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مشاور رئیس جمهور در آیین کلنگ زنی مدرسه میرمهنای کیش:

توجه به توسعه فضاهای فرهنگی یکی از رویکردهای مهم مسئوالن منطقه آزاد کیش است

برپایی هفت پنل تخصصی در همایش اقتصاد ایران در پساتحریم کیش

در همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم، کیش دروازه ورود،10 پنل تخصصی برگزار شد

 دومین نمایشگاه بین المللی بورس، بیمه و خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه
 فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش، همزمان در جزیره کیش برگزار شد

 معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی:

تقویت خصوصی سازی، راه اصلی برون رفت اقتصاد کشور از رکود است
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مشاور رئیس جمهور در آیین کلنگ زنی مدرسه میرمهنای کیش: توجه به توسعه فضاهای فرهنگی یکی از رویکردهای مهم مسئوالن منطقه آزاد کیش است

بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از روند ساخت دو فرهنگسرای جزیره کیش

برگزاری دو نمایشگاه بزرگ اقتصادی کشور در کیش

مشاور رئیس جمهور در بازدید از جزیره هندورابی;تمام پروژه های هندورابی با انجام مطالعات زیست محیطی، طراحی و عملیاتی شده است

دکتر مونسان: پس از هندورابی، طرح جامع جزایر فارور در دستور کار قرار دارد

درراستاي رونق گردشگري وسهولت در تردد گردشگران; قیمت بلیت هاي کیش هواپیمایي کیش تغییر نمي کند

برگزاری نشست تخصصی سرمایه گذاری سالمت در کیش

دکتر معتمدی : دانشگاه امیرکبیر از مهر ماه سال آینده درکیش دانشجو می پذیرد

مسئول شیالت جزیره کیش: کیش تنها پایلوت استفاده از روش نوین صیادی دریایی در کشور است

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛ طرح شهر بدون اسکناس در جزیره کیش

اولین نمایشگاه بین المللی عینک سازی، اپتومتری و صنایع وابسته در کیش برگزار شد

اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی سرخک و سرخجه در کیش; طرح واکسیناسیون تکمیلی سرخک و سرخجه در جزیره کیش در حال اجرا است

تیم فوتسال بانوان با کسب عنوان چهارمی رقابت های منطقه 7 لیگ دسته 3 به کیش بازگشت

مراسم اهدای جوایز نفرات برتر مسابقات شتاب برگزار شد.

شده  بدل  درآمدزا  صنعتی  به  گردشگری  امروز  جهان  در 
است و هر کشور تالش می کند با نگاهی خالقانه به ظرفیت 
ای  جاذبه  و  زده  گردشگری  صنعت  به  گریزی  خود  های 

برای درآمد زایی و جذب گردشگر ایجاد کند.
با  مختلف  های  در شاخه  که صنعت گردشگری  در حالی 
سرعتی غیر منتظره در حال توسعه است سهم کشور ما از 

این صنعت پردرآمد بسیار اندک بوده است.
با  کشور  آزاد  منطقه  اولین  عنوان  به  کیش  جزیره  در  اما 
فراهم  با  است  شده  تالش  تجارت  و  گردشگری  ماموریت 
مختلف،  های  بخش  در  امکانات  و  ها  زیرساخت  کردن 

صنعت گردشگری توسعه یابد.
آنچه در این سال ها مغفول مانده معرفی این پتانسیل ها 
در عرصه بین المللی است چرا که در کنار توسعه ظرفیت 
ها، شناساندن این توانمندی ها یکی از مهمترین نیازهای 

دنیای پررقابت امروز برای رسیدن به هدف است.
بررسی  با  گذشته  سال  دو  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
کشورهای  عملکرد  و  گردشگری  توسعه  در  موثر  عوامل 
موفق در این زمینه به خصوص کشورهای همسایه این مهم 
گردشگری  امکانات  معرفی  وبرای  قرارداد  کار  دردستور  را 

کیش فعالیت هدفمندی را آغاز کرد.
سرمایه  های  فرصت  و  ها  جاذبه  معرفی  های  بسته  تهیه 
زبانهای  به  دیجیتالی  و  مکتوب  انواع  در  کیش  گذاری 
ایجاد  المللی،  بین  های  نمایشگاه  در  دنیا، حضور  مختلف 
ارتباط با سفرای کشورهای مختلف، بهره گیری ازظرفیت 
از  دعوت  کشورها،  دیگر  در  کشورمان  های  سفارتخانه 
هیات های مختلف مسئوالن و تورگردانان کشورهای فعال 
درزمینه گردشگری و توجه به میزبانی شایسته از میهمانان 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  های  برنامه  جمله  از  خارجی 

درمسیر شناساندن جاذبه های کیش بوده است.
البته در کنار این فعالیت ها بخش دیگر اقدامات مسئوالن 
برنامه ریزی های تخصصی در  براساس  منطقه آزاد کیش 

