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خدمتی ماندگار دیگر از چهره نام آشنا  و ماندگار کیش؛

» مرکز پزشکی، ورزشی، تفریحی مریم«  بزودی » مرکز پزشکی، ورزشی، تفریحی مریم«  بزودی 
افتتاح می شودافتتاح می شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش، نخستین مجتمع مدرن 
پزشکی، ورزشــی تفریحی جزیره کیش در زیربنایی با 
مســاحت 3300 متر مربع در فاز 4 شهرک صدف توسط 
علیرضا نوری از ســرمایه گذاران بنام کیش ساخته شده 
است. ساختمان پزشکان و امور مربوط به زیبایی خانم ها، 
سالن ورزشی آقایان و خانمها، سالن بازی کودکان و دیگر 
امکانات رفاهی و تفریحی بخشــی ازدیگر  امکانات این 

مرکز است که اکنون  آماده بهره برداری  است.
هر گاه از عمران و آبادانی جزیره کیش سخن به میان می آید، 
اولین عاملی که برای رسیدن به توسعه و پیشرفت امروز 
کیش به ذهن ها متبادر می شود حضورو فعالیت  سرمایه 
گذاران بخش خصوصی در این جزیره  اســت.  سرمایه 
گذارانی  که از گذشــته های دور در این جزیره حضوری 
فعال داشــته اند و اکثر پروژه های تجاری ، گردشــگری  
،اداری ، خدماتی و... که امروز در سراسر جزیره به چشم 
می خورد محصول تالش و فعالیت این قشر دلسوز است. 
سرمایه گذارانی که با سرمایه های شخصی خود آبادانی 
و پیشــرفت را برای جزیره کیش رقم زده اند و هنوز هم 
محصول فعالیت آنها جاذبه گردشگری منحصر به فرد برای 
میهمانان داخلی و خارجی اســت که همه ساله به جزیره 

کیش سفر می کنند و از آنها استفاده می کنند. 
علیرضا نوری نیز از سرمایه گذاران  نام آشنای جزیره کیش 

از سال 1367 و در طول سی و اندی سال گذشته ساخت 
مجتمع های تجاری، مســکونی، بازار، هتل، رستوران و 
مجموعه ها مختلف تفریحی؛ گردشگری و اقامتی را در 
کارنامه خود دارد، این بار برای ساخت این مرکز پزشکی 
- ورزشــی وارد عمل شد و ساخت این مجموعه زیبا  و 

منحصر به فرد را به پایان رساند.   

علیرضا نوری؛ ســرمایه گذار مجتمع پزشکی ورزشی 
مریــم کیش در خصوص این مجموعه گفت: این مرکز 
در فاز 4 شــهرک صدف واقع و در زمینی به مساحت سه 
هزار و ســیصد متر مربع ساخته شــده است . وی افزود:  
مرکز پزشــکی ورزشی مریم شامل کلینیک و ساختمان 
پزشکان در رشته های مختلف، داروخانه، کلینیک زیبایی 
بانوان، سالن های ورزشی برای استفاده خانم ها و آقایان 
با مدرنترین امکانات و تجهیزات ورزشی ساخته و آماده 
افتتاح است . نوری با بیان اینکه ساخت این مجموعه که 
به طور کلی می توان نام مجموعه سالمت را بر آن نهاد در 
مدت 18 ماه و به دست  فرزندم امیر علی نوری انجام شده 
و در ساخت آن از بهترین و مدرن ترین  سیستم های تهویه؛ 
نور و روشنایی، سقف های جدید اکسپوز و همچنین از 
جدیدترین نوع ســاخت و ساز به نام کوبیاکس با سقف 
های بلند استفاده شده است. وی با بیان اینکه این مرکز از 
سمت خیابان سفید رود سه طبقه که شامل یک طبقه دفاتر 
اداری مجموعه و از ســمت خیابان هرمزگان در دو طبقه 
ورزشی ، پزشکی  و تفریحی را شامل  می شود. علیرضا  
نوری در پایان گفت: مرکز پزشکی ورزشی تفریحی مریم 
را به نام همه انسانهای موفق کیش بزودی افتتاح خواهیم 
کرد و امیدواریم همه کیشوندان از حضور در این مجموعه 

لذت ببرند.

