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کت دعوت میشود در جلسات مجمع عمویم فوق العاده و  بدین وسیله از کلیه سهامداران �ش
مجمع عمویم عادی بطور فوق العاده که در تاریــــخ 1400/02/02 راس ساعت9 و 10 صبح در 
کت به آدرس : کیش _ بلوار اندیشه _ قطعه NBO 20 _طبقه همکف_ واحد 2 به  محل �ش

کد پس�ت 7941773667 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

کت 1-تغی�ی آدرس محل �ش

کت 2_انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان �ش

3_انتخاب روزنامه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 شرکت امیر ماهان کیش )سهامی خاص(  شماره ثبت 9389 شناسه ملی 14000109371

 شرکت امیر ماهان کیش) سهامی خاص(

محدودیت های یک هفته ای برای 
فعالیت های پر خطر جزیره کیش 

       اقتصاد کیش -  سعید پور علی دبیر شورای سالمت کیش از اعمال محدودیت ها 
با هدف جلوگیری از تغییرشاخص رنگبندی کیش از نارنجی به قرمز خبر داد.

به گزارش اقتصاد  کیش، سعید پورعلی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان  منطقه آزاد 
کیش و دبیر شورای سالمت کیش با اشاره به اعمال محدودیت های یک هفته ای با 
هدف جلوگیری از تغییرشاخص رنگبندی کیش از نارنجی به قرمز گفت: رسانه ها 
نقش مهمی در آگاهی مردم برای رعایت جدی دستور العمل های بهداشتی دارند، بر 
همین اســاس صدا و سیما و رسانه های کیش باید در خصوص تولید گزارش های 
خبری و تصویری با موضوع حساسیت رعایت مقررات بهداشتی در مناطق نارنجی 

اهتمام بورزند.
دبیر شورای سالمت کیش بخشی از کنترل شیوع ویروس را در گرو رفتار مردم و بخش 
دیگر را پیگیری، تمهیدات و مداخالت مراکز بهداشتی عنوان کرد و گفت: تالشگران 
صدا و سیما و رسانه ها انتظار می رود تا در چنین شرایطی موضوع رفتارهای پیشگیرانه 

را در دستور تولید گزارش و خبر قرار دهند.
پورعلی همچنین افزود: ایجاد محدودیت ها باید متناسب با رنگبندی مناطق با نگاه 
وضعیت مجور لحاظ شود تا با همین رویکرد استمرار فعالیت بخش ها ی اقتصادی 

را حفظ کنیم.
محمدرضا رضانیا ســخنگوی شورای ســالمت جزیره در تشریح وضعیت آماری 
مبتالیان و نفرات بستری به دلیل ابتال به کرونا در کیش گفت: از ابتدای اپیدمی تاکنون 
3 هزار و 577 بیمار مثبت در جزیره کیش شناسایی شده که در روزهای اخیر این روند 

به شدت افزایشی بوده است.

وی افزود: از روز شــنبه این تعداد ســیر صعودی داشته و حدود 20 درصد به تعداد 
تست ها افزوده شده است که نسبت به اسفند 99 حدود 5 برابر افزایش را نشان می دهد.
سخنگوی شورای سالمت کیش با بیان این که 70 درصد موارد مثبت مسافرانی بودند 
که در جزیره کیش آزمایش داده اند افزود: متاسفانه برطبق اعالم سخنگوی ستاد ملی 
مبارزه با کرونای کشور ویروس جهش یافته انگلیسی در تمام کشور در حال چرخش 

بوده و قدرت و شدت سرایت آن بسیار بیشتر از نوع  چینی است.
رضانیا گفت: طی روز گذشته 5 مورد بیمار مثبت در بیمارستان بستری شدند که در 
مجموع تعداد بیماران بســتری در بیمارســتان به 10 نفر رسیده است و 5 بیمار نیز در 

نقاهتگاه کیش بستری هستند.
سخنگوی شورای سالمت کیش تصریح کرد: روند رشد بیماران مثبت و بستری به 
شدت افزایشی بوده و این امکان وجود دارد که در صورت عدم توجه به موقع وضعیت 

جزیره کیش قرمز و حتی منجر به تعطیلی گسترده در سطح جزیره گردد.
وی با بیان اینکه نرخ بستری ها نسبت به مدت مشابه در ماه گذشته 4 برابر شده سفرهای 
نوروزی و دورهمی های خانوادگی را از عوامل اصلی در انتشــار و انتقال ویروس 

