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تهیه شده در روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش

نفتی  غیر  صادرات  توسعه  و  آزاد  اقتصاد  ایجاد 
اندازی مناطق آزاد و مفری برای خروج  انگیزه راه 
از اقتصاد دولتی در کشور ما بود. این اهداف به رغم 
با  ابزارها  تطابق  عدم  دلیل  به  آزاد  مناطق  ایجاد 

راهبرد توسعه میسر نشد.
و  جنگ  دوران  از  گذر  و  متمادی  های  سال  درپی 
فعالیت  مالی کشور،  به واسطه مشکالت  تحریم ها 
نیازهای  تامین  و  خودکفایی  بر  اقتصادی  های 
برای  فرصتی  و  یافت  تمرکز  استراتژی  و  ضروری 
به  آزاد  مناطق  های  ظرفیت  از   وری  بهره  و  تفکر 

جای نگذاشت. 
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تالش هایی 
شد  ای  هسته  مذاکرات  در  تفاهم  به  منتج  که 
انتظار تحول است.  اقتصادی کشورمان در  رویکرد 
تحولی که مناطق آزاد می توانند با تکیه بر ظرفیت 
های خود و برنامه ریزی دقیق پایگاه های اقتصادی 

کشور و دروازه های مبادالت تجاری باشند.
نیز به عنوان موفق ترین منطقه آزاد  جزیره کیش 
مهم  و  حساس  برهه  این  در  تا  است  آماده  کشور 

نقش خود را در پیشرفت اقتصادی کشور ایفا کند.
در بیان آمادگی جزیره کیش اشاره به این نکته خالی 
سازمان  عامل  مدیر  تاکید  با  که  نیست  اهمیت  از 
منطقه آزاد کیش و برنامه ریزی های انجام شده در 
طول دو سال گذشته در نمایشگاه ها و همایش های 
های  توانمندی  شناساندن  برای  المللی  بین  مطرح 
فعالیت های  آزاد کیش  منطقه  این جزیره سازمان 

گسترده ای انجام داده است.
با فراهم شدن زمینه های سیاسی و به پشتوانه این 
گذشته  ماه  دو  طول  در  کیش  جزیره  مؤثر،  اقدام 
های  کمپانی  و  گذاری  سرمایه  های  هیئت  میزبان 
بزرگ تولید کننده از کشورهای مختلف جهان بوده 

است.
و  اقتصادی  فعاالن  سوی  از  استقبال  این 
آزاد  منطقه  دهد  می  نشان  خارجی  تولیدکنندگان 
کیش امروز در مرکز توجه سرمایه گذاران خارجی 
قرار دارد و امید آن می رود که درآینده نزدیک این 
جزیره به هاب مالی منطقه و دروازه اقتصادی کشور 

تبدیل شود.
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همزمان با هفته دولت 4 پروژه عمراني و گردشگري در منطقه آزاد كيش افتتاح شد
بازدید وزیر اقتصاد و اموردارایی از بخش های مختلف كيش

اقتصاد وگردشگری كيش در دوران ركود هم راكد نشد; جزیره كيش موفق ترین منطقه آزاد كشوراست
نخستين كنفرانس آهن و فوالد ایران در جـزیره كيش برگزار شد

وزیر امور اقتصاد و دارایی كشور در كنفرانس آهن و فوالد متال بولتن در جزیره كيش: اقتصاد ایران آماده جهش رو به جلو است
راسمی چيتهام دردیدار با دكتر مونسان مطرح كرد: اعالم آمادگی سفير تایلند برای برقراری همکاری های همه جانبه با جزیره كيش

با حضور دكتر مونسان برگزار می شود؛ آغازعمليات اجرایي فاز 2 تصفيه خانه جزیره كيش
دكتر عبدالرضا عزیزی، رئيس كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی; غفلت از ظرفيت مناطق آزاد در توسعه گردشگری

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش خبر داد: توليد 37 مگاوات برق از نيروگاه شماره دو اتصال خطوط بين المللی به بندرگاه كيش
محمد محب خدایی در نخستين جلسه تقویم برنامه های گردشگری كيش:  برنامه های گردشگری كيش باید دارای تقویم ملی و بين المللی باشد

كيش كانون توجه كمپانی های بزرگ جهان؛ هيئتی از مدیران عالی رتبه هيوندای با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دیدار كردند
ایرج ندیمی، سخنگو و عضو هيئت رئيسه فراكسيون ميراث فرهنگی و گردشگری مجلس ;مناطق آزاد، محور توسعه صنعت توریسم

مدیر اداره بندر و دریانوردی كيش: تخليه و بارگيری كاال در بندر كيش از مرز یک ميليون تن گذشت
تفاهم نامه همکاری بين سازمان منطقه آزاد كيش وسرمایه گذار سویيسی امضا شد؛ كيش در مسير تبدیل شدن به هاب پشتيبانی هوایی

رئيس سازمان هواپيمایي كشوري در دومين اجالس مدیریت اطالعات هوانوردي در كيش
لزوم كاهش فعاليت های گردشگری در مناطق مرجانی آسيب دیده برای احيای طبيعت

جزیره كيش ميزبان دومين نمایشگاه بين المللي بورس، بانک، بيمه و خصوصي سازي و هفتمين نمایشگاه معرفي فرصت هاي سرمایه گذاري كشور
جزیره كيش ميزبان برگزاري همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم; كيش دروازه ورود

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد كيش خبر داد؛ تأسيس اولين بانک خارجی در كيش
كسب دو عنوان برتر توسط كودكان كيش در مسابقه كشوري;  محاسبات ذهني با چرتکه
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آزاد  مناطق  شورایعالي  دبير  و  جمهور  رئيس  مشاورعالي 
برای اجرای پروژه های  اراضی  اعطای  قرارداد  گفت: 154 
عمرانی كه ميراث دو دولت گذشته بود، در دولت یازدهم 

فسخ شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
افزود:  مطلب  این  بيان  با  تركان  اكبر  علي  كيش،  آزاد 
قراردادهاي این زمين ها غيرواقعي بودند به همين دليل 
با فسخ این قراردادها در دو سال اخير بسياري از اراضي 

منطقه آزاد كيش آزادسازي شد.
قراردادها  این  لغو  آزاد،  مناطق  شورایعالي  دبير  اعتقاد  به 
گذاران  سرمایه  جذب  در  دولت  هاي  سياست  در  تاثيري 
نخواهد داشت و همچنان دولت از سرمایه گذارانی كه به 
قصد سرمایه گذاری به مناطق آزاد می آیند، حمایت می كند.

رضا)ع(  امام  ميالد  آستانه  در  و  دولت  هفته  مناسبت   به 
4 پروژه عمراني- گردشگري در منطقه آزاد كيش با حضور 
شورایعالي  دبير  و  جمهور  رئيس  مشاور  تركان  اكبر  علي 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادي كشور به بهره برداري رسيد.
با حضور  این مراسم كه  مشاور رئيس جمهور در حاشيه 
حجت االسالم محمدعلی زم معاون فرهنگی، اجتماعی و 
 گردشگری دبيرخانه شورایعالی مناطق آزاد كشور، علی اصغر 
كيش،  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر   مونسان 
جمعه  امام  عليدادی  حسن  المسلمين  و  االسالم  حجت 
كيش، شيخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت و جمعی 
از مسووالن جزیره كيش برگزار شد، با اشاره به برنامه هاي 
ادامه  خارجي  گردشگران  جذب  براي  كيش  آزاد  منطقه 
داد: به رغم آنکه آمار و ارقام گردشگری داخلی جزیره قابل 
قبول است اما هنوز برای رونق و جذب گردشگر خارجی 

پنجره ای گشوده نشده است.
وی تاكيد كرد: معتقدم در فضای جدید و با بازشدن فضای 
بين المللی باید این بخش نيز در اولين فرصت فعال شود.

ابتکار  حالل  گردشگری  راه اندازی  اینکه  بيان  با  تركان 
جزیره كيش است، بيان كرد:  اميدواریم گردشگری حالل 
فراگير شود و خانواده های ایرانی نيز به دنبال گردشگری 

حالل هستند.
دبيرشورایعالی مناطق آزاد با اشاره به برنامه هاي منطقه 
به  توجه  با  خارجي  گردشگران  جذب  براي  كيش  آزاد 
درگيري هاي منطقه اي برخي از كشورها به ویژه تركيه 
یادآور شد: با توجه به اینکه جذابيت های فوق العاده ای در 
این جزیره وجود دارد قطعاً اگر بسترهای خوبی به وجود 

آید می توانيم شاهد افزایش ورود گردشگران باشيم.

با تاكيد براینکه در حال حاضر مشکل گردشگری  تركان 
كيش قيمت ها نيست، گفت: موضوع اصلی كيفيت است و 
نه قيمت. قيمت ها پایين است اما آن چيز كه گردشگران 
رسانی  خدمات  و  كيفيت  افزایش  هستند،  آن  دنبال  به 

است.
 دبير شورایعالي مناطق آزاد در بخش دیگري از صحبت هاي
خود با اشاره به راه اندازي و توسعه شهرك هاي فناوري و 
دانش بنيان تاكيد كرد: در جغرافيای ایران به ویژه مناطق آزاد 
 فرصت های مناسبی برای راه  اندازی پروژه های دانش بنيان

از آنجایی كه كسب و كار در مناطق آزاد  اما  وجود دارد 
از رونق بيشتری برخوردار است، در این مناطق می توانيم 

اقدامات بيشتری انجام دهيم.
ارتباطات  وزارت  با  كه  توافقاتي  براساس  تركان  گفته  به 
انجام شده مقرر شده تا سرعت اینترنت و پهنای باند در 
مناطق آزاد به استانداردهای روز دنيا برسد تا ضمن توسعه 
این  در  ››مدیاسنتر ها‹‹  اندازي  راه  شاهد  كار ها  و  كسب 

مناطق باشيم.
این  بواسطه  كه  محصوالتی  از  بسياری  داد:  ادامه  وي 
توسط  باید  آن  انتقاالت  و  نقل  می شود  توليد  فناوری ها 

شبکه های اینترنتی با ظرفيت و سرعت باال انجام شود.
گازی  ميدان  درباره  هچنين  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبير 
كيش و اقدامات انجام شده برای استفاده از فرآوری های 
ميدان  درباره  اجرایی  عمليات  انجام  داد:  توضيح  نيز  آن 
گازی كيش برعهده شورایعالي مناطق آزاد نيست و وزارت 

نفت اجرا كننده این پروژه هاست.
تركان درباره ميدان گازی كيش گفت: این ميدان گازي 
دارای سه فاز است كه یک فاز آن در جزیره كيش واقع 
شده است كه در حال حاضر در محوطه فاز یک چاه هایی 
بندر  به  گاز  انتقال  و  جمع آوری  خط  ایجاد  و  شده  حفر 

آفتاب مطرح است.
گازهای  افزود:  آفتاب  بندر  پاالیشگاه  درباره  وی 
بندر  پاالیشگاه  وارد  خط  این  طریق  از  شده  جمع آوری 
تزریق به شبکه سراسری  و  لخته گيری  آنجا  در  و   آفتاب 

 می شود.
مشاور رئيس جمهور با اشاره به فازهای دو و سه ميدان 
گازی كيش ادامه داد: فاز دو و سه كه سکوهای دریایی 
حفاری های  شده،  واقع  كيش  جزیره  مجاورت  در  آن 
شده،  استخراج  گاز  كه  می شود  انجام  دریا  عمق  در  آن 
منتقل آفتاب  بندر  به  انتقال  و  جمع آوری  خط   توسط 

شود.

