي عمراني و گردشگري جزيره كيش با حضور مهندس تركان مشاور رئيس 
از محوطه  اول شهريور ساعت 20  يكشنبه  آزاد،  مناطق  دبير شورايعالي  و  جمهور 

مقابل استخر المپيك آغاز شد.
استخر الـمپيك در مجموعه ورزشي المپيك واقع شده كه تعميرات اساسی و بازسازی 
تمام فضاهای داخلی به وسعت 2200 مترمربع و محوطه سازي 800 مترمربع فضای 

پيرامونی آن در مدت 4 ماه تكميل شده است.
استفاده از سازه فضايی با پوشش ساندويچ پنل در سقف به مساحت 2300 مترمربع، 
اتاق  بخار، سالن بدن سازی،  استخر، جكوزی، حوضچه آب سرد، سونای خشك و 
ماساژ، اتاق احيا )CPR(، البی، پذيرش، نگهبانی، بوفه و كافی شاپ، رختكن، دوش، 
سرويس و اتاق ميهمان، فضاهای اداری شامل دفتر، اتاق های ناجيان و VIP( كفش 
داری و رختكن تيم ها و رختكن عمومی، دوش و سرويس هاي بهداشتی از جمله 

بخش هاي مختلفي است كه در بازسازي استخر المپيك اجرا و ساخته شده است.
در اين مجموعه با بهره گيری از آخرين تكنولوژی روز دنيا، سيستم های تاسيساتی 
نظير بويلرها، ديگ سونای بخار، پمپ های اصلی، سيستم فيلتراسيون، اعالم و اطفاء 

حريق و دوربين های مداربسته نصب شده است.
اقوام  فرهنگ  معرفی  و  جاذبه  ايجاد  هدف  با  كه  است  ايرانی  راه  باغ  طرح  دومين 
مختلف كشورمان به ساكنان و گردشگران داخلی و خارجی جزيره كيشو با مساحتی 
بالغ بر32 هكتار درضلع جنوبی بلوار واليت، حدفاصل ميدان هرمز تا ميدان سعدی 

ساخته شده است.
اين مجموعه شامل هشت باغ ايرانی و 9 دروازه و اثر تاريخی شهرهای كشوراست كه 
از ميدان سعدی با دروازه قرآن شيراز آغاز می شود و درادامه به ترتيب دروازه سی 
و سه پل اصفهان، دروازه هارونيه مشهد، دروازه رق آباد كرمان، پل دختر لرستان، 
دروازه ارگ عليشاه تبريز، دروازه طاق بستان كرمانشاه و دروازه های شميران قرار 

دارند و در ميدان هرمز با نماد سردر باغ ملی تهران به پايان می رسد.
 80 ديواری،  المان   20 سبز،  فضای  هكتار   16 نورپردازی،  با  آبنما  عدد   43 نصب 
عدد بوم نقاشی،گالری مجسمه، سايت كبوتر، پيست دوچرخه سواری با نورپردازی 
LED، زمين ورزش های ساحلی، پيست ماشين های RC در حال ساخت، پاركينگ 
و خيابان دسترسی از جمله بخش هاي مختلف اين باغ راه است كه مراحل ساخت آن 

از مهر سال گذشته آغاز شد.
سومين طرح عمراني وگردشگري جزيره كيش گذر طبيعت نام دارد كه در محدوده 
ای با مساحت كلی 5/6 هكتار حدفاصل اسكله و مجتمع تفريحات دريايی طراحي و 

ساخته شده و حدود 5/3 هكتار ان به محوطه و فضای پارك اختصاص يافته است.
جاده سالمت شامل فضايی برای ورزش، نشاط و تفريح سالم خانواده ها با مساحت 
تقريبی 3900 متر مربع )600 متر طول به عرض 6/5 متر( به همراه 11 دستگاه 

ورزشی، پياده رو ساحلی به طول 270 متر و عرض 3 متر
پارك بازی كودكان، بازی جامپينگ، طنابی و كابلی به مساحت 3000 متر مربع، باغ 
ايرانی به طول 150 متر و عرض 12 متربا سنگ فرش و حوضچه های طولی، فضای 
مربع،  متر   144 مساحت  به  اينتراكتيو  آبنماي  مربع،  متر   1300 با سطح  نشيمن 
بازسازی و ترميم پيست دوچرخه به همراه جداول پليمری و نور پردازی به طول 
حدود 560 متر از جمله بخش هاي مختلف گذر طبيعت است كه مراحل ساخت آن 

از آذر سال گذشته آغاز شد و خرداد امسال به پايان رسيد.
از ديگر بخش هاي اين طرح مي توان از فضای سبز به مساحت 9600 متر مربع، 
مسير ارتباطی در محل های مورد نياز با مجموع طول 330 متر، سايت آهوان، سايت 
الك پشت ها و پرندگان هريك به مساحت تقريبی 50 مترمربع، كافی شاپ و 18 
عدد سردر ورودی در محل مسير های ارتباطی و سردر اصلی با ارتفاع حدود 6 متر، 
نور پردازی، 60عدد نيمكت، 12 عدد آالچيق، 2 باب بوفه و آبنمای مرجانی نام برد.
ساماندهي ساحل شرقي به مساحت حدود 5 هزار متر مربع و ساخت پروژه پارك 
ساحلی ماهيگير يكي ديگر از طرح هاي عمراني – گردشگري كيش است كه از مرداد 

سال گذشته آغازشد.
به  آبنمای شرقی  احداث  متر،  ارتفاع 12  به  ماهيگير  مرد  و نصب مجسمه  ساخت 
نشيمن  مربع، سكوی  متر   30 مساحت  به  غربی  آبنمای  و  مربع  متر   85 مساحت 
به مساحت 4000  مربع، محوطه سازی  متر  به مساحت 45  آبنما  در ضلع شرقی 
مترمربع، احداث محوطه چادری 506 مترمربع، فضای سبز به مساحت 1000 متر 
مربع، مسير دوچرخه به مساحت 500 متر مربع و ساخت تلمبه خانه به مساحت 64 

متر مربع از جمله بخش هاي مختلف اين طرح است. 

با حضور مشاور رئيس جمهور برگزار شد

گشایش 4طرح بزرگ عمراني – گردشگري در جزیره كيش
سامانه هاي هوشمند راهنمايی و رانندگی، 
اكبر  حضور  با  شهرسازی  و  اشتغال  مجوز 

تركان در جزيره كيش رونمايي شد.
الملل  بين  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان منطقه آزاد كيش، مشاور رييس جمهور 
و دبير شورايعالي مناطق آزاد در نخستين روز 
از هفته دولت در مراسمي با حضور مديرعامل 
هوشمند  سامانه  سه  از  آزاد  منطقه  سازمان 
شهر  و  اشتغال  مجوز  رانندگی،  و  راهنمايی 

سازی در جزيره كيش رونمايی كرد.
در  شفافيت  ايجاد  هدف  با  ها  سامانه  اين 
فرآيندها و روند اجرای قوانين و ضوابط جزيره 
از  جلوگيری  فرآيندها،  اجرای  در  دقت  كيش، 
حضوری،  مراجعات  كاهش  انسانی،  خطای 
صرفه جويی در مصرف منابع، تسريع و تسهيل 
امنيت اطالعات و آرشيو نسخه  امور،  انجام  در 
الكترونيك كليه اطالعات راه اندازی شده است. 
رانندگی  و  راهنمايی  هوشمند  »سامانه 
های  سامانه  زير  برگيرنده  در  كيش«  جزيره 
اطالعات  رانندگی،  و  راهنمايی  تخلفات  ثبت 

تصاوير  پردازش  و  جرايم  پرداخت  خودرويی، 
پالك های ثبت شده توسط دوربين های كنترل 

سرعت است.
و  خودروها  خالفی  استعالم  امكان  همچنين 
طريق  از  شده  ثبت  جرايم  اينترنتی  پرداخت 
راهنمايی  سامانه  الكترونيك  خدمات  درگاه 
اين  امكانات  ديگر  از  كيش  جزيره  رانندگی  و 

سامانه است. 
»سامانه هوشمند مجوز اشتغال جزيره كيش« 
با طرح اوليه ارائه شده توسط معاونت فرهنگی 
و اجتماعی سازمان منطقه آزاد كيش و توسط 
مديريت فناوری اطالعات اين سازمان با رويكرد 
های  فرصت  در  معتادين  حضور  از  جلوگيری 
جزيره  امنيتی  ضريب  بردن  باال  نيز  و  شغلی 
در  سامانه  اين  است.  شده  اندازی  راه  كيش 
زيرسامانه  جمله  از  متنوعی  امكانات  برگيرنده 
درگاه  و  اشتغال  مجوز  هوشمند  مديريت 
رسانی  خدمت  منظور  به  الكترونيك  خدمات 
كارهای  و  كسب  در  شاغلين  و  كارفرمايان  به 

مختلف جزيره كيش است.

»سامانه هوشمند شهرسازی جزيره كيش« نيز 
پرونده،  تشكيل  های  زيرسامانه  برگيرنده  در 
و  ارجاع  مهندسين،  امور  ديجيتال،  مستندات 
پايه و ضوابط، محاسبات  گردش كار، اطالعات 
برق و مكانيك و  مالی، كنترل معماری، سازه، 

صدور پروانه ها و گواهی ها است.
قابليت پشتيبانی كامل سامانه جامع اتوماسيون 
استانداردهای  بر  منطبق  ديجيتال  امضاء  از 
وزارت صنعت و قانون تجارت الكترونيك، امكان 
 )Security Token( استفاده از توكن امنيتی
به منظور تصديق اصالت و احراز هويت كاربران 
سيستم، راه اندازی سيستم اطالع رسانی مبتنی 
بر پيام كوتاه، امكان استفاده از كد QR در كليه 
رهگيری  منظور سهولت  به  بخش های سامانه 
پرونده ها و ارجاعات آن، امكان ورود ضوابط و 
فرم های مرتبط با مجوزهای جديد بدون نياز به 
گزارش  اخذ  و  پويا  به صورت  پيمانكار  شركت 
سامانه  اين  مهم  امكانات  جمله  از  متنوع  های 

است.