کرونا عنوان کرد.
رضانیا از توقف فعالیت صنوف پر تجمع و پر خطر به مدت 7 روز خبر داد و گفت:  
رقم مثبت مبتالیان و بیماران بستری نشان دهنده شدت افزایش شیوع ویروس کرونای 
انگلیسی و کاهش رعایت دستورات بهداشتی در اماکن عمومی، بازار ها، سیستم حمل 
نقل بوده که زنگ خطری برای جزیره محسوب می شود و روند افزایشی بسیار نگران 
کننده است و در صورت سهل انگاری، عدم توجه به موقع و انجام تدابیر الزم، تاب 

آوری بیمارستان با مشکل مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه امکان مواجهه با بحران در دو هفته آینده برای کیش بسیار زیاد است 
و اپیدمی با تصمیمات منطقی و صحیح باید در همین نقطه کنترل شود گفت: رعایت 
قوانین و مقررات و نظارت ها نیمی از راه حل موضوع اســت و از ســوی دیگر ایجاد 
محدودیت ها به جلوگیری از خسارات و بحران های جدی کمک بزرگی خواهد کرد.

رضا نیا تاکید کرد: اعمال محدودیت و در اولویت قرار دادن سالمت می تواند موجب 
حفظ شرایط اقتصادی کیش در ماه های آینده از گزند خسارات و ضرر و زیان باشد.

توقف کامل فعالیت جنگ ها، کنسرت ها، کشتی های تفریحی و دلفیناریوم به مدت یک 
هفته ، همچنین کاهش ظرفیت پذیرش رستوران ها و کافی شاپ های دارای موزیک 

زنده و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این جلسه تصویب شد.
تعطیلی پالژ بانوان و آقایان، کلوپ های تفریحات دریایی و پارک آبی که مراکز تجمع 

محسوب می شوند نیز به مدت 7 روز به تصویب رسید.
باشــگاه های ورزشــی نیز برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس به مدت 1 

هفته تعطیل شد.
توقف تمامی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، ســمینار ها و همایش ها، همچنین 
تعطیلی مدارس، حوزه های آموزشی و امتحانی، دانشگاه ها، کالس های موسیقی و 

هنر، آموزشگاه های خصوصی از دیگر مصوبات این جلسه از شورای سالمت بود.
همچنین دورکاری کارکنان ادارات ونهاد ها و فعالیت با 50 درصد نیروها بر اســاس 
اولویت بیماران زمینه ای و خاص با تایید مقام مافوق در این نشست به تصویب رسید.

کارمندان ادارات و نهاد ها می بایست پس از بازگشت از مرخصی حداقل 3 روز در 
خانه بمانند و در صورت مشاهده عالیم اقدام به انجام تست کنند و در غیر این صورت 

می توانند به فعالیت خود در محل کار ادامه دهند.

به گزارش اقتصاد  کیش جعفر آهنگران همچنین با مهم 
خواندن مسئولیت صاحبان اصناف گفت: این جلسه 
یکی از مهم ترین جلساتی بود که در آن حضور داشتم. 
الزم است این جلسات هدفمند باشد تا نکات مهم بیان 
شود و به مسائل رسیدگی شود. همچنین باید دالیلی 
بــرای اجرا و عدم اجرای آن نیز ارائه دهیم و نظیر این 
جلسات با حضور معاونت ها و مدیریت های مستقل 
و صنوف و نهاد و سازمان های مردم نهاد تشکیل شود.

وی با بیان این موضوع که حضور مســئولین در جمع 
صنوف کم است، بر لزوم توسعه اینگونه ارتباطات تاکید 
کرد وگفت: یکی از عوامل کندی کار در سازمان ها، حضور 
پررنگ مجموعه های نظارتی است. درگفتگوهایی که با 
دستگاه های نظارتی هم در قوه قضاییه و هم سازمان های 
نظارتی انجام شده است، قرار بر این شد تا این دستگاه ها 
در کنار روسای صنوف حضور یافته تا به سخنان اصولی 
بیشتر توجه شود. ما در سازمان به تنهایی نمی توانیم آنها 
را انجام دهیم  و با توان و قدرت و انرژی شما، می توانیم 

کارهای بسیار خوبی انجام دهیم.
وی در خصــوص موضوع مالیات بر ارزش افزوده در 
جزیره کیش گفت: اگر از ســال گذشته اقدامات الزم را 
انجام داده بودیم اجازه نمی دادیم چنین اتفاقاتی در جزیره 
کیش رخ دهد ما به دنبال ارزان کردن ســفر هستیم که 

می بینیم 10 درصد به قیمت بلیط ها افزوده شده است.
جعفرآهنگران افزود: خوشبختانه قانون دائمی مالیات 
بر ارزش افزوده در دســتور کار مجلس است و ما باید 
با همکاری یکدیگر بحثی که مناطق آزاد را از پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده پایدار کنیم.

