
بــه گــزارش اقتصاد کیش ، غالمحســین مظفری 
در نخستین جلســه ستاد نوروزی کیش که با حضور 
روسای کمیته های مختلف ســتاد نوروزی در سالن 
اجتماعات این سازمان برگزارشد با ابراز خرسندی از 
رونق اقتصادی و فعالیت خوب بخش های گردشگری 
گفت: در شرایط ناشی از همه گیری کرونا که کشورما 
و بسیاری از کشورهای جهان بارکود اقتصادی مواجه 
هستند جزیره کیش رشد آمار گردشگران را تجربه می 
کند و این موفقیت به دلیل برنامه ریزی اصولی و تعامل 

همه جانبه در کنترل موفق کرونا حاصل شده است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل تغییر شرایط همه گیری 
کرونا درکشــور امکان بروز موقعیت های مختلف در 
ماه های انتهایی سال و تعطیالت نوروز پیش بینی می 
شودگفت: ستاد نوروزی برنامه های انعطاف پذیر خود 
را به گونه ای تدوین می کند که در هنگام تغیر وضعیت 
و اعالم شرایط جدید از سوی ستاد ملی کرونا ، روش 
های جایگزینی را برای پذیرایی ایمن از گردشــگران 

بکار گیرد. 
رییس ستاد نوروزی کیش باتقدیراز تالش همه جانبه 
مجموعه کادر درمان و حوزه سالمت ، بخشهای مختلف 
سازمان منطقه آزاد کیش، ستاد کرونا، ستاد بحران ، بخش 
خصوصــی و فعاالن اقتصادی در مقابله موفق باکرونا 
تاکید کرد: اعمال محدودیت های گســترده از جمله 
توقف یک ماهه پروازها و ورود گردشگر در بهار 99 و 
تعامل همدالنه و نظارت های دقیق و سختگیرانه همه 
بخش ها ،اقدامات آینده نگرانه ای بود که سبب شد امروز 
جزیره کیش به مدد وضعیت مناسب خود بتواند میزبان 
شمارگسترده ای از هموطنانی باشد که جزیره کیش را 

به عنوان مقصد مطلوب گردشگری انتخاب کرده اند.
مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش، با بیان اینکه 
تعطیل کردن کســب و کار ها هنر نیست تصریح کرد: 
باید تالش کنیم تا درسایه رعایت کامل ضوابط بهداشتی 
و ایجاد شرایط امن و مناسب، فعالیت های گردشگری 
و اقتصادی استمرار یابد تا هم فعاالن اقتصادی متضرر 
نشــوند و هم هموطنان با توان مالی متفاوت بتوانند به 

جزیره کیش سفرکنند.
غالمحسین مظفری از همه کمیته های ستاد نوروزی 
خواســت تا باتالش مضاعف در جهت استفاده بهینه 
از ظرفیــت های موجود و استانداردســازی امکانات 
گردشگری بکوشــند نوروز1400 سال رضایتمندی 

حداکثری گردشگران کیش باشد.
بر اســاس این گزارش ،تکریم مسافران ، بهداشت 
محیط شــهری ، توسعه فضای سبز ، زیباسازی فضای 
شهری ، نور پردازی معابر و اماکن گردشگری با هدف 
افزایش زیبایی بصری کیش در شــب ، به روز رسانی 
ســامانه های پذیرش مسافر در مبادی ورودی، کاهش 
زمان معطلی مسافران در فرودگاه و بندرگاه و سرعت 
بخشیدن به روند انتقال مسافران مسیر دریایی از جمله 
مواردی بود که مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش بر 

آن تاکید داشت.
وی از مدیران شــرکت مدیریت و توســعه بنادرو 
فرودگاه های کیش و شــرکت عمران آب و خدمات 
خواســت تا از ظرفیت های موجود برای رســیدن به 
اســتاندارهای جهانی در زمینه پذیرایی شایســته از 
گردشگران بهره گرفته و بهترین شرایط ممکن را برای 

میزبانی ازگردشگران نوروزی کیش فراهم کنند.
غالمحســین مظفری ازوجود منابع مالی کافی برای 
تامین طرح های عمرانی درحوزه خدمات گردشگری 
خبر داد و اظهارداشت: این حق هموطنان ما است که از 
بهترین امکانات گردشگری درجزیره کیش برخوردار 
باشند و به لطف خدا و برنامه ریزی اصولی درخصوص 

تامین منابع مالی طرح ها جای نگرانی نیست .

