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رییس جمهوری در نشست مدیران مناطق آزاد کشور در قشم:
مناطق آزاد باید به مراکز جذب سرمایه و توسعه صادرات تبدیل شوند

برگزاری همایش بین المللی »تدکس کیش«
با حضور نخبگان ملی و بین المللی

بخش فیبرواسکن بیمارستان کیش با حضور دکتر مونسان افتتاح شد
بهره مندی گردشگران سالمت با توسعه مرکز بین المللی بیماری های کبد خاورمیانه در کیش

کسب رضایتمندي 93 درصدي گردشگران نوروزي کیش
گردشگران بهار، خاطرات کیش را به ارمغان بردند



رییس جمهوری در نشست مدیران مناطق آزاد کشور در قشم: مناطق آزاد باید به مراکز جذب سرمایه و توسعه صادرات تبدیل شوند

ارائه گزارش عملکرد یکساله کیش در نشست مدیران مناطق آزاد کشور با حضور رییس جمهور;کیش در میسر توسعه پایدار قدم های بلندی برداشته است

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد با امام جمعه جزیره کیش عنوان شد: اقدامات بنیادین انجام شده در کیش محصول تالش مدیران مدبّر است

برگزاری همایش بین المللی »تدکس کیش« با حضور نخبگان ملی و بین المللی

بخش فیبرو اسکن بیمارستان کیش با حضور دکتر مونسان افتتاح شد; بهره مندی گردشگران سالمت با توسعه مرکز بین الملي بیماري هاي کبد خاورمیانه در کیش

برداشت یک میلیارد متر مکعب گاز از فاز اول میدان گازی کیش

افزایش تعداد ورودی گردشگران داخلی و خارجی نوروز94 به کیش

کسب رضایتمندي 93 درصدي گردشگران نوروزي کیش; گردشگران بهار، خاطرات کیش را به ارمغان بردند

هنرمندان کیش دفتر خاطرات مسافران نوروز94 را امضا کردند

رشد سفرهاي خودرویي به کیش نشان از رونق گردشگری دریایی دارد; در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از مراکز تجاری عنوان شد:

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از مراکز تجاری عنوان شد: حضور گردشگران نوروز فرصت خوبی برای رونق اقتصادی و مشتری مداری است

گفتگوی دکتر مونسان با گردشگران نوروزی در نوار ساحلي کیش

تا سیزده فروردین 35 هزار گردشگر در کمپ هاي چادري کیش اسکان یافتند

اجرای طرح پزشک خانواده در جزیره کیش; 45 هزار مسافر نوروزی از خدمات بیمارستانی کیش استفاده کردند

در جریان بازدید سفرای چهار کشورخارجی  از بیمارستان کیش اعالم شد: بررسی روند تبادل بیمار و پزشک بین بیمارستان کیش و کشورهای هدف

داوران، طعم دستپخت بانوان مناطق آزاد کشور را در جشنواره عطر گل یاس چشیدند

هشتمین جشنواره فرهنگي هنري  میالد عطر یاس به کار خود پایان داد

برگزاری جشنواره تنیس روی میز در کیش

بانوان تیم ملي تنیس در کیش اردو زدند

حضور دو اسکواش باز کیش در رده بندي برترین هاي اسکواش آسیا

هیات اسکواش کیش بر جایگاه نخست کشوری ایستاد
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فهرست

برای کارآفرینی اولین اولویت ایده آفرینی است. داشتن ایده مناسب برای 
کارآفرینی، حسنی است که اگر در جریان سرمایه گذاری واقعی بکارگیری شود، 

توفیق را در مسیر رفاه اجتماعی مضاعف خواهد نمود.
 یکی از عوامل پذیرش و استقبال از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهره مند بودن 
 از ایده سرمایه گذاری و تضمین سودآوری آن است. در واقع هر سرمایه گذار 
خارجی در قالب شرکت های معتبر و دارای »برند« در بدو ورود به ایران تحقیقات 
 بسیار گسترده ای را آغاز و با اعزام هیأت های اقتصادی مسیر سرمایه گذاری 
را مورد بازدید و بازاریابی دقیق قرار می دهند. این بازدیدها ممکن است در 
قالب چند سفر انجام و بازبینی های نهایی برای ارایه پیشنهاد و عقد قرارداد 

مورد توجه و مهندسی فرهنگی قرار گیرد.
بدون شک سود سرمایه گذاری باید قبل از امضای تفاهم نامه و قراردادهای 
ضمن تولید، تضمین شود و براساس این ضمانت است که سرمایه گذار پا به 
عرصه تولید و رقابت با محصوالت مشابه با انگیزه صادرات می گذارد. هر چند 
 سرمایه گذار واقعی با ارایه پیشنهادهای مطمئن اقتصادی و تضمین فعالیت های 
و  بانکی  تسهیالت  بر  تکیه  تا  شود  اقتصادی  های  عرصه  وارد  باید  سودآور، 
نگرانی های بعدی از بابت باز پرداخت اقساط و حقوق نیروهای کار، که این امر 

دکترین هر فعالیت اقتصادی در میسر جهانی شدن است.  
از طرفی در جریان تولید و برداشت سود منطقی، سرمایه گذاران باید به اصل 
اولیه استانداردهای تولید توجه نماید، تا قدرت رقابت شان به سرعت فعال 
و در بازارهای جهانی حاضر و »برند« خود را مطرح نماید. در غیر این صورت و 
عملکردی محدود و اکتفا به حداقل سود در یک نقطه با درجا زدن بی حاصل  دچار 

چالش های جدیدی در مسیر تولید و فرسودگی تجهیزات تولید خواهند شد.
امروز کشورمان در شرایط خاصی و درآستانه یک تحول بزرگ اقتصادی است. 
گویا باید از نو پایه های اقتصادی را ساخت و فعالیت های نوینی را آغاز نمود. 
این آغاز نیازمند ایده آفرینی در فرآیند تولید است. آیا دوباره باید به بازارهای 
جهانی برای ورود تجهیزات تولید روی آورد و یا باید دانش داخلی را تقویت و 

فناوری های نوین را در مسیر اقتصادی و خودکفایی قرار داد.
نگاه امروز جهان در پیشوازی از ایجاد روابط با ایران، دسترسی آسانتر به منابع 
گازی است. گازی که صنایع آنان را رونق خواهد بخشید و انحصار فروش آن را 
از برخی کشورهای قدرتمند خارج می نماید. این روزها اولویت سرمایه گذاری 
در ایران در بخش های استخراج نفت و گاز است. صنایعی که سودآوری بدون 
قید و شرط آن تضمین شده است و بازارهای فروش آن در تمامی جهان شناخته 
شده می باشد. در کیش نیز میدان های گازی مطرحی وجود دارد که می توان 
در امر اکتشاف، استخراج و صادرات آن به پتروشیمی های داخلی و خریداران 
خارجی اقدام نمود. میدانهایی در 30 کیلومتری شرق جزیره الوان و در حومه 
کیش که به عنوان هفدهمین میدان گازی جهان مطرح است و این روزها پس از 

یک وقفه 5 ساله فعالیت خود را به سرعت در پیش گرفته است.
به سرخط موضوع اقتصادی باز می گردیم و گردشگری را اولویت توسعه ایران 
می دانیم. استعدادی خداداد که در هیچ زمان قابل توقف نیست. صنعتی که 
به  پیوست  با  نماید،  پیدا  را  و رگ حیاتی خود  ابعاد داخلی رشد کند  اگر در 
صنعت هتلداری و ارایه خدمات مناسب و ارزان می توان در تمام فصول سال 

از درآمدهای آن بهره برد.
در کیش نیز به این نتیجه قطعی رسیده ایم که توسعه بندرگاهی و فرودگاه 
بین المللی کیش در شمار در خواست های اصولی این رویداد بزرگ هستند. 
اصوالً در مناطق آزاد مانند کیش اهداف گردشگری و جذب سرمایه گذاری با 
هدف صادرات به عنوان یک اصل مطمئن پذیرفته شده است. کیش از موقعیت 
نزدیکی به دریا و بندرگاه های بزرگ و خطوط هوایی معتبر برخوردار است و 

هواپیماهای پهن پیکر داخلی و خارجی می توانند با امنیت در آن فرود آیند.
این روزها با رفع تحریم ها و ورود تکنولوژی روز جهان به داخل باید در انتظار 
تحوالت بزرگی بود. این انتظار باید توأم با برنامه ریزهای قوی در حوزه های 
در  و  باخت  خواهیم  را  قافیه  به سرعت  این صورت  غیر  در  باشد.  اقتصادی 

مواجه با سیل سرمایه گذار خارجی منفعل عمل خواهیم کرد.
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رییس جمهوری در نشست مدیران مناطق آزاد کشور در قشم:

مناطق آزاد باید به مراکز جذب سرمایه و توسعه صادرات تبدیل شوند
تردیدی ندارم که کشور امسال به سمت رونق اقتصادی پیش خواهد رفت

االسالم  حجت  با  نشستی  در  مونسان  دکتر 
والمسلمین دکتر علیدادی دیدار کرد.

