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پیام سفیر اتریش در ایران به جامعه جهانی :
  به جزیره پاک و ایمن کیش 

سفر کنید 

»اشتفان شولتز« سفیر اتریش، به دعوت سازمان 
منطقه آزاد کیش و با هدف حضــور در افتتاحیه 
نمایشگاه ســوم خرداد به این جزیره سفر کرد.  به 
گزارش ایلنا؛ »اشتفان شــولتز« سفیر اتریش، به 
منظور حضور در نمایشگاهی که با برای گرامیداشت 
»سالروز آزادسازی خرمشهر« در ساختمان امور زنان 
سابق برپا شده است حضور یافت و دلیل پذیرفتن این 
دعوت را سفید بودن منطقه آزاد کیش مطرح کرد. 
وی افزود: پیام من و همسرم با سفر به کیش برای 
جامعه جهانی این است که در این شرایط می توانند 
ســفر امنی به این جزیره پاک و زیبا داشته باشند. 
»اشتفان شولتز« در ادامه با ابراز تمایل به گسترش 
هر چه بیشتر روابط کیش و اتریش، خواستار برنامه 
ریزی دوباره برای برگزاری هفته فرهنگی اتریش 
درجزیره شــد. ســعید پورعلی معاون فرهنگی و 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، با تشریح روند 
کنترل کرونا در کیش و راهکارهای موفق این جزیره 
در مهار شیوع بیماری از پیشــنهاد سفیر اتریش 
اســتقبال کرد. خسرو نشــان معاون گردشگری 
ســازمان منطقه آزاد کیش نیز در این دیدار ضمن 
ابراز خرسندی از حضور سفیر اتریش در جزیره، به 
گسترش هر بیشتر روابط و تعامالت ایران و اتریش 
به ویژه با کیش در حــوزه های مختلف تاکید کرد. 
گفتنی است عدم نیاز به روادید در کیش می تواند 
دروازه ورود گردشــگران اروپایی بــه این جزیره و 

شهرهای دیگر ایران باشد.
    

96 هزار مورد کنترل تب سنجی 
و پایش سالمت در جزیره کیش

در راستای پیشــگیری و مقابله با بیماری کرونا 
در سطح این منطقه، هالل احمر جزیره نسبت به 
96 هزار مورد تب ســنجی و پایش سالمت و بیش 
از 36 هزار مورد غربالگــری در مبادی ورودی های 
جزیره کیش انجام داده اســت .  به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
چهارشــنبه 24 اردیبهشت غالمحسین مظفری 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، سید محمدرضا 
مداح مشــاور و مدیرکل حوزه مدیریت ســازمان 
منطقه آزاد کیش ضمن بازدید از بخش های مختلف 
ســاختمان جمعیت هالل احمر کیش در جریان 
96 هزار مورد تب ســنجی و پایش سالمت و بیش 
از 36هزار مورد غربالگــری در مبادی ورودی های 
جزیره کیش توســط این مجموعه قــرار گرفت. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که با 
اقدامات پیشگیرانه و تالش های تمام دستگاه های 
مستقر در جزیره کیش توانستیم از مرحله نخست 
با موفقیت عبور کنیم و به یک ثبات نسبی در این 
منطقه برسیم اظهار داشت: با رونق مجدد کسب و 
کارها و رفع محدودیت ورود مسافران به جزیره باید 
نسبت به مراقبت های ویژه و اقدامات پیشگیرانه 
نسبت به کوچک نگهداشــتن ایپدمی و در نهایت 
مهار و کنتــرل آن در جزیره کیــش تالش کنیم. 
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش بر 
ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی ایر 
الین ها به مقصد کیش تاکید کرد و افزود: طی جلسه 
ای در دفتر تهران رعایت پروتکل های بهداشتی به 
ایرالین ها ابالغ شده است و آنان موظف به رعایت این 
پروتکل ها هستند در غیر اینصورت با آنان برخورد 

جدی خواهد شد.
    

