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 عملكــرد مناطق آزاد در دوره های مختلف  برگرفته 

از رشایــط و متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی و 

سیاسی كشور بوده است.

تحریم ها یكی از عواملی بوده كه طی ســالها به 

عنوان عامل بازدارنده در بهره وری و رشــد مناطق 

آزاد مطرح می شد.

حال با رفع این تحریم ها فرصتی فراهم شده تا 

مناطق آزاد جایگاه واقعی خود را در اقتصاد كشور 

بیابند.

این امر مستلزم داشنت زیرســاخت های مناسب و 

برنامه ریزی است.

در جزیره كیش روند آماده سازی این منطقه آزاد 

از دوسال پیش به مدد نگاه عالی مدیریتی آغاز 

شد به گونه ای كه امروز این منطقه آزاد كشور 

 به سبب توســعه همه جانبه  و زیرساخت های 

ایجاد شــده، برای ایفای نقش در دوران پساتحریم به 

عنوان دروازه ورود كشور آماده است.

در ایــن دوران  كه نقطه عطفی برای آغاز تحول در 

مناطق آزاد است برگزاری همزمان سه رویداد مهم 

اقتصادی كشور »هامیش اقتصاد ایران در پساتحریم؛ 

كیش دروازه ورود«، »منایشــگاه فرصت های رسمایه 

گذاری« و »منایشــگاه بورس، بانك، بیمه« بسرتی 

مناسب برای حضور تصمیم گیرندگان، متخصصان 

و بزرگان اقتصاد ایران و جهان  است.

امید است برگزاری این سه رویداد مهم كشور در 

جزیره كیش به عنوان نخستین منطقه آزاد كشور 

رسآغازی باشد  برای ایجاد اقتصاد پویا در مناطق 

آزاد كشور.

حضور 200 رشکت داخلی و خارجی در دو منایشگاه مهم اقتصادی کیش

مدیر رسمایه گذاری منطقه آزاد کیش: رشکت های بیمه در کیش رسمایه گذاری کنند

دبیر هامیش »اقتصاد ایران در پساتحریم؛ کیش دروازه ورود« خرب داد: نگین زیبای خلیج فارس میزبان بزرگرتین رخداد اقتصادی

معاونت فرهنگی و اجتامعی برگزار می كند؛ سوگواره تئاتر آئینی )عاشورایی(  كیش زمان 9 لغایت 14 آبان 1394 

گام های بلند توسعه در طرح جامع کیش

مدیرعامل منطقه آزاد کیش خرب داد: تبدیل زمین دفن زباله به پارک/ بهره برداری از پارک آبی تا پایان سال

بندرگاه کیش، ظرفیتی بالقوه که با حذف واسطه ها به زودی بالفعل می شود

در نشست مهدی بازارگان با مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد؛ جزیره کیش پیرشو در توسعه فضاهای آموزشی درکشور

خدمات برتر هندلینگ در فرودگاه بین املللی كیش

رومنایی از سه طرح نوین گردشگری درآیین اختتامیه هجدهمین جشنواره تابستانی كیش

رشد 2/1 درصدی مسافر و 7/2 درصدی پروازها در فرودگاه کیش

دبیرستان پرسانه دانا در جزیره كیش به بهره برداری رسید

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از برج مراقبت فرودگاه کیش

بازدید دکرت مونسان از روند احداث هرنستان مبین خلیج فارس

بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس فدراسیون تیر وکامن از اردوی ملی پوشان درکیش

بازدید معاون تولید صادرات و فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از پروژه های عمرانی ورزشی و شهری کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش: آرامش و امنیت کیش مرهون تالش خانواده بزرگ نیروی انتظامی است

دبیر شورای عالی مناطق آزاد مطرح کرد: مناطق آزاد میانربی برای کاهش بوروکراسی جذابیت های اقتصادی در مناطق آزاد

سخرنانی حجت االسالم واملسلمین راشد یزدی در جمع کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

جزیره كیش در شب تاسوعا یكرس شور بود و شعور

مراسم سوگواری شب تاسوعای حسینی در جزیره كیش برگزار شد

اقامه مناز ظهر عاشورا با حضور خیل عظیم عاشقان حسینی در جزیره کیش

1 اردیبهشت2 5 1 مهر 21394 مهر 1394شماره 21نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم شماره 21نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم



 معاون بازرگانی و رسمایه گذاری رشکــت رسمایه گذاری

و توسعه کیش ازحضور200 رشکت داخلی وخارجی در 

دومین منایشــگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی ســازی و 

هفتمین منایشــگاه فرصت های رسمایه گذاری در کیش 

 خرب داد و افزود: معرفی فرصت های رسمایه گذاری 

کشور و جذب رسمایه گذاران خارجی از جمله اهداف 

برگزاری این دو منایشگاه است.

رضا رساج در گفت و گو با خربنگار ایرنا در مورد جزئیات 

برگزاری دومین منایشگاه بین املللی بورس، بانک، بیمه و 

خصوصی سازی و هفتمین منایشگاه معرفی فرصت های 

رسمایه گذاری کشــور که از 18 تا 21 آبان ماه به میزبانی 

 جزیره کیش برگزار می شود گفت: بر اســاس برنامه ریزی های 

 انجام شده رویکرد این دو منایشگاه بر معرفی ظرفیت های

رسمایــه گذاری و جذب رسمایه گذاران از طریق بازار 

 رسمایــه و طــرح های رسمایــه پذیــر کشــور متمرکز شــده

 است. 

وی افزود: تحقق رونق و اشــتغال در مناطق آزاد 

اقتصادی و تجاری ایران، جذب رسمایه گذاران 

خارجی، توسعه و انتقال دانش و فناوری های 

 روز جهان و معرفی فرصت های رسمایه گذاری

در کشور از اهداف برگزاری این دو رویداد است. 

رساج با بیان اینکه 200 رشکت در این منایشگاه حضور 

خواهند داشت گفت: 185 رشکت داخلی و 15 رشکت 

خارجی از کشورهای سوئیس، هلند، انگلستان، آملان، 

فرانسه، امارات متحده عربی، چین، کانادا و همچنین 

منایندگان، رسمایه گذاران و مدیران 40 رشکت خارجی 

در حوزه بانک، بورس و بیمه در این رویــداد حضور خواهند 

داشت. 

وی به برگزاری 12 نشســت تخصصی در این منایشــگاه اشاره 

کرد و افزود: نشســت های امسال از دو روز به سه روز افزایش 

 یافته است که محور موضوعی آنها جذب رسمایه گذار

خارجــی و روش های نوین تامین مالی برای طرح های 

رسمایه پذیر داخلی و خارجی خواهد بود. 

 معرفــی ظرفیت های جــذب رسمایه گذاری از طریق 

خصوصی سازی در دوران پسا تحریم، معرفی ظرفیت های 

رسمایه گذاری در صنعت پرتوشــیمی در دوران پسا تحریم، 

رسمایه گذاری خارجی، قوانین، مقررات و شیوه ها، معرفی 

ظرفیــت های رسمایــه گذاری در حوزه میراث فرهنگی و 

گردشگری از جمله نشست هایی است که ســازمان های 

مختلف آن را برگزار می کنند. 

وی در ادامه اظهار داشت: این منایشگاه در فضایی به مساحت 

 21 هزار مرت مربع و در مرکز منایشــگاه های بین املللی 

نیــز  افتتاحیــه  مراســم  و  شــد  خواهــد  برگــزار   کیــش 

18 آبان ماه با حضور مســئوالن عالیرتبه اقتصادی کشــور، 

رسمایه گذاران داخلی و خارجی و بازار رسمایه در 

 ســالن خلیج فارس مرکز هامیش های بین املللی برگزار 

می شود. 

* هفتمین منایشگاه فرصت های رسمایه گذاری 

 رساج در ادامه از برگزاری هفتمین منایشــگاه معرفــی فرصت های 

رسمایه گذاری کشــور همزمان با منایشــگاه بورس خرب داد و 

 افزود: این رویداد نیز به صورت تخصصی و در حــوزه های

بازار رسمایه، انرژی، گردشگری، عمران و شهرسازی و 

 مســکن با حضور فعاالن و صاحب نظران این عرصه برپا 

می شود. 

معاون بازرگانی و رسمایه گذاری رشکــت رسمایه گذاری و 

توسعه کیش این دو رویداد را متصل به هم دانست و گفت: 

زمانی که بحث رسمایه گذاری به میان می آیــد به دنبــال آن 

موضوع بانک، بورس، بیمه مطرح می شود که در این دو 

منایشگاه برآن تاکید خواهد شد. 

وی گفت: برگزاری این دو منایشگاه ضمن فراهم کردن 

زمینه برای حضور فعاالن داخلی و خارجی در بخــش های 

اقتصادی و عمرانی فرصت مناســبی برای رونــق ارتباطات و 

شــکل گیری تبادالت اقتصادی بین رشکت ها و نهادهای 

داخلی وخارجی مهیا می کند. 

رساج مجری این منایشگاه را رشکت بهاران تدبیر کیش 

عنوان کرد و افزود: این دو رویداد مهم به همت سازمان 

 منطقه آزاد کیش و حامیت های مادی و معنوی ســازمان هایی 

 همچون بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی، 

رشکت ملی صنایع پرتوشــیمی، ســازمان میراث فرهنگی، 

دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد، سازمان رسمایه گذاری 

و کمــک های اقتصادی و فنی ایران و برخی رشکــت های 

خصوصی برگزار خواهد شد. 

* برگزاری هامیش اقتصاد ایران در پسا تحریم به میزبانی 

کیش 

رساج هامیش »اقتصاد ایران در پسا تحریم« را رویداد مهم 

دیگری در طول برگزاری دومین منایشگاه بین املللی بورس، 

بانک، بیمه و خصوصی سازی و هفتمین منایشــگاه فرصتهای 

رسمایه گذاری کشور عنوان کرد و گفت: این هامیش توسط 

معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش طی روزهای 19و 

 20 آبان در سالن خلیج فارس مرکز هامیش های بین املللی

کیش برگزار خواهد شد. 

وی گفت: شعار این هامیش،کیش دروازه ورود است که با 

همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه 

و با حضور رسمایه گذاران بــزرگ داخلــی و خارجی برگزار 

خواهد شد. 

جذب رسمایه گذاری خارجی، توسعه تجارت، بازاررسمایه و 

منطقه آزاد کیش در پســا تحریم از مهم ترین محورهای این 

هامیش است که رساج بدان اشاره کرد. 

وی در مورد چاپ گزارش عملکرد نخستین منایشگاه بورس، 

بانک و بیمه و ششمین منایشگاه فرصت های رسمایه 

گذاری که ســال گذشــته در کیش برگزار شد گفت: متامی 

مســتندها و گزارش های ایــن رویداد ها در قالب کتابی به 

چاپ رســید و در شامرگان باالیی توزیع شد، امسال نیز 

 چنین برنامه ای با همکاری مجری منایشــگاه در دستور کار 

داریم. 

بــه گفته رساج در این رویــداد صاحب نظران،  اقتصاددانان و 

 رایزنان اقتصادی کشورهای خارجی مقیم ایران و رسمایه گذاران 

خارجی و داخلی حضور خواهند داشت.

نخســتین منایشــگاه بین املللی بورس، بانک، بیمه و 

خصوصی سازی و ششمین منایشگاه معرفی فرصت های 

رسمایه گذاری کشور سال گذشته با حضور 120 رشکت 

داخلی و خارجی در کیش برگزار شد.

