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مهندس ترکان مشاور عالی رییس جمهور:
جوانان در رشته های ناکارآمد تحصیل نكنند

امام جمعه کیش: باید رویدادهای دانشگاه دفاع مقدس را زنده نگه داریم

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش خبرداد :

تبدیل جزیره کیش به دروازه ورودی ایران به اقتصاد جهانی

 جزیره کیش میزبان نخستین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و سرمایه
 و ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری بود



  

دریـــچه
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد :تبدیل جزیره کیش به دروازه ورودی ایران به اقتصاد جهانی

تحصیل علم مطابق با نیازهای بازار کار هدف گذاری شود
تأکید مشاور عالی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش بر سه اصل توسعه محور توسعه زیرساخت ها

برگزاری دو نمایشگاه بزرگ ملی و بین المللی با هدف توسعه سرمایه گذاری در جزیره کیش
مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: انضباط مالی در دستور کاردولت قرار گرفته است

گزارشی از نشست تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری از طریق خصوصی سازی درکیش
دبیرکل اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق خبر داد: تدوین سند توسعه گردشگری ایران و عراق درسازمان گردشگری

بورس کاالی کیش به رینگ صادراتی کشور تبدیل می شود
اعالم آمادگی شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری درکیش

دکتر جیرفتي درتشریح دستاوردهاي مهم برگزاري نمایشگاه بورس، بانك، بیمه و سرمایه خبر داد
معاون اقتصادی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد: علم بازار سرمایه به اندازه علم سدسازی در ایران رشد نکرده است

با آرزوی جهانی شایسته کودکان؛ جشن روز جهانی کودك درکیش برگزار  شد
سخنگوی کمیسیون عمران در صحن علنی مجلس تأکید کرد:  لزوم تقدیر از اقدامات دلسوزانه سازمان منطقه آزادکیش در ماجرای سانحه سقوط جت فالکون

انتقاد امام جمعه کیش از سیاست های دوگانه غرب: سکوت 40کشور جهان برای ادامه نسل کشی در کوبانی
کشت پور: تدوین برنامه استراتژیك توسعه صنعت گردشگری کیش یك ضرورت است

همزمان با روز جهانی غذا جشن غذای سالم درکیش برگزار شد
اجرای طرح نظارت بهداشتی در مدارس کیش 

کتاب شریف الغدیر به کتابخانه دانشگاه ها و مساجد جزیره کیش اهدا شد
ساخت  واحدهای  مسکونی 1200 واحدی رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی در کیش کلید خورد

برگزاری جشنواره والیت در پارك خانواده کیش
قرعه کشی خودروهای جشنواره پاییزه مهر کیش

حافظ خوانی به مناسبت بزرگداشت روز حافظ درکیش
ساحل سیمرغ  پاکسازی شد

تمدید گواهینامه  IOSA شرکت هواپیمایی کیش
همایش »والدین ونوجوانان« در جزیره کیش برگزار شد

دانش آموزان با فرهنگ ترافیك آشنا می شوند
افتتاح شهرك ترافیك در جزیره کیش

کنکاش در مبانی شعر امروز در پاتوق ادبی کیش
شاخصه های سالمت نمازگزاران مساجد کیش بررسی شد

اولین نوزاد پسر با روش زایمان بدون درد در کیش متولد شد
برتری تیم شاهین سپهر کیش مقابل تیم پارسه شیراز

راه اندازی ایستگاه ورزش صبحگاهی  درپارك مینا
پیاده روی تا اسکله تفریحی  در هفته تربیت بدنی

مدال آوری کاراته کار کیش از جام اروپا
دوچرخه سواران 5 کیلومتر رکاب زدند

نوای ضرب مرشد زورخانه کیش 800 نفر را به ورزش صبحگاهی واداشت
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فهرست

راه  از  برخورداری  است.  پایدار  توسعه  ابزار  مهمترین  از  یکی  راه 
مناسب در بخش های جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی از اهمیتی خاص 
برخوردار است وتقویت روز افزون آن مسیر توسعه را در بخش مبادله 

کاال ومسافر سرعت می بخشد.
صنعت  توسعه  در  تأثیر گذار  و  مهم  عوامل  از  یکی  می توان  را  راه 

گردشگری دانست. 
توسعه  پیش فرض  و  نیاز  پیش  داخلی  گردشگری  معتقدیم  ما 
گردشگری خارجی است. ورود گردشگران داخلی به هر منطقه منتج 
به ایجاد وگسترش زیرساخت های مورد نیاز می شود. ایجاد وتوسعه 
راه دسترسی، ایجاد وگسترش شبکه های مخابراتی و اینترنتی، ایجاد 
و گسترش شبکه های بهداشت و درمان، ایجاد و گسترش واحدهای 
توسعه  بین المللی،  استانداردهای  با  مطابق  و  قیمت  ارزان  اقامتی 
مناسبات فرهنگی میان اقوام ایرانی و در ادامه سایر ملل جهان از 
جمله دستاوردهای گردشگری داخلی است که اهمیت فوق العاده آن 

را می توان در گسترش روابط فرهنگی جستجو کرد.  
مناطق  به  آسان  دسترسی  و  راه  پیرامون  ما  بحث  محوراصلی  اما 
مستعد رشد است. هر چند امروزه  فرسودگی در ناوگان حمل ونقل 
بار و مسافر واقعیتی است که باید هرچه سریعتر نسبت به »واکاوی 

پیدایش این رویداد« و ترمیم آن اقدام کرد.
ما در جزیره کیش از دو راه، دسترسی آسان را برای مسافران ایجاد 
کرده ایم، راه دریایی و راه هوایی. اما گسترش مبادالت اقتصادی و 
بزرگی  لنگرگاه های  و  یافته  توسعه  بنادر  ایجاد  نیازمند  بین المللی 
است تا کشتی های غول پیکر قادر به پهلوگرفتن در سواحل زیبای 

کیش باشند.
خوشبختانه در سفر مقامات ارشد ملی به کیش بر این نیاز صحه گذاشته 
شده است. منطقه آزاد کیش که دروازه اقتصاد بین المللی ایران است  
باید پله های ترقی را متناسب با نیازهای روز و استانداردهای  جهانی 

طی کند.
با ایجاد اسکله های جدید، رشد صنایع در جزیره کیش حتمی خواهد 
بود. دستیابی به حمل و نقل آسان، دسترسی به بازارهای جهان را 
نام  با این روش شرکت های بزرگ و صاحب  تسهیل خواهد نمود و 

جهان نیز برای مبادله کاال رغبت بیشتری نشان خواهند داد.
اما با توسعه راه همانطورکه در ابتدای مطلب اشاره شد شاهد توسعه 
گردشگری  درحوزه  می تواند  توسعه  این  بود.  خواهیم  گردشگری 
اعمال جراحی تخصصی   و  درمانی  بنیه  تقویت  با محوریت  سالمت 
بیمارستانهای کیش تحقق یابد. خوشبختانه در این روزها می توان از 
حضور پزشکان متخصص و فوق تخصصی در کیش نام برد که حضور 

آنان کیش را به مقصد »قطب گردشگری سالمت« خواهد رساند.
با توجه به ابعاد این رویداد می توان به توسعه مراکز دانشگاهی نیز 
توجه کرد. مراکز آموزش عالی می توانند با پذیرش روز افزون دانشجو 
بر حسب تقاضا در رونق صنعت هتلداری و ارایه خدمات جانبی مؤثر 
باشند. این روزها مباحث اقتصادی مانند حلقه های زنجیر به یکدیگر 
متصل شده اند. اگر »راه« باشد میل به سفر افزایش خواهد یافت، اگر 
سفر افزایش یابد زیرساخت ها توسعه خواهند یافت، اگر زیرساخت ها 
توسعه پیدا کنند تولید و تجارت رونق خواهد یافت، با توسعه تولید 
و رونق تجارت ایجاد اشتغال حتمی خواهد بود و جامعه ای خواهیم 

داشت برخوردار، بدون نیاز به دریافت یارانه های نقدی.
در این میان دولت باید نقش ناظر و هدایت کننده را بر عهده داشته 
 باشد. از ورود به مباحث اجرایی اقتصاد خودداری کند و خصوصی سازی

را در درجه اول اولویت های خود قرار دهد. به سرمایه گذار میدان دهد 
 و از حضور او هراسی نداشته باشد چرا که چار چوب سرمایه گذاری

 روشن و قانونمند است.

راه محورتوسعه  
راضیه طاهری
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1393توجه  ماه  مهر  در  شده  انجام  فعالیت  مهمترین  شاید 
مضاعف مسؤولین امر به توسعه مبانی فرهنگی خصوصاً در امر 
ازدواج آسان جوانان و همچنین امور مربوط به ورزش در ابعاد 

ملی و بین المللی در کیش بوده است.
نمودن  توصیف  مهم  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
توانمندی های این منطقه در رشد و شکوفایی صنعت گردشگری 
و ایجاد زیرساخت های مؤثر در این رابطه بر معرفی هرچه بیشتر 
ظرفیت های تولید درآمدهای ارزی در کیش تأکید می کند. از 
جمله اقدامات مهم مهندس مونسان در یك ماه گذشته توجه 
به وضعیت معیشتی رانندگان بخش حمل و نقل درون شهری 
کیش است که با اختصاص 48 هزار مترمربع زمین برای ساخت 

1200واحد مسکونی همراه بوده است.
دبیر  و  جمهور  رییس  ارشد  مشاور  اکبرترکان  مهندس  حضور 
شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشوردر کیش و 
به منظور شرکت در همایش بزرگ تعامل دانشگاه و بازار کسب و 
کار دیگر گام مهم مسؤولین سازمان منطقه آزاد کیش در یافتن 
راهبردهای برون رفت از رکود در بازار کسب وکار است. در این 
نشست تخصصی مهندس ترکان از دانشجویان دانشگاه های آزاد 
خواست تا در انتخاب رشته های تحصیلی به کاربردی بودن آن 

نیز در بازار کسب وکار توجه داشته باشند.
همچنین در مهر ماه 93 بر اجرای هر چه بهتر ششمین نمایشگاه 
فرصت های سرمایه گذاری در طرح های کالن ملی که قرار است 
در آبان ماه در کیش برگزار شود تأکید شد. برگزاری پاتوق کتاب 
ادبی در کیش با حضور عالقمندان و اساتید حوزه هنر و فرهنگ، 
پژوهان، حافظ  حضور  با  حافظ خوانی  نشست های   برگزاری 

 برگزاری ویژه برنامه های علمی فرهنگی به مناسبت بازگشایی 
نیروی  همکاری  با  ترافیك  شهرك  افتتاح  کیش،  در  مدارس 
سنین  از  رانندگی  فرهنگ  توسعه  و  تعمیق  هدف  با  انتظامی 
پایه، برگزاری برنامه های شاد و متنوع فرهنگی در هفته والیت 
)عید قربان تا غدیر خم(، برگزاری هرچه باشکوهتر سالروز ازدواج 
با  اکرم)ص(  رسول  گرامی حضرت  دخت  با  )ع(  علی  حضرت 
عنوان »پیوند آسمانی« و الگو قرار دادن ازدواج آسان در بین 
کیش،  زیبای  جزیره  در  کودك  ملی  هفته  برگزاری  جوانان، 
پوشش خبری مناسب از اولین زایمان بدون درد در بیمارستان 
از  بازرسی  کیش و تحت اشراف پزشکان متخصص کشورمان، 
جهانی،  استانداردهای  به  دستیابی  هدف  با  کیش  هواپیمایی 
توجه ویژه به حوزه سالمت همراه با توسعه فعالیت های ورزشی، 
دیدار دوستانه تیم های ورزشی داخلی و خارجی در کیش همراه 
ایجاد ورزشگاه های  با فراهم بودن بسترهای مناسب در بخش 
بزرگ و مجهز، اجرای برنامه های ورزشی در هفته دفاع مقدس 
و هفته نیروی انتظامی، پیروزی تیم شاهین سپهر کیش مقابل 
حریف خود از شیراز، برگزاری کالس های آموزشی دفاع شخصی 
و فنون رزمی، استقبال و تجلیل از قهرمانان و مدال آوران، ایجاد 
بستر مناسب برای حضور بانوان در فعالیت های ورزشی، برگزاری 
برگزاری  کیلومتر،  پنج  طول  به  سواری  دوچرخه   رقابت های 
قطر  و  عراق  تیم های  حضور  با  بین المللی  ورزشی  رقابت های 
های  ورزش  برگزاری  کیش،  در  برحریف  قطر  تیم  پیروزی  و 
صبحگاهی با هدف توسعه سالمت خانواده ها، اجرای ویژه برنامه 
و  کیش  جزیره  در  اقیانوسیه  و  آسیا  ناشنوایان  ورزشی  های 
رقابت های  از مدال آوران رزمی کار شرکت کننده در  استقبال 
ماه  یك  در  اجرا شده  برنامه های  سرفصل های  جمله  از  اروپا  
آزاد کیش  منطقه  سازمان  مدیران  همراهی  با  که  بود  گذشته 

انجام شد.
آنچه در این رهگذر می توان مورد توجه قرار داد، رسیدگی به 
امور گروه های مختلف اجتماعی در یك ماه گذشته است . امور 
به  توجه  درون شهری کیش،  نقل  و  رانندگان حمل  معیشتی 
حوزه  به  توجه  آوران،  مدال  و  ورزشکاران  به  توجه  هنرمندان، 
امور مربوط  اشتغال،  به حوزه سرمایه گذاری و  سالمت، توجه 
به ناوگان هوایی کیش و حوزه دفاع مقدس و یادواره شهدای 
هشت سال دفاع مقدس و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و 
امور مربوط به بخش های اعتماد سازی بین مردم و پلیس همه 
و همه حکایت از تالش های شبانه روزی و بدون وقفه مسؤولین 
و ناظران امر در جزیره کیش دارد. ذکر این نکته نیز الزم است 
که هفته وزارت اطالعات، هفته گرامیداشت تالش های سربازان 

گمنام امام زمان )عج( نیز در کیش برگزار شد.
 اما ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری در طرح های 
کالن ملی 29 مهر در کیش کلید خورد. این نمایشگاه قادر است 
تمامی فرصت های اقتصادی را به عالقمندان معرفی نماید. این 
نمایشگاه بین المللی می تواند دستاوردهای علمی و عملی ایران 

اسالمی را به ملل جهان عرضه کند.