جزیره  در  خارجي  بانك  اولین  فعالیت  مونسان: 
کیش، به زودي

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش نيز در حاشيه مراسم 
آزاد  منطقه  گردشگري  عمراني،  طرح   4 از  برداري  بهره 
كيش در جمع خبرنگاران، از موافقت بانک مركزي براي 

فعاليت اولين بانک خارجي در این منطقه خبرداد.
به  توجه  با  افزود:  مطلب  این  بيان  با  مونسان  اصغر  علي 
اینکه جزیره محل خوبی برای فعاليت بانک های خارجی به 
حساب می آید، رئيس بانک مركزی با فعاليت اولين مركز 
آزاد مالی خارجي در كيش موافقت كرده كه به زودی در 

قالب kifc در این جزیره فعاليت خواهد كرد.
وی درباره فعاليت بانک های خارجی در جزیره كيش بيان 
كرد: بانک مركزی آیين نامه و دستورات الزم را تدوین و 
فعاليت  برای  خوبی  محل  جزیره  این  و  است  كرده  ابالغ 

بانک های خارجی به حساب می آید.
مونسان همچنين با اشاره به اولویت منطقه آزاد كيش در 
ابتدای  داد:  در  ادامه  جزیره  تمام  نيمه  هاي  پروژه  اتمام 
دولت یازدهم با حجم قابل توجهی از پروژه های نيمه تمام 
مواجه شدیم كه در حال حاضر با گذشت دو سال از عمر 
دولت تکليف تمام پروژه های عمرانی نيمه تمام مشخص 

شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به اینکه 4 
ميليون مترمربع پروژه در حال ساخت در منطقه آزاد كيش 
وجود دارد؛ بيان كرد: حجم پروژه های نيمه تمام به شدت 
 كاهش یافته و در حال حاضر موانع پروژه های نيمه تمام 
 رفع شده و زمين هایی كه در دولت گذشته به سرمایه گذاران
در  نشده  انجام  پروژه  ساخت  جهت  در  اقدامی  اما  اعطا 

مسير فسخ قرارداد ها قرار گرفته است.
مونسان با تاكيد براینکه موضوعی با عنوان دریاخواری در 
كيش نداشتيم، یادآور شد:  زمين های بازپس گرفته شده را 

در اختيار سرمایه گذاران جدید قرار خواهيم داد.
به  اشاره  با  خود  هاي  صحبت  از  دیگري  بخش  در  وي 
افزایش جذب سرمایه گذاری در طول دو سال گذشته تاكيد 
آمد سرمایه گذاران خارجی  و  كرد: در فضای جدید رفت  
پروژه قرارداد  گذشته  روز  چند  در  و  كرده  پيدا   افزایش 
Call center منعقد شد. همچنين پروژه گردشگری كه 
در سال گذشته توسط بخش خصوصی شروع شده بود، تا 

پایان سال به بهره برداری می رسد.
ماه   22 در  اینکه  بيان  با  كيش  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
منعقد  قرارداد  تومان  ميليارد   100 و  هزار   5 گذشته 
به  مربوط  مبلغ  از  تومان  ميليارد  است، گفت: 600  شده 

سرمایه گذاری در حوزه صنعت است.
مونسان در ادامه با رد ادعاي اعتراض سرمایه گذاران منطقه 
آزاد كيش نسبت به افزایش نرخ تعرفه های آب و گاز پس 
از خصوصی سازی گفت: این موضوع را قبول ندارم. چندی 
پيش گزارشی هم در صداوسيما مبنی بر افزایش تعرفه ها 
پخش شد اما در این گزارش اشتباهی رخ داده بود و بدهی 

انباشت گذشته را به عنوان نرخ قبض اعالم كرده بودند.
گرفت  قرار  بررسی  مورد  قبض  همان  وي،   گفته  به 
و  بوده  تعرفه ها  اساس  بر  قبض  نرخ  كه  شد  مشخص  و 

اشتباهی رخ نداده است.
بر عملکرد  براینکه  تاكيد  با  آزاد كيش  مدیرعامل منطقه 
داریم،  مستمر  و  مستقيم  نظارت  گاز  و  برق  آب،  شركت 
هم  اگر  و  می شود  اعالم  این شركت ها  به  تعرفه ها  افزود: 
سازمان  به  می توانند  افراد  آمد،  پيش  اشتباهی  و  اشکال 

شکایت های خود را ارجاع دهند.
مونسان همچنين از موافقت رئيس بانک مركزی با فعاليت 
قالب  به زودی در  آزاد مالی در كيش خبر داد كه  مركز 

kifc در این جزیره فعاليت خواهد كرد.

همزمان با هفته دولت 4 پروژه عمراني و گردشگري در منطقه آزاد کیش افتتاح شد

ترکان:154 قرارداد واگذاري زمین در جزیره کیش فسخ شد
مونسان: فعالیت اولین بانك خارجي در جزیره کیش، به زودي

اقتصادی  از بخش های مختلف عمرانی و  نيا در سفربه كيش  علی طيب 
جزیره بازدید كرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، وزیر 
اقتصاد و اموردارایی كشور كه برای حضور دركنفرانس آهن و فوالد متال 
بولتن در ایران به جزیره كيش سفركرده است از اداره امور مالياتی كيش، 

بندرگاه تجاری و یکی از هتل های بخش خصوصی بازدید كرد.
علی طيب نيا در این بازدید از نزدیک در جریان روند انجام فعاليت های 

اقتصادی و امور مالياتی كيش قرارگرفت.

سازمان  الملل  اموربين  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد كيش، وزیر امور اقتصاد و دارایی كشور 
با اشاره به رفع محدودیت ها در روابط بانکی و بين 
كار  وضعيت  بهبود  از  تحریم  پسا  دوران  در  المللی 
كشورها  این  گذاران  وسرمایه  خارجی  كشورهای  با 

خبرداد.
آزاد  مناطق  ایجاد  از  هدف  گفت:  نيا  طيب  علی 
پيشرفته  های  فناوری  و  ها  سرمایه  جذب  دنيا  در 
این  صادرات  و سپس  محصول  توليد  برای  خارجی 
كاالهای توليدی است. اتفاقی كه درخصوص مناطق 
آزاد درگذشته دركشور ما افتاده دراین راستا نبوده 
و معافيت ها و اولویت بندی ها بيشتر برای تسهيل 

واردات بوده است.
این امر مناطق آزاد را به مجرایی برای واردات كاال 
به  توجه  با  درحاليکه  بود  كرده  تبدیل  كشور  به 
كه  است  طبيعی  آزاد  مناطق  در  موجود  تسهيالت 
های  فعاليت  و  ها  سرمایه  ورود  نقطه  مناطق  این 
اقتصادی باشند زیرا از محدودیت ها و قيود قانونی 

سرزمين اصلی معاف هستند.
اصولی  سياست  گفت:  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر 
دولت در حال حاضر این است كه این مسير تغيير 
یافته و مناطق آزاد جایگاه واقعی خود را بيابند یعنی 
محلی برای جذب سرمایه، دانش فنی، توليد كاال و 

صدوركاال به بازارهای هدف باشند.
وی افزود: در این راستا بنا داریم كه با تجدید نظر در 
ترجيحات و معافيت های مناطق آزاد همه امتيازها 

معطوف به جذب سرمایه، توليد و صادرات شود.
مالياتی  های  معافيت  به  اشاره  با  نيا  طيب  علی 
وگمركی ویژه مناطق آزاد گفت: با توجه به ظرفيت 
درحوزه  هم  كه  كيش  جزیره  در  موجود  های 
این  است  مالی  مسائل  حوزه  در  هم  و  گردشگری 
جزیره می تواند قطب اقتصادی و گردشگری كشور 
با برداشته شدن تحریم ها امکان  باشد به خصوص 
ایجاد شعب بانک های خارجی درمناطق آزاد به ویژه 

كيش فراهم خواهد شد.
به گفته طيب نيا  با برقراری ارتباطات كارگزاری بين 

بانک های داخلی و بانک های خارجی، ایجاد تبادالت 
كاری واقتصادی بين موسسات مالی و بورس داخل 
كشوربا موسسات مالی و بورس دركشورهای مختلف 
فضای كاری جدید و فرصت های مناسب اقتصادی 

برای جزیره كيش مهيا می شود .
وزیر امور اقتصاد و دارایی وجود استعدادهای خوب 
همراه  به  گردشگری  زمينه  در  كيش  آزاد  منطقه 
افزایش ارتباطات بين المللی را عامل مهمی درجذب 
گردشگران و سرمایه گذاران خارجی دانست و پيش 
جزیره  های  ظرفيت  از  نزدیک  آینده  در  كرد  بينی 

كيش استفاده های بيشتری خواهد شد.
زمره  در  كيش  آزاد  منطقه  اینکه  بيان  با  نيا  طيب 
بتوان  شاید  كرد:  تصریح  كشوراست  موفق  مناطق 
كيش  جزیره  كشور  آزاد  منطقه  ترین  موفق  گفت 
به  كشور  به  توریست  جذب  راستای  در  و  است 
خوبی عمل كرده و در فضای جدید كشور و جهان با 

سياستهای نوین  نقش خود را بهتر ایفا خواهد كرد.
كيش  جزیره  در  امکانات  مجموع  در  گفت:  وی 
تواند  می  خوبی  به  كه  است  قبولی  قابل  امکانات 
مانع  و  كند  رقابت  منطقه  در  گردشگری  مراكز  با 

سفرگردشگران ایرانی به خارج از كشور شود.
داخلی  گردشگران  افزود:  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر 
كه در جستجوی مناطقی با آب و هوای گرمسيری 
هستند می توانند از این شرایط آب و هوایی در جزیره 
كيش استفاده كنند و از طرفی در جذب گردشگران 
خارجی نيز به پشتوانه این امکانات و شرایط اقليمی، 

جزیره كيش می تواند موفق عمل كند.
طيب نيا در پایان گفت: با وجود اینکه در دو سال 
گذشته ركود بر بخش های مختلف كشور حاكم بود 
اما جزیره كيش در این مدت، پویایی اقتصادی خود 
را حفظ كرده است كه این امر نوید بخش آینده ای 

روشن برای این منطقه آزاد كشور است.

بازدید وزیر اقتصاد و اموردارایی از 
بخش های مختلف کیش

اقتصاد وگردشگری کیش در دوران رکود هم راکد نشد
جزیره کیش موفق ترین منطقه آزاد کشوراست

علی طیب نیا در سفر به کیش از تصمیمات دولت برای بازگشت مناطق آزاد به جایگاه واقعیشان در تولید و صادرات کاال خبرداد.
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منطقه  سازمان  مدیرعامل  با  دیدار  در  تایلند  سفير 
آزاد كيش برای برقراری همکاری های همه جانبه با 

جزیره كيش اعالم آمادگی كرد.
الملل سازمان  امور بين  به گزارش روابط عمومی و 
ایران  تایلند در  آزاد كيش، سفير و كنسول  منطقه 
در سفری دو روزه با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 

كيش دیدار كردند.
در این دیدار سفير تایلند ضمن ابراز خرسندی از سفر 
به جزیره كيش گفت: جزیره كيش در دو سال گذشته 
تغييرات چشمگيری نسبت به سال های قبل داشته 
 كه این موضوع نشأت گرفته از تفکر و برنامه ریزی 

مسووالن این جزیره است.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد كيش در خصوص این 
تحوالت دركيش گفت: از ابتدای مسووليتم دركيش 
تاكنون 29 پروژه عمرانی و شهری انجام شده است 
و پروژه های مهم دیگری نيز براساس برنامه ریزیهای 

كالن در مسير توسعه كيش درحال اجراست.
به گفته دكتر مونسان وجود 14 بازار، 42 هتل در 
حال بهره برداری و 38 هتل درحال ساخت، امکانات 
تفریحات دریایی، دوچرخه سواری و اماكن پذیرایی 
متنوع از ظرفيت های خوب گردشگری كيش است.

برای  كيش  پتانسيل های  تشریح  با  ادامه  در  وی 
بدون  كيش  به  سفر  گفت:  خارجی  گذاران  سرمایه 
برای  آزاد  منطقه  این  مزیت  اولين  ویزا  دریافت 

گردشگران و سرمایه گذاران خارجی است.
امور  تسریع  و  تسهيل  به  اشاره  با  مونسان  دكتر 
و  كيش  جزیره  مدیریت  در  تمركز  وجود  دليل  به 
اختيارات محوله از سوی دولت جمهوری اسالمی به 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد كيش افزود: معافيت 
امکان  و  گمركی  های  تخفيف  مالياتی  ساله  بيست 
خارجی  صددرصد  مالکيت  با  ها  شركت  فعاليت 
فرصت های ارزشمندی برای فعاليت سرمایه گذاران 

خارجی در این جزیره است.  
پایانه  گفت:  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بندرگاه كيش با ظرفيت یک و نيم ميليون گردشگر 
سال گذشته به بهره برداری رسيده و ترمينال جدید 
فرودگاه كيش نيز با ظرفيت چهار و نيم ميليون گردشگر 
ریزیهای  برنامه  اساس  بر  تا  است  احداث  حال   در 
گردشگر  ميليون   6 ساالنه  حضور  برای  شده  انجام 

زیرساخت های ميزبانی مهيا شود.
در  تایلند  سفير  سوال  به  پاسخ  در  مونسان  دكتر 
خصوص زمينه های سرمایه گذاری در كيش گفت: 
سرمایه گذاري  براي  كيش  در  مختلفي  موضوعات 
وجود دارد كه كشور تایلند با توجه به تجارب موفق 

در بخش گردشگری می تواند همکاری های خوبی با 
این جزیره داشته باشد.