بــه گزارش روابط عمومی و امور بین امللل 

ســازمان منطقه آزاد کیش به نقل از  خربنگار 

اقتصادی خربگزاری فارس، حمیدرضا شــیرزاد 

در حاشــیه منایشــگاه بورس، بانک، بیمــه و 

خصوصی ســازی کیش با اشاره به برنامه ریزی و 

توجــه به رسمایه گذاری در این منطقه آزاد در 

دوره جدید اظهار داشت: بنا داریم کیش را به 

عنوان الگوی فعالیت هــای رسمایه گذاری معرفی 

کنیم.

مدیر رسمایه گذاری و بازاریابــی منطقه آزاد کیش 

ترصیح کرد: یکی از حوزه هایی که می تواند در 

توسعه اقتصادی نقش مهمی داشته باشــد بیمه 

اســت به همین جهت آمادگی داریــم مدل ها و 

رشته های جدید بیمه ای را با هدف بهبود سبد 

 پرتفوی صنعت بیمه در منطقه آزاد کیــش معرفی 

کنیم.

شــیرزاد با بیان اینکه، درآمد رسانه مردم در کیش 

بیش از 3 برابر رسزمین اصلی است، بنابراین 

اگر ما هامن محصــول بیمه ای را که در رسزمین 

اصلی عرضه می کنیم، در منطقه آزاد هم عرضه 

 کنیم، نشان دهنده عدم توجه ما به بازار هدف 

است.

شیرزاد ترصیح کرد: نوع زندگی متفاوت در 

جزیــره کیش موجب می شــود که نیازهای 

متفاوت و جدید بیمه ای برای ساکنان ایجاد 

شــود، در حالی که ما هم اکنون تکرار فعالیت 

بیمه ای رسزمین اصلی را در اینجا شاهد 

هستیم.

وی گفت: به دلیل تفاوت  ســاختاری ریسک هایی 

که در رسزمین اصلی اســت اینجا وجود ندارد و 

بالعکس ریسک هایی در منطقه آزاد وجود دارد که 

در رسزمین اصلی هرگز با آن مواجه منی شویم، 

 اما با این وجود هیــچ بیمه نامه متفاوتی عرضه 

منی شود.

وی ضمن اعالم آمادگی بــرای اجرای 

متام پروژه های پایلوت صنعــت بیمه 

در جزیــره کیش گفت: با نگاهی 

به رشکت های بیمه می بینیم 

کــه امکانــات مالی آنهــا کمرت از 

بانک ها نیست، ضمن اینکه یکی از 

مهمرتیــن فعالیت  رشکت هــای بیمه، 

رسمایه گذاری مطلوب است، در حالی 

که بانک ها در این زمینه محدودیت 

 دارند و چندان اجازه رسمایه گذاری 

ندارند.

مدیــر رسمایه گــذاری منطقه آزاد 

 کیش ترصیــح کــرد: هم اکنون

6 هزار میلیارد تومان پــروژه برای 

آزاد  منطقــه  رسمایه گــذاری در 

کیش تعریف شده که آماده ایم، 

رشکت هــای بیمه را در پذیرفنت این 

پــروژه  یاری کنیم، اما انتظار مــا این 

است که طرح های رسمایه گذاری 

رشکت های بیمه دقیق و مشــخص 

باشد و حتی االمکان در حوزه هایی 

 باشد که سایرین امکان ورود به آن را 

ندارند.

وی همچنیــن از ایجــاد یک 

کلوپ جدید تحت عنوان کلوپ 

رسمایه گذاران کیش خــرب داد و 

گفت: افرادی که رسمایه ثبتی آنها 

بیش از صد میلیارد تومان باشد 

در این مجموعه قرار می گیرنــد و به 

آنها امکانات ویــژه ای اختصــاص داده 

می شود.

به گفته وی، تدوین برنامه توسعه 

اســرتاتژیک بیمــه در منطقــه آزاد 

کیش از جمله برنامه هایی اســت که 

 در دستور کار منطقه آزاد کیش قرار 

دارد.

مدیر سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش:حضور 200 شرکت داخلی و خارجی در دو نمایشگاه مهم اقتصادی کیش

لزوم بهبود پرتفوی بیمه در مناطق آزاد
 شرکت های بیمه در کیش سرمایه گذاری کنند
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بررسی تحوالت اقتصاد ایران در پساتحریم موضوعی است 

که محافل اقتصادی و بازرگانی توجه ویژ ه ای به آن دارند 

 و تدوین برنامه های راهــربدی را در این زمینه مدنظر قرار

 داده اند. همچنین باید در نظر داشــت که رونق بخش اقتصادی 

 کشورمان، تنها وابسته به گسرتش ارتباطات منی تواند

باشد. بر این اســاس پس از دستیابی به دوران پساتحریم 

همچنان باید اقتصاد مقاومتی تا رســیدن به برخی 

توامنندیها حفظ شــود. اما اینکه رشایط در این دوران به چه 

نحو تغییر خواهد کرد و روند پیرشفت چگونه خواهد بود از 

مباحثی اســت که مســئوالن، سیاستمداران، اقتصاددانان و 

تجار و بازرگانان به دنبال پاسخی روشن و شفاف برای آن 

هستند. با توجه به این دیدگاه مدیران برگزاری هامیش 

»اقتصاد ایران در پســاتحریم؛ کیش دروازه ورود «، ســعی بر 

آن دارند که با حضور و دعوت از اندیشمندان اقتصادی و 

بازرگانی، فضای شــفافی برای ســاماندهی رشایط اقتصادی 

کشورمان در پسا تحریم ترسیم کنند.

»هامیش اقتصاد ایران در پسا تحریم: کیش دروازه ورود« 

با چه رویکردی برگزار می شــود و علت انتخاب جزیره 

کیش برای برگزاری آن چیست؟

ما در سازمان منطقه آزاد کیش با توجه به تالشی که در 

سیاست خارجی دولت تدبیر و امید در بحث مذاکرات 

هســته ای برای بازگرداندن کشور به اقتصاد جهانی شاهد 

بودیم به این نتیجه رســیدیم که هامیشی با رویکرد بررسی 

وضعیت اقتصادی فعلی ایران، معرفی فرصت ها و ظرفیتهای 

کشورمان در پساتحریم با هدف شفاف سازی وضعیت 

 اقتصادی برگزار شود. به طور یقین مذاکرات هســته ای 

گام اول دولت در گسرتش و فعالیت مجدد اقتصادی ایران 

در جهان است. بر این اساس برای ورود دوباره به بازار 

اقتصاد جهانی مباحث بسیاری برای فعاالن اقتصادی و 

رسمایه گذاران پیش آمده و سواالتی در ذهن آنان متبادر 

شده است هامنند این که چگونه، از کجا و با چه عناوین و 

موضوعاتی باید رسمایه گذاری را آغاز کنند. به همین دلیل 

تصمیم گرفتیم برای این پرسشها پاسخهای شفافی ارائه 

 کنیم. زیرا این پرسشها در عین سادگی نیاز به پاسخ های 

جامع و مانع دارد. به همین منظور و با توجه به تاکیدات 

رئیس جمهور و رئیس شــورای عالی مناطق آزاد و مدیریت 

محرتم عامل منطقه آزاد کیش، جناب آقای دکرت مونسان، 

بهرتین مکان برای پایلوت کردن این موضوعات بایــد منطقه 

ای انتخاب می شــد که ویژگیهای ایران را به طور کامل در 

خود جای دهد. البته در کنار این مطلب قابلیت کنرتل 

اثــرات و مدیریت نیز بر آن امکان پذیر باشــد، به همین 

دلیل جزیره کیش به عنوان یک انتخــاب ویژه مورد توجه 

قرار گرفت. همچنین در این هامیش اقتصادی بزرگ نیم 

 نگاهــی نیز به کیش، توامنندیها و فرصتهای رسمایه گذاری 

در این جزیره مرجانی به عنوان میزبان خواهیم داشت 

و مسئولیت خود در قبال جامعه اقتصادی کیش را هم 

فراموش نکرده ایم.

یک معرفی اجاملی از هامیش »اقتصاد ایران در پساتحریم؛ 

کیش دروازه ورود« بیان بفرمایید.

برای برگزاری این هامیش بــه بهرتین نحو ممکن تالش 

کردیم تا این هامیش نســبت به برنامه های دیگری که در 

این راستا برگزار شده است از غنای علمی بیشرتی برخوردار 

باشد. این هامیش در کنار هفتمین »منایشگاه فرصتهای 

رسمایه گذاری کشور« و دومین منایشگاه »بورس، بانک، 

بیمه و خصوصی ســازی« برگزار می شود. البته تالش 

شــده تا در کنار این دو منایشــگاه هامیش »اقتصاد ایران 

در پســاتحریم؛ کیش دروازه ورود « به عنوان یک بخش 

پایه و اساسی دیده شود و هم به این دو منایشــگاه مرتبط 

 کمک کند تا بخشــی از پتانسیل کیش نیز در این رویداد

برجســته ســازی شود. این هامیش، یک هامیش ملی است 

و تالش شده در این هامیش از صاحبنظران ســطوح باالی 

کشور و تصمیم گیرندگان کشوری دعوت شود. همچنین 

افرادی از جمله معاونین و مشاورین رئیس جمهور، وزرا، 

سفرا، سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئوالن بانک مرکزی 

و گمرک جمهوری اسالمی، سازمان امور مالیاتی، دبیرخانه 

شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ســازمان توسعه 

تجارت، دانشگاههای معترب، اتاقهای بازرگانی، بانک ها، 

بیمه ها، اقتصاددانان و صاحبنظرانی که ســالها مقاالتی 

در سطح مطبوعات ارائه کرده اند، در این هامیش حضور 

دارند. در این هامیش هفت پنل تخصصی در محورهایی 

چون رسمایه گذاری خارجی، بازار رسمایه، توسعه تجارت 

و فرصتهای رسمایه گذاری کیش طی روزهای 20 - 19 

آبان 1394 در مرکز هامیشــهای بین املللی جزیره کیش 

برگزار می شود. البته نشستهای تخصصی جانبی دو 

 منایشــگاه مذکور نیز در حوزه هایی چون راه و شهرسازی،

نفت، گاز و پرتوشیمی، خصوصی سازی و دوران پساتحریم، 

IT، سالمت و گردشــگری به طور همزمان طی روزهای 19 
الی 21 آبامناه برگزار خواهند شد.

تحقق چه اهدافی از برگزاری هامیــش مذکور مد نظر قرار 

دارد؟

باید در نظر داشت که این هامیش یک هامیش دانشگاهی 

و ارائه مقاله نیست. رویداد مذکور یک هامیش تخصصی 

اســت که به دنبال ارائه راهکارهای جذب رسمایه گذاری 

و توســعه روند تجارت در ایران، مناطق آزاد و بــه خصوص 

منطقه آزاد کیش است  بر این اساس، سخرنانان این 

هامیش باید از کارشناسان اقتصادی و فعاالن این حوزه 

باشــند تا فضای دوران پساتحریم را برای رشکت کنندگان 

و رسمایه گذاران حارض در این هامیش، شفاف سازند. البته 

یافنت راهکاری برای برقراری یک ارتباط میان بازار رسمایه 

و رسمایه گذار در ســطح ملی و جزیره کیش نیز یکی 

 دیگر از اهداف راهربدی هامیش مذکور به شــامر مــی آید. 

همچنین در رشایط کنونی می توان از رویــداد مذکور به 

عنــوان یکی از بزرگرتین رخدادهای اقتصــادی در نگین 

زیبای خلیج فارس یاد کرد.