رویکردهای مهم کیش در یک ماه گذشته
امنیت ، اقتصاد ، فرهنگ ، ورزش

مهندس مونسان: رفع موانع سرمایه گذاری و بستر سازی 
همکاری های بین المللی در زمینه های بانکی، بازار سرمایه 
فضای  هوشمندانه  صورتی  به  تجارت  توسعه  ابزارهای  و 
کسب و کار را برای حضور و جذب سرمایه گذاران خارجی 

بهبود می بخشد.
ذخایر  از  درصد   11 بودن  دارا  با  ایران  نفت:  وزیر  معاون 
منابع  مجموع  لحاظ  از  گازی  ذخایر  درصد   17 و  نفتی 
هیدرو کربنی، رتبه اول را در جهان داراست و بعنوان یکی 
انرژی جهان، تنها کشوری است که  از مراکز بزرگ تولید 
را  پتروشیمی  صنایع  نیاز  مورد  هیدروکربورهای  مجموع 
میزان  باالترین  به  مایع  و چه درمنابع  گازی  منابع  چه در 

در اختیار دارد.
مراسم  در  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گزارش:  گروه 
بازار  بیمه،  بانك،  بورس،  المللی  بین  نمایشگاه  نخستین  افتتاح 
سرمایه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری کشور با بیان اینکه معامالت در تاالر بورس اوراق 
بهادار کیش و تبدیل آن به دومین تاالر اصلی کشور و استقرار 
بورس کاال و تبدیل آن به قطب صادراتی کاال و همچنین انجام 
باروری صنعت نفت  با شرکاء نفتی جهت  همکاری های نزدیك 
همتای  و بورس انرژی، حکایت از نگاه بلندپروازانه این نگین بی 
خلیج فارس به عنوان دروازه ورود به عرصه رقابت جهانی دارد، 
تجاری  آزاد  منطقه  نخستین  عنوان  به  کیش  جزیره  در  افزود: 
توسعه  هدف  با  خاورمیانه  آزاد  مناطق  مهمترین  از  یکی  کشور 
ایجاد  خارجی،  و  داخلی  تجارت  توسعه  المللی،  بین  گردشگری 
فرصت های سرمایه گذاری منحصر به فرد با ارزش افزوده باال و 

سازگار با محیط زیست ایجاد شده است.
علی اصغر مونسان با اشاره به زیرساخت های موجود در جزیره 
کیش گفت: امروزه با توسعه زیرساخت های جزیره کیش، شاهد 
شکوفایی این تالش ملی و سرافرازی این مروارید خلیج همیشگی 
همانا  که  نهایی  گام  برداشتن  برای  را  خود  که  هستیم  فارس 
نزدیك شدن به الگوی توسعه ایران اسالمی 1404 و تبدیل شدن 
 به مرکز مبادالت اقتصادی بین المللی ایران با محوریت بورس های
اوراق بهادار، کاال و انرژی در آینده ای نزدیك است مهیا می کند.
وی تأکید کرد: کیش امروز خود را مهیای آن کرده است که محور 
ادغام مجدد و مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران به اقتصاد جهانی 
 باشد و فضای مطلوب و آرمانی کسب و کار را برای سرمایه گذاران، 
تجار و گردشگران در باالترین سطح استانداردهای جهانی فراهم 

کند.
 مونسان توسعه ظرفیت های تجارت بین المللی، توسعه زیرساخت های

تأمین  کیش،  جزیره  گمرکات  توسعه  المللی،  بین  ارتباطات 
خدمات  های  زیرساخت  توسعه  ارتقاء  و  تولید  های  زیرساخت 
به  اتصال  و  اقتصاد  رشد  اهداف  تحقق  جهت  در  را  گردشگری 

اقتصاد جهانی ذکر کرد.
وی اظهار داشت: بهره گیری از تجارب حوزه های موفق بشری همواره 

یکی از راهکارهای کارآمد جهت گذر از تالطمات اقتصادی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: برگزاری همایش ها 
و هم اندیشی های تخصصی و کارآمد در جهت موضوعات مبتالبه 
بنگاه های اقتصادی و مؤسسات مالی، پولی و بورس می تواند ما را 
به یك پاسخ جامع و هماهنگ شده جهت گذر از بحران رهنمون 

کند.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه رشد 
 اقتصادی کشور ما در گرو بهبود فضای کسب و کار و برنامه ریزی 
زمینه  کار  و  کسب  فضای  بهبود  داشت:  بیان  است  مدت  بلند 
 ساز ایجاد فرصت های شغلی و توسعه کسب و کارهای داخلی و 
برای  شده ای  شناخته  فرمول  هیچ  که  زمانی  است.  بین المللی 
تحرك رشد اقتصادی وجود نداشته باشد آگاهی و اطالعات شفاف 
در اقتصاد می تواند به کمك سیاست گذاران اقتصادی جهت درك 
بهتر اقتصاد کشور و جهان پیرامونشان بیاید و آنان را به سمت 

بهبود و توسعه رهنمون شود.
وی به بحران اقتصادی جهان در سال 2007 اشاره کرد و افزود: 
در سال 2007 جهان دچار بحران اقتصادی عمیقی شد و حداقل 
و شود  نمایان  مجدداً  رشد،  های  بارقه  تا  کشید  طول  سال   دو 

پس لرزه های آن بحران را هنوز می توان در برخی نقاط جهان 
احساس کرد.

و   اقتصاد  عرصه  فعاالن  مکرر  گردهمایی  کرد:  تأکید  مونسان 
شرکت های بزرگ اقتصاد جهانی در رویدادهایی همچون نشست 

بانك جهانی و صندوق  اقتصاد جهانی در داووس و نشست های 
و  ایجاد فضای شفاف  راستای  بیست در  بین المللی پول و گروه 
هماهنگ در راستای دستیابی به سیاست های قابل اتکاء، عالمانه 
و عملگرایانه جهت گذشتن از این رکود بی مانند اقتصادی جهان 

بوده است.
وی با ارائه گزارشی از بانك جهانی یادآور شد: اقتصاد دنیا در سال 
2013، 2/4 درصد رشد داشته و به سطح 73 تریلیون دالر به نرخ 
این رشد به 3/2  جاری رسیده است و پیش بینی می شود که 

درصد در انتهای سال 2014 برسد.
تا متوسط در  با درآمد کم  اضافه کرد: سهم کشورهای  مونسان 
اقتصاد جهان از 31 درصد در سال 2012 به 32/2 درصد در سال 
2013 رسیده و پیش بینی می شود که رشدی معادل 53 درصد 

در سال 2014 داشته باشند.
وی تصریح کرد: در چند سال گذشته تشدید تحریم ها و اتخاذ 
متعدد  های  تالطم  ایجاد  باعث  زا،  تورم  های  سیاست  برخی 
اقتصادی و عدم امکان پیش بینی و تصمیم گیری فعاالن اقتصادی 
و سرمایه گذاران شد که با آغاز به کار دولت تدبیر و امید و در 
 نتیجه فعالیت مدیران سختکوش و دانش محور دولت و بهره گیری
شاهد  خارجی،  دیپلماسی  فضای  تلطیف  و  اندیشمندان  توان  از 

بهبود تمامی شاخص های اقتصاد ملی در کوتاه مدت هستیم.
از  گذار  فرایند  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیئت  رئیس 
تحریم ها و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را نیازمند شناسایی و 
بررسی سناریوهای مختلف پیوند و ادغام در اقتصاد جهانی دانست 
و اظهار کرد: رفع موانع سرمایه گذاری و بستر سازی همکاری های 
توسعه  ابزارهای  و  بازار سرمایه  بانکی،  زمینه های  در  بین المللی 
کسب  فضای  هوشمندانه  صورتی  به  بیمه ها  انواع  نظیر  تجارت 
و کار را جـهت حضور و جـذب سـرمایه گذاران خـارجی بهبود 

می بخشد.
وی هدف اصلی دولت تدبیر و امید را تحقق خروج غیر تورمی از رکود 
و توسعه تجارت خواند و افزود: هدف دولت، خروج از رکود با استفاده 
از ابزارهای قدرتمندی همچون توسعه بانکداری بین المللی، تسهیل 
در تأمین منابع مورد نیاز طرح ها با بکارگیری روش های نوین تأمین 
مالی، افزایش مشوق ها و انگیـزه های سرمایه گذاران داخلی و خارجی، 
رونق بورس اوراق بهادار، رونق توسعه بورس کاال، راه اندازی بورس 

انژی و رونق گردشـگری بین المللی است.
سیاست جذب سرمایه باید معطوف به جلب سرمایه هایی 

باشد که مکمل استراتژی توسعه کشور هستند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این مطلب که جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش حجم و تنوع صادرات 
و در نتیجه افزایش قابلیت رقابت در صادرات به خودی خود قابل 
هدفی  به  نیل  برای  ای  وسیله  اینها  کرد:  تصریح  نیست  تحقق 
این سیاست  بنابر  اقتصادی کشور هستند.  توسعه  یعنی  مهمتر، 
جذب سرمایه باید معطوف به جلب سرمایه هایی باشد که مکمل 
 استراتژی توسعه کشور هستند. لذا به نظر می رسد که اولویت های
رشد   نظر  از  که  هایی  بخش  به  باید  ایران  در  گذاری  سرمایه 
صنعت و وجود فن آوری و طرح های جدید به کشور مزیت نسبی 

اقتصای ایجاد می کنند داده شود.
رویدادها  این  برگزاری  کرد  امیدواری  اظهار  همچنین  مونسان 
همزمان با تالش های تیم مذاکره کننده هسته ای ایران  که برای 
تثبیت اقتدار جمهوری اسالمی و توسعه دیپلماسی بین المللی در 
جریان است با تحقق اهداف ملی و راهبردی تثبیت شده در رهیافت 

اقتصاد مقاومتی همراه شود.
صالح آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور:

بورس  بازار  در  تومان  میلیارد   400 ارزش  به  شرکت   500
حضور دارند.

در بخش دیگری از این مراسم علی صالح آبادی رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه 40 صنعت در بورس و فرابورس 
منطقه شده  بورس  تنوع  این مسأله موجب  افزود:  دارند  شرکت 
بخش های  از  اقتصادی  های  شرکت  برترین  آنکه  ضمن  است 

مختلف سهامشان در بازار سرمایه داد و ستد می شود.
وی همچنین به فعالیت 500 شرکت در بورس و فرابورس کشور 
برآورد  تومان  میلیارد   400 بازار  این  ارزش  گفت:  و  کرد  اشاره 

شده است.
صالح آبادی جایگاه بورس اوراق بهادار و کاال را در کشور مثبت 
لحاظ  از  کاال  و  بهادار  اوراق  بورس  داشت:  اظهار  و  کرد  ارزیابی 
زیرساخت ها در وضعیت قابل قبولی است و با بهره گیری از ابزارها 

 محدودیت های مکانی مرتفع شده است به طوری که سرمایه گذاران 
 داخلی وخارجی می توانند از اوراق اجاره، مشارکت و مرابحه بهره گیری

کنند.
رییس سازمان خصوصی سازی کشورخبرداد:

افزایش مشموالن سهام عدالت به 49 میلیون نفر
رییس سازمان خصوصی سازی نیز در این مراسم از افزایش تعداد 
مشموالن سهام عدالت از 42 به 49 میلیون نفر خبر داد و گفت: 
بر اساس برنامه ها قرار است ثمن معامله از محل سود آن آزاد 

شود و مهلت زمان آن نیز 10 سال پیش بینی شده است.
 میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی، به برخی ابهامات و سوء استفاده ها 
که وزارت اقتصاد را برآن داشت تا الیحه ای در راستای ساماندهی 
طرح سهام عدالت تنظیم کند اشاره کرد و افزود: البته این الیحه 

هنوز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.
وی ادامه داد: ساماندهی طرح عدالت بزودی انجام و تعیین تکلیف 

نهایی می شود.
پوری حسینی به تالطمات بازار سرمایه اشاره کرد و تصریح کرد: 
این تالطم ها ما را از افزایش عرضه تعداد بیشتر سهام شرکت ها 

منع می کند.
معاون وزیر نفت:

با همکاری بورس اوراق بهادار  صندوق توسعه پتروشیمی 
تأسیس می شود.