تحوالت  به  اشاره  با  علیدادی  دکتر  دیدار  این  در 
با  گفت:  اخیر  نیم  و  یکسال  در  شده  انجام  جدی 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مسؤوالن  فعال  حضور 
اقدامات بنیادین درجزیره انجام شده که امید است 
امسال که سال همدلی و همزبانی دولت و مردم نام 
این  از  گذر  در  کشور  سراسر  با  همراه  است  گرفته 
و ملت  موفقیت دولت  تاریخی شاهد  مرحله سخت 

ایران باشیم.
وی افزود: یکی از محورهای مهم در مدیریت جزیره 
کیش حفظ سرمایه های این جزیره و توجه به ارزش 
 افزوده آنهاست که در گذشته کمتر به آن توجه می شد 
و یا ارزان از دست می رفت اما با حضور تیم مدیریتی 
دکتر مونسان این مشکل جدی رفع شده است و این 

موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.
را  کیش  توسعه  کیش  درجزیره  فقیه  ولی  نماینده 
افزود:  و  دانست  جزیره  این  مدیریت  در  دوم  محور 
خوشبختانه فعالیت های صورت گرفته در تحقق این 

اصل را در بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 
عمرانی، گردشگری و حوزه های مختلف می توان به 
بر شهروندان  عالوه  امر  این  و  کرد  مشاهده  راحتی 
مسؤوالن  توسط  کیش،  جزیره  محلی  مسؤوالن  و 

کشوری نیز تایید شده است.
این  ایجاد  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
برای  70 میلیون  بر جذاب بودن  امکانات را عالوه 
توجه  جالب  نیز  خارجی  گردشگران  برای  ایرانی 

دانست.
وی انجام فعالیت های زیرساختی و اقدامات اساسی 
تحسین  قابل  کیش  در  را  مختلف  های  زمینه  در 
برشمرد و از تیم مدیریتی سازمان منطقه آزاد کیش 

تشکر کرد.
 امام جمعه کیش در ادامه گفت: استفاده از ظرفیت های 
مدیریت  محور  سومین  عنوان  به  کیش  در  موجود 
های  توانمندی  از  مندی  بهره  که  است  صحیح 
موضوع  این  تحقق  های  جلوه  از  یکی  هنرمندان 
بوده کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت   در 

 است.

وی افزود: در بخش هایی نیز که ظرفیت های جزیره 
 کیش ضعیف است می توان با برخورداری از پتانسیل های 
تقویت را  ضعف  نقاط  این  کشور  در   موجود 

 کرد.
از رضایتمندی  والمسلمین علیدادی  حجت االسالم 
کرد  یاد  مدیریت  چهارم  محور  عنوان  به  مردم 
رضایت  جلب  و  خوب  برخورد  کرد:  تاکید  و 
همواره  که  است  اصولی  از  گردشگران  و  شهروندان 
قرار  مسؤوالن  مدنظر  ها  فعالیت  تمام  در   باید 

گیرد.
وی در پایان، برنامه پیش روی سازمان منطقه آزاد 
افزود: در  کیش را منشأ تحول در جزیره دانست و 
سال 93 در برخی از حوزه ها به همت تیم مدیریتی 
سازمان منطقه آزاد، جزیره کیش شاهد تحول جدی 
استمرار  با  نیز   94 سال  در  امیدوارم  و  است  بوده 
 تالش و مجاهدت مسؤوالن و مردم عالوه بر بهره وری 
رونق  گذشته،  سال  زیرساختی  اقدامات  نتایج  از 

روزافزون را در کیش شاهد باشیم.

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد با امام جمعه جزیره کیش عنوان شد:

اقدامات بنیادین انجام شده در کیش
 محصول تالش مدیران مدّبر است

با حضور  که  کشور  آزاد  مناطق  مدیران  نشست  در 
مونسان  دکتر  شد  برگزار  قشم  در  روحانی  دکتر 
ئه  ارا  را  کیش  جزیره  یکساله  عملکرد   گزارش 

کرد.
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومی و 
منطقه آزاد کیش، نشست مدیران مناطق آزاد کشور 
و  وزرای کشور  از  تعدادی  رییس جمهور،  با حضور 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد در منطقه آزاد قشم در 
برگزار شد که دکتر مونسان گزارش عملکرد  حالی 
و فعالیت های یکساله خود در مسیر توسعه جزیره 
کیش و رونق گردشگری و تجارت این جزیره را ارائه 

کرد.
ظرفیت  افزایش  و  دو  شماره  نیروگاه  ساخت  آغاز 

تولید آب و برق در نیروگاه شماره یک کیش، توسعه 
بندرگاه با الیروبی اسکله 12 هزارتنی، استحصال 14 
آغاز پروژه اسکله 35  از مواد الیروبی،  هکتار زمین 
هزار تنی، تکمیل و بهره برداری از ترمینال مسافری 
بندرگاه، تعریض موج شکن شرقی، احداث 39 هکتار 
پارک در بخش های مختلف کیش شامل پارک های 
شرق،  مناطق  در  ساحلی  های  پارک  و  مینا  شهر، 
در  میرمهنا  ساحلی  پارک  و  کیش  غرب  و  جنوب 
رییس  تاکید  مورد  که  کیش  نشین  بومی  منطقه 
های  بخش  توسعه  بود،  کیش  به  سفر  در  جمهور 
 جنوب و غرب جزیره و تامین زیرساخت های پروژه ها 
در این مناطق، بهره برداری از تصفیه خانه 10 هزار 
مترمکعبی، احداث باغ راه ایرانی به طول 4 کیلومتر 

و احداث ترمینال جدید فرودگاه با ظرفیت پذیرش 
مورد  اقدامات  جمله  از  مسافر  میلیون   4/5 سالیانه 

اشاره  دکتر مونسان در این گزارش بود.
همچنین توسعه بیمارستان کیش و افزایش تجهیزات 
این بیمارستان در راستای رونق گردشگری درمانی، 
گردشگری  توسعه  و  هندورابی  جامع  طرح  تدوین 
با رویکرد حفظ محیط زیست و معرفی  این جزیره 
حضور  با  مختلف  کشورهای  تورگردانان  به  کیش 
المللی و حضور هیئت های  بین  نمایشگاه های  در 
تاکید  مورد  موارد  دیگر  از  جزیره  این  در  خارجی 
گزارش  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  رییس جمهور  آگاهی  به  که  بود  یکساله  عملکرد 

وزرای کشور رسید.