هتل ها ساخت  تفریحی،  پروژه های  افزود:   وی 
صنایع  و  ارزی  و  بانکی  حوزه های  رستوران،  و 
غيرآالینده و های تک از جمله پيشنهادات ما برای 

سرمایه گذاران تایلندی است.
 دكتر مونسان گفت: در راستای حمایت از سرمایه گذاران 
با  و توسعه كيش زمين برای پروژه های گردشگری 
قيمت بسيار پایين عرضه می شود كه این امر خود 

از بهترین مزیت های فعاليت دركيش است.
باالی  جایگاه  به  اشاره  با  ادامه  در  چيتهام  راسمی 
علمی ایران از دكتر مونسان درخصوص ظرفيت های 

علمی جزیره كيش سوال كرد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد كيش در پاسخ به این 
 پرسش ضمن تشریح برتری كشورمان در پيشرفت های 
 علمی در منطقه و جهان، به حضور واحدهای بين الملل 
دانشگاه های معتبر كشور در جزیره كيش اشاره كرد 
و گفت: گردشگری علمی بخش وسيعی از گردشگری 
جزیره كيش را به خود اختصاص داده است و عالوه 
دانشگاه های  در  جوانان  از  زیادی  تعداد  تحصيل  بر 
ساليانه  كشور،  از  خارج  در  تحصيل  جای  به  كيش 
از همایش ها و نمایشگاه های ملی و  تعداد زیادی 

بين المللی نيز در كيش برگزار می شود.
وی عدم دریافت روادید و وجود امکانات مناسب برای 
 ميزبانی از همایش ها و نمایشگاه ها را از پتانسيل های

و  كرد  عنوان  منطقه  در  كيش  جزیره  خوب  بسيار 
افزود: كشورمان در بخش های پزشکی و مهندسی 
هم درسطوح باالی علمی در جهان قرار دارد و برای 
همه مبرهن است كه الزمه پيشرفت های هسته ای 
های  زمينه  در  علمی  باالی  رده های  به  دستيابی 

مختلف است.
 سفير تایلند همچنين در خصوص مدیریت در بخش های 
این  ابراز تمایل كرد و گفت:  هتلداری و فرودگاهی 
بسيار  ما  و  است  بهشت  دانشجویان  برای  جزیره 
خوش شانس بودیم كه به جزیره كيش سفر كردیم.

راسمی چيتهام با بيان اینکه درگذشته مواد غذایی 
 تایلندی از مسير دبی با واسطه به كيش صادر می شد
گفت: آیا جزیره كيش هم قرار است نمونه دیگری 

مانند دبی باشد؟
كرد:  تصریح  سوال  این  به  پاسخ  در  مونسان  دكتر 
جزیره كيش با رویکرد توسعه گردشگری و تجارت 
دارای برنامه و چشم انداز مشخص است و در مسير 
توسعه آن توجه شده است همانند دبی با بی نظمی 
اساس ساختار هدفمند و منظم  بر  بلکه  نکند  رشد 

گسترش انداز  چشم  افق  های  سياست  راستای   در 
یابد.

وی افزود: دركيش قرار نيست برج های بلند ساخته 
شود و مرتفع ترین برج جزیره كيش تنها 28 طبقه 

دارد.
از  همچنين  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
وجود جزایر هندورابی، فارور بزرگ و فارور كوچک 
و  كرد  یاد  كيش  های  پتانسيل  دیگر  عنوان  به 
مشاور  همکاري  با  هندورابی  جزیره  توسعه  گفت: 
آغاز شده  آرامش  رویکرد جزیره  با  آلماني  و   ایراني 

است.
از  گردشگران  آسان  دسترسی  به  اشاره  با  وی 
كم  فاصله  گفت:  شهرها  دیگر  به  كيش  جزیره 
مانند  گردشگرپذیر  شهرهای  و  كيش  بين  هوایی 
این  به  پروازهای هر روزه  شيراز و اصفهان و وجود 
از  پس  دهد  می  مسافران  به  را  امکان  این  شهرها 
سفر  مختلف  شهرهای  به  راحتی  به  كيش  به   سفر 

كنند.
عالوه  كيش  جزیره  درحقيقت  گفت:  مونسان  دكتر 
نيز دروازه ورودی  اقتصادی  بر گردشگری در بحث 
به كشور محسوب می شود به خصوص در این دوران 
با رفع تحریم ها شاهد استقبال و حضور تعداد  كه 
زیادی ازسرمایه گذاران برای فعاليت در ایران به ویژه 

مناطق آزاد و جزیره كيش هستيم.
یکی  و  كيش  جزیره  بين  خواهرخواندگی  برقراری 
از جزایر تایلند از جمله مباحث مطرح شده توسط 
بود كه بسيار  آزاد كيش  مدیرعامل سازمان منطقه 

مورد توجه سفير تایلند قرار گرفت.
برای  چيتهام  راسمی  از  مونسان  دكتر  همچنين 
های  نمایشگاه  و  ها  همایش  در  حضور  و  شركت 
فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری در جزیره 

كيش دعوت كرد.
سفير تایلند نيز ضمن ابراز عالقمندی برای برقراری 
همکاری های بيشتر و فعاليت سرمایه گذاران تایلندی 
در جزیره كيش، از دكتر مونسان خواست با سفر به 
كشور تایلند از امکانات گردشگری این كشور بازدید 

كنند.
در پایان این دیدار دكتر مونسان به همراه راسمی چيتهام 
و تيرابون ویت كنسول سفارتخانه تایلند در تهران از مركز 

همایش های بين المللی كيش بازدید كردند.
گفتنی است در دو سال گذشته 14 سفير كشورهای 
مختلف با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دیدار 
و در خصوص همکاری های اقتصادی و گردشگری 

اعالم آمادگی كرده اند.

راسمی چیتهام دردیدار با دکتر مونسان مطرح کرد
اعالم آمادگی سفیر تایلند برای برقراری همکاری های همه جانبه با جزیره کیش 

نخستین کنفرانس آهن و فوالد ایران با هدف معرفی ظرفیت های کشور 
در صنایع آهن و فوالد ایران در مرکز همایش های بین المللی کیش سالن 

خلیج فارس آغاز بکار کرد.
الملل سازمان منطقه آزاد كيش، نخستين  امور بين  به گزارش روابط عمومی و 
كنفرانس آهن و فوالد ایران با حضور علي طيب نيا وزیر امور اقتصادي و دارایي، 
مهدی كرباسيان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، جمعی از مسوولين محلی و 
مدیران شركت های معتبر داخلی و خارجی در حوزه معدن و فوالد گشایش یافت.

ارایه مقاالت و سخنراني در موضوع صنعت  در این همایش شركت كنندگان به 
آهن و فوالد، در خصوص سنگ هاي معدني و نحوه استخراج، استحصال و فرآوري 
 محصوالت فلزي و توسعه فناوري هاي نوین در این زمينه و همچنين سرمایه گذاري 

در بخش فوالد پرداختند.
 جزیره زیباي كيش به واسطه برخورداري از امکانات گسترده در خصوص برگزاري همایش ها 
 و كنفرانس هاي بين المللي و همچنين امکانات اقامتي و پذیرایي مناسب،  یکي از گزینه هاي 

برتر تشکيل جلسات و همایش ها با حضور كارشناسان خارجي مي باشد.

نخستین کنفرانس آهن و فوالد ایران 
در جـزیره کیش برگزار شد

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور در کنفرانس آهن و فوالد متال بولتن در جزیره کیش:

اقتصاد ایران آماده جهش رو به جلو است
در  بولتن  متال  فوالد  و  آهن  كنفرانس  در  نيا  علی طيب 
ایران كه به ميزبانی جزیره كيش درحال برگزاریست گفت: 
قوانين و مقررات حمایتی، ثبات و امنيت اقتصادی و فضای 
مناسب كاری مشوق های كشورمان برای سرمایه گذاران 

خارجی است.
سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
روزهای  به  اشاره  با  نيا  طيب  علی  كيش،  آزاد  منطقه 
گذاری  سرمایه  مختلف  های  گروه  حضور  و  اخير 
گفت:  ایران  در  فعاليت  برای  خارجی  كشورهای  از 
از  اهداف  به  دستيابی  بر  عالوه  كنفرانس  این  برگزاري 
شناساندن  برای  ارزشمندی  فرصت  شده،  تعيين  پيش 
كنندگان  شركت  به  كشورمان  بالقوه  هاي   ظرفيت 

خارجی است.
وی افزود: ایران دارای مجموعه ای از ظرفيت هاي بالقوه 
براي رشد و توسعه فعاليت ها و بنگاههای اقتصادي است 
كه داشتن رتبه اول ذخایر نفت وگاز در جهان یکی از این 

پتانسيل هاست.
و  كارآمد  نيروي  خوب،  معدني  ذخایر  وجود  از  وی 
بازار بزرگ و رو به رشد  پرداخت دستمزد رقابتي، وجود 
است،  نظير  بی   آفریقا  و  خاورميانه  منطقه  در  كه  داخلي 
ایران در خاورميانه و قرار گرفتن در  اقتصادی  جغرافيای 
مسير ارتباطی شمال و جنوب و شرق به غرب به عنوان 

شاخصه های منحصر بفرد كشورمان یاد كرد.
ركود  ایجاد  هدف  با  ایران  تحریم   گفت:  نيا  طيب  علی 
مقاومت  بردن  ازبين  و  بيکاری  تشدید  اقتصادی، 
شد  تالش  مدت  این  در  و  شد  انجام  كشورمان  مردم 
متوقف  ایران  در  هسته ای  انرژی  از  آميز  صلح   استفاده 
از  درصدی   45 از  بيش  تورم  تجربه  افزود:  وی  شود. 
ركود  كه  بود  دركشورمان  ها  تحریم  پيامدهای  جمله 
ریزیهای  برنامه  درپی  اما  داشت.  همراه  به  نيز   اقتصادی 
اقتصادی نرخ تورم امروز به زیر14 درصد رسيده است و 
پيش بينی می شود این روند كاهش تا پایان امسال نيز 

ادامه یابد به گونه ای كه نرخ تورم یک رقمی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارائی گفت: پس از چند سال شرایط 
به وجود  توجه  با  و  است  فراهم شده  تحریم ها  رفع  برای 
برای  خوبی  فرصت  حمایتی  مناسب  مقررات  و  قوانين 

سرمایه گذاران خارجی در ایران فراهم است.
طيب نيا با اشاره به رشد منفی اقتصادی در دو سال متوالی 
و  شد  مثبت  اقتصادی  رشد  فصل  چهار  در  كرد:  تصریح 
البته این رشد در پی رونق صنایع بزرگ بدست آمد كه این 

رونق در حال تسري به صنایع كوچک است .
وی تاكيد كرد: موفقيت اقتصادی كشورمان در مواجهه با 
مذاكرات  در  نتایج خوب  برای كسب  را  زمينه  مشکالت، 
هسته ای فراهم كرد و برای اولين بار در تاریخ، حق صلح  

آميز ایران مهر تایيد گرفت.
طيب نيا با اشاره به گذر كشورمان از دوره تحریم به شرایط 
عادی گفت: شکل گيری ظرفيت های جدید درپی تحریم 
و  بود  تحریم  دوران سخت  ارزشمند  مزایای  جمله  از  ها 
بزودی با رفع محدودیت های سيستم بانکی، كشتيرانی و 

بيمه ای تبادالت اقتصادی رونق می گيرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تحریم ها به عنوان فرصتی 
یاد كرد كه با اقدامات انجام شده در دو سال گذشته برای 
مزمن  بيماری  درمان  باعث  نفتی،  های  وابستگی  كاهش 
اقتصاد ایران یعنی اقتصاد متکی به نفت شد تا حدی كه 
تراز تجاری صادرات نفت كاهش یافت و در 5 ماهه نخست 
امسال تراز تجاری محصوالت غير نفتی با مازاد مواجه شد 

به گونه ای كه صادرات از واردات فزونی گرفت.
طيب نيا با تاكيد بر ادامه روند كاهش وابستگی به اقتصاد 
ریزیهای برنامه  براساس  پساتحریم  دوران  در   نفتی 
 انجام شده گفت: ایران می تواند از منابع مسدود شده خود 
در خارج استفاده كند كه این امکانات باید با قرار گرفتن 
در اختيار بخش خصوصی به رشد مبتنی بر افزایش بهره  
وری، دانش فنی و فناوری های جدید و از سوی دیگر رشد 

مستمر و درونزا كمک كند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی كشور گفت: دولت در پساتحریم 
با بهبود فضای كسب و كار و شرایط بخش خصوصی داخلی 

و خارجی بر اقتصاد ایران متمركز می شود.
مزیت  دو  دارای  ایران  حاضر  حال  در  افزود:  طيب نيا 
پتانسيل های مزایا وجود  این  از   ارزشمند است كه یکی 
دیگر  و  است  مختلف  های  زمينه  در  كشورمان  اقتصادی 
ترین  باثبات  و  ترین  امن  ایران  اسالمی  جمهوری  اینکه 

كشور منطقه است.