عباس شعری مقدم معاون وزیر نفت و دیگر سخنران این مراسم از 
تأسیس صندوق توسعه پتروشیمی با همکاری بورس اوراق بهادار 
سرمایه گذاران  حضور  ساز  زمینه  صندوق  این  گفت:  و  خبرداد 

بزرگ و کوچك برای سرمایه گذاری در پتروشیمی خواهد بود.
شعری مقدم افزود: براساس پیشنهاد دولت، سرمایه گذارانی که 
در مناطق آزاد و در صنایع پایین دست سرمایه گذاری کنند از 
30 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد که البته باید این مطلب 

به تأیید مجلس شورای اسالمی هم برسد.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه ها در شرایطی برگزار می شود که 
تغییرات اوضاع در صحنه های بین المللی و منطقه ای دستخوش 
داخلی،  عرصه  در  کرد:  تأکید  است  وسیعی  و  سریع  تغییرات 
یافته  پایان  پتروشیمی رسماً  فرآیند خصوصی سازی در صنعت 
و تالش کشورهای غربی برای زمینه سازی جهت ایفای نقش و 
از برداشته  ایران پس  ارتقای جایگاه خود در صنعت پتروشیمی 
به ظهور یك  تا  از تحریم ها سبب شده است  ناشی  شدن موانع 
از  بیش  با مشارکت بخش خصوصی  بار  این  ولی  دوباره،  جهش 

پیش امیدوار باشیم.
معاون وزیر نفت اظهار امیدواری کرد تا در سایه فضای بسیار مطلوبی 
که اینك در صنعت پتروشیمی پدید آمده و زمینه برای توسعه این 
صنعت فراهم شده است در صورتی که سرمایه گذاری های جدید وارد 

عرصه این صنعت شوند  جهش بزرگی را شاهد باشیم.
وی اضافه کرد: ایران با دارا بودن 11 درصد از ذخایر نفتی و 17 
درصد ذخایر گازی از لحاظ مجموع منابع هیدرو کربنی، رتبه اول 
انرژی  تولید  بزرگ  مراکز  از  بعنوان یکی  و  داراست  را در جهان 
جهان، تنها کشوری است که مجموع هیدروکربورهای مورد نیاز 
صنایع پتروشیمی را چه در منابع گازی و چه در منابع مایع به 

باالترین میزان در اختیار دارد.
شعری مقدم ادامه داد: صنعت پتروشیمی در ایران در نیم قرن 
اخیر همواره موتور محرکه توسعه پایدار و اشتغال آفرینی را در 
ابعاد ملی داشته است. از این رو توسعه این صنعت، همواره برای 

دولتمردان ایران از اولویت ویژه ای برخوردار بوده است.
سرمایه،  بازار  بیمه،  بانك،  بورس،  بین المللی  نمایشگاه  نخستین 
 خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری

 کشور در کیش با هدف معرفی ساز و کارهای مناسب سرمایه گذاری 
المللی  بین  بازار  دانش  و  تجربیات  انتقال  سرمایه،  بازار  در 
نهادهای مالی، معرفی خدمات  توانمندی های  سرمایه، شناسایی 
ترغیب  و  سازی  سرمایه گذاری، خصوصی  بیمه،  بانکداری،   نوین 
مسکن،  سرمایه گذاری  حوزه های  در  شرکت  به  گذاران  سرمایه 
120شرکت  حضور  با  و  شهرسازی  و  عمران  گردشگری،  انرژی، 

داخلی و خارجی به طور همزمان برگزار شد.
الزم به ذکر است هشت نشست تخصصی در محورهای مختلف 
برگزاری نمایشگاه در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش 
با حضور مسؤوالن و صاحبنظران رشته های مذکور برگزار گردید.
عالقمندان پذیرای  ماه  آبان   2 تا  مهرماه   29 از  نمایشگاه   این 

 بود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد :

تبدیل جزیره کیش به دروازه ورودی ایران به اقتصاد جهانی
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و ششمین  سرمایه  و  بیمه  بانك،  بورس،  المللي  بین  نمایشگاه  اولین 
نمایشگاه معرفي فرصت هاي سرمایه گذاري »29 مهرماه 1393« 

در کیش گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، هر دو 
نمایشگاه با حضور 120 شرکت داخلي و خارجي، فعاالن اقتصادي و ارکان 
بازار سرمایه، بانك ها، مؤسسات تأمین مالی، شرکت های فعال در حوزه 
ها، کارگزاری  بهادار،  اوراق  بورس  در  های حاضر   بازار سرمایه، شرکت 
نهادهای سرمایه گذاری، ستادهای سرمایه گذاری استان ها، مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و نیز مجریان و دست اندرکاران طرح ها و پروژه های 
گردشگری،  انرژی،  سرمایه،  بازار  های  بخش  در  کشور  گذاری  سرمایه 
مسکن و عمران و شهرسازی و همچنین حضور شرکت هاي داخلي و 
خارجي با تـمرکز بر حــوزه هاي انرژي، گردشگري، مسکن، شهرسازي، 
عمران به منظور آشنایي سرمایه گذاران داخلي و خارجي با ظرفیت هاي 
سرمایه گذاري در پروژه هاي داراي توجیه اقتصادي و ترغیب و تشویق 
سرمایه گذاران به مشارکت در این طرح ها  از 29 مهر تا دوم آبان در 
مرکز نمایشگاه هاي بین المللي جزیره کیش و در فضایي به وسعت 21 

هزار مترمربع برگزار شد.
مهمترین اهداف برگزاري هر دو  نمایشگاه معرفي جدید ترین فرصت هاي 
سرمایه گذاري در طرح هاي کالن ملي  در حوزه هاي گردشگري، عمران و 
 شهرسازي و مسکن و انرژي، جلب مشارکت بخش خصوصي و سرمایه گذاران
داخلي و خارجي، ارائه جدیدترین الگوهاي تأمین مالي براي طرح هاي 
و  گذاران  بین سرمایه  تجاري  و  فني  اطالعات  تبادل  و  گذاري  سرمایه 

مجریان طرح هاي سرمایه گذاري است.
تشویق  به  توان  مي  نمایشگاه  این  برگزاري  اهداف  دیگر  از  همچنین 
پروژه هاي سرمایه گذاري  بیشتر بخش خصوصي در  مشارکت هر چه 
سیاسي،  اقتصادي،  موقعیت  توصیف  و  شناساندن  نمایشگاه،  با  مرتبط 
اجتماعي و فرهنگي کشور به سرمایه گذاران خارجي، تبادل اطالعات و 
ارتقاء هماهنگي و همکاري بین دست اندرکاران، متولیان و سایر نهادهاي 
مرتبط با حوزه سرمایه گذاري و بررسي مسایل سرمایه گذاران با حضور 
گذاران  با سرمایه  بیشتر  و مشارکت  رفع مشکالت  منظور  به  مسؤوالن 

اشاره کرد.
این گزارش می افزاید معرفي قابلیت هاي نهادهاي مالي داخلي و خارجي، 
توانمندي ها و دستاوردهاي بازار سرمایه، پول و بیمه کشور، محصوالت 
خدمات  بهادار،  اوراق  بورس  در  حاضر  هاي  شرکت  هاي  توانمندي  و 
نوین بانکي در حوزه بازار پول کشور، خدمات نوین بیمه اي، کمك به 
تشکیل سرمایه دراقتصاد ملي، افزایش ظرفیت ها براي رقابت بازار پول و 
سرمایه کشور با بازارهاي مشابه منطقه از دیگر اهداف برگزاري نخستین 

نمایشگاه بین المللي بورس، بانك، بیمه و سرمایه در کیش بود.
 از دیگر اهداف برگزاري ششمین نمایشگاه معرفي فرصت هاي سرمایه گذاري 
مي توان به معرفي جدیدترین فرصت هاي سرمایه گذاري در طرح هاي 
و  مسکن  و  شهرسازي  و  عمران  گردشگري،  هاي  حوزه  در  ملي  کالن 
انرژي، جلب مشارکت بخش خصوصي و سرمایه گذاران داخلي و خارجي، 
ارائه جدیدترین الگوهاي تأمین مالي براي طرح هاي سرمایه گذاري و 
تبادل اطالعات فني و تجاري بین سرمایه گذاران و مجریان طرح هاي 

سرمایه گذاري اشاره نمود.

گفتني است در حاشیه برگزاري هر دو نمایشگاه 10 نشست تخصصي با 
حضور کارشناسان و مجریان سازمان خصوصي سازي کشور، بورس اوراق 
بهادار، شرکت ملي صنایع پتروشیمي، سازمان هاي بیمه اي و مجریان 

طرح هاي سرمایه گذاري برگزار گردید.

پنجمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان 
در  مؤثر  های  طرح  تصویب  و  بررسی  هدف  با  هرمزگان 
به  استان  در  دانشگاه  این  وری  بهره  افزایش  و  توسعه 

میزبانی جزیره کیش برگزار شد.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
دانشگاه  امنای  پنجمین جلسه هیئت  آزاد کیش،  منطقه 
ترکان  مهندس  حضور  با  هرمزگان  استان  اسالمی  آزاد 
دانشگاه،  این  امنای  هیئت  عضو  و  جمهور  رییس  مشاور 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مونسان   مهندس 
کیش،  جمعه  امام  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان 
و مسؤوالن واحد بین الملل دانشگاه آزادکیش 24 مهر در 

مرکز همایش های بین المللی جزیره برگزار شد.
اخیر،  سال  چند  در  دانشگاه  این  عملکرد  گزارش  ارائه 
و  نظر کمی  از  در حوزه های مختلف  میزان رشد  بررسی 
بازدارنده  عوامل  و  پیشرفت  در  مؤثر  علل  بررسی  کیفی، 
درمسیرتوسعه در این دانشگاه، مقایسه آمارهای واحدهای 
دانشگاه آزاد در شهرهای مختلف استان به منظور دستیابی 
به نتایج کارآمد و تصویب طرح های مؤثر بر توسعه و رفع 

مشکالت، محورهای اصلی برگزاری این جلسه بود.
همچنین در این جلسه مهندس ترکان به بررسی نیازهای 
دانشگاه  در  معرفی شده  های  رشته  انطباق  و  منطقه  هر 
جغرافیایی  موقعیت  و  اجتماعی  اقتصادی،  شرایط  با  آزاد 
های  رشته  در  جوانان  تربیت  گفت:  و  کرد  تأکید  منطقه 
مورد نیاز منطقه عالوه بر تأمین نیروی انسانی متخصص و 
مورد نیاز در بخش های مختلف باعث می شود جوانان در 

رشته های ناکارآمد در جامعه تحصیل نکنند.
 مشاور رییس جمهور افزود: هدف گذاری ما توسعه قطب های 
جمعیتی در بوشهر، جاسك و چابهار است که با پیگیری 
باید  ساحلی،  شهرهای  این  برای  نفره  هزار   500 اقتصاد 
های  رشته  کارکردهای  مناطق،  این  اهداف  تعیین  برای 

دانشگاهی نیز بررسی وتعریف شود.

 مهندس مونسان نیز در این نشست ضمن قدردانی از تالش های 
ریاست واحد بین الملل دانشگاه آزاد درجزیره کیش گفت: 
از  تعامل همواره  و  با همکاری  آزاد کیش  منطقه  سازمان 

گسترش فعالیت های این دانشگاه حمایت کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از آمادگی این سازمان 
های حوزه  توسعه  راستای  در  جانبه  همه  همکاری   برای 
وکیفی  کمی  رشد  با  امیدوارم  افزود:  و  خبرداد  علمی 
دانشگاه آزاد، تحصیل دراین دانشگاه گزینه انتخابی جوانان 

کشور و جایگزین دانشگاه های خارجی باشد.
وجود  به  اشاره  با  نیز  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
سه مرکز بزرگ دانشگاهی درکشور گفت: بخشی از جوانان 
علوم  وزارت  طریق  از  کشورمان  در  تحصیل  به  عالقمند 
دانشگاه های  طریق  از  بخشی  سراسری،  دانشگاه های  و 
غیرانتفاعی و گروهی نیز توسط دانشگاه آزاد جذب می شوند.

امام جمعه کیش افزود: برای ایجاد انگیزه در دانشجویان به 
منظور تحصیل در داخل کشور به جای کشورهای خارجی، 
و  ساختار  کمیت،  کیفیت،  ویژگی   4 به  باید  ها  دانشگاه 

فضای فیزیکی توجه داشته باشند.
 4 این  کرد:  تأکید  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
محور در شعبه های بین الملل دانشگاه ها باید به صورت 
واحدهای  عنوان  به  بتوانند  تا  قرارگیرد  توجه  مورد  ویژه 
بین المللی با ایجاد جذابیت و عالقمندی برای دانشجویان 
از  از خروج جوانان  با دانشگاه های خارجی  رقابت  ضمن 

کشور جلوگیری کنند.
 وی با اشاره به ظرفیت های خوب کیش برای فعالیت حوزه های 
علمی از حضور مهندس ترکان ومهندس مونسان به عنوان 
فرصتی ارزشمند برای رشد و توسعه دانشگاه ها درکیش و 

مناطق آزاد کشور یاد کرد.

تحصیل علم مطابق با نیازهای بازار کار هدف گذاری شود
مهندس ترکان مشاور عالی رییس جمهور:

جوانان دررشته های ناکارآمد تحصیل نكنند

مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در جمع 
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی کیش ضمن اشاره به 
سه اولویت اصلی سازمان در برنامه ریزی ها گفت: نحوه 
افزایش  در  کیش  عمومی  ونقل  حمل  رانندگان  برخورد 

رضایتمندی گردشگران بسیار مؤثر است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، همزمان با برگزاری جشن بزرگ والیت و آغاز 
به کار پروژه بزرگ واگذاری 48 هزار مترمربع زمین برای 
ناوگان  رانندگان  برای  واحد مسکونی  هزار و200  احداث 
حمل و نقل عمومی کیش که با حضور جمعی از مسؤوالن 
و مدیران سازمان برگزار شد مهندس کشت پور با اشاره 
به توسعه زیرساخت ها، افزایش ورود گردشگران و معرفی 
ظرفیت های کیش به عنوان سه اولویت اصلی سازمان در 
نقل  و  حمل  رانندگان  نقش  اهمیت  بر  ها  ریزی  برنامه 

عمومی در افزایش رضایتمندی گردشگران تأکید کرد.
مشاور عالی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
توسعه زیرساخت ها از جمله فعالیت هایی است که قابل 
مشاهده نیست اما پیشرفت همه بخش ها منوط به تکمیل 

زیرساخت هاست.

رشد  به  رو  جمعیت  برای  امکانات  تأمین  افزود:  وی 
گردشگران مطابق با برنامه ریزی ها با هدف ارائه خدمات 

با کیفیت نیازمند توسعه زیرساخت هاست.
مهندس کشت پور در ادامه از افزایش ورود گردشگران و 
رونق بازارها به عنوان عوامل مؤثر در رسیدن کیش به مرز 
توسعه یاد کرد و گفت: در راستای دستیابی به این اهداف 
نحوه برخورد با گردشگران از اهمیت باالیی برخوردار است.
مشاور عالی مدیر عامل سازمان افزود: رانندگان حمل ونقل 
عمومی کیش نخستین کسانی هستند که گردشگران در 
بدو ورود با آنان تعامل دارند به همین دلیل نوع برخورد و 
رفتار رانندگان و حفظ پاکیزگی و آراستگی وسیله نقلیه 
و شخص راننده در افزایش رضایتمندی گردشگران نقش 

بسیار زیادی دارد.
از مردمداری و صمیمیت به عنوان مؤلفه های مورد  وی 
برای  سفر  تکرار  عوامل  از  و  مونسان  مهندس  تأکید 

گردشگران نام برد.
مزیت   3 دارای  کیش  جزیره  افزود:  پور  کشت  مهندس 
طبیعی آفتاب، ماسه و دریاست که این مزایا در دنیا بسیار 

مورد توجه گردشگران است.