با حضور مشاور ریيس جمهور انجام شد:

رونمایي از سه سامانه هوشمند راهنمایی و رانندگی، مجوز اشتغال و شهرسازی در جزیره كيش
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دكتر خلخالي از عزم راسخ پزشكان و كاركنان بيمارستان 
كيش براي كسب جايگاه شايسته جزيره كيش در حوزه 

گردشگري سالمت در منطقه خبرداد.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه 
آزاد كيش، دكتر خلخالي در نشست خبري كه به مناسبت 
روز پزشك صبح يكشنبه اول شهريور در بيمارستان كيش 
سازمان  عامل  مدير  تاكيد  به  اينكه  بيان  با  شد  برگزار 
سالمت  گردشگري  اخير  دوسال  در  كيش،  آزاد  منطقه 
گفت:  شود  مي  پيگيري  جديت  به  كيش  بيمارستان  در 
تمامي پزشكان و متخصصان و كاركنان بخش هاي اداري 
براي  تا  اند  قسم شده  هم  كيش  بيمارستان  پشتيباني  و 
دستيابي به جايگاه شايسته و برابري با مراكز درماني طراز 

اول منطقه از هيچ كوششي فروگذار نكنند.
است  خودگردان  كيش  بيمارستان  اينكه  به  اشاره  با  وي 
هاي  دستگاه  و  تجهيزات  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  و 
در  اظهارداشت:  كند  مي  تامين  را  بيمارستان  نياز  مورد 
راستاي فراهم شدن زير ساخت هاي گردشگري سالمت 
دستگاه  به جديدترين  بيمارستان كيش  اخير  دوسال  در 
هاي پزشكي، سيستم هاي تصوير برداري، پانوركس، تراكم 
استخوان، فيبرواسكن، اكوكارديوگراف قلب، الپاراسكوپ و 
آرتروسكوپ براي بخش ارتوپدي مجهز شده است كه اين 
بدنبال  را  وگردشگران  ساكنان  رضايتمندي  افزايش  روند 

داشته است.
حاذق  پزشكان  حضور  اينكه  به  اشاره  با  دكترخلخالي 
هاي  رشته  در  خدمات  ارائه  امكان  كيش  بيمارستان  در 
است گفت:  كرده  مهيا  به گردشگران سالمت  را  مختلف 
برمبناي نيازسنجي منطقه اي تا كنون بيشتر گردشگران 
پوست،  هاي  بخش  در  درماني  متقاضي خدمات  سالمت 
كمر،  ديسك  سينه،  قفسه  زيبايي،  هاي  جراحي  مو، 
و  گوارشي  بيماريهاي  كبدي،  هاي  بيماري  اورولوژي، 
روش  به  جراحي  اعمال  و  كلونسكوپي  و  آندوسكوپي 

بيمارستان  اينكه  اند. ضمن  بوده  الپاراسكوپي 
متخصص  پزشكان  و  تجهيزات  نظر  از  كيش 
آمادگي دارد تا در رشته هاي متنوع تري به 
گردشگران داخلي و خارجي خدمات مطلوب 

و استانداردي را ارائه نمايد.
پزشكان  حضور  كيش  بيمارستان  رئيس 
هاي  رشته  در  تخصص  فوق  و  متخصص 
به  براي سفر  رواديد  به  نداشتن  نياز  مختلف، 
بودن  پايين  و  اقامتي  امكانات مطلوب  كيش، 
به كشور هاي  نسبت  هزينه درمان در كيش 
جمله  از  را  كشور  شهرهاي  ساير  و  منطقه 
گردشگري  توسعه  براي  رقابتي  هاي  مزيت 
براي  گفت:  و  برشمرد  كيش  در  سالمت 
كيش  جزيره  شايسته  جايگاه  به  دستيابي 
تعامل  نيازمند  سالمت  گردشگري  حوزه  در 
گسترده بخش خصوصي و راه اندازي خطوط 

هوايي جديد به كشورهاي منطقه هستيم.
خلخالي افزود: تا كنون چندين آژانس خدمات 
ويژه  تورهاي  اندازي  راه  براي  مسافرتي 
و  اند  آمادگي كرده  اعالم  گردشگران سالمت 
اندازي  راه  نيز  جديد  هوايي  خطوط  چنانچه 
شود بيمارستان كيش آمادگي كامل براي ارائه 

خدمات مطلوب و استاندارد را داراست.
آي  دپارتمان  اندازي  راه  از  همچنين  وي 
در  خارجي  بيماران  پذيرش  دفتر  و  وي  پي 
به  بيمارستان كيش خبر داد و اظهار داشت: 
زودي اين دفتر راه اندازي خواهد شد تا جذب 
گردشگران سالمت و ارائه خدمات مطلوب به 

آنها با روندي منسجم تر پيگيري شود.

به گفته دكتر خلخالي در سال گذشته عالوه بر مهندسان 
بيش  نفتي،  سكوهاي  در  مستقر  خارجي  كارشناسان  و 
درماني  از خدمات  استفاده  براي  از 60 گردشگر خارجي 
ماه  اند. در 5  اين جزيره سفر كرده  به  بيمارستان كيش 
نخست امسال نيز30 گردشگر سالمت از خدمات درماني 

بيمارستان كيش بهره مند شده اند.
دريايي  و  هوايي  اورژانس  اندازي  راه  اينكه  بيان  با  وي 
كرد:  تصريح  است  گرفته  قرار  بيمارستان  كار  دستور  در 
از  استفاده  امكان  فراهم شدن  و  بالگرد،  بكار گيري  براي 
آمبوالنس هاي هوايي و دريايي در حال مذاكره با بخش 
خصوصي هستيم و اميدواريم كه اجراي اين طرح بزودي 

محقق شود.
عزيزي رئيس پشتيباني بيمارستان كيش نيز در خصوص 
ارائه خدمات در بخش اورژانس با تاكيد بر اينكه خدمات 
اورژانس بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
بوده و بيمارستان كيش در اين زمينه مسئوليتي برعهده 
با سه دستگاه  اورژانس 115 كيش  تا كنون  ندارد گفت: 
تومان  امبوالنس، 8 پرسنل و هزينه ساليانه يك ميليارد 
به ساكنان و گردشگران خدمات درماني ارائه كرده است 
به مصدومان و  ارائه خدمات  اما در راستاي كاهش زمان 
درنقاط  اورژانس  متعدد  پايگاههاي  تاسيس  و  نيازمندان 
خصوصي  بخش  تعامل  نيازمند  كيش  جزيره  مختلف 

هستيم.
وي افزود: تا كنون چند شركت براي فعاليت در اين عرصه 
اعالم آمادگي كرده اند كه پس از طي مراحل اداري و با 
آغاز فعاليت اين شركتها، پايگاههاي اورژانس 115در نقاط 

مختلف كيش راه اندازي خواهد شد.
رئيس بيمارستان كيش در بخش ديگري از سخنان خود 
در خصوص ارائه خدمات به بيمه شدگان تامين اجتماعي 
با تاكيد بر اينكه بيمارستان كيش تنها مركز درماني كشور 
است كه مشمول خدمات خاص سازمان تامين اجتماعي 

است تصريح كرد: با توجه به نبود مراكز درماني متعلق به 
اجتماعي در جزيره كيش، و در همكاري  تامين  سازمان 
شدگان  بيمه  سازمان،  اين  با  كيش  بيمارستان  گسترده 
تامين اجتماعي در بخش بستري تنها 10 درصد از هزينه 
مداواي خود را مي پردازند و 90درصد اين هزينه ها توسط 
بخش  در  شود.  مي  پرداخت  اجتماعي  تامين  سازمان 
درصد   70 اجتماعي  تامين  سازمان  نيز  سرپايي  مداواي 

هزينه هاي درماني را پرداخت مي كند.
دكتر خلخالي همچنين از اخذ رتبه درجه يك بيمارستان 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  بندي  در سطح  كيش 
وزارت  اينكه  وجود  با  گفت:  و  داد  خبر  كشور  پزشكي 
هاي  بررسي  از  پس  پزشكي  آموزش  و  درمان  بهداشت 
مكرر بيمارستان كيش را به عنوان بيمارستان درجه يك 
رو  پيش  تري  گسترده  هاي  افق  ما  است،  كرده  معرفي 
داريم وهمچنان براي كسب عنوان نشان درجه يك ممتاز 

تالش مي كنيم.
وي در خصوص برنامه هاي بيمارستان كيش درنيمه دوم 
سال 94 گفت: راه اندازي كلينيك فشار خون و ديابت و 
كلينيك تغذيه در درمانگاه امام علي )ع(، استقالل كامل 
درمانگاه زنان با تغيير ورودي اين درمانگاه با هدف تامين 
ويژه  مشاوره  كلينيك  اندازي  راه  و  باردار  مادران  رفاه 
كامل طرح  اجراي  و  دار كودك  لوح دوست  اخذ  پدران، 
تغذيه با شير مادر، راه اندازي سيستم آشپزخانه مستقر در 
بيمارستان و بازسازي مهمانسراي ويژه پزشكان از جمله 

برنامه هاي اتي بيمارستان كيش است.
بستري  هاي  بخش  جداسازي  خلخالي  دكتر  گفته  به 
جدا  اطفال،  بستري  ويژه  بخش  ايجاد  زنان،  و  مردان 
مناسب  فضاي  تخصيص  آقايان،  و  بانوان  اورژانس  سازي 
سردخانه،  تجهيز  و  ايجاد  براي  بيمارستان  درمحوطه 
نوبت دهي  اندازي سه داروخانه، و سيستم  راه  و  ساخت 
هاي  ماه  در  كه  است  بوده  اقداماتي  جمله  از  اتوماتيك 
گذشته و با هدف ارائه خدمات مطلوب تر در 

بيمارستان كيش اجرا شده است.
روشن  مهران  دكتر  نشست  اين  در  همچنين 
خصوص  در  نيز  كيش  بيمارستان  فني  مدير 
اگرچه  گفت:  خاص  بيماران  به  خدمات  ارائه 
به  دهي  سرويس  براي  كيش  بيمارستان 
بيماران خاص هيچ اعتباري را از بخش دولتي 
مديريت  سياست  بنابر  اما  كند  نمي  دريافت 
ساكنان  رفاه  تامين  راستاي  در  و  بيمارستان 
بيماران  به  حاضر  حال  در  گردشگران،  و 
تاالسمي، هموفيلي و بيماراني كليوي نيازمند 
به دياليز خدمات كاملي ارائه مي شود به گونه 
نياز  بي  اصلي  سرزمين  به  مراجعه  از  كه  اي 

هستند.
كيش  بيمارستان  پرستاري  رئيس  الوندي 
به  شده  اعزام  بيماران  آمار  درخصوص  نيز 
سرزمين اصلي با بيان اينكه برخي بيماران بنا 
به درخواست شخصي تقاضاي اعزام به زادگاه 
خود را دارند و اعزام بيماران صرفا به معناي 
بيمارستان  در  درمان  ادامه  كه  نيست  اين 
كيش ميسر نبوده است گفت: در 5 ماه نخست 
امسال 19 بيمار به ساير شهرها اعزام شده اند 
كه اين ميزان نسبت به سال گذشته 25 درصد 

كاهش يافته است.
جراحي  زمينه  در  3مورد  اعزامي  بيماران  از 
قلب كودك و چند مورد انژيوگرافي قلب بوده 
و 6 مورد نيز به دليل نبود دستگاه ام آر آي در 

كيش به سرزمين اصلي اعزام شده اند.