وی با اشــاره به ضرورت به روزرسانی نرم افزارهای 
مختلف سازمان درحوزه گردشگری برای ارائه خدمات 
مطلوب به گردشــگران بر بســتر اینترنت گفت: این 
فعالیت ها باید در قالب ستاد هوشمند سازی یکپارچه 
شده تا نوروز 1400خدمات گردشگری بسیار مطلوبی 

به هموطنان ارائه شود.
غالمحسین مظفری اظهار داشت : در کمیته نظارت 
و ارزیابی ســتاد نوروزی نیازمند یک سیستم به روز ، 
منســجم ، هوشمند و فعال هســتیم تاضمن ارزیابی 
همزمان فعالیت ها امکان بررســی و رفع مشــکالت 

درکوتاه ترین زمان ممکن میسر شود. 
وی با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به عملیات 
عمرانی و اتمام طرح های نیمه تمام در نوارگردشگری 
و معابر پرتردد گفت: رونق اقتصادی در همه بخش ها 
مدنظر است و عملیات ســاخت و ساز درطرح های 
عمرانــی بخــش خصوصی در صورتــی که به وجه 
گردشــگری کیش خدشــه وارد نکند مــی تواند در 

تعطیالت نوروز نیز ادامه یابد.
همچنین خسرو نشان معاون گردشگری و دبیر ستاد 

نوروزی کیش با اشاره به افزایش آمار ورود گردشگران 
به کیش درآذر و دی امســال گفت: رونق گردشگری 
کیش مرهون همکاری بخش های مختلف و تقویت 
زیر ســاخت هایی است که سبب ترغیب گردشگران 

برای سفر به این منطقه آزاد شده است.
دبیر ستاد نوروزی کیش اظهار داشت : باوجودشرایط 
ناشــی از همه گیری کرونا ، به دلیل اطمینان هموطنان 
به رعایت ضوابط بهداشــتی در کیش، گردشگری این 
منطقه وضعیت خوب و پــر رونقی دارد و پیش بینی 
می شود امسال با افزایش ورود گردشگر نسبت به سال 
قبــل، در تعطیالت نوروز پذیرای حــدود 300 هزار 

گردشگر باشیم. 
خسرو نشان تاکید کرد: با توجه به امکان تغییر شرایط 
همه گیری کرونا در کشــور در ماه های آینده ، ســتاد 

نوروزی کیش برنامه ای منعطف تدوین خواهد کرد.
درپایان این جلســه مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
کیش و رییس ســتاد نوروزی با اعطای احکام روسای 
کمیته های مختلف خواستار تالشی گسترده و جمعی 

برای میزبانی شایسته ازگردشگران نوروزی کیش شد.
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در نخستین جلسه ستاد نوروزی کیش تاکید  شد:

       اقتصاد کیش -  ششــمین ســمپوزیوم مجسمه سازی جزیره کیش با موضوع 
سمپوزیوم هنر و معماری ایرانی اسالمی برگزار می شود.

شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش با هدف ارتقای کمی و کیفی آثار هنری 
شهری کیش، به مانند سرمایه های فرهنگی، افزایش مکان هایی ویژه با جذابیت های 
بصری و هنری و جاذب گردشگر ، پیوند و آشنایی بیشتر ساکنان و گردشگران با 
آثار هنری و ارتقای فرهنگ بصری و هنری جامعه این سمپوزیوم مجسمه سازی را 

برگزار خواهد کرد.
رویکرد و موضوع ســمپوزیوم در این دوره، هنر و معماری ایرانی-اسالمی در نظر 

گرفته شده است.
مجسمه سازان با شرایط مختلف سني و با داشتن رزومه و سوابق اجرایی معتبر مجاز 

به شرکت در این سمپوزیوم هستند.
مهلت ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک به ایمیل دبیرخانه 1۵ بهمن و داوری و اعالم 

اسامی هنرمندان منتخب ۲0 بهمن انجام مي شود.
ســمپوزیوم مجسمه ســازی جزیره کیش از  ۲۵ بهمن تا ۲0 اسفند در جزیره کیش 