گردشگری  اماکن  زیبا،  های  خیابان  سبز،  فضای  از  وی 
و تفریحی و نبود ترافیك به عنوان دیگر مزایای کیش و 

شاخصه های توسعه یافتگی یاد کرد.
گذاری  هدف  به  اشاره  با  سازمان  مدیرعامل  مشاورعالی 
 3 از  سالیانه  میزبانی  خصوص  در  مونسان  مهندس 
و  رسانی  اطالع  با  گفت:  گردشگر  هزار  پانصد  و  میلیون 
ساالنه  جذب  برای  باید  کیش  های  توانمندی  معرفی 
منظور  به  کشور  میلیونی   70 جمعیت  از  درصد   5
 درآمدزایی و افزایش ثروت برای همه اقشار جامعه تالش 

کنیم.
وی در پایان ضمن تقدیر از تالش های مسؤوالن برای تأمین 
مسکن رانندگان حمل و نقل عمومی کیش از همه شهروندان 
و فعاالن عرصه های مختلف خواست به منظور دستیابی 
مشی وخط  ها  سیاست  راستای  در  جزیره  در  توسعه   به 

سازمان منطقه آزاد کیش حرکت کنند.
ساخت  پروژه  کار  به  آغاز  مراسم  و  والیت  عید  جشن 
عمومی  نقل  و  حمل  رانندگان  برای  مسکونی  واحدهای 
کیش 21 مهر ساعت 20 با اجرای برنامه های شاد و مفرح 

در تاالر شهر کیش برگزار شد.

تأکید مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر سه  اصل  توسعه محور

توسعه زیرساخت ها، افزایش ورود گردشگران و معرفی ظرفیت ها در کیش

برگزاری دو نمایشگاه بزرگ ملی و بین المللی با هدف توسعه سرمایه گذاری در جزیره کیش

تشویق و تقویت مشارکت های سرمایه ای در اقتصاد ایران
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با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر نامگذاری 
سال جاری به عنوان »اقتصاد و فرهنگ با عزم 
نیز  یازدهم  دولت  جهادی«،  مدیریت  و  ملی 
اصلی ترین راه خروج از رکود را توسعه صادرات 
غیرنفتی در نظر گرفته و حمایت های زیادی را 
و  دیده  تدارک  غیرنفتی  صادرات  رونق  برای 
قرار است صادرات غیرنفتی به 60 میلیارد دالر 

برسد.
امسال،  اول  نیمه  در  گزارشات  آخرین  اساس  بر 
صادرات کاال به 23 میلیارد دالر و صادرات خدمات 
به پنج میلیارد دالر رسید و در مجموع 28 میلیارد 

دالر صادرات غیرنفتی برای کشور رقم زده شد.
مجموع صادرات کاال و خدمات نسبت به واردات از 
نظر ارزشی دو میلیارد دالر افزایش داشته و میزان 
و  درصد   18 گذشته  سال  با  مقایسه  در  صادرات 
بدون احتساب میعانات گازی حدود 10 درصد رشد 
پایان سال  تا  برای صادرات کاال  آنچه  داشته است؛ 
میلیارد  به صادرات 49  هدف گذاری شده دستیابی 
 12 صادرات  نیز  خدمات  بخش  در  و  است  دالری 

میلیارد دالری هدف گذاری شده است.
در بین قاره ها، آسیا بیشترین میزان صادرات غیرنفتی 
را به خود اختصاص داده و سهم 93 درصدی دارد و 
پس از آن اروپا و آفریقا هستند و استرالیا و اقیانوسیه 

کمترین سهم را دارند.
در  کشور  غیرنفتی  صادرات  نامناسب  وضعیت 

طول برنامه های اول تا سوم
به  توسعه  مختلف  برنامه های  در  غیرنفتی  صادرات 
عنوان یکی از اهداف مهم تلقی شده است، لکن در 
طول برنامه های اول تا سوم توسعه، وضعیت صادرات 

وضعیت  از  و  نبوده  مناسب  چندان  کشور  غیرنفتی 
برنامه   در  اینکه  تا  است  بوده  کمتر  پیش بینی شده 
کشور  غیرنفتی  صادرات  عملکرد  توسعه،  چهارم 
حکایت از افزایش آن نسبت به رقم پیش بینی شده 

در برنامه داشته است.
به  غیرنفتی،  صادرات  باالخص  صادرات  گسترش 
در  و  اقتصادی  رشد  در  مهم  عوامل  از  یکی  عنوان 
قرار  توجه  مورد  اقتصادی  توسعه ی  حصول  نهایت 
می گیرد؛ به نحوی که توسعه  تجارت خارجی می تواند 
بخش های  در  کارایی  و  تخصص  افزایش  به  منجر 
صادراتی و در نهایت باعث تخصیص بهینه  منابع از 
و  مولد  بخش های  به  غیرکارا  و  غیرمولد  بخش های 
شایانی  کمك  کشور  اقتصادی  رشد  به  و  شود  کارا 
می تواند  غیرنفتی  صادرات  گسترش  همچنین  کند. 
در  کارایی  تولید،  عوامل  بهره وری  افزایش  موجب 
از  استفاده  و  تکنولوژی  پیشرفت  منابع،  تخصیص 
رقابت پذیری  قدرت  ایجاد  روز جهت  تکنولوژی های 

در سطح بین المللی شود.
صادراتی  مزیت  وزیر،  دید  از  که  بخش هایی 

دارند
حجم  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

صادرات ایران در شش ماه نخست امسال گفت: در 
این مدت 23 میلیارد دالر کاال به خارج صادر شد 
این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 20  که 
درصد رشد نشان می دهد، در بخش صدور خدمات 
بودیم؛  با 13 درصد رشد مواجه  نیز  فنی مهندسی 
به گونه ای که در 6 ماهه نخست امسال بیش از پنج 
میلیارد دالر خدمات فنی مهندسی صادر شده است.

نعمت زاده با بیان اینکه برای ایجاد حرکتی جهشی 
گفت:  شود،  فکرهای جدید  باید  کشور  صادرات  در 
برای این قضیه باید چندین رشته صنعتی و تولیدی 
محور  هستند،  برخوردار  بیشتری  مزیت های  از  که 
فعالیت های ما قرار گیرد. ضمن آنکه تالش های خود 
را باید در زمینه سرمایه گذاری تربیت نیروی انسانی 
و بازاریابی متمرکز کنیم تا شاهد یك رشد جهشی 

در بخش صادرات باشیم.
که  است  بخش هایی  جمله  از  خودرو  وی  گفته  به 
کشور در آن مزیت صادراتی دارد و چنانچه بتوانیم 
تا سال 1400 یك میلیون دستگاه صادر کنیم بین 
10 تا 15 میلیارد دالر درآمد صادراتی نصیب کشور 
تا  بین شش  فوالد  بخش  در  می توانیم  خواهد شد. 
هفت میلیارد دالر، در بخش مس حدود 2/5 میلیارد 
دالر، در نساجی و پوشاك حدود پنج میلیارد دالر، 
در زمینه معدن و صنایع معدنی حدود پنج میلیارد 
پنج  حدود  ساختمانی  محصوالت  زمینه  در  و  دالر 

میلیارد دالر درآمد صادراتی داشته باشیم.
خبرهای خوش وزیر برای صادرکنندگان

همچنین طبق وعده نعمت زاده ردیف بودجه ای برای 
زیرساخت های  توسعه  و  صادراتی  جوایز  پرداخت 
می شود.  لحاظ   1394 سال  بودجه  در  صادراتی 

مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

انضباط مالی در 
دستور کاردولت قرار 

گرفته است

همچنین صدور ضمانت نامه های بانکی تصویب شده 
و کمتر از یك ماه، تصمیم گیری نهایی در این زمینه 

صورت می گیرد و راهکارهایش نهایی می شود.
سرمایه  و  صادرات  توسعه  بانك  سرمایه  افزایش 
صندوق ضمانت صادرات ایران یکی از موارد مهمی 
در  الیحه  عنوان  به  نعمت زاده  گفته  به  که  است 
برسد  تصویب  به  است  امید  و  شده  مطرح  مجلس 
به  صادرات  ضمانت  صندوق  حاضر  حال  در  چون 
به  را  خود  وظایف  نمی تواند  سرمایه،  کمبود  دلیل 

خوبی انجام دهد.
کمك مالی به کاهش هزینه های حمل  و نقل دریایی 
برنامه ریزی در جهت حل کاستی های موجود در  و 
مبانی خروجی کشور و تشویق سرمایه گذاران بخش 
دیگر  از  کنند  سرمایه گذاری  بتوانند  که  خصوصی 
صادرات  شورای  در  اخیراً  که  است  مهمی  موارد 
هنوز  جزئیاتش  اما  شده  تصمیم گیری  آن  درباره 

مشخص نشده است.
زمینه  در  مناسب  بسترسازی  برای  دولت  تالش 

صادرات
روز  مراسم  در  جمهور  رییس  اول  معاون  همچنین 
برای  دولت  تالش  از  ماه(  )29مهر  صادرات  ملی 
و  داد  خبر  صادرات  زمینه  در  مناسب  بسترسازی 
صادرکنندگان  با  جلسه ای  زودی  به  کرد:  اعالم 
خواهیم داشت تا با حضور بانك ها مشکالت بررسی 

و حل شود.
به اعتقاد اسحاق جهانگیری برای مسأله اشتغال باید 
است  مصمم  دولت  کنیم.  فکر  تولید  و  صادرات  به 
تسهیالت الزم برای صادرات را فراهم کند. این دولت 
در سه سال گذشته دو میلیون و 100 هزار بشکه 
داشته  بودجه  در  دالر  از 120  بیش  قیمت  با  نفت 
اما اکنون یك میلیون بشکه نفت صادر می کنیم که 
50 درصد آن در صندوق توسعه واریز و نصف آن در 

اختیار دولت قرار می گیرد.
و  جهانی  کار  تقسیم  در  مناسب  جایگاه  کسب  اما 
قدرت  افزایش  برای  نسبی  مزیت های  به کارگیری 
رقابت پذیری اقتصاد ملی در سطح جهانی، از الزامات 
به  و  غیرنفتی  صادرات  ترکیب  در  بازنگری  اساسی 
کلی سیاست های بخش واردات و صادرات کشور است 
که مسؤوالن باید بدان توجه کافی داشته باشند. با 
توجه به مطالب فوق الذکر، سیاست گذاری های کالن 
بازنگری  و  تأمل  محتاج  کشور،  صادرات  به  مربوط 
افزایش  باید  مهم،  این  به  نیل  برای  و  است  جدی 
از  باال  فناوری  دارای  و  شده  ساخته   کاالهای  سهم 
برنامه   تعریف  همچنین  و  کشور  غیرنفتی  صادرات 
جامع توسعه  صادرات مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده و 
افزایش بهره وری و جلوگیری از خام فروشی در بخش 
صادرات غیرنفتی مد نظر سیاست گذاران اقتصادی 

کشور قرار گیرد.

ادامه در صفحه بعد

نشست تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
از طریق خصوصی سازی در ایران با حضور معاون وزیر 
 امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان خصوصی سازی 
فر  سبحانی  سازمان،  این  عامل  هیات  اعضای  و 
هیات  در  مجلس  ناظر  عضو  و  مجلس  نماینده 
 واگذاری، سرمایه گذاران و مدیر عامالن شرکت های 

مختلف برگزار شد.

سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
های  همایش  مرکز  در  که  نشست  این  در  آزاد   منطقه 
سازمان  رییس  شد  برگزار  کیش  جزیره  المللی   بین 
خصوصی سازی با تأکید بر اینکه عقالنیت از ویژگی های 
بخش خصوصی است، آگاهی از اشکاالتی که فعاالن مطرح 
می کنند و بازبینی در قیمت گذاری ها در صورت وارد بودن 
بیان اندیشی  هم  های  نشست  های  ویژگی  از  را   ایرادات 

کرد.
پوری حسینی از فعاالن اقتصادی خواست در تعامل پویا با 

سازمان خصوصی باشند. 
به  متعلق  سهام  تنها  سازی  خصوصی  سازمان  افزود:  وی 
 دولت را عرضه می کند و مؤسسات عمومی و هولدینگ هایی

به  ارتباطی  بازنشستگی  سازمان  و  اجتماعی  تأمین  نظیر 
دولت ندارد.