شاخه های مختلف گردشگری تعریف شده است.
یکی از این شاخه ها گردشگری علمی است که درراستای 
و جذب  مختلف  های  دانشگاه  بر حضور  عالوه  آن  توسعه 
ساالنه چندین هزار دانشجو به جزیره کیش برای تحصیل، 
اقدامات  نیز  ها  نمایشگاه  و  ها  برگزاری همایش  در بخش 

گسترده ای انجام شده است.
و  تحولی چشمگیر  با  ها  همایش  و  ها  نمایشگاه  برگزاری 
استقبال زیاد شرکت کنندگان از جمله دستاوردهای ارزنده 
اثر گذار سازمان منطقه  فعالیت های  است که در پی  اي 
بدست  مرجانی  جزیره  این  امکانات  معرفی  در  کیش  آزاد 

آمده است.
و  بزرگترین  میزبان  ساالنه  کیش  جزیره  حاضر  حال  در 
این  و  است  کشور  های  همایش  و  ها  نمایشگاه  مهمترین 
ارتباطی تبدیل شده است که با جذب این  جزیره به پلی 
گردشگران تخصصی و شرکت های خارجی برای حضور در 
این محافل علمی، زمینه ساز معرفی پتانسیل های کشور 
به گردشگران خارجی شده است تا از توان این منطقه آزاد 
بهره  کشور  تجارت  و  گردشگری  اقتصادی،  توسعه  براي 

گیرد.
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مهندس اکبر ترکان در مراسم آغاز عملیات اجرایی مدرسه 
را  فرهنگی  متنوع  فضاهای  ساخت  کیش  در  کالسه   18

رویکرد مهمی در توسعه کیش دانست.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه 
زنی  کلنگ  مراسم  در  ترکان  اکبر  مهندس  کیش،  آزاد 
توسعه  به  توجه  کیش  میرمهنای  کالسه   18 مدرسه 

مسئوالن  مهم  رویکردهای  از  یکی  را  فرهنگی  فضاهای 
آزاد  منطقه  سازمان  افزود:  و  برشمرد  کیش  آزاد  منطقه 
کیش با ساخت دو مدرسه و تحویل یکی از این مدارس 
کرده آغاز  فرهنگی  فضاهای  توسعه  در  خوبی   روند 

 است.
وی افزود: ساخت مدرسه 18 کالسه و بهره برداری از آن 

تا سال آینده، ساخت فرهنگسرای مرکزی و پارک هنگام و 
تکمیل مصالی کیش تا پایان سال جاری از جمله اقدامات 

مهم منطقه آزاد کیش در زمینه فرهنگی است.
سواحل  در  فرهنگسرا  ساخت  جمهور  رئیس  مشاور 
مدبرانه  کاری  را  یونانی  کشتی  تا  هور  کلبه  حدفاصل 

دانست که از اختصاصی شدن ساحل جلوگیری می کند.

فرهنگسرای  دو  ساخت  مراحل  از  ترکان  اکبر  مهندس 
مرکزی و پارک هنگام جزیره کیش بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
مرکزی  فرهنگسرای  از  بازدید  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
مجموعه  دو  این  ساخت  روند  با  نزدیک  از  کیش  جزیره 

فرهنگی آشنا شد.
فرهنگسراهای سنایی و پارک هنگام جزیره کیش با هدف 
ایجاد فضاهای فرهنگی شامل بخش های مختلف و فضای 
سبز قابل استفاده در شرایط آب و هوایی خاص منطقه با 
هدف بهینه سازی اوقات فراغت خانواده ها و نسل جوان 
ساکن جزیره با یک طراحی منحصر بفرد و متراژ 4590 

متر درحال ساخت است.

 110 حدود  فرهنگسرا  این  ساخت  هزینه  اولیه  برآورد 
اصلی   بخش  دو  از  آن  ساختمان  و  است  ریال  میلیارد 
مشتمل  آن  ساختمان  معماری  طرح  است.  شده  تشکیل 
بر یک ساختمان با ارتفاع متوسط تقریبی 15 متر با سقف 
سبک مخروطی شکل و پالن دایره ای است که سالن های 
یک  است.  واقع شده  بخش  این  در  سینما  و  تئاتر  آمفی 
ساختمان دو طبقه دیگر نیز در کنار این بخش قرار گرفته 
است. ارتفاع این قسمت نیز 9 متر است. این ساختمان ها 

در برخی نقاط به یکدیگر مرتبط هستند.
تئاتر نفر، آمفی  با ظرفیت 105  فیلم  نمایش   سالن های 

چند منظوره با ظرفیت 320 نفر، اتاقهای پشتیبان جهت 
های  کالس  و  ها  کارگاه  گالری،  نمایش،  های  سالن 
آموزشی، کتابخانه و فضاهای مرتبط با آن  شامل انتشارات 