برگزار خواهد شد.
در این دوره از سمپوزیوم  10 اثر از هنرمندان داخلی براي اجرا در سمپوزیوم انتخاب 

خواهد شد.
هر هنرمند مجاز است، از یک تا حداکثر سه اثر، از آثار اجرا نشده و جدید خود را به 

سایت دبیرخانه ی سمپوزیوم ارائه نماید.
مسئولیت اصالت آثار ارسالی به عهده ی هنرمند ارائه دهنده ی اثر است و در صورت 
اثبات عدم اصالت اثر، در هر مرحله از سمپوزیوم، اثر از داوری و اجرا حذف و تمامی 

تبعات قانونی و بار حقوقی و مالی آن به عهده هنرمند خواهد بود.
عالقمندان براي شرکت در این سمپوزیوم مي توانند فرم ثبت نام را در سایت دبیرخانه 

به نشاني Ravashhonar.com پر کنند.
نشانی دبیرخانه سمپوزیوم تهران، چهارراه جهان کودک، نبش خیابان کیش، شماره ی 

4۵، ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش است.
عالقمندان براي کسب اطالعات بیشتر مي توانند با شماره تلفن: ۸۸۵۲01۶۵0۲1 

تماس بگیرند.

ششمین سمپوزیوم مجسمه سازی 
کیش برگزار می شود 

امام جمعه اهل سنت جزیره کیش:

    اقتصاد کیش - غالمحسین مظفری رونق کنونی گردشگری کیش را مرهون انسجام، همدلی 
و نظارت گسترده در مقابله و پیشگیری از شیوع کرونا برشمرد.

تالش مضاعف در جهت استانداردسازی امکانات 
گردشگری در  نوروز1400 

اقتصاد کیش - رویــداد ملی ضرورت 
اعمــال حاکمیت ملی با عنــوان "ایران 
هم کیش"، هفتم و هشــتم بهمن ماه در 

جزیره کیش برگزار می شود. 
به گزارش اقتصاد  کیش، دبیر اجرایی این 
رویداد در ایــن خصوص گفت: رویداد 
چندگانه ایران هم کیش، طی ســه روز با 
حضور صاحبنظران، کارشناسان و اساتید 
دانشگاه و با پیام تصویری دکتر محمدعلی 
موحد از مفاخر فرهنگی ایران در این جزیره 
زیبا و در کنار آبهای خلیج همیشه فارس 

برگزار خواهد شد.
ســعید رضا دوست اظهار داشت: عناصر 
سه گانه جمعیت دائمی، ســرزمین و حکومت مهمترین مولفه های برسازنده دولت-

ملت های نوین به شمار می آیند. این رویداد سعی دارد توجه ها را به این موضوع جلب کند 
که امروزه، موارد دیگری در میان است که باید به عنوان عناصر تشکیل دهنده ی دولت-

ملت ها در نظر گرفته شود و مفهوم حاکمیت ملی به آن سه عنصر منحصر نشود. از این منظر به 
مسائلی چون نسبت هویت و حاکمیت ملی، میراث فرهنگی و حاکمیت ملی و بحث هایی 
این چنین پرداخته شده است. این عناصر که مکمل و مقوم مفهوم دولت-ملت های نوین 

است، به صورت بارز مورد توجه قرار می گیرد.
وی افزود: ایران در قرون مختلف، مورد طمع بیگانگان بوده و متاسفانه در برخی برهه ها مورد 
دست اندازی هم قرار گرفته و خوشبختانه در بسیاری از برهه ها این اتفاق نیفتاده است. نوار 
جنوبی و سواحل خلیج فارس و دریای عمان البته بیش از سایر مناطق مورد چشم داشت 
و دست اندازی بوده است و به همین سبب کیش، به عنوان پاره ای از خاک زرخیز جنوب 

برای برگزاری این همایش انتخاب شده است.
وی افزود: سخنرانان این همایش، با تبیین اهمیت و ضرورت وحدت ملی، به طرح مباحثی 
چون مفهوم دولت - ملت نوین، مفهوم استقالل، معناشناسی وطن، حاکمیت سرزمینی، 
سواحل و جزایر خلیج فارس و سایر مسائل مبتلی به نظیر مالکیت ایران بر جزایر سه گانه، 
خواهند پرداخت. میربانی کیش برای برگزاری یک رویداد ملی، عالوه بر اهداف کالن 
فرهنگی، پاسخی عملی نیز به برخی شایعات در خصوص واگذاری مناطق جنوبی کشور 
به چینی ها خواهد بود که از سوی برخی به گوش می رسد و به نگرانی مردم دامن می زند.