بازگشت ساعات کاری بانک های 
جزیره کیش به روال گذشته

ساعات کاری بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
مستقر در جزیره کیش از سه شنبه ششم خرداد وفق 
روال گذشــته خواهد بود. به گزارش ایلنا؛  ساعات 
کاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مستقر در 
جزیره، جهت ارائه خدمات به مشتریان، از سه شنبه 

ششم خرداد وفق روال گذشته خواهد بود.
گفتنی است ارائه خدمات به مشتریان از سوی 
بانک ها، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 15:30 

و پنجشنبه ها از 7:30 تا 12:30 انجام می شود.
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رئیس هیأت  مدیــره و مدیرعامل 
ســازمان منطقــه آزاد کیــش در 
هجدهمین جلسه شــورای سالمت 
کیش با بیان اینکه برای همه بخش های 
مراکز تجاری در جزیره کیش سیستم 

اجرایــی رعایت بــر پروتــکل های 
بهداشتی ابالغ شده است؛ بر جدیت، 
دقت نظر و حساســیت در رعایت این 

پروتکل ها تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، غالمحسین مظفری 

در ابتدای این جلســه بــا تبریک فرا 
رسیدن عید سعید فطر گفت:  بخشی 
از مراکز تجاری پروتکل های بهداشتی 
ابالغ شده شورای ســالمت را رعایت 
می کنند، ولی در این زمینه دقت نظر 

و حساسیت وجود ندارد و این موضوع 
نگران کننده است.

مظفری در این جلسه که با حضور 
معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد 
کیش و دســتگاه های اجرایی مستقر 
در ســطح جزیره کیش بــا محوریت 
فرهنگ سازی، اطالع رسانی و آگاهی 
عموم مردم و گردشــگران به منظور 
رعایــت پروتــکل های بهداشــتی، 
جمعه دوم خــرداد در ســالن رازی 
مرکز همایش های بین المللی کیش 
برگزار شد؛  تأکید کرد: اجرای ضوابط 
بهداشتی در قالب بخش نامه از سوی 
معاونت عمرانی و زیر بنایی ســازمان 
منطقه آزاد کیش و مجموعه نظارتی 
دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی 
به عنوان یک ساختار قوی و قدرتمند با 

یک هم افزایی قابل اجرا است.
مظفری با بیــان این کــه در پی 
تعطیلی مراکز تجاری و تالش منسجم 
همه دســتگاه های اجرایی در سه ماه 
گذشــته دســتاوردهای خوبی برای 
کنترل بیماری کرونا در سطح جزیره 
کیش صورت گرفت؛ اظهار داشــت: 

حاصل تالش های بی وقفه ســازمان 
منطقه آزاد کیش، شــورای سالمت، 
مرکز توسعه ســالمت، و رعایت مردم 
فرهنگ مدار در این منطقه به یک ثبات 

نسبی رسیدیم.
وی بیان داشــت: در سطح کشور 
جزیره کیــش منطقه ای بــود که در 
کنترل بیماری کووید19 موفق عمل 
کرد و در صــورت عدم رعایت پروتکل 
های بهداشــتی ضمن این که تالش 
های سه ماه گذشته بی نتیجه می شود 
بازگشــت مجدد به حالت عادی نیز 

بسیار دشورا خواهد بود.
غالمحســین مظفری در رابطه با 
رونق بخشیدن به فضای کسب و کار در 
کیش گفت: رعایت ضوابط بهداشتی 
و حفظ ثبات نســبی به دست آمده در 
جزیره کیش منجربه رونق اقتصادی 

و گردشگری خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش تاکید کرد: مســافرانی که 
مقصد گردشگری خود را جزیره کیش 
انتخاب می کنند از بــدو ورود به این 
منطقه و با اطالع رسانی برای آگاهی 

از اجرای ضوابط بهداشتی می توانند به 
عنوان یک مبلغ چهار چوب های تعریف 
شده در خصوص رعایت پروتکل های 
بهداشتی در جزیره کیش را به سرزمین 

اصلی انتقال دهند.
گفتنی است در آخرین مصوبات 
ابالغ شده هفدهمین جلسه شورای 
ســالمت کیش، پوشــش ماسک به 
عنوان یکــی از راهکارهــای موثر از 
شیوع بیماری کرونا مورد تاکید قرار 
گرفته است و در همین راستا مدیران 
بازارهای کیش بایــد همراه با رعایت 
تمامی نکات بهداشــتی، ضدعفونی 
روزانه و ورود تمامی افراد با »پوشش 
ماســک« و غرفه داران بــا حفاظت 
فردی شامل »ماســک و دستکش« 
در محل کار خــود در بازارها حضور 

داشته باشند.
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و پروتکل های بهداشــتی می توانیم 
از شیوع بیماری کووید19جلوگیری 
کنیم و این اقدام تداوم حفظ و ارتقای 
ســالمت جزیره کیــش را تضمین 

خواهد کرد.