وی با اشــاره به جلسات آیین افتتاح پروژه ها توسط 
رئیس جمهور عنوان کرد: جلسات افتتاح تاکنون بسیار 
موفق بــوده و به گفته وزیر اقتصاد آیین های افتتاح به 
عنوان یک الگو در مناطق درآمده است. به گفته رئیس 
جمهوری، باید به مجموعه های گردشــگری اجازه 
تاسیس داده شــود تا بتواند ماندگاری گردشگران را 

افزایش دهند.
وی همچنین با اشــاره به افزایش تعداد مناطق آزاد در 

آینده ای نزدیک گفت: با اضافه شدن مناطق آزاد جدید، 
بحث مالیات پیش می آیــد و به همین دلیل درصدد 
کاهش معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد خواهند بود. 
جزیره کیش و قشم با الهام از نگاه مقام معظم رهبری 
در خصوص توسعه و پیشرفت جزایرایرانی، به دنبال 

موارد محقق کننده این نگاه باشند.
وی با اشاره به این نکته که کیش باید یک شهر بدون کربن 
باشد، گفت: با توجه به این شعار جزیره کیش می تواند 
واردات خودروهای برقی را داشته باشد که من این مورد 
به دســتور کار خود قرار داده ام تا بتوانیم مجوز واردات 
خودروهای برقی را بگیریم چرا که با ساز و کارهای محیط 

زیستی جزیره کیش جزیره، همخوانی دارد
وی در در خصوص تشکیل کارگروه مانع زدایی اعالم 
کرد: حکم تشــکیل کارگروه مانع زدایی را صادر شده  
و به ایشان ماموریت دادیم که همراه روسای صنوف، 
آیین نامه ای با ضمانت اجرایی و مصوبات این کارگروه 
داشته باشد. تمام مواردی که توسط روسای صنوف در 
این جلســه به عنوان موانع ایجاد شده در کسب و کار 
عنوان شــد در این کارگروه بیان و با حضور مسووالن 

شــرکتهای تابعه ســازمان بتوانیم این مشــکالت را 
ساماندهی کنیم.

وی با تاکید این موضوع که هدف ما  ارزان کردن سفر در 
جزیره کیش است گفت: برگرداندن شرکت هواپیمایی 
کیش به جزیره دنبال شــده و مقدمات این امر فراهم 
شده است. صحبت های اولیه در این خصوص صورت 
گرفته که اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم با کمک شما 
می توانیم ناوگان این این شرکت هواپیمایی را قوی تر 
کنیم و تعداد پروازها را افزایش دهیم که در این صورت 
می توانیم در قیمت بلیت ها نیز تاثیر بســزایی داشته 

باشیم.
وی همچنین با اشاره به مشکالتی که در سازمان منطقه 
آزاد کیش وجود دارد گفت: پرونده های باز یکی دیگر 
از مشــکالتی است که پرداختن به آنها وقت و انرژی 
سازمان را گرفته و کار بسیار دشواری است که در حال 
ساماندهی به این پرونده ها هستیم. معاون دادستان کل 
کشــور، این نوید را دادند که اگر ما بتوانیم پرونده ها را 
خالصه و اشکاالت آن را عنوان کنیم، ایشان با حضور 
در کیــش به ما کمک کنــد که بتوانیم این پرونده ها را 

ساماندهی و مشکالت را حل کنیم.
جعفر آهنگران با اشــاره به این موضوع که یک سری 
تامین منابع را در سازمان منطقه آزاد کیش تجربه کردیم 
عنوان کرد: ابزارهای جدید مالی تنها نباید به ســازمان 

خالصه شود بلکه باید این ابزار در اختیار دوستانی قرار 
گیرد که پروژه های آن ها به دلیل نداشتن گردش مالی 
ادامه پیدا نکرده اســت. در مذاکراتی که انجام شد اگر 
بتوانیم این ابزار را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم 

راه کارهای بسیار خوبی نیز خواهد داشت.
وی همچنین در خصوص گسترش موسسات سازمان 
منطقه آزاد نیز عنوان کرد: موسسه ورزش و تفریحات 
ســالم کیش از جمله موسســاتی است که بخشی از 
فعالیت های آن اتالف شده و از منابع ایجاد شده در آن 

استفاده ای صورت نمی گیرد.
آهنگران خطاب به روسای صنوف و کارآفرینان گفت: 
ایده ها و نظرات خود را به ســازمان ارائه کنید. چرا که 
مشارکت شــما می تواند سازمان را از وضعیت فعلی 
خارج کرد. سازمان متعلق به شماست و هزینه های آن از 
طریق بخش خصوصی تامین می شود. همکاری متقابل 
مــی تواند الگویی از همکاری بین بخش غیر دولتی با 
بخش دولتی ارائه کند و مانند سایر موارد که کیش را به 
یک الگو در کیش تبدیل کرده است این نمونه مدیریتی 

را نیز در جزیره کیش اجرا کنیم.