سعید رضا دوست درباره  دیگربرنامه های این رخداد علمی - فرهنگی گفت: در روز آغازین 
رویداد، به موضوعات مختلفی به صورت انضمامی پرداخته خواهد شد. نگاه به وطن از 
منظر جامعه شناسی سیاسی، فراز و فرود مفهوم وطن در دوره های تاریخی پیش از اسالم 
و دوره ی اسالمی، مفهوم ایران فرهنگی و ایران در گستره ی جغرافیایی، وطن و سرزمین 
از منظر حقوق داخلی و بین المللی، وطن در شعر و موسیقی و... از جمله موضوعات قابل 

طرح در این رویداد خواهد بود.
وی در ادامه گفت: مقاالت مربوطه توسط چهره های مطرح و استادان شناخته شده در داخل 
و خارج کشدر در حال تدوین است و پس از همایش، به سفارش سازمان منطقه آزاد کیش 
توسط یکی از ناشران برجسته به عنوان کتابی ماندگار در زمینه حاکمیت ملی منتشر خواهد 

شد و در دسترس عالقمندان قرار خواهد گرفت.
دبیر علمی و اجرایی ایران هم کیش با بیان اینکه در برپایی رویداد به رعایت تمامی ضوابط و 
مقررات بهداشتی توجه کامل خواهد شد، گفت: برپایی چند کارگاه تخصصی نیز در برنامه 
رویداد درنظر گرفته شده است. در این رابطه شماری از سخنرانان در کیش حاضر شده و 

برخی به صورت ویدئو کنفرانس به بیان دیدگاه های خود در این باره خواهند پرداخت.
وی در ادامه گفت: نگاه های اغراق شده و یکجانبه گرایانه باید اصالح شوند. فرهنگ و 
هنر بخش مهم و جدی هویت و حاکمیت ملی است و همه باید تالش کنیم نگاه ها به 
موضوعات کالن، از عمق و تنوع بیشــتری برخوردار گردند. برای بســط این نگرش نو 
سیدمجتبی حسینی، مقصود فراستخواه، محمد یگانه، شمس لنگرودی، ابوتراب خسروی 

از جمله میهمانان و سخنران این نشست ملی به صورت حقیقی یا مجازی خواهند بود.
وی افزود: استاد محمد یگانه در زمینه ی موسیقی مقامی با دوتار در این همایش به اجرای 
قطعاتی ماندگار با اشعار شاهنامه خواهد پرداخت. باید توجه کرد که شاهنامه نباید به عنوان 
روایت قوم فارس و یا نژادگرایانه از زندگی و زیست یک ملت تلقی شود. این اثر یک روایت 
ایرانی از هستی و زیست مردم، فرهنگ و آئین هاست. همچنین شمس لنگرودی و ابوتراب 
خســروی به عنوان دو چهره ماندگار شعر و داستان معاصر به سخنرانی و اجرا خواهند 
پرداخت. ادبیات محمل انتقال اندیشه است و این بخش ازهویت ملی در ارتباطی مستقیم با 
اعمال حاکمیت ملی قرار دارد. وی اظهار امیدواری کرد این اقدام، گام نخست در راه بزرگ 
تقویت و تحکیم وحدت ملی و سرزمینی باشد که در روزگار کنونی سخت به آن نیازمندیم.