   اقتصاد کیش -   علیرضا نوری؛ سرمایه گذار برندهای تجاری و تفریحی مریم کیش از افتتاح مرکز پزشکی ورزشی تفریحی مریم در جزیره کیش  خبر 
داد. این پروژه در کمتر از دوسال از زمان شروع پروژه  توسط  علیرضا نوری از چهره های ماندگار کیش  و جزء اولین سرمایه گذاران کیش در آستانه افتتاح 

قرار گرفته است.

   اقتصاد کیش- سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد 
تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی در ســفر یک روزه خود به استان قم به صورت 
جداگانه با مراجع عظام تقلید شــیعه حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی، 
حضرت آیت اهلل محســن اراکی و حضرت آیت اهلل ســیداحمد خاتمی دیدار و 

گفتگو کرد. 
به گزارش  اقتصاد کیش  سعید محمد در ابتدای این نشست ها گزارشی از اقدامات 

اقتصادی و فرهنگی در مناطق آزاد کشور ارائه داد.
حضرت آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شــیرازی در این دیدار بر اهمیت مســائل 
فرهنگی در کشــور اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که فرهنگ و اقتصاد می 
توانند در کنار هم قرار گیرند. این مهم تفکر و سلیقه می خواهد. نباید به اسم اقتصاد، 

فرهنگ را به حاشیه برد و به اسم فرهنگ، اقتصاد را تضعیف کرد.
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی افزود: جمهوری اسالمی ایران فرهنگ و 
اقتصاد را در کنار هم می آورد. باید با رأفت و مهربانی به اقدامات فرهنگی پرداخت 

و مردم را با خود همراه کرد.
وی در ادامه ضمن ابزار خوشنودی از رویکرد جدیدی که در مناطق آزاد کشور حاکم 

شده است، توفیق روزافزون مناطق را از خداوند منان خواستار شد. 
** نباید به اسم اقتصاد، فرهنگ در مناطق آزاد مغفول بماند

حضرت آیت اهلل سیداحمد خاتمی نیز با بیان اینکه نباید به اسم اقتصاد، فرهنگ در 
مناطق آزاد مغفول بماند گفت: متاسفانه در گذشته مباحث فرهنگی در مناطق آزاد 
فراموش شده بود. مردم مناطق آزاد انسان های متمدن و فرهنگی هستند که باید به 

دغدغه های دینی شان توجه کرد.
عضــو مجلس خبرگان رهبری از برنامه ها و رویکــرد جدید در مناطق آزاد ابراز 

امیدواری کرد و در جهت بهبود فرهنگ در این مناطق توصیه هایی ارائه نمود.
**نباید اجازه داد بی ثباتی سیاستگذاری مانع سرمایه گذاری در مناطق آزاد شود 

حضرت آیت اهلل محسن اراکی نیز در این دیدار با اشاره به عدم اجرای قوانین مناطق 
آزاد توسط دستگاه های اجرایی و عدم همکاری با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، 
بی ثباتی سیاست ها در مناطق آزاد را یکی از مهمترین موانع جهت پیشرفت اقتصادی 

در کشور دانست.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: باید مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
به گونه ای باشد که سرمایه گذار جذب شود. نباید اجازه داد بی ثباتی سیاستگذاری 

مانع سرمایه گذاری در مناطق آزاد شود.
حضرت آیت اهلل اراکی ادامه داد: باید شرایطی را فراهم کنید تا سرمایه گذاران جهان 

اسالم ترغیب به سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران شوند.
وی، تصمیم های خلق الســاعه در زمینه های اقتصادی را مانع اصلی بی اعتمادی 
سرمایه گذاران دانست و افزود: جمهوری اسالمی ایران پایگاه کشورهای متدین 
اسالمی است و ضروریست بستر مناسب برای حضور سرمایه گذاران فراهم شود.

