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از اوایل آبان ماه و به دنبال تصمیمات 
ستاد مرکزی کرونا برای پروازها و لزوم 
رعایت سقف حداکثر 60 درصدی پروازها 
که متعاقبا منجر به افزایش هزینه های 
سفر شد، آمار مسافران ورودی کمتر شد.
معاون گردشگری منطقه آزاد کیش 
در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تاثیر 
شیوع کرونا بر روند ورود گردشگران به 
کیش و آثــار آن در خصوص چگونگی 
برگزاری جشــنواره های فصلی کیش 
گفــت: منطقــه آزاد کیــش تمرکز و 
برنامه های خود را بر اصل چابک بودن در 

برخورد با شرایط ناپایدار و تصمیم گیری 
ســریع و عاقالنه باتوجه به تمام جوانب 
و با هدف حمایت حداکثری از کســب 
و کارهای گردشــگری کیش و حداقل 
ریسک تنظیم کرده اســت و معاونت 
گردشگری نیز برای هر شرایطی آماده 
است. ما برای تمام سال برنامه ریزی الزم 
را در خصوص اقدامات در حوزه رویدادها 
انجام داده ایم که البته اجــرای آنها به 
شرایط موجود بستگی دارد و امروز تمام 
صنعت گردشگری تحت تاثیر شرایط 

ناپایدار پاندمی ویروس کرونا هستند.

خسرو نشان ادامه داد: خوشبختانه 
جزیره کیش وضعیت خوب و قابل قبولی 
در مبــارزه با ویروس کرونــا دارد اما در 
بسیاری از موارد الزم است تابع تصمیمات 
اتخاذ شده در سطح ملی باشیم که برای 
همه کشور الزم االجراست و ما نیز باید 
تبعیت کنیم به همیــن دلیل برگزاری 
رویدادهای پاییزی در حال حاضر با وقفه 

همراه شده است.
نشان ادامه داد: البته وظایف معاونت 
گردشگری به برگزاری رویداد خالصه 
نمی شــود و فعالیت های متــداول و 

زیرساختی بســیاری در حال انجام و 
پیگیری می باشند. بسیاری از تاسیسات 
گردشگری کیش فعالیت  معمول خود 
را با رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه 
می دهند لکــن برخــی از فعالیت ها و 
بخصوص رویدادهای گردشــگری که 
حضور و تجمع گردشگران بیشتری را 
طلب می کنند فعال غیر قابل اجرا هستند. 
ما امروز شاهد افت ورود مسافر به کیش 
هستیم و هتل های ما نسبت به سال های 
قبل ظریب اشــغال پایین تری را ثبت 
می کنند و این امر در ســایر تاسیسات 

گردشگری نیز صادق است.
وی ادامه داد: باتوجه به اقدامات خوب 
منطقه آزاد کیش در رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و نظارت مســتمر بر آن با 
همکاری و همراهی تمامی بهره برداران 
تاسیسات گردشگری اقبال نسبتا خوبی 
در اوایل پاییز بــه جزیره کیش صورت 
گرفت و تعداد مســافران و پروازها در 
شهریور ماه و مهر ماه افزایش پیدا کرد 
اما از اوایل آبان ماه و به دنبال تصمیمات 
ستاد مرکزی کرونا برای پروازها و لزوم 
رعایت سقف حداکثر 60 درصدی پروازها 
که متعاقبا منجر به افزایش هزینه های 
سفر شد، آمار مســافران ورودی کمتر 
شــد و در ادامه با تصمیمات اتخاذ شده 
در سطح ملی و محدودیت های بیشتر 

بر روی تعداد مسافران نیز اثر مستقیم 
گذاشــته اســت همچنین با توجه به 
محدودیت های تعطیلــی دو هفته ای 
اخیــر در کشــور، تعداد مســافران به 
 صورت چشــمگیری کاهش پیدا کرد.
معاون گردشگری منطقه آزاد کیش ادامه 
داد: گردشگران عالقمند به سفر به کیش 
امروزه نیازمند تفریح و سرگرمی در کنار 
احســاس ایمن بودن در سفر هستند. 
عدم امکان اســتفاده از برخی امکانات 
مانند کلوپ های دریایی و کنسرت های 
موسیقی مسلما منجر به کاهش کیفیت 
سفر و درنهایت کاهش تقاضا خواهد شد و 
این اتفاقی است که با تعطیلی های اخیر، 