و فروشگاه، قرائتخانه دختران و پسران – کتابخانه کودک 
زبان،  البراتوارهای  بصری،  و  اتاق های سمعی  نوجوان،  و 
شاپ،  کافی  کودک،  نگهداری  فضای  اداری،  فضاهای 
جمله  از  تاسیسات  و  عمومی  فضاهای  البی،  نمازخانه، 
بخش های مختلف این فرهنگسرا است که ظرف مدت 18 

ماه به بهره برداری خواهد رسید.
گفتنی است در حال حاضر فرهنگسراهای کیش در بخش 
عمومی خود عالوه بر داشتن دو هزار و 337 نسخه کتاب 
مرجع، 3۶ هزار و 595 کتاب به زبان فارسی و 887 کتاب 
و  سراسری  های   روزنامه  مجالت،  غیرفارسی،  زبان  به 
محلی کیش، در بخش کودکان نیز دارای یکهزار و 525 
بخش  در  فارسی  کتاب   438 و  هزار   2۶ و  مرجع  کتاب 

کودک و نوجوان هستند.

مشاور رئیس جمهور در آیین کلنگ زنی مدرسه میرمهنای کیش:

توجه به توسعه فضاهای فرهنگی یکی از رویکردهای مهم مسئوالن منطقه آزاد کیش است

بازدید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از روند ساخت دو فرهنگسرای جزیره کیش

دومین نمایشگاه بین المللي بورس، بیمه و خصوصي 
سازي و هفتمین نمایشگاه فرصت هاي سرمایه گذاري 
بزرگ  همایش  نخستین  با  همزمان  کیش،  در  کشور 
ایران در پسا تحریم » کیش دروازه ورود««  »اقتصاد 

در جزیره کیش برگزار شد. 
الملل  بین  امور  و  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
المللی  بین  نمایشگاه  دو  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
نمایشگاه  هفتمین  و  سازی  خصوصی  و  بیمه  بورس، 
تاریخ  از  همزمان،  کشور  گذاری  سرمایه  های  فرصت 
18 تا 21 آبان ماه با حضور دکتر رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، دکتر پوری حسینی معاون وزیر 
 اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی،

و  اقیانوسیه  آسیا،  معاون  پور  رحیم   ابراهیم 
مشترک المنافع وزارت امور خارجه، دکتر ترکان مشاور 
تجاری  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  جمهور  رئیس 
مدیرعامل  مونسان  اقتصادی، دکتر  ویژه  و  – صنعتی 

کشورهای  از  سفیر   11 کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
مختلف و جمعی از صاحبنظران و اقتصاددانان کشور 
در محل نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش آغاز 

به کار کرد.
شرکت   15 و  داخلی  شرکت   185 گزارش،  این  بنابر 
خارجی از کشورهای سوئیس، هلند، انگلستان، آلمان، 
فرانسه، امارات متحده عربی، چین، کانادا و همچنین 
شرکت   40 مدیران  و  گذاران  سرمایه  نمایندگان، 
رویداد  این  بیمه در  و  بورس  بانک،  خارجی در حوزه 

شرکت کردند.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده رویکرد این دو 
و  گذاری  سرمایه  های  ظرفیت  معرفی  بر  نمایشگاه 
 جذب سرمایه گذاران از طریق بازار سرمایه و طرح های 
سرمایه پذیر کشور متمرکز شده است و تحقق رونق 
ایران،  تجاری  و  اقتصادی  آزاد  مناطق  در  اشتغال  و 
 جذب سرمایه گذاران خارجی، توسعه و انتقال دانش و

های  فرصت  معرفی  و  جهان  روز  های   فناوری 
دو  این  برگزاری  اهداف  از  کشور  در  گذاری  سرمایه 
رویداد است. برگزاری این دو نمایشگاه مهم به همت 
سازمان منطقه آزاد کیش و حمایت های مادی و معنوی 
سازمان  بهادار،  اوراق  و  بورس  همچون  هایی  سازمان 
پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت  سازی،  خصوصی 
سازمان میراث فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و 
فنی ایران و برخی شرکت های خصوصی برگزار شده 
است. شایان ذکر است برگزاری این دو نمایشگاه ضمن 
فراهم کردن زمینه برای حضور فعاالن داخلی و خارجی 
در بخش های اقتصادی و عمرانی فرصت مناسبی برای 
بین  اقتصادی  تبادالت  و شکل گیری  ارتباطات  رونق 
کرده مهیا  خارجی  و  داخلی  نهادهای  و  ها   شرکت 

 است.

برگزاری دو نمایشگاه بزرگ اقتصادی کشور در کیش

ادامه در صفحه بعد
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اقتصاد  پنل تخصصی در همایش  برپایی هفت 
ایران در پساتحریم کیش

برپایي 7 پنل تخصصي در روزهاي 19 و 20 آبان ماه در همایش 
»اقتصاد ایران در پسا تحریم« کیش دروازه ورود«« از مهمترین 

برنامه های جنبی این همایش بود. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم، کیش دروازه ورود 
های  فرصت  معرفی  نمایشگاه  هفتمین  برگزاری  با   همزمان 
المللی  بین  نمایشگاه  دومین  و  کشور  گذاری   سرمایه 
بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در جزیره کیش برگزار شد.

