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سرپرســت معاونت گردشــگری 
سازمان منطقه آزاد کیش تسهیل سفر 
گردشگران از اقصی نقاط کشور به این 
منطقه را یکی از برنامه تحولی سازمان 

عنوان کرد.
به گــزارش روابط  عمومــی     و امور 
بین   الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
جواد جمالی در نشســتی بــا جامعه 
هتلداران که چهارشنبه 22 دی در هتل 
شایگان برگزار شد، بر لزوم اهمیت حمل 
و نقل جزیره اشاره داشت و گفت: جزیره 

کیش به عنوان مقصد گردشــگری؛ 
بسترهای الزم برای سفرهای زمینی با 

حداقل هزینه ها پیش بینی شده است.
وی با اشاره به کیفیت ارائه خدمات 
هتل های جزیره کیش به گردشگران در 
مقایسه با هتل های سرزمین اصلی اظهار 
داشت: جاذبه های گردشگری و امکانات 
رفاهی در جزیره کیش زمینه ساز جذب 
شمار زیادی از گردشگران به این منطقه 

شده است.
سرپرســت معاونت گردشــگری 

سازمان منطقه آزاد کیش گفت: ارائه 
خدمات ارزان قیمت، خدمات متنوع 
گردشگری و تسهیل مسیرهای تردد 
به جزیره کیش از مهمترین برنامه های 
ســازمان منطقه آزاد کیــش در نوروز 

1401 است.
وی با بیان این کــه امکانات هتلی 
از قبیل »اتاق، تخت و مســائل ایمنی” 
در باز بینی طرح جامــع جزیره پیش 
بینی شــده اســت، اظهار داشت: باید 
بررسی استانداردهای آتش نشانی در 

هتل ها و زیرساخت های الزم در حوزه 
گردشــگری با هدف رونق این صنعت 

در سطح منطقه مورد توجه قرار گیرد.
جمالی با اشــاره بر اهمیت اجرای 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره 
داشت و افزود: با کمک جامعه هتلداران 
کیش در چارچــوب قانون مناطق آزاد 
تجاری و صنعتــی می    توانیم گام های 
موثری در حوزه صنعت گردشگری این 

منطقه برداریم.
به گفته جمالی با تشــکیل شورای 

مشورتی توسعه گردشــگری از توان 
و تجربه فعــاالن این حــوزه بهره مند 

خواهیم شد.
جمالــی همچنیــن در خصوص 
اســتفاده پرســنل هتل ها از خدمات 
تامین اجتماعی گفت: با توجه به این که 
در سال 60 میلیارد تومان از سوی بیمه 
شــدگان به تامین اجتماعی پرداخت 
می    شــود اما بابت این پرداخت ها هیچ 

خدماتی به مردم ارائه نمی    شود.
سرپرســت معاونت گردشــگری 
سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این 
که سرمایه انسانی پایه اصلی گردشگری 
اســت ادامه داد: یکی از مشکالتی که 
کارکنان هتل ها با آن مواجه هســتند 
بحث مسکن پرسنل اســت که در این 
خصوص طرحــی آماده شــده که با 
همــکاری جامعه هتلــداران اجرایی 

می    شود.
وی تاکید کرد: آغاز فصل اردیبهشت 
زمان تردد بیشتر گردشگران به جزیره 
کیش اســت که با همــکاری جامعه 
هتلداران برنامه تحولی در دستور کار 

قرار گرفته است.
سرپرســت معاونت گردشــگری 
ســازمان منطقه آزاد کیــش تاکید 
کرد: بــه زودی طی همــکاری روابط 
عمومی    ســازمان منطقه آزاد کیش با 
تشــکیل اتاق فکر، فرآینــد ایده های 

خالقانه شناسایی و اجرایی می    شود.
همچنین مسیح اله صفا، مدیرعامل 

جامعه هتلداران کیش خانه های شبانه 
را یکی از معضالت کیــش عنوان کرد 
و گفت: در حال حاضر یک هزار و 200 
خانه شــبانه و 21 هزار واحد مسکونی 
خالی وجــود دارد که با تبدیل شــدن 
10 درصد از این واحدهــای خالی به 
مســکن های شبانه؛ ســه هزار و 200 
واحد در این حوزه فعال خواهند شد که 
این تهدیدی برای صنعت هتلداری در 