ارائه گزارش عملکرد یکساله کیش در نشست مدیران مناطق آزاد کشور با حضور رییس جمهور

کیش در میسر توسعه پایدار قدم های بلندی برداشته است

رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد کشور به سمت رونق پیش 
خواهد رفت گفت: مناطق آزاد باید به مراکز جذب سرمایه و 

توسعه صادرات تبدیل شوند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست  جمهوری، 
نشست  در  رئیس جمهور  روحانی  حسن  حجت  االسالم 
رؤسای هیئت  امنای مناطق آزاد سراسر کشور با بیان اینکه 
شرایط کشور روز به روز در حال بهتر شدن است، گفت: 
اقتصادی  رونق  سمت  به  امسال  کشور  که  ندارم  تردیدی 
پیش خواهد رفت و همه باید تالش کنیم که اقتصاد کشور 

به رونق و شکوفایی بیش از پیش برسد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مناطق آزاد می تواند به الگویی 
برای توسعه کشور در بخش های مختلف تبدیل شوند، گفت: 
بهره گیری از فناوری های جدید، جذب سرمایه و صادرات، از 
اولویت های مناطق آزاد است و حرکت و برنامه ریزی در این 

راستا ضروری است.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد کشور از دوره 
رکود خارج شده و تا رسیدن به رونق مطلوب هم به زمان 
نیاز دارد و در این مسیر باید تحرک و شتاب بیشتری ایجاد 

شود.
تقویت  را  تولید  می توان  امسال  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
کرده و سرمایه را جذب کرد، اظهار داشت: برای اینکه به 
رونق برسیم باید تسهیالت الزم فراهم شده و شرایط کسب 
و کار بهبود یابد. در چنین شرایطی است که می توان انواع 
سرمایه های داخلی و خارجی را جذب کرد و مناطق آزاد با 
توجه به فرصت و شرایط ویژه ای که دارند می توانند نقش 

بسزایی در جذب سرمایه داشته باشند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توجه به نحوه حمایت و 
اختصاص تسهیالت الزم در شرایط خروج از رکود و وارد 
شدن به رونق اقتصادی، گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی 
و حرکت شود تا اعتماد مردم و سرمایه گذاران برای فعالیت 

اقتصادی جلب و تقویت شود.
روحانی گفت: رونق اقتصادی نیازمند سرمایه و تکنولوژی 

فراهم  شرایطی  باید  نیست.  امکانپذیر  آن  بدون  و  است 
سودآوری  به  نسبت  تولیدگران  و  سرمایه گذاران  که  شود 
هزینه هایی که انجام می دهند، اعتماد داشته باشند و مناطق 
بهتری  از ظرفیت های  این شرایط  کردن  فراهم  برای  آزاد 

برخوردار است.
برای  را  الزم  زیربناهای  باید  کرد:  تصریح  رئیس جمهور 
تولیدگران فراهم کرده و اعتماد الزم برای آنان را ایجاد نمود 

و اجازه نداد که به این اعتماد لطمه و صدمه ای وارد شود.
روحانی با تاکید بر به کار بردن دقت الزم برای شناسایی 
سرمایه گذاران واقعی، گفت: باید از ابتدا مراقبت و دقت الزم 
وارد  واقعی  تولیدکننده  و  سرمایه گذار  تا  گرفت  کار  به  را 

عرصه فعالیت و سرمایه گذاری شوند.
رئیس جمهور با تاکید بر نقش مناطق آزاد در جذب نیروی 
کار و سرمایه، گفت: اگر مناطق آزاد در این مسیر درست 
حرکت کنند می توانند به الگویی برای سراسر کشور تبدیل 

شوند.
اقتصاد  راستای  در  حرکت  ضرورت  بر  اشاره  با  روحانی 
به جذب  را  آزاد  مناطق  مقاومتی  اقتصاد  افزود:  مقاومتی، 
این  منابع خارجی و توسعه صادرات موظف کرده است و 

اقدامات باید از اولویت های منطق آزاد باشد.
رئیس جمهور اضافه کرد: در گذشته مناطق آزاد به مراکزی 
برای خرید اجناس تبدیل شده بود در حالی که باید این 
مناطق مراکزی برای جذب سرمایه در زمینه های مختلف 

باشند.
روحانی در ادامه توجه به گردشگری را مورد تاکید قرار داد 
افزایش  و  رونق  به  رسیدن  راه های  از  گردشگری  گفت:  و 

اشتغال است و ضرورت دارد مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس جمهور لزوم تهیه شاخص هایی برای سنجش مناطق 
آزاد را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: صادرات غیرنفتی، 
 جذب سرمایه خارجی، رضایت گردشگر، توجه به محیط زیست
بومی  و مردم  میزبانان  و دینی، رضایت  تاریخی  مناطق  و 

می تواند از جمله این شاخص ها باشد.
روحانی با اشاره به اهمیت توجه به رضایت مردم بومی و 

مسافران و گردشگران، گفت: باید برای گردشگرانی که توان 
استفاده از هتل ها را ندارند تسهیالت و امکاناتی فراهم شود 

که راحت تر و آسوده تر بتوانند استراحت کنند.
تاکید  مورد  را  بانکی  و  مالی  اصالح سیستم  رئیس جمهور 
قرار داد و گفت: برای رسیدن به رونق اقتصادی به غیر از 
جذب سرمایه باید سیستم مالی و بانکی کشور اصالح شود 
و مناطق آزاد با ارائه تسهیالت ویژه می توانند در این زمینه 

نیز الگو باشند.
تسهیالت جدید  با  آزاد می توان  منطقه  در  افزود:  روحانی 
در زمینه بسیاری از کارها الگویی برای سایر مناطق کشور 

ارائه کرد.
رئیس جمهور گفت: شرایط امسال به گونه ای است که فضای 
بین المللی نیز می تواند برای فعالیت اقتصادی در کشورمان 
مفید باشد و یکی از دستورات اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی 
ویژه  به  و  جهان  کشورهای  با  رابطه  تسهیل  و  اقتصادی 
کشورهای منطقه است و مناطق آزاد می تواند نقش مهمی 

در این زمینه داشته باشد.
روحانی با تاکید بر تأمین آب شرب مردم گفت: معتقدم در 
تأمین آب شرب مردم باید دولت حمایت و پشتیبانی کند و 
شرکت مپنا اقدام مناسبی در تامین آب آشامیدنی در قشم 
نیز  مناطق کم آب  در سایر  است که می تواند  داده  انجام 
مورد بهره برداری قرار گیرد و بایستی شرایطی فراهم شود 

که بخش خصوصی در این زمینه وارد عمل شود.
رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام دولت و 
ملت، همدلی و همزبانی اظهار امیدواری کرد: همه همدالنه 
حرکت کرده و همزبان و هم سخن در یک مسیر باشند و 
وحدت و اتحاد و دوستی بیش از گذشته در کشور فراگیر 

شود.
جمله  از  آزاد  مناطق  رؤسای  از  تعدادی  جلسه  این  در 
منطقه آزاد کیش، سرخس، ماکو، چابهار و انزلی گزارشی 
را از فعالیت های سال گذشته و برنامه ها و پروژه های سال 
 جاری خود در زمینه های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی ارائه

 کردند.
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در  و  کیش  جزیره  جنوب  در  که  کیش  گازی  میدان 
در  دارد  قرار  الوان  کیلومتری شرق جزیره  فاصله 30 
سال 1384 با 66 تریلیون فوت مکعب ذخیره گاز درجا 

کشف شد.
در  میدان  این  برای  گاز  اقتصادی  ذخیره  مقدار  البته 
میعانات  مقدار  و  مکعب  فوت  تریلیون   38/3 حدود 
است.  شده  برآورد  بشکه  میلیون   398 حدود  گازی 
طرح توسعه میدان گازی کیش با توجه به پراکندگی 
و گستردگی منطقه اجرا در خشکی و دریا و ظرفیت 

مخزن در سه فاز پیش بینی شده است.
حجم گاز قابل استحصال میدان کیش که گفته می شود 

معادل شش فاز پارس جنوبی است و با تکمیل طرح، 
روزانه می توان سه میلیارد فوت مکعب گاز و 45هزار 
بشکه میعانات گازی از آن تولید کرد، در صورت تکمیل 
مکعب  فوت  میلیارد  یک  روزانه  تولید  امکان  اول  فاز 
محقق  گازی  میعانات  بشکه   300 و  هزار   11 و   گاز 

می شود.
به گفته عبدالرضا حاجی حسین نژاد مدیر عامل شرکت 
تاکنون 13 حلقه چاه  )متن(  نفت  توسعه  و  مهندسی 
حفر شده اما کار انتقال گاز صورت نگرفته است که باید 
به مناقصه  اقدام های مربوط  این که  انجام شود ضمن 

خطوط لوله دریایی نیز در حال انجام است.