گردشگری کیش را متاثر کرده است.
وی ادامــه داد: هم اکنــون ظرفیت 
فرودگاه و اقامتگاه هــا در حال افزایش 
است و به تناسب باید ظرفیت تفریحات 
نیز افزایــش پیدا کند زیــرا هم اکنون 
عالوه بــر ۵۲ هتل فعــال در کیش 63 
پروژه هتلی نیز  در حال ساخت هستند 
که مســلما ظرفیت پذیریش ســاالنه 
گردشــگر را افزایش خواهنــد داد لذا 
جاذبه های گردشــگری نیــز به همان 
 اندازه نیازمند افزایش و تنوع هســتند.
معاون گردشــگری منطقه آزاد کیش 
با اشاره به اینکه باید در شرایط موجود 
که ورود گردشــگر به جزیــره از حالت 

نرمال فصلی کمتر است، توازن عرضه 
و تقاضا مدیریت شــود و سیاست هایی 
جهت کنترل و مدیریت واســطه هایی 
که قیمت تمام شده کیش برای گردشگر 
را افزایش می دهند، اتخاذ شود، افزود: 
اگر تقاضــای ســرمایه گذاری ایجاد 
فعالیت های گردشگری برای حوزه ای 
از فعالیت هــا در جزیره کیــش زیاد و 
دارای عدم تطابق بــا اصل توازن عرضه 
و تقاضا باشد، با رعایت ضوابط و مقررات 
و برخی سیاست های تشویقی می توانیم 
به دلیل تکمیل ظرفیت برخی  مجوزها 
را صــادر نکنیم یا به تعویــق بیاندازیم 
امــا از لحاظ قانونی نمی تــوان انحصار 
در واگذاری مجوزهــا ایجاد کرد. عمده 
فعالیت و رویکرد معاونت گردشــگری 
بررسی طرح های پیشنهادی و راهنمایی 
عالقمندان به سرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری است. پیشــنهادهایی ارائه 
می کنیم و سعی می کنیم سرمایه ها و 
پیشــنهادها را به سمت توسعه متوازن 

جزیره هدایت کنیم. 
معاون گردشگری منطقه آزاد کیش 
ادامه داد: در پایان امیدواریم به زودی با 
تثبیت شرایط و رفع پاندمی کرونا شاهد 
شکوفایی مجدد فعالیت های گردشگری 
در جزیره و ورود حداکثری گردشگران به 

این جزیره زیبا باشیم.

معاون گردشگری منطقه آزاد کیش مطرح کرد:

امکان برگزاری جشنواره زمستانی کیش با رویکردی متفاوت 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

لزوم حمایت همه نهاد ها و سازمان ها 
از مدیرعامل منطقه آزاد کیش 

مرتضی بلوکی

با سیاســت های مدیر عامل منطقه آزاد کیش 
می توان به رشد و توسعه بیشتر کیش امیدوارتر بود.

به رغم شیوع بیماری کرونا وهمینطور مشکالت 
به وجود آمده از تحریم ها بر اقتصاد کشور و به تبعات 
آن در جزیره کیش اما به نظر می رسد جذب میزان 
سرمایه  گذاری در جزیره کیش نسبت به سال مشابه 

افزایش چشمگیری داشته است. 
با سیاســت های مدیر عامل منطقه آزاد کیش 
مبنی بر جلوگیری از خام فروشــی و عدم فروش 
زمین برای پروژهای تجاری و خدماتی و همینطور 
تمایل سازمان برای مشارکت در پروژهای مسکونی 
و گردشگری و نیز واگذاری زمین بی واسطه و فروش 
از طریق مزایده و اثبات اهلیت های تعیین شده برای 
واگذاری زمین ها می توان به رشد و توسعه بیشتر 

کیش امیدوارتر بود.
 چرا که واگذاری زمین به ســازندگان واقعی و 
حذف دالالن زمین باعث تشــویق و انگیزه بیشتر 