اجرای چه برنامه هایی در زمان برگزاری هامیش اقتصاد 

 ایران در پســا تحریم؛ کیش دروازه ورود پیش بینی 

شده است ؟

این هامیش در قالب 4 سخرنانی و 7 پنل برگزار می 

شود. یکی از مهمرتین سخرنانیهای آن توسط وزیر محرتم 

اقتصاد، جناب آقای دکرت طیب نیا، انجام خواهد شد. تا 

کنون از بیش از یکصد تن از مقامات ارشــد دولتی از کابینه 

دولت، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 

سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی، گمرک ایران، 

سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 

اقتصاددانــان و رسمایه گذاران داخلی و خارجی بــه عنوان 

میهــامن ویژه این هامیش دعوت به عمل آمده اســت تا 

در قالب هفت پنل تخصصی پاسخگوی مهمرتین سواالت 

اقتصادی در فضای پساتحریم باشند. 

همچنین برگزاری پنلهای تخصصی با موضوعات 

»بررســی راهکارهای جذب رسمایه گذاری خارجی 

و رفــع چالشــهای حقوقی و سیاســی در عرص پســا 

تحریم«، »نحوه اتصال بــازار بورس ایــران به بازار جهانی 

و اســرتاتژیهای تعامالت مالی در عرص پســاتحریم«، 

»بررسی راهکارهای توسعه تجارت، مشــوقها و موانع 

 در مناطق آزاد در عرص پســاتحریم و فرصت های 

رسمایه گذاری کیش«، »بررســی راهکارهای ایجاد قطب 

نوین مالی منطقه )مرکز مالی بین املللی کیش(«، »بررسی 

روند تجارت داخلی و بین املللی ایران در عرص پساتحریم«، 

»ضوابــط، ظرفیتها و مشــوقهای امور مالیاتی و گمرکی 

 در مناطق آزاد در راســتای حامیت از رسمایــه گذاری، 

تولید و صادرات«، »نقش صندوقهای رسمایــه گذاری 

 Venture کارآفرینی یا رسمایه گذاری مخاطــره آمیــز

Capital در توســعه اقتصاد پســاتحریم« و ســخرنانیهایی 
با عناوین »تصویر وضعیت اقتصاد ایران در پساتحریم«، 

»تفاوت ابزارهای تامین مالی و رسمایه گذاری در 

ایران در قیاس با ابزارهای بین املللی در پســاتحریم«، 

و »راهکارهــای بهره مندی از فرصت های اتحادیــه های 

بین املللــی International Joint Venture در عرص 

پســاتحریم« از جمله مواردی است که در این رویداد مدنظر 

قرار دارد. زبان رسمی در این هامیش فارسی است، اما 

برای رشکت کنندگان خارجی ترجمه همزمان در نظر 

دبیر همایش »اقتصاد ایران در پساتحریم؛ کیش دروازه ورود« خبر داد

نگین زیبای خلیج فارس میزبان بزرگترین رخداد اقتصادی

ادامه در صفحه بعد

معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند 

سوگواره تئاتر آئینی )عاشورایی(  کیش
زمان 9 لغایت 14 آبان 1394 
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گرفته شده است.

تقارن این هامیش با دو منایشــگاه بین املللی یادشــده را 

چگونه ارزیابی می کنید؟

این هامیش رابطه ای مستقیم با منایشگاه های یادشده 

دارد و متام پنلهای تعریف شده در هامیش منونه ای 

متقابل در دو منایشــگاه خواهد داشت. به عنوان مثال 

پنل »بررسی راهکارهای جذب رسمایه گذاری خارجی 

و بررســی چالش های سیاسی و حقوقی در پساتحریم« 

همراستا با هفتمین منایشگاه »فرصت های رسمایه گذاری 

کشور« تعریف شده است. 

»نحوه اتصال بازار بورس ایران به بازار جهانی و اسرتاتژی 

های تعامالت مالی در عرص پســاتحریم« و »بررسی 

راهکارهــای ایجاد مرکز بین املللی مالی منطقه« از دیگر 

موضوعاتی اســت که در این پنلها بررســی خواهند شد و 

ارتباط نزدیکی با منایشــگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی 

ســازی دارند و با همکاری مسئوالن ســازمان بورس، 

 بانک مرکزی و صاحب نظران ایــن حوزه برگــزار خواهند

شد.

 مشارکت کشورهای خارجی و شخصیت های بین املللی 

در هامیش اقتصاد ایران در پسا تحریم؛ کیش دروازه ورود، 

چگونه بوده است؟

با توجه به استقبال مطلوب، شخصیت هایی از کشــورهای آملان، 

 اتریش، آمریکا، فرانســه، ایتالیا، انگلیس، چین، هنــگ کنگ،

مالزی، سنگاپور و کشورهای منطقه خلیج فارس در این 

هامیش حضور خواهند داشت. 

همچنین چهره هایی برجســته از دانشــگاه های معترب 

خارجــی در این هامیش در مبحث رسمایه گذاری خارجی 

و تحریم های ایران به ایراد ســخرنانی می پردازنــد. البته 

حضور سفرا و رایزنان اقتصادی خارجی به عنوان مدعو 

در این هامیش پیش بینی شــده است. در این هامیش 

اقتصادی بزرگ که نه تنها در ایران که در سطح منطقه 

بی نظیر خواهد بود با کشــورهای منطقه رایزنی هایی انجام 

شــده است تا رسمایه گذاران بزرگی از داخل و خارج کشور 

در این هامیش حضور یابند.

چه نهادهای داخلی برای اجرای رویداد مذکور مشــارکت 

دارند؟

اولین هامیش بزرگ اقتصادی ایران با عنوان » اقتصاد ایران 

در پســاتحریم، کیش دروازه ورود « توســط سازمان منطقه 

آزاد کیش و با حامیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای 

 عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ســازمان رسمایه گذاری

و کمک های اقتصادی و فنی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان خصوصی سازی،

بانک مرکزی و سایر دست اندرکاران و متولیان حوزه بازار 

رسمایه کشور برگزار خواهد شد.

 آیــا ارایــه بســته هــای اقتصــادی و فرصت های 

و  توامنندیهــا  معرفــی  جهــت  گــذاری  رسمایــه 

پتانســیلهای بخش های مختلف ایران و جزیره کیش 

 برای معرفی به رشکت کنندگان در این هامیش 

پیش بینی شده است؟

 پس از پایان منایشگاه های مشابه در سال گذشته با همین 

منظور، مطالعات و برنامه ریزی هــای بلندمدت و کاملی 

صورت گرفته اســت. با جمع بندی نقاط قوت و ضعــف آنها 

به این نتیجه رسیدیم که نباید تنها میزبان باشیم و باید 

خودمان هم در این منایشگاهها حضور داشته باشیم. در 

دوره قبــل فقط میزبان بودیم اما در این دوره، بــه عنوان یک 

رشکت کننده قدرمتند به دنبال معرفی توامنندیها و ظرفیت 

 های جزیره کیش با ارایه بســته های کامل فرصت های 

رسمایه گذاری و هامهنگ با استانداردهای بین املللی 

 هســتیم. پتانسیل های منطقه آزاد کیش در قالب بســته های 

کامل رسمایه گذاری و با ارایه طرحها و ماکت های ویژه 

در غرفه های ســازمان منطقه آزاد کیش در این منایشــگاه 

ارایه خواهند گردید.
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جزیره کیش کــه امروز به مدد اندیشــمندان و مدیریت 
توامنند دولتمردان در طول زمان تبدیل به یک برنــد جهانی 
در مبحث گردشگری شده است، جزیره ای است با 92 
کیلومرت مســاحت که از نظر وسعت دومین جزیره خلیج 

فارس محسوب می شود.
کیش از ســال 1372 تبدیل به منطقه آزاد تجاری – صنعتی 
شد اما رویکرد و نگاه ویژه ای که امروز دولت به این منطقه آزاد 
 دارد رویکرد توسعه گردشگری اســت که با وجود پتانسیل های 
 نهفته در این خاکپاره مرجانی می تواند جاذبه های 

فراوانی برای گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد.
با توجه به بازنگری طرح جامع جزیره کیش که به همت 
دکرت مونســان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد کیش انجام شده است این جزیره همچنان در 
مســیر توسعه قرار دارد و با آینده ای درخشــان گام های بلند 

توسعه را برمی دارد.

o کیش بهشت خانواده ها
اگرچه جزیره کیش در دولت های نهم و دهم با تغییرات 
مداوم و مســتمر مدیریت روزهای سختی را پشت رس گذاشت 
اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این جزیره مرجانی 
روزهای سختی را به آرامی پشت رس نهاد و رخدادهای 

مثبتی را تجربه کرد.
جزیره کیش مطابق با چشــم انداز طرح جامع کشــور با 
محوریت فعالیت های گردشگری تالشی مضاعف توسط 
مدیریت ســازمان منطقه آزاد کیش را شــاهد بود که از ابتدای 
حضور با تفکری مردم نهاد به سازندگی و آبادی آن همت 

گامرد.
مشکالت آموزشی و درمانی از عمده ترین مشکالت ســاکنان 
جزیره کیش بود که دکرت مونســان، مدیریت سازمان منطقه 
آزاد کیش با آگاهی از آن وعده برطرف شدن آن را به مردم 
جزیره کیش داد. مشــکالتی که به مرور و با تالش های وی 
سامان گرفت و امروز شاهدیم که بیامرستان جزیره کیش 
با گســرتش فضای فیزیکی و تجهیز به جدیدترین امکانات 
پزشــکی می تواند پاسخگوی نیازهای بســیاری از هموطنان 
از شــهرهای دیگر در راستای درمان و همچنین جذب 

گردشگران سالمت از کشورهای دیگر باشد.
آنچه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در مدت حضور در 
پی آن بوده و همچنان در راســتای آن گام برمی دارد تبدیل 
کیش به مرکز تفریحی، ســالمت، گردشــگری و در یک جمله 

تبدیل کیش به بهشت خانواده هاست.

o افزایش رسانه فضای سبز در کیش
ساخت پارک شهر که سال های ســال در مالکیت افراد 
نامعلوم بود و به عنوان یک مکان مرتوک در مرکز شــهر باقی 
مانده بود از موارد مهم و باارزشی است که در چند سال 
گذشته سبب شده است تا ساکنان و گردشگران این جزیره 

از آن به نیکی یاد کنند.
در این پارک که در زمینی به مساحت 5 هکتار ساخته 

شــده است عالوه بر فضاهای سبز، دریاچه مصنوعی، فضای 
ورزشی، آالچیق های زیبا، آب مناهای رنگی و فضاهای 
تفریحی و بازی کودکان، دریاچه مصنوعی با قایق هــای پدالو 

لحظه های شاد با هم بودن را برای خانواده ها رقم می زند.
 پارک خانواده در منطقه ســفین کیش نیز از دیگر پارک های

ســاخته شده در چند سال اخیر است که در زمینی به 
مســاحت 53 هزار مرت مربع ساخته شده است این مرکز 
تفریحی دارای خانه فرهنگ، آمفی تئاتر، رودخانــه مصنوعی، 
پیست پیاده روی، دوچرخه سواری و دیگر امکانات ورزشی 
به همراه آالچیق های زیبایی اســت که خانواده ها می توانند 

لحظات خوشی را در آن بگذرانند.
تبدیل محدوده میان کلبه هور تا کشتی یونانی به یک جاذبه 
گردشگری پروژه ای سنگین و کم نظیر از دیگر بخش های 
افزایش فضای سبز و تفریحی جزیره کیش اســت که با اجرای 
آن مکانی که سال ها با وجود زیبایی بسیار خاص و جذاب 
گردشــگری به صورتی تاریک و مرتوک باقی مانده بــود احیا 

شد. 
فضایی که اینک در نوار ســاحلی کلبه هور تا کشتی یونانی 
با لوازم بازی کودکان و آالچیق های بسیار شکیل پذیرای 