رییس سازمان خصوصی سازی، صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه 
آلومینیوم  شرکت  کرمانشاه،  و  الوان  بندرعباس،  نفت 
المهدی، لوله گستر اسفراین، ماشین سازی و ریخته گری 
تبریز، نیروگاه منجیل و کشت و صنعت و دامپروری مغان را 

از جمله شرکت های قابل واگذاری نام برد.
پوری حسینی، ایران ایر را از جمله مهم ترین شرکت های 

عرضه شده برای خصوصی سازی برشمرد. 
به گفته محمدتبار معاون سازمان خصوصی سازی  عرضه 

شرکت ها به صورت کنترلی انجام می شود.
اعضای هیات مدیره سازمان خصوصی سازی  از  پور  عالی 
نیز با اشاره به دالیل اجرای امر خصوصی سازی و تحدید  
در  جهان  در  دولت  توسط  اقتصاد  مدیریت  و  مالکیت 
چهل سال گذشته، در ادامه سخنانش به بررسی دو نظام 

سوسیالیستی و سرمایه داری پرداخت.
وی تسهیل رشد اقتصادی، بازسازی ابعاد مالکیت شهروندان، 
 کنترل منابع اقتصادی بیشتر و کاهش بدهی های دولت ها
اقتصادی  ساختار  اصالح  از  ها  دولت  هدف  جمله  از  را 

کشورها بیان کرد.
 عالی پور افزود: تجربه خصوصی سازی در کشورها با سرعت های 
شده  انجام  مختلف  های  زیرساخت  به  توجه  با   متفاوت 

است.
از  نمایندگی  به  اقتصاد  وزیر  قانون،  کرد: طبق  تأکید  وی 
دولت مسؤول کمیته ای برای صدور مجوزهاست. عالی پور 
تصمیمات و بخشنامه های یك شبه را مانع ریسك پذیری 
سرمایه داران اعالم کرد و افزود: در دولت جدید با همکاری 
بخش خصوصی فرایندهایی بر مبنای رعایت حق شهروندان 

به کار گرفته شده است.
 عضو هیات مدیره سازمان خصوصی سازی گفت: سیاست های 

اقتصاد مقاومتی تکمیل کننده همه این سیاست هاست.
عالی پور افزود: تعاریف مختلفی از خصوصی سازی  شده 
است اما اصل، انتقال قدرت به مردم است و سرمایه گذار 

باید این موضوع را احساس کند.
سازی  خصوصی  الزمه  را  کار  و  کسب  فضای  تغییر  وی 
واحدهای خصوصی  بر ضرورت خصوصی شدن  و  دانست 

شده تأکید کرد و افزود: دولت ناظر است نه مداخله گر.
اصل  بررسی  به  مدیره  هیأت  اعضای  دیگر  از  داوود خانی 
44 و قوانین حوزه خصوصی سازی پرداخت و فرصت های 

مشارکت در برنامه خصوصی سازی را بررسی کرد.

معاون برنامه ریزی سازمان خصوصی سازی شیوه تقسیط و 
شرایط ویژه فروش اقساطی را گامی در راستای حمایت 

مالی از خریداران بنگاه ها و تقویت آنان دانست.
وی افزایش دوره اقساط و پرداخت پلکانی با شیب ده درصد 
را از سیاست های تشویقی خریداران خارج از فهرست نهادها 

و مؤسسات عمومی بیان کرد.
خانی افزود: در صورت افزایش اشتغال و بهبود شرایط توسط 
خریداران، سازمان تخفیف تا 25درصد اصل قیمت معامله را  

برای خریدار قایل می شود.
وی تأکید کرد: شرکت ها از طریق آگهی و در زمان مناسب 

عرضه می شود و هیچ اطالعاتی کتمان نمی شود.
پشتیبانی  امور  و  منابع  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
تأکید کرد: سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور با کسب 
نخواهند ها  شرکت  این  خرید  در  محدودیتی  هیچ   مجوز 

 داشت.
در ادامه این نشست، سبحانی فر نماینده مجلس و عضو ناظر 
مجلس در هیات واگذاری، بر عزم جدی نظام در خصوصی 
نیز در  اسالمی  افزود: مجلس شورای  و  تأکید کرد  سازی 
قانون پنجم توسعه توجه ویژه ای به بحث خصوصی سازی 
کرده است. وی تالش مجلس و دولت را در جهت سود بردن 

بخش خصوصی واقعی دانست. 
سبحانی فر وضعیت اقتصاد کشور و تورم و رکود را همیشگی 
ندانست و گفت: مجلس و دولت در تالش برای خروج از 
این وضعیت هستند تا نگرانی های بخش خصوصی در وارد 

شدن به عرصه توسعه برطرف شود.
نماینده و عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری ابراز امیدواری 
کرد که با سرانجام گرفتن مذاکرات رونق اقتصادی در کشور 
فعاالن  از  پایان  در  کند. وی  تغییر  و شرایط  بگیرد  شکل 
 اقتصادی خواست که با نگاه مثبت  وارد عرصه خصوصی سازی

و واگذاری ها شوند.

گزارشی ازنشست تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری از طریق خصوصی سازی درکیش

فعاالن اقتصادی با نگاه مثبت  وارد عرصه خصوصی سازی شوند
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دکتر جهانبخش سنجابی، دبیر کل اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و عراق از رشد 5 درصدی حضور 
ایران در بازار عراق و تبدیل کشورمان به دومین 

شریک تجاری عراق خبر داد.
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومی و 
منطقه آزاد کیش، دکتر سنجابی، دبیر اتاق مشترك 
بازرگانی ایران و عراق در نشست فرصت های نوین 
سرمایه گذاری در ایران در افق تأمین کاال و خدمات 
برگزار  کیش  در  آبان  اول  که  عراق  بازار  نیاز  مورد 
سهم  ایرانی  کاالهای  امسال  اینکه  به  اشاره  با  شد 
اند  بازار عراق را کسب کرده  از  نیم درصدی  17 و 
گفت: اگرچه در 9 سال گذشته این میزان هرگز از 
12 درصد افزایش نیافته بود اما رسیدن به سهم 25 
 درصدی از بازار این کشور هدف نهایی ما در سال های 

آینده است.
معرفی  و  تر  دقیق  برنامه ریزی های  با  افزود:  وی 
فعاالن  و  تجار  به  عراق  سرمایه گذاری  فرصت های 
اقتصادی ایران و رشد روابط تجاری دو کشور، امسال 
ایران پس از ترکیه دومین شریك تجاری عراق است.

وی همچنین از تدوین سند توسعه گردشگری عراق 
و ایران در سازمان گردشگری خبر داد و گفت: طی 
شمار   95 سال  تا  گردشگری  سازمان  بینی  پیش 
گردشگران عراقی که به ایران سفر می کنند از مرز 

3 و نیم میلیون نفر در سال می گذرد و از این رو 
کارگروهی با هدف تدوین برنامه ای اصولی در زمینه 
توسعه گردشگری بین دو کشور تشکیل شده است.

به  سفر  برای  عراق  مردم  افزون  روز  تمایل  به  وی 
و  کرد  اشاره  کشور  دو  فرهنگی  قرابت های  و  ایران 
گفت: توسعه گردشگری حالل و ارزان بودن هزینه 
سفر در کشور ما، ایران را در جایگاه نخست مقاصد 

گردشگری مردم عراق قرار داده است.
وی راه اندازی خطوط هوایی بین شهرهای مختلف 
عراق و ایران را گامی ضروری برای رونق گردشگری 
سال  در  کیش  جزیره  افزود:  و  دانست  کشور  دو 
و  کرد  آغاز  را  تقدیری  قابل  و  تازه  حرکت  گذشته 
گردشگران  سفر  برای  هوایی  خطوط  اندازی  راه  با 
عراقی به کیش، امکان آشنایی آنها را با جاذبه های 
منطقه  سرمایه گذاری  فرصت های  و  گردشگری 
سرمایه گذاران از  همچنین  سنجابی  کرد.   فراهم 
نمایشگاه  با حضور در دهمین  تا  ایرانی دعوت کرد 
آبان   26 تا   23 که   2014-DBX المللی  بین 
فرصت های با  می شود  برگزار  عراق  سلیمانیه   در 
  سرمایه گذاری این کشور بیشتر آشنا شده و از مزیت های

سرمایه گذاری در این منطقه بهره مند شوند.
و  اقتصادی  مبادالت  توسعه  راستای  در  افزود:  وی 
روابط تجاری دو کشور، اتاق مشترك بازرگانی ایران 

بازرگانان  و  تجار  از  تا  دارد  کامل  آمادگی  عراق  و 
ایرانی عالقمند به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی 
در عراق حمایت کرده و روند فعالیت آنها را تسهیل 

کند.
نیازهای  و  پتانسیل ها  این گزارش معرفی  اساس  بر 
و  واکاوی  سال،  در  عراق  بازار  دالری  میلیارد   100
عراق،  در  خارجی  سرمایه گذاری  قوانین  بازنمایی 
معرفی امکان سرمایه گذاری مشترك  ایران و عراق 
در مناطق ویژه اقتصادی و مرزی دو کشور و بررسی 
کاالهای مورد نیاز بازار عراق، چگونگی قیمت گذاری 
کاالها در بورس کاالی ایران، تأثیر نوسانات نرخ ارز 
بر کاالهای عرضه شده در بورس و نقش کیفیت در 
قیمت گذاری کاالهای عرضه شده در بورس از جمله 

مواردی بود که در این نشست مطرح شد.
نشست فرصت های نوین سرمایه گذاری در ایران در 
افق تأمین کاال و خدمات مورد نیاز در بازار عراق با 
حضور مسؤوالن اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق، 
های  استان  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  و  کاال   بورس 
مختلف کشور و جمعی از سرمایه گذاران و فعاالن 
المللی  بین  نمایشگاه  اولین  با  همزمان  اقتصادی 
ششمین  و  کشور  سرمایه  و  بیمه  بانك،  بورس، 
در  سرمایه گذاری  فرصت های  بین المللی  نمایشگاه 

مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد. 

دبیرکل اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق خبر داد:

تدوین سند توسعه گردشگری ایران وعراق درسازمان گردشگری
دکترسنجابی: تا سال 95 حضور گردشگران عراقی از مرز 3/5 میلیون نفر خواهد گذشت

سازمان  گذاری  سرمایه  مدیریت  سرپرست 
تحریم ها  کامل  رفع  با  آزاد کیش گفت:  منطقه 
و تبدیل بورس کاالی کیش به رینگ صادراتی 
بورس  طریق  از  نیز  عراق  بازار  بورس،کاالهای 
کیش در منطقه عرضه و به کشورهای متقاضی 

صادر می شود.
شیرزاد افزود: با تکمیل زیرساخت ها به زودی بورس 
کاالی کیش به رینگ صادراتی کشور تبدیل می شود.
سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
با عنوان فرصت های  منطقه آزاد کیش در نشستی 
و  کاال  تأمین  افق  در  ایران  در  سرمایه گذاری  نوین 
مرکز  در  آبان  اول  که  عراق  بازار  نیاز  مورد  خدمات 
شیرزاد  شد  برگزار  کیش  بین المللی  همایش های 
سرپرست مدیریت سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
این سازمان  با اشاره به فعالیت های گسترده  کیش 
بورس  فعالیت  برای توسعه و تکمیل زیرساخت های 
کاالی کیش گفت: به زودی امکان صادرات و واردات 
کاالهای عرضه شده در بورس کاال از جزیره کیش به 

سایر کشورها فراهم می شود.
وی ابراز امیدواری کرد با رفع کامل تحریم ها و تبدیل 
بورس کاالی کیش به رینگ صادراتی بورس، کاالهای 
بازار عراق نیز از طریق بورس کیش در منطقه عرضه 

و به کشورهای متقاضی صادر شود.

 250 هزینه  با  کیش  بندرگاه  توسعه  افزود:  شیرزاد 
پهلوگیری  امکان  شدن  فراهم  برای  تومان  میلیارد 
در  توسعه ای  های  طرح  و  تنی  هزار  شناورهای 12 
 فرودگاه و بندرگاه مسافری کیش از جمله فعالیت های 
سازمان منطقه آزاد کیش در چند ماه گذشته برای 
تکمیل زیرساخت ها و تبدیل کیش به رینگ صادراتی 

بورس کاال بوده است.
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  مدیریت  سرپرست 
برگزاری  اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  کیش  آزاد 
اولین نمایشگاه بورس، بانك بیمه و سرمایه کشور  و 
نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در جزیره کیش 
و  نهادها  مسؤوالن  همفکری  امکان  شدن  فراهم  و 
و  تجاری  روابط  توسعه  برای  مختلف  سازمان های 
با سایر کشورها گفت: در توافقی  اقتصادی  مبادالت 
ملی  شرکت  و  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  با   که 
صنایع پتروشیمی داشتیم مقرر شد به زودی برخی 
کاالهای پتروشیمی فقط از طریق بورس کاالی کیش 
عرضه و از این منطقه صادر شود. ضمن اینکه بورس 
محصوالت  واسطه،  بعنوان  می تواند  کیش  کاالی 
عرضه منطقه  این  در  را  عراق  پتروشیمی  و   نفتی 

 کند.
وی با بیان اینکه محور اصلی تعامل سازمان منطقه آزاد 
 کیش با عراق تجارت و گردشگری است به پتانسیل های 

این منطقه در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی 
اشاره کرد و گفت: فرصت های سرمایه گذاری کیش به 
ارزش 6 میلیارد تومان، زمینه مشارکت سرمایه گذاران 
خارجی را فراهم کرده و سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
 با تسهیل روند سرمایه گذاری و کاهش بروکراسی های
 اداری آماده حمایت از فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران

داخلی و خارجی است.
توسط   شده  اجرا  طرح های  به  همچنین  شیرزاد 
از  در یك سال  گذشته  آزاد کیش  منطقه  سازمان 
جمله راه اندازی خطوط جدید هوایی، توسعه تجارت 
دریایی  و توجه به زیرساخت های گردشگری حالل،  
برای توسعه صنعت گردشگری  اشاره کرد و گفت: ما 
آماده  گسترش همکاری با دست اندرکاران گردشگری 

و دفاتر خدمات مسافرتی عراق هستیم.
نشست فرصت های نوین سرمایه گذاری در ایران در افق 
تأمین کاال و خدمات مورد نیاز در بازار عراق با حضور 
مسؤوالن اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق، بورس 
استان های مختلف  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  و  کاال 
اقتصادی   از سرمایه گذاران و فعاالن  کشور و جمعی 
بانك،  بورس،  بین المللی  نمایشگاه  اولین  با  همزمان 
 بیمه و سرمایه کشور و ششمین نمایشگاه بین المللی 
همایش های مرکز  در  سرمایه گذاری   فرصت های 

 بین المللی کیش برگزار شد.