و  ثبات  مناسب،  مقررات  و  قوانين  وجود  از  ادامه  در  وی 
امنيت در محيط اقتصادی به گونه ای كه سرمایه گذاران 
امکان پيش بينی وضعيت اقتصادی را داشته باشند و وجود 
فضای مناسب كسب و كار به عنوان سه عامل مهم و موثر 
این  حاضر  درحال  كه  كرد  یاد  خارجی  سرمایه گذاری  بر 
راستای  در  و  است  فراهم  دركشورمان  خوبی  به  شرایط 
منظور  به  قوانين  اصالح  و  حمایتی  بسترهای  افزایش 
ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران در حال بررسی 
قوانين كشور و تاثير آن در سرمایه گذاری خارجی و داخلی 

هستيم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به آرامش ایجادشده در 
بازار ارز و طال گفت: با حذف تحریم ها  دو سال اخير در 
كشور آماده است جهش بزرگی به جلو داشته باشد به گونه 
ای كه در آینده ایران باالترین نرخ رشد را در منطقه خواهد 
داشت و در این بين صنعت فوالد كه صنعتی استراتژیک 

در كشور محسوب می شود، جایگاه ویژه ای دارد .
طيب نيا ميزان توليد و مصرف فوالد را معيار سنجش رشد 
اقتصادی در كشورها برشمرد كه دركشورمان با توجه به 
فضای  ایجاد  در جهت  می توان  این ظرفيت عظيم  وجود 

نوین كسب و كار و رشد اقتصادی از آن بهره برد.
نگاه  فوالد،  و  متالوژی  صنایع  به  دولت  نگاه  افزود:  وی 
این  از  بلندمدت و منطقی است و حمایت اصولی  جامع، 

صنایع از جمله اولویت های دولت محسوب می شود.
كشور  اقتصادی  رشد  نرخ  افزایش  به  اشاره  با  طيب نيا 
رو  تقاضاهای  پی  در  كه  مطلوبی  اندازهای  چشم   و 
افزایش از  شده  پدیدار  فوالد  صنعت  گسترش   به 
رقابت  پذیری در صنایع متالوژی و فوالد به عنوان اهداف 

اصلی در برنامه ریزیهای اقتصادی كشور یاد كرد.
وی از سفر تعداد زیادی از هيات های خارجی به ایران در 
هفته های اخير ابراز خرسندی كرد وگفت: این هيات ها در 
بازدید از كشورمان و امکانات موجود در ایران شگفت زده 
این همه  ها  تحریم  با وجود  نداشتند  انتظار  زیرا  شده اند 

فرصت را در اقتصاد ایران ببينند.
گفتنی است كنفرانس آهن و فوالد متال بولتن در ایران با 
حضور شركت كنندگانی از 25 كشور مختلف به ميزبانی 

جزیره كيش برگزار شد.
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تقویم  جلسه  در  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
بر  منظم  برنامه  تدوین  اهميت  بر  كيش  گردشگری  های  برنامه 

اساس مناسبت ها تاكيد كرد.
آزاد  منطقه  الملل سازمان  بين  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
برنامه  تقویم  جلسه  نخستين  در  خدایی  محب  محمد  كيش، 
فعاالن  و  جوامع  مسووالن  حضور  با  كه  كيش  گردشگری  های 
گردشگری كيش برگزار شد گفت: گردشگری كيش برای رسيدن 
مناسبت  براساس  تقویمی  تدوین  نيازمند  المللی  بين  جایگاه  به 

ها و اعياد است.
و  ملی  رویدادهای  بر  عالوه  باید  تقویم  درتنظيم  افزود:  وی 
تا  شود  توجه  هم  جهانی  های  مناسبت  به  كشورمان  مذهبی 
های فرصت  از  نيز  خارجی  گردشگران  مناسب  تبليغات   ضمن 

گردشگری كيش بهره مند شوند.
های  ظرفيت  پویاسازی  و  فعالسازی  گفت:  خدایی  محب   محمد 
و  است  یکپارچه  و  هوشمند  ای  برنامه  نيازمند  گردشگری 
از  را  مفيد  خروجی  و  اصلی  های  ظرفيت  ها،  برنامه  همپوشانی 
بين می برد كه با تدوین تقویم گردشگری می توان برنامه ریزی 

هوشمند برای گردشگری پياده كرد.
محب خدایی با یادآوری اینکه تمام تمركز و ظرفيت ها تنها به 
حوزه گردشگری تفریحی در طی سال ها متمركز شده است به سایر 
سالمت،  آموزشی،  گردشگری  همچون  گردشگری  های  ظرفيت 

دریایی، تاریخی، فرهنگی و هنری، مذهبی و تجارت اشاره كرد و 
گفت: اگر بتوانيم ضریب اهميت برنامه ها را بر اساس تقویم تدوین 
 شده مشخص كنيم می توان بر اساس این ظرفيت ها برنامه ریزی 

مناسبی انجام داد.
وی تاكيد كرد: در مناطق گردشگری باید زمان های اوج و كاهش 
مسافر را به دقت بررسی كرد، در فصل های كم مسافر باید بدنبال 
برگزاری برنامه ها و رویدادهای جدید باشيم و تمامی مجموعه ها 

را برای ارائه خدمات بهتر و باكيفيت تر بکار بگيریم.
عامل  ترین  عمده  را  بازاریابی  ضعف  ادامه  در  خدایی  محب 
گذشته  سال   12 طی  در  ورودی  گردشگران  ميزان  كاهش  در 
و مهمترین ظرفيت های  بزرگترین  از  یکی  افزود:  و   عنوان كرد 
جذب  در  توانند  می  كه  هستند  جزیره  بازاریابی،كيشوندان 

گردشگر تاثير بسزایی داشته باشند.
افزایش حس مسووليت پذیری به كيشوندان و    وی توجه ویژه 
در آنان را یکی از برنامه های مهم برای جذب گردشگر عنوان كرد 
و از طراحی برنامه مدیریت ارتباطات گردشگران خبر داد و افزود: 
در این برنامه به كيشوندان و مسافرانی كه از طریق هر كيشوند به 
جزیره سفر می كنند كارت هایی با عنوان TRM داده می شود 

كه با ارائه آن مسافران از تخفيف برخوردار خواهند شد.
 محب خدایی گفت: كيشوندان همچنين می توانند با بهره مندی
از تکنولوژی مجازی به معرفی ظرفيت ها و برنامه های گردشگری 

اقدام كرده و نقش فزاینده ای در رونق گردشگری ایفا كنند.
وی یکی از مزیت های بهر مندی از این كارت را درآمدزایی برای 

كيشوندان عنوان كرد.
با  ویژه  بليط های  آزاد كيش، طراحی  معاون گردشگری منطقه 
هدف حذف واسطه ها را از دیگر برنامه های حوزه گردشگری در 
آینده نزدیک اعالم كرد و گفت: برای جذب گردشگران نيازمند 

ثبات قيمت بليط هستيم. 
نيازمند  را  گردشگری  رونق  و  كيش  جزیره  رشد  خدایی  محب 
همدلی و همکاری بخش ها و همچنين مشاركت بخش خصوصی 
دانست و گفت: باید از قدرت قانون مناطق آزاد به نحوی شایسته 

استفاده كنيم و كيش را به برند خود بازگردانيم.
ارائه  با  جوامع  و  اصناف  نمایندگان  نشست  این  ادامه  در 
مشاركت  و  گردشگری  تقویم  تدوین  خود،  نظرات  نقطه 
ارزیابی مهم  بسيار  را  گردشگر  جذب  در   كيشوندان 

كردند.
مدیریت  گردشگری،  رونق  برای  دانشجویان  ظرفيت  از  استفاده 
استفاده  فعاالن حوزه گردشگری،  بليط، همدلی و همراهی  بازار 
از ظرفيت كيشوندان برای جذب گردشگر، افزایش تبليغات برای 
شناساندن ظرفيت های حوزه گردشگری، استفاده از دانش اقتصاد 
گردشگری و پرهيز از موازی كاری ها نکاتی بود كه در این نشست 

به آن اشاره شد.

محمد محب خدایی در نخستین جلسه تقویم برنامه های گردشگری کیش: 

برنامه های گردشگری کیش باید دارای تقویم ملی و بین المللی باشد

اسالمی   – فرهنگی  غنی  تاریخ  داشتن  با  اسالمی  ایران 
می باید  و  می تواند  هوایی  و  آب  و  طبيعی  ویژگی های  و 
توریستی جهان  قطب های  ميان  در  را  ویژه خود  جایگاه 
بازیابد، موضوعی كه متأسفانه در این سال ها به علت های 
مختلف از آن غفلت شده است و در این زمينه كشورهای 
اكنون  هم  و  ربوده اند  ایران  از  را  سبقت  گوی  بسياری 
صنعت  آبادكننده  و  رونق  موجب  تنهایی  به  ایرانيان 

گردشگری بسياری از كشورهای منطقه شده اند.
اگرچه شعار و  به گردشگری  توجه  این سال ها،  در طول 
هدف مسووالن و دستگاه های متولی بوده، ولی تا به امروز 
دستاوردهای به دست آمده در این رابطه، بسيار ناچيز و 
مدارك  و  اسناد  مطالعه  نمونه،  برای  است،  بوده  محدود 
سال های گذشته در تأسيس مناطق آزاد نشان می دهد كه 
از اهداف مهمی كه در طراحی این مناطق در نظر  یکی 
گرفته شده، توجه به توسعه گردشگری و جذب توریسم 

خارجی به این مناطق است.
در سال 68 در برنامه اول توسعه به دولت اجازه تأسيس 
سه منطقه آزاد در سه نقطه قشم، كيش و چابهار داده شد. 
در این برنامه از جمله كارویژه های مهمی كه برای این سه 
منطقه در نظر گرفته شده بود، ایجاد زیرساخت های الزم 
دیگر  حتی  و  منطقه  كشورهای  از  گردشگر  جذب  برای 

نقاط دنيا بود.
هر یک از این مناطق، ویژگی منحصر به فردی 
دارد كه برای تحقق اهداف در توسعه صنعت 
گردشگری، كاماًل مناسب هستند و به راحتی 
می توانند در سه حوزه اكوتوریسم، ژئوتوریسم 
همچون  اجتماعی،  و  فرهنگی  توریسم  و 
توریسم ورزشی، بهداشتی و درمانی، پيشگام و 

در منطقه یکه تاز شوند.
اكنون  هم  ایران  موجود،  آمارهای  اساس  بر 
گردشگری  بازار  از  درصد  صدم   9 تا  هفت 
جهان را به خود اختصاص داده است، در حالی 
اهداف  در  درصدی   2 سهم  به  دستيابی  كه 
سند چشم انداز بيست ساله كشور پيش بينی و 
تکليف شده است، بر همين مبنا، ایران باید در 
پایان سال 1404 ساالنه پذیرای 20 ميليون 

به  توجه  با  تنها  هدف  این  كه  باشد  خارجی  گردشگر 
ظرفيت های موجود در مناطق آزاد كشور همچون كيش، 

قشم و چابهار تحقق پذیر است.
به خوبی  آزاد  مناطق  كه  كرد  توجه  واقعيت  این  به  باید 
موقعيت  تضعيف  و  رقابت  نابرابر  شرایط  به  می توانند 
این  ببخشند.  پایان  گردشگری  صنعت  در  ایران  نسبی 
معيارها  رعایت  اساس  بر  مناطق،  این  در  اقتصادی  نگاه 
است،  مهمی  بسيار  نگاه  محيطی  زیست  شاخص های  و 
نگاهی كه در نهایت می تواند موجب ایجاد اشتغال و كسب 

درآمد برای مردم، دولت و سازمان های مناطق آزاد شود.
متأسفانه در طول سال های گذشته به مناطق آزاد بيشتر 
وارداتی  مبادی  به  آزاد  مناطق  و  است  شده  تجاری  نگاه 
این  موجود  ظرفيت های  آنکه  حال  شدند،  تبدیل  كشور 
آنها به دروازه های  مناطق، به خوبی توانایی تبدیل شدن 

ورود گردشگر را دارد.
هم اكنون، اگرچه ظرفيت هایی در مناطق آزاد كشور ایجاد 
شده است، ولی این امکانات و حتی زیرساخت ها، به هيچ 
وجه پاسخگوی خواست ها، نيازها و جلب رضایت گردشگران 
خارجی و حتی گردشگران داخلی نيست و این نقطه ضعف 
این  است  قرار  اگر  است.  ایران  گردشگری  صنعت  اصلی 
ضعف ها و كاستی ها با جهش چشمگيری در این صنعت در 

دوران پس از تحریم، جبران شود، چه جایی بهتر از مناطق 
آزاد با آن ویژگی ها و قابليت های منحصر به فرد!