بنابراین گزارش این همایش با برپایی هفت پنل تخصصی در 
روزهای 19 و 20 آبان ماه در مرکز همایش های بین المللی 

کیش برگزار شد.
در روز نخست این همایش، سخنرانی با موضوع تصویر وضعیت 
اقتصاد ایران در پسا تحریم آغازگر برنامه ها بود و پس از آن سه پنل 
با موضوع های بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی و 
رفع چالش های حقوقی و سیاسی در عصر پساتحریم، نحوه اتصال 
بازار بورس ایران به بازار جهانی و استراتژی های تعامالت مالی در 
عصر پساتحریم، بررسی راهکارهای توسعه تجارت، مشوق ها و موانع 
در مناطق آزاد در عصر پساتحریم و فرصت های سرمایه گذاری 
کیش و در نهایت سخنرانی تفاوت ابزارهای تأمین مالی و سرمایه 
 گذاری در ایران در قیاس با ابزارهای بین المللی در پسا تحریم برگزار 

شد.
پنل  چهار  همایش  این  روز  دومین  در  آبان   20 همچنین 

بررسی  های   موضوع  با  ها  پنل  این  شد.  برگزار  تخصصی 
المللی  بین  مالی  مرکز   ( مالی  نوین  قطب  ایجاد  راهکارهای 
کیش(، بررسی روند تجارت داخلی و بین المللی ایران در عصر 
امور مالیاتی و  پسا تحریم، ضوابط، ظرفیت ها و مشوق های 
 گمرکی در مناطق آزاد در راستای حمایت از سرمایه گذاری،
گذاری سرمایه  های  صندوق  نقش  صادرات،  و   تولید 

 Venture( آمیز  مخاطره  گذاری  سرمایه  یا  کارآفرینی 
و  شد  برگزار  پساتحریم  اقتصاد  توسعه  در   )Capital
های  فرصت  از  مندی  بهره  راهکارهای  موضوع  با   سخنرانی 
 )International Joint Venture( المللی  بین  اتحادهای 
روزه دو  همایش  این  بخش  پایان  پساتحریم  عصر   در 

 بود.
این همایش  های  پنل  اعضای  و  است، سخنرانان  ذکر  شایان 
بزرگ را معاونان و مشاوران رئیس جمهور،  وزرا، معاونان وزرا و 
بزرگ ترین اقتصاددانان و حقوقدانان داخلی و خارجی تشکیل 

دادند.
حضور 11 سفیر در سه رویداد بزرگ اقتصادي 

کشور در کیش
11 سفیر خارجی در همایش اقتصاد ایران در پساتحریم، 
های فرصت  نمایشگاه  هفتمین  ورود،  دروازه   کیش 
المللی  بین  نمایشگاه  دومین  و  کشور  گذاری  سرمایه 
حضور  کیش  سازی  خصوصی  و  بیمه  بانک،   بورس، 

داشتند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 

آزاد کیش، در این دو نمایشگاه که بین روزهای 18 تا 21 
و  المللی جزیره کیش  بین  های  نمایشگاه  مرکز  در  آبان 
»همایش اقتصاد ایران در پساتحریم، کیش دروازه ورود« 
 روز های 19 و 20 آبان در مرکز بین المللی همایش های 
تونس،  کشورهای  از  سفیر   11 شدند،  برگزار  کیش 
پاکستان، اردن، ویتنام، قرقیزستان، سوئد، مصر، اندونزی، 

عراق، عمان حضور داشتند.
شرکت   15 و  داخلی  185شرکت  گزارش،  بنابراین   
آلمان،  انگلستان،  هلند،  سوئیس،  کشورهای  از  خارجی 
همچنین  و  کانادا  چین،  عربی،  متحده  امارات  فرانسه، 
نمایندگان، سرمایه گذاران و مدیران 40 شرکت خارجی 
حضور  رویداد  این  در  بیمه  و  بورس  بانک،  حوزه   در 

داشتند.
 همچنین تحقق رونق و اشتغال در مناطق آزاد اقتصادی 
و  توسعه  گذاران خارجی،  ایران، جذب سرمایه  تجاری  و 
 انتقال دانش و فناوری های روز جهان و معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری در کشور از اهداف برگزاری این دو رویداد 

است.
مساحت  به  فضایی  در  نمایشگاه  این  است  ذکر  به  الزم   
المللی  21 هزار متر مربع و در مرکز نمایشگاه های بین 
کیش برگزار شد و مراسم افتتاحیه نیز با حضور مسئوالن 
عالیرتبه اقتصادی کشور، سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
فارس مرکز همایش های  بازار سرمایه در سالن خلیج  و 

بین المللی برگزار شد.