ساکنان و گردشگران جزیره کیش است.
جزیــره کیش اگر چه دارای وســعت کمی اســت 
اما نسبت به استانداردهای جهانی دارای فضای 
ســبز رسانــه مناســبی اســت و 4 برابر اســتانداردهای 
 جهانــی بــه ازاء هر فرد دارای فضای ســبز اســت.

o اصالح ساختار سازمانی 
اصالح ســاختار سازمانی از مواردی است که با حضور دکرت 
مونســان در جزیره کیش مورد توجه قرار گرفت. تشــکیل 
کارگروه ارتباطات و تبلیغات ســازمان منطقه آزاد کیش با حضور 
کارشناســان نهادها، سازمان ها و ادارات مستقر در کیش جهت 
 برنامه ریزی برای معرفی کیش به شبکه ها و روزنامه های 
رسارسی در جهت توسعه صنعت گردشگری و افزایش 
رسمایه گذاری و استانداردســازی شیوه های تبلیغاتی بر اساس 
آخرین روش های نوین تبلیغات و ارتقاء کیفیت فعالیت آن از 

اقداماتی بود که در این ر استا صورت گرفت.

o زمانبندی پروژه های در دست احداث
بســیاری از پروژه های در حال ساخت که مدت ها از زمان 
دریافت مجوز های آن گذشته و با وجود مجوزهای دریافتی 
از سوی برخی رسمایه گذاران هنوز اقدامی برای ساخت 
پروژه انجام نشده بود از دیگر مواردی بود که توسط دکرت 

مونسان به آنها رسیدگی شد.
طرح های نیمه کاره و پروژه هایی که زمان اجرای آن رو 
به امتام است توسط روزشامر آغاز به کار کردند و کسانی 
که توانایی اجرای پروژه های خود را نداشتند از سوی 
ســازمان منطقه آزاد کیش مورد حامیت قرار گرفتند تا 
 در زمان و موعد مقرر بتوانند پروژه های خود را به امتام

 برسانند.

o تامین منابع مالی، بدون فروش زمین 
فروش زمین در برخی از مدیریت ها به عنوان سهل ترین 
راه دسرتسی به منابع مالی موجب بروز مشکالت فراوانی در 
سال های گذشته شده بود که با مدیریت دکرت مونسان این 
رویه تغییر کرده و مقرر شد تا با ایجاد سیاست های تشویقی 
و ارائه بسته های تســهیالت رسمایه گذاری، رسمایه گذاران 
به سمت ایجاد جاذبه های گردشگری هدایت شــوند تا عالوه 
بر جلوگیری از فروش زمین پایه گذاری درآمدی ثابــت برای 

سازمان ایجاد شود.

o توجه به مقوله های فرهنگی
توجه به مقوله های فرهنگی و نیازهای آموزش و پرورش از 
جمله دغدغه های مردم جزیره کیش بود که از آغاز حضور 
دکرت مونسان در جزیره کیش نگاه ویژه ای از ســوی مدیریت 

به این مقوله صورت پذیرفت.
ســاخت مدارس جدید، تجهیز مدارس به امکانات روز، 
ساماندهی گروه های ویژه هرنی، برگزاری مســابقات قرآنی 
به صورت جشــنواره های قرآنی فصلی با دعوت از قاریان 
و حافظان مطرح کشور و جهان، همکاری با دانشگاه های 
جزیره کیش و برگزاری جشــنواره های مختلف تابســتانی، 
 نوروزی، پاییزی و زمســتانی، جشنواره کیش را به جشنواره ای

4 فصل تبدیل کرده اســت و مردم با هر سلیقه و توامنندی می 
 تواننــد در این جزیره حضور یافته و از امکانات و زیبایی های 

جزیره کیش بهره بربند.
طراحی ویژه مجتمع آموزشی منونه با امکانات فوق العاده و 
بــی نظیر برای دانش آموزان از دیگر فعالیت هــای فرهنگی 
و هرنی جزیره کیش در این مدت است که در آینده ای 

نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

o پروژه های عمرانی و خدماتی
پروژه های عمرانی و خدماتی بسیاری از ســال 92 در جزیره 
کیش مورد بازدیدهای کارشناســی دکرت مونســان مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.
مواردی همچون ساخت ترمینال مسافری بندرگاه، ســاختامن 
 نیمه کاره بیامرســتان که در مدتی کوتاه به بهره برداری

رسید و با برترین لوازم و تجهیزات پزشکی آماده ارائه 
خدمات گشت.

ساخت و اصالح مهندسی برخی میدان های ساخته شــده که 
نیاز به بازســازی و اصالح داشتند از مواردی بود که در دستور 

کار بخش خدمات و عمران سازمان قرار گرفت. 
الیروبی اسکله 12 هزار تنی و ساخت اســکله 35 هزار تنی 
با هدف بی نیازی از حضور کشتی ها برای تخلیه بار در 
بندرگاه امارات در راستای تکمیل زیرســاخت های بندرگاه 
تجاری و مســافری از طرح های مهم عمرانی در ایــن منطقه 

است.
با تکمیل عملیات الیروبی حوضچه بنــدرگاه تجاری، عمق 
حوضچه از پنج منفی به ده و نیم افزایش یافته و امکان ورود 
و پهلوگیری کشــتی های کانتیرنی تا ظرفیت 12 هزار تن 

در این اسکله فراهم می شود.
سایت بازیافت نخاله های ساختامنی از طرح های ویژه ای 
اســت که رصفه جویی 4 میلیاردی برای جزیره کیش به 
همراه داشته است. این سایت که بزرگ ترین سایت بازیافت 
نخاله و استحصال مصالح ساختامنی بدون ایجاد آالیندگی 

زیست محیطی است در سال 93 به بهره برداری رسید.
ایــن طرح یکی از پروژه های کارآمد اســت که با حضور بخش 
 خصوصی و بهره گیری از تجهیزات کامالً ایرانی با اشتغال زایی 
برای 110 نفر در فضایی به وسعت 7 هکتار با بازیافت 
نخاله های ســاختامنی کیش و تبدیل این نخاله ها به مصالح 
ساختامنی شــامل شن، ماسه، بلوک، قطعات پیش ســاخته 

بتنی و بنت در جزیره زیبای کیش فعال است.
 طــرح تصفیه خانه 10 هزار مرت مکعبی فاضالب از دیگر طرح های 
کارآمد و مورد نیاز جزیره کیش است که به همت ســازمان 
منطقه آزاد کیش روند فعالیت خود را آغاز کرده و همچنان 

در حال توسعه است.
 از این تصفیه خانه هفت هزار مرت مکعب آب اســتحصال

می شــود که در فضای ســبز جزیره کیش مورد استفاده قرار 
 گرفته و عالوه بر آن بوی نامطبوعــی که در برخی از بخش های

جزیره کیش به مشام می رسید از بین رفته است.

o تالش در حل مشکالت مسکن در جزیره 
کیش

مشکل مسکن از جمله معضالتی است که با افزایش جمعیت 
و رشایط اقتصادی کشور جزیره کیش را بی نصیب نگذاشت 
اما تدابیر مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش با دستور 
ســاخت 1000 واحد مســکونی برای واگذاری به کارمندان 
ادارات و نهادهای مختلف مستقر در جزیره کیش می تواند 
کمک شــایانی به حل این مشکل و کاهش قیمت مسکن در 

جزیره کیش باشد.

o طرح های ویژه
افتتاح کلینیک بین املللی تخصصی کبد در راســتای توســعه 
گردشگری سالمت در جزیره کیش، تجهیز بخش های 
مختلف بیامرستان به روزآمدترین دستگاه های پزشکی، 
افتتاح بخش الپاروســکوپی، حامیت و کمک به راه اندازی 
بیامرســتان خصوصی ایرانیان،  افزایش فضای بیامرستان 
کیش و افزایش تخت های بیامرســتان نیز در دوره مدیریت 
دکرت مونسان از اهمیت بخش درمان و سالمت از دیدگاه 

ویژه این مدیریت خرب می دهد.
پمپ بنزین اختصاصی فرودگاه کیش نیز طرح ویژه ای است 
که با هدف تسهیل سوخت گیری رشکت های هواپیامیی و 
رشکت های مستقر در فرودگاه راه اندازی شد. فرودگاه کیش 
 با بیش از 80 سورتی پرواز از پر ترددترین فرودگاه های

کشور است که پروازهای بین املللی به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس را در برنامه پروازهای خود دارد.

ایجاد پرواز مســتقیم به استانبول و دیگر پروازهای خارجی 
از برنامه های سازمان منطقه آزاد کیش در راستای جذب 

گردشگران و رسمایه گذاران خارجی است.
 قرارداد تفاهم نامه با ســازمان ملی استاندارد ایران طرح ویژه ای 
است که بنا بر این تفاهم نامه، وظایف سازمان ملی استاندارد 
به سازمان منطقه آزاد کیش واگذار شده است و براساس این 

توافق فرآیند ترخیص کاال و روند ترخیص با رسعت بیشرتی 
تحقق پذیرفته و از یک هفته به سه روز کاهش یافته است. 

o باغ راه ایرانی 
این باغ راه که به طول 4 کیلومرت از میدان ســعدی کیش تا 
میدان هرمز دارای 9 دروازه به عنوان مناد 8 شــهر از طاق 
واره های شــهرهای بزرگ و تاریخی کشورمان است در زمانی 
بســیار کوتاه به همت سازمان منطقه آزاد کیش و با هدف 
ایجاد جاذبه و معرفی فرهنگ اقوام مختلف ایران به ساکنان 
و گردشــگران داخلی و خارجی در جزیره کیش احداث شده 
است. دروازه قرآن شیراز، دروازه های سی و سه پل اصفهان، 
دروازه امام محمد غزالی در خراســان، دروازه رق آبادکرمان، 
دروازه پل دخرت لرســتان، دروازه ارگ علیشــاه تربیز، دروازه 
طاق بســتان کرمانشــاه، دروازه شمیران و رسدر باغ ملی ایران  
همچنین 15 دیوار تزئینی با نشــانه های حجمــی 600 تابلو 
کاشی با هویت و فرهنگ شــهرهای ایران اســالمی بناهای 

تاریخی ساخته شده در باغ راه ایرانی کیش است.

o ایجاد جاذبه های توریستی در هندورابی
جزیره هندورابی از جزایری است که تحت حامیت سازمان 
منطقه آزاد کیش قرار دارد. با توجه به برنامه های ســازمان 
منطقه آزاد کیش برای توسعه و آبادانی جزیره هندورابی و 
تبدیل این جزیره به قطب گردشگری با رویکرد اکوتوریسم، 
ایجاد پوشش گیاهی مناسب، ســاخت بندرگاه، فرودگاه و 
هتل با توجه به اهمیت حفظ محیط زیســت بکر جزیره 
هندورابی از برنامه های در نظر گرفته شــده برای جزیره 

هندورابی است.

o افزایش حجم رسمایه گذاری ها در کیش
رسمایــه گذاری های انجام شــده در جزیره کیش از ابتدای 
حضور دکرت مونســان در جزیره کیش  از افزایــش 51 هزار 

میلیاردی خرب می دهد.
احداث هتل، مراکز گردشــگری، مراکز فرهنگی و گردشــگری، 
اماکن مسکونی و اقامتی، نیروگاه، توسعه فضاهای آموزشی،  

از جمله طرح های یاد شده است.

o ایجاد سایت ترانزیت کاال
ایجاد ســایت کارگو ســنرت) محل ترانزیت کاال( از طرح های 
رقابتی در منطقه است که می تواند برای جزیره کیش 
درآمدزایی باالیی داشــته باشد. با ایجاد این سایت، انبارها 
در کیش توسعه یافته و محلی برای ترانزیت کاالی منطقه 
خواهد شد و کاالهایی که از طرق زمینی و هوایی وارد 
جزیره کیش می شوند پس از نگهداری موقت در انبارها به 

سوی مقصدهای معلوم بارگیری می شوند.

 o کیش تبدیل به هاب مالی در منطقه
 می شود

موافقت بانک مرکزی با تبدیل شدن جزیره کیش به هاب 
مالی که مدیریت ســازمان منطقه آزاد کیش به جــد پیگیر 
آن است در صورت رخداد می تواند تسهیالت ویژه ای برای 
رسمایــه گذاران ایجاد کند و کیش به بازار مالی آزاد تبدیل 
خواهد شــد. این اقدام می تواند  زمینه های رونق اقتصادی 

بسیار برای جزیره کیش فراهم کند.

o کیش به قطب تبادالت انــرژی منطقــه تبدیل 
می شود

جزیره کیش به مرکز فعالیت هــای )hub( و قطب انرژی 
تبدیل می شــود. با توجه به موقعیت منطقه آزاد کیش در 
خلیج فارس این منطقه مکان مناســبی برای تبادالت نفت و 
انرژی است و این مسئله ضمن توســعه منطقه امور مربوط به 
انرژی را تســهیل می کند. اگر چه عمده نظر مدیریت سازمان 
 منطقه آزاد کیش بر گســرتش حوزه انرژی، بر روی انرژی های

فسیلی نفت و گاز و سایر مشتقات است.