برنامه ها،  و  تالش ها  همه  سال ها،  این  طول  در  متأسفانه 
بر جذب گردشگر ایرانی متمركز شده و در این مناطق به 
جذب گردشگر خارجی آنچنان كه باید توجه نشده است. 
گردشگران  و جذب  گردشگری  توسعه  در  موفقيت  برای 
به  و  بخش  این  در  هنگفت  درآمدهای  كسب  و  خارجی 
یک  نفتی،  درآمدهای  به  وابستگی  از  رهایی  آن،  دنبال 
در  موفق  كشورهای  از  الگوبرداری  شده،  تضمين  راهکار 

این عرصه است.
ساالنه 50 ميليون گردشگر به صورت مستقيم به فرودگاه 
استانبول عزیمت می كنند یا فرودگاه دوبی هر سال مقصد 
55 ميليون مسافر است، در حالی كه این رقم در فرودگاه 
خوبی  ظرفيت های  و  امکانات  وجود  با  )ره(  امام خمينی 
به  زحمت  به  دارد،  خارجی  مسافران  از  پذیرایی  در  كه 
علت های  درباره  باید  می رسد.  سال  در  نفر  ميليون  پنج 
این مسئله مطالعه و تحقيق جامع و كارشناسانه ای انجام 
شود كه نتيجه آن به طور حتم می تواند راهگشای توسعه 
اسناد  تعيين شده در  اهداف  صنعت گردشگری و تحقق 

باالدستی باشد.
در  گردشگری  مناطق  موقعيت  و  ها  ظرفيت  بررسی 
امارات  و  تركيه  همچون  همسایه  كشورهای 
روند  و  آنتاليا  و  دبی  همچون  قطب هایی  و 
توسعه آنها در بخش های گردشگری، تجارت 
و  فرودگاه  و  بندر  لجستيکی  خدمات  و 
مطالعه و استفاده بهينه از پتانسيل های این 
مناطق در مسير توسعه فعاليت های عمرانی، 
اقتصادی و گردشگری مناطق آزاد پر ظرفيت 
كشورمان كيش و قشم در شرایط پساتحریم، 

بسيار مفيد فایده خواهد بود.
بررسی  و  ارائه  برای  همایش هایی  برگزاری 
و  تجار  با  گسترده تر  ارتباط  راهکارهای 
بازرگانان كشورهای همسایه با هدف معرفی 
در  سرمایه گذاری  فرصت های  و  پتانسيل ها 
مناطق آزاد ایران، نيز در این عرصه كارگشا 

خواهد بود.

دکتر عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی

غفلت از ظرفیت مناطق آزاد در توسعه گردشگری

در راستاي توسعه زیرساختهاي جزیره کیش و تامین رفاه ساکنان 
و گردشگران عملیات اجرایي فاز 2 تصفیه خانه جزیره کیش آغاز 

شد.
كيش،  آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
مراسم كلنگ زني فاز 2 تصفيه خانه جزیره كيش با حضور دكتر مونسان و 
جمعي از مسووالن محلي در محل تصفيه خانه 10 هزار متر مکعبي جزیره 

كيش آغاز شد.
سطح  ارتقای  هدف  با  كيش  شمال  مکعبی  متر  هزار   10 خانه  تصفيه 
بهداشت و سالمت عمومی و تامين بخش عمده نياز آبی فضای سبز منطقه، 
در زمينی به مساحت پنج هکتارساخته شد تا انتقال 95 درصد از فاضالب 
شهری از طریق شبکه ميسر شده و مشکل انتشار بوی نامطبوع فاضالب در 

برخی نقاط جزیره كيش برطرف شود.
تجهيزات كنترلی مدرن، مخازن ذخيره، معادل ساز و سيستم فيلتراسيون و 
سيستم گندزدایی با اشعه UV از دیگر بخش هاي این تصفيه خانه است.

با حضور دکتر مونسان برگزار می شود؛

آغازعملیات اجرایي فاز 2 تصفیه خانه جزیره کیش
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد كيش گفــت: درصورت تامين 
سوخت نيروگاه دوم كيش توسط وزارت نفت، این نيروگاه بزودی 

آمادگی توليد 37 مگاوات برق را خواهد داشت.
بــه گزارش روابط عمومی و امور بين الملل ســازمان منطقه آزاد 
كيش، علی اصغر مونسان در گفت و گو با ایرنا یکی دیگر از برنامه 
های امسال را بهره برداری از برق توليدی نيروگاه دوم عنوان كرد 
و گفت: اگر وزارت نفت سوخت آن را تامين كند آمادگی داریم كه 
تا پایان تابســتان 37 مگاوات از مجموع یکصد مگاوات توليدی را 
به مرحله عمل برسانيم، این ميزان یک سوم رقم توليدی نيروگاه 

شماره یک كيش خواهد بود.
وی افــزود: بــرای اجرای این پــروژه در حدود یک ســال زمان 
صرف شــده اســت كه بــا به ثمــر رســيدن كامل ایــن طرح 

كيــش  جزیــره  در  انــرژی  توليــد  ظرفيــت 
 افزایــش یافتــه و پایــداری انــرژی ارتقــا پيدا 

می كند.
ریيس هيات مدیره ســازمان منطقه آزاد كيش، 
ایجــاد پس كرانــه بنــدری، ســاخت انبارهای 
كانتينری، نصب و اســتقرار تجهيــزات تخليه و 
بارگيری مناســب در بندر كيش را از دیگر برنامه 

های در دست اقدام عنوان كرد.
مونســان تاكيد كرد: اتصال الینرهای بين المللی 
)خطوط كشــتيرانی خارجی( بــه بندرگاه كيش 
بــرای جابجایی كاالها یکــی از برنامه های مهم 
اســت كه به دليل فضای تحریم مذاكراتی در این 
زمينه تا كنون انجام نشــده است و در تالشيم آن 

را عملی سازیم.
وی افــزود: در بحث فرودگاهــی، ترمينال بزرگ 

مســافری كيش در حال ساخت اســت كه در افق طرح )1404( 
برای پذیرش چهار و نيم ميليون مسافر در نظر گرفته شده است و 
یک و نيم ميليون مسافر نيز از مسير دریا به جزیره وارد می شوند 
كه ترمينال آن نيز در سال 93 به بهره برداری رسيده، در مجموع 

و در افق طرح، كيش پذیرای شش ميليون مسافر خواهد بود.
وی در ادامه گفت: طبق برنامه زمانبندی، طرح فرودگاهی باید در 
ســال 95 به اتمام برسد اما تالش ما فرم دهی ساختمان ترمينال 
تا پایان سال 94 است كه تامين منابع مالی این طرح ها در فضای 

كنونی كار سختی است.
ریيس هيات مدیره ســازمان منطقه آزاد كيش اظهار داشــت: در 
ســال گذشته منابع درآمدی ما محقق نشد، چک های برگشتی و 
تعهدات انجام نشــده زیادی وجود داشت، تالش كردیم با حركت 

 به ســمت درآمدهای پایدار و مشاركت سازمان در برخی طرح ها 
درآمدزایی پول حاصل را صرف هزینه های جاری كنيم.

خرید 10 فروند هواپیما تا پایان سال
مونســان به ایرنا گفت: یکی دیگر از برنامــه های حوزه فرودگاه، 
خرید 10 فروند هواپيمای جدید برای خطوط هوایی كيش است، 
در مرحله نخست خرید ســه فروند در كوتاه مدت در دستور كار 
اســت، با فضای ایجاد شــده اميد داریم به صورت مســتقيم و از 

شركت های معتبر بتوانيم خرید های خود را انجام دهيم.
وی اظهــار داشــت: با خرید ایــن هواپيماها ضمن كاهش ســن 
ناوگان شركت هواپيمایی كيش و افزایش سرویس دهی می توان 

مسيرهای خارجی را نيز افزایش داد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كيش گفت: طرح جامع هندورابی 
 را نيــز با وســواس و دقــت انجام مــی دهيم، 
 به محــض خروجــی مــورد نظر طــرح جامع، 
ســرمایه گذاران خصوصی برای حضــور در این 
 جزیــره و ســرمایه گــذاری نيز اعــالم آمادگی
كــرده انــد. مونســان تاكيــد كــرد: مــوازی 
ســازی  آمــاده  حــال  در  كار،  ایــن   بــا 
زیرساخت های توسعه ای نظير فرودگاه و بندرگاه 
در هندورابی هســتيم و هتلــی نيز با 23 اتاق در 
 سال گذشته در این منطقه مورد بهره برداری قرار 

گرفت.
وی افــزود: پيگيری طرح های توليــد انرژی در 
هندورابــی نيز در دســتور كار اســت، با وزارت 
نفت جلســاتی در خصوص تاميــن خوراك اوليه 
 نيروگاهی برگزار كرده ایم كه آن هم محقق خواهد 

شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

تولید 37 مگاوات برق از نیروگاه شماره دو اتصال خطوط بین المللی به بندرگاه کیش
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مدیــر اداره بنــدر و دریانــوردی كيــش از تخليــه و 
بارگيــری بيــش از یک ميليــون تن انــواع كاالی نفتی 
و غيرنفتــی در تنهــا بنــدر جزیــره مرجانــی خليــج 
 فــارس طــی پنــج ماهه نخســت ســال جــاری خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه 
آزاد كيش به نقل از خبرگزاری تســنيم »محمود قنبری« 
ضمن تشــریح عملکرد بندر تجاری كيش در بخش های 
كاال و مســافر طی پنج ماهه ســال 94، اظهار داشت: طی 
مدت یادشده، در مجموع یک ميليون و 31 هزار و 45 تن 
انواع كاال در جزیره كيش تخليه و بارگيری شــد كه از این 
ميزان، 906 هــزار و 922 تن مربوط به كاالهای غيرنفتی 
 و 124 هــزار و 123تن آن به كاالهــای نفتی اختصاص

 دارد.
صادرات 1800 تن کاالی غیرنفتی از بندر کیش

وی ســهم عمليات مربــوط به صــادرات و واردات كاالی 
غيرنفتی در این بنادر را بيش از 40 هزار تن عنوان كرد و 
افزود: از این ميــزان، قریب به 37 هزار و 928 تن مربوط 
بــه فعاليت های واردات و بالغ بر یکهزار و 814 تن نيز به 

صادرات این كاالها اختصاص یافته است.
مدیــر اداره بندر و دریانوردی كيش حجم عمليات كابوتاژ 
كاالهای غيرنفتی در این بندر از ابتدای سال جاری تاكنون 

را 867 هزار و 180 تن اعالم كرد.
جابجایی 230 هزار نفر مســافر دریایی در جزیره 

مرجانی
 قنبری با اعالم اینکه ایــن منطقه جغرافيایی زیبا به عنوان 
یکی از جزایر دارای جاذبه های متنوع گردشــگری دریایی و 
تجاری هر ســاله پذیرای خيل عظيمی از مسافران دریایی از 
اقصی نقاط ایران اســت، گفت: از ابتدای سال جاری تاكنون، 

در مجموع 230 هزار و 228 نفر مسافر در این جزیره جابجا 
شدند.

افزایــش 25 درصدی جمعیت مســافران تفریحی 
دریایی

وی بيان كرد: طی ســال جاری، 130 هزار و 379 نفر مسافر 
و گردشگر به وسيله شناورهای تفریحی از طریق بندرگاه این 
جزیره جابجا شدند كه 25 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته افزایش داشته است.
به گفته این مقام مســوول، ورود و خــروج 34 هزار و 474 
دســتگاه خودرو متعلق به مســافران طی پنج ماه گذشته از 
طریق شــناورهای لندینگ كرافت در جزیره كيش به ثبت 

رسيد.
تردد 6400 شناور در بندر کیش طی پنج ماه

مدیر اداره بنــادر و دریانوردی كيش در پایان افزود: تردد 
شــناورها در این جزیره به شش هزار و 401 فروند رسيد 
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 درصد رشد داشته 

است.
الزم به ذكر اســت، بندر كيش با بهره مندی از 14 پست 
اسکله دارای ظرفيت اسمی ساالنه بيش از 4 ميليون تن و 
ظرفيت جابجایی 730 هزار مسافر دریایی در سال است. این 
 بندر با آبخور حداكثر 10 متر قابليت پهلودهی كشتی هایی

تا ظرفيت 15 هزار تن را داراست.