اصحاب  با  ديدار  در  مونسان  دكتر 
قراردادها  كنترل  واحد  ايجاد  از  رسانه 
به  داد.  خبر  كيش  در  بار  اولين  برای 
گزارش روابط عمومی و امور بين الملل 
مديرعامل  كيش،  آزاد  منطقه  سازمان 
ديدار  در  كيش  آزاد  منطقه  سازمان 
 17 تبريك  ضمن  رسانه  اصحاب  با 
عصر  در  گفت:   خبرنگار  روز  مرداد 
در  بديلي  بي  نقش  ها  رسانه  ارتباطات 
برعهده جامعه  توسعه  و  دانش   ارتقاء 

 دارند.
امر  در  امانتداری  اهميت  بر  تأكيد  با  وی 
منصفانه  نقدهای  افزود:  رسانی  اطالع 
و  نواقص  رفع  در  بسزايی  تاثير  خبرنگاران 

مشكالت داشته است.
وی در ادامه به تشريح اقدامات سازمان منطقه آزاد 
تجارت  گفت:  و  پرداخت  گذشته  ماه   22 در  كيش 
برای  شده  تعريف  اصلی  ماموريت  دو  گردشگری  و 
در  اساس  برهمين  است  باالدستی  سند  در  كيش 
گام نخست فعاليت هايمان واگذاری زمين بر مبناي 

توسعه اين دو حوزه انجام شد.
دكتر مونسان افزود: از 63 هكتار زمينی كه در 22 
ماه گذشته واگذار شده است  43 درصد استيجاري و 
30 درصد در قالب قراردادهای مشاركتی بوده و تنها 

27 درصد آن قطعی است.
با  اراضی  از  درصد  واگذاری30  به  اشاره  با  وی 
پايدار  درآمد  ايجاد  هدف  با  مشاركتی  قراردادهای 
 گفت: در آمد ناشی از ارزش افزوده حاصل از پروژه های 
های  پروژه  پيشبرد  برای  مناسبی  منبع  مشاركتي 

عمرانی در دست احداث سازمان منطقه آزاد كيش 
است.

حجم كيش  آزاد  منطقه  سازمان   مديرعامل 
سرمايه گذاری انجام شده در اين مدت را بالغ بر51 
هزار و 200 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: بيش 
زمينه  در  گذاری  سرمايه  حجم  اين  درصد   46 از 
فرهنگی  تفريحی، گردشگری،   مراكز  احداث هتل، 
اقامتی  قالب  واگذاری ها در  و ورزشی،  27 درصد 
و  نيروگاه  احداث  بخش  در  درصد   13 مسكونی،  و 
بوده  آموزشی  فضاهای  توسعه  زمينه  در  درصد   8 

است.
طرح  با  منطبق  را  ها  واگذاری  اين  مونسان  دكتر 
در  كيش  جزيره  روی  پيش  های  سياست  و  جامع 
و  دانست  گردشگری  و  تجارت  توسعه  حوزه  دو 

جمله  از  جانبه  يك  توسعه  كرد:  عنوان 
سنوات  در  كيش  جزيره  عديده  مشكالت 
بررسی  و  ريزی  برنامه  با  كه  بود  گذشته 
ايجاد  بر  عالوه  كرديم  تالش  جوانب  همه 
در  جمعيت  با  متناسب  های  زيرساخت 
 همه حوزه ها شاهد رشد همزمان و همگام 

باشيم.
وی از اجرای 93 پروژه بزرگ در زمينی به 
وسعت هزار مترمربع خبرداد و افزود: درحال 
درحال  زيربنای  كيش  درجزيره  حاضر 
ساخت 4 ميليون و800 هزار مترمربع است 
و بيش از يك ميليون و200 هزار مترمربع 

هم در 22 ماه گذشته ساخته شده است.
دكتر مونسان در ادامه از ايجاد واحد كنترل 
كيش  جزيره  در  بار  اولين  برای  قراردادها 
 خبرداد وگفت: با ايجاد اين واحد همه پروژه ها 
صورت  در  تا  شوند  می  رصد  بار  يك  ماه  سه  هر 
كنيم  رفع  را  موانع  علل،  بررسی  با  پروژه  توقف 
دهد  ادامه  خود  فعاليت  به  بتواند  گذار  سرمايه  كه 
از  پس  گذار  سرمايه  و  نشده  آغاز  پروژه  وچنانچه 
گرفتن زمين نسبت به آغاز پروژه اقدام نكرده زمين 
 بازپس گرفته شده و به سرمايه گذار ديگری واگذار 

شود.
برای  قرارداد   11 فسخ  از  راستا  همين  در  وی 
با  آزاد كيش  تاريخ سازمان منطقه  بار در  نخستين 
داد  خبر  مترمربع   700 و  هزار   233 متراژ  مجموع 
كه اين زمين ها پس از بازگشت به سازمان منطقه 
آزاد كيش در قالب سرمايه گذاری های جديد واگذار 

شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در نشست خبری روز خبرنگار:

با اقدامات نظارتی انجام شده هيچ پروژه ای بالتکليف رها نمی شود

ادامه در صفحه بعد

درنشست خبري دكترخلخالي با اصحاب رسانه عنوان شد:

بيمارستان كيش براي توسعه گردشگري سالمت آمادگي كامل دارد
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دكترمونسان در سفر چهار روزه به امارات 
متحده عربي ش�رايط تعامل و اس�تفاده از 
ظرفيت ه�ای ايرانيان مقيم امارات را براي 
توس�عه اقتص�ادي و گردش�گری كيش در 

شرايط پساتحريم بررسي كرد.
ــن الملل  ــي و امور بي ــزارش روابط عموم ــه گ ب
سازمان منطقه آزاد كيش، دكتر مونسان در اين 
ــفر ضمن ديدار با سفير و سركنسول ايران در  س
ابوظبي و دبي از طرح هاي عمراني و فعاليت هاي 
 اقتصادي در ابوظبي، دبي و منطقه آزاد جبل علي 

بازديد كرد.
ــت مناطق مختلف  ــي ظرفيت ها و موقعي بررس
ــارات از جمله جبل علي، ابوظبي و دبي، روند  ام
ــگري،  ــعه اين مناطق در بخش هاي گردش توس
ــتيكي بندر و فرودگاه و  تجارت و خدمات لجس
ــيل هاي اين  ــتفاده بهينه از پتانس مطالعه و اس
ــعه فعاليت هاي عمراني،  مناطق در جهت توس
ــرايط  ش در  ــش  كي ــگری  گردش و  ــادي  اقتص
پساتحريم از جمله مباحثي بود كه در اين سفر 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
همچنين مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش 

در اين سفر با فعاالن اقتصادي برجسته در دبي، 
ــركت ناس )NAS( فعال در زمينه  مسؤوالن ش
ــاز، مديريت، خدمات و هندلينگ  ــاخت و س س
ــاور  ــركت اي بي اي ABI مش فرودگاه ها و ش
ــي ديدار و  ــنتر جبل عل ــد و طراح كارگوس ارش

گفتگو كرد.
ــاز  ــراي آغ ــركت ABI ب ــت ش ــن نشس در اي
ــاي كارگو  ــش، انتقال هواپيماه ــت در كي فعالي
ــاي ــاخت ه ــن زيرس ــه و تامي ــن منطق ــه اي  ب

ــنتر در  ــك مركز كارگو س ــت ايجاد ي الزم جه
ــركت ناس  ــره كيش اعالم آمادگي كرد. ش جزي
ــرمايه گذاري  ــز از آمادگي براي س )NAS( ني
ــت در زمينه خدمات  ــش و فعالي در جزيره كي

فرودگاهي خبر داد.
ــتي صميمي  ــان در نشس همچنين دكتر مونس
ــم امارات ضمن  ــا بازرگانان و تجار ايراني مقي ب
آشنايي با روند فعاليت هاي آنان در اين كشور، 
ــرمايه گذاري كيش را  موقعيت و فرصت هاي س

معرفي كرد.
ــاي حمايتي  ــت ه ــا تاكيد بر اينكه سياس وي ب
ــي  ــازمان منطقه آزاد كيش، كاهش بروكراس س

ــت  فعالي ــرايط  ش ــهيل  تس و  اداري  ــاي  ه
ــد جذب  ــذاران در اين منطقه، رش ــرمايه گ  س
ــي را  ــي و خارج ــاي داخل ــذاري ه ــرمايه گ س
ــت از  ــته اس ــال داش ــش بدنب ــره كي در جزي
ــارات دعوت  ــان ايراني مقيم ام ــار و بازرگان تج
ــرايط  ــره كيش ش ــه جزي ــفر ب ــا در س ــرد ت  ك
 سرمايه گذاري و فعاليت در اين منطقه را بررسي

كنند.
ــترده تر  ــي راهكارهاي ارتباط گس ارائه و بررس
ــورايعالي  ــان دبي از طريق ش ــا تجار و بازرگان ب
ــش  هماي ــزاري  برگ ــهر،  ش ــن  اي ــي  بازرگان
ــيل ها  ــي پتانس ــدف معرف ــدد با ه ــاي متع  ه
ــرمايه گذاري جزيره كيش در  و فرصت هاي س
ــي شرايط پروازهاي  امارات متحده عربي، بررس
جت خصوصي )privet jet(، در جزيره كيش و 
ــرمايه گذاري در اين زمينه، وسايل و خدمات  س
ــه مباحث  ــاي نو از جمل ــي و انرژي ه الكتريك

مطرح شده در اين نشست ها بود.