و هــا  منایشــگاه  و رشکــت  برگــزاری     o 
هامیش های بین املللی

 جزیره کیش ساالنه میزبان منایشگاه ها و هامیش های بین املللی 
بســیاری است که در این مراسم های بین املللی بسیاری 
از اندیشمندان و صاحبنظران داخلی و خارجی همچنین 

مسئوالن کشوری حضور می یابند.
منایشــگاه هــای انرژی، صنایــع فــوالد، صنایع هوایی و 
هوانوردی، فرصت های رسمایه گذاری، بورس- بانک، بیمه و 
خصوصی سازی، عمران و ســاختامن، گردشگری، هتلداری و 
صنایع وابســته، شهر ایده آل، تدکس کیش با حضور نخبگان 
ملی و بین املللی، منایشگاه و هامیش ســالمت – بهداشت و 
زیبایی، سمپوزیوم پزشکی مغز و اعصاب، ســمپوزیوم پزشکی 
جراحان زانو، ســمپوزیوم پزشــکی بیامری های قلبی و عروقی 
از جمله منایشگاه ها و هامیش های برگزار شده در مرکز 

منایشگاه ها و هامیش های بین املللی جزیره کیش است.
هامیش بزرگ »اقتصاد ایران در پســاتحریم، کیش دروازه 
ورود« نخستین و بزرگرتین رویداد اقتصادی است که در 
سال 94 به میزبانی و مشارکت سازمان منطقه آزاد کیش 
 همزمان با دو منایشگاه و هامیش بزرگ اقتصادی فرصت های

رسمایه گذاری و بانک، بورس، بیمه و خصوصی ســازی با 
حضور مسئوالن کشوری و اقتصاددانان بزرگ داخلی و 

خارجی در آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
جزیره کیش در سال های اخیر هامنند کشور با رکود 
اقتصادی روبرو بوده و بی تردید به دلیل ارتباطات وسیع 
بین املللی پس لرزه های اقتصاد جهانی را احساس کرده 
اســت اما در مقایســه با رسزمین اصلی و کشورهای منطقه 
در نگاهی دقیق و منطقی با مدیریت مســئوالن دلسوز خود 
توانســته است از این رکود کمرتین آســیب ها را متحمل شده 
و از گذرها و پیچ های تند اقتصادی و تنش های موجود 

رسبلند بیرون آید.
در ســال همدلی و همزبانی دولت و ملت، همراهی سازمان 
منطقه آزاد کیش با مسئوالن دولت تدبیر و امید موجبات 
رونق و توســعه زیر ساخت های جزیره کیش را در پی داشته 

است. رویدادهایی که منی توان به سادگی از آنها گذشت.
در تداوم فعالیت های صورت گرفته در جزیره کیش امروز 
شــاهدیم که بسیاری از پروژه های نیمه متام با نصب 
روزشــامر در حال انجام است و پروژه هایی که به هر نحو 
مدیران آن توان انجامش را نداشــته اند به رسمایه ملی 

بازگردانده شده است. 

گام های بلند توسعه در طرح جامع کیش
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مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش در نشستی با حضور 
معاون اقتصادی و برنامه ریزی شورایعالی مناطق آزاد و 
مســئوالن رشکت پرتو پارس تاکید کرد: برنامه توســعه 
بندرگاه کیش تا حذف کامل بنادر واســطه در مســیر ورود 

کاال به کشور ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل ســازمان منطقه 
آزاد کیش، با هدف توســعه فعالیت های بندری و در راستای 
حذف بنادر واسطه مانند دبی در مسیر ورود کاال به کشور 
جلســه ای با حضور دکرت مونســان مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، مهندس مهدی بــازارگان، معاون اقتصــادی و 
رسمایه گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، جمعی از 

معاونان سازمان و مسئوالن رشکت پرتو پارس برگزار شد.
در این جلســه مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
به طرح توسعه بندرگاه کیش در دو سال گذشــته گفت: 
 الیروبی اسکله 12 هزار تنی به منظور پذیرش کشتی هایی

با ظرفیت 12 هزار تن، اجرای طرح حفاظت کاتدیک 
اســکله 12 هزار تنی و اســکله سوختی، تعریض موج شکن 
رشقی بندرگاه تجاری کیش، آغاز عملیات احداث اســکله 
35 هزار تنی، ســاخت هشت پست اسکله رورو، خریداری 

و نصب آب شیرین کن هزار مرتمکعبی، استحصال 15 
هزار مرتمربع زمین از مواد الیروب، ســاخت انبار کانتیرنی 
و.... اقداماتی هســتند که به منظور توسعه بندرگاه کیش 
و بالفعل کردن ظرفیت بالقوه اقتصادی این بندر انجام 

شده است.
دکرت مونســان تاکید کرد: توسعه بندرگاه کیش و ارتقاء سطح 
کمی وکیفی خدمات در این بندرگاه تا زمان تبدیل شــدن 
 کیش به دروازه ورودی کشــور ادامه دارد و توسعه زیرساخت ها 
 با همکاری بخش خصوصی بزودی باعث می شــود 
کاالها بدون نیاز به بنادری مانند دبی مســتقیم از طریق 

بندرگاه کیش به کشور وارد شود.
وی در ادامــه برای انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اعالم 
آمادگی کرد و افزود: ســازمان منطقه آزاد کیش آماده 
است در زمینه هایی مانند ساخت اسکله و انجام خدمات 

هندلینگ بندری از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.
دکــرت مونســان همچنیــن تاکیــد کــرد: عقــد قــرارداد با 
بیامرســتان کیش برای ارائه خدمات پشتیبانی درمانی 
به کارکنان ســکوهای نفتی از دیگر زمینه های فعالیت 

با مشارکت بخش خصوصی فعال در بخش بندری است.

در ادامه این جلسه مسئوالن رشکت پرتوپارس ضمن ابراز 
عالقمندی برای فعالیت در خصوص موارد مطرح شده آمادگی 
خود را برای عقد قرارداد اعالم کردند و خواســتار حامیت 
 ســازمان منطقه آزاد کیش در زمینه توســعه فعالیت های 

این رشکت در جزیره کیش شدند.
رشکت پرتوپارس با دامنه وسیعی از فعالیت های مختلف 
در حوزه های نفت، پرتوشــیمی و گاز در زمره پرکارترین 
رشکت های کشــور است که از سال 1377 فعالیت خود را 

در جزیره کیش آغاز کرده است.
مرکز اصلی فعالیت های این رشکت در جزیره کیش 
اســت و2٠٠ نفر نیروی کار متخصص در رشکت پرتوپارس 

فعالیت می کنند.
در پایان این جلســه دکرت مونســان به همراه مهندس مهدی 
بازارگان، معاونان ســازمان منطقه آزاد کیش و مســئوالن 
رشکــت پرتوپارس از کارخانــه تولید تجهیزات درون چاهی 

سکوهای نفتی متعلق به این رشکت بازدید کردند.

بندرگاه کیش، ظرفیتی بالقوه که با حذف واسطه ها به زودی بالفعل می شود

مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفــت: بهره برداری از پارک 

آبی، ساخت بزرگ ترین مجموعه فرهنگی و ایجاد پارک 

مینیاتوری در محدوده پارک دلفین ها از برنامه های در 

دستور کار سازمان است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل ســازمان منطقه 

آزاد کیش به نقل از ایرنا، علی اصغر مونســان در گفت و گوی 

اختصاصی بــا خربنگار ایرنا، درباره برنامه ها و طرح های 

فرهنگی در دستور کار منطقه آزاد کیش گفت: عملیات 

اجرایی بزرگ ترین مجموعه فرهنگی کشور در غرب جزیره 

بــه نام »آوای خلیج فارس« با زیربنای 42 هزار مرتمربع و در 

سه طبقه از نیمه دوم امسال آغاز می شود.

وی افزود: در ساخت این بنا از معامری ســنتی و مدرن 

و نظر هرنمندان و کارشناسان بهره گرفته 

می شــود. این طرح برای ســازگاری با محیط 

زیست و اقلیم منطقه به شکل ستاره دریایی 

طراحی شده است.

به گفته او، سالن کنرست با ظرفیت 2500 

نفر، ســالن هامیش برای 600 نفر و سالن 

تئاتــر بــه ظرفیت 250 نفر در دماغــه »کلبه 

هور« ساخته می شود.

زمان اجرای ایــن طرح که در حال نهایی 

شدن است، نزدیک به ســه ســال طول خواهد 

کشید.

 تامین فضای مناســب برای برگزاری نشست های

فرهنگی و هرنی، رشــد و ارتقای سطح 

فرهنگی، توسعه امکانات و زیرســاخت های 

گردشــگری، جذب طیف جدیدی از گردشگران عالقه مند به 

فعالیت های هرنی و تبدیل کیش به مرکز تبادل اطالعات 

فرهنگــی در خلیج فارس از اهداف ســاخت این طرح بزرگ 

فرهنگی است که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بدان 

اشاره کرد.

وی گفت: آب منــای بزرگ خلیج فارس نیــز با رسمایه گذاری 

 یک رشکت آملانی در حال ساخت است که امسال راه اندازی 

می شود.

* تبدیل زمین های دفن زباله به پارک

 مونســان طرح ساماندهی زباله های شهری را  از دیگر برنامه های

امسال سازمان عنوان کرد و گفت: در رشایط کنونی 13 

هزار هکتار از اراضی خوب جزیره به محل دفن زبالــه تبدیل 

شده است.

وی افزود: پارســال به طور آزمایشی )پایلوت( و با کمک یک 

رسمایه گذار، از ســوزاندن زباله در یک رآکتور، گازوییل تولید 

کردیم و می خواهیم با توجه به مسائل زیست محیطی این 

برنامه را در سطح وسیع تر عملیاتی کنیم.

به گفته او، پس از اجرای این طرح، محل دفن زباله ها در 

کیش به یک پارک بزرگ تبدیل خواهد شد.

رئیس هیات مدیره ســازمان منطقه آزاد کیش گفت: طراحی 

تصفیه خانه فاضالب در جنوب جزیره از دیگر برنامه های 

ســازمان است که تا پایان سال عملیات اجرایی آن آغاز 

خواهد شد.