مالقات سعید محمد با مراجع
 عظام در قم

   اقتصاد کیش-    مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن بازدید مجدداز ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز نوآوری کیش بر ارائه راه کارها و ایده های 

خالقانه برای برون رفت از مشکالت موجود تاکید کرد. 
به گزارش  اقتصاد  کیش مهدی کشاورز در بازدید 4ساعته از مرکز نوآوری کیش 

در جریان فعالیت ها و برنامه های پیش رو شرکت های دانش بنیان قرار گرفت.
کشاورز در این دیدار بر ارتقاء سطح فعالیت شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و 
گفت: برای رســیدگی به موقع و سریع به درخواست های ارائه شده دربازدیدها؛ 

موضوعات مطرح شده بدون وقفه به مسئوالن مربوطه ارسال می شود. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان را زمینه 
ســاز رشد و پیشرفت اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: به کارگیری شرکت های 
دانش بنیان و فعالیت های دانش محور در ارتقا کیفی ارائه خدمات نیز تاثیر بسزایی 

خواهد داشت.
گفتنی است در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از مرکز نوآوری، تعداد 6 
شرکت دانش بنیان ضمن ارائه محصوالت و تشریح روند فعالیت ها، انتظارات خود 
از سازمان و مرکز نوآوری را بیان کردند که مه راد صنعت خالق، تصویرسازان دیار 
کیش، زنجیره بلوک شایسته، موسسه فناوری هوشمند شبکه رز و ساحل جهش 

تولید همچنین زیست فناوران جلبک کیش از جمله این موارد بودند. 
شایان ذکر است مهدی کشاورز به همراه جمعی از مدیران و معاونان زیرمجموعه 
خود در سازمان و شرکت های تابعه، از بنای موسسه علوم و فنون کیش با هدف 
پیگیری درخواست سرمایه گذار برای ایجاد هاب صنایع خالق و اقامتگاه آموزشی 

و ستون احیا و مقاوم سازی شده اسکله میر مهنا نیز بازدید کرد.

 شرکت های دانش بنیان در پیشبرد 
اهداف  کیش جایگاه ویژه ای دارند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش :

جهت دریافت آخرین اخبار  و 
رویدادهای کیش و منطقه  به نشانی 

زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR

   اقتصاد کیش-    ترانزیت مسافر بین قطر و جزایر ما گام موثری در حل مشکالت 
یارانه قایق ها و کشتی های مسافربری است،

نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسالمی ایران دستورالعملی 
را که قطر برای گردشگری جام جهانی ارائه می دهد، اجرایی می کند یا نه، گفت: 
قرار شد سطح تفاهم سیاسی بین طرفین ایجاد شود اما الزام رعایت مسائل فرهنگی 

و ارزشی برای ما بسیار مهم و  ضروری است.
احمد راســتینه نماینده مجلس در مورد جلســه ای که ماه گذشته با حضور وزیر 
ورزش و جوانان، دســتگاه های متولی و رئیس منطقه آزاد کیش در مورد استفاده 
جمهوری اسالمی ایران از ظرفیت جام جهانی فوتبال در کشور قطر، در کمیسیون 
فرهنگی مجلس برگزار شد؛ گفت: ما در این جلسه تاکید کردیم که باید از ظرفیت 
این سواحل برای پوشش شرکت کنندگان در جام جهانی استفاده شود که قرار شد 

پیوستی در این مورد فراهم شود.
او که ریاست کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس را برعهده دارد افزود: 
مقرر شد وزارتخانه های میراث فرهنگی ، فرهنگ و ارشاد اسالمی ، ورزش و جوانان 
،امور خارجه و راه و شهرسازی که به عنوان متولیان اصلی این هماهنگ سازی هستند 