سرمایه  گذاران در جزیره کیش خواهد شد.
تالش ها برای رفع مشکالت پروژهای نیمه کاره 
رها شده، کاهش هزینه های ساخت و ساز پروژه ها 
و تعین زمان مشــخص برای ســازندگان جذب 
سرمایه  گذاران واقعی، نوید روزهای خوبی در جزیره 

کیش خواهد بود.
 احــداث پروژه هــای تعریف شــده در حوزه 
گردشگری، عمرانی، بنادر و فرودگاه جدید کیش 
با قابلیت ترانسفر شدن ســاالنه بیش از 6 میلیون 
نفر در ســال طرح های تامین سوخت هواپیماها و 
همینطور احداث طرح های تفریحات هوایی در کنار 
به روز رسانی شدن صنعت گردشگری عمال باعث 
ورود بیشتر گردشــگر داخلی و خارجی و ارزآوری 

خوبی خواهد شد.
گام هــای بلند و محکمــی بــرای حمایت از 
سرمایه  گذاری، جذب سرمایه  گذاری و رفع مشکالت 
سرمایه  گذاران موجود در کیش توسط مدیر عامل 
و معاونین و مســئولین کیش برداشته شده که در 
صورت بهره برداری از این طرح ها و ایجاد درآمدهای 
پایدار برای سازمان منطقه ازاد کیش و هزینه شدن 
این درآمدهای پایدار برای رشد و توسعه کیش و رفاه 
بیشتر کیشوندان و گردشگران به جرات می توان 
گفت کیش در جذب گردشگر در داخل و خارج از 

کشور تحول قابل توجهی خواهد داشت.
در این بین اما با برنامه های توسعه و آبادانی بیشتر 
در کیش طرح های پروژه های گردشگری صنعتی و 
عمرانی بنظر می رسد مسئولین باالدستی در همه 
نهاد ها و سازمان ها به کمک مدیر عامل منطقه آزاد 
کیش آمده و با حمایت از طرح های ملی تعیین شده 

در کیش در رشد و توسعه منطقه ایفای نقش کنند.

 رئیس مرکز توسعه سالمت کیش:
جزیره جزو مناطق زرد است 

مرکز  ئیــس  ر
توســعه ســالمت 
کیش و سخنگوی 
ســتاد مبــارزه با 
کرونــای جزیــره 
کیش، گفــت: بر 

اساس آمار، جزیره کیش هم اکنون در حالت زرد 
اســت و ما روزانه هر ۵0 هزار نفر جمعیت ۲ نفر 

بستری در بیمارستان داریم.
محمدرضا رضانیا در گفت وگو با ایلنا، با اشاره 
به اینکه تاکنون سازمان منطقه آزاد کیش بیش 
از 10 میلیارد تومان بــرای کنترل بیماری کرونا 
به صورت مســتقیم هزینه کرده اســت، گفت: 
ما تقریبا روزی 48 تســت را به شــکل PCR با 
هدف غربالگری انجام می دهیم که مطمئن ترین 
تست اســت و خوشــبختانه در بین افرادی که 
نمونه گیری انجام می دهنــد هیچ مورد مبتال به 

کرونا وجود نداشته است.
وی افزود: اگر ما کنترل ها و پروتکل ها را کامل 
اجرا نکرده بودیم قطعا با یــک بحران بزرگ در 
جزیره روبه رو بودیم اما با مشــارکت دادن خود 
مردم و برخورد با کسانی که پروتکل ها را رعایت 

نمی کردند، از این بحران جلوگیری کردیم.

یادداشت

سالمت

رئیس تله کیش می گوید: در حال مذاکره و گفت وگو با کشورهای همسایه هستیم تا به یک تفاهمنامه همکاری با آنها در 
زمینه IT برسیم.