* بهره برداری از پارک آبی تا پایان سال

بهره برداری از پارک آبی تا پایان ســال، 

ساخت شهربازی رسپوشیده در فضایی 

به وســعت 10 هزار مرت مربع در محــدوده 

دهکده املپیک ) در مرحله ســازه( و ایجاد 

 پارک مینیاتوری در محــدوده پارک دلفین ها 

)طرح کوچکی از شــهرهای بزرگ دنیا( از 

دیگر برنامه های در دســتور کار سازمان 

منطقه آزاد کیش است.

 مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: راه اندازی

سالن تیراندازی، ســاخت زمین دوم برای 

مترین تیم های فوتبال و بهره برداری از 

هتل املپیک از برنامه هایی است که پیگیر 

آنها هستیم. مونسان، ســال 94 را برهه ای 

برای تحول جزیره کیش خواند.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش خبر داد

تبدیل زمین دفن زباله به پارک
بهره برداری از پارک آبی تا پایان سال

برنامه های سازمان منطقه آزاد کیش برای توسعه 

فضاهای آموزشــی و ارتقاء سطح کیفی آموزش در 

نشستی با حضور معاون تولید، صادرات و فناوری 

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل ســازمان منطقه 

آزاد کیش، توسعه فضاهای آموزشی همگام با رشــد جمعیت 

و افزایش نیازهای آموزشــی از جمله اولویت های مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش در دو سال گذشته بوده است.

در نشســتی که با حضور مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد 

کیش و معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شــورایعالی 

مناطق آزاد برگزار شــد برنامه های سازمان در خصوص 

گسرتش فضاهای آموزشی، ساخت مجموعه بزرگ آموزشی 

و ارتقاء کیفی سطح آموزش و پرورش در کیش مطرح و 

بررسی شد.

مهدی بازارگان با آگاهی از اقدامات انجام شــده در زمینه 

رشد فضاها، امکانات و تجهیزات آموزشی از جزیره کیش به 

عنوان منطقه پیرشو در زمینه  آموزشی در کشور یاد کرد.

تابســتان امســال با اعالم آمار دانش آموزان و کمبود مدارس 

جزیره کیش رشایط به گونه ای شــد کــه آموزش و پرورش 

ناچار بود برخی مدارس را دوشیفته کند.

دو شیفته شدن این مدارس راه حلی موقتی بود که در آینده 

با رشد بیشرت جمعیت این معضل هر ساله بیشرت به  آموزش 

و پرورش کیش آسیب وارد می کند.

همچنین دو شــیفته شدن مدارس کیش عالوه بر مشکالتی 

که برای آموزش و پرورش و کادر آموزشــی به همراه داشت 

با نارضایتی شــدید خانواده ها مواجه شــد چــرا که تغییر در 

ســاعات مدارس در شیفت های عرص از ســویی به دلیل رشایط 

آب و هوایی کیش و از ســویی به علت عدم هامهنگــی با 

 ســاعات کار والدین به معضلی برای شهروندان تبدیل

می شد.

از آنجا که دیدگاه مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در دو 

سال گذشته توجه به نیازهای فرهنگی و آموزشی شــهروندان 

و تامین رفاه آنان به عنوان مســئولیت خطیر اجتامعی بوده 

اســت این موضوع به فوریتی برای سازمان منطقه آزاد کیش 

بدل شد و پس از بررسی های کارشناسان تدبیر و دستور 

دکرت حل این مشکل برای بلند مدت بود.

راهکار دکرت مونســان درگام اول ساخت دو مدرسه استاندارد 

برای دانش آموزان بود تا به نیاز حال حــارض دانش آموزان 

کیش به نحو مطلوب پاسخ داده شود. عملیات اجرایی 

این دو مدرسه 20 کالســه با وجود زمان کم باقیامنده تا 

بازگشایی مدارس از ابتدای شــهریور ســال جاری آغاز شد و 

بر اساس برنامه زمانبندی یک ماه و نیمه با کار ســه شیفته 

عوامل اجرایی تا نیمه مهرماه آماده بهره برداری شد.

همچنین ساخت یک مجموعه بزرگ آموزشــی پروژه ای 

منحرص به فرد در بحث آموزش در جزیره کیش اســت 

که همگام با برترین اســتانداردهای دنیا طراحی و ساخته 

می شــود. این پروژه که در مراحل طراحی قرار دارد دارای 

متامی امکانات اصلی و جانبی مــورد نیاز مدارس و همطراز 

با پیرشفته ترین مدارس درکشــورهای برتر از نظر آموزشــی 

است و می تواند الگویی برای دیگر شهرهای کشور باشد. 

 با ساخت این مجموعه بزرگ آموزشی نیازهای دانش آموزان

 جزیره کیش به فضا و امکانات آموزشی و پرورشــی تا سال های

آتی تامین می شود.

 گفتنی اســت پس از این نشست مدیر عامل سازمان منطقه 

آزاد کیــش و معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه 

شورایعالی مناطق آزاد به همراه جمعی از معاونان سازمان از 

مراحل پایانی ساخت دو مدرسه جدید کیش بازدید کردند.

مهندس کورش فتاحی مدیر کل فرودگاه بین املللی کیش در 

گفتگو با روابط عمومی رشکت رسمایه گذاری و توسعه کیش 

 3000 COBUS اعــالم کــرد: »بــا ورود 13 دســتگاه اتوبوس

آملانــی به جمع ناوگان اتوبوس فرودگاه بین املللی کیش، 

تجهیزات هندلینگ رشکت همراه کوشا کیش به نوسازی 

کامل نزدیک شد که این امر با ورود یک دستگاه جت استارتر 

و ســه دستگاه ایرکاندیشن رو به برترین هندلینگ فرودگاهی 

نهاده است.«

وی افزود: »تا پایان شــهریور ماه سال جاری همچنان دو 

دستگاه دیگر جت اســتارتر و دو دســتگاه ایرکاندیشن به آنها 

اضافــه شــده، ضمن آنکه دو دســتگاه TOWCAR )ماشــین 

 کشــنده( برای هواپیامهای بدنه ســنگین و متوســط اضافه 

شد.«

مهندس فتاحی در ادامه گفت: »به لطف الهی پس از گذشــت 

یک ســال، رشایط هندلینگ از وضعیت نامطلوب کمــی به 

وضعیت مطلوب کیفی تبدیل شــده به نحوی که موجب بر 

طرف شــدن تأخیرات ورودی و کاهش آنها شده است. بار 

مســافران نیز قبل از ورود به ســالن و حداکرث تا 5 دقیقه، بر 

روی تسمه قرار می گیرد.«

بدین ترتیب هندلینگ فرودگاه بین املللی کیش به ســمت 

برترین هندلینگ در سطح فرودگاهی در حرکت می باشد 

تا جایی که مقامات رشکت رسمایه گذاری و توســعه کیش 

در حال بررسی هســتند تا سطح همکاری های  رشکت 

همراه کوشــا را از رصفاً هندلینگ به ســطح پارتــرن فــرودگاه 

 )GSA( تبدیل کنند تا ســایر موارد از جمله برنامه پروازی،

 SLOT TIME، موارد مالی و... برون سپاری شود.

گفتنی است فرودگاه بین املللی کیش سومین فرودگاه کشور 

پس از تهران و مشهد در کل کشور است.

در نشست مهدی بازارگان با مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد؛

جزیره کیش پیشرو در توسعه فضاهای آموزشی درکشور

خدمات برتر هندلینگ در فرودگاه بین المللی کیش
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با رومنایی از ســه طرح جدید و اثرگذار در زمینه گردشگری، آیین 

اختتامیه هجدهمین جشنواره تابستانی جزیره كیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل سازمان منطقه آزاد كیش، در 

این مراســم که  با حضور معاون برنامه ریزی و هامهنگی امور مناطق آزاد، 

مدیران محلی، فعاالن گردشــگری و اقتصادی و  ساكنان جزیره در سالن 

خلیج فارس مركز هامیش های بین املللی كیش برگزار شــد محمد 

معزالدین ضمن تسلیت فرارسیدن ایام الله شهادت ساالر شهیدان امام 

 حســین )ع( از گردشــگری و جهانگردی به عنوان مهمرتین عرصه های

پیش رو برای توسعه اقتصادی و درآمدزایی یاد کرد.

وی افزود: این امر مهم با تدبیر شایســته دولت در مســیر صحیح خود قرار 

گرفته و با تصویب طرح برجام در مجلس شورای اسالمی ایران امیدوار 

هستیم با امید و افق روشنرتی برای ایران عزیز قدم برداریم.

وی با اشاره به اینكه جزیره كیش یكی از امیدها و پایلوت توسعه 

اقتصادی كشــور در مسیر گردشگری است عنوان كرد: با باز شدن 

درهای جهان بر روی كشورمان و همچنین برداشته شدن تحریم های 

 اقتصادی، جزیره كیش بــه یكی از دروازه های ارائه خدمات در زمینه های 

نفت و گاز و جذب گردشگر به كیش و كشور تبدیل خواهد شد.

همچنین معزالدین با ترشیح مزیت های بهره برداری از ســه طــرح جدید 

گردشگری در جزیره کیش راه اندازی سامانه سناك را جریان مدیریتی 

مشــرتك، پایدار و مطمنئ بین دولت و مردم دانست و گفت: سیاست 

تدبیر و امید هامن سیاستی است كه دكرت روحانی دنبال می كند و 

با تفکر خالقانه مدیران و مسئوالن منطقه آزاد کیش به منصه ظهور 

رسید که با استفاده از آن می توان گام های بزرگ ملی برداشت. پس 

از به دست آمدن نتایج این برنامه، این طرح در سایر مناطق آزاد نیز 

اجرا خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و هامهنگی امور مناطق آزاد كشور عنوان كرد با 

اســتفاده از داده های این سامانه می توان اقدامات بهرتی در خصوص 

مسافران داخلی و خارجی مهیا كرد و این می تواند دگرگونی در نظام 

مدیریتی كشــور ایجاد كند  و همچون كشورهای پیرشفته استانداردها 

را به روز كند.

مهندس محب خدایی معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد كیش نیز 

ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری محرم و تشكر از 

كلیه دست اندرکاران برگزاری جشنواره تابستانی كیش عنوان كرد با 

دســتور دكرت مونسان هدف ســازمان منطقه آزاد كیش تحول و توسعه 

در متامی حوزه ها است و بیشرت برنامه ریزی ها بر این اساس انجام 

شده است.

وی تاكید كرد با تالش حوزه های مختلف شاهد رشد و تحول در برپایی 

هجدهمین جشنواره تابستانی كیش بودیم و جشنواره های متنوعی با 

عنوان جشنواره خرید، سالمت، الكی و دلفین و رالی خانواده برگزار شد 

که رضایتمندی گردشگران را درپی داشت.

مهندس محب خدایی ضمن اشاره به ركود اقتصادی در كشور یادآور 

شد در طول این جشنواره شاهد 2 درصد رشد در بخش مسافری بودیم.

وی همچنین با اشــاره به سه طرح مؤثر درتحول گردشگری کیش 

گفت: راه اندازی ســامانه سناك، تقویم گردشگری با 85 برنامه بزرگ و 

ویژه و صدوركارت خدمات گردشــگری موفقیتی مهم و تأثیرگذار در 

عرصه گردشگری جزیره كیش است و این بانك اطالعاتی كمك شایانی 

 به معرفی كیش به عنوان یك مقصد گردشگری مهم در كشور خواهد 

كرد.