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش:
تخلیه و بارگیری کاال در بندر کیش از مرز یك میلیون تن گذشت

سویيسی  گذار  سرمایه  با  همکاری  نامه  تفاهم  عقد  با 
زیرساخت های راه  اندازی مركز بين المللی خدمات حمل 

و نقل هوایی بار در كيش ایجاد می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه 
ایجاد  در  موضوع همکاری  با  نامه  تفاهم  این  آزاد كيش، 
مركز خدمات حمل و نقل بار هوایی بين معاونت اقتصادی 
و سرمایه  گذاری سازمان منطقه آزاد كيش و سرمایه  گذار 

سویيسی منعقد شد.
آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه  گذاری  و  اقتصادی  معاون 
كيش در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به موقعيت 
و  ژئوپلتيکی  مزایای  كيش،  فرد  به  منحصر  جغرافيایی 
دامنه اختيارات این جزیره براساس پتانسيل های قانونی 
به  توجه  با  ایران  هوایی  كریدور  كشورگفت:  آزاد  مناطق 
موقعيت ممتاز جغرافيایی آن، به صرفه ترین و كوتاه ترین 

 مسير هوایی بين آسيا و اروپاست و جزیره كيش 
نقش  هوایی  نقل  و  حمل  گسترش  با  تواند  می 
المللی  بين  بازرگانی  بسزایی در توسعه تجارت و 

ایفا كند.
ارایه خدمات  وی افزود: منطقه آزاد كيش امکان 
ترانزیت پروازهای عبوری و تبدیل شدن به هاب 
لجستيکی هوایی جهت توسعه صادرات غيرنفتی و 
ایجاد درآمد پایدار برای منطقه را داراست اما برای 
تبدیل شدن به یک هاب و كانون انتقال مسافر و 

بار باید زیرساخت های الزم مهيا شود.
راستای  در  كرد:  تاكيد  ادامه  در  جيرفتی  دكتر 
این  تجارت  زیرساخت های  توسعه  و  بسترسازی 
با  سویيسی  شركت   یک  با  همکاری  تفاهم نامه 

نقل  و  حمل  خدمات  بين المللی  مركز  اندازی  راه   هدف 
هوایی بار )Cargo Center( در سطح اروپا، خاورميانه، 
آفریقا و آسيا و همچنين ایجاد ایستگاه سوخت  رسانی در 

فرودگاه بين  المللی كيش امضا شد.
به گفته معاون اقتصادی و سرمایه  گذاری سازمان منطقه 
آزاد كيش، این شركت كه از شركت های معتبر بين  المللی 
مستقر در منطقه است بر روی مدیریت ظرفيت كارگو در 

بخش حمل و نقل بار هوایی تمركز دارد.
توسعه  ایجاد،  زمينه  در  مشاوره  امور  انجام  افزود:  وی 
پشتيبانی  خدمات  ارایه  پشتيبانی،  مدیریت  و  زیرساخت  
مخصوص پروژه  های بخش انرژی، مدیریت ظرفيت حمل 
و  ساخت  برنامه  ریزی  ریلی،  و  زمينی  دریایی،  بار  نقل  و 
اجاره مجموعه  های صنعتی و پشتيبانی، طراحی و توسعه 
شركت  این  های  فعاليت  دیگر  نقل  و  حمل  فناوری های 

است.
فضاي  ارتقاء  سازمان،  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
مناطق  رشد  و  كيش  آزاد  منطقه  اقتصاد  و  كار  و  كسب 
برشمرد  نامه  تفاهم  این  اجرای  از مزیت های  را  همجوار 
و گفت: این شركت با تاسيس و تامين مالی مركز باربری 
هوایی در زمينی به مساحت 50 هزار متر مربع در فرودگاه 
برای  خارجی  باربری  هواپيماهای  جذب  به  نسبت  كيش 
فرودگاه  به  یا  مبدأ  عنوان  به  كيش  فرودگاه  از  بار  حمل 
پرواز  ادامه  برای  سوخت گيری  مقصد،  عنوان  به  كيش 
اقدام سوخت رسانی  تجهيزات  روی  بر  سرمایه گذاری   و 

می كند.
شده  مقرر  آمده  عمل  به  نامه  تفاهم  اساس  بر  همچنين 
است این شركت تمام توانایی و تجربه اش را جهت انتقال 
دانش و تسهيل تمامی فعاليت ها و شناساندن فرودگاه و 
منطقه آزاد كيش در عرصه بين  المللی بکار گيرد. 
انجام توافق بين نمایندگی این شركت با شركت 
به  دوبی  از  بار  منظور حمل  به  هواپيمایی كيش 
سراسر  در  كيش  از  آن  توزیع  و  جزیره  فرودگاه 
كشور از برنامه های آتی سازمان منطقه آزاد كيش 

است.
دكتر جيرفتی در پایان با اشاره به عملکرد سازمان 
راستای  در  كرد:  خاطرنشان  كيش  آزاد  منطقه 
ایران در  اسالمی  اهداف دولت جمهوری  پيشبرد 
مناطق آزاد، رشد و ارتقاء تجارت و تبدیل منطقه 
آزاد كيش به مهمترین قطب اقتصادی منطقه از 
مهمترین اولویت های سازمان منطقه آزاد كيش 

درمسير حركت است.

اقتصادی  خاص  شرایط  بر  افزون   كشور  در  آزاد  مناطق 
قابليت های  است،  شده  تعریف  ابتدا  از  آنها،  برای  كه 
طبيعی بسياری دارند كه این موضوع می تواند این مناطق 
را به قطب گردشگری در كشور تبدیل كند. برای نمونه 
ارسباران،  و  انزلی  بندر  آزاد كيش، قشم، چابهار،  مناطق 
هستند  جغرافيایی  و  طبيعی  فرد  به  منحصر  ویژگی های 

كه به صورت بالقوه توان جذب گردشگر را دارند.
توجه  آن  به  سال ها  این  همه  در  شاید  كه  موضوعی  اما 
گردشگران  ورود  برای  خاص  شرایط  بحث  است،  نشده 
خارجی است. چرخ صنعت توریسم و گردشگری، با ارزی 
كه گردشگران خارجی در داخل كشور خرج می كنند، به 

گردش در می آید.
كشور،  به  خارجی  گردشگران  ورود  كه  است  بدیهی 
پيش شرط ها و بسترهای خاص خود را نياز دارد، زیرا هر 
چقدر هم كه قابليت ها و پتانسيل های جغرافيایی، طبيعی 
و تاریخی در كشور و در همين مناطق آزاد وجود داشته 
كشور  در  ضروری  زیرساخت های  و  بسترها  تا  اما  باشد، 

ایجاد نشود، گردشگر خارجی به ایران سفر نمی كند.
در  اروپایی ها  توجه  مورد  مسائل  از  یکی  نمونه  برای 
آفتاب  حمام  و  سواحل  از  بهره مندی  تفریحی،  سفرهای 
 200 از  بيش  ساالنه  ميانگين  به طور  هم  ایران  است. 

شمال  در  گسترده  سواحل  و  آفتابی  روز 
به  لزوماً  این  ولی  دارد،  كشور  جنوب  و 
ایران  به  خارجی  گردشگران  سفر  معنای 
برای استفاده از این مزیت طبيعی نيست.

و  قابليت ها  مانند  دیگری  موضوعات 
باید  نيز  باستانی  و  تاریخی  پتانسيل های 
امر قرار بگيرد،  در كانون توجه مسووالن 
برای نمونه در همين بخش نيز عدم وجود 
یا  هتلداری  بخش  در  مناسب  امکانات 
حمل و نقل، سرویس خوبی را در اختيار 

گردشگر خارجی قرار نمی دهد.
بخش  كه  كرد  توجه  موضوع  این  به  باید 
هدف  با  خارجی  گردشگران  از  مهمی 
مختلف  كشورهای  به  سياحت  و  تفریح 
و  تفریحی  سفرهای  و  می كنند  سفر 

سياحتی نخستين و مهمترین هدف گردشگری در دنيای 
امروز است.

این واقعيت به خوبی نشان می دهد كه مناطق آزاد كشور 
این  به  كمک  توانایی  ميزان،  چه  به  گردشگری  بحث  در 
طبيعی  و  جغرافيایی  خاص  شرایط  زیرا  دارند.  را  حوزه 
این مناطق این امکان را به مدیران و متوليان این صنعت 
می دهد تا با طراحی مناطق خاص و ویژه برای گردشگران 
خارجی غيرمسلمان، سرویس های مورد دلخواه آنها را ارائه 

دهند.
هم اكنون كشورهایی مانند امارات متحده عربی یا مالزی، 
چنين زیرساخت هایی را در بعضی از شهرهای خود، برای 
این  شاید  مثال  برای  كرده اند،  فراهم  گردشگران خارجی 
باشد  داشته  آزاد كشور وجود  مناطق  از  برخی  در  امکان 
بدون  و  خارجی  گردشگران  برای  تنها  مناسبی  فضای  تا 
با  غيرمسلمان  گردشگران  تا  شود  ایجاد  ایرانيان  ورود 
از  و  شوند  داده  اسکان  منطقه  آن  در  خود  خانواده های 

شركت ها و مؤسسه های ایرانی سرویس دریافت كنند.
البته باید به این واقعيت نيز توجه كرد كه اگرچه باید به 
گردشگری  بحث  در  اعتقادی  و  فرهنگی  محدودیت های 
در  گردشگری  صنعت  درصد   90 شاید  ولی  شود،  توجه 
دنيای امروز بدون تالقی با حساسيت های دینی و فرهنگی 

قابل مدیریت باشد.
برای  تنها  گردشگران  از  چشمگيری  بخش  اكنون  هم  
و  بزرگ  شهربازی های  مانند  خاصی  امکانات  از  استفاده 
ویژه، به كشور یا نقطه ای خاص از جهان سفر می كنند و 
همان شهربازی با تمام امکانات و تجهيزات سرویس های 
برای  می دهد،  ارائه  گردشگران  به  را  متفاوتی  و  مختلف 
سالی  چند  كه  دوبی  در  سرپوشيده  اسکی  پيست  نمونه 
است به بهره برداری رسيده، به خوبی گویای نقش مدیریت 
گردشگر  جذب  زمينه  در  مناسب  سرمایه گذاری های  و 
و  مختلف  كشورهای  در  كه  تجربه هایی  است.  خارجی 
حتی كشورهای اسالمی بدون تالقی تفاوت های اعتقادی 

و دینی افراد با همدیگر اجرا شده است.
نگاه جدید مدیریتی،  با  پساتحریم  بتوان در دوران  شاید 
گردشگری  بحث  در  رویکردها  نوع  این  شدن  نهادینه 
كشور را شاهد باشيم. نگاهی كه به طور حتم در مناطق 
آزاد به راحتی قابل پياده سازی است، زیرا ورود سرمایه 
اصلی  پيش شرط های  و  نيازمندی ها  از  یکی  كه  خارجی 
در این زمينه است، در مناطق آزاد به راحتی امکان پذیر 
است. همچنين این مناطق پتانسيل بيشتری برای اجرای 
راهکارهای مختلف برای حل تعارضات فرهنگی و اعتقادی 
در زمينه گردشگری را در قياس با داخل كشور دارند و به 
این دليل پر بيراه نخواهد بود، اگر مناطق 
و جذب  گردشگری  محور صنعت  را  آزاد 

توریسم خارجی به كشور بدانيم.
خارجی  پروازهای  آمار  بی سابقه  رشد 
گردشگران  ورود  چشمگير  افزایش  و 
مناطق  به  جاری  سال  در  كشورها  دیگر 
نویدبخشی  نکته  كيش،  همچون  آزادی 
برای  مناسب  زیرساخت های  توسعه  برای 
توریسم  صنعت  توسعه  و  گردشگر  جلب 
آزاد  مناطق  در  آنچه  ميان  این  در  است. 
دنبال  به  چشمگيری  ارزآوری  می تواند 
چمدانی  صادرات  به  توجه  باشد،  داشته 
به  كه  است  خارجی  گردشگران  سوی  از 
ایرانی  فرهنگ  صادرات  و  برند  تقویت 

كمک می كند.

ایرج ندیمی، سخنگو و عضو هیئت رئیسه فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس 

مناطق آزاد، محور توسعه صنعت توریسم

 معاونان مدیركل كمپانی هيوندای با هدف سرمایه گذاری 
در كيش با دكتر مونسان دیدار كردند.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه 
مدیران كل شركت  از  رتبه  عالی  هيئتی  كيش،  آزاد 
 هيوندای با هدف برقراری همکاری و سرمایه گذاری
آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  با  كيش  جزیره  در 

كيش دیدار كردند.
تشریح  با  هيوندای  مدیركل  معاون  دیدار  این  در 
فعاليت های این كمپانی به شرایط خوب كيش برای 
 سرمایه گذاری و انجام فعاليت های این شركت اشاره 

كرد.
بزرگ  ای  مجموعه  جنوبی  كره  هيوندای  كمپانی 
های  زمينه  در  كه  است  متعدد  های  زیرمجموعه  با 
های  نيروگاه  ساخت  و  سازی  كشتی  خودروسازی، 
در  برق  های  پست  و  انتقال  های  سامانه  توليد، 

كشورهای مختلف جهان فعاليت می كند.
وجود امکانات و فرصت های خوب اقتصادی در منطقه 
آزاد، معافيت های  آزاد كيش، دسترسی به آب های 
از  با كره جنوبی  اقليمی  تشابه  و  و گمركی  مالياتی  
جمله دالیل ذكر شده توسط نمایندگان هيوندای برای 

سرمایه گذاری در منطقه آزاد كيش است.
با  كشورمان  به  كاری  سفر  در  هيوندای  نمایندگان 
دیدار  در  نيز  و  داشتند  دیدار  نيرو  وزارت  مسووالن 
با دكتر مونسان برای سرمایه گذاری و انتقال خطوط 
ابراز  كيش  به  كمپانی  این  محصوالت  برخی  توليد 

عالقمندی كردند.
نمایندگان كمپانی هيوندای پس از دیدار با مدیر عامل 
اقتصادی  معاون  اتفاق  به  كيش  آزاد  منطقه  سازمان 
بازدید  توليدی كيش  و  واحدهای صنعتی  از  سازمان 

كردند.