بورس کاالی کیش به رینگ
صادراتی کشور تبدیل می شود
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تجارت،  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  عالی  مشاور 
گردشگری، تبدیل شدن به هاب اقتصادی و گردشگری در منطقه و 
دستیابی به مفهوم دروازه ای با هدف برقراری مبادالت اقتصادی از 
مسیر کیش به عنوان 4 هدف اصلی تعریف شده در جمع نمایندگان 
بانک،  المللی بورس،  نمایشگاه بین  اروپایی حاضر در  شرکت های 
سایر  با  ایران  اقتصادی  روابط  توسعه  برای  کیش  سرمایه  و  بیمه 

کشور های جهان خبر داد.
مشاورعالی  با رسول کشت پور  اروپایی در دیدار  نمایندگان شرکت های 
مدیرعامل سازمان برای برقراری همکاری و سرمایه گذاری درایران و جزیره 

کیش اعالم آمادگی کردند.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، کشت پور

در دیدار با نمایندگان شرکت های اروپایی حاضر در نمایشگاه بین المللی 
بورس،بانك، بیمه و سرمایه  ضمن اشاره به 34 مزیت اقتصادی جزیره کیش، 
 فضای سیاسی و اقتصادی حال حاضر کشور و برگزاری این نمایشگاه ها 
را فرصتی مناسب برای برقراری همکاری های تجاری، مالی وگردشگری 

بین ایران و کشورهای اروپایی دانست.
وی گفت: ایران امن ترین کشور منطقه است وجزیره کیش نیز با توجه 
به منطقه آزاد بودن و شرایط سهل حضور سرمایه گذاران خارجی مکانی 

مناسب برای فعالیت های اقتصادی وگردشگری است .
مشاور عالی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش از تجارت، گردشگری، 
به  دستیابی  و  منطقه  در  گردشگری  و  اقتصادی  هاب  به  شدن  تبدیل 
به  مسیرکیش  از  اقتصادی  مبادالت  برقراری  هدف  با  ای  دروازه  مفهوم 
یاد  برای توسعه کیش در طرح جامع   عنوان 4 هدف اصلی تعریف شده 

کرد.
یکی از نمایندگان شرکت های اروپایی که به اتفاق همسرش در این نشست 
حضور داشت و هر دو اهل قبرس و از فعاالن اقتصادی اروپا هستند ضمن 
 ابراز رضایت از مهربانی و میهمان نوازی ایرانیان، برای حضور در نمایشگاه ها 

و همایش های آتی نیز اعالم آمادگی کردند.
وی گفت: با شناختی که ما از فرصت های مناسب سرمایه گذاری در ایران 
برای حضور سرمایه گذاران  ریزی  برنامه  به  نسبت  کرده ایم  پیدا  و کیش 

عالقمند اروپایی درجزیره کیش اقدام خواهیم کرد.
این نماینده ضمن ابراز امیدواری درخصوص رفع تحریم ها درپاسخ به سؤال 
 رسول کشت پور مبنی بر واهمه شرکت ها و سرمایه گذاران اروپایی از تحریم ها
نمایانگر  نمایشگاه  این  در  ما  حضور  گفت:  آمریکا  دولت  تهدیدهای  و 
عالقمندی ما به همکاری با ایران است و بدون هیچ ترسی از آمریکا روابط 

و همکاری های خود را با کشور ایران ادامه خواهیم داد.
ایران و روسیه است. وی  اتاق مشترك  راشا قهرمانی اهل روسیه و عضو 
سرمایه گذار 4 شرکت ایرانی است و سالهاست که در حوزه های مختلف 

اقتصادی درکیش فعالیت می کند.
قهرمانی گفت: کشور روسیه نیز مانند ایران درگیر تحریم های زیادی است. 
وی درخصوص انجام فعالیت های اقتصادی در زمینه یادداشت های  تفاهمی 

که بین ایران و روسیه امضا می شود اعالم آمادگی کرد.
یکی از حاضران در این نشست عضو گروه زنان کارآفرین اتحادیه اروپا بود 
که ضمن ابراز خرسندی ازحضور درکیش گفت: برخالف تبلیغات منفی، 
ایران کشوری توسعه یافته است و فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری در 

این کشور برای خارجی ها فراهم است.
وی افزود: ایران و جزیره کیش مقصد امن گردشگری و سرمایه گذاری است 

و این جمله پیام من برای جامعه زنان کارآفرین اروپاست.
توسعه تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا، ایجاد مسیر گردشگری بین کیش، 
یونان و سایر کشورهای اروپایی و برقراری ارتباطات تجاری با این کشورها 

از دیگر موارد مطرح شده دراین نشست بود.

اعالم آمادگی شرکت های اروپایی برای سرمایه گذاری درکیش

نشست تخصصی بررسی قوانین ومقررات بانکی، بیمه ای و 
بازار سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حاشیه اولین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و سرمایه و ششمین 

نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری برگزار شد.  
آزاد  منطقه  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به   
کیش معاون اقتصادی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد 
تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در این نشست با اشاره 
به تحوالت شکل گرفته در صد سال اخیر در ایران و اداره 
کشور بر اساس رأی مردم گفت: 35سال برای دموکراتیزه 

کردن کشور تمرین کرده ایم.  
معزالدین با تأکید بر اینکه در هر یك از ارکان جامعه نیاز 
به حرکت به سمت راهبردهای مردمی است برگزاری چنین 
راهبرد ماندگار   این  به  را کمك  اندیشی  نشست های هم 

تاریخ کشور و مورد رضایت خدا دانست.
وی با اشاره به اینکه توسعه فیزیکی کشور نیازمند سرمایه 

است گفت: در سیر تحوالت پولی و مالی کشور بی توجه 
به روش های مختلف در نهایت تنها روش به کار گرفته 
 شده اوراق مشارکت تاالر بورس با استفاده از سرمایه های

تك تك مردم بوده است.
آزاد  مناطق  هماهنگی  شورای  دبیر  اقتصادی  معاون 
تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ابراز امیدواری کرد 
سازماندهی  جریانی  نشست  این  اعضای  یاری  به  که 
شود که در صورت رفع تحریم ها استعداد جذب منابع 
اتکا به سرمایه  اینصورت چگونگی  خارجی و در غیر 

داخلی تدوین شده باشد.
وی با بیان ضرورت بستر سازی قوانین مطابق با قوانین 
در  المللی  بین  های  بانك  ایجاد  لزوم  بر  المللی  بین 

کشور تأکید کرد.
معزالدین دو آسیب  تحریم را عدم امکان مراودات پولی و رو 
به خاموشی بردن  ظرفیت های مدیریتی در کشور دانست و 
بر آمادگی استفاده از ظرفیت های خارجی در توسعه کشور 

تأکید کرد.
وی با اشاره به شناسایی پروژه های قابل اجرا در مناطق آزاد 
و معرفی آنها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیاز کشور 

را نیاز ریالی و نه دالری دانست.
معزالدین انتظار تأمین منابع  تنها از طریق بانك ها را مانع 
پاسخگویی به نیاز 3 میلیونی اشتغال  در کشور بیان کرد 

و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را تنها راه حل برشمرد.
معزالدین با اشاره به اینکه بورس، 8 شرکت تأمین سرمایه 
را برای همکاری با مناطق آزاد  کشور معرفی کرده است، 
هدف نشست را بررسی  راهکارهای اجرایی و عملیاتی این 

همکاری ها بیان کرد.  

وی با تأکید بر اینکه علم استفاده از بازار سرمایه به اندازه علم 
 سدسازی در ایران رشد نکرده است گفت: ما در بخش های
مختلف صنعت، مهندس مشاور به اندازه کافی داریم اما در 
زمینه بازار و بورس و سرمایه  و صنعت بیمه فاقد مشاور 

کافی هستیم و نسبت به کشورهای دیگر عقب افتاده ایم.
معزالدین، تأمین منابع سرمایه از خارج کشور و استفاده از 
ظرفیت های بیمه ای جهان را در راستای اقتصاد مقاومتی 
دانست. وی با بیان اینکه 24 بخش از 64 بخش اقتصادی 
 مناطق آزاد کشور فعال هستند ابراز امیدواری کرد بخش های 

مختلف اقتصادی  مناطق آزاد فعال سازی شود.    
معاون اقتصادی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- 
آزاد  برخالف منطقه های  افزود:  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی 
جهان مناطق آزاد ایران از مناطق محروم محسوب می شوند 

و اعتبارات ملی در توسعه این مناطق منظور نشده است.
خصوص  در  شده  مطرح  انتقادهای  به  اشاره  با  معزالدین 
دروازه واردات بودن این مناطق گفت: برنامه ریزی ها 
در این مناطق بر این اساس بوده است که با استفاده 
از درآمد ناشی از واردات از محرومیت ساکنان کاسته 

شود و در جهت توسعه مناطق به کار گرفته شود.
معزالدین توسعه کیش نسبت به پانزده سال گذشته را 
یکی از انگیزه های مناطق دیگر برای تبدیل به منطقه 

آزاد  اقتصادی شدن دانست.  
آزاد  اقتصادی دبیر شورای هماهنگی مناطق  معاون 
تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان تأکید کرد 
که اگر سامان پولی در این مناطق آزاد روشن شود 
کشورهایی نظیر ترکیه و عراق در کنار سرمایه گذاران 

داخلی وارد بازار سرمایه ایران خواهند شد

معاون اقتصادی دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد:
علم بازار سرمایه به اندازه علم سدسازی در ایران رشد نكرده است

معزالدین: توسعه کیش انگیزه ای برای دیگر مناطق کشور برای پیوستن به مناطق آزاد شده است

دکتر جیرفتي درتشریح دستاوردهاي مهم برگزاري نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و سرمایه خبرداد؛

ثبت اولین بانک برون مرزي با ارائه خدمات ارزي درکیش
معاون اقتصادي و سرمایه گذاري سازمان منطقه 
آزاد کیش، برگزاري نمایشگاه بورس، بانک، بیمه 
و سرمایه و فرصت هاي سرمایه گذاري را بستر 
مهم  دستاوردهاي  به  دستیابي  براي  مناسبي 
کشور  و  کیش  براي  گذاري  وسرمایه  اقتصادي 

دانست.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
به مزیت  اشاره  با  آزاد کیش، دکتر جیرفتي  منطقه 
تجاري  هاي  همایش  و  ها  نمایشگاه  برگزاري  هاي 
به  کیش  جزیره  گفت:  کیش  درجزیره  اقتصادي  و 
اقتصادي  ارتباطات  برقراري  براي  اي  دروازه  عنوان 
 شرایط مناسبي براي حضور سرمایه گذاران خارجي

 دارد.
وي نتیجه برگزاري این گونه نمایشگاه ها را درشرایط 
اقتصادي  شفافیت  به  دستیابي  اقتصادي  متالطم 
سال  اقتصادي  شکست  پي  در  افزود:  و  کرد  عنوان 
تالطم  و  رکود  دچار  کشورها  از  بسیاري   2007
ارائه  و  سازي  شفاف  راستاي  در  و  شدند  اقتصادي 
راهکارهاي برون رفت از این وضعیت، گردهمایي هاي 
زیادي از جمله گردهمایي صندوق بین المللي پول و 

بانك جهاني برگزار شد.
منطقه  سازمان  گذاري  سرمایه  و  اقتصادي  معاون 
برون مرزي  بانك  اولین  از ثبت  ادامه  آزاد کیش در 

در جزیره کیش به عنوان دستاورد مهم این نمایشگاه 
خبرداد که قرار است این بانك تمامي خدمات را به 

صورت ارزي ارائه کند.
جیرفتي افزود: مراحل ثبت این بانك درکیش انجام 
شده و در حال اخذ مجوزهاي شوراي پول و اعتبار 

براي گشایش شعبه دردیگر مناطق آزاد کشور هستیم.
به گفته جیرفتي با فعالیت این بانك، سرمایه گذاران 
داخلي و خارجي مي توانند از طریق این بانك تمامي 
کشورهاي  هاي  بانك  با  را  خود  ارزي  هاي  فعالیت 

مختلف از جزیره کیش پیگیري کنند و انجام دهند.
وي راه اندازي مجدد بورس انرژي و فعال کردن بورس 
کاال را از دیگر نتایج مثبت برگزاري نمایشگاه بورس، 
آینده  در  افزود:  و  کرد  عنوان  و سرمایه  بیمه  بانك، 
نزدیك برخي کاالهاي اساسي از کانال بورس کاالي 

کیش عرضه خواهد شد.
و  ها  شرکت  فعال  حضور  جیرفتي  دکتر  گفته   به 
خارجي، گذاران  سرمایه  جذب  گذاران،   سرمایه 
برگزاري  و  ملي  و  المللي  بین  خوب  رساني  اطالع 
با  نمایشگاه  این  تمایز  وجوه  از  تخصصي  نشست   8

نمایشگاه هاي مشابه است.
وي همچنین حضور 50 گروه از سرمایه گذاران خارجي 
را از دیگر شاخصه هاي این نمایشگاه برشمرد که عالوه 
بر معرفي فرصت های سرمایه گذاري با هدف جذب 
 سرمایه گذاران خارجي و نشان دادن پتانسیل هاي

جزیره این گروه ها از جاذبه هاي گردشگري کیش 
نیز بازدید کردند.

گفتني است نمایشگاه بورس، بانك ،بیمه و سرمایه به 
عنوان یك رویداد سالیانه در تقویم نمایشگاهي کیش 

ثبت شد.
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برگزاری نشست تخصصی معرفی ظرفیتهای رسمایه گذاری در صنعت پرتوشیمی در کیش اولین منایشگاه بین املللی بورس، بانك، بیمه و رسمایه و ششمین منایشگاه معرفی فرصت های رسمایه گذاری کیش
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مراسم افتتاحيه اولني هامیش بني املليل بورس ، بانك، بيمه و فرصتهای رسمايه گذاری با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
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امام جمعه کیش سکوت کشورهای ائتالفی در برابر محاصره 
کوبانی توسط داعشی ها و جلوگیری از کمک رسانی به مردم 
این شهر را نشانه بارز ائتالف دروغین و نمایشی کشورهای 

غربی به محوریت آمریکا دانست.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش 
به نقل از ایرنا، حجت االسالم والمسلمین علیدادی گفت: آنان به 

خیال خود برای مبارزه با داعش ائتالف کرده اند درحالی که درمقابل 
محاصره شهر کوبانی سوریه و نسل کشی داعشی ها، این 40 کشور 
سکوت کرده و حتی اجازه کمك رسانی به مردم کوبانی را نمی دهند.
وی خانواده را سلول تشکیل دهنده جامعه دانست و گفت: خانواده 
محل آسایش، آرامش و بالندگی احساسات و عواطف است و پدر و 

مادر به عنوان دو رکن اصلی خانواده هستند.