کیش است.
علی ابراهیمی    معینی نیــز در این 
نشست گفت: سیاست ما در گردشگری 
بر این اســت که از مراکز خــود اعم از 
هتل هــا، مراکز اقامتی و تــک برندها 

حمایت کنیم. 
وی با اشاره به شــیوع سویه جدید 
امیکرون در کشور تاکید کرد: با توجه 
به ابالغ مصوباتی در کمیته نظارت باید 
طرح واکسیناسیون تمام کارکنان حوزه 
گردشگری انجام شود و در صورت بروز 
مشــکل در این خصوص با هماهنگی 
مرکز توســعه ســالمت کیش نسبت 
به رفع این موارد اقدامــات الزم انجام 

خواهد شد.
شــایان ذکر اســت در این جلسه 
برخی از مدیران سازمان، رئیس جامعه 
هتلــداران کیش، رئیس ســندیکای 
صاحبان صنایع، عضــو هیئت مدیره 
جامعه بازاریــان و رئیس جامعه مراکز 
پذیرایی کیش و مدیران بانک ها حضور 

داشتند.

در نشست معاونت گردشگری با جامعه هتلداران مطرح شد؛

اجرای برنامه های تحولی برای تسهیل سفر گردشگران به کیش

خبر

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری    
ســازمان منطقه آزاد کیش، حضــور بانک های 
توانمند در جزیره کیــش را یکی از ظرفیت های 
بارز این منطقه برای ایجــاد فرصت های جدید 
سرمایه گذاری   ، پیشرفت طرح ها و تامین منابع 

مالی عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، حسین همتی در جلسه هم 
اندیشی بانک ها و موسســات مالی با محوریت 
رفع موانع تولید در منطقــه آزاد کیش، گفت: با 
هدف بهره مندی از ظرفیت بانک ها در پروژه ها، 
فرصت های سرمایه گذاری    و شــیوه های نوین 
تامین مالی؛ تسهیالت بانکی برای سرمایه گذاری    

در جزیره کیش هدفمند می    شود.
وی با بیان این که پیشرفت و توسعه طرح ها از 

اولویت های سازمان منطقه آزاد کیش است، افزود: 
بانک ها و موسســات مالی باید با قدرت و سرعت 

بیشتری نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند.
همتی اصــالح فرآیندهــا را از اقدامات مهم 
سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد و گفت: بانک ها 
و فعاالن اقتصادی از ابتدای سرمایه گذاری    تا انتهای 
فعالیت ها به یکدیگر متصل بوده و همگام با تمام 
مجموعه های بخش خصوصی و دولتی، فرآیندها 

تسهیل می    شود.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری    
سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: با تسریع 
در ارائه خدمات بانکی به پروژه ها؛ رونق و توسعه 

همزمان در جزیره کیش تحقق خواهد یافت.
همتی با بیان این که تسهیل فرآیندهای بانکی 

سبب سرعت بخشــیدن ارائه خدمات می    شود، 
گفت: ســرمایه گذاران    با احراز تمکــن مالی و 
روش های شفاف می    توانند خدمات شایسته ای 

را دریافت کنند.
وی با تاکید بر این که افزایش اختیار شــعب 
مناطق آزاد از سوی دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
در حال پیگیری است افزود: از مدیران استانی و 
کشوری در قالب یک گردهمایی دعوت می    کنیم 
تا نیازسنجی بانک ها انجام شود که این مهم سبب 
ارتقای عملکــرد اقتصادی بانک ها و شــعب در 

مناطق آزاد می    شود.
وی با اشاره به این که جزیره کیش از گردش 
مالی خوبی برخوردار اســت و باید در سرزمین 
اصلی با یک امتیازات ویژه ای شعب بانک ها در 

نظر گرفته شوند، افزود: برخی از سرمایه گذاران    
بیشترین گردش مالی خود را در بانک های شعب 
تهران و یا شهرهای دیگر دارند.سرپرست معاونت 
اقتصادی و سرمایه گذاری    سازمان منطقه ازاد 
کیش با اشاره به تاثیراختیارات بانک ها در جذب 
سرمایه گذاران    گفت: ســرمایه گذاران    با توجه 
به اختیار و اقتداری که بانک ها دارند نســبت به 

تمرکز فعالیت های بانکی خود در جزیره کیش 
اقدام می    کنند.همتی با تاکید بــر ممتاز بودن 
شعب بانک های کیش اظهار داشت: باید توقعات از 
منطقه آزاد کیش در سطح استانی باشد و بانک ها 
نیز با آمادگی الزم خدمات گردش مالی در حد یک 
استان را با توجه به حجم سرمایه گذاری    و پروژه در 

کیش ارائه دهند. 