گازی کیش  میدان  توسعه  میلیارد دالری  قرارداد 10 
که هفدهمین میدان گازی جهان از نظر ذخایر گازی 
شرکت  میان   1388 بهمن   است،  شده  شناخته  نیز 
ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت های 
بانک ملت  با مدیریت  پتروپارس، سازه و جهان پارس 
مورد  مالی  منابع  نشدن  تامین  دلیل  به  اما  شد،  امضا 
نیاز طرح توسعه میدان گازی کیش توسط بانک ملت 
و نبود تفاهم بر سر چگونگی اجرای طرح توسعه، 18 
ماه توسعه این میدان متوقف شد تا این که در مردادماه 
1391 قرارداد کنسرسیوم ایرانی لغو شد و اجرای طرح 

به شرکت متن واگذار شد.

با راه اندازي بخش فیبرواسکن و بهره برداري از دستگاه 
بیمارستان  در  کبدی  ضایعات  تشخیص  در  اسکن  فیبرو 
به  رساني  خدمت  کیش،  تخصصی  فوق  و  تخصصی 
بیماري  الملي  بین  مرکز  در   گردشگران  و  کیشوندان 
هاي کبد خاورمیانه در کیش آغاز شد. در راستاي توسعه 
گردشگري سالمت، بخش فیبرواسکن بیمارستان کیش با 
حضور دکتر مونسان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 

در بیمارستان کیش افتتاح شد.  
مراسم افتتاح بخش فیبرواسکن بیمارستان کیش با حضور 
بیمارستان  ریاست  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  معاونین 
کیش و حاج یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت کیش 

برگزار شد.
با راه اندازي بخش فیبرواسکن و بهره برداري از دستگاه 
بیمارستان  در  کبدی  ضایعات  تشخیص  در  اسکن  فیبرو 
به  رساني  خدمت  کیش،  تخصصی  فوق  و  تخصصی 
کیشوندان و گردشگران در  مرکز بین الملي بیماري هاي 

کبد خاورمیانه در کیش آغاز شد.
ضایعات  تشخیص  در  نو  روشي  اسکن  فیبرو  از  استفاده 
کبدي است که جایگزین نمونه برداري از کبد شده است.

اسکن  فیبرو  دستگاه  به  کیش  بیمارستان  شدن  مجهز 
است  سالمت  گردشگري  توسعه  راستاي  در  مهم  گامي 
و وجود این تجهیزات، پزشکان متخصص ایراني و هزینه 
پایین درمان در کیش براي گردشگران حوزه خلیج فارس 
شکوفایي  در  مهم  عوامل  جمله  از  روادید  به  نیاز  عدم  و 

گردشگري سالمت در کیش خواهد بود.
بخش  افتتاح  با  همزمان  و  مراسم  این  در  همچنین 
و  آرتروسکوپي  دستگاههاي  از  برداري  بهره  فیبرواسکن، 
برونکوسکوپي به عنوان تجهیزات جدید بیمارستان کیش 

نیز آغاز شد.
و  تشخیص  عمل  انجام  دستگاه  عنوان  به  آرتروسکوپي 
باز  به  نیاز  بدون  برشهاي کوچک  ایجاد  با  درمان مفاصل 
ضایعات  درمان  در  زیادي  بسیاري  کاربرد  موضع،  کردن 

ورزشي و حوادث دارد.
با استفاده از این دستگاه عالوه بر درمان بیمار در کمترین 
نقاهت  دوره  به صورت سرپایي،  و  باالترین دقت  با  زمان 

بیمار نیز 2 تا 3 برابر کاهش پیدا مي کند.
و  تشخیص  دستگاه  عنوان  به  نیز  برونکوسکوپي  دستگاه 
درمان بیماري هاي ریوي، امکان دسترسي و دید مستقیم 
به حنجره و ناحیه ناي را براي پزشک فراهم کرده و براي 
خارج کردن اجسام خارجي از مجراي تنفسي مورد بهره 

برداري قرار مي گیرد.
داشتن  رواج  و  کیش  جزیره  شرجي  هواي  به  توجه  با 
مي  دستگاه  این  منطقه،  این  در  سینوسي  هاي  بیماري 

تواند درمان این بیماري ها را سرعت ببخشد.
به  کیش  بیمارستان  در  شده  خریداري  جدید  تجهیزات 
آزاد  به سازمان منطقه  از بخش هاي وابسته  عنوان یکی 
برندهاي  ترین  مشهور  و  ها  فناوري  جدیدترین  از  کیش 

تولید کننده تجهیزات پزشکي جهان تهیه شده است.

برداشت یک میلیارد متر مکعب گاز از فاز اول میدان گازی کیش

بخش فیبرو اسکن بیمارستان کیش با حضور دکتر مونسان افتتاح شد
بهره مندی گردشگران سالمت با توسعه مرکز بین الملي بیماري هاي کبد خاورمیانه در کیش

و  کسب  اندرکاران  دست  ایده،  صاحبان  نخبگان، 
کارهای موفق اجتماعي و ایده پردازان بزرگ ایران و 
جهان در همایش بین المللی »تدکس کیش« حضور 

پیدا کردند.
سخنران   25 از  بیش  المللي  بین  همایش  این  در 
از جمله  و دیگر کشورهای جهان  ایران  از  برجسته 
آفریقاي  انگلیس،  فرانسه،  چین،  کانادا،  آمریکا، 
جنوبي و استرالیا با موضوعاتي مانند  کسب و کار، 
 فناوری های جدید و نوین مانند چاپ هاي سه بعدي، 
تغییرات اجتماعی تأثیرگذار، توسعه پایدار، طراحی و 

هنر و جاده ابریشم نوین سخنرانی کردند.

موفق  کارهای  و  کسب  صاحبان  همایش،  این  در 
به  شان  فعالیت  معنوی  یا  مالی  نفع  که  اجتماعی 
و  رسد  می  جامعه  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور 
طرحی  و  خالقانه  ای  ایده  تنها  که  نوپا  نوآوران  یا 
و  کردند  شرکت  دارند  ذهن  در  سازی  پیاده  برای 
کارآفرینانی که به دنبال سرمایه گذار هستند یا نیاز 
و  مدیریت  چگونگی  خصوص  در  هایی  آموزش  به 
 توسعه کسب و کار دارند از برنامه های آن بهره مند 

شدند.
شایان ذکر است تدکس کیش، رویدادی چهار روزه 
با مضمون »آستانه تحول« است که روزهای 28 و 

داشت  اختصاص  اصلی  کنفرانس  به  فروردین   29
های  کارگاه  نیز،  آن  از  بعد  و  قبل  روزهای  در  و 
با  کارآفرینی  چون  موضوعاتی  با  متنوعی  تخصصی 
حضور سخنرانان این همایش بین المللي برگزار شد.

هاي  شرکت  حوزه  سه  در  کیش  تدکس   جایزه 
نوپا، شرکت هایي که نفع مالی یا معنوی براي جامعه 
دارند و جوانان نوآور با ایده هاي نوین و داراي طرح 

اجرایي اعطا شد.
های  دانشگاه  رؤسای  المللي  بین  همایش  این  در 
از  عالیرتبه  مهمان  و  سخنران  چند  و  کشور  داخل 

خارج از کشور نیز حضور داشتند. 

برگزاری همایش بین المللی »تدکس کیش«
با حضور نخبگان ملی و بین المللی
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 مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نتایج نظرسنجي هاي
بسیار  را  کیش  جزیره  نوروزي  گردشگران  از  شده  انجام 
مثبت ارزیابي کرد و گفت: میزان رضایتمندي گردشگران 
به  با 6 درصد رشد نسبت  به جزیره کیش  از سفر  نوروز 

سال گذشته به 93 درصد رسیده است.
افزایش رضایت  با اشاره به دیگر موارد در جهت  مونسان 
در  ها  قیمت  کنترل  با  گفت:  کیش  نوروزي  گردشگران 
و  درصد   86 ها  قیمت  از  شکایت  میزان  کیش  بازارهاي 

گرانفروشي 54 درصد کاهش داشته است.
به گفته وي، میزان شکایات گردشگران در مقایسه با مدت 
مشابه در سال گذشته در زمینه هاي برخورد نامناسب با 
 66 پذیرایي  مراکز  و  ها  رستوران  درصد،  گردشگران 35 
درصد، هتل ها و مراکز اقامتي 95 درصد، دفاتر خدمات 

مسافرتي 77 درصد، حمل و نقل 75 درصد و مراکز تجاري 
7 درصد کاهش داشته است.