دكترمونسان در سفر به امارات بررسي كرد

استفاده از ظرفيت های ایرانيان مقيم امارات براي توسعه
 اقتصادي و گردشگری كيش در شرایط پسا تحریم

ريزی  برنامه  از  آزاد كيش  منطقه  عامل سازمان  مدير 
برای راه اندازی هاب مالی در كيش خبر داد و افزود: 
در  بانكی داخل كشور  قوانين  مالی،  بازار  اين  ايجاد  با 
كيش راحت تر و با آزادی عمل بيشتری انجام خواهد 

شد.
سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
مونسان   اصغر  علی  ايرنا،  از  نقل  به  كيش  آزاد  منطقه 
به نقش بی بديل رسانه ها در امر توسعه اشاره كرد و 
گفت: خبرنگاران می توانند با رعايت انصاف و اخالق، 
واقعيت ها را منعكس كنند و در راستای تحول و توسعه 

گام بردارند.
در  انجام شده  اقدامات  تشريح  به  نشست  اين  در  وی 
22 ماه گذشته پرداخت و گفت: ماموريت هايی برای 
از  گردشگری  و  تجارت  و  شده  تعريف  آزاد  مناطق 
سند  در  كه  است  كيش  جزيره  اصلی  های  ماموريت 
توسعه  راستای  در  زمين  نخست  گام  در  و  باالدستی 

كيش واگذار شده است.
راستای  در  و  اول  گام  در  داشت:  اظهار  مونسان 
تقويت اين دو ماموريت، 63 هكتار زمين واگذار شده 
صورت  به  درصد   30 تجاری،  درصد   43 كه  است 
قطعی قرارداد  درصد   27 و  مشاركتی   قراردادهای 

 است.
قراردادهای  با  كه  اراضی  از  درصد   30 افزود:  وی 
مشاركتی واگذار شده با هدف ايجاد درآمد پايدارصورت 
مشاركت،  اين  افزوده  ارزش  از  ناشی  درآمد  و  گرفته 
در  عمرانی  های  پروژه  پيشبرد  برای  مناسبی  منبع 

دست احداث سازمان منطقه آزاد كيش است.
رييس سازمان منطقه آزاد كيش حجم سرمايه گذاری 
انجام شده در اين مدت را بيش از 51 هزار ميليارد ريال 
عنوان كرد و گفت: 46 درصد از اين حجم در راستای 
ورزشی،  و  فرهنگی  گردشگری،  مراكز  هتل،  احداث 
درصد   13 اقامتی،  و  مسكونی  اماكن  برای  درصد   27
آموزشی  توسعه فضاهای  به  نيروگاهی و هشت درصد 

اختصاص داده شده است.
مونسان به 93 طرح بزرگ در حال ساخت اشاره كرد و 
گفت: كل زير بنای ساخت، چهار ميليون و 800 هزار 
متر مربع است و برای نخستين بار، هر سه ماه يكبار در 
واحد كنترل قراردادها، طرح های سرمايه گذاری رصد 

و در صورت بودن موانع برای رفع آن تالش می شود.
منطقه  سازمان  مديره  هيات  رييس  ايرنا،  گزارش  به 
آزاد كيش به اقدامات صورت گرفته در بخش بازرگانی 
مجوز   700 و  هزار  پنج  گفت:  و  كرد  اشاره  گمرك  و 
پيش  شرايط  در  اين  كه  صادر شده  اقتصادی  فعاليت 
از رسيدن به جمع بندی در مذاكرات هسته ای اقدام 
در  رشد  روند  ادامه  از  نشان  و  است  بوده  ارزشمندی 

كيش دارد.
در بخش گمرك نيز حدود شش ميليون و 296 هزار 
تن تخليه و بارگيری شده و ارزش صادرات محصوالت 
912 ميليون دالر بوده كه 124 ميليارد ريال درآمد از 
دريافت عوارض گمركی در اين مدت به سازمان منطقه 

آزاد كيش اختصاص يافته است.
مونسان امضای تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد كيش و 
سازمان ملی استاندارد را يكی از اقدامات مهم سازمان 
عنوان كرد و گفت: با اين توافق، وظايف سازمان ملی 
و  شده  داده  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  به  استاندارد 
با  ترخيص  روند  و  يافته  بهبود  كاال  ترخيص  فرآيند 
از يك هفته به  اين فرآيند  انجام شده است و  سرعت 

سه روز كاهش يافته است.
ايجاد سايت ترانزيت كاال در كيش

وی در ادامه از ايجاد سايت كارگو سنتر )محل ترانزيت 

كاال ( در كيش خبر داد و افزود: گروه های خارجی در 
انبارها در  و سايت  اند  آمادگی كرده  اعالم  زمينه  اين 
ترانزيت  برای  محلی  به  و  يافت  خواهد  توسعه  كيش 
كاال در منطقه تبديل می شود و كاالهايی كه از طريق 
هوايی و دريايی به جزيره وارد می شود در انبار موقت 
به مقصد معلوم بارگيری خواهند شد كه ظرفيت اين 
منطقه  در  رقابت  آن  اندازی  راه  با  و  است  باال  سايت 

ايجاد می شود.
مختلف  های  گروه  با  هايی  نشست  گفت:  مونسان 
خارجی انجام شده، هياتی خارجی برای عقد قرارداد و 
تفاهم نامه به كيش سفر خواهند كرد كه در صورت به 
نتيجه رسيدن آن در حوزه تجارت كيش اقدام بزرگی 

انجام خواهد شد.
موافقت  با  مالی  هاب  اندازی  راه  به  همچنين  مونسان 
قوانين  اقدام  اين  با  گفت:  و  كرد  اشاره  مركزی  بانك 
بانكی داخل كشور در كيش راحت تر انجام خواهد شد، 
با حضور رييس  اقتصاد مقاومتی كه  در جلسه كميته 
كل بانك مركزی برگزار شد بحث ايجاد بازار مالی در 
كيش پذيرفته شد و منتظر ابالغ در اين زمينه هستيم.
وی تصريح كرد: تالش می شود با راه اندازی اين هاب 
بازار مالی  به  بانكی تسهيل شود و كيش  مالی قوانين 
آزاد تبديل شود اين اقدام رونق اقتصادی زيادی را به 

همراه خواهد داشت.
از برگزاری همايش بزرگ اقتصادی در كيش  مونسان 
با  اين همايش  اشاره كرد و گفت:  امسال  ماه  آبان  در 
عنوان »اقتصاد ايران در پساتحريم« و با شعار »كيش 
دروازه ورود سرمايه گذاری« به كشور با همكاری وزارت 
امور خارجه و با حضور سرمايه گذاران بزرگ داخلی و 

خارجی برگزار خواهد شد.
نيست/طرح  بالتكليف  كيش  در  طرحی  هيچ 

توسعه هندورابی در حال انجام است
 وی در پاسخ به سؤاالت خبرنگاران در مورد وجود طرح های
در  هيچ طرحی  داشت:  اظهار  نيز  كيش  در  بالتكليف 
گذار  سرمايه  كه  صورتی  در  نيست،  بالتكليف  كيش 
پس از گرفتن زمين اقدام به ساخت نكند زمين بازپس 

گرفته و به فرد ديگری واگذار می شود.
قرارداد  يازده  گفت:  كيش  آزاد  منطقه  مديرعامل 
شده  واگذار  زمين  مربع  متر  هزار   240 مجموع  با 
و  ايم  گردانده  بر  سازمان  به  مدت  اين  طول  در  را 
شده  واگذار  جديد  گذاری  سرمايه  قالب  در  ها   طرح 

است.
توسعه جزيره هندورابی گفت:  مورد طرح  در  مونسان 
برنامه های خوبی برای توسعه و آبادانی با سرعت بااليی 
به  نسبت  و حساسيت  تاكيد  با  و  است  انجام  در حال 
 محيط زيست منطقه در حال كار هستيم و بسته های 
 سرمايه گذاری برای آن ارائه می شود و محل بی نظيری 

برای گردشگران خواهد بود.
های  اظهارنامه  مورد  در  سؤالی  به  پاسخ  در  وی 
و  كيش  اقتصادی  فعاالن  نگرانی  سبب  كه  مالياتی 
تمامی  بين  در  مساله  اين  گفت:  است  شده  بازاريان 
و  دارد  وجود  مالياتی  امور  سازمان  و  آزاد  مناطق 
به  مالياتی  اظهارنامه  ارائه  كه  شده  ايجاد  تصور  اين 
از معافيت مالياتی ويژه مناطق آزاد  معنای محروميت 

 است.
بين  گرفته  صورت  توافق  اساس  بر  مونسان،  گفته  به 
امور  سازمان  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبيرخانه 
های  اظهارنامه  بايد  اقتصادی  فعاالن  تمامی  مالياتی، 
قوت  به  مالياتی  های  معافيت  اما  دهند  ارائه  مالياتی 

خود باقی است.
هستند/ ساماندهی  حال  در  كيش  در  كارگران 

شهری  محدوده  از  خارج  در  كارگری  های  كمپ 
ساخته می شود

وی در مورد ساماندهی نيروی كار در جزيره كيش نيز 
برگزار شده  تامين  گفت: جلسات متعددی در شورای 
پايدار  امنيت  به  توجه  و  اهميت موضوع  به  توجه  با  و 
افزار  نرم  است،  اجرا  حال  در  كار  نيروهای  ساماندهی 
جديدی نيز به همين منظور طراحی و ايجاد شده است 
كه مشخصات تمامی نيروهای كار در آن ثبت می شود.
رييس هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش تصريح 
محدوديت  اعمال  دنبال  به  طرح  اين  اجرای  با  كرد: 
نيستيم اما نظارت بر اين امر و ساماندهی هدف ماست 
و سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادی برای نيروهايی كه 
به كار می گيرند ملزم به ايجاد كمپ های كارگری در 
تردد  بايد  و  هستند  مشخص  محلی  و  شهر  از  خارج 
و  گيرد  صورت  كنترل  و  نظارت  با  شهر  در  نيروها 

كارفرمايان در جريان كار باشند.
پديده درياخواری در كيش نداريم

مونسان در پاسخ به سؤالی در مورد پديده درياخواری 
در  مرتبط  های  بخش  داشت:  اظهار  كيش  جزيره  در 
سازمان منطقه آزاد نظارت كامل بر اراضی و دريای كيش 
 دارند، اگر ورود بی مجوز به حريم دريا باشد می توان

گفت پديده زمين خواری در كيش رخ داده است.
بدون  فعاليت  معنای  به  درياخواری  كرد:  اضافه  وی 
ای  توسعه  های  طرح  اما  درياست،  حريم  در  مجوز 
همچون ساخت هتل دريايی در سفين جزيره كيش با 

كسب مجوز از سازمان منطقه آزاد است.
نيز  كيش  جزيره  در  تابستانی  جشنواره  مورد  در  وی 
مشكالت  اوج  در  و  گذشته  مشكالت  وجود  با  گفت: 
و  كنيم  اداره  سختی  به  را  كيش  توانستيم  اقتصادی 
اقتصادی  و  عمومی  فضای  از  متأثر  هم  كيش  شرايط 
بزرگ  شهرهای  همپای  ايم  توانسته  اما  است  كشور 
آمارهای  كه  دهيم  رونق  را  موضوع  اين  گردشگری، 
مسافران نوروزی در سال 94 و رشد آن حكايت از اين 

موضوع دارد.
مونسان اظهار داشت: اين جشنواره همچون سال گذشته 
برگزاری جشنواره های  و  برنامه های متنوع  اجرای   با 
خريد و سالمت و اهدای جوايز ويژه در حال برگزاری 

است.
رييس هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش در پاسخ 
روند  بر  ای  هسته  مذاكرات  تأثير  مورد  در  سوالی  به 
 فعاليت های اقتصادی نيز گفت: مناطق آزاد دروازه های
ورود سرمايه های خارجی به كشور هستند و كيش به 
مناطق،  ترين  پيشرفته  و  ترين  قديمی  از  يكی  عنوان 

نقش محوری را در اين زمينه خواهد داشت.
به گفته مونسان، عالقمندی سرمايه گذاران خارجی در 
كيش نشان از بهتر شدن شرايط اقتصادی كشور دارد 
و با توجه به ظرفيت های موجود در اين جزيره، كيش 
استفاده  بهترين  آمده  پيش  فضای جديد  از  تواند  می 
را در توسعه مناسبات خود به ويژه در حوزه اقتصادی 

داشته باشد.
آن،  عملياتی شدن  و  گردشگری  كانترهای  ساماندهی 
در  هنرمندان  خانه  اندازی  راه  جديد،  مدارس  ايجاد 
آينده نزديك، ارتقا و استانداردسازی خدمات و آموزش 
نيروها و صدور كارت آموزشی برای آنان، ايجاد مجموعه 
و  مسكن  قيمت  فارس،  خليج  آوازی  فرهنگی  بزرگ 
كنترل آن با اجرای طرح مسكن سبز در قالب يكهزار و 
400 واحد مسكونی برای استقرار نيروهای كار در مراكز 
كسب و كار، اجرای طرح اصالت كاال و رونق بخشيدن 
به بازار موارد ديگر مطرح شده در اين نشست بود كه 

مونسان به آنها پاسخ داد.