پیوست جامعی در مورد سازوکارهای ارتقا این ارتباط آماده کنند.
وی ادامه داد: در جلسه ای که هفته گذشته با وزیر میراث و گردشگری داشتیم بر 
این مسئله تاکید شد و مقرر شد این وزارتخانه تسهیالت الزم را برای فراهم شدن 
ترانزیت مسافر در میان قطر و جزایر ما ایجاد کند چراکه این مسئله گام موثری در 
حل مشکالت یارانه قایق ها و کشتی های مسافربری است، کمک خوبی برای فعال 
شدن ترانزیت دریایی ما و فعال شدن بخش های خصوصی در حوزه خدمات دهی 

به مسافران است .
نماینده مردم شهرکرد در مجلس تاکید کرد: برای بهره مندی از ظرفیت های جام 
جهانی ما نیاز به نقش آفرینی سطح عالی در حوزه سیاست گذاری درمیان روسای 
جمهور دو کشور قطر و ایران هستیم. در حال حاضر هم قطر اعالم آمادگی کرده 
اســت و هم جمهوری اســالمی ایران اعالم آمادگی کرده است و ما نیازمند ارتقا 
سطح پیگیری ها از سطح وزرا به سطح ریاست جمهوری برای نقش آفرینی بیشتر 
دیپلماتیک میان دو کشور هستیم که این سطح متوجه خود نهاد ریاست جمهوری 

است .
سخنگوی کمیسیون فرهنگی گفت: ما دستورالعمل هایی در حوزه حفظ ارزش های 
دینی و فرهنگ ایرانی و اســالمی خودمان داریم که ضرورت دارد در این پیوست 
این نکات دیده شــود برای این مسئله نیازمندیم که یک کارگروه هماهنگ کننده 
دستگاه ها بوجود آید که در این بین نقش اصلی را وزارت ورزش برعهده دارد و باید 
دبیرخانه ای تشکیل شود. پیوست جامعی برای فراهم شدن بستر الزم برای حضور 

گردشگران و مسافران جام جهانی تدوین و آماده شود.
وی در پاسخ به این سوال که این پیوست تا چه اندازه مورد قبول قطر خواهد بود 
گفت: در این میان باید سطح روابط سیاسی با نقش آفرینی وزارت امور خارجه جدی 

گرفته شود تا بتوانیم به تفاهم دقیق و روشنی با حفظ ارزش ها برسیم.

پیوست فرهنگی برای حضور گردشگران 
جام جهانی قطر در جزایر ایرانی تهیه شود

نماینده مجلس: 

   اقتصاد کیش-   مدیریت حمل و نقل عمومی کیش با هدف ارتقای سطح آگاهی 
رانندگان و افزایش کیفی خدمات دوره های شهرشناسی ویژه رانندگان تازه وارد 

را به صورت ماهیانه برگزار می کند 
به گزارش  اقتصاد کیش ، مدیریت حمل و نقل عمومی شــرکت   عمران ، آب 
و خدمــات کیش با هدف آمــوزش قوانین و مقررات و تاکید بر رعایت اخالق 
حرفه ای هر ماه یک دوره آموزشی را برای رانندگان تازه وارد ناوگان حمل و نقل 

عمومی برگزار می کند .
مدت زمان هر دوره 4 تا 6 اســت که با حضور 30 تا 40 نفر از رانندگان برگزار 

می شود.
آموزش اخالق حرفه ای و آداب معاشــرت در رانندگی ، شهرشناسی و مسائل 
تخصصی مرتبط با فعالیت های داخلی مدیریت حمل و نقل عمومی، آشــنایی 
با مســائل حوزه رســیدگی به شکایات،  شهرشناســی ) تمامی مجموعه های 
گردشــگری، اداری ، فرهنگی و تاریخی و تفریحــی(، مهارت های ارتباطی و 
کنترل خشم و عصبانیت  و  رعایت قانون و مقررات حمل و نقل عمومی کیش 

از جمله مباحث و سرفصل های این دوره آموزشی است.
الزم به ذکر است  مدیر حمل و نقل عمومی ، مشاور مدیر عامل در امور فرهنگی ، 
رئیس اداره نظارت بر حمل و نقل، مسئول آموزش رانندگان و کارشناس شکایات 

مدیریت حمل و نقل عمومی کیش از مدرسان این دوره هستند.