غالمحسین مظفری در هجدهمین جلسه شورای سالمت کیش تأکید کرد:

جدیت، دقت نظر و حساسیت در اجرای پروتکل های بهداشتی

با بهره گیری از دانش و مهارت های نوین 
در راستای ارتقای گردشــگری ساحلی و 
ورزشــی می توانیم در حوزه گردشــگری 
رویداد محــور یک جهش اساســی ایجاد 

کنیم. 
به گزارش ایلنــا؛  سرپرســت معاونت 

گردشگری ســازمان منطقه آزاد کیش از 
بازنگــری طرح جامع به منظــور برگزاری 
ورزش هــای خاص در جزیــره کیش خبر 
داد و گفت: بــرای تحقق یافتــن این مهم 
و ایجــاد جهش در حــوزه گردشــگری 
رویــداد محــور بایــد زیر ســاخت های 

 ایــن حــوزه را تقویــت و ارتقــا داد. 
سعید پورعلی اظهار داشت: با رویکرد جدید 
و ساختار نوینی که در حوزه ورزش جزیره 
کیش تحقق می یابد حوزه ورزش به سمت 
گردشگری رویداد محور هدایت خواهد شد 
که درآمد زایی اقتصــادی و ارائه خدمات 

شایسته برای گردشگران و ساکنین کیش 
را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی با بیــان این که در زمــان برگزاری 
مســابقات جام جهانی 2022 قطر نزدیک 
ترین اقلیم جهت بهره گیری از پتانســیل 
های موجود برای برگزاری هر چه بهتر این 
رویداد، جزیره کیش است اظهار داشت: از 
ظرفیت های این منطقه می توانیم در حوزه 
های یاد شده و در قالب برگزاری تورهای دو 
روزه به ســرزمین اصلی برای گردشگران و 
هواداران این مسابقات خدمات شایسته ای 

ارائه کرد.

با ارتقای گردشگری ساحلی و ورزشی محقق می شود

جهش در حوزه گردشگری رویدادمحور جزیره کیش

خبر

خبر

در راســتای حکم صادر شده از سوی دادســتان کیش به معاونت فرهنگی 
و اجتماعی ســازمان منطقه آزاد کیش تحت عنوان ضابط قضایی؛ افرادی که 

ضوابط بهداشتی را رعایت نمی کنند برخورد قانونی خواهد شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، معاون 
عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در برنامه زنده روی ماه، 
شــبکه کیش از بهره گیری حداکثری ظرفیت قانونی شورای سالمت کیش با 
متخلفین خبر داد و گفت: طبق مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا کشــور ساکنین 

جزیره کیش بدون ماسک حق حضور در مجامع عمومی را ندارند. 
مصطفی خانزادی ادامــه داد: هدف اصلی، فرهنگ ســازی رعایت ضوابط 
بهداشتی ابالغ شده از سوی شورای ســالمت کیش است و اصنافی که موازین 
بهداشتی را رعایت نکنند ضمن این که به مدت یک ماه از فعالیت آنها جلوگیری 

خواهد شد به عنوان متخلف برای آگاهی عموم مردم اطالع رسانی می شود.
خانزادی خاطر نشــان کرد: تا کنون برخی بخش ها ضوابط بهداشتی را با 
حساسیت و دقت نظر الزم رعایت کردند و ســالمت خود و دیگران را به جای 

جنبه های اقتصادی در اولویت کار خود قرار دادند.
وی با بیان این که در سه ماه گذشته کسب و کارها در جزیره کیش متحمل 
خســارات اقتصادی ناشــی از ویروس کرونا شــدند گفت: قصد داریم امسال 
جشنواره تابستانی را برگزار کنیم تا بخشی از خسارات وارد شده جبران شود ولی 
در صورت رعایت نکردن ضوابط بهداشتی شوک دوم بر اقتصاد جزیره وارد می 
شود و ضرر آن متوجه تمام ساکنین و فعالین اقتصادی جزیره کیش خواهد شد.