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری    سازمان: 

تسهیالتبانکیدرمنطقهآزادکیشهدفمندمیشوند

مصوبات تکمیل طرح واکسیناسیون تمام کارکنان مجامع 
و آغاز فعالیت کمیته های نظارتی در راســتای پیشگیری از 

گسترش شیوع سویه امیکرون ابالغ شد.
به گزارش ایلنا؛ کمیته نظارت بر رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی صبح سه شــنبه 21 دی در ســالن اجتماعات 
سازمان منطقه آزاد کیش با محوریت مقابله با سویه جدید 
کرونا میان آحاد جامعه برگزار شــد.دبیر کمیته نظارت بر 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی گفت: آمادگی کمیته های 

نظارتی جهت مقابله با سویه جدید کرونا 
و میزبانی شایســته از گردشگران نوروز 

1401 در دستور کار قرار گرفت.
علی ابراهیمی    معینی خاطرنشــان 
کرد: تمام صنوف و جوامع فعال در سطح 
جزیره کیش موظف به پیگیری تزریق دو 

دوز واکسن کارکنان خود هستند.
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش، 

نیز گفت: نظارت ها در الیه های سازمانی، صنفی، ارگان های 
نظارتی و عموم مردم از اهداف کمیته های نظارتی است.

محمدرضا رضانیا در ادامه تصریح کــرد: افزایش موارد 
مثبت و بستری در بیمارستان نداریم اما انتظار می    رود طی 10 
روز آینده موارد مثبت سویه اُمیکرون در کیش افزایش پیدا 
کند.رئیس مرکز توسعه سالمت کیش با اشاره به نظارت های 
حداکثری بر رعایت پروتکل های بهداشتی افزود: کنترل تمام 
شیوه نامه ها به ویژه استفاده از ماســک در تمام تجمعات و 

نظارت بر حمل و نقل عمومی    از وظایف کمیته ها است.
وی در خصوص چگونگی نظارت بازرسان اظهار داشت: 
نظارت بر سیســتم حمل و نقل باید با قدرت بیشتری انجام 

شود همچنین با رعایت میزان ظرفیت، تهویه مکان و استفاده 
از ماسک در تجمعاتی نظیر جنگ ها و کنسرت ها نسبت به 
پیشــگیری از این بیماری تاثیر گذار است.رضانیا در رابطه 
با مدت زمان قرنطینه در ســویه اُمیکرون گفت: این مدت 
برای سویه جدید نیز 14 روز تعیین شــده و زمان جدیدی 
برای دوره قرنطینه این بیماری ابالغ نشده است.وی در ادامه 
اظهار داشت: سیســتم های نظارتی در سایر جوامع صنفی 
مانند بازارها، رستوران ها و هتل ها دوباره فعال می    شوند و با 
واحد های متخلف برخورد قانونی خواهد 
شد.رضانیا افزود: در صورتی که تاب آوری 
سیستم های بهداشتی و درمانی به دلیل 
شــیوع بیش از حدســویه جدید کرونا 
شکسته شــود ناچار به تشدید و اعمال 

محدودیت های بیشتری خواهیم بود.
 رئیس مرکز توســعه سالمت کیش 
افزایش تبلیغات محیطی را یکی دیگر از 
راه های پیشگیری از این بیماری عنوان کرد و گفت: با همکاری 
روابط عمومی    سازمان منطقه آزاد کیش و با تبلیغات محیطی 
در ارائه پیام های آموزشی می    توان اقدامات پیشگیرانه موثری 
را عملیاتی کرد.وی همچنین در خصوص عرضه دخانیات 
در فضای عمومی    عنوان کرد: قانون منع عرضه دخانیات در 
فضای عمومی    یکی از مصوبات دولت بوده و در صورت مشاهده 
با واحد متخلف برخورد و نسبت به پلمب آن واحد اقدام خواهد 
شد.رضانیا از ساده انگاری در رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
خبر داد و عنوان کرد: در برخورد با سویه های قبلی کرونا و با 
رعایت 85 درصدی شیوه نامه های بهداشتی موفق شدیم با 

این بیماری مقابله کنیم.