افزایش  به  اشاره  با  آزاد کیش  منطقه  مدیرعامل سازمان 
میزان  گفت:  نوروزي  گردشگران  رضایتمندي  چشمگیر 
با  اسکان  هاي  کمپ  شرایط  از  گردشگران  رضایتمندي 
درصد،    64 بازارها  درصد،   84 به  توجهي  قابل  افزایش 
هتل ها 76 درصد، فرودگاه 86 درصد، بندرگاه 83 درصد، 
خدمات شهري 86 درصد، حمل و نقل 76 درصد و مراکز 

پذیرایي 80 درصد افزایش یافته است.
وي افزود: ارائه خدمات مناسب به گردشگران در حوزه هاي 
با 15،  به ترتیب  بندرگاه، خدمات شهري و حمل و نقل 
18 و 15 درصد بیشترین افزایش در کسب رضایتمندي 

گردشگران را به خود اختصاص داده اند.

مونسان با بیان اینکه جزیره کیش میزبان 7 برابر جمعیت 
خود در ایام تعطیالت نوروزي بوده است گفت: فراهم کردن 
امکانات براي این حجم مسافر کار بسیار سختي بوده که 
رساني  خدمت  متولیان  همدلي  و  درست  ریزي  برنامه   با 
و  مسافران  رضایتمندي  افزایش  شاهد  گردشگران  به 

گردشگران نوروزي بوده ایم.  
اشاره  با  ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ایام  در  کشورمان  نقاط  دیگر  به  خود  کوتاه  سفرهاي  به 
امور  به  رسیدگي  کرد:  تاکید  و  اشاره  نوروزي  تعطیالت 
در سطح  کشورمان  نقاط  دیگر  با  مقایسه  در  گردشگران 
بسیار باالیي انجام مي شود و مانند همیشه جزیره کیش 

در این زمینه پیشرو بوده است.

کسب رضایتمندي 93 درصدي گردشگران نوروزي کیش

گردشگران بهار، خاطرات کیش را به ارمغان بردند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به رشد 10 درصدي 
آمار ورود گردشگران نوروزي به جزیره کیش از ثبت بیش از 583 

هزار نفر اقامت در شب از 25 اسفند تا 15 فروردین خبر داد.  
نوروزي  دکتر مونسان در آخرین جلسه ستاد تسهیالت سفرهاي 
با بیان این که بسیاري از شهرهاي گردشگرپذیر کشور در  کیش 
نوروز امسال با کاهش قابل توجه گردشگر مواجه شده اند، گفت: 
خوشبختانه در نوروز امسال با تالش هماهنگ بخش هاي مختلف، 
از  بیش  به  افزایش  درصد   10 با  نوروزي  گردشگران  ورود  میزان 

215 هزار نفر رسید.  
و خارجي  داخلي  هزار گردشگر  میزان 122  این  از  به گفته وي، 
از مرز هوایي و 93 هزار گردشگر نیز از مسیر دریایي وارد جزیره 

کیش شدند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که جزیره کیش 
 مانند دیگر شهرهاي کشور در مسیر گذر نیست گفت: تمام ورودي ها 
به کیش مربوط به گردشگران بوده و آمارهاي کیش نسبت به دیگر 

شهرهاي گردشگرپذیر کشور دقیق تر است.
براي  به جزیره کیش  ورود گردشگران  آمار  افزایش  به گفته وي، 
باالیي  اهمیت  از  نیز  و گردشگري کشور  فرهنگي  میراث  سازمان 
برخوردار شده و تنها نقطه اي در کشور است که بر خالف دیگر 

نقاط با افزایش ورود گردشگر مواجه شده است.
مونسان در خصوص میزان ورود خودرو به جزیره کیش نیز گفت: 
میزان ورود خودرو در مدت برگزاري جشنواره نوروزي کیش با 15 
درصد افزایش به بیش از 18 هزار و 500 خودرو رسیده است که 

نشان دهنده رونق گردشگري دریایي در جزیره کیش است.
پروازهاي  آمار  به  ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  ورودي  پروازهاي  گفت:  و  کرد  اشاره  کیش  جزیره  به  ورودي 
ایام تعطیالت نوروزي با 11 درصد افزایش به 935 پرواز رسید که 
این پروازها  شامل 10 فروند هواپیماي بوئینگ 747 نیز مي شود.

مونسان با بیان این که فرودگاه مشهد و کیش باالترین آمار پروازي 
در کشور در تعطیالت نوروزي را به خود اختصاص داده اند گفت: 
فرودگاه کیش در مقایسه با فرودگاه کالنشهر مشهد با به حداقل 
رساندن تأخیرهاي پروازي و نارضایتي مسافران عملکرد بسیار قابل 

قبولي داشته است.
کنترل  خصوص  در  شده  انجام  مناسب  اقدامات  به  اشاره  با  وي 
قیمت بلیت هواپیما در ایام نوروز گفت: اقدامات خوبي در کنترل 
و چند شرکت  ایر  با همکاري کیش  و  انجام شد  ها  بلیت  قیمت 
بلیت  خرید  با  توانستند  گردشگران  از  بسیاري  دیگر  هواپیمایي 

هواپیما با قیمت مصوب به جزیره کیش سفر کنند.
گردشگران  از  شده  انجام  هاي  نظرسنجي  به  استناد  با  مونسان 
از ایجاد تسهیالت  نوروزي گفت: رضایت 35 درصدي گردشگران 
براي خرید آسان و با قیمت مصوب نشان دهنده موفقیت اقدامات 

انجام شده در این خصوص است.
این  در  کننده  شرکت  گردشگران  درصد   14 تنها  افزود:  وي 
نظرسنجي بلیت هاي سفر به کیش در ایام نوروز را با قیمت باالتر 

از نرخ مصوب خریداري کرده اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به استقرار تیم هاي 
اطالع رساني در مبادي ورودي و مکان هاي پرتردد در ایام نوروز 
و فعالیت سامانه پیامکي اطالع رساني به گردشگران نوروزي اشاره 
کرد و گفت: با اقدامات انجام شده 57 درصد از مراجعات مردمي به 
ستاد تسهیالت سفرهاي نوروزي براي کسب اطالعات در خصوص 
آدرس و تلفن و 76 درصد براي کسب اطالعات درباره برنامه هاي 

نوروزي کاهش پیدا کرده است.
وي همچنین فعالیت ناظران گردشگري سازمان منطقه آزاد کیش 
در نقاط مختلف جزیره را در افزایش رضایتمندي گردشگران بسیار 
تاثیرگذار دانست و گفت: بیش از 750 مورد نظارت و ارزیابي در 
مراکز مختلف گردشگري مانند مراکز اقامتي و رستوران ها توسط 

تیم ناظرین گردشگري انجام شده است. 