دو  در  خارجي  و  داخلي  شرکت   200 حضور 
نمایشگاه مهم اقتصادي کیش

گذاری  گذاری شرکت سرمایه  و سرمایه  بازرگانی  معاون 
و توسعه کیش از حضور200 شرکت داخلی و خارجی در 
دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و 
در کیش  گذاری  های سرمایه  فرصت  نمایشگاه  هفتمین 
خبر داد و افزود: معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 
و جذب سرمایه گذاران خارجی از جمله اهداف برگزاری 

این دو نمایشگاه بود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رضا سراج 
المللی  بین  نمایشگاه  دومین  برگزاری  جزئیات  مورد  در 
بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه 
به میزبانی  معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور که 
جزیره کیش برگزار شد گفت: بر اساس برنامه ریزی های 
 انجام شده رویکرد این دو نمایشگاه بر معرفی ظرفیت های 
بازار  طریق  از  گذاران  سرمایه  جذب  و  گذاری  سرمایه 
شده  متمرکز  کشور  پذیر  سرمایه  های  طرح  و   سرمایه 

بود.
وی افزود: تحقق رونق و اشتغال در مناطق آزاد اقتصادی 
و  توسعه  گذاران خارجی،  ایران، جذب سرمایه  تجاری  و 
 انتقال دانش و فناوری های روز جهان و معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری در کشور از اهداف برگزاری این دو رویداد 

بود.
سراج با بیان اینکه 200 شرکت در این نمایشگاه حضور 
داشتند گفت: 185 شرکت داخلی و 15 شرکت خارجی 
فرانسه،  آلمان،  انگلستان،  هلند،  سوئیس،  کشورهای  از 
 امارات متحده عربی، چین، کانادا و همچنین نمایندگان، 
در  خارجی  شرکت   40 مدیران  و  گذاران  سرمایه 
حضور  رویداد  این  در  بیمه  و  بورس  بانک،   حوزه 

داشتند.
وی به برگزاری 12 نشست تخصصی در این نمایشگاه اشاره 
کرد و افزود: نشست های امسال از دو روز به سه روز افزایش 
گذار  سرمایه  جذب  آنها  موضوعی  محور  که  است   یافته 
های  طرح  برای  مالی  تامین  نوین  های  روش  و  خارجی 

سرمایه پذیر داخلی و خارجی خواهد بود.
طریق  از  گذاری  سرمایه  جذب  های  ظرفیت  معرفی 
خصوصی سازی در دوران پساتحریم، معرفی ظرفیت های 
سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در دوران پساتحریم، 
سرمایه گذاری خارجی، قوانین، مقررات و شیوه ها، معرفی 
و  فرهنگی  میراث  در حوزه  گذاری  های سرمایه  ظرفیت 
است که سازمان های  هایی  از جمله نشست  گردشگری 

مختلف آن را برگزار می کنند.
به  فضایی  در  نمایشگاه  این  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
های  نمایشگاه  مرکز  در  و  مربع  متر  هزار   21 مساحت 
نیز  افتتاحیه  مراسم  و  شد  برگزار  کیش  المللی  بین 

سرمایه  کشور،  اقتصادی  عالیرتبه  مسئوالن  حضور  با 
سالن  در  سرمایه  بازار  و  خارجی  و  داخلی  گذاران 
برگزار  المللی  بین  های  همایش  مرکز  فارس   خلیج 

شد.

هفتمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری
 سراج در ادامه از برگزاری هفتمین نمایشگاه معرفی فرصت های
سرمایه گذاری کشور همزمان با نمایشگاه بورس خبر داد 
 و افزود: این رویداد نیز به صورت تخصصی و در حوزه های
و  شهرسازی  و  عمران  گردشگری،  انرژی،  سرمایه،  بازار 
برپا عرصه  این  نظران  صاحب  و  فعاالن  با حضور   مسکن 

شد.
سرمایه  شرکت  گذاری  سرمایه  و  بازرگانی  معاون 
هم  به  متصل  را  رویداد  دو  این  کیش  توسعه  و  گذاری 
میان  به  گذاری  سرمایه  بحث  که  زمانی  گفت:  و  دانست 
مطرح  بیمه  بورس،  بانک،  موضوع  آن  دنبال  به  آید  می 
شده  تاکید  آن  بر  نمایشگاه  دو  این  در  که  شود   می 

است.
فراهم کردن  نمایشگاه ضمن  دو  این  برگزاری  وی گفت: 
زمینه برای حضور فعاالن داخلی و خارجی در بخش های 
اقتصادی و عمرانی فرصت مناسبی برای رونق ارتباطات و 
شکل گیری تبادالت اقتصادی بین شرکت ها و نهادهای 

داخلی وخارجی مهیا می کند.
سراج مجری این نمایشگاه را شرکت بهاران تدبیر کیش 
عنوان کردو  افزود: این دو رویداد مهم به همت سازمان 
 منطقه آزاد کیش و حمایت های مادی و معنوی سازمان هایی 
خصوصی  سازمان  بهادار،  اوراق  و  بورس  همچون 
سازمان  پتروشیمی،  صنایع  ملی  شرکت  سازی، 
آزاد،  مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه  فرهنگی،  میراث 
و  اقتصادی  های  کمک  و  گذاری  سرمایه  سازمان 

برگزار  خصوصی  های  شرکت  برخی  و  ایران   فنی 
شد.

