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به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ مسیح اله صفا رئیس 
هیئــت مدیره جامعه هتلــداران کیش به همراه مهرداد 
تاوتلی دبیر کل و عضو هیئت مدیره، امیر علیشــاهی و 
محمد رضا کلینی از دیگر اعضای هیئت مدیره به همراه 
نصیر صالحی؛ کارشــناس نظارت و استاندارد سازی 
،روزگذشته به منظور اطالع از میزان آمادگی هتل های 
کیــش برای پذیرایی از مهمانان نوروزی این هتل ها  را 
مورد بازدید قرار دادند. روز گذشته و در در مرحله اول 
بازدیــد از هتل های پارمیس، آرامیش ، آرامیس پالس؛ 
ســان رایز و پارســیان در دستور کار قرار گرفت وقرار 
است این بازدید ها به صورت منظم و یک روز در میان 

و تا 15 اسفند ماه 1401 ادامه داشته باشد.
مهــرداد تاوتلی؛ دبیــر کل و عضو هیئت مدیره جامعه 
هتلــداران کیش در گفت و گو بــا خبرنگار ما در باره 
هــدف از انجام این بازدید ها گفت: با توجه به نزدیکی 
نوروز 1401 در تالش هستیم  تا به بهترین شکل  هتل 
های جزیره کیش را آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی 
نماییم. تاوتلی گفت: در جریان این بازدید ها موضوعات 

مختلفی چون آمادگی پرسنل، رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، زیبایی بصری محوطه داخلی و خارجی هتل 
ها را ارزیابی و از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت 

احتمالی قرار خواهیم گرفت. 
وی افزود : با توجه به نوسانات ارز پیش بینی می شود 
عید امسال با کاهش سفرهای خارجی، سفرهای داخلی 
افزایش پیدا کند و قطعا جزیره کیش جزء مقاصد اصلی 
ســفر برای هم میهنان خواهد بــود. وی ضمن اظهار 
امیدواری نســبت به در پیش بــودن نوروزی پر بار در 
جزیره کیش افزود: ســال گذشــته درصد اشغال هتل 
های جزیره کیش به 76 درصد رســید و امســال پیش 
بینی می شــود این رقم به باالی 90 درصد برســد. وی 
ســاماندهی مسافرانی که از طریق دریا به جزیره کیش 
سفر می کنند و همچنین برقراری منظم پروازها از مبادی 
مختلــف به مقصد جزیره کیــش را از موارد مهم برای 
برگزاری نــوروزی به یاد ماندنی توصیف کرد و ادامه 

داد: پذیرش میهمانان بر اســاس ظرفیت پذیرایی که در 
جزیره کیش وجود دارد از نکات مهمی است که باید در 
سیاستگذاری ها بدان توجه شود تا میهمانان با آرامش 

خاطر  لذت واقعی سفر به کیش را تجربه نمایند. 
تاوتلی میزان آمادگی 4 هتل بازدید شده را بسیار خوب 
توصیــف کرد و بیان داشــت: کیفیت ارائه خدمات در 
مباحث گردشگری سقف ندارد و در تالش هستیم که 
هتل های جزیره در باالترین اســتانداردها خدمات و 

امکانات الزم را برای میهمانان مهیا کنند.
وی در پایان از هماهنگی با معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش جهت زیبا سازی فضای بیرونی هتل 
ها خبــر داد و افزود: ایجاد زیبایی بصری به دلیل ذات 
زیبای کیش از جمله مواردی اســت که همواره مورد 
تاکید جامعه هتلداران و همچنین ســازمان منطقه آزاد 
کیش قرار دارد و این موضوع می تواند در جهت جذب 

بیشتر گردشگر تاثیر مطلوبی داشته باشد.

بازدید رئیس ، دبیر کل و هیئت مدیره 
جامعه هتلداران از هتل های کیش 

بمنظور آماده سازی هتل های جزیره کیش برای  پذیرایی از میهمانان نوروزی صورت گرفت؛

    اقتصــاد کیــش -      رئیس ، دبیر کل و تنی 
چند از اعضاء هیئت مدیره  جامعه هتلداران کیش در 
جریان بازید از هتل های جزیره  کیش میزان آمادگی 
هتل های کیش  را در پذیرایی از میهمانان نوروزی 
ارزیابی و از نزدیک مسائل و مشکالت را پیگیری 
نمودند. این بازدید ها که از روز گذشته؛ یکشنبه 16 
بهمن ماه آغاز گردیده طبق برنامه ریزی ها سه روز 
در هفته و تا 15 اسفند ماه ادامه خواهد داشت تا همه 
هتل ها ی کیش با تمــام امکانات  در بخش های 

مختلف پذیرای میهمانان نوروزی شوند.

 اقتصاد کیش   -    قرارداد 900 میلیون دالری فاز نخست طرح توسعه میدان عظیم 
گازی کیش با حضور وزیر نفت امضا شد.