امام جمعه کیش به جایگاه زن در اسالم اشاره کرد و گفت: با توجه 
به اهمیت نقش زن درخانواده و وظیفه تربیتی زنان درجامعه، احکام 

و دستورات بیشتری برای بانوان وجود دارد.
امام جمعه کیش پیام غدیر را نفی سکوالر و جلوه وحدت اسالمی 
دانست و افزود: در حکومتی که دین از آن جدا شود چگونه می توان 

کارها را حل و فصل کرد.

انتقاد امام جمعه کیش از سیاست های دوگانه غرب:
سكوت 40کشور جهان برای ادامه نسل کشی در کوبانی

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  عالی  مشاور 
کیش، از توسعه ظرفیت ها وتنوع امکانات مدرن 
گردشگری به عنوان اهداف اصلی تدوین برنامه 
استراتژیك توسعه صنعت گردشگری کیش یاد 

کرد.
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
 سازمان منطقه آزاد کیش، مهندس کشت پور،
صنعت  توسعه  استراتژیك  برنامه  تدوین 
دقیق  مطالعات  انجام  با  کیش  گردشگری 
با  گردشگری  حوزه  مختلف  ابعاد  به  ورود  و 
هدف دستیابی به توسعه در ظرفیت ها و ایجاد 
یك  را  گردشگری  مدرن  و  متنوع  امکانات 
تمام  قیمت  به  توجه  افزود:  و  دانست  ضرورت 
است  طرح  این  اهداف  دیگر  از  نیز  سفر  شده 
داخلی  گردشگران  جذب  نخست  گام  در  که 
را  خارجی  گردشگران  جذب  بعدی  گام  در  و 

مدنظر دارد.
موجود  فرصت های  و  مزیت ها  شناخت  وی 
درجزیره کیش را از دیگر آثار تدوین این برنامه 
دانست وگفت: با تکمیل اطالعات و برنامه ریزی 
توانمندیها  از  بهره برداری مناسب  برای  صحیح 
اقتصادی، دامنه رفاه را  می توان عالوه بر رشد 

در جزیره کیش گسترش داد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  عالی  مشاور 
استراتژیك  برنامه  تدوین  کرد:  تأکید  کیش 
عنوان  به  کیش  گردشگری  صنعت  توسعه 
مهمترین  سند راهبردی و برنامه عملیاتی برای 
توسعه این صنعت همواره راهنمای فعالیت های 
گردشگری کیش است که در گام های بعدی با 
اجرای صحیح و پایش فرایند اجرای آن توسط 
صنعت  رشد  شاهد  سازمان  نظارتی  واحدهای 

گردشگری در جزیره کیش خواهیم بود.

کشت پور:
تدوین برنامه استراتژیک توسعه صنعت گردشگری کیش یک ضرورت است

منصور آرامی در گزارش کمیسیون عمران مجلس در صحن علنی بر لزوم تقدیر از اقدامات دلسوزانه 
 سازمان منطقه آزادکیش درامداد، نجات و عملیات جستجوی الشه هواپیمای جت فالکون تأکید

کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزادکیش، 30مهر در صحن علنی مجلس 
منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران گزارش بررسی سانحه سقوط جت فالکون فایت چك 
سازمان هواپیمایی کشوری در 12 اسفند سال 1392 درآب های  سواحل جزیره کیش را به اطالع 

حاضران رساند.
در بخشی از این گزارش آمده است:

الزم است از اقدامات دلسوزانه سازمان منطقه آزاد کیش در امداد، نجات و عملیات جستجوی الشه 
هواپیما تقدیر شود.

گفتنی است، پس از سقوط این هواپیما با پیگیری و اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش عملیات 
جستجو و امداد بالفاصله آغاز و بعد از یافتن الشه هواپیما و جنازه سه نفر از کادر 4نفره پرواز، پیکر 

این سه تن در مراسمی باشکوه برای اعزام به تهران تشییع شد.

هنرمندان  حضور  با  کودک  جهانی  روز  جشن 
مطرح کشور و اهدای هدیه به کودکان در کیش 

برگزار  شد.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
گرامیداشت  جشن  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
و  پورنگ  عمو  حضور  با  کودك  جهانی  روز 
 17 کودکان  محبوب  هنرمندان  محمد،  امیر 
برگزار  کیش  شهر  تاالر  در   19 ساعت   مهر 

شد.
دلنوشته  قالب  در  کیش  کودکان  جشن  این  در 
درخواست هایشان را برای مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد کیش نوشتند.
از  یکی  کودکان  برای  بازی  فضای  و  پارك  ایجاد 
روز  در  کیش  کودکان  درخواست های  مهم ترین 
پیگیری  و  تأکید  با  که  بود  پارسال  کودك  جهانی 
پارك  و  شهر  پارك  ساخت  با  مونسان  مهندس 

خانواده محقق شد.
همچنین به دستور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
کیش به کودکان حاضر در جشن هدایایی به رسم 

یادبود اهدا  شد.
روز جهانی کودك  گرامیداشت  است جشن  گفتنی 
با  امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش و  به همت  
حمایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش برگزار 

 شد.

سخنگوی کمیسیون عمران درصحن علنی مجلس تأکید کرد:
لزوم تقدیرازاقدامات دلسوزانه سازمان منطقه آزادکیش 

درماجرای سانحه سقوط جت فالكون

با آرزوی جهانی شایسته کودکان؛
جشن روز جهانی کودك درکیش برگزار  شد
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غذا  جهانی  روز  مناسبت  به  سالم  غذای  جشن 
مینا  درپارك  ایرانی  سنتی  غذاهای  محوریت  با 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
غذا  جهانی  روز  با  همزمان  کیش،  آزاد  منطقه 

با  تا 22 جشن غذای سالم  24 مهر ساعت 20 
مینا  پارك  در  ایرانی  سنتی  غذاهای  محوریت 
هنرمندان  توسط  موسیقی  اجرای  شد.  برگزار 
فرهنگسراهای کیش، برگزاری مسابقه با موضوع 
برگزاری  و  طنز  تئاتر  اجرای  کودکان،  برای  غذا 

برنامه های آموزشی در خصوص فواید و خواص 
غذاها از برنامه های جشن غذای سالم بود.

جشن،  برگزاری  حاشیه  در  است  گفتنی 
عرضه  و  غذا  طبخ  هدف  با  نیز  نمایشگاهی  

محصوالت غذایی در پارك مینا برگزار شد.

همزمان با روز جهانی غذاجشن غذای سالم درکیش برگزار شد

بازرسی  با شروع سال تحصیلی، تیم  همزمان 
کیش  سالمت  توسعه  مرکز  محیط  بهداشت 
و  گسترده  تر  نظارت  برای  را  خود  فعالیت 
آموزش راهکارهای حفظ سالمت دانش آموزان 

آغاز کرد.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
رضا  محمد  دکتر  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
با  گفت:  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس  رضانیا 
کار شناسان  و  بازرسان  تحصیلی  سال  شروع 
بهداشت محیط مرکز توسعه سالمت بازدید از 
30 مدرسه را آغاز کردند و برای ایجاد محیطی 

پاك و عاری از آلودگی و فراهم کردن فضایی 
سالم برای دانش آموزان، توصیه های الزم را به 
مدیران و دست اندرکاران بهداشتی مدارس ارائه 
می کنند. وی افزود: نمونه برداری میکروبی از 
آب مصرفی مدارس هم از برنامه های آتی واحد 

بهداشت محیط است.
کلرسنجی از آب مدارس، بازدید از آبدارخانه، 
آزمایشگاه، نمازخانه، بوفه، محوطه، نمازخانه از 
دیگر برنامه های اجرایی طرح نظارت بهداشتی 
در مدارس کیش همزمان با آغاز سال تحصیلی 

است.

اجرای طرح نظارت بهداشتی
 در مدارس کیش 

ساخت  واحدهای  مسكونی 1200 واحدی
رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی در کیش کلید خورد

پروژه  والیت  بزرگ  برگزاری جشن  با  همزمان 
رانندگان  برای  مسکونی  واحدهای  ساخت 
آغاز کیش  عمومی  نقل  و  حمل   ناوگان 

 شد.
سازمان  الملل  اموربین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد کیش، همزمان با برگزاری جشن بزرگ 
 48 واگذاری  بزرگ  پروژه  کار  به  آغاز  زنگ  والیت 
هزار مترمربع زمین برای احداث هزار و 200 واحد 
مسکونی برای رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی 
از طرف مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش نواخته 

شد.
ترافیك  و  نقل  و  حمل  معاونت  سرپرست  گفته  به 

به  اشاره  با  کیش  توسعه  و  گذاری  سرمایه  شرکت 
سیاستهای کلی سازمان منطقه آزاد کیش و مهندس 
مونسان در خصوص تأمین رفاه کارکنان زحمتکش 
 48 واگذاری  با  کیش  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان 
دویست  و  هزار  ساخت  پروژه  زمین،  مترمربع  هزار 
واحد مسکونی برای هزار و دویست راننده در غالب 

شرکت تعاونی درشب فرخنده عید والیت آغاز شد.
علیرضا عادلی افزود: ساخت فضاهای فرهنگی نیز از 
این مجتمع  برای  بینی شده  دیگر طرح های پیش 

مسکونی است.
شرکت  ترافیك  و  نقل  و  حمل  معاونت  سرپرست 
گفت:  پایان  در  کیش  توسعه  و  گذاری  سرمایه 

درخواست واگذاری زمین و ساخت مجتمع مسکونی 
به عنوان راه حل رفع مشکل مسکن از سالها پیش 
عمومی  نقل  و  حمل  رانندگان  و  کارکنان  توسط 
کیش مطرح شده بود که پس از سالها انتظار با تدبیر 
مدیر عامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش مهندس 

مونسان تحقق یافت.
جشن عید والیت و مراسم آغاز به کار پروژه ساخت 
ونقل  حمل  رانندگان  برای  مسکونی  واحدهای 
عمومی کیش 21 مهر ساعت 20 تا 22 و سی دقیقه 
با اجرای برنامه های شاد و مفرح درتاالرشهر کیش 
این جشن حضور  در  و همه عالقمندان  برگزار شد 

داشتند.

کتاب جلدی   11 دوره  غدیر  سعید  عید  مناسبت   به 
 شریف الغدیربه دانشگاه ها و مساجد جزیره کیش اهدا شد.
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  همت  به  و  غدیر  سعید  عید  مناسبت  به 
سازمان دوره 11 جلدی کتاب شریف الغدیر به کتابخانه های دانشگاه ها 

و مساجد جزیره کیش اهدا شد.
در  امینی  عالمه  مجاهدت  و  تحقیق  سالها  حاصل  ارزشمند  کتاب  این 

اثبات والیت حضرت امیرالمومنین علی)ع( است.

کتاب شریف الغدیر به کتابخانه دانشگاه ها و 
مساجد جزیره کیش اهدا شد
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ساحل سیمرغ  پاکسازی شد
انجمن غواصان ایران با حمایت اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش 
و کمک کیشوندان  اقدام به  احیای مرجان های آسیب دیده و واژگون شده 

سایت غواصی بیگ کرال و پاکسازی ساحل سیمرغ کردند.

خودروهای  کشی  قرعه  مراسم 
با  کیش  مهر  پاییزه  جشنواره 
هنرنمایی زیبای دلفین ها به صورت 
مراکز  همه  و  شما  شبکه  در  زنده 
نمایش  به  جزیره  تجاری  و  پذیرایی 

درآمد.
بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
 الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مراسم

قرعه کشی خودروهای اولین دوره جشنواره 
به  والیت  دهه  در  که  کیش  مهر  پاییزه 
های  دلفین  پارك  مجموعه   میزبانی 
رفاه  تأمین  منظور  به  شد  برگزار  کیش 
گردشگران به صورت زنده از شبکه شما 
و همه مراکز تجاری و پذیرایی کیش به 

نمایش درآمد.
مهرکیش  پاییزه  جشنواره  دوره  اولین 
برگزاری  با  و  شد  آغاز  مهر  ابتدای  از 
خودرو  کشی  قرعه  و  متنوع  های  برنامه 
اماکن گردشگری  به صورت دوره ای در 
کیش مورد توجه گردشگران قرار گرفت.

انجام  های  ریزی  برنامه  با  است  گفتنی 
شده درجشنواره پاییزه، برگزاری جشن ها 
و مراسم قرعه کشی در اماکن گردشگری 
های  جاذبه  با  گردشگران  آشنایی  باعث 
کیش  تفریحی  و  گردشگری  تاریخی، 

ورونق گردشگری شده است.

از   IOSA بازرسی  پایانی  جلسه 
قسمت های مختلف شرکت هواپیمایی 

کیش برگزار شد.
امور  و  عمومی  روابط  گزارش   به 
بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جلسه 
قسمت های  از   IOSA بازرسی  اختتامیه 
با  کیش  هواپیمایی  شرکت  مختلف 
کار شناسان  و  معاونین  مدیران،  حضور 
دوم   IOSA بازرسان  از  نفر   4 و  شرکت 
ساختمان  کنفرانس  سالن  در  مهرماه 

برگزار کیش  هواپیمایی  شرکت   مرکزی 
 شد.

در این جلسه مقرر شد شرکت هواپیمایی 
کیش ظرف مهلت مشخص شده نسبت به 
اقدامات  تطابق ها،  عدم  جزئی  موارد  رفع 
 IOSA گواهینامه  تا  دهد  انجام  را  الزم 

برای پنجمین بار تمدید شود.
گفتنی است شرکت هواپیمایی کیش یکی 
آزاد  منطقه  سازمان  تابعه  شرکت های  از 

کیش است.