برگزاری نشست های تخصصی در دومین روز 
از همایش اقتصاد ایران در پساتحریم 

با  تحریم،  پسا  در  ایران  اقتصاد  همایش  از  روز  دومین 
و  صاحبنظران  حضور  با  تخصصی  های  نشست  برگزاری 

اقتصاددانان داخلی و خارجی به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
 کیش، این نشست های تخصصی، با محوریت سرمایه گذاری 
خارجی، توسعه تجارت، بازار سرمایه و منطقه آزاد کیش 
کیش  المللی  بین  های  همایش  مرکز  در  پساتحریم  در 

برگزار شد.
و  ها  ظرفیت  ضوابط،  بررسی  پنل  گزارش،  این  بر  بنا 
مشوق های گمرکی و مالیاتی در مناطق آزاد در مقایسه 
با سرزمین اصلی در راستای حمایت از سرمایه گذاری و 
تولید با حضور قاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی 
کشور، شهرام موسوی دبیر پنل و مدیر گسترش و تسهیل 
امور گمرکی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد،  صادرات و 
اقبالی مقدم مدیر کل گمرک کیش، جاللی مدیر گمرک 
امور  اداره  رئیس  فرد  ثاقب  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

مالیاتی کیش برگزار شد.
 در این پنل به بررسی مباحث تسهیالتی و شرایط موجود 
منطقه آزاد ویژه اقتصادی کیش در زمان پساتحریم پرداخته 
های  سازمان  مالی  های  فعالیت  برای  راهکارهایی  و   شد 
ایجاد  از  ممانعت  و  آنها  قوانین  و  گمرک  و  آزاد  مناطق 
این  در  شد.  ارائه  بالشک  مالیاتی  های  معافیت  در  خلل 
تا بتوان  پنل عنوان شد ضوابط به گونه ای تسهیل شود 
آزاد  مناطق  پساتحریم  زمان  در  که  کرد  فراهم  شرایطی 

درگاه ورودی سرمایه گذاری به کشور باشد.
المللی  بین  و  داخلی  تجارت  روند  بررسی  پنل  همچنین 
ایران در عصر پساتحریم نیز با حضور دکتر شافعی معاون 
راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  راهبردی معاونت  نظارت 
اتاق  رئیسه  هیأت  عضو  واحدی  دکتر  جمهوری،  ریاست 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، هاله اخالقی 
طباطبایی  دکتر  الملل،  بین  حقوقدانان  طعمه  ادیب  و 
شورایعالی  های  مشارکت  جلب  و  هماهنگی  معاون 
فعاالن  از  عراقچی  دکتر  و  کشور  از  خارج  ایرانیان  امور 
 اقتصادی بخش خصوصی و شهرام امیری دبیر پنل برگزار 

شد. 
در این پنل به بررسی شرایط ورود سرمایه گذاران ایرانی 
صاحب صنعت و تکنولوژی ساکن خارج از کشور و ادامه 
و  راه  شدن  فراهم  با  کشور  داخل  در  اقتصادی  فعالیت 
کشور  اقتصاد  و  صنعت  رشد  هدف  با  دولت  های  مشوق 
پرداخته شد. الزم به ذکر است در پایان این نشست های 

تخصصی جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

ادامه در صفحه بعد
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ایران در پسا تحریم  اقتصاد  برگزاری همایش 
به میزبانی کیش 

سراج همایش »اقتصاد ایران در پساتحریم« را رویداد مهم 
دیگری در طول برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانک، بیمه و خصوصی سازی و هفتمین نمایشگاه فرصتهای 
سرمایه گذاری کشور عنوان کرد و گفت: این همایش توسط 
معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در سالن خلیج 

فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
وی به خبرنگار ایرنا گفت: شعار این همایش،کیش دروازه 
دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  همکاری  با  که  بود  ورود 
وزارت امور خارجه و با حضور سرمایه گذاران بزرگ داخلی 

و خارجی برگزار شد.
بازار  تجارت،  توسعه  خارجی،  گذاری  سرمایه  جذب 
مهم  از  پساتحریم  در  کیش  آزاد  منطقه  و  سرمایه 
اشاره بدان  سراج  که  بود  همایش  این  محورهای   ترین 

 کرد.
وی در مورد چاپ گزارش عملکرد نخستین نمایشگاه بورس، 
بانک و بیمه و ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری 
که سال گذشته در کیش برگزار شد گفت: تمامی مستندها 
و گزارش های این رویدادها در قالب کتابی به چاپ رسید و 
در شمارگان باالیی توزیع شد، امسال نیز چنین برنامه ای با 

همکاری مجری نمایشگاه در دستور کار قرار دادیم.
به گفته سراج در این رویداد صاحبنظران، اقتصاددانان و رایزنان 
ایران و سرمایه گذاران   اقتصادی کشورهای خارجی مقیم 

خارجی و داخلی حضور داشتند.
نخستین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور سال 
 گذشته با حضور 120 شرکت داخلی و خارجی در کیش برگزار

 شد.