كيش به هاب مالی تبدیل می شود
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اعالم  با  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 
اينكه كاربری های گردشگری در جزيره كيش 
در هيچ شرايطی به مسكونی تبديل نمی شود 
خبر  زمينه  اين  در  زياد  سختگيری  و  دقت  از 

داد.
الملل سازمان  امور بين  به گزارش روابط عمومی و 
منطقه آزاد كيش به نقل از ايرنا، علی اصغر مونسان 
در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در مورد افزايش ساخت 
ها،  به هتل  نسبت  و مسكونی  تجاری  مراكز  و ساز 
اخير  های  سال  در  تفريحی  و  گردشگری  مراكز 
اظهار داشت: بر اساس طرح جامع حركت می كنيم 
های  كاربری  كرديم  هستيم، سعی  پايبند  آن  به  و 
گردشگری به مسكونی تبديل نشود و در اين زمينه 

دقت الزم را داشته ايم.
در ساخت  های سازمان  اينكه سياست  بيان  با  وی 
افزود: نرخ  مراكز فرهنگی و تفريحی حمايتی است 
زمين در حوزه تفريحی، گردشگری و صنعتی بسيار 
عددها  مسكونی  و  تجاری  در حوزه  اما  است  پايين 
قابل توجه است، متناسب با آن عوارض صدور پروانه 
نيز اينگونه است، به نظر می رسد رشد الزم در حوزه 

هتلينگ صورت گرفته است و عقب نيستيم.
مونسان گفت: در شرايط كنونی 40 هتل در دست 
ساخت است اما بيش از اينكه به تعداد هتل ها توجه 
نظر  در  را  آن  ساخت  برای  زمانبندی  بايد  كنيم 
بگيريم، تالش كرديم آن دسته از طرح ها كه متوقف 
هستند را وادار به ادامه كار و آن دسته كه با مشكل 

روبرو هستند را ياری كنيم.
وی اضافه كرد: بيش از 52 درصد از واگذاری زمين در 
كيش برای ساخت هتل، مراكز تفريحی و ورزشی بوده 
 است، ساخت هتل ها در اين دوره به سرمايه گذاران 
 واقعی واگذار شده است و بيشتر به صورت مجتمع های

گردشگری ساخته خواهند شد.
واگذار  های  زمين  گيری  بازپس  مورد  در  مونسان 
شده نيز گفت: نمی توان خيلی سختگيرانه عمل كرد 
واگذار  های  زمين  معامله  فسخ  وارد  جايی  در  تنها 
شده می شويم كه احساس كنيم فرد نيت ساخت 

ندارد و به دنبال ارزش افزوده قيمت زمين است.
واگذاری زمين در سازمان  پيشتر در مورد  مونسان 
با  مطابق  ها  واگذاری  بود:  گفته  كيش  آزاد  منطقه 
به  بازی  دالل  و  بازی  بورس  از  و  بوده  جامع  طرح 
طرح  اساس  بر  كه  چرا  شود  می  جلوگيری  شدت 
از  كيش  جزيره  مختلف  مناطق  های  زمين  جامع 
جمله سواحل، كاربری های تعريف شده و مشخصی 
دارند و واگذاری اين زمين ها به سرمايه گذاران تنها 

در قالب همين كاربری ها امكان پذير است.
وی تاكيد كرد: در شرايط فعلی 51 هتل در جزيره 
كيش با درجات مختلف و با بيش از چهار هزار و يكصد 
 اتاق و 12 هزار تخت به گردشگران خدمت رسانی
مسافران  به  ها  هتل  اين  از  تعدادی  كند،  می 
Change visa )تغيير رواديد( كه از دبی و امارات 
به كيش سفر می كنند اختصاص يافته است و قرار 
است تا پايان تابستان امسال نيز يك هتل دريايی با 

102 اتاق مورد بهره برداری قرار گيرد.
 در حوزه گردشگری نياز به اقدامات ساختارمند 

داريم
نحوه  مورد  در  ايرنا  سؤال  ديگر  به  پاسخ  در  وی 
فعاليت شورای عالی گردشگری در كيش گفت: در 

حوزه گردشگری نياز به كارهای ساختارمند داريم، 
بخاطر كارهای از قبل مانده در اين حوزه و به دليل 
آمدن  كار  روی  از  پس  مشكالت  بروز  از  جلوگيری 
زمينه  اين  در  عملياتی  كارهای  و  رفتيم  آنها  سراغ 

انجام داديم.
مونسان اظهار داشت: در سال 94 و به نظر مديران 
ارشد منطقه، از فضای سنگين فشار آور تا حد زيادی 
رها شديم، امروز كمبود آب و برق، سيستم فاضالب، 
 امور زير ساختی ديگر ما را تهديد نمی كند، طرح های 
انجام  نيز  فرودگاه  توسعه  گرفته،  شكل  بندرگاهی 
شده و در حال ادامه كار هستيم، فضای عمومی شهر 
شكل گرفته و رضايتمندی نسبی برای مردم فراهم 

شده است.
امور  به  پرداختن  نيازمند  امسال  داشت:  اظهار  وی 
افزاری و ساختارمند كردن حوزه های مختلف  نرم 
نزديك  بيشتر  گردشگری  حوزه  به  بايد  و  هستيم 
شويم، فضای بعد از مذاكرات نيز می طلبد كه به اين 

سمت بيشتر حركت كنيم.
علی اصغر مونسان، ارائه برنامه های موقتی را يكی از 
معضالت در حوزه گردشگری دانست و گفت: ايجاد 
مدت  بلند  های  برنامه  و  مطمئن  های  زيرساخت 

الزمه توسعه گردشگری كيش است.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با تاكيد بر اينكه 
تصميم گيری در حوزه گردشگری نيازمند پشتوانه 
تحقيقی و نگاه بلند مدت است افزود: درگذشته و در 
بخش گردشگری تصميم گيری ها بدون اين پشتوانه 
انجام می شد كه آسيب های ناشی از آن هنوز در 

اين حوزه به چشم می خورد.
مونسان به برگزاری جلسات مستمر با صاحب نظران 
اشاره  گذشته  اقدامات  شناسی  آسيب  و  حوزه  اين 
كرد و افزود: ايجاد تحول درگردشگری جزيره كيش 

نيازمند گذشت زمان و تداوم فعاليت ها است.
برقراری   ،94 نوروز  در  مصوب  نرخ  به  بليت  عرضه 
در  حضور  همسايه،  كشورهای  با  پروازی  خطوط 
گردشگری،  توسعه  برای  المللی  بين  نمايشگاههای 
ديگر  به  كيش  های  ظرفيت  شناساندن  و  معرفی 
افزايش  مختلف،  های  جشنواره  برگزاری  كشورها، 
های  طرح  اجرای  با  كيش  گردشگری  های  جاذبه 
جديد، برگزاری نمايشگاه ها و مسابقات ورزشی ملی 
و بين المللی از جمله برنامه های هدفمند در حوزه 

گردشگری است كه مونسان بدان اشاره كرد.
شورايعالی گردشگری سال گذشته با هدف توسعه و 
ارتقاء زيرساخت های گردشگری و ايجاد هماهنگی 
و سياست های الزم حول محور گردشگری جزيره 
كيش و جلوگيری از افزايش هزينه به منظور جذب 
اين سياست ها تشكيل  با  مسافران بيشتر متناسب 

شد.
بردن  باال  با  خارجی  هوايی  مسيرهای  افزايش 
ارتقاء  راستای  در  پروازها  و  هواپيماها  كيفيت 

گردشگری
ناوگان  تجهيز  و  پروازی  حوزه  ارتقاء  مورد  در  وی 
هوايی كيش گفت: تالش كرديم در طول سال های 
اخير و با اين نگاه كه مسير روشنی در پيش داريم 
بسترها و زيرساخت ها را فراهم كنيم، آماده سازی 
زير ساخت های آب، برق و فاضالب، توسعه هتلينگ 

از آن جمله است.
رييس هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش اظهار 
بين  در  كيش  است،  خوب  فعلی  وضيعت  داشت: 
 مناطق آزاد بهترين نقطه ای است كه زير ساخت های

به  نسبت  همچنين  است،  شده  آماده  آن  در  الزم 
موجود،  حمايتی  قوانين  به  توجه  با  و  كشور  داخل 
عدم نياز به رواديد سبب شده كيش بهترين دروازه 

ورود خارجيان به كشور باشد.
در  بندری  فعاليت های  برابری  دو  به رشد  مونسان 
گفت:  و  كرد  اشاره  بارگيری  و  تخليه  های  بخش 
افزايش  نيز  ها  شركت  رشد  و  عمرانی  های  طرح 
زيادی داشته است، در بخش اقتصاد مقاومتی خوب 
عمل كرده ايم و با داشتن يك ميليون و 600 هزار 
گردشگر در سال گذشته و با يك بسته گردشگری 
مناسب توانستيم از خروج چهار هزار و 500 ميليارد 
خوبی بسيار  عملكرد  كه  كنيم  جلوگيری   تومان 

است.
رييس هيات مديره سازمان منطقه آزاد كيش تاكيد 
خارجی،  هوايی  مسيرهای  افزايش  ما  تالش  كرد: 
همچنين  و  پروازها  و  هواپيماها  كيفيت  بردن  باال 
افزايش تعداد گردشگران با كيفيت به جزيره كيش 
كاهش  ضمن  هواپيما  فروند  چند  خريد  با  است، 
افزايش  ناوگان شركت هواپيمايی كيش شاهد  سن 
خواهيم دهی  سرويس  كيفيت  و  گردشگران   تعداد 

 بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش:

كاربری های گردشگری كيش به مسکونی تبدیل نمی شوند

اقتصادي،  هاي  ظرفيت  از  هدفمند  و  بهينه  استفاده  با 
مونسان  دكتر  كيش،  فرهنگي  و  اجتماعي  و  گردشگري 