 رئیــس هیــات اتومبیل رانی کیش و مســئول حوزه 
اتومبیلرانــی کانون جهانگــردی کیــش از حضور 100 
اتومبیل کمپر در همایش کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ 
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در کیش خبر داد و افزود: 
گردشگری اقتصادی، حمایت از محیط زیست و گسترش 

کمپین ایمنی جاده ها از اهداف این همایش است.
به گزارش ایلنا؛ در دومین روز، همایش رژه ی کلوپ ملی 
کمپینگ و کاروانینگ حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی 

و اتومبیلرانی که از ساعت 11 تا 1۳ در 
سطح جزیره کیش انجام شد، ساکنین 
کیش با این اتومبیل ها و سبک زندگی 
آشنا شدند و گروه کمپر از نقاط مختلف 

کیش دیدن کردند.
حسین نبوی با بیان این مطلب که 
این  خودروهــا از امکاناتی مانند، محل 
خواب و اسکان، ســرویس بهداشتی، 

حمام و آشپزخانه برخوردارند، گفت: این گروه همزمان با 
ســفرهای خود، زندگی می کنند و به این طریق از سبک 

خاصی از زندگی برخوردارند.
رئیس هیات اتومبیل رانی کیــش افزود: تمام این افراد 
حامی    محیط زیست و حیوانات هستند و این فرهنگ را در 

تمام سفرهای خود ترویج می    دهند.
نبوی با تاکید بر صرفه ی اقتصادی این ســفرها، گفت: 
این پویش می تواند به ترویج سفرهای زمینی و دریایی به 
کیش نیز بیانجامد و به صنعت گردشگری کیش کمک کند.
حســین نبوی خاطرنشــان کرد: روز 21 دی ماه تمام 
خودروها از ساعت 12 تا 1۹ در محل پارکینگ سابق راهنمایی 

و رانندگی واقع در روبروی مرکز تجاری مستقر هستند و مردم 
می توانند اتومبیل ها را از نزدیک بازدید کنند.

وی تعداد کمپرهای شرکت کننده را حدود 100 اتومبیل 
اعالم کرد و افزود: این گروه از شهرهای مختلف کشور مانند 
تهران، قزوین، مشهد، نیشابور، سبزوار، بوکان و اصفهان به 

کیش آمده اند.
 رئیس هیات اتومبیل رانی کیش با تاکید بر ظرفیت کیش 
ابراز امیدواری کرد: با ایجاد یک »کمپرسایت« رسمی، این 
برنامه هرساله برگزار شود و شاهد حضور 

کمپرهای بین المللی نیز باشیم.
ســفیر ایمنی جاده هــا در پایان از 
ترویج گردشــگری ارزان و حمایت از 
محیط زیست به عنوان برخی از اهداف 
این پویش نام برد و ادامه داد: گسترش 
کمپین ایمنی جاده ها از اهداف اصلی 
هیات اتومبیل رانی کیش می باشد تا با 
فرهنگ سازی و آموزش رانندگی صحیح و منشور قوانین 
طالیی رانندگی نقشــی موثر در کاهــش تلفات جاده ای 

ایفا کند.
این گروه کمپری با میزبانی هیات اتومبیل رانی کیش و 
حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از تاریخ 
18 دی ماه، در محل کلبه هور مســتقر شده اند و تا 22 این 

ماه حضور دارند.
سومین همایش کشور کلوپ ملی کمپینگ با همکاری 
حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جزیره 
کیش و شرکت خودروسازی پارسیان موتور در جزیره کیش 

در حال برگزاری است.

ابالغمصوباتتکمیلواکسیناسیون
وآغازفعالیتکمیتههاینظارتیدرکیش

همایشکمپرهایکشوری
باهدفکاهشتلفاتجادهایدرکیش
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انتقادلواسانی
ازوضعیتمرکزنوآوریکیش

سرپرست ســازمان 
منطقــه آزاد کیــش در 
بازدیــد از بخش هــای 
مختلف ساختمان مرکز 
نوآوری جزیره، استفاده 

بهینــه از ظرفیت ها تاکید کردبه گــزارش روابط 
عمومی    و امور بین   الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
محمدرضا لواسانی صبح چهارشنبه 22 دی به همراه 
برخی از مسووالن سازمان با حضور در مرکز نوآوری 
کیش در جریان روند فعالیت بخش های مختلف این 