جزیره کیش مناسب ترین گزینه برای پل توسعه 
ای و مهم ترین منطقه مالی بین المللی کشور 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، جذب سرمایه ایرانیان خارج 
از کشور، توسعه سرمایه گذاری خارجی، رونق اقتصاد دریایی و 
تقسم کار ملی در استان های مختلف را از جمله موضوع های مهم 

برنامه ششم توسعه کشور عنوان کرد. 
آزاد  منطقه  الملل سازمان  بین  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
کیش، دکتر محسن رضایی در مراسم گشایش هفتمین نمایشگاه 
فرصت های سرمایه گذاری کشور و دومین نمایشگاه بین المللی 
بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و همایش اقتصاد ایران در 
بین  های  مرکز همایش  در  که  ورود«  دروازه  پساتحریم »کیش 
المللی کیش برگزار شد، با اشاره به سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و نقش آن در رونق اقتصادی کشور گفت: بر مبنای سیاستهای 
اقتصاد  رونق  خارجی،  گذاری  سرمایه  توسعه  مقاومتی  اقتصاد 
دریایی، تقسم کار ملی در استان های مختلف مهم ترین مباحث 

برنامه ششم توسعه در کشور است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران منابع کافی برای جهش 
 اقتصادی را در اختیار دارد افزود: گستردگی جغرافیایی و قابلیت های 
فرهنگی، همسایگی با 15 کشور و ارتباطات منطقه ای، اقتدار و توان 
امنیت سازی در منطقه نظام سیاسی ثبات آفرین، نیروی انسانی 
 برتر در منطقه و مطرح بودن به عنوان چهار راه تجارت بین المللی 
و  اقتصادی  جهش  یک  های  زمینه  که  است  عواملی  جمله  از 
 توسعه همه جانبه را برای کشورمان در شرایط پساتحریم فراهم

می کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین الگوی اقتصاد ملی و 
ثبات امنیت منطقه را دو کلید مهم توسعه کشور برشمرد و گفت: 
برای ایجاد یک الگوی اقتصاد ملی نیازمند تقسیم کار در مناطق 
مختلف کشور و ایجاد فضای رقابتی و فراهم کردن شرایط بهینه 

کسب و کار هستیم. 
رضایی با بیان اینکه تجارت موفق در منطقه بدون امنیت استمرار 
نخواهد داشت گفت: حفظ ثبات داخلی، امنیت منطقه و کاربردی 
بودن یک الگوی توسعه اقتصادی تنها در سایه استقالل امکانپذیر 

است.

وی تاکید کرد: در عین حالی که از تعامل با کشورهای خارجی 
در شرایط پساتحریم استقبال کرده و از سرمایه گذاران خارجی 
حمایت می کنیم اما انتظار داریم که کشورهای خارجی نیز برای 
حفظ امنیت منطقه تالش کنند و با احترام به حقوق و فرهنگ 
مردم منطقه سعی نکنند تا مرزهای هیچ کشوری را تغییر داده و 

ثبات منطقه را مختل کنند. 
نباید در  از شرکت های خارجی  اینکه هیچ یک  بیان  با  رضایی 
اندیشه انحصار طلبی در ایران و تبدیل دروازه های باز کشورمان 
به جوالنگاه تاخت و تاز خود باشند گفت: امیدواریم منازعات بین 
کشورهای منطقه پایان یافته و شاهد صلح و ثبات و امنیت بیشتر 
در منطقه باشیم چرا که هیچ کشوری بدون مؤلفه های امنیت و 

صلح و ثبات نمی تواند به توسعه پایدار دست یابد. 
کنون  تا  اینکه  به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
فرصت های زیادی را از دست داده ایم و دیگر جای درنگ برای 
استفاده از این فرصت ها نیست گفت: در فضای کنونی کشور که 
کشورهای  تمامی  که  شرایطی  در  و  است  برقرار  ثبات  و  امنیت 
جهان و حتی دشمنان ما به جایگاه حساس و نقش کلیدی ایران 
در برقراری صلح در منطقه اذعان دارند، می توان از فرصت های 
پیش رو در شرایط پساتحریم به بهترین شکل ممکن برای رونق 