 IOSA  تمدید گواهینامه
شرکت هواپیمایی کیش

به مناسبت فرارسیدن اعیاد فرخنده قربان تا غدیر جشنواره عید والیت به مدت 3 شب در پارك خانواده کیش برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، جشنواره عید والیت به مناسبت گرامیداشت اعیاد قربان و 
غدیر از نوزده تا بیست و یکم مهر در پارك خانواده جزیره کیش برگزار شد. ویژه برنامه های این جشنواره شامل جنگ خانواده، 
اجرای گروه کودك عمو رضا، برگزاری مسابقات شاد و خانوادگی بود که با هدف پر کردن اوقات فراغت ساکنان و گردشگران 

برگزار شد. جشنواره عید والیت به همت امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش و با حمایت شرکت سرمایه گذاری اجرا شد.

برگزاری جشنواره والیت در پارك خانواده کیش

به مناسبت گرامیداشت روز حافظ، مراسم حافظ خوانی 
برای عالقمندان در جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
 20« حافظ  بزرگداشت  روز  گرامیداشت  مناسبت  به  کیش، 
سنایی  فرهنگسرای  محوطه  در  خوانی  حافظ  مراسم  مهر« 

برگزار شد.
دکتر صالحی مدرس ادبیات فارسی در دانشگاه در این مراسم 
با اشاره به زندگینامه این شاعر گرانقدر به مرور بخش هایی 
حافظ،  غزلیات  برخی  تفسیر  و  تحلیل  پرداخت.  وی  آثار  از 
آموزش صحیح خوانی اشعار و تفأل به دیوان حافظ از دیگر 
برنامه های مراسم بزرگداشت حافظ خوانی بود که با استقبال 

خوب عالقمندان برگزار شد.

حافظ خوانی به مناسبت 
بزرگداشت روز حافظ درکیش

قرعه کشی خودروهای جشنواره پاییزه مهر کیش
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اولین نوزاد پسر با روش زایمان بدون درد در کیش متولد شد

نخستین  درد  بدون  زایمان  روش  از  استفاده  با 
نوزاد پسر با این روش در بیمارستان تخصصی و 

فوق تخصصی کیش متولد شد.
منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
آمیز روش  موفقیت  انجام  با  بار  نخستین  برای  آزاد کیش، 
متخصص  و  مجرب  کادر  حضور  با  درد  بدون  زایمان 
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش اولین نوزاد پسر 

با این روش در جزیره به دنیا آمد.
پس  این  از  گفت:  کیش  بیمارستان  رییس  خلخالی  دکتر 
مادران باردار بدون تحمل دردهای  زایمان و عمل سزارین 
در  را  خود  نوزادان  درد،  کمترین  با  روش  این  با  می توانند 

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش به دنیا بیاورند.
در این روش به عنوان یکی از بهترین و متداول ترین روش ها 
از روش های بی حسی موضعی یا اپیدورال استفاده می شود 
و مادران می توانند به راحتی زایمان بدون درد را تجربه کنند.

در روش اپیدورال با وارد کردن ماده بی حسی به نخاع، درد 
مادر بطور کامل از بین رفته و زایمان برای او آسان تر می شود. 

ادبی  مطرح  اساتید  حضور  با  کیش  ادبی  پاتوق 
کشور برگزار شد. ابراهیم حسن بیگی و عبدالجبار 

کاکایی میهمان پاتوق ادبی جزیره کیش بودند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
 آزادکیش، با حضور استاد ابراهیم حسن بیگی از رمان نویسان 
برجسته  شاعر  کاکایی  عبدالجبار  استاد  و  کشور  مطرح 

کشورمان پاتوق ادبی جزیره کیش 22 مهر برگزار شد.
بنیادی  این نشست درخصوص مباحث  گفتنی است در 
در زمینه شعر امروز و داستان نویسی معاصر کشور بحث 

و تبادل نظر شد.

کنكاش در مبانی شعر امروز 
در پاتوق ادبی کیش

همایشی  موضوع  نوجوانان"  و  "والدین 
مهر   27 فردوسی  دکتر  حضور  با  که  بود 

درکیش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، همایش »والدین ونوجوانان« 
با حضور دکترسیما فردوسی  روانشناس مطرح 

لبخند  هنر  و  فرهنگ  خانه  در  مهر   27 کشور 
برگزار شد.

برگزاری دوره های مختلف آموزشی به صورت 
همایش های مدون هفتگی یا ماهانه با حضور 
کارشناسان و اساتید مطرح کشور با هدف رفع 
صحیح  ارتباط  برقراری  ها،  خانواده  مشکالت 

نشاط  روحیه  افزایش  و  والدین  و  فرزندان  بین 
جمله  از  ها  خانواده  اعضای  بین  صمیمیت   و 
فرهنگی  معاونت  توسط  شده  اجرا  های  برنامه 
است  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و 
شهروندان  خوب  استقبال  مورد  همواره  که 

قرارگرفته است.

نیروی  هفته  در  کیش  ترافیکی  شهرک 
انتظامی با هدف آموزش قوانین و مقررات 
راهنمایی و رانندگی میزبان دانش آموزان 

بود.
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
سازمان منطقه آزاد کیش، این شهرك با هدف 
آموزش های ترافیکی به دانش آموزان با حضور 

مسؤوالن راهنمایی و رانندگی کیش دردبستان 
دخترانه اندیشه در شهرك صدف افتتاح شد و 
از 14 مهر تا پایان هفته نیروی انتظامی میزبان 

عالقمندان بود. 
عالئم  مهمترین  نمایش  با  ترافیك  شهرك  در 
راهنمایی و رانندگی، دانش آموزان با نحوه عبور 
از خط عابر پیاده، گردشها، عملکرد دوربین های 

ترافیکی و رعایت حق تقدم آشنا شدند.
در  پلیس  همیار  آموزشی  کالس های  برگزاری 
 راستای تکمیل این آموزش ها از دیگر بخش های

با  که  بود  انتظامی  نیروی  هفته  های  برنامه 
هدف نهادینه کردن فرهنگ صحیح راهنمایی و 
رانندگی برای دانش آموزان جزیره کیش برگزار 

شد.

همایش »والدین ونوجوانان«
 در جزیره کیش برگزار شد

دانش آموزان با فرهنگ ترافیک آشنا می شوند
افتتاح شهرك ترافیک در جزیره کیش

به مناسبت هفته سالمند، فشارخون، قد و وزن نمازگزاران 
مرد و زن در مسجد خاتم االنبیاء )ع( کیش اندازه گیری 

شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، کار شناس مسؤول سالمت خانواده مرکز توسعه سالمت 
یازدهم مهر(  تا  )پنجم  به مناسبت هفته سالمند  کیش گفت: 
اندازه گیری فشارخون، قد، وزن و شاخص توده بدنی نمازگزاران 
کار شناسان  توسط  رایگان  به صورت  )ع(  االنبیاء  خاتم  مسجد 

مرکز توسعه سالمت کیش اندازه گیری شد و به ثبت رسید.
نمازگزاران  فشارخون  تست  از  پس  افزود:  هادیان  مریم 
سالمند، بروشورهایی با عنوان بهبود شیوه های زندگی سالم در 
سالمندی، تغذیه متعادل، بهداشت فردی، فعالیتهای اجتماعی، 

پیشگیری از حوادث و ... بین مراجعین توزیع شد.
نیز  امام حسن )ع(  وی خاطر نشان کرد: همچنین در مسجد 
و  وزن  قد،  خون،  فشار  کنترل  برای  عزیز  سالمندان  میزبان 

شاخص توده بدنی به مناسبت هفته سالمند بودیم.

شاخصه های سالمت نمازگزاران مساجد کیش بررسی شد
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همایش ورزش صبحگاهی کیش با حضور بیش از800 نفر از ورزش دوستان 
در پارك خانواده برگزار شد.

به  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
مناسبت گرامیداشت عید سعید غدیر و هفته نیروی انتظامی همایش ورزش 
امام  با حضور  مهرماه  روز دوشنبه 21  دقیقه  و سی   6 از ساعت  صبحگاهی 
همگانی  ورزشهای  فدراسیون  روزانه  ورزش  انجمن  رئیس  و  کیش  جمعه 

درپارك خانواده برگزار شد .

در این همایش که بیش از 800 نفر از دوستداران ورزش و سالمتی حضور 
داشتند برنامه هایی شامل ورزش دسته جمعی، مولودی خوانی، ضرب و نوای 
مرشد زورخانه، نمایش حرکات ورزشی تکواندو، صرف صبحانه و اهداء جوایز 

نفیس اجرا شد.
همایش ورزش صبحگاهی به همت هیئت ورزشهای همگانی معاونت ورزش و 
 آموزش و با همکاری نیروی انتظامی کیش، مدرسه مبین خلیج فارس، هیئت های 

مذهبی کیش و سفره سبز برگزار شد.

نوای ضرب مرشد زورخانه کیش 
 800 نفر را به ورزش صبحگاهی واداشت

همایش دوچرخه سواری به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع 
در  عالقه مند  سوار  دوچرخه   40 حضور  با  مهر  سوم  مقدس 

جزیره زیبای کیش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
در  و  زدند  رکاب  را  کیلومتر  پنج  همایش  این  در  سواران  دوچرخه 
پایان به تمامی شرکت کنندگان هدایایی از سوی جامعه بازاریان و 

بازرگانان کیش اهدا شد.
با حضور  نیز چهارم  مهر  پیاده روی خانواده  گفتنی است همایش 
بیش از 150 نفر از عالقه مندان به این ورزش از میدان خلیج فارس 
تا اسکله تفریحی برگزار شد و در پایان نیز به قید قرعه جوایزی از 

سوی معاونت ورزش و آموزش به شرکت کنندگان اهداء شد.

مدال برنز رقابت های کیوکوشین کاراته جام اروپا دربلگراد به ورزشکار 
کیش رسید.

کاراته کار جزیره کیش در رقابتهای آزاد صربستان عنوان سوم را بدست آورد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، یوسف 
کیوکشین  منتخبین  ملی  تیم  همراه  به  که  کیش  جزیره  ورزشکار  سیاری 
آزاد  وزن  در  بود  شده  اعزام  اروپا  جام  رقابتهای  به  کشور  )ماتسویی(  کاراته 
 7 ورزشکاران  ها  رقابت  دراین  شد.  مسابقات  این  سوم  مقام  کسب  به  موفق 
کشورصربستان، ایران، بلغارستان، مونتنگرو، ارمنستان، روسیه و استرالیا حضور 
داشتند و تیم کشورمان با 14 ورزشکار مرد و یك ورزشکار زن 3 مدال طال، 

3 نقره و3 برنز بدست آورد و پس از تیم روسیه درجایگاه دوم تیمی ایستاد.

دیدار دوستانه تیم شاهین سپهر کیش نماینده فوتبال کیش 
منظور  به  شیراز  پارسه  تیم  با   کشور  سوم  دسته  لیگ  در 

حضور پر قدرت در مسابقات کشوری  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
مجموعه   2 شماره  زمین  در  ماه  31 شهریور  تیم  این  کیش، 
با  شد  موفق  و  گرفت  قرار  شیراز  پارسه  تیم  مقابل  المپیک 

نتیجه 5 بر یک حریف خود را شکست دهد.
گلهای این دیدار را سجاد کشاورز دردقایق 50، 55، 57، علی 
برای  دقیقه 69  در  نوری  و محمد علی  دقیقه 62  در  اسدی 
شاهین سپهرکیش و کاظم بهرامی در دقیقه 47 برای پارسه 

شیراز به ثمر رساندند.
 تیم سپهر کیش درجدول گروه E لیگ دسته سوم کشور با 
تیم های شهرداری رودبارکرمان، شهرداری فیروزآباد فارس، 
شاهین نوین نطنز اصفهان، اروند بندرعباس، بیرجند خراسان 
قهرمان  اصفهان،  قهرمان  کرمان،  بابک  شهر  مس  جنوبی، 
پرسپولیس  و  یزد  زارچ  شهرداری  بلوچستان،  و  سیستان 

زاهدان هم گروه است.

 به مناسبت هفته کاهش خطرات و آثار بالیای طبیعی و هفته 
تربیت بدنی همایش پیاده روی کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
بالیای  آثار  و  مناسبت هفته کاهش خطرات  به  روی  پیاده  همایش 
طبیعی و هفته تربیت بدنی 25 مهر ماه از ساعت16 از میدان داریوش 
آغاز شد و شرکت کنندگان این مسیر را تا اسکله تفریحی پیاده روی 
اهدا جوایزی  کنندگان  شرکت  به  قرعه  قید  به  نیز  درپایان   کردند. 

 شد.
معاونت  همگانی  ورزش  هیئت  همت  به  همایش  این  است  گفتنی 
با همکاری  ورزش و آموزش شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش 

سازمان هالل احمر کیش برگزارشد.

دوچرخـه سـواران
پنـج کیلومتر رکـاب زدنـد

مدال آوری کاراته کار کیش
 از جام اروپا

برتری تیم شاهین سپهر کیش مقابل تیم پارسه شیراز

راه اندازی ایستگاه ورزش صبحگاهی
 در پارك مینا

پیاده روی تا اسكله تفریحی 
در هفته تربیت بدنی

همزمان با روز تربیت بدنی و ورزش، ایستگاه ورزش صبحگاهی در پارک مینا 
دایر شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در 
راستای نهادینه کردن ورزش و تفریحات سالم و با هدف ارتقاء سطح سالمت جامعه به 
همت هیئت ورزش همگانی معاونت ورزش و آموزش شرکت سرمایه گذاری وتوسعه 
کیش ایستگاه ورزش صبحگاهی ویژه خانواده ها، شهروندان و گردشگران در پارك 

خانواده راه اندازی شد.
ورزش دوستان به منظور شرکت دراین برنامه از 26 مهر همه روزه از ساعت 6 و سی 

دقیقه تا 7 و سی دقیقه درپارك مینا حضور دارند.
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