در این مراســم خلیلی مدیر عامل جامعه بازاریان جزیره كیش ضمن 

تقدیر از متامی دســت اندركاران و فعاالن برگزاری این جشنواره 

خاطرنشان ساخت: با توجه به ركود اقتصادی حاكم بر كشور، جزیره 

كیش با برنامه ریزی های متعدد توانست میزان ورود مسافر به جزیره و 

رشكت در جشنواره را همچون ســال های گذشته كنرتل كند و به نسبت 

سایر مناطق از رشد مسافری خوبی برخوردار بودیم.

گفتنی است در پایان این مراسم جایزه بزرگ رالی تور خانواده کیش 

که یک دســتگاه لودر بود قرعه کشی شد و بابک خالدی از شیراز برنده 

این جایزه شد.

رونمایی از سه طرح نوین گردشگری
درآیین اختتامیه هجدهمین جشنواره تابستانی کیش

فرودگاه بین املللی کیش  از رشد 2/1 درصدی مســافر و 

7/2 درصدی پروازها در شش ماه نخست ســال 94 خرب 

داد.

 به گزارش روابط عمومی رشکــت توســعه و رسمایه گذاری 

کیــش، فــرودگاه کیــش رشــد 2/1 درصدی مســافر 

و7/2 درصدی پروازها در شش ماه نخست سال 

 جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل خرب

 داد.

بنابراین گزارش در شــش ماه  ســال جاری 11958 پرواز 

انجام شــده که این تعــداد پــرواز در مجمــوع 1384775 

مسافر جابجا کرده است.

این گزارش حاکی اســت تعداد پروازهای داخلــی این 

فرودگاه در شش ماهه نخست سال 94، 10577 پرواز 

بوده و1231934 نفر مسافر داخلی طی مدت مذکور اعزام 

و پذیرش شده اند که سهم پروازهای ورودی 613766 

مســافر و سهم پروازهای خروجی 618168 مســافر بوده 

است.

 همچنیــن در این مدت تعداد 1381پرواز بین املللی 

داشــته  برخاســت  و  نشســت  کیــش  فــرودگاه  در 

جابجــا  بخــش  ایــن  در  مســافر  نفــر   152841  کــه 

شده اند.

رشد 2/1 درصدی مسافر و 
7/2 درصدی پروازها در فرودگاه کیش

عملیات ساخت دبیرستان پرسانه دانا در اقدامی جهادی پس از 

دو ماه و نیم به پایان رســید و 197 دانش آموز تحصیل خود را 

آغاز کردند.

بــه گزارش روابط عمومی و امور بین امللل ســازمان منطقه آزاد 

كیش، در این مراسم که با حضور مدیر عامل سازمان منطقه 

آزاد كیــش، جمعی از معاونان و مدیران محلی، مســئوالن 

 نظامی، انتظامی و آموزش و پرورش كیش، دانش آمــوزان 

و اولیای آنها برگزار شد دکرت مونسان ضمن تسلیت ایام عزاداری 

سیدالشهدا و با اشاره به پیروزی های بزرگ رزمندگان در مقابل 

نیروهای داعش در منطقه گفت: درپی فرمایشــات و تاکید رهرب 

معظم انقالب روند حرکت کشور در مسیر تولید علم هر روزه در 

حال پیرشفت است.

دکرت مونســان اظهار داشــت: پس از اعالم كمبود فضای 

آموزشــی در جزیره و احتامل دوشیفته شدن تعدادی از 

مدارس، با بررسی و پیگیری های الزم ساخت این فضای 

آموزشــی آغاز شــد و در حرکتی جهادی عملیات طراحی، 

 اجــرا و تجهیــز ایــن مدرســه در طــول 2 مــاه و نیم انجام 

شد.

 وی افزود: امروز شــاهد به مثر نشسنت تالشهای شبانه روزی 

دســت اندرکاران اجرای این پروژه هستیم و امید است در پایان 

ســال تحصیلی به همت مسئوالن آموزش و پرورش، اولیاء، مربیان 

و دانش آموزان این دبیرستان به عنوان یک منونه و الگوی ماندگار 

در زمینه های آموزشی و پرورشی معرفی شود.

معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد كیش نیز در این مراسم با ارائه 

گزارشــی از مراحل عملیات ســاخت این دبیرستان در طول 2 ماه و 

نیم گذشــته گفت: این مدرسه با 8 كالس آموزشی، سالن كنفرانس، 

منازخانه، كتابخانه و ســایت كامپیوتر در فضای 2 هزار مرت مربع به 

بهره برداری رسیده است.

رامین افشاری افزود: در عملیات ساخت این دبیرستان 9 هزار 

مرتمربع محوطه ســازی، 10هزارمرتمربع مسیرهای دسرتسی و 

پاركینگ و هزار و 800 تن آسفالت ریزی انجام شده است.

هانی معلمی رئیس آموزش و پرورش جزیره كیش نیز ضمن 

تسلیت به مناسبت ایام سوگواری ساالر شهیدان امام حســین )ع( 

و تقدیر از مسئوالن سازمان منطقه آزاد كیش برای ساخت این 

مدرسه در زمان کوتاه دو ماه و نیم گفت:  وفاق، همدلی و وحدت 

بین نهادها و ارگان های جزیره كیش در كشور منونه است.

گفتنی است 7 هزار و40 دانش آموز در مقاطع مختلف درکیش تحصیل 

 می کنند و تعداد 403 معلم مســئولیت آموزش این دانش آموزان 

را برعهده دارند.

دبیرستان پسرانه دانا در جزیره کیش به بهره برداری رسید
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مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش از عملیات 

ساخت هرنستان مبین خلیج فارس دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل ســازمان 

منطقه آزاد کیش، با هدف توسعه فضاهای آموزشی، 

دکرت مونسان با حضور در محل ساخت هرنستان 

مبیــن خلیج فارس از روند احداث این مجموعه 

آموزشی بازدید کرد.

در این بازدید دکرت مونسان با اشاره به تعهدات 

مدیریتی خود به شــهروندان در خصوص توســعه 

فضاهای آموزشی گفت: گسرتش فضاهای آموزشی 

با هدف تبدیل کیش به الگوی منونه آموزش کشور 

ادامه دارد و ســازمان منطقه آزاد کیش در زمینه ایجاد 

فضاهای آموزشی آماده همکاری و حامیت است.

در این هرنستان که به منظور توسعه آموزش مهارتی 

 ساخته می شود امکان تحصیل برای دانش آموزان 

کم بضاعت نیز فراهم است.

گفتنی است هرنستان مبین خلیج فارس با زیربنای 

900 مرتمربــع تــا پایــان اســفند 94 بــه بهره برداری 

خواهد رسید.

بازدید دکتر مونسان از روند احداث
هنرستان مبین خلیج فارس

دکــرت مونســان و محمدعلی شــجاعی ضمن 

بازدید از مترینات کامنداران تیم ملی کشــورمان 

 در جزیــره کیــش از تالش های آنان تقدیر

 کردند. به گزارش روابط عمومی و امــور بیــن امللل 

ســازمان منطقــه آزاد کیش، دکرت مونســان و 

محمدعلــی شــجاعی با حضور در مجموعه املپیک 

 جزیره کیش از مترینات ورزشکاران ملی پوش 

کامندار بازدید کردند.

 در این بازدید مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در 

گفت وگوی صمیامنه با ورزشکاران از پیشینه ورزش 

کشورمان و موفقیت های قهرمانان ایران یاد کرد 

و افزود: مترین مســتمر و تالش های ورزشکاران 

رشته تیر وکامن در اردوهای آمادگی بیانگر انگیزه 

 قوی این ورزشکاران برای کســب عناوین برتر 

است.

دکرت مونســان ضمن آرزوی موفقیت برای این 

ورزشکاران در رقابتهای بین املللی به ویژه املپیک 

برای مشارکت 50 درصدی در تهیه جوایز این 

ورزشکاران اعالم آمادگی کرد.  

رییس فدراسیون اسکواش کشور نیز در این 

بــه میزبانــی شایســته جزیــره  اشــاره  بــا  بازدیــد 

 کیــش از تیم های ورزشــی، از حامیت های 

دکرت مونسان و سازمان منطقه آزاد کیش در 

برگزاری اردوی های مترینی تیم ملی تیر وکامن در 

جزیره کیش تقدیر و تشکر کرد.

در پایان این دیدار از کامنداران ملی پوش کشورمان 

با اهدای هدیه تقدیر شد.

بازدید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش 
و رئیس فدراسیون تیر وکمان از اردوی ملی پوشان درکیش

مهدی بازارگان در سفر به جزیره کیش ضمن بازدید از بخش های مختلف از 

 نزدیک در جریان روند توسعه عمرانی، ورزشــی، فرهنگی و شهری کیش قرار

گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل سازمان منطقه آزاد 

کیش، دکرت مونسان و مهدی بازارگان با حضور در مجموعه ورزشی 

 کیش از استخر املپیک، استادیوم و زمین شامره یک فوتبال بازدید 

کردند.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد امکانات 

مجموعه ورزشی املپیک جزیره کیش را ظرفیتی مناسب برای جذب 

گردشگران داخلی و خارجی دانست.  

مجموعه باغ راه ایرانی کیش، پارک طبیعت و دو مدرسه در حال ساخت 

جزیره کیش از دیگر بخش هایی بود که مورد بازدید قرارگرفت.

بازدید معاون تولید صادرات و فناوری 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

 از پروژه های عمرانی ورزشی و 
شهری کیش

دکرت مونســان همزمان با روز جهانی مراقبت پرواز از برج مراقبت فــرودگاه کیش 

بازدید کرد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل ســازمان منطقه آزاد کیش، دکرت مونســان 

 در گرامیداشت روز جهانی مراقبت پرواز از برج مراقبت پروازی کیش بازدید

کرد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن تربیک این روز به کارکنان برج 

مراقبت فرودگاه کیش با اشــاره به ارتباط مستقیم عملکرد برج مراقبت با جان 

مردم و امنیت پروازها گفت: این شغل از حســاس ترین مشاغل است و کارکنان برج 

مراقبت باید از دقت نظر و رسعت عمل باالیی برخوردار باشند.

 دکرت مونســان گفت:  فرودگاه خوب یکی از مؤلفه های مهم توســعه در جهان محسوب می شود. 

 درجزیره کیش نیز در طرح توســعه فرودگاه حجم زیادی در زمینه زیرساخت ها رسمایه گذاری

شــده و در طراحی سازه و داخل فرودگاه نیز بر اساس رویکرد گردشگری زیبایی های 

برصی به کار گرفته شده است.

وی افزود: در خصوص تجهیز ساختامن جدید برج مراقبت فرودگاه نیز دستور 

ترسیع اقدامات صادر شده است اما با توجه به گسرتدگی کار نیاز است با استقرار 

کارکنان و آغاز فعالیت برج مراقبت جدید در چند فاز روند تجهیز و بهره برداری 

تکمیل شود.

مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش در ادامه با تقدیر از تالشهای شبانه روزی 

کارکنان برج مراقبت فرودگاه گفت: با وجود حساسیت باالی کار در فرودگاه به 

دلیل عملکرد خوب این بخش، فــرودگاه کیش همواره نقطه آرامش بــوده و امید 

است این روند همیشه پابرجا باشد.

 وی همچنین از بخش های مختلف برج مراقبت بازدید کرد و با کارکنان این 

بخش ها به گفت وگو نشست.

توسعه برنامه های فرودگاهی، شناسایی و معرفی فرصت ها و پتانسیل های کیش 

و توجه به بازاریابی از جمله موارد مورد تاکید دکرت مونسان در راستای توسعه 

فعالیت های فرودگاهی در این بازدید بود.

 گفتنی اســت فرودگاه کیش به عنوان سومین فرودگاه پرتردد کشور، بهره ورترین  و ایمن ترین 

فرودگاه کشور است.