   اقتصاد کیش - جعفر آهنگران سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در نشستی که با حضور جمعی از اعضای انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران 
کیش برگزار شد از تالش برای بازگرداندن کیش ایر به سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: کیش را باید به عنوان یک جامعه مدنی پویا شناخت 
و از این منظر به نیازها و خواسته هایش توجه کرد. وی گفت: قرار نیست تصمیم گیری پشت درهای بسته باشد، بلکه باید با حضور روسای صنوف 

این جلسات برگزار و تصمیم گیری ها، قابلیت اجرایی بهتری پیدا کند.

نوید بازگشت کیش ایر به کیش
جعفر آهنگران سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در نشست  با انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران کیش عنوان کرد:

       اقتصاد کیش - علیرضا علوی رضوی آمار ورود گردشــگر و مســافر به جزیره 
کیش از آخرین روز های اسفند 99 تا پایان تعطیالت نوروز سال جاری را تشریح کرد.

به گزارش اقتصاد  کیش سید علیرضا علوی رضوی در خصوص وضعیت گردشگری 
نوروز امسال نسبت به سال گذشته اظهار داشت: نوروز 99، به دلیل وضعیت خاصی 
که کشور در آغاز فراگیری کرونا داشت، سفر به کیش به طور کامل ممنوع شد و همه 
اموردر تعلیق و رکود بود. امســال، گذشت زمان و آگاهی بیشتر در خصوص کرونا، 
شــرایط ســفر با رعایت کامل ضوابط را امکان پذیر کرد و جزیره به لحاظ اقامتی و 
خدماتی، در رونق خوبی بود. هر چند این میزان همچنان نصف آمار گردشگران کیش 

در نوروز 139۸ است.
سخنگوی ستاد نوروزی و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش افزود: در بازه زمانی 2۸ اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400، نزدیک به 100 هزار 
گردشگر وارد جزیره کیش شده اند که از این تعداد 91 هزار و 777 نفر آن ها از مسیر های 
هوایی وارد جزیره شدند. همچنین ورود خودرو در ایام نوروز به جزیره کیش به دلیل 

شرایط کرونایی و ظرفیت تحمل جزیره ممنوع بوده است.
علوی در ادامه گفت: همچنین 7 هزار و 175 نفر از مسیر دریایی به وسیله اتوبوس های 
دریایی و بدون خودرو به جزیره آمدند. بر این اساس، با کاهش ورود مسافر به جزیره 
کیش، ظرفیت تحمل و تاب آوری جزیره رعایت شده واکثر تاسیسات گردشگری 
جزیره با همان 50 یا ۶0 درصد ظرفیتی که طبق وضعیت " رنگ بندی مناطق " به آن ها 

ابالغ شده بود، پر شدند.
وی با اشاره به اینکه نوروز امسال در مجموع نوروز خوبی به لحاظ اقتصادی برای جزیره 
کیش بود، به میزان اشغال تخت های اقامتی اشاره کرد و گفت: ضریب اشغال واحد های 
اقامتی در تعطیالت نوروز امسال بطور میانگین به 73 درصد رسید. البته در یک یا دو 

روز، پیک ضریب اشغال هتل ها به 9۸ درصد نیز رسید.
به گفته علوی رضوی، حدود 40 تا 50 درصد گردشــگران که نتوانستند از امکانات 
هتل ها استفاده کنند از خانه های اقامتی دوستان و آشنایان و خانه های مسافری استفاده 

کردند.
سخنگوی ستاد نوروزی کیش تصریح کرد: حداکثر تعداد گردشگر در نوروز، مربوط 
به روز ششــم بازه زمانی مورد اشاره )سوم فروردین( است که به حدود 30 هزار نفر 
در آن روز رسید که نسبت به پیک سال های قبل کماکان کاهش داشت. در روز سوم 
فروردین 7 هزار و ۶39 نفر ورودی گردشگر داشتیم. بیشترین میزان گردشگر مقیم 
هتل در روز چهارم فروردین 12 هزار و 7۶5 نفر بوده است و 94 درصد ضریب اشغال 