رویداد کیش گام نخست در راه تقویت 
و تحکیم وحدت ملی و سرزمینی است

رضا دوست دبیر اجرایی رویداد  » ایران هم کیش«:

       اقتصاد کیش -  شیخ یعقوب شمس؛ امام 
جمعه اهل سنت جزیره کیش در خطبه های 
هفته  گذشــته نماز جمعه، تکریم و احترام 
گذاشتن به مسافرانی که از اقصی نقاط کشور 
به جزیره کیش سفر می کنند را وظیفه تک 
تک مردم و مســئولین دانست و تاکید کرد: 
جای کسی که می خواهد برای مردم کیش 
و گردشــگران ایجاد مزاحمت کند و مخل 
امنیت، رفاه و آسایش مردم باشد در جزیره 

کیش نیست.
به گزارش خبرنگاراقتصاد کیش؛ امام جمعه 
اهل سنت جزیره کیش در خطبه های نماز 
جمعه ، بر احترام به گردشگران تاکید ویژه داشت. شیخ یعقوب شمس گفت: در هر جمعی 
که حاضر می شوم تاکید دارم که در جزیره کیش مردمی مومن، نجیب، فهیم، آگاه و آشنا به 
امور؛ زندگی می کنند و یکی از خواسته های همیشگی عزیزان این است که هر روز جزیره 
کیش زیباتر از گذشته شود  و انصافا هم هر روز جزیره ای بهتر و زیباتر از گذشته داریم. امام 
جمعه اهل سنت جزیره کیش افزود : میهمانانی در طول سال و از سراسر کشور به جزیره می 
آیند و هم خودمان از زیبایی های کیش لذت می بریم و هم میهمانان عزیز برای سپری کردن 
اوقات فراغت و انجام تفریحات  سالم به این منطقه سفر می کنند. بارها دیده ایم و شنیده ایم 
که مسافران با خاطراتی خوش به شهر و دیار بازمی گردند و همیشه از جزیره کیش به نیکی 
یاد می کنند. بر خالف تصور عده ای اندک که کوتاه نظر و نا آشنا به وضعیت جزیره هستند 
و فکر می کنند کیش مکان امنی برای حضور خانواده ها نیست، باید از همین جا اعالم کنم 
که خیر اینگونه نبوده، نیست و نخواهد بود. وی با تاکید بر اینکه کیش یکی از امن ترین مکان 
های گردشگری در کشور است و همه اقشار جامعه از تاکسی دار و کارگر گرفته تا تجار و 
بازاریان مسافر را تکریم و احترام می کنند، گفت: عالوه بر اینکه امکانات آموزشی و تفریحی 
و ورزشی و دینی  در کیش منحصر به فرد است ما مردمانی فهیم و منحصر به فرد هم داریم 

و زمینه ای فراهم شده که به قطب گردشگری کشور تبدیل شویم. 
شیخ یعقوب شمس گفت:  جزیره کیش جزیره ای امن است و ما هم از مردم دعوت می کنیم 
که به این مکان زیبای گردشگری سفر کنند و خواهش من از همه اقشار جزیره کیش در هر 
طبقه و پستی که فعالیت می کنند این است که گردشگران را چون همیشه میهمان و سرمایه ای 
ارزشمند برای کیش ببینند . گردشگردان به عنوان میهمان و ما میزبان هستیم و باید به صورت 
شایسته ای  از میهمانان  پذیرایی کنیم. وی با بیان اینکه جای کسی که می خواهد برای مردم 
ایجاد مزاحمت کند و مخل امنیت، رفاه و آسایش مردم کیش باشد در جزیره نیست، ادامه 
داد : اکرام میهمان واجب است و همه ما مسئول هستیم تا گردشگران با خاطراتی خوب و 

شیرین جزیره را ترک کنند والزم است تا شرط میهمانداری را رعایت کنیم.  

تکریم و احترام به میهمانان
 در جزیره کیش وظیفه تک تک 

کیشوندان است

اقتصاد کیش - دهمین جلســه کمیته راهبردی 
فناوری اطالعات مناطق آزاد به ریاســت مرتضی 
بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی و با حضور معاونان توســعه 
مدیریت و مدیران فناوری اطالعات و تحول اداری 

سازمان های مناطق آزاد کشور برگزار شد.  
مشــاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست ضمن تقدیر و 
ابراز خرسندی از عملکرد کمیته راهبردی فناوری 
اطالعــات گفــت: با توجه به مســائل اقتصادی و 
مشــکالت ناشــی از بیماری کرونــا، عملکرد و 
دســتاوردهای مناطق آزاد در یکســال اخیر قابل 
مالحظه بوده اســت. کاری که در حوزه توســعه 
پنجره واحــد خدمات الکترونیــک مناطق آزاد و 
ویــژه اقتصادی انجام شــد اگرچه ثمرات آن هنوز 
برای برخی مشخص نیست، اما این اثرات ماندگار 
خواهد بود و با تسهیل مسیر فعالیت های مناطق در 
سراسر نقاط کشــور، منجر به افزایش کارآمدی و 