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از
 برج مراقبت فرودگاه کیش
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 دکرت مونسان در آیین تقدیر از کارکنان و خانواده های 

نیروی انتظامی گفت: تبدیل کیش به الگوی امنیــت و آرامش 

در کشور مرهون تالش های کارکنان نیروی انتظامی و 

خانواده هایشان است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل ســازمان منطقه 

آزاد کیش، دكرت مونســان در این مراسم ضمن تربیك هفته  

نیروی انتظامی با ادای احرتام به شهدای کشورمان به ویژه 

شــهدای نیروی انتظامی گفت: صرب و شــکیبایی خانواده های 

کارکنان نیروی انتظامی پشتوانه جسارت و اقتدار این نیرو 

در برقراری امنیت و حفاظت از مرزهای کشور است.

وی با تشــکر از تالش خانواده بزرگ نیروی انتظامی افزود: 

در بیان اقتدار نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران همین 

بس که در منطقه ای که بیشــرتین تنش را در جهان دارد 

و با وجود جنگ های مختلف در کشورهای همسایه، ایران 

اسالمی به مدد همت غیورمردان  و زنان نیروی انتظامی در 

آرامش و امنیت کامل به رس می برد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ترصیح کرد: نیروی 

انتظامی عالوه بر تامین امنیت دارای حیطه وسیعی از 

اختیارات و مسئولیت هاست که برای مردم و با مردم كار 

می كند.

وی تاکید کرد: انجام وظایف خطیر ذاتی به همراه كسب 

رضایتمندی مردم كار ســختی اســت اما نیروی انتظامی 

کشورمان تاکنون در این زمینه بسیار موفق عمل کرده و 

ضمن حفظ اقتدار با رعایت رأفت اســالمی رضایتمندی مردم 

را بدست آورده است.

دکرت مونسان گفت: آرامش و امنیت امروز جزیره کیش که 

به عنوان مناد آرامش در کشــور زبانزد است مرهون تالش 

خانواده بزرگ نیروی انتظامی است.   

امام جمعه کیش نیز در این مراســم با تقدیر از تالش های 

کارکنان و خانواده های نیروی انتظامی از سالمتی و امنیت 

به عنوان دو نعمت خداوندی یاد کرد که معموالً تا زمانی که 

در خطر نباشند قدر و منزلتشان مورد توجه نیست.

وی سالمتی را وابسته به نوع زندگی فرد دانست و افزود: 

 امنیت و آرامش مقوله ای است که وابســته به حضور انسان های 

شایسته، شجاع و از خود گذشته است.

وی ایثار و فداکاری های نیروی انتظامی جزیره کیش را 

عامل مهمی در جایگاه بدست آمده برای کیش در کشور 

به عنوان مظهر آرامش و امنیت دانســت و گفت: تدابیر رهرب 

معظم انقالب به عنوان فرماندهی کل قوا و عملکرد دلســوزانه 

نیروهای نظامی و انتظامی منشــأ آرامش و اقتدار کشــور ما 

در جهان است.

حجت االســالم و املسلمین علیدادی با اشاره به شعار امسال 

که همدلی و همزبانی مردم و مســئوالن اســت افزود: تالش 

مدیرعامل مدبر ســازمان منطقه آزاد کیش در برقراری 

ارتباط دو ســویه و تعامل مؤثر با دیگر مسئوالن این منطقه 

آزاد باعث شده است مسئوالن کیش در راستای توسعه 

 این جزیــره و پیشــربد امور هر چه بیشــرت به هم نزدیک

 شوند.

در ادامه این مراسم فرمانده انتظامی ویژه کیش با اشاره 

به آمارهای کشــوری که حاکی از امنیت باالی 95 درصدی 

در جزیره کیش اســت گفت: کسب این جایگاه مقدور نبود 

جز به پشتوانه حامیت های مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 

کیــش که همواره همراه و یاور این نیرو در انجام وظایف 

خطیر اجتامعی و امنیتی است.

وی در ادامه از شــکیبایی و همراهی خانواده های کارکنان 

نیروی انتظامی تقدیر و تشــکر کرد و افزود: حامیت های 

امام جمعه کیش نیز همیشه پشتوانه محکمی برای نیروی 

انتظامی کیش در گذر از دشواری ها و ناهمواری های مسیر 

در جهت حفظ امنیت و آرامش در جامعه بوده است.

رسهنگ دهکی در پایان، بخشــی از مسئولیت های نیروی 

انتظامی را وابسته به کمک گرفنت از مردم دانست و گفت: 

ارتباط و تعامل نزدیک و ســازنده بین نیروی انتظامی و مردم 

ضامن دســتیابی به آرامش و امنیت پایدار در هر منطقه و 

شهر است.

گفتنی است آیین گرامیداشت هفته نیروی انتظامی با حضور 

مسئوالن محلی، نظامی و انتظامی با هدف ارج نهادن به 

 جایگاه این نیروی خدوم و تقدیر از کارکنان و خانواده های 

نیروی انتظامی در مرکز هامیش های بین املللــی کیش 

برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آیین تقدیر از کارکنان و خانواده های نیروی انتظامی:
آرامش و امنیت کیش مرهون تالش خانواده بزرگ نیروی انتظامی است

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: بوروکراسی 

اداری یکی از موانع کســب و کار در رسزمین 

اصلی به حساب می آید که ما کوشش کرده ایم 

در مناطق آزاد این امر را به حداقل برسانیم.

بــه گزارش روابط عمومی  و امور بین امللل 

سازمان منطقه آزاد کیش، اکرب ترکان دبیر 

شــورای عالی مناطق آزاد در گفتگو با خربنگار 

اقتصادی باشــگاه خربنگاران جوان گفــت: مناطق 

آزاد به دلیل مزیت هایــی همچون معافیت 

مالیاتی، معافیت قوانین گمرکی، ویزا، قانون کار 

و مقررات پول و بانکی باعث افزایش جذابیت 

 برای رسمایه گذاری در این مناطق شده 

است.

وی در ادامه اظهار داشت: با آماده سازی 

زیرساخت هایی همچون فرودگاه ها، شــبکه حمل و 

 نقل ریلی، جاده ای و دریایی هزینه رسمایه گذاری 

کاهش و حاشــیه ســود  افزایش می یابد که این 

امر ســبب رغبت رسمایه گذاران برای فعالیت 

اقتصادی در این مناطق می شــود و در نهایت 

احتامل رسمایه  گذاری در رسزمین اصلی 

افزایش می یابد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ترصیح کرد: 

بوروکراســی یکی از موانع کســب و کار در 

رسزمین اصلی به حســاب می آید که ما کوشــش 

 می کنیم در این مناطق بوروکراســی رابــه حداقل

 برسانیم.

تــرکان در ادامه به مزیت اقتصادی مناطق آزاد 

اشاره و بیان داشــت: هر منطقه بنا بر مزیت خود 

جذابیتــی برای رسمایه گذاران دارد بــه طور مثال 

چابهار در زمینه پرتوشیمی، صنعت فوالد و به 

عنوان کریدوری برای ارتباط از اقیانوس هند به 

افغانستان و آسیای میانه به حساب می  آید.

وی در ادامه افزود: قشــم منطقه ای با محوریت 

صنایع نفتی، فوالد و صنایع انرژی بر اســت. 

همچنین کیش در زمینه گردشگری و پشــتیبانی 

از سکوهای حفاری فعالیت دارد.

ترکان در پایان بــه مزیت های اقتصادی منطقه 

آزاد اروند اشاره و بیان داشت: اروند با قرارگیری 

در استان خوزستان و قسمت جنوبی عراق که 

هر دو منطقه نفت خیز هســتند می توانند بر روی 

تجهیزات نفتی فعالیت کنند، همچنین انزلی در 

حوزه ارتباط با روسیه و حوزه خزر، ارس حوزه 

قفقاز و ماکو همکاری با ترکیه را در دستور کار 

خود دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد مطرح کرد

مناطق آزاد میانبری برای کاهش بوروکراسی
جذابیت های اقتصادی در مناطق آزاد
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)ع(،  حسین  امام  شهادت  سوگواری  ایام  مناسبت   به 

کارکنان  جمع  در  یزدی  راشد  واملسلمین  االسالم  حجت 

سخرنانی  تابعه  های  رشکت  و  کیش  آزاد  منطقه   سازمان 

کرد.

منطقه  سازمان  امللل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 

عامل  مدیر  مونسان  دکرت  حضور  با  سخرنانی  این  کیش،  آزاد 

کارکنان  و  مدیران  معاونان،  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 

سالن  در  تابعه  های  رشکت  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

برگزار  کیش  املللی  بین  های  هامیش  مرکز  فارس   خلیج 

شد.

خصوصیات  باب  در  مراسم  این  در  یزدی  راشد  االسالم  حجت 

و  پاکدامنی  امانتداری،  و  راستگویی  که  واقعی  مسلامن  یک 

وفای به عهد است، سخنانی ایراد کرد.

املسلمین  و  االسالم  حجت  مراسم،  این  از  بعد  است  گفتنی 

آموزش  جلسه   در  مونسان  دکرت  همراه  به  یزدی  راشد 

برای  و   یافت  حضور  لبخند  سینام  در  واقع  کیشوندی  فرهنگ 

خلقی خوش  اهمیت  خصوص  در  کیش  ساکنان  از   جمعی 

و احرتام به قوانین  سخن گفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل سازمان منطقه آزاد كیش، در شب تاسوعای 

حسینی خیابانهای جزیره كیش مملو از شور و شعور عاشقان و دلباختگان حسینی 

بود. در سوگ سید و ساالر شهیدان 43 هیئت عزاداری جزیره كیش بر رس و سینه 

زنان در غم مظلومان كربال گریستند. جزیره كیش در ایام محرم ایرانی كوچك است.

سخنرانی حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی در جمع کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش

جزیره کیش در شب تاسوعا 
یكسر شور بود و شعور

عاشقان ابا عبدالله الحسین )ع( در شب تاسوعا در جزیره كیش در غم 

مظلومان كربال به سوگ نشستند

با حضور پرشــور عزاداران و عاشقان اباعبدالله الحســین )ع( 
مراسم سوگواری شب تاسوعای حسینی در جزیره كیش 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی و امور بیــن امللل 
سازمان منطقه آزاد کیش، این مراسم با حضور مسئوالن 

محلی و جمع كثیری از دلباختكان سید و ساالر شــهیدان 
مقابل مسجد امام حسن مجتبی )ع( برگزار شد.

بنابراین گزارش دسته های هیات های مذهبی كیش در 
 صفوف منظم با سینه زنی و زنجیر زنی همراه با نوحه خوانی 

در غم مظلومان كربال سوگواری کردند.

در ظهر عاشورا عاشقان سید و ساالر شهیدان امام حسین)ع( در جزیره کیش بر سجاده عاشقی قامت دلدادگی بستند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین امللل سازمان منطقه آزاد کیش، مناز ظهر عاشورا با حضور هزاران نفر از ساکنین و گردشگران عزادار به امامت حجت االسالم و املسلمین علیدادی 

اقامه شد. صفوف به هم فرشده خیل عظیم منازگزاران تصویری با شکوه از عشق و ارادت مردم مومن و خداجوی جزیره کیش بود که با حضور گسرتده در مناز ظهر عاشورا و آیین های 

سوگواری خلوص بندگی خود را بر آستان احدیت به منایش گذاشتند.

مراسم سوگواری شب تاسوعای حسینی در جزیره کیش برگزار شد

اقامه نماز ظهر عاشورا با حضور خیل 
عظیم عاشقان حسینی در جزیره کیش
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کیش  ردوازه  ورود