مصطفی خانــزادی در ادامه ســخنان خود تاکیــد کرد: با عــدم رعایت 
ضوابط بهداشــتی و تحــت تاثیر قــرار گرفتن ســالمت ســاکنین جزیره 
کیش، شــرکت های هواپیمایــی، هتل هــا، و مراکز تجاری و گردشــگری 

 تعطیل خواهند شــد و خســارات اقتصادی بدی را به دنبال خواهد داشــت. 
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به این که آیا زنگ 
وضعیت قرمز در جزیره کیش به صدا در خواهد آمد گفت: اگر ضوابط و بهداشت 
فردی رعایت نشود دچار سرنوشت مناطقی از کشور خواهیم شد که به تازگی 
مجبور شدند تمام مراکز گردشگری، هتل ها و کلوپ ها را تعطیل کنند و متحمل 
خسارات ســنگین اقتصادی شــوند. خانزادی به حمایت های معنوی و مالی 
سازمان منطقه آزاد کیش اشاره کرد و اظهار داشت: با رعایت ضواب بهداشتی 
برگزاری جشنواره تابستانی می تواند یک امید در رونق اقتصادی جزیره کیش 
باشــد در غیر این صورت آژیر قرمز در این منطقه به صــدا در خواهد آمد و ما 
مجبوریم بر خالف میل باطنی تمام پروازهــا را به مقصد کیش تعطیل کنیم و 

محدودیت ها از نو اعمال شود.
وی افزود: تمام تالش ســازمان منطقه آزاد کیش و دســتگاه های اجرایی 
مستقر در این جزیره به منظور حفظ و ارتقای سالمت ساکنین جزیره کیش و 

جلوگیری از قرار گرفتن در وضعیت قرمز در این منطقه هستیم.
مصطفی خانزادی با اشاره به این که 22 روز بیمار مبتال به ویروس کرونا در 
کیش نداشتیم افزود: با همکاری منســجم تمام ساکنین جزیره کیش، تجار، 
هتل ها، و دستگاه های اجرایی مستقر در کیش توانستیم این منطقه را به عنوان 
یک برند در پیشگیری و مقابله با بیماری کووید 19در کشور و حتی در منطقه 

مطرح کنیم.
خانــزادی بــه راه انــدازی پلکانــی ایرالیــن هــا از 25 اردیبهشــت 
به صــورت آزمایشــی و از ابتدای خــرداد به طور رســمی بــه مقصد کیش 
اشــاره کــرد و  اظهار داشــت: با اجــرای ضوابط بهداشــتی ســختگیرانه و 
ســفید اعالم شــدن جزیره کیــش یک بــار منفی را بــه دنبال داشــت که 

تمام ســاکنین و گردشــگران تصور کردند دیگــر از کرونا خبری نیســت، 
 متاســفانه علی رغم تاکیدات بسیار زیاد ضوابط بهداشــتی را رعایت نکردند. 
وی عنوان کرد: بر اساس تشکیل جلسه ستاد بحران و شورای سالمت کیش با 
حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش جمعه دوم خرداد، مسئولیت نظارت 
و کنترل بازگشت مسافرین به جزیره کیش به ستاد بحران در کیش واگذار شد تا 

اجرای ضوابط بهداشتی در این منطقه نظارت و کنترل شود.
گفتنی است در سطح کشور تنها منطقه ای که برای تدوین ضوابط بهداشتی 
وجود دارد جزیره کیش است و برای مناطق دیگر نیز ضوابط بهداشتی تدوین 

می کند و هیچ بخشی بدون ضوابط بهداشتی نیست. 
همچنین تصمیمات گرفته شده در راستای حفظ سالمت آحاد جامعه و بر 
اساس ضوابط بهداشتی ابالغ شده در تمام بازارها با حفاظت فردی و ایرالین ها 
با 70 درصد ظرفیت مسافر به منظور رعایت حفظ فاصله گذاری اجتماعی  به 

مقصد کیش انجام می شود.