نجاری عضو هیات امنا و رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش )تله کیش(، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره 
به خدماتی که این اپراتور به کیشوندان ارائه می دهد، گفت: ما فعالیت خود را از سال 73 با مجوز هیات دولت آغاز کردیم و تا سال 
9۵ خدمات ما به شکل ۲G بود اما از سال 9۵ به شکل 4G خدمات می دهیم، همچنین مشترکان از خدمات شبکه همراه اول 
استفاده می کنند. وی افزود: رویکرد سازمان منطقه آزاد کیش و جناب آقای مظفری مدیرعامل منطقه استفاده از همه ظرفیت ها، 
به خصوص ظرفیت هایی است که قبال استفاده نمی شد. اکنون حوزه IT در این مسئله بسیار شکوفاست و حتی از بحث صنعت نیز 
در دنیا مهم تر شده است. وی ادامه داد: ما هم اکنون در منطقه آزاد کیش به دنبال این هستیم که ITC به سمت درآمدزایی حرکت 
کند و در حال تدوین برنامه ها هستیم، تا چند روز آینده نتیجه فراخوان جذب سرمایه گذاری 
را اعالم می کنیم و اپراتور تله کیش را به عنوان اپراتور مناطق آزاد معرفی خواهیم کرد. وی 
خاطرنشان کرد: همچنین در حال مذاکره و گفت وگو با کشورهای همسایه هستیم تا به یک 
تفاهمنامه همکاری با آنها در زمینه IT برسیم، همچنین در حال مذاکره با یک اپراتور دیگر 

هستیم تا تفاهمنامه دیگری امضاء کنیم.

مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم جزیره کیش درباره همکاری جزیره کیش در برگزاری جام جهانی۲0۲۲ قطر 
توضیحانی ارائه کرد. امیری خراسانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مباحثی که پیرامون همکاری جزیره کیش با کشور 
قطر برای جام جهانی ۲0۲0 مطرح شده است، گفت: از سال 9۵ این مسئله مطرح شده است. ما در زمان برگزاری جام جهانی 
نه می توانیم میزبان باشیم و نه می توانیم به صورت کمپی در زمان برگزاری حضور داشته باشیم بلکه فقط می توانیم قبل از آغاز 
رسمی جام جهانی برای تیم هایی که قصد دارند تمرینات پیش از مسابقات را داشته باشند فضایی را به شکل کمپ در اختیارشان 
بگذاریم که بتوانیم جنبه گردشگری ورزشگری خودمان را توسعه بدهیم. وی ادامه داد: مهمترین مبحث در چنین اتفاقاتی بحث 
زیرساخت ها و کیفیت چمن است. از سال گذشته کیفیت زمین چمن ارتقا پیدا کرده و امسال تعدادی از تیم های لیگ برتری به 
جزیره کیش آمدند و از کیفیت زمین چمن ابراز رضایت کردند. وی ادامه داد: ما باید به سمت ایجاد کمپ های پیشرفته تر حرکت 
کنیم و در این راه نیاز است که شرکت های بخش خصوصی نیز ورود کنند. البته تعدادی شرکت 
خصوصی اعالم عالقه کرده اند و قراردادهایی نیز بسته شده و سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
به جد دنبال این است که مشارکت بخش خصوصی افزایش پیدا کند. امیری خراسانی افزود: 
البته بخشی از اتفاقات و اقداماتی که باید انجام شود به همکاری و ارتباط با فدراسیون فوتبال 

بستگی دارد و ما باید منتظر شویم تا وضعیت فدراسیون فوتبال و رئیس آن مشخص شود.

رئیس تله کیش خبر داد: 

پیگیری حرکت ITC به سمت درآمدزایی؛ در منطقه آزاد کیش 
مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم جزیره در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد؛ 

جزئیات همکاری کیش در برگزاری جام جهانی2022 قطر  

مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش از راه اندازی یک مرکــز تخصصی آموزش و تفریحات 
هوایی در جزیره کیش خبر داد که ایــن مجموعه عالوه بر 
آن در نقــاط مختلف جزیره امکان پــرواز پاراگالیدر و بالن 
تفریحی، هلیکوپتر و جایروکوپتر و پرواز با هواپیماهای فوق 

سبک مهیا خواهد بود. 
علی عرب در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به فعالیت های 9 
ماهه گذشته  این شرکت گفت: با توجه به اینکه فرودگاه و بنادر در 
کیش به عنوان دروازه های حمل و نقل مسافری و تجاری است، 