گردشگري اين منطقه را متحول كرده است.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
رئيس  و  جمهور  رئيس  معاون  فر  سلطاني  كيش،  آزاد 
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفتگوي تلفني با 
راديو اقتصاد با تقدير از عملكرد بسيار مثبت دكتر مونسان 
در جزيره كيش گفت: توسعه زيرساخت ها در بخش هاي 
از تمامي ظرفيت هاي كيش  مختلف و استفاده هدفمند 
در بخش هاي اقتصادي، گردشگري و اجتماعي و فرهنگي 
سبب شده است گردشگري منطقه در يكي دوسال اخير 

رونق چشمگيري داشته باشد.
وي ابراز اميدواري كرد ساير مناطق آزاد كشور نيز بتوانند 
توسعه صنعت گردشگري  در مسير  همانند جزيره كيش 

گام بردارند.
معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با 
به كانون گردشگري  ايران  تا سال 1404  اينكه  بر  تاكيد 
حالل در جهان تبديل مي شود گفت: هم اينك مسلمانان 
و شيعيان سرتاسر جهان ايران را به عنوان مكاني امن و 
 آرام با جاذبه هاي فرهنگي و گردشگري فراوان مي شناسند 
غني  فرهنگ  و  انساني  واالي  ارزشهاي  حفظ  مدد  به  و 
 ديني كشورما مقصدي ايده آل براي خانواده هاي مسلمان

 است.
وي افزود: وجود بقاع متبركه حضرت ثامن الحجج و خواهر 
و برادر گرانقدرشان در مشهد، قم و شيراز سبب شده است 
مسلمانان زيادي هر ساله به اين سرزمين تاريخي و زيبا 
اين  شمار  قطع  طور  به  ها  تحريم  لغو  با  كه  كنند  سفر 

گردشگران مسلمان كه عازم زيارت قبور مطهر اهل بيت 
عصمت و طهارت عليهم السالم در ايران اسالمي هستند 

افزايش چشمگيري خواهد داشت.
تدابير  تاثير  به  اشاره  با  همچنين  جمهور  رئيس  معاون 
تاكيد  با  گفت:  خارجي  گردشگر  رشد  در  يازدهم  دولت 
رئيس جمهور مبني بر استفاده از تمام ظرفيت هاي كشور 
در جهت توسعه گردشگري، مسافران زيادي براي استفاده 
از جاذبه هاي متعدد فرهنگي و تاريخي ايران ترغيب شده 
دو  يكي  در  ورودي  گردشگران  افزايش شمار  شاهد  ما  و 

سال اخير هستيم.
وي با بيان اينكه در حال حاضر آمارگردشگران ورودي 5 
 ميليون نفر در سال است افزود: بر اساس سند چشم انداز
20ميليون  به  ورودي  گردشگران  1404شمار  سال  تا 
از  حاصل  درآمد  و  يابد  مي  افزايش  سال  در  گردشگر 
دالرخواهد ميليارد   30 از  بيش  گردشگر  تعداد   اين 

 بود.
در  ها  تحريم  رفع  مثبت  آثار  خصوص  در  فر  سلطاني 
گردشگري ايران گفت: با توجه به اينكه تنوع جاذبه هاي 
و  مذهبي  و  زيارتي  اماكن  و  طبيعي  فرهنگي،  تاريخي، 
امكانات گردشگري سالمت، ايران را به مقصدي خاص و 
المللي تبديل كرده است،  ارزشمند براي گردشگران بين 
بدون شك آثار مثبت رفع تحريم ها بيش از هر بخش در 
امر  اين  كه  بود  خواهد  مشاهده  قابل  گردشگري  صنعت 

رونق اقتصادي كشور را به همراه دارد.
صدور  براي  دولت  جديد  تسهيالت  از  همچنين  وي 
و  داد  خبر  خارجي  گردشگران  براي  فرودگاه  در  رواديد 
گردشگران  براي  رواديد  دريافت  روند  تسهيل  گفت: 

توجه  آن  به  بايد  كه  است  مسائلي  مهمترين  از  خارجي 
رونق  مقوله  به  اميد  و  تدبير  دولت  ويژه  نگاه  با  و  داشت 
در  كشورها،  ساير  با  تعامل  افزايش  و  گردشگري  صنعت 
فرودگاهي  ويزاي  كشور   190 اتباع  براي  حاضر  حال 
تمديد  قابل  نيز  روز   15 تا  كه  شود  مي  صادر  روزه   15
انجام  دولت  هيئت  با  كه  هايي  رايزني  طبق  كه  است 
 شده اين ويزاي فرودگاهي تا 30 روز قابل تمديد خواهد

 بود.
اروپايي  بيشتر  كه  جهان  كشور   40 افزود:  فر  سلطاني 
هستند به عنوان كشورهاي هدف گردشگري ايران تعيين 
 شده اند كه بيشترين تمايل را براي استفاده از جاذبه هاي
 فرهنگي و تاريخي و اماكن مذهبي ايران اسالمي داشته اند
و بر همين اساس تالش مي كنيم تا در راستاي افزايش 
اين  اتباع  براي  رواديد  صدور  بزودي  گردشگر  جذب 

كشورها لغو شود.
معاون رئيس جمهور همچنين از صدور ويزاي الكترونيكي 
تا يك سال آينده خبر داد و گفت: براي عملياتي شدن اين 
به عمل  امور خارجه  وزارت  با  طرح هماهنگي هاي الزم 
آمده كه پس از تصويب دولت در هفته هاي آينده، صدور 
الكترونيكي  صورت  به  خارجي  گردشگران  براي  رواديد 
خواهد بود و اجراي اين طرح ظرف يك سال آينده تحول 

بزرگي در جذب گردشگرخواهد بود.
و  توسعه  اقامتي،  فضاهاي  استانداردسازي  فر  سلطاني 
ارتقاء كمي كيفي شبكه حمل و نقل هوايي و ارتقاء سطح 
علمي و توانمندسازي نيروي انساني در بخش ارائه خدمات 
ميراث  سازمان  برنامه هاي  مهم ترين  از  را  گردشگري 

فرهنگي و گردشگري كشور برشمرد.

سلطاني فر معاون رئيس جمهور: 

تحول و رونق گردشگري در كيش مشهود است 
 تا سال 1404 ایران به كانون گردشگري حالل در دنيا تبدیل خواهد شد
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تابستانی  جشنواره  هجدهمين  گردشگران 
مند بهره  ای  ويژه  جوايز  و  خدمات  از   كيش 

 می شوند.
الملل سازمان  امور بين  به گزارش روابط عمومی و 
در  متنوع  های  برنامه  برگزاری  كيش،  آزاد  منطقه 
حوزه  اقدامات  جمله  از  فصلی  های  جشنواره  قالب 
گردشگران  جذب  برای  كيش  جزيره  گردشگری 

است.
و  اساس ساليق  بر  ها سعی شده  اين جشنواره  در 
برای  جاذبه  و  تنوع  ايجاد  با  ها  خانواده  عالقمندی 

خانواده ها انگيزه سفر ايجاد شود.
در هجدهمين جشنواره تابستانی كيش دركنار توجه 
به اجرای برنامه های نشاط آور برای سنين مختلف 
و اهدای جوايز ارزنده ای مانند هر شب يك دستگاه 
يك  تخفيف،  ارائه  نقدی،  جوايز  همراه  به  خودرو 
دستگاه لودر در رالی جايزه بزرگ كيش و بسياری 
برنامه ها و جوايز ارزنده ديگر، جشنواره ای با عنوان 

جشنواره سالمت در حال برگزاريست.
از آنجا كه پيشگيری همواره مقدم بر درمان است و در 
بيشتر مواقع خانواده ها به دليل كمبود وقت، مشغله 
كاری و خانوادگی، هزينه های باالی درمانی، ترافيك 
حاذق  پزشكان  مدت  طوالنی  دهی  نوبت  و  شهری 
پردازند می  خود  وضعيت سالمت  بررسی  به   كمتر 

امسال به همت مسؤوالن سازمان منطقه آزاد كيش، 
 وجود امكانات خوب بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی 
جشنواره  كشور  مجرب  پزشكان  حضور  و  جزيره 

سالمت در كيش برگزار شده است.
در  جسمی  وضعيت  پايش  و  سالمتی  به  توجه 
شهرهای شلوغ كاری زمان بر است و از سويی در ايام 
مرخصی كاری نيز افراد عالقمند به سفر و گذراندن 
اين دوره در كنار اعضای خانواده هستند از اين رو 
برگزاری  ايام  در  كيش  آرام  و  پاك  جزيره  به  سفر 
جشنواره سالمت مصداق كامل ضرب المثل يك تير 

و دو نشان است.
تابستانی  دركنار جشنواره  برپايی جشنواره سالمت 
ايام سفر  در  تا  برای خانواده هاست  مغتنم  فرصتی 
و برخورداری از جشن های شاد و تفريحات جزيره 

زيبای كيش با هزينه ای مناسب و بدون اتالف وقت از 
حضور پروفسور مويد علويان )فوق تخصص تشخيص 
فايبرواسكن(،  چرب،  كبد  و  سرطانی  سلولهای 
نازايی(،  و  زايمان  )زنان  اشرافی  دبير  پروفسور 
پيشرفته(،  )الپاروسكوپی  طوالبی  اله  دكتركرم 
زيبايی(،  و  مو  )پوست،  ابراهيمی  وحيد  دكتر 
دكترمصطفی نادعلی نژاد )طب سنتی و طب سوزنی 
مند  بهره  درمانی  آب  و  درمانی  ماسه  خدمات  و   ) 

شوند.
سالمت  جشنواره  درمانی  پزشكی  اقدامات 

كيش بدين شرح است:
ويزيت های تخصصی و فوق تخصصی:

و  پذيرش  از  پس  كلينيك  به  كننده  مراجعه  فرد 
 تشكيل پرونده توسط پزشك پايش ويزيت می شود

در طی اين ويزيت شرح حال كامل پزشكی فرد از 
نظر سابقه بيماری قبلی –سابقه بيماری خانوادگی، 
زندگی مشخص  و شيوه های  عادات  ارثی،  فاميلی، 
می شود و سپس برنامه انجام چكاپ و اقدامات الزم 

تعيين می گردند.
آزمايش كامل خون:

اين آزمايشات شامل آزمايش قند خون، چربی های 
خون شامل كلسترول، تری گليسريد، شمارش كامل 
سلول های خون )CBC( برای بررسی كم خونی ها 
و اختالالت گلبول های سفيد و پالكت و اندازه گيری 
الكترليت های خون شامل سديم، پتاسيم، كلسيم، 
بيلی  شامل  كبد  عملكرد  بررسی  و  و…..  فسفر 
 GGT،روبين، آنزيم های كبدی، تست های هپاتيت
گيری  اندازه  شامل  كليه  عملكرد  بررسی   و 

اوره و كراتيتن و آزمايش می باشند.
آزمايش كامل ادرار:

بررسی سالمت كليه و مجاری ادراری از نظر وجود 
در  ادراری، وجود خون  عفونت  ادراری،  سنگ های 

ادرار و … 
آزمايش كامل مدفوع: 

انگل، كيست  وجود  مدفوع،  در  وجود خون  بررسی 
عفونت  بيانگر  كه  مدفوع  در  سفيد  گلبول  و 
هليكوباكتر  ژن  آنتی  بررسی  و  باشد  می  ای  روده 

معده مشكالت  و  ايجاد  عامل  كه   بيلوری 
 می باشد.