افزایش تعداد ورودی گردشگران
داخلی و خارجی نوروز94 به کیش
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از  استفاده  بر  تاکید  و  ماهه  چند  ریزی  برنامه  با  بار  نخستین  براي 
هنرمندان ساکن جزیره و بدون دعوت از هنرمندان از سرزمین اصلي 
نوروز در کیش   ایام  در  باال  با کیفیتي  و هنري  فرهنگي  برنامه هاي 

برگزار شد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به آمار اشغال هتل ها 
اشغال  میزان  گفت:  نوروزي  تعطیالت  ایام  در  اقامتي کیش  مراکز  و 
هتلهاي کیش در ایام برگزاري جشنواره نوروزي با آمار بیش از 183 

هزار نفر اقامت در شب به 93 درصد رسید.
مونسان به آمار استفاده گردشگران از کمپ هاي چادري اسکان اشاره 
کرد و گفت: با برپایي سه کمپ چادري در جزیره کیش بیش از 78 
هزار نفر اقامت در شب در این کمپ ها ثبت شده و بیش از 42 هزار 

گردشگر به کمپ هاي اسکان وارد شده اند.
وي افزود: آمار استفاده کنندگان از کمپ هاي چادري نسبت به سال 
گذشته 21 درصد رشد داشته و 46 درصد از خودروهاي ورودي به 

جزیره در کمپ هاي اسکان استقرار یافتند.
فرهنگي  هاي  برنامه  ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و هنري برگزار شده در ایام تعطیالت نوروزي را بسیار جذاب عنوان 
کرد و گفت: این برنامه ها با توزیع مناسب جغرافیایي در نقاط مختلف 
جزیره و زمانبندي هماهنگ با دیگر مراکز تجاري و خدمات گردشگري 

در کیش توانست رضایت گردشگران نوروزي کیش را فراهم کند.
ایام  در  هنري  و  فرهنگي  هاي  برنامه  تمام  اینکه  بیان  با  مونسان 
برگزار شده  کیش  جزیره  ساکن  هنرمندان  توسط  نوروزي  تعطیالت 
گفت: براي نخستین بار با برنامه ریزی چند ماهه و تاکید بر استفاده از 
هنرمندان ساکن جزیره و بدون دعوت از هنرمندان از سرزمین اصلي 

برنامه هاي فرهنگي و هنري با کیفیتي خوب برگزار شد.
وي افزود: اجراي موسیقي سنتي در پارک ساحلي مرجان کیش، اجراي 
تئاتر کمدي حمام سلطان توسط گروه تئاتر کیش و نمایشگاه بهارانه 
در اسکله تفریحي با هدف برگزاري کارگاه هاي هنري، ارائه غذاهاي 
اقوام مختلف کشورمان از جمله حرکت هاي  سنتي و صنایع دستي 
گسترده  استقبال  با  که  بود  کیش  هنرمندان  هنري  و  فرهنگي 

گردشگران مواجه شد. 
هاي  برنامه  ویژه  به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
 نوروزي در کیش گفت: بیش از 410 هزار گردشگر از ویژه برنامه هاي 
اقوام،  پاتوق  کودکان،  جزیره  المللي  بین  جشنواره  شامل  نوروزي 
نمایشگاه طهران قدیم، نمایش عروسکي چرا، بازارچه ساحلي و جنگ 

همیشه بهار استفاده کرده اند.
مراکز  از  نوروزي  گردشگران  استفاده  و  بازدید  خصوص  در  مونسان 
گردشگري کیش نیز گفت: در زمان برگزاري جشنواره نوروزي کیش 
بیش از 245 هزار گردشگر از اماکن و مراکز مختلف گردشگري شامل 
مراکز  و  دریایي  هاي  کشتي  کاریز،  مجموعه  حریره،  تاریخي  شهر 
تفریحي بخش خصوصي بازدید و استفاده کرده اند که بیشترین آمار 
حریره  تاریخي  شهر  و  دریایي  تفریحات  و  ورزشها  به  مربوط  بازدید 

است.
وي در ادامه فعالیت بیمارستان کیش با حضور پزشکان متخصص در 
ایام نوروز را با هدف خدمت رساني به گردشگران و ساکنین جزیره 
عنوان کرد و گفت: در بازه زماني 25 اسفند تا 15 فروردین بیش از 38 
هزار تن از گردشگران و ساکنین جزیره به بیمارستان کیش مراجعه 
کرده اند که بخش اعظمي از این آمار مربوط به گردشگراني است که 
ترجیح داده اند از خدمات باکیفیت بیمارستان کیش براي کنترل هاي 

پزشکي و درمان و تصویربرداري هاي تخصصي بهره مند شوند.
در  گردشگري  رونق  ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جزیره کیش را مدیون تالش هماهنگ بین مدیریت ها و معاونت هاي 
این سازمان در کمیته هاي مختلف ستاد تسهیالت نوروزي دانست و 
تصریح کرد: حضور تمام وقت مدیران براي سرکشي و رسیدگي به امور 
گردشگران، جزیره اي پاکیزه و امن و فارغ از بي نظمي ناشي از حجم 

باالي مسافر را به ارمغان آورد.
به  خارجي  گردشگران  بیشتر  جذب  ضمن  کرد  امیدواري  ابراز  وي 
بیشتر  افزایش  شاهد  آزاد  منطقه  این  جدید،  سال  در  کیش  جزیره 

شاخص هاي کمي و کیفي براي نوروز سال 95 باشد.

هنرمندان کیش دفتر خاطرات
مسافران نوروز94 را امضا کردند

رشد 23 درصدی آمار ورود خودروهاي شخصي از مسیر دریایي به کیش تا نهمین 
روز جشنواره نوروزي در مقایسه با سال گذشته از رونق گردشگری دریایی خبر 

می دهد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، همزمان با 
آغاز جشنواره نوروزي از 25 اسفند تا  چهارم فروردین، 9هزار و سیصد و دوازده 
خودرو از مسیر دریایي و از بنادر چارک و آفتاب وارد جزیره کیش شده اند که این 

میزان نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 23 درصدي داشته است.
همچنین آمار مسافران ورودي از مسیر دریایي نیز در این مدت با رشد حدود 4 
درصدي از 42 هزار و 120 مسافر در سال 93 به بیش از 45 هزار مسافر در نوروز 

امسال رسیده است.
الزم به ذکر است برپایي جشنواره رالي خانواده و درنظر گرفتن امکانات مناسب 
براي شرکت کنندگان در این برنامه سبب شده است که بسیاري از هموطنانمان 
براي بهره مندي از امکانات تفریحي و جاذبه هاي گردشگري کیش مسیر دریایي 
را انتخاب کنند و تا کنون بیش از 1500 خودرو در طرح رالي خانواده به جزیره 

کیش وارد شده اند.
با توجه به تمایل زیاد بسیاري از هموطنان براي سفر به کیش در ایام نوروز و 
اقامتي و از سویی استقبال بی نظیر خانواده ها  اشغال صد درصدي تخت هاي 
از طرح رالی و ثبت نام 6500 خودرو، مقرر شد شرکت کنندگان در طرح رالی 
خانوادگی کیش به ترتیب اولویت نام نویسی مجوز سفر به جزیره از مسیر دریایي 

را دریافت کنند.
در جشنواره نوروزي کیش 23 شناور مسافري و  لندینگ کرافت، مسافران را در 

مسیر  بنادر چارک، آفتاب و لنگه  تا جزیره کیش جابجا کردند.
و  تجاري  مراکز  و  اقامتي  تخت  هزار   5 از  بیش  با  کیش  جزیره  است  گفتني 
تفریحي متعدد  در سال هاي اخیر با ارائه خدمات استاندارد به گردشگران داخلي 
و خارجي توانسته است در شمار برترین مقاصد گردشگري کشور قرار گیرد به 
طوري که ساالنه میزبان بیش از یک میلیون و هشتصد هزار گردشگر داخلي و 

خارجي است.

از  سازمان  معاونان  از  جمعی  همراه  به  مونسان  دکتر 
بازارها و مراکز تجاری بازدید کرد.

دکترمونسان به همراه تعدادی از معاونان و مدیران این 
سازمان از مراکز خرید و تجاری کیش بازدید کرد.

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  بازدید  این  در 
با  گردشگران  استقبال  و  وضعیت خرید  بررسی  ضمن 

کسبه و تجار گفتگو کرد.

قیمت  با  کاالها  ارائه  کیفیت،  با  اجناس  عرضه 
تکریم  ها،  غرفه  محیطی  تبلیغات  ساماندهی  متعادل، 
از  بازارها  در  برندها  حضور  افزایش  و  مشتریان  
بازدید این  در  مونسان  دکتر  تاکید  مورد  موارد   جمله 

 بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به رونق 
10 درصدی ورود گردشگران در جزیره کیش در10 روز 

نخست جشنواره نوروزی در مقایسه با سال گذشته و 
افزایش جاذبه های گردشگری و تفریحی گفت: حضور 
این حجم وسیع از گردشگران فرصت خوبی برای رونق 
تجارت فراهم کرده است البته این آمارها مانع از نظارت 
تمامی  باید  و  نیست  خدمات  و  کاالها  عرضه  نرخ  بر 
را  مداری  مشتری  گردشگران،  به  احترام  با  صنوف 

سرلوحه فعالیت هایشان قراردهند.