 برگزاری دوره آموزشی شهرشناسی ویژه 
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی کیش 

توسط شرکت عمران، آب و خدمات کیش صورت گرفت؛

   اقتصاد کیش-    آب و برق همه مناطق زلزله زده غرب استان هرمزگان وصل 
شــد و تالش جهت اتصال مجدد برق بخشی از سایت پرورش میگو همچنان 

ادامه دارد. 
محمد کریمی مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان هرمزگان روز گذشته در 
گفت وگوی رسانه ای عنوان کرد: هم اینک برق همه نقاط زلزله زده وصل شده 

است.
وی اضافه کرد: تالش ها برای متصل کردن برق بخشــی از سایت پرورش میگو 

همچنان ادامه دارد.
عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان نیز اظهار 
داشت: در حال حاضر ۲ آب شیرین کن ۲ هزار و 300، و 300 مترمکعبی در این 

نقاط وارد مدار شده است.
وی اضافه کرد: همینطور پنج تانکر آب نیز در نقاط زلزله زده مستقر شده و زمین 

لرزه حدود 10 میلیارد تومان به تاسیسات آب مناطق خسارت وارد کرده است.

آب و برق نقاط زلزله زده 
هرمزگان وصل شد

پرداخت تعرفه مازاد تامین اجتماعی در بیمارستان کیش پرداخت تعرفه مازاد تامین اجتماعی در بیمارستان کیش 
حذف شدحذف شد

   اقتصاد کیش- بیمارستان کیش در اطالعیه 
ای اعــالم کرد: با توجه بــه اتمام قرارداد 
همکاری بین ســازمان تامین اجتماعی و 
بیمارســتان کیش، پرداخت تعرفه مازاد 
تامین اجتماعی در این بیمارستان حذف 
شده و از 18 تیرماه نرخ دریافتی از بیماران 

به صورت عادی خواهد بود. 
به گــزارش  اقتصاد کیش در این اطالعیه 
آمده اســت: بدین وســیله به آگاهی می 
رساند نظر به نقض مفاد قرارداد 10 ساله بین 
بیمارستان کیش و سازمان تامین اجتماعی 
از ســوی معاونت درمان این بیمه و به تبع 
آن عدم تمدید قرار داد از تاریخ 31 خرداد 
1401 و حل نشــدن موضوع تا کنون این 
مرکز درمانی از 18 تیر ماه امســال ناچار به 
عدم ارایه خدمات درمانی با تعرفه بیمه ای 
سابق به بیمه شدگان تامین اجتماعی است.

رییس بیمارستان کیش در این خصوص 
طــی یک گفت و گوی خبری با اشــاره 
به قرارداد خریــد خدمت درمانی تامین 
اجتماعی با این بیمارستان از سال ۹0 گفت: 
براســاس این قرار داد خدمات درمانی به 
بیمه شدگان تامین اجتماعی در بیمارستان 
ارایه می شــد و این قرار داد هرساله آخر 

خرداد خودکار تمدید می شد.
مصطفی نادعلی نژاد افزود: از ابتدای بهمن 
ســال گذشــته تامین اجتماعی با ارسال 
نامه ای اعالم کرد که این سیســتم را قبول 
ندارد و اعالم شد تامین اجتماعی براساس 
قبــول تعرفه دولتی خدمات درمانی را در 