مجموعه قرار گرفت.
لواســانی با بیان ان که مرکز نوآوری کیش به 
منظور حفظ، توسعه و شناسایی سرمایه های علم 
و فناوری جزیره در 11 طبقه راه اندازی شده است، 
افزود: تعداد 117 شــرکت دانــش بنیان در مرکز 
نوآوری کیش در راســتای هوشمند سازی، شهر 
الکترونیک، اصالح فرآیندها، مانع زدایی ها و جهش 
تولید استقرار یافتند که متاسفانه در راستای بهره 
مندی از ظرفیت بالقوه شــرکت های مذکور هیچ 

اقدامات موثری انجام نشده است.
لواسانی با اشاره به امکانات، تجهیزات و توافقات 
صورت گرفته برای استفاده از ظرفیت های موجود 
در حوزه های »ایجاد فرصت اشتغال فناورانه، کمک 
به اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری، توسعه و استقرار 
شــتابنده ها، کمک به بازاریابی و انتقال ایده های 
برتر، تخصیص فضاهای کار اشتراکی به تیم های 
خالق و نوآور، حمایت از طرح ها و خلق ایده های نو، 
شبکه سازی و ایجاد ارتباطات پایدار و تاثیرگذار در 

صنعت« محقق نشده است.
وی در همین خصوص دستور بازنگری و اصالح 
فرآیندها و اســتفاده از ظرفیت شرکت های دانش 
بنیان برای تامین نیاز منطقه آزاد کیش و ایجاد تحول 

در مرکز نوآوری را صادر کرد.
    

پیگیریمشکالتکیشدرحاشیه
جلسهشوراياداريهرمزگان

سرپرست ســازمان 
منطقــه آزاد کیــش در 
حاشیه جلســه شوراي 
اداري هرمــزگان کــه با 
حضــور رئیس جمهور 

برگزار شد مشکالت جزیره کیش را پیگیري کرد
محمدرضا لواسانی در آستانه چهاردهمین سفر 
اســتانی رئیس جمهور به همراه دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد به استان هرمزگان در حاشیه شورای 
اداري این اســتان پیگیر مرتفع شدن مشکالتي 
از قبیل واردات خودرو، مالیات بــر ارزش افزوده، 
معافیت ها و مشــوق های ســرمایه گذاری در این 

منطقه شد.
چهاردهمین سفر استانی رئیسی همراه با وزیر 
اقتصاد و دارایی کشــور و هیئت همراه به اســتان 

هرمزگان اختصاص یافت.
    

نظارتهایحداکثریبررعایت
ضوابطبهداشتیدرکیش

دبیر شورای سالمت 
کیــش از نظارت های 
حداکثری بــر رعایت 
ضوابط بهداشتی برای 
ارتقای ســالمت عموم 

مردم جزیــره کیش خبر داد.به گــزارش ایلنا، 
حســین شمســیان با تاکید بر این که ارتقای 
سالمت آحاد جامعه و رونق اقتصادی با اهتمام 
ویژه بر اجرای مصوبات شــورای سالمت کیش 
از اولویت های نخست ســازمان است، گفت: با 
پیش بینی های انجام شده امسال کیش میزبان 
شمار زیادی از مسافران و گردشگران در نوروز 

1401خواهد بود.
شمسیان در ادامه سخنان خود با اشاره به شیوع 
سویه جدید اُمیکرون، اظهار داشت اطالع رسانی 
گسترده با هدف آگاهی بخشی به عمومی    مردم از 
سرعت سرایت این بیماری، تولید محتوا و انسجام 
همگانی و توجه به ضوابط بهداشتی از ضرورت های 
اقدامات پیشــگیرانه از گسترش شــیوع ویروس 

اُمیکرون در سطح جزیره کیش است.
وی با تاکید بر فرهنگ سازی در زمینه رعایت 
ضوابط بهداشتی، حفظ فاصله گذاری    اجتماعی، 
اجتنــاب از دور همی ها و ایجاد امنیــت روانی در 
جامعه، گفت: برای تحقق این مهم از پیشنهادها و 
ارائه طرح های کاربردی در مبادی ورودی فرودگاه و 

بندرگاه کیش استقبال می    کنیم.
شمســیان بر لــزوم اهمیت تکمیــل فرایند 
واکسیناسیون تمام ســاکنان این منطقه تاکید 
کرد و افزود: باید اطالع  رسانی گسترده در خصوص 
واکسیناســیون مردم در »نوبت های دوم و سوم« 

توسط دستگاه های مختلف انجام شود.

اخبار کیش