هتل ها در این روز بود.
وی در ادامه گفت: گردشگر غیرهتلی در روز چهارم فروردین به 17 هزار و 239 نفر 

رسید و کماکان با پیک سال های قبل اختالف داشته است.
ســخنگوی ستاد نوروزی کیش افزود: در مجموع 3۶ درصد از گردشگرانی که وارد 
جزیره شدند، از رستوران ها، خدمات و موزیک زنده استفاده کردند. حدود 7.۶ درصد 
آن ها از کلوپ های تفریحات دریایی استفاده کردند. همچنین از جنگ های شبانه 7.4 

درصد، از کشتی های تفریحی 5.9 درصد استفاده شد.
علیرضــا علوی رضوی بــا تاکید بر اینکه نزدیک به 92 هزار نفر از گردشــگران از 
رستوران های با موزیک زنده استفاده کرده اند، گفت: این آمار باال نشان می دهد تقریبا 

همه گردشگران از این خدمت نشاط آور، استقبال کره اند.
وی افزود: همچنین 19 هزار و 1۸5 نفر به کلوپ های تفریحات دریایی مراجعه کرده 
که هر نفر به طور متوســط 2.5 خدمت را دریافت کرده اســت. در واقع حدود 40 تا 
50 هزار بلیت خدمات دریایی فروخته شــده است. 1۶ هزار و 41 نفر از کشتی های 
تفریحی و 27 هزار و ۸42 نفر نیز به جنگ های شبانه رفته اند. 23 هزار و ۸9 نفر در این 
ایام از کنسرت ها استفاده کردند که در مجموعه رو باز آوای خلیج فارس برگزار می شد. 
این مجموعه با رعایت کامل پروتکل ها و ظرفیت 50 درصد پر شد و بولینگ مریم و 

مجموعه ساحلی مارینا هم در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
علوی بیان داشت: آمار استفاده کنندگان از ورزش های تفریحی عمال با سال 9۸ تفاوت 
چندانی ندارد و این خود نشان دهنده این است که پذیرش این تعداد مسافر به جزیره 

کیش از نظر اقتصادی مناسب تر است.
او در پایان خاطرنشان کرد: در سراسر نوروز، کیش در وضعیت زرد باقی ماند و از نظر 

رنگ بندی تغییری نکرد.
وی همچنین در خصوص نظارت های بهداشتی برای مقابله با کرونا گفت: در بحث 
کنترل بهداشتی، تیم های نظارتی چند برابر شد و بر بحث نظارت متمرکز بودیم. همین 
باعث شد که امسال تقریباً شرایط خوبی را پشت سر بگذاریم و بدون مساله یا بحران 

خاص، با طراوت و سالمت از تعطیالت عبور کنیم.

نوروز 1400 به لحاظ اقتصادی
 برای جزیره کیش خوب  بود

سخنگوی ستاد نوروزی کیش : 

گردشگری کیش باید ثبات و دوام خود 
را حفظ کند 

       اقتصاد کیش - خسرو نشان معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در نشست 
مشترک سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش  با انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان 
کیش  گفت:  جزیره کیش باید با برنامه ریزی الزم ثبات و دوام خود در گردشگری 
را بتواند حفظ کند .وی افزود:زمان های خاصی از سال سفرها و تعداد گردشگران به 
جزیره کاهش یافته و مراکز گردشگری پیرو عرضه و تقاضا عمل کرده و این فرصتی 

است تا گردشگران با نرخ ارزان تری به جزیره کیش سفر کنند.
وی افزود: در شرایطی مانند ایام نوروز که اوج سفرها به جزیره کیش است نرخ درصد 
اشغال هتل ها به 9۶درصد و هتل های تک ستاره به 100 درصد رسید و نشان دهنده 
این نکته است که بسیاری از اقشار جامعه با هزینه کمتری می توانند در جزیر کیش از 
خدمات گردشگری بهره مند شوند. نشان با تاکید به این موضوع که برای بهره مندی 
اقشار مختلف جامعه از مزایای گردشگری جزیره کیش به دو نکته ضروری نیاز داریم 
گفت: شرایطی که در آن به سر می بریم شرایط پایداری نبوده و رقبای ما به دلیل همین 
شرایط حذف شدند در حالی که رونق گردشگری در جزیره کیش همواره برپا بود. 
یکی دیگر از این نکات گردشگری در کیش و در تداوم ساالنه خود بتواند از حضور 

گردشگر بیشتری برخوردار شده و رونق خود را در مدت سال حفظ کند.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش :

در سی و هفتمین ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا 
در کیش مطرح شد؛