کیش کانون توجه کمپانی های بزرگ جهان؛

هیئتی از مدیران عالی رتبه هیوندای با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دیدار کردند

تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد کیش وسرمایه گذار سوییسی امضا شد؛

کیش در مسیر تبدیل شدن به هاب پشتیبانی هوایی

9 اردیبهشت8 5 9 شهریور 81394 شهریور 1394شماره 20نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم شماره 20نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم



در  كشوري  هواپيمایي  سازمان  رئيس  زاده  عابد  كاپيتان 
بر  كيش  در  هوانوردي  اطالعات  مدیریت  اجالس  دومين 
از ظرفيت هاي كيش در زمينه صنعت  استفاده  ضرورت 

هوانوردي و تسریع در رونق اقتصادي كشور تاكيد كرد.
در  كشوري  هواپيمایي  سازمان  رئيس  عابدزاده  كاپيتان 
بر  كيش  در  هوانوردي  اطالعات  مدیریت  اجالس  دومين 
از ظرفيت هاي كيش در زمينه صنعت  استفاده  ضرورت 
تاكيد كشور  اقتصادي  رونق  در  تسریع  و   هوانوردي 

 كرد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
اجالس  دومين  حاشيه  در  عابدزاده  كاپيتان  كيش،  آزاد 
مدیریت اطالعات هوانوردي كه در كيش آغاز شده است 
با تاكيد برضرورت استفاده از ظرفيت هاي كيش در زمينه 
اقتصادي كشور  رونق  تسریع  هوانوردي در جهت  صنعت 
توسعه كمي و  و  پساتحریم فرصت رشد  گفت: درشرایط 

كيفي صنایع هوایي كشور فراهم شده است و ما با استفاده 
بهينه از پتانسيلهاي منابع انساني و نيروي جوان متخصص 
خدمات  استانداردسازي  راستاي  در  توان  تمام  با  داخلي 

هوایي  و رونق گردشگري فعاليت مي كنيم.
فعلي  مناسب  وضعيت  عليرغم  اینکه  به  اشاره  با  وي   
به  دستيابي  ما  روي  پيش  افق  كشور،  هوایي  صنایع  در 
ایجاد  و  ایمني  سطح  ارتقاء  است،  باالتر  استانداردهاي 
فضاي رقابتي بين خطوط هوایی براي ارائه خدمات مطلوب 
 تر و افزایش ميزان رضایتمندي مسافران را از مهم ترین 

اولویت هاي سازمان هواپيمایي كشوري برشمرد.
عابدزاده  ضمن تقدیر از ميزبانی شایسته سازمان منطقه 
سازمان  گفت:  نشست  این  برگزاری  برای  كيش  آزاد 
هواپيمایي كشوري به عنوان نماینده دولت تعيين كننده 
ضوابط پرواز ها و خدمات مرتبط در داخل و خارج از كشور 

خواهد بود.

استانداردسازي  و  تسهيل  ایمني،  مسير  در  ما  افزود:  وی 
مقررات و قوانين حركت خواهيم كرد و محور فعاليت هاي 
كاهش  و  فرودگاهي  هاي  زیرساخت  تامين  بخش  در  ما 

تصدي گري است.
خرید  خصوص  در  كشوري  هواپيمایي  سازمان  رئيس 
 هواپيماهاي جدید گفت: مسووليت ما تامين زیرساخت ها 
خرید  و  است  پروازي  خدمات  استاندارد  سطح  ارتقاء  و 
هواپيما در حيطه فعاليت هاي شركت هاي هوایي و بخش 

خصوصي است.
اطالعات  مدیریت  اجالس  دومين  است  ذكر  به  الزم 
هوانوردي با حضور نمایندگانی از كشورهای خاورميانه در 
 كيش آغاز شد. نشست دفتر منطقه ای سازمان بين المللی 
سازی  یکنواخت  موضوع  با  )ایکائو(  كشوری  هوانوردی 
پایگاه داده های مدیریت اطالعات هوانوردی نيز در جزیره 

كيش برگزار شده بود.

رئیس سازمان هواپیمایي کشوري در دومین اجالس مدیریت اطالعات هوانوردي در کیش:
استفاده بهینه از پتانسیل هاي کیش در صنعت هوانوردي، توسعه اقتصادي کشور در شرایط پسا تحریم راسرعت مي بخشد

لزوم کاهش فعالیت های گردشگری در مناطق مرجانی آسیب دیده برای احیای طبیعت
آزادکیش  اداره محیط زیست سازمان منطقه  رئیس 
افزایش دمای آب را دلیل سفیدشدگی مرجان ها اعالم 
های فعالیت  باید  طبیعت  احیای  برای  افزود:  و   کرد 

گردشگری در مناطق مرجانی آسیب دیده به کمترین 
میزان کاهش یابد.

سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایرنا  با  درگفتگو  محمدی  مریم  کیش،  آزاد  منطقه 
گفت: سفیدشدگی مرجان ها در زمان افزایش بیش 
از اندازه گرما روی می دهد و موجب دفع جلبک های 
همزیستی می شود که به مرجان ها رنگ و سرزندگی 
سفید ها  مرجان  ها،  جلبک  این  بدون  دهند.   می 

 می شوند و در صورت تداوم شرایط نامناسب، از بین 
می روند.

محمدی ادامه داد: در پی مشاهدات و اخبار رسیده، 
وضعیت  بررسی  به  ماه  اوایل  از  زیست  محیط  اداره 

مرجان های پیرامون جزیره اقدام کرد.
وی افزود: ایستگاه هایی همچون سایت های مرجانی 
شرق  و  شرقی  جنوب  در  آقایان  پالژ  و  سیمرغ 
و  جزیره  غرب  در  ترنج  هتل  غرب  و  شرق  جزیره، 
پالژ بانوان در شمال شرقی مورد بررسی قرار گرفت 
در  گوزنی  شاخ  های  مرجان  بیشتر  شد  مشخص  و 
 سایت سیمرغ که زیر تابش نور مستقیم بودند از بین 

رفته اند.
یا  از مرجان های بزرگ تر  محمدی گفت: آن دسته 
شده  واقع  بزرگ  های  صخره  بین  که  هایی  مرجان 
بودند، زیر سایه قرار گرفته و رنگ خود را از دست 

نداده اند و زنده هستند.
رئیس اداره محیط زیست کیش افزود: سایر گونه های 
مرجان ها که در اعماق دریا در معرض تشعشع کمتر 
آفتاب قرار گرفته اند به زیست خود ادامه می دهند. 
مغزی،  های  مرجان  نیز  مطالعه شده  های  سایت  در 
 Pseudo fiderastrea و   psammora آتشین 

هنوز تحت تاثیر قرار نگرفته و زنده اند.
ویژه  شرایط  در  فقط  ها  »مرجان  اینکه  بیان  با  وی 
نسبت  و  زندگی هستند  ادامه  به  قادر  هوایی  و  آب 
به هر نوع تغییر کوچک حساسیت بسیاری دارند«، 
 افزود: این پدیده که با افزایش دمای آب بروز می کند

گوزنی  شاخ  های  مرجان  روی  را  تاثیر  بیشترین 

گذاشته است زیرا با توجه به عمق کمتر زیستگاه ها 
در معرض نور آفتاب بیشتری قرار دارند.

 وی با بیان اینکه ضعیف شدن مرجان ها آسیب پذیری 
آنها را افزایش می دهد، افزود: در چند روز گذشته 
دمای آب کاهش یافته است و امید می رود مرجان ها 

بتوانند خود را احیا کنند.
رئیس اداره محیط زیست کیش یادآور شد: پیش از 
 این طی فصول گرما در سال های 76 و 87 مرجان های 
شده  دچار  سفیدشدگی  مشکل  به  کیش  جزیره 
بودند و از آن زمان تاکنون روند بهبود زیستگاه های 

مرجانی را شاهد بودیم.
وی در مورد اقداماتی که به احیای مرجان های جزیره 
کیش کمک می کند، گفت: منطقه سیمرغ در ضلع 
به عنوان منطقه حفاظت شده  جنوب شرقی جزیره 
دریایی انتخاب شده است و بیشترین تراکم مرجان 
های شاخ گوزنی را دارد که به علت زیبایی و غنای 
های گروه  استفاده  مورد  گذشته  در   اکوسیستم، 
ماهیگیران  غواصان،  شناگران،  همچون  مختلفی 

تفریحی و قایقرانان قرار می گرفت.
بروز  با  همزمان   87 سال  از  کرد:  اضافه  محمدی 
انجام  از  پس  و  ها  مرجان  سفیدشدگی  پدیده 
زیست  و محیط  یکپارچه سواحل  مدیریت  مطالعات 
درکیش)ICZM(، این منطقه به عنوان منطقه حفاظت 
بویه گذاری  و محدوده آن در سال 89  تعیین   شده 

شد.
وی ادامه داد: چندین بویه مهاری برای جلوگیری از 
لنگراندازی شناورها در این منطقه نصب و فقط برای 
حفاظتی  اقدامات  این  که  شد  اعالم  مجاز  غواصی 
دیده  آسیب  های  مرجان  بازگشت  به  شایانی  کمک 

کرد.
محمدی درباره اقدامات سازمان منطقه آزادکیش در 
راستای احیا و بازسازی زیستگاه های مرجانی گفت: 
مطالعات امکان سنجی ایجاد زیستگاه های مصنوعی 
انجام   ،87 سال  در  کیش  جزیره  مختلف  نقاط  در 
شناسی  بوم  زیست  »بررسی  پژوهشی  های  طرح 
دریایی در سواحل جزیره کیش« و »ایجاد زیستگاه 
جمله  آن  از   89 و   88 های  سال  در   مصنوعی« 

است.

و کاهش  تازه  ایجاد سایت های غواصی  او،  گفته  به 
طبیعی،  مرجانی  های  سایت  در  گردشگران  فشار 
کمک به افزایش ذخایر زیستی با نصب 130عدد سازه 
مصنوعی در سه نقطه از آب های پیرامون جزیره و 
نصب 6 مجسمه زیر آب در 2 مرحله از دیگر اقدامات 

صورت گرفته در این راستا است.
ساخت زیستگاه مصنوعی با مصالح طبیعی به حجم 
قلمه  و  کاشت  متری،   300 در مسیر  و  تن  هزار  یک 
در  آن  استقرار  و  بتنی  پلیت   500 روی  مرجان  زدن 
اقدامات  دیگر  از  کیش  سواحل  آبهای  از  نقطه  پنج 

مورد اشاره محمدی بود.
وی اضافه کرد: نظر به اینکه پدیده گرم شدن جهانی 
حیات  ادامه  روی  پیش  های  چالش  ترین  بزرگ  از 
باید مراکز پژوهشی و دانشگاهی به  انسان ها است 
آن  تدریجی  تاثیر  زمینه  در  را  مطالعاتی  طور جدی 
به ویژه  )اکوسیستم ها(ی مختلف  بوم ها  بر زیست 

زیستگاه های مرجانی انجام دهند.
آزادکیش  منطقه  سازمان  شد:  یادآور  محمدی 
از پژوهشگران و همکاری نزدیک  با حمایت  همواره 
با مؤسسه هایی مانند مرکز ملی اقیانوس شناسی و 
همراهی سازمان محیط زیست سعی داشته است در 
یک سال و نیم گذشته طی برگزاری نشست »راپمی« 
دریایی  زیست  محیط  از  حفاظت  ای  منطقه  )مرکز 
از  عمان(  دریای  و  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
مرجان های کیش که مهمترین جاذبه طبیعی و عامل 

شفافیت آبهای آن است، حفاظت کند.
وی گفت: مرجان های خلیج فارس با وجود مقاومت 
تاثیر  از  مناطق،  سایر  های  مرجان  به  نسبت  بیشتر 
پدیده ›ال نینو‹ و گرم شدن جهانی کره زمین در امان 
نخواهند بود و یافتن گونه های مقاوم تر مرجان ها و 
تالش برای تکثیر آنها به عنوان گونه های در معرض 

خطر یکی از اقدامات مؤثر است.
دیگر  در  همزمان  طور  به  ها  مرجان  سفیدشدگی 
هندورابی،  قشم،  جزیره  مانند  فارس  خلیج  مناطق 

هرمز و الرک نیز روی داده است.
در آبهای اطراف کیش36 نمونه مرجانی وجود دارد 
شرایط  به  بسته  مختلف  های  گونه  این  پوشش  که 

زیستگاه متفاوت است.
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براي اولين باركودكان كيش در مسابقه كشوري محاسبات 
ذهني با چرتکه موفق به كسب دو عنوان برتر شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه 
قالب  در  جزیره  كودكان  تيم  بار  اولين  براي  كيش،  آزاد 
تيم شش نفره برای شركت در مسابقه كشوري محاسبات 
ذهني با چرتکه )سومين جشنواره كودكان هوشمند( كه 
با حضور 240 نفر از شهرهاي مختلف در دانشگاه شهيد 

بهشتي تهران برگزار شد حضور یافتند.
مدیري،  نرگس  گشتي،  سيدعلي  نژاد،  عالي  آریا 
تيم  اعضای  جليلي  آراد  و  آرشام  اكبري،  محمدحسين 
كيش در این رقابت ها بودند كه در پایان نرگس مدیري 
در گروه خالقيت یک جزو 15 نفر برتر و سيدعلي گشتي 
نيز در گروه خالقيت 2 جزو 10 نفر برتر توانستند 2 جایزه 

را از آِن گروه كيش نمایند.