مشاوره تغذيه:
تحرك  عدم  و  امروز  ماشينی  زندگی  به  عنايت  با 
رژيم  از  استفاده  و  جامعه  افراد  اكثريت  در  كافی 
امر  اين  با  مرتبط  بيماريهای  نامناسب،  غذايی  های 
از قبيل چاقی، ديابت، افزايش چربی خون، افزايش 
فشار خون و… شيوع بيشتری يافته است. با توجه 
به  شايانی  كمك  صحيح  غذايی  رژيم  اينكه  به 
نمايد،  می  مشكالت  قبيل  اين  درمان  و  پيشگيری 
مناسب  غذايی  رژيم  ارائه  و  تغذيه  مشاوره  انجام 
برخوردار خاصی  اهميت  از  كنندگان  مراجعه   به 

 است.
ارجاع به ساير متخصصين:

اختالل  گونه  هر  چكاپ،  طی  در  كه  صورتی  در 
طرف  از  گردد،  مشاهده  بدن  های  سيستم  در 
آزمايشات  انجام  جهت  الزم  تسهيالت  كلينيك 
تا  شود  می  فراهم  بيمار  برای  تخصصی  و  تكميلی 
درمان  و  قطعی  تشخيص  آزمايشات،  اين  انجام  با 
كه  ايران  تخصص  فوق  پزشكان  بهترين  نظر  زير 
انجام دارند،  حضور  كيش  و  سالمت  جشنواره   در 

 پذيرد.
 ايجاد و ذخيره اطالعات پزشكی فرد و وقت دهی

جهت مراجعات بعدی:
از  اعم  كننده  مراجعه  پزشكی  اطالعات  تمامی 
و  متخصصين  ويزيت  نتايج  و  آزمايشات  نتايج 
پس  گردد.  می  ذخيره  اشخاص  پرونده  در  غيره 
سالمت  كلينيك  عضويت  به  فرد  چكاپ،  اتمام  از 
آن  عضويت  اين  مزيت  آيد،  می  در  كيش  جزيره 
سوابق  به  پزشك  دسترسی  به  توجه  با  كه  است 
بروز  صورت  در  آپ،  چك  نتايج  و  معتبر  كلينيكی 
فرد  نامشخص،  عالئم  يا  مشخص  بيماری  گونه  هر 
مند  بهره  حضوری  يا  سريع  مشاوره  از  تواند  می 
اشخاص  به  كلينيك  در  عضويت  همچنين  و  گردد 
آموزشی  های  كالس  از  كه  دهد  می  را  امكان  اين 
استفاده  مربوطه  های  برنامه  و  ها  كارگاه   مجازی، 

كنند.

سفر به كيش در هجدهمين جشنواره تابستانی؛ یک تير با چند نشان

شركت كنندگان بزرگترين تور گردشگری كشور 
كه در قالب رالی تور خانوادگی به همت معاونت 
برگزار  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 

می شود، تسهيالت ويژه ای دريافت می كنند.
الملل سازمان  بين  امور  و  روابط عمومی  به گزارش 
ايسنا،  بازار  سرويس  از  نقل  به  كيش  آزاد  منطقه 
هزينه  درصد   50 شركت كنندگان  جشنواره  اين  در 
سوخت خودرو را به همت جامعه بازاريان و بازرگانان 

كيش  دريافت می كنند .
تخفيف 50 درصدی تعدادی از هتل های كيش ، امداد 
خودرو رايگان توسط كانون اتومبيلرانی، تخفيف  40 
رئوفی  كشتيرانی  و شركت  ويژه شهرداری  درصدی 
تخفيف 50  كيش،  به  چارك  از  خودرو  برای حمل 
باغ پرندگان، دريافت  بابت پارك دلفين ها ،  درصدی 
ارزش  به  امتيازی   5 كشی  قرعه  كارت  رايگان 

قرعه كشی يك  در  تومان جهت شركت  150 هزار 
كارت  تومان  ميليون   10 همراه  به  خودرو  دستگاه 
مزايای  ديگر  از  خريد  جشنواره  در  شب  هر  هديه 

شركت كنندگان در اين رالی است.
كشور  گردشگری  تور  بزرگترين  شركت كنندگان 
همچنين از تخفيف 20 درصدی كلوپ های غواصی 
گردشگری  تورهای  دفاتر  و  دريايی  تفريحات  و 
تا   10 تخفيف  درصدی   40 تخفيف  جزيره  ،  داخل 
بهره مند  پذيرايی  مراكز  و  رستوران ها  درصدی   20

می شوند.
گفتنی است اهدای جوايز نقدی و كاال در هر روز از 
خودرو  دستگاه  يك  شدن  برنده  شانس  و  مسابقات 
رايگان  كامل  چكاپ  و  خريد  جشنواره  در  شب  هر 
پزشكی در جشنواره سالمت كيش و در نهايت اهدای 
يك دستگاه لودر شركت ماشين آالت سنگين هپكو 

ديگر  از  برنده جشنواره  به  ريال  ميليارد  مبلغ 3  به 
برای شركت كنندگان منظور شده  مزايايی است كه 

است.
همچون  مسابقاتی  در  جشنواره  كنندگان  شركت 
كارتينگ ، اساللوم و پنالتی در مجموعه پارس سافاری 
كيش شركت می كنند و مجموع امتيازات مسابقات 
طراحی خودرو ، عكاسی بين راه و گزارشگری شانس 
برنده شدن يك دستگاه لودر هپكو را بيشتر می كند .

سازمان  گردشگری  معاونت  همت  به  برنامه  اين 
منطقه آزاد كيش و با مشاركت شركت ماشين آالت 
سنگين هپكو، استانداری تهران، سازمان شهرداری ها 
رانندگی  و  راهنمايی  معاونت  كشور ،  دهياری های  و 
جهانگردی  و  اتوموبيلرانی  كانون  سپه ،  بانك  ناجا ، 
سافاری  پارس  مجموعه  و  ايران  اسالمی  جمهوری 

كيش برگزار می شود.

شركت كنندگان رالی كيش 
چه تسهيالتی دریافت می كنند؟

گروه نمايش كانكت يا ديس كانكت 
در  كيش  نماينده  است  اين  مسئله 

جشنواره ارسباران است.
 به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل 
سازمان منطقه آزاد كيش، گروه نمايش 
كانكت يا ديس كانكت مسئله اين است 
به نويسندگي وكارگرداني عباس نجاري 
جشنواره  به  كيش  نماينده  عنوان  به 
يافته  راه  اهر  ارسباران  تئاتر  سراسري 

است.
محمدرضا  نمايش  اين  بازيگران 
عباس  و  سفياري  مرتضي  سلمانيان، 
به  نجاري هستند و غزل ملك حسيني 

عنوان طراح صحنه، فيروزه خوش فطرت 
طراح لباس و عكاس و علي فريدوني به 
عنوان دراماتور و مشاور كارگردان در اين 

نمايش همكاري دارند.
شايان ذكر است اين گروه سال گذشته 
به عنوان تنها نماينده تئاتر جزيره كيش 
در جشنواره هاي تئاتر بين المللي آئيني 
منطقه  عروسكي  تئاتر  جشنواره  سنتي، 
جشنواره  )عسلويه(،  جنوبي  پارس 
كرد  شركت  نقطه  تئاتر  المللي  بين 
بازيگري  سوم  رتبه  كسب   به  موفق  و 
برگزيده  نمايش  و  برتر  كارگرداني  مرد، 

جشنواره شد.

گروه تئاتر جزیره كيش به نهمين جشنواره سراسري تئاتر ارسباران اهر راه یافت
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معصومه ابتكار در مصاحبه با راديو اقتصاد 
بر اهميت حفاظت از طبيعت بی نظير خليج 

فارس تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان 
منطقه آزاد كيش، معاون رييس جمهور و رييس 
به  اشاره  با  زيست  محيط  از  حفاظت  سازمان 
مرجانی  جزيره  فرد  به  منحصر  های  ويژگی 
و  جزيره  اين  هاي  مرجان  حفظ  گفت:  كيش 
های دغدغه  جمله  از  كيش  مرجاني   حيات 

ما در سازمان حفاظت از محيط زيست است و 
در خصوص اجرای طرح های عمرانی در كيش 
تاكيد  منطقه  اين  زيست  محيط  حفظ  لزوم  بر 

شده است.
 وی از مرجان ها به عنوان بخش مهمي از زيست بوم 
كرد  ياد  فارس  خليج  نظير  بي  طبيعت  دريايي 
آزاد  منطقه  مديرعامل سازمان  های  از تالش  و 
زيبا  بسيار  زيست  محيط  از  حفاظت  در  كيش 
ايجاد  از  جلوگيری  و  كيش  جزيره  ارزشمند  و 

و  تقدير  منطقه  اين  پاك  طبيعت  در  آلودگی 
تشكر كرد.

ابتكار در پايان درخصوص افزايش آگاهی و ارتقاء 
فرهنگ حفاظت از محيط زيست ابراز اميدواری 

كرد.
نيز  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدير 
اقتصاد  راديو  تلفنی  ميهمان  همزمان  كه 
زمينه  در  شده  انجام  اقدامات  تشريح  با  بود 
و  كيش  جزيره  زيست  محيط  از  نگهداری 
از  زيست  محيط  پايداری  براساس  توسعه 
زيست كشور  از محيط  سازمان حفاظت  رييس 
دعوت كيش  زيبای  طبيعت  از  بازديد   برای 

 كرد.
 وی افزود: خوشبختانه در كيش اداره محيط زيست 
با هماهنگي سازمان محيط زيست با حساسيت و 
دقت زياد بحث حفاظت از مرجان ها و موضوعات 
زيست محيطي را در دو بخش پژوهشی و اجرايی 

پيگيری می كند.