سرعت ارائه خدمات خواهد شد.
مرتضی بانک با اشــاره به دستور رئیس جمهور 
در خصــوص اهمیت توســعه و تکمیــل پنجره 
واحد مناطق آزاد گفــت: مناطق آزاد باید در روند 
سیاســت های کالن دولت گام بردارند که این مهم 
در ســازمان های مناطق ما نیز محرز شده است و نه 
تنها مغایرتی با استقالل مناطق ندارد، بلکه به حفظ 
و صیانت از آن نیز کمک خواهد نمود. کما اینکه در 
حال حاضر نیز انجام عموم فعالیت ها در سامانه های 
ذیل پنجره واحد به صورت صد درصدی در اختیار 

مدیران سازمان های مناطق است. 
او افــزود: مناطق آزاد به صورت یک پیکره واحد 
دیــده می شــوند و از طریق پنجــره واحد که یک 
ســامانه کامل است، توانســته ایم ارتباط یکپارچه 
بین مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد کنیم و این 
فرصتی برای کشــور اســت که با تسهیل، تسریع 
و استانداردســازی فرآیندها، آمادگی اســتقبال از 
افزایش ســرمایه گذاری داخلی و خارجی و جذب 
بیش از پیش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد 

و ویژه را داشته باشیم. 
گفتنی اســت؛ در ابتدای این نشست، محمد امین 
اله داد دبیر کمیته راهبردی فناوری اطالعات و مدیر 

پروژه پنجره واحد مناطق آزاد با ارائه گزارشــی از 
فعالیت های مشــترک انجام شده در حوزه فناوری 
اطالعات مناطق از انجام بررســی و تصمیم گیری 
درخصوص ســامانه های روابــط کار، مجوزهای 
عمرانی و ساخت  وســاز، اطالعات شــهروندی و 
اتباع خارجی، امــور قراردادها، دعاوی حقوقی و 
سامانه فرهنگی، هنری، گردشگری و صنایع خالق 
با رویکرد توســعه و تکمیل پــروژه پنجره واحد 

خدمات الکترونیک مناطق آزاد خبر داد. 
در این نشست همچنین در خصوص راهکارهای 
تســریع در اجــرا و تکمیل پروژه هــای فناوری 

اطالعات بحث و بررسی شد. 

لزوم آمادگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای ارائه خدمات 
استاندارد بین المللی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

مرتضی بانک در دهمین جلسه کمیته راهبردی فناوری اطالعات مناطق آزاد کشور تاکید کرد؛

       اقتصاد کیش - نیروهای قراردادی حجمی شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه 
آزاد کیش، و نیروهای سپاه و عملیات فرودگاه کیش از بیمه تکمیلی درمان گروهی، بیمه 

عمر و حادثه برخوردار شدند.
به گزارش اقتصاد  کیش، ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت سازمان  منطقه آزاد کیش 
از یکسان سازی خدمات بیمه تکمیلی در سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه 
خبر داد و گفت: هدف از این یکسان سازی حمایت از همه اقشار و بهره مندی آنها از 

خدمات اجتماعی موثر و مقرون به صرفه، از طریق شرکت های بیمه گر توانمند است.
وی افزود: به همین دلیل در راستای سیاست های ابالغی سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه کیش که پیش از این امکان استفاده کارکنان این سازمان و  شرکت 
های تابعه و بومیان را از مزایای بیمه تکمیلی درمان گروهی و بیمه عمر و حادثه فراهم کرده 
بود،برای کارکنان و نیروهای قراردادی حجمی شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد 
کیش، شاغل در این سازمان و شرکت های تابعه و  نیروهای سپاه و عملیات فرودگاه کیش 
شاغل در شرکت مدیریت و توسعه بنادر و فرودگاه های کیش امکان استفاده از مزایای 