غالمحســین مظفری: اصالح شــیوه نامــه تمدید 
مجوزهای فعالیت اقتصادی با دو محوریت ســاده سازی 
فرایند و شفافیت کار، در دستور کار سازمان منطقه آزاد 

کیش قرار گرفته است
به گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
منطقه آزاد کیش، غالمحســین مظفــری رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ششمین 
جلسه شــورای معاونین و مدیران ســازمان منطقه آزاد 
کیش، دوشــنبه 29 اردیبهشت در ســالن رازی مرکز 

همایش هــای بین المللــی کیش از اصالح شــیوه نامه 
تمدید مجوزهــای فعالیــت اقتصادی بــا دو محوریت 
ســاده ســازی فرایند و شــفافیت کار در مجموعه این 
سازمان خبر داد و گفت: مســیر فرایند ساده سازی باید 
به گونه ای انجام شــود که مراجعه کننده مســیر تمدید 
 مجوز فعالیت اقتصادی را با ســهولت و سرعت بیشتری 

طی کند. 
غالمحســین مظفری در ادامه افزود: بر اساس انجام 
اقدامات کارشناسی و فنی، فرایند شفافیت سازی تمدید 
مجوزهای فعالیت اقتصادی به صورت زمان بندی شده و 
با در نظر گرفتن منافع مردم و شرکت ها به عنوان مراجعه 

کننده به سازمان منطقه آزاد کیش صورت می گیرد.   
مظفری با اشاره به همکاری های همه جانبه سازمان 
منطقه آزاد کیــش با بخش خصوصی بــه منظور تحول 

و رونــق اقتصــادی در جزیره کیــش اظهار داشــت: با 
رویکرد ســتاد اقتصادی مقابله با بیماری کرونا، انتخاب 
بخش خصوصی بــه عنوان روســای این کارگــروه ها 
یک هــم افزایی خوبــی میان ایــن ســازمان و فعالین 
اقتصــادی ایجاد کرده اســت و موضوعــات اقتصادی با 
 محوریت معاونت اقتصادی ســازمان منطقه آزاد کیش 

پیگیری می شود. 
وی با بیان ایــن که مبلغی بالغ بــر 50 میلیارد تومان 
مصوبــه دولت بــرای حمایــت از بخــش خصوصی در 
نظر گرفته شــده اســت عنوان کرد: در هفته گذشــته 
جلســه شــورای عالــی مناطــق آزاد، تجــاری و ویژه 
اقتصادی کشــور مصوب شــد که مناطق آزاد می توانند 
از حمایت های دولت بهره مند شــوند و بــا تعریف پروژه 
و آغاز فعالیــت های اقتصــادی از مصوبه دولت ســهم 

 مناســبی را می توانیم به این منطقــه اختصاص دهیم.  
رئیس هیئت مدیــره ســازمان منطقــه آزاد کیش در 
خصوص شرایط بحرانی حاکم بر جزیره کیش و تحمیل 
هزینه های مضاعف و کاهش درآمدهای بخش خصوصی 
خاطر نشــان کرد: با توجه بــه این که تحمیل شــرایط 
کنونی هم متوجه سازمان منطقه آزاد کیش شده است، 
تالش می کنیم ضمن حمایت از بخش خصوصی و ایجاد 
زمینه های مناسب در خصوص جلوگیری از وقفه و رکود 
در پروژه های زیر ساختی و عمرانی شاهده رونق دوباره در 

این منطقه باشیم
غالمحسین مظفری بیان داشــت: این فعالیت ها می 
تواند تاثیر مستقیم بر مجموعه فعالیت بخش خصوصی 
داشته باشد و با عبور از این بحران  فرصت های خوبی در 

جزیره کیش فراهم می شود. 

در راستای حکم صادر شده از سوی دادستان کیش اجرایی می شود

برخورد قانونی با افرادی که ضوابط بهداشتی را در جزیره رعایت نمی کنند

در ششمین جلسه شورای معاونین و مدیران مطرح شد: 

فرایند شفافیت و ساده سازی تمدید مجوزهای فعالیت اقتصادی در کیش 