 به گزارش اقتصاد کیش قرارداد طرح توســعه فاز نخست میدان گازی کیش  روز  
)شنبه، 15 بهمن ماه( همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت علی)ع( و دهه 
فجر با حضور جواد اوجی، وزیر نفت و محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران بین شــرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات 

دریایی ایران امضا شد.
میدان گازی کیش، یکی از بزرگترین میدان های گازی کشــور اســت و میزان گاز 
درجای این میدان برابر با 56 تریلیون فوت مکعب استاندارد است که در صورت 
توسعه کامل، توانایی تولید 1۲0 میلیون مترمکعب در روز گازخام را خواهد داشت. 
طرح توسعه میدان گازی کیش در چهار گام برنامه ریزی شده است و هم اکنون پس 
از پارس جنوبی بزرگترین طرح گازی کشور است. با اجرای این طرح که مشتمل 
بر احداث یک خط لوله ۳۲ اینچ زیردریایی به طول ۲00 کیلومتر از جزیره کیش به 
عسلویه از سوی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و تکمیل 14 
حلقه چاه از سوی شرکت ملی حفاری ایران است، ۲۸.۳ میلیون مترمکعب در روز 
گاز خام و 11.۳ هزار بشکه در روز میعانات گازی از جزیره کیش به پاالیشگاه های 
سایت یک عسلویه منتقل می شود و گاز پاالیش شده به شبکه گاز سراسری کشور 

اضافه خواهد شد. 
مبلغ این قرارداد 900 میلیون دالر و مدت زمان اجرای آن 14 ماه است

با حضور وزیر نفت صورت گرفت؛

امضای قرارداد طرح توسعه
 فاز نخست میدان گازی کیش 

 اقتصاد کیش   -  معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش 
گفت: خودرو های سواری توقیفی ترخیص می شوند.

به گزارش اقتصاد کیش، سرگرد محمد زنگانه گفت: این طرح به مناسبت ایام اهلل 
دهه فجر و میالد با سعادت حضرت امام علی )علیه السالم( با هدف رفاه شهروندان 

اجرا می شود.
وی افزود: شــهروندان برای ترخیص خودرو های سواری با همراه داشتن مدارک 
هویتی راننده و مالکیتی خودرو پس از واریز خالفی از ســاعت 9 صبح به پلیس 

راهور مراجعه کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش تاکیدکرد: این طرح 
شامل خودرو های سواری که دارای دستورقضایی برای توقیف هستند نمی شود و 
ترخیص کنندگان ملزم به ارائه تعهد برای رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و حفظ 

نشان جزیره کیش هستند.
سرگرد زنگانه خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانند 

با شماره  1۲0 پلیس راهور تماس بگیرند.

طرح ویژه ترخیص خودرو های 
توقیفی در کیش

 اقتصاد کیش   -  اولین المپیاد ورزشــی 
دانــش آموزی مناطق آزاد گرامیداشــت 
دهــه مبارک فجر با حضور بیش از 5 هزار 

دانش آموز در جزیره کیش آغاز شد.
به گزارش  اقتصاد کیش، سرپرست اداره 
آموزش و پرورش کیش هدف از برگزاری 
این رقابت ها را افزایش آمادگی جسمانی، 
توســعه مشــارکت پذیری و ایجاد شور 
و نشــاط بین دانش آموزان عنوان کرد و 
گفت: بیش از 5 هزار دانش آموز در مقاطع 

مختلف تحصیلی در این المپیاد شرکت کرده اند.
صالح بهرام پور افزود: اولین المپیاد ورزشــی دانش آموزی مناطق آزاد کشــور در 
رشته های انفرادی تنیس روی میز، شطرنج، شنا و رشته های گروهی والیبال، فوتبال، 

بسکتبال و فوتسال در بخش دختران و پسران برگزار می شود.
کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش کیش نیز با اشاره به اینکه رقابت های 
ورزشــی المپیاد تا اواخر اردیبهشت 140۲ ادامه خواهد داشت، گفت: مرحله دوم 
المپیاد ورزشی دانش آموزی تابستان سال آینده با حضور برترین های مناطق آزاد 
برگزار می شود. عاطفه بیاتی افزود: در مرحله اول رقابت ها نیز به تیم ها و نفرات اول 

تا سوم هر گروه جوایز نفیسی اهداء می شود.

سرپرست اداره آموزش و پرورش کیش  اعالم کرد:

برگزاری  اولین المپیاد ورزشی 
دانش آموزی مناطق آزاد در کیش 

 اقتصاد کیش   -   رئیس کل دادگستری هرمزگان با برپایی میز خدمت در دیدار چهره 
به چهره با ده ها نفر از ساکنین این جزیره، به مطالبات و مشکالت آن ها رسیدگی کرد.

به گزارش اقتصاد کیش مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان پس 
از بازدید ۳ ســاعته از دادســرای عمومی و انقالب کیش ، با ده ها نفر از ساکنین این 
جزیره دیدار کرد و ضمن اطالع از مشکالت آن ها دستورات الزم را برای رسیدگی 

به این مشکالت صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در حاشیه این دیدار با اشاره به تأکیدات رئیس 
قوه قضاییه مبنی بر لزوم دیدار بدون واسطه مسئوالن قضایی با متن مردم به اشکال 
مختلف، اظهار کرد: با توجه به سیاست های ابالغی دستگاه قضایی و مفاد سند تحول، 
با حضور در جمع مردم ضمن اطالع از مشــکالت موجود، اقدامات الزم جهت 

رسیدگی به مسائل و رفع موانع پیش روی آن ها صورت می گیرد.
وی همچنین تأکید کرد: درخواست های مردم جزیره کیش تا حصول نتیجه نهایی 

پیگیری می شود.

با حضور رئیس کل دادگستری هرمزگان صورت گرفت ؛

رسیدگی به مشکالت قضایی مردم 
جزیره کیش

میز خدمت  و مالقات مردمی رئیس دادگستری استان هرمزگان در جزیره کیشمیز خدمت  و مالقات مردمی رئیس دادگستری استان هرمزگان در جزیره کیش
بهنام خرم دل