بیمارستان کیش پرداخت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: با این شــیوه در خصوص 
خرید خدمات درمانی در کیش، بیمار باید 
در حدود 80 درصد از هزینه های درمانی 
را پرداخت می کرد و تامین اجتماعی چیزی 

در حدود ۲0 درصد را پرداخت می کرد.
رییس بیمارســتان کیش یادآور شد: این 
نگرش از ســوی بیمارســتان و سازمان 
منطقه آزاد کیش پس از 10 ســال از تقبل 
خرید خدمات درمانی به شکل کامل مورد 

قبول قرار نگرفت.
وی افزود: با توجه به جلسات برگزار شده 
با مسئوالن تامین اجتماعی هرمزگان نسبت 
به راه اندازی کلینیک درمانی اعالم آمادگی 

کردیم.
نادعلی نژاد با اشاره به اینکه تامین اجتماعی 
با برگزاری این جلسات سه نگرش را پیش 
روی خود دارد: اول اینکه خرید خدمات 

انجــام دهــد و در روش دوم با راه اندازی 
پلی کلینیک خدمات ســرپایی را به بیمه 
شدگان ارائه دهد و خدمات تخصصی و 
بستری را از بیمارستان کیش خرید خدمت 
کند و در روش ســوم نیز با راه اندازی یک 
بیمارستان تخصصی کلیه خدمات درمانی 
و بیمارســتانی را به بیمه شدگان خود در 

جزیره کیش ارائه دهد.
دکتر نادعلی نژاد گفت: براساس آخرین 
نامــه نگاری تامین اجتماعی مقرر شــد 
براساس تعرفه های دولتی خرید خدمت 

را قبــول کنــد و با ایــن روش پرداختی 
هزینه های درمانی از سوی مردم افزایش 

خواهد یافت.
رییس بیمارســتان کیش گفت: براساس 
نظر مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش 
تا 18 تیر به تامین اجتماعی فرصت تعیین 
تکلیف در خصوص ارائه خدمات درمانی 
به بیمه شدگان خود در جزیره کیش داده 
شــده است و بعد از این تاریخ تعرفه ها به 
حالت قبل از قرارداد خرید خدمت درمانی 

با تامین اجتماعی بازخواهد گشت.

 بر اساس اطالعیه بیمارستان کیش:

 جزیره کیش میزبان یازدهمین نمایشگاه بین المللی  جزیره کیش میزبان یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
هوایی ایرانهوایی ایران

   اقتصاد کیش- یازدهمین نمایشگاه بین المللی هوایی ایران از ۲۲ تا ۲۵ آذر امسال در 
جزیره کیش برگزار خواهد شد.

به گزارش اقتصاد کیش، هدف از برگزاری نمایشگاه بین المللی هوایی ایران، استفاده از 
فرصت های فرارو در ابعاد داخلی و بین المللی به منظور انجام تعامل بین شرکت های 
داخلی و خارجی، ارائه قابلیت ها و پیشــرفت های جمهوری اسالمی ایران در حوزه 
این صنعت، معرفی شرکت های دانش بنیان و برگزاری جلسات دوطرفه با طرف های 
خارجی، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی در توسعه و بازسازی 
ناوگان هوایی، حضور دانشــکده های هوافضایی، مراکز پژوهشی، تولیدی و ساخت 
انواع پرنده، شــرکت های پشــتیبانی کننده صنایع هوایی و هوانوردی MRO، انجام 
نمایش هــای جذاب هوایی با حضور تیم های داخلی و خارجی، پرواز انواع مختلف 
هواپیما های سبک و فوق سبک، بالگرد، پاراموتور، چتر پرشی، بالن اعالم شده است.

همزمان با برگزاری این نمایشگاه، کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در 
صنعت هوانوردی کشور با همکاری شرکت Aeropodium و مرکز تعامالت بین 
المللی معاونت علمی ریاست جمهوری با حضور کارشناسان و متخصصین داخلی و 
خواهد شد.خارجی این صنعت در محل همایش های بین المللی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار 