رشد سفرهاي خودرویي به کیش نشان از رونق گردشگری دریایی دارد

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از مراکز تجاری عنوان شد:

حضور گردشگران نوروز فرصت خوبی برای
رونق اقتصادی و مشتری مداری است
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و  کومور  تاجیکستان،  آذربایجان،  کشورهاي  سفراي 
از  سالمت  گردشگري  توسعه  ارزیابي  هدف  با  سنگال 

بیمارستان کیش بازدید کردند.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
همراه  به  کشورها  این  سفراي  کیش،  آزاد  منطقه 
کشورهاي  در  کشورمان  اقتصادي  رایزنان  از  هیاتي 
خارجي، در یک بازدید دو ساعته از بخش هاي مختلف 
و  خدمات  ارائه  نحوه  با  و  بازدید  کیش  بیمارستان 
 تجهیزات پزشکي مهیا شده در این مرکز درماني آشنا

 شدند.
سفرا و هیات همراه پس از بازدید از بیمارستان کیش، 
راهکارهاي  درماني،  مرکز  این  رییس  با  نشستي  طي 
گردشگري سالمت  توسعه  در جهت  همکاري  افزایش 

را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
سفراي کشورهاي خارجي حاضر در این نشست ضمن 
 ابراز شگفتي و رضایت از امکانات مهیا شده و تعرفه هاي 
بر  کیش،  بیمارستان  در  شده  ارائه  درماني  خدمات 
لزوم بهره برداري از ظرفیت هاي مهیا شده در جهت 

تاکید  کیش  جزیره  در  سالمت  گردشگري   توسعه 
کردند.

و  پزشک  تبادل  امکان  بررسي  ضمن  نشست  این  در 
بیمار، مقرر شد در آینده نزدیک مقدمات آغاز فعالیت 
مراکزي براي جذب گردشگران سالمت به جزیره کیش 

در این کشورها فراهم شود.
بیمارستان کیش به عنوان یکي از مؤسسات وابسته به 
سازمان منطقه آزاد کیش خدمات خود را به ساکنین و 

گردشگران جزیره کیش ارائه مي کند.

در جریان بازدید سفرای چهار کشورخارجی  از بیمارستان کیش اعالم شد:

بررسی روند تبادل بیمار و پزشک
بین بیمارستان کیش و کشورهای هدف

بر  تاکید  ضمن  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
درمان  و  بهداشت  حوزه  در  نوآورانه  هاي  طرح  ارائه 
اصلي  سرزمین  براي  پایلوت  عنوان  به  کیش  جزیره 
گفت: طرح پزشک خانواده در جزیره کیش قابل اجرا 

است.  
درماني  کادر  و  پزشکان  با  دیدار  در  مونسان  دکتر 
بیمارستان کیش افزود: باید با الگوبرداري از کشورهاي 
از  بیشتر  برداري  بهره  زمینه  سالمت  حوزه  در  موفق 

ظرفیت بیمارستان کیش مهیا شود.
وي بر تداوم پشتیباني فني و مالي سازمان منطقه آزاد 
داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید  بیمارستان کیش  از  کیش 
خریداري  حال  در  بیمارستان  براي  جدید  تجهیزات 
است و در صورت وجود تقاضا براي حوزه هاي خاص 
آماده راه اندازي بخش هاي جدید در این مرکز درماني 

هستیم.
با دیگر  مقایسه  بیماران در  به  مونسان خدمت رساني 
خدمات را بسیار ارزشمند و داراي اجري الهي توصیف 
ضمن  جدید  سال  در  کیش  بیمارستان  گفت:  و  کرد 
با  باید  رساني،  خدمت  کیفیت  افزایش  روند  تداوم 
به  خدمات  ارائه  زمینه  نوآورانه  هاي  روش  بکارگیري 
بیماران به شکلي بهتر از مراکز درماني سرزمین اصلي 

را فراهم کند.
توسعه  ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
گردشگري سالمت را یکي از اهداف عالیه این سازمان 
در  خوبي  هاي  فعالیت  خوشبختانه  گفت:  و  دانست 
حوزه گردشگري سالمت به ویژه در رشته هاي زیبایي 
در سال  ها  فعالیت  این  که  انجام شده  مو  و  پوست  و 

جدید باید تقویت شود.

وي تاکید کرد گردشگري سالمت در کیش مي تواند 
با حضور پزشکان معتبر و شناخته شده در رشته هایي 
مانند پوست و مو، چشم پزشکي و زیبایي به یک برند 

کشوري و منطقه اي تبدیل شود.
ارائه  دیدار ضمن  این  در  نیز  بیمارستان کیش  رییس 
نوروزي  تعطیالت  ایام  در  درماني  خدمات  از  گزارش 
گفت: بیش از 45 هزار مراجعه به بیمارستان کیش در 
این مراجعین  از  اعظمي  ایام ثبت شده که بخش  این 

گردشگران سالمت محسوب مي شوند.
در  متخصص  پزشکان  حضور  با  افزود:  خلخالي  دکتر 
ایام تعطیالت نوروزي بسیاري از بیماران که در گذشته 
براي درمان به سرزمین اصلي اعزام مي شدند در جزیره 

مراحل درمان خود را پشت سر گذاشتند.

اجرای طرح پزشک خانواده در جزیره کیش

45 هزار مسافر نوروزی از خدمات بیمارستانی کیش استفاده کردند
از  بازدید  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش طي 
نوار ساحلي شرقي جزیره بر حفظ و افزایش کیفیت 
خدمات ارائه شده به گردشگران نوروزي کیش تاکید 

کرد. 
دکتر مونسان طي این بازدید ضمن کنترل کیفیت 
منطقه  این  در  گردشگران  به  شده  ارائه  خدمات 
پرتردد، از نزدیک در جریان چگونگي ارائه خدمات 
به  متعلق  و  خصوصي  مختلف  هاي  بخش  توسط 

سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت.

وي در این بازدید شرایط مهیا شده براي گردشگران 
آبنماهاي  تفریحي،  بزرگ  اسکله  اطراف  در محوطه 
جشنواره  شرقي،  ساحلي  نوار  در  شده  احداث  تازه 
بین المللي جزیره کودکان، نمایشگاه فرهنگي هنري 
بهارانه، محوطه پارک کیبل اسکي و مراکز پذیرایي 

ساحلي را مورد ارزیابي قرار داد.    
مونسان در این بازدید ضمن گفت و گوي مستقیم با 
 چند تن از گردشگران و پس از شنیدن نقطه نظرات، 
در  الزم  دستورات  آنان،  انتقادات  و  پیشنهادات 

صادر را  آنان  مشکالت  به  رسیدگي   خصوص 
 کرد.

یکي از نکات قابل توجه در این بازدید ابراز رضایت 
گردشگران از افزایش کیفیت تسهیالت و برنامه هاي 
جشنواره  ایام  براي  شده  دیده  تدارک  گردشگري 

نوروزي توسط سازمان منطقه آزاد کیش بود.
بیش از 170 هزار گردشگر نوروزي از طریق مرزهاي 
هوایي و دریایي از 25 اسفند تا نهم فروردین سال 

جاري به جزیره کیش سفر کرده اند.

گفتگوی دکتر مونسان

با گردشگران نوروزی در نوار ساحلي کیش

پایان  تا  گردشگر  هزار   35 از  بیش 
سیزدهمین روز از جشنواره نوروزي 
از خدمات کمپ هاي چادري اسکان 

در کیش بهره مند شده اند.
35 هزار و 525 گردشگر تا پایان روز 
هشتم فروردین به دو کمپ چادري 
و  مسافران  براي  یافته  اختصاص 
وارد و در  نوروزي کیش  گردشگران 

این محل استقرار یافتند.
هزار  هفت  از  بیش  همچنین  
چادري  هاي  کمپ  در  گردشگر 
اسکان گردشگران مستقر شدند و از 
ها  این کمپ  در  مهیا شده  خدمات 

استفاده کردند.
و  خانوادگي  چادري  اسکان  کمپ  دو 
مجردي با مجموع ظرفیت 5 هزار و 500 
گردشگران  استفاده  براي  چادر  تخته 

نوروزي کیش مهیا شد.
نانوایي، سوپرمارکت، غذاخوري، سرویس 
بهداشتي، حمام و پایگاه هاي هالل احمر 
و آتش نشاني از جمله امکانات مهیا شده 
چادري  هاي  در کمپ  گردشگران  براي 

کیش بود. 
از  نوروزی کیش  است جشنواره  گفتنی 
تا 15  و  آغاز شده  اسفند سال 93   25

فروردین 94 ادامه داشت.