بیمه درمان تکمیلی گروهی را فراهم کرده است.
به گفته معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش بر اساس این گزارش تمامی 
کارکنان تحت عنوان نیروی حجمی به همراه خانواده که متقاضی استفاده از خدمات 
بیمه تکمیلی بوده و از طریق شرکت تعاونی معرفی شدند و  نیروهای سپاه و عملیات 
فرودگاه کیش شاغل در شرکت مدیریت و توسعه بنادر و فرودگاه های کیش به مدت 
یکسال تحت پوشش خدمات بیمه ای درمان تکمیلی قرار گرفته اند و می توانند از این 

خدمات استفاده کنند.
 وی افزود: طبق این قرارداد تمامی خدمات بستری بیمارستانی )عمومی، فوق تخصصی 
و خاص( بدون سقف ارائه خواهد شد. برای نیروهای قراردادی حجمی شرکت تعاونی 
کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش سقف هزینه های پاراکلینیکی 40 میلیون ریال مازاد بر 
تعهدات بیمه پایه بوده و جبران هزینه های ویزیت و دارو مازاد بر تعهدات بیمه پایه و جدا 

از سقف خدمات پاراکلینیک تا سقف ۲0 میلیون ریال خواهد بود.
برای نیروهای سپاه و عملیات فرودگاه کیش شاغل در شرکت مدیریت و توسعه بنادر 
و فرودگاه های کیش نیز  سقف هزینه های پاراکلینیک، ویزیت و اورژانس  30 میلیون 
ریال مازاد بر تعهدات بیمه پایه می باشد و این خدمات در بیمارستان کیش بدون سقف 

ارائه می شود.
برای هر دو گروه نیز خدمات پاراکلینیکی در بیمارستان کیش بدون سقف ارائه می شود و  
در تعهد قرار گرفتن رفع عیوب انکساری )لیزیک و الزک( به مبلغ 30 میلیون ریال برای 
هر چشم )درصورتیکه نقص بینایی هر چشم 3 دیوپتر یا بیشتر باشد ( از دیگر تعهدات 

این قرارداد بیمه تکمیلی است.
به گفته آخوندی نیروهای قراردادی حجمی شرکت تعاونی کارکنان سازمان منطقه آزاد 
کیش برای جبران هزینه های زایمان )طبیعی و سزارین( تا مبلغ ۶0 میلیون ریال مازاد بر 

تعهدات بیمه پایه در یافت می کنند.
برقراری خدمات دندان پزشکی تا سقف 30 میلیون ریال برای خانوار)به استثنای والدین(، 
جبران هزینه های آمبوالنس )داخل شهری( تا سقف 3 میلیون ریال هم بخش دیگری از 

تعهدات این قرار داد است.
 همچنین فرانشیز کلیه خدمات بستری و سرپایی 10 درصد بوده و ۵0 درصد حق سرانه 
بیمه تکمیلی بر عهده بیمه شدگان بوده و ۵0 درصد را  شرکت تعاونی کارکنان سازمان 

منطقه آزاد کیش پرداخت می کند.
به موجب این قرار داد مزایای بیمه عمر و حوادث نیز برای نخستین بار به صورت یکپارچه 
و مانند کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه تحت پوشش بیمه عمر،  
تنها برای کارمندان حجمی شرکت تعاونی کارکنان از اول مرداد 1399 برقرار شده است.

همچنین تعهد پوشش خسارات ناشی از نقص عضو و از کارافتادگی یک میلیارد ریال، 
فوت به هر دلیل یک میلیارد ریال و فوت در اثر حادثه مبلغ دو میلیارد ریال می باشد.

حق سرانه بیمه تکمیلی کارکنان سپاه و عملیات فرودگاه کیش به طور کامل بر عهده 
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش است.

بیمه شدگان برای استفاده از بیمه تکمیلی برای خدمات سرپائی و بستری می بایست با 
مراجعه به بیمه آسیا )فرد متقاضی یا نماینده شرکت تعاونی و یا نماینده شرکت توسعه و 
مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش (،مهر یا برچسب شرکت بیمه آسیا را بر 

روی دفترچه بیمه پایه خود و خانواده تحت پوشش درج نمایند . 

بهره مندی کارکنان سازمان 
منطقه آزاد کیش و شرکت های 

تابعه  از خدمات بیمه تکمیلی