تقدیر معاون ریيس جمهور از تالش های دكتر مونسان 
در حفاظت از محيط زیست كيش و  المللي  بين  سطح  در  كيش  معرفي  مونسان  دكتر 

محورهاي  ترين  مهم  از  را  خارجي  گردشگري  رونق 
فعاليت كيش در سال جاري بر شمرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد 
كيش، دكتر مونسان در گفتگو با راديو اقتصاد، با تاكيد بر 
 اينكه امسال، معرفي كيش در سطح بين المللي از مهم ترين 
برنامه هاي سازمان منطقه آزاد كيش است به فضاي مناسب 
لغو تحريم ها براي توسعه فعاليت هاي بين المللي اشاره كرد 
و گفت: با توجه به اينكه راه اندازي پرواز مستقيم به نقاط 
مختلف جهان و توسعه ناوگان هوايي از عوامل مهم در رونق 
ناوگان هوايي شركت هواپيمايي  تقويت  است،  گردشگري 

كيش با هدف افزايش شمار گردشگران خارجي و داخلي 
و حضور گسترده در نمايشگاه هاي گردشگري بين المللي 
در دستور كار سازمان قرار دارد. وي همچنين از برگزاري 
جشنواره تابستاني و سياست هاي حمايتي سازمان منطقه 
آزاد كيش براي فراهم شدن امكان سفر تمامي هموطنان به 
جزيره كيش خبر داد و تصريح كرد: در راستاي فراهم شدن 
امكان سفر هموطنان به كيش با بنيه مالي مختلف، امسال 
بسته هاي گردشگري ارزان قيمت آماده و نظارت گسترده 

اي بر نرخ خدمات گردشگري اعمال شده است.
خدمات  تنوع  به  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدير 
گردشگري اشاره كرد و افزود: با توجه به تنوع كالس هاي پروازي 

 و درجه بندي هتل ها مسافران كيش مي توانند بسته هاي
متنوع  امكانات  و  مختلف  هاي  قيمت  با  را  گردشگري 

متناسب با سليقه و توان مالي خود انتخاب كنند.
 مونسان گفت: در فصل تابستان كه دانشجويان و دانش آموزان 
اوقات فراغت بيشتري دارند ارائه بسته هاي سفر ارزان قيمت 
به كيش تمايل خانواده ها را براي سفر به اين منطقه افزايش 
مي دهد و ما نيز تالش مي كنيم تا با ارائه خدمات مناسب و 
كاهش قيمت در بخش هاي بليت، اماكن اقامتي و خدمات 
تفريحي و گردشگري رضايتمندي گردشگران افزايش يابد 
و شمار بيشتري از هموطنان بتوانند از جاذبه هاي مختلف 

جزيره كيش بهره مند شوند.

تاكيد بر معرفي جزیره كيش در سطح بين المللي و رونق گردشگري خارجي

پيشرفت 55 درصدی تأمين روشنایی رینگ 75 متري كيش
 و نصب 117 تابلو راهنمایي

و عالئم  تابلو  و 117  نصب 1500 چراغ خورشيدي  با 
روند  كيش،  متري   75 رينگ  مسير  در  ترافيكي 

تكميل اين رينگ 55 درصد پيشرفت داشته است.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
در شورای  انجام شده  گيری  تصميم  براساس  آزاد كيش، 
ترافيك كه با حضور سرهنگ ربيع زاده رييس راهنمايی و 
رانندگی كيش سال 92 تشكيل جلسه داد مقرر شد رينگ 
قرار گرفته و عمليات  برداری  بهره  75 متری كيش مورد 
نصب چراغ های روشنايی و تابلوهای عالئم ترافيكی همزمان 

با بهره برداری اجرا شود.
با توجه به تاكيد مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش مبني 
بر استفاده از انرژي هاي نو، طرح تامين روشنايي معابر و 

رينگ 75 متري كيش با استفاده از چراغ هاي خورشيدي 
كه از نظر ابعاد دركشور بي نظير و درجهان كم نظير است 
در جزيره كيش آغاز شد و طبق برنامه ريزي هاي انجام شده 
18 كيلومتر از مسير24 كيلومتري رينگ 75 متري كيش با 
استفاده از چراغ هاي  خورشيدي )سوالر( روشن شده است.
حفظ محيط زيست، نبود شبكه كابلي و  كاهش هزينه هاي 

باالي برق رساني از جمله مزيت هاي اين طرح است.
 همچنين با توجه به تاكيد دكتر مونسان در بكارگيري المان ها 
با رويكرد گردشگري در كيش، با كمك مشاوران پروژه و 
نيازها  اساس  بر  دانشگاه صنعتي شريف،  طراحان صنعتي 
و جاذبه هاي جزيره پايه هاي روشنايي طراحي شد و پس 
از طي مراحل آزمايش و بررسي ميزان بازدهي و كارآيي،  

مراحل جانمايي و نصب در حال انجام است.
در هر يك از اين پايه ها 4 تا 5 مترمربع پنل هاي خورشيدي 
بر روي پايه 10 متري به گونه اي نصب و طراحي شده كه 
عالوه بر تامين نياز روشنايي مسير، از نظر ظاهري نيز بر 

زيبايي فضاي شهري بيافزايد.
در حال حاضر پروژه تامين روشنايی رينگ 75 متری كيش 
55 درصد پيشرفت فيزيكی داشته و از مجموع هزار و500 
خورشيدی های  چراغ  آن،  درصد   70 شده  نصب   چراغ 

 است.
همچنين با هدف حفظ فرهنگ ترافيكي 117 تابلو و عالمت 
راهنمايي به مساحت كل هزار و120 متر مربع در اين رينگ 

نصب شده است.

كيش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگري  معاون 
ماهيت  تغيير  و  سازمان  اين  فراملي  نگاه  از 
توسعه  به  دستيابي  براي  كيش  گردشگري 

پايدار خبرداد.
الملل سازمان  امور بين  به گزارش روابط عمومي و 
اينكه  به  اشاره  با  خدايي  محب  كيش،  آزاد  منطقه 
تغيير  سبب  جامعه  فعلي  نياز  و  پساتحريم  شرايط 
سياست هاي سازمان در حوزه گردشگري شده است 
تحول  و  تغيير  با  كيش  گردشگري  ماهيت  افزود: 
و  تجاري  به گردشگري  تفريحي  توريسم  از  اساسي 
ساير حوزه هاي تخصصي از جمله توريسم آموزشي 

و توريسم ورزشي تغيير خواهد كرد.
موقعيت  از  كيش  جزيره  اينكه  بر  تاكيد  با  وي 
گفت:  است  برخوردار  منطقه  در  مناسبي  بسيار 
كه  مالياتي  هاي  معافيت  و  كننده  تسهيل  قوانين 
و بازرگانان  تجاري  و  اقتصادي  هاي  فعاليت   براي 

 سرمايه گذاران خارجي در جزيره كيش وضع شده 
برنامه ريزي منسجم و اصولي و  است در كنار يك 
تغيير نگرش ما نسبت به مقوله گردشگري مي تواند 
ورودي  دروازه  به  را  كيش  تحريم  پسا  شرايط  در 
بازرگانان خارجي و مركز خدمات مهندسي  تجار و 
كشور تبديل نمايد و اين روند موجب توسعه پايدار و 

تسريع روند جذب سرمايه گذاري خواهد شد.
خليج  منطقه  در  گرفتن  قرار  اينكه  بيان  با  خدايي 
با منطقه عسلويه يكي از  فارس و همسايگي كيش 

پتانسيل هايي است كه بايد به آن توجه ويژه داشت 
گذاران  سرمايه  حضور  رونق  با  كيش  جزيره  افزود: 
منطقه  اين  در  گاز  و  نفت  حوزه  فعاالن  و  خارجي 
عنوان  به  شدن  مطرح  براي  را  ارزشمندي  فرصت 
مركز ارائه خدمات تخصصي مهندسي پيش رو دارد.

در  تنها  خارجي  گذاران  سرمايه  كرد:  تصريح  وي 
مناطق آزاد مي توانند شركت هاي خود را با 100 
جزيره  و  كنند  فعاليت  و  تأسيس  مالكيت  درصد 
امكانات  مناسب،  هاي  زيرساخت  به  توجه  با  كيش 
جغرافيايي  موقعيت  پيشرفته،  فرودگاهي  و  بندري 
ويژه و جاذبه هاي گردشگري يكي از مطلوب ترين 
گذاران  سرمايه  فعاليت  براي  كشور  آزاد  مناطق 

خارجي است.
با  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگري  معاون 
تاكيد بر اينكه گشوده شدن دروازه هاي جديد براي 
فعاليت در سطح بين المللي ما را از توجه خاص به 
گفت:  سازد  مي  نياز  بي  تفريحي  گردشگري  حوزه 
در  توانيم  مي  كشور  كنوني  شرايط  در  خوشبختانه 
تمامي حوزه ها از جمله توريسم سالمت، تجاري و 

آموزشي فعال باشيم.
 خدايي افزود: سالن هاي نمايشگاهي و مركز همايش هاي 
 بين المللي كيش و حضور شعب مختلف دانشگاه هاي 
مطرح كشور در اين منطقه فرصت مناسبي را براي 
برگزاري همايش ها و نشست هاي علمي تخصصي 
فراهم كرده است و با معرفي اصولي و گسترده اين 

مركز  مهمترين  به  كيش  كشورها  ساير  به  امكانات 
برگزاري همايش هاي علمي بين المللي در منطقه 

تبديل مي شود.
امكانات  به  همچنين  سازمان  گردشگري  معاون 
اماكن  بخش  در  كيش  جزيره  مطلوب  و  مناسب 
ورزشي اشاره كرد و افزود: سازمان منطقه آزاد كيش 
در سال هاي اخير به توسعه فضاهاي ورزشي مطابق 
با استانداردهاي جهاني توجه ويژه اي داشته است به 
گونه اي كه تنوع اين امكانات، فراهم بودن تفريحات 
و  اقامتي  مناسب  امكانات  و  دريايي  هاي  ورزش  و 
پذيرايي در كنار آب و هواي مناسب كيش درطول 
زمستان، سبب شده است كيش در جذب گردشگران 
بسيار  عملكرد  هاي خارجي  تيم  ميزباني  و  ورزشي 
روابط  بهبود  با  اينكه  ضمن  باشد.  داشته   مناسبي 
خواهان  زيادي  كشورهاي  پس  اين  از  المللي  بين 
برگزاري اردوي تيم هاي ملي خود در جزيره كيش 

خواهند بود.
رونق  و  كيش  جزيره  رشد  اينكه  بر  تاكيد  با  وي 
بيشتر  همكاري  و  همدلي  نيازمند  آن  اقتصادي 
بخش خصوصي است گفت: بخش خصوصي بايد با 
استفاده از تورگردانان مجرب در حوزه هاي مختلف 
گردشگري و ارائه خدمات مطلوب و استاندارد تالش 
نحو  به  آن  هاي  جاذبه  و  امكانات  و  كيش  تا  كند 
و  مطرح  المللي  بين  و  داخلي  سطح  در  شايسته 

معرفي شود.

نگاه فراملي و تغييرماهيت گردشگري كيش با 
توجه به شرایط پسا تحریم
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