تا سیزده فروردین 35 هزار گردشگر
در کمپ هاي چادري کیش اسکان یافتند
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به مناسبت روز جهانی تنیس روی میز، جشنواره تنیس 
روی میز همگاني با حضور عالقه مندان به این رشته 

ورزشي در جزیره کیش برگزار شد.
روز  مناسبت  به  همگاني  میز  روی  تنیس  جشنواره 
جهاني تنیس روي میز که از سوی فدراسیون جهانی 
به نام »تنیس روی میز برای همه« نامگذاري شده، در 

اسکله تفریحی برگزار شد.
در این جشنواره ورزشي گروهي از عالقه مندان به این 
 16 گروه  چهار  در  خانوادگی  صورت  به  مفرح  ورزش 
تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان به نفرات 

برتر هر گروه جوایزی به رسم یادبود اهداء شد.
جشنواره  این  برگزاری  نخست  روز  در   همچنین 

حضور  با  خانواده  پارک  در  کنندگان   شرکت 
عالقه مندان به این ورزش گرد هم آمدند.

این جشنواره با همکاري هیات تنیس روي میز و ورزش 
آموزش  و  ورزش  معاونت  حمایت  با  و  کیش  همگاني 
شرکت سرمایه گذاري و توسعه کیش و جشنواره تنیس 

روي میز همگاني برگزار شد.

هیات اسکواش جزیره زیبای کیش با ارائه کارنامه اي موفق در سال 93 در بین 
29 هیات اسکواش کشور رتبه نخست در حوزه قهرمانی را به خود اختصاص داد.

نظر  در  با  و  در سال گذشته  اسکواش کیش  هیات  موفق  عملکرد  به  توجه  با 
در  شرکت  کشوري،  و  استاني  مسابقات  در  شرکت  مانند  معیارهایي  گرفتن 
مسابقات برون مرزي، میزباني مسابقات کشوري و بین المللي، کسب مقام در 
مسابقات کشوري و برگزاري اردوي تیم هاي ملي جایگاه نخست کشور در حوزه 

قهرماني را از آن خود کرد.
بازان کیش در همه رده های سنی و در دو گروه دختران و پسران  اسکواش 
باالترین رنکینگ در بین ورزشکاران اسکواش سراسر کشور را  اند  موفق شده 

کسب کنند.

برگزاری جشنواره تنیس روی میز در کیش

هیات اسکواش کیش
بر جایگاه نخست کشوری ایستاد

جشنواره  هشتمین  حاشیه  در  آشپزی  بزرگ  مسابقه 
برگزار کیش  جزیره  در  یاس  عطر  هنری   فرهنگی 

 شد.  
کننده  شرکت  بانوان  حضور  با  که  مسابقه  این  در 

کشور  آزاد  مناطق  دیگر  از  یاس  عطر  جشنواره  در 
ایرانی  غذاهای  کننده  شرکت   145 شد،   برگزار 
رویکرد  با  سنتی  دسرهای  و  نوشیدنی  و  اصیل  و 
ارائه را  کشورمان  مختلف  اقوام  از  ایرانی  سالم   غذای 

 کردند.
در پایان این مسابقه 30 نفر برتر در رشته هایی مانند 
چیدمان میز، طعم غذا، ایرانی بودن و نوشیدنی سالم 

توسط داوران انتخاب و معرفی شدند.

داوران، طعم دستپخت بانوان مناطق آزاد کشور را در جشنواره عطر گل یاس چشیدند

 دو اسکواش باز جوان کیش در صدر اسکواش بازان ایراني در رده بندي برترین هاي 
آسیا قرار گرفتند. 

بنا بر اعالم فدراسیون اسکواش آسیا و با توجه به رده بندي اسکواش بازان این 
تیم ملي در گروه سنی  بازیکن سختکوش کیش و عضو  قاره، علیرضا شاملي 
زیر 17 سال باالترین جایگاه را در بین ایرانیان در جدول رده بندي آسیا دارد.

بر اساس این رده بندي، علیرضا شاملی در گروه سنی زیر 17 سال رتبه دوم و 
سجاد زارعیان دیگر بازیکن شایسته کیش نیز در رده سنی زیر 19 سال رتبه 

چهارم را به خود اختصاص داده است.
جایگاه اول رده بندي آسیا در گروه سني زیر 17 سال پسران در اختیار محمد 

السراج اردني است.  

حضور دو اسکواش باز کیش
در رده بندي برترین هاي اسکواش آسیا

عطر  میالد  هنري  فرهنگي  جشنواره  اختتامیه  مراسم 
جشنواره  این  در  کنندگان  شرکت  از  تقدیر  با  یاس 

برگزار شد.
و  معاونین  حضور  با  جشنواره  این  اختتامیه  مراسم 
مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و جمعي از مدیران 
مرکز  فارس  خلیج  سالن  در  جزیره  نهادهاي  و  ادارات 

همایش هاي بین المللي خلیج فارس برگزار شد.
از  تقدیر  لوح  و  هدیه  اهداي  با  مراسم  این  پایان  در 

شرکت کنندگان و برگزار کنندگان این جشنواره تقدیر 
به عمل آمد.

 در این جشنواره عالوه بر بانوان کارآفرین و سازمان ها 
به  هایي  غرفه  کیش،  جزیره  در  مستقر  نهادهاي  و 
اروند،  آزاد  مناطق  دستي  صنایع  عرضه  و  کارآفرینان 

ارس و انزلي اختصاص یافته بود.
این جشنواره فرهنگي هنري با اهدافي همچون اشاعه 
ایراني  و حجاب  پوشش  اسالمي،  ایراني  زندگي  سبک 

جشنواره  قالب  در  ایراني  غذاهاي  معرفي  و  اسالمي 
غذاهاي ایراني برگزار شد.

همچنین در حاشیه این جشنواره، همایش هم اندیشي 
بانوان مناطق آزاد با هدف افزایش تعامل در زمینه هاي 

مختلف مانند فرهنگي، آموزشي و ورزشي برگزار شد.
و  کارآفرین  هنرمند،  بانوان  حضور  با  جشنواره  این 
متخصص جزیره کیش از تاریخ 20 تا 23 فروردین در 

تاالر شهر کیش برگزار شد.

هشتمین جشنواره فرهنگي هنري  میالد عطر یاس به کار خود پایان داد

تیم ملی تنیس بانوان کشورمان اردوی آماده سازی خود را در 
جزیره کیش برپا کرده است.  

 تیم ملی تنیس کشورمان با هدف حضور قدرتمند در رقابت های
 15 روز  از  را  خود  روزه  پنج  سازی  آماده  اردوی  فدکاپ، 

فروردین در مجموعه ورزشي المپیک کیش برپا کرد.
 تیم ملی تنیس بانوان کشورمان برای شرکت در این رقابت ها

 22 فروردین ماه تهران را به مقصد حیدر آباد ترک کرد.
میزبانی هند  به  ماه  فروردین  از 23  فدکاپ  تنیس  مسابقات 
شود  می  برگزار  هارکورت  های  زمین  در  روز   10 مدت  به 
عراق،  ایران،  اندونزی،  هند،  کشورهای  از  تنیسورهایی  و 
قرقیزستان، مالزی، عمان، جزایر پاسیفیک، پاکستان، فیلیپین، 
سنگاپور، سریالنکا و ترکمنستان دراین رقابت ها حضور دارند.

صادق  امیری، صدف  سارا  ترکیب  با  نیز  کشورمان  ملی  تیم 
وزیری، غزل پاک باطن و غزاله ترکمن در این مسابقات حضور 

پیدا می کند.

بانوان تیم ملي تنیس در کیش اردو زدند
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