الزم است که در این دو بخش خدمات خوب و متمایزی در زمینه 
حمل و نقل هوایی و دریایی ارائه شود و تالش شرکت بر این بوده 
با استقرار و بهره برداری از سامانه های یکپارچه، متمرکز و جامع 
در بنادر و فرودگاه به ارائه خدمات شفاف و سریع به گردشگران و 
کیشوندان  بپردازد. وی با اشاره به پروژه های سرمایه گذاری در 
بنادر و فرودگاه ها افزود: این پروژه ها کامال اقتصادی و درآمدزا 
هستند و با مشارکت بخش خصوصی و به صورت BOT انجام 
می شود و مدت زمان هر طرح متفاوت خواهد بود اما اینکه ما به 
جای هزینه دولتی از بخش خصوصی استفاده می کنیم اقدامی 

است که به نفع منافع ملی خواهد بود. عرب گفت: با توجه به این 
که کیش در کریدور تردد کشتی   های بین المللی قراردارد این 
اسکله می تواند سهم بســزایی در توسعه حمل و نقل دریایی  و 

تامین زیرساخت   های الزم برای کشتی های عبوری باشد.
عرب تصریح کرد: راه انــدازی مجموعه آموزش تفریحات 
هوایی کیش با استانداردهای جهانی و نمونه   های بین المللی؛ 
و پرواز با  هواپیماهای فوق سبک و هلی کوپتر برای گردشگران 
تجربه ای  فراموش نشدنی و یک سفر اکتشافی واقعی را بهمراه 
خواهد داشــت که با اقدامات صورت گرفته بــزودی موفق به 

دریافت مجوزهای مربوطه از سازمان هواپیمایی خواهیم شد 
تا شاهد حس زیبای پریدن و لذت پرواز برای آن عده از افرادی 
باشیم که دل شــان می خواهد طرح زیبای جزیره کیش را از 

آسمان ببینند.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: هیچ اجباری برای تاکسی داران بخش 
خصوصی در جزیره کیش برای ثبت نام در تاکسی 

اینترنتی وجود ندارد.

 ســعیدپورعلی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
با اشاره به وضعیت تاکســی های جزیره کیش و 
نارضایتی هایی که بعضا برای مسافران و کیشوندان 
به وجود آمده، گفت: باید بپذیریم که گسترش و 
ورود تاکسی های اینترنتی یک امر جهانی است و 
بسیاری از کشورها از این فناوری استفاده می کنند 
البته همیشه ورود فناوری های جدید مخالفانی 
را در بخش سنتی داشته اســت و این مساله نیز 

برای ما قابل پیش بینی بــود. وی ادامه داد: قرار 
نیســت هیچ انحصاری در هیچ بخشی به وجود 
بیاید. همچنین نگرانی  نداریم که تاکســی های 
اینترنتی وارد بازار گردشــگری بشوند و کسب و 
کارهای دیگر را دچار آسیب کنند و اگر امروز بحث 
حضور تاکســی های اینترنتی در جزیره کیش 
مطرح شده به دلیل انبوه مطالبات مردمی است 
که معتقدند هم اکنون خدمات خوبی در بخش 

حمل و نقل دریافت نمی کنند. پورعلی ادامه داد: 
عدم پاسخگویی به تقاضاهای سفر، پاسخگویی 
با تاخیر، عدم به روزرسانی از جمله مشکالتی است 
که مردم در زمینه حمل و نقل در جزیره کیش به 
ما منتقل کردند و همین مساله باعث شد تا بحث 

ورود تاکسی اینترنتی مطرح شود.
 پورعلی  ادامه داد: تا 10 آذر رانندگان تاکسی 
فرصت دارند تا در سامانه تاکسی اینترنتی ثبت نام 

کنند و بعد از 10 آذر ماشین های شخصی بر اساس 
شــرایطی که ســازمان منطقه آزاد کیش اعالم 
می کند می توانند ثبت نام کنند. هدف ما این است 
که فضای رقابتی ایجاد شود تا در این فضای رقابتی 
مردم خدمات بهتری دریافت کنند و این فضا باعث 
خالقیت و نوآوری می شــود. البته اسنپ باید در 
راستای اساسنامه و با هماهنگی سازمان منطقه 

آزاد کیش فعالیت کند.

در گفت وگو با ایلنا اعالم شد:

راه اندازی مرکز تخصصی آموزش و تفریحات هوایی در جزیره کیش

معاون فرهنگی اجتماعی کیش تشریح کرد:

آخرین وضعیت ثبت نام تاکسیداران جزیره در سامانه تاکسی اینترنتی 

گفتوگو

خبر
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