کسب دو عنوان برتر توسط کودکان کیش در مسابقه کشوري
 محاسبات ذهني با چرتکه

دروازه  كيش  پساتحریم،  در  ایران  اقتصاد  همایش 
ورود همزمان با دومين نمایشگاه بين المللي بورس، 
بانک، بيمه و خصوصي سازي در جزیره كيش برگزار 

مي شود.
الملل  بين  امور  و  عمومي  روابط  گزارش  به 
سازمان منطقه ازاد كيش، این همایش همزمان با 
المللي بورس، بانک، بيمه و   دومين نمایشگاه بين 
نمایشگاه فرصت هاي و هفتمين   خصوصي سازي 

در  آبان  بيستم  و  نوزدهم  كشور  گذاري  سرمایه 
برگزار كيش  المللي  بين  هاي  همایش   مركز 

مي شود.
سرمایه گذاري خارجي، توسعه تجارت، بازار سرمایه 
ترین  مهم  از  پساتحریم  در  كيش  آزاد  منطقه   و 

محورهاي این همایش است.
به  اینترنتي  درگاه  از طریق  توانند  عالقمندان مي 

شركت  براي   www.kishinvestshow.ir نشاني 
در این همایش نام نویسي كنند.

بر اساس این گزارش  دومين نمایشگاه بين المللي 
هفتمين  و  سازي  خصوصي  و  بيمه  بانک،  بورس، 

نمایشگاه معرفي فرصت هاي سرمایه گذاري كشور 
المللي كيش  آبان در مركز نمایشگاه هاي بين   18
آغاز به كار مي كند و تا 21 آبان ادامه خواهد داشت. 
برگزاري این دو نمایشگاه ضمن فراهم كردن زمينه 
براي حضور فعاالن داخلي و خارجي در بخش هاي 
رونق  براي  مناسبي  فرصت  عمراني  و  اقتصادي 
بين  اقتصادي  تبادالت  گيري  شکل  و  ارتباطات 
شركت ها و نهادهاي داخلي وخارجي مهيا مي كند.
 الزم به ذكر است همایش فرصت هاي سرمایه گذاري

در شركتهاي تابعه صندوق بازنشستگي كشوري از 
 دیگر نشست هاي جانبي دومين نمایشگاه بين المللي

جزیره  در  سازي  خصوصي  و  بيمه  بانک،  بورس، 
خوارزمي  سالن  در  آبان   19 روز  كه  است  كيش 
برگزار  كيش  المللي  بين  هاي  همایش   مركز 

مي شود.

جزيره كيش ميزبان برگزاري همايش اقتصاد ايران در پسا تحريم

کیش دروازه ورود

و  بيمه  بانک،  بورس،  المللي  بين  نمایشگاه   دومين 
خصوصي سازي و هفتمين نمایشگاه معرفي فرصت هاي 
اقتصادي  تبادالت  توسعه  هدف  با  كشور  گذاري  سرمایه 

آبان ماه در جزیره كيش برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه 
آزاد كيش، دومين نمایشگاه بين المللي بورس، بانک، بيمه 
و خصوصي سازي و هفتمين نمایشگاه معرفي فرصت هاي 
هاي نمایشگاه  مركز  در  آبان   18 كشور  گذاري   سرمایه 

بين المللي كيش آغاز به كار مي كند و تا 21 آبان ادامه 
دارد.

دومين نمایشگاه بين المللي بورس، بانک، بيمه و خصوصي 
 سازي با حضور بانک ها، بيمه ها، اركان بازار سرمایه و بورس ها، 
شركت هاي تأمين سرمایه، شهرداري ها و سازمان هاي 
وابسته، مؤسسات مالي و اعتباري، صرافي ها و ليزینگ ها، 
شركت هاي پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار، 
 شركت هاي فعال در بورس كاال و فرابورس، شركت هاي 
مشترك،  گذاري  سرمایه  هاي  صندوق  و  كارگزاري 
گذاري،  سرمایه  مشاور  و  گذاري  سرمایه  هاي   شركت 
ليزینگ،  انجمن ها، مشاور سرمایه گذاري و  تشکل ها و 

سرمایه گذاري و سرمایه پذیري در مسکن، شركت هاي 
فعال در زمينه فناوري اطالعات به ویژه در حوزه مالي و 
ارائه دهنده خدمات مالي و  سرمایه گذاري، شركت هاي 
اعتبار سنجي و مؤسسات حسابرسي، طرح ها و پروژه هاي 
مرتبط با مؤسسات مالي و اعتباري، ليزینگ و مستغالت 

برگزار مي شود.
هاي فرصت  معرفي  نمایشگاه  هفتمين  در   همچنين 
طراحان،  و  پيمانکاران  مشاوران،  كشور  گذاري  سرمایه 
تعاوني هاي مسکن، انبوه سازان و سایر نهادهاي مالي به 
ارایه طراحي و ساخت پروژه هاي عمراني و شهرسازي در 
بخش هاي دولتي و خصوصي، پروژه هاي مسکوني، تجاري، 
خدماتي، تفریحي، شهرك ها و اماكن عمومي، بازسازي و 
زیباسازي شهرها، پروژه هاي توليد انبوه سریع، مؤسسات 
علمي پژوهشي تحقيقاتي و نشریات تخصصي و نرم افزار، 
بهسازي بافت هاي فرسوده، مشاوره و مدیریت سرمایه در 
بخش مسکن و شهرسازي و عمراني، فضاي سبز و شهرسازي 
اقتصادي، طراحي و  انتشارات و رسانه هاي  و مطبوعات، 
هاي  بسته  معرفي  گردشگري،  مراكز  و  ها  هتل   ساخت 
مراكز  فرهنگي  ميراث  كل  ادارات  گذاري  سرمایه 

و  سياحتي  هاي  سازمان  هاي  پروژه  ها،  استان 
ها  زیرساخت  توسعه  جهت  سرمایه  مدیریت   گردشگري، 
گردشگري مراكز  و  اقامتي  واحدهاي  گسترش   و 

 مي پردازند.
برگزاري این دو نمایشگاه ضمن فراهم كردن زمينه براي 
حضور فعاالن داخلي و خارجي در بخش هاي اقتصادي و 
 عمراني فرصت مناسبي براي رونق ارتباطات و شکل گيري 
و  داخلي  نهادهاي  و  ها  شركت  بين  اقتصادي  تبادالت 

خارجي مهيا مي كند.
با  نمایشگاه  دو  این  نيز  گذشته  سال  است  ذكر  شایان 
خارجي  و  داخلي  كنندگان  بسيار خوب شركت  استقبال 

در جزیره كيش برگزار شد. 
 همچنين همزمان با برگزاری این رویداد همایش بين المللی
حضور  با  ورود  دروازه  كيش  پساتحریم،  در  ایران  اقتصاد 
اقتصادی  رایزنان  و  سفرا  اقتصاددانان،  نظران،  صاحب 
گذاران خارجی  و سرمایه  ایران  مقيم  كشورهای خارجی 

و داخلی برگزار خواهد شد.
عالقمندان برای كسب اطالعات بيشتر می توانند به نشانی 

www.kishinvestshow.ir مراجعه كنند.

جزیره کیش میزبان دومین نمایشگاه بین المللي بورس، بانك، بیمه و خصوصي سازي
 و هفتمین نمایشگاه معرفي فرصت هاي سرمایه گذاري کشور

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد كيش 
مرزی برون  بانک های  تاسيس  دستورالعمل  تصویب   از 

توسط شورای پول و اعتبار در مناطق آزاد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل سازمان منطقه 
آزاد كيش، علی جيرفتی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در 
خارجی  سرمایه گذاران  جذب  در  توافقات  تاثير  خصوص 
در  توافقات  تاثير  در خصوص  برای صحبت  داشت:  بيان 
ورود  اما  است؛  زود  كمی  خارجی  گذاری  سرمایه  جذب 
افزایش  اقتصادی  مختلف  های  بخش  به  گذاران  سرمایه 

یافته است.
در  خوبی  مذاكرات  افزود:  وی 
دوماه گذشته و بعد از توافقات 
با  مذاكرات  این  شده،  انجام 
اروپایی  آسيایی،  كشورهای 
برای منطقه  كشورهای   و 
پروژه های بزرگ و در مقياس 

بين المللی انجام شده است.
توافقات  به  اشاره  با  جيرفتی 
اخير با سرمایه گذاران اروپایی 
این  گفت:  منطقه  در  حاضر 
فضای  از  كه  گذاران  سرمایه 
ایران شناخت كافی دارند نيز 
برای سرمایه گذاری ورود پيدا 

كرده اند.
ورود  ميزان  خصوص  در  وی 
در  ركود  و  به كيش  گردشگر 
بازارهای كيش بيان داشت: بر 
آمار  موجود  اطالعات  اساس 

به  كيش  جزیره  اما  است؛  نداشته  كاهش  گردشگر  ورور 
به  است  حاكم  كشور  كل  در  كه  اقتصادی  شرایط  دليل 
عنوان بخشی از كشور دچار ركود شده است؛ با این حال 
بسيار  آینده  ماه های  برای  اقتصادی  انداز وضعيت  چشم 

خوب است.
آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
كيش افزود: موانعی برای جذب سرمایه گذار در سال های 
واسطه  به  بحث هایی  است؛ همچنين  ایجاد شده  گذشته 
اقتصادی در جزیره كيش حاكم شده  تحریم ها و شرایط 
بود و چون این جزیره منطقه اقتصادی محسوب می شود 

زودتر از سایر مناطق در كشور تحت تاثير قرار گرفت؛ البته 
بسياری از موانع مرتفع شده است.

بانک های  فعاليت  به  مربوط  مشکالت  خصوص  در  وی 
با  نيز  خارجی  بانک های  فعاليت  داشت:  بيان  خارجی 
دولت  و  مركزی  بانک  كمک  با  كه  بود  مواجه  مشکالتی 
دستورالعمل تاسيس بانک های برون مرزی در مناطق آزاد 

توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است.
جيرفتی افزود: اولين بانک خارجی نيز در كيش تأسيس 
 خواهد شد. وی در خصوص وضعيت فضای فعاليت بانک ها 
با دستورالعمل جدید  اعتباری گفت:  و  مالی  و مؤسسات 
مركزی  بانک  همکاری  با  و 
در   kifc تاسيس  دنبال  به 
فضایی  كه  هستيم  كيش 
 آزادانه را برای فعاليت بانک ها 
اعتباری  و  مالی  مؤسسات  و 
به  اصلی  سرزمين  به  نسبت 

وجود خواهد آورد.
و  اقتصادی   معاون 
سرمایه گذاری سازمان منطقه 
از  همچنين  كيش   آزاد 
همایش  برای  ریزی  برنامه 
بزرگ اقتصاد ایران و كيش با 
عنوان دروازه ورود و نمایشگاه 
گذاری  سرمایه  فرصت های 
بيمه و  بورس،  بانک،  و  كشور 
ماه  آبان  در  سازی  خصوصی 

خبر داد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد؛

تأسیس اولین بانك خارجی در کیش 
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بولتن متال  و  فوالد  و  آهن  کنفرانس  نخستین 

 رد اریان هب میزبانی کیش