اقتصادی کشور استفاده کرد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی و ترویج فرهنگ مصرف تولیدات داخلی تاکید کرد و افزود: 
را  تمایل مصرف کنندگان  تولید،  پذیری  رقابت  و  ارتقاء کیفیت 
به تولیدات داخلی افزایش می دهد و این نخستین بار در کشور 
است که در رویکردهای ملی اقتصادی تا این حد بر رقابت پذیری 
فراوان تاکید  کشور  مختلف  مناطق  در  شده  تولید  کاالهای   در 

می شود. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی 
می تواند در شرایط مختلف بین المللی، کشور را از فشار شوک 
های اقتصاد جهانی حفظ کند افزود: برای تحقق این اهداف می 
بایست در هر استان یک یا دو نقطه را به عنوان نقاط پیشرو و 

چشمه های توسعه تعیین کرد.
گسترده  منابع  از  پایدار  برداری  بهره  و  فعالسازی  با  افزود:  وی 
طبیعی و انسانی در مناطق مختلف کشور به عنوان کانون های 
اقتصاد یک منطقه، می توان  پیشران و عوامل شتاب دهنده در 

رشد اقتصادی در کل کشور را تسریع کرد.
یا  و  منطقه  هر  در  تعیین یک شهر  با  اینکه  بر  تاکید  با  رضایی 
استان به عنوان پل توسعه ای، زمینه ارتباط پویا و مؤثر با مناطق 
و کشورهای همسایه فراهم می شود اظهار داشت: جزیره کیش 
با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب، مجاورت با چندین کشور 
ثروتمند و غنی از منابع نفتی و فراهم بودن زیرساخت های الزم 
و فعالیت های محوری و توسعه ای می تواند به عنوان برترین پل 

توسعه ای کشور ایفای نقش نماید.
می  کیش  افزود:  ادامه  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
تواند به مهم ترین منطقه بین المللی و مالی در ایران تبدیل شود.

کیش  جزیره  مناسب  های  زیرساخت  به  اشاره  با  وی 
انرژی  بورس  ایجاد  و  سالمت  توریسم  توسعه  زمینه  در 
فعالیت  و  متعدد  امکانات  مدد  به  منطقه  این  گفت: 
ای  کننده  تعیین  سهم  تواند  می  انرژی  و  کاال   بورس 

در ارزش گذاری اوراق و بهای حامل های انرژی ایفا کند.
دکتر رضایی ابراز امیدواری کرد جزیره کیش به زودی به مرکز 
تاالر گفتگوها،  ترین  و مهم  تبدیل شده  تجاری منطقه  گفتمان 
قراردادهای تجاری منطقه ای و بین المللی و بازار بورس و اوراق 

بهادار بین المللی باشد.
محوری  نقش  بر  تاکید  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
اقتصاد  اهداف  تحقق  جهت  در  آزاد  مناطق  در  تجارت  توسعه 
مقاومتی گفت: در اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق 
فناوری های پیشرفته و گسترش و  انتقال  به منظور  آزاد کشور 
تسهیل تولیدات داخلی، افزایش صادرات کاال و خدمات و تامین 
نیازهای ضروری و منابع مالی از محل جذب سرمایه گذاری های 
خارجی تاکید فراوان شده است که از طریق دیپلماسی هوشمندانه 

و پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان میسر خواهد شد. 
وی با توجه به لزوم توسعه روابط و تجارت خارجی اظهار داشت: 
ما مصمم هستیم تا با استفاده بهینه و خردمندانه از پتانسیل های 

مناطق آزاد جذب سرمایه گذاری های خارجی را افزایش دهیم.

رضایی همچنین حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کاال و 
خدمات با هدف ارز آوری، توسعه اقتصاد و بازارهای دریایی جنوب 
کشور از خرمشهر تا چابهار و ایجاد نظام جامع اطالعاتی، تقسیم 
 کار در استانها را ازدیگر مباحث مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی 

برشمرد.
نیز  آزاد کیش  منطقه  مدیره سازمان  رئیس هیئت  و  مدیرعامل 
در این مراسم جزیره کیش را به عنوان یکی از مهم ترین مناطق 
توسعه یافته کشور »دروازه ورود ایران به اقتصاد جهانی« دانست.
با بیان این مطلب افزود: بدیهی است جزیره کیش با توجه  وی 
به ویژگی های خاص جغرافیایی و وجود بازارهای مالی و پولی و 
مراکز متعدد دانشگاهی و اقتصادی به دروازه ورود ایران به اقتصاد 

جهانی تبدیل خواهد شد.
در  آزاد  مناطق  محوری  نقش  به  اشاره  با  دکترمونسان 
ایران  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  گفت:  پساتحریم  شرایط 
صدور  برای  را  مجدد  صادرات  بازارهای  مهم ترین  می توانند 
هندوستان،  کشورهای  به  مهندسی  فنی  خدمات  و  کاال 
مرکزی  آسیای  آفریقایی،  کشورهای  پاکستان،  عراق، 
بدست ایران  همجوار  طبیعی  بازارهای  طورکلی  به   و 

آورند.
قافله  به  رسیدن  برای  فزاینده  حرکتی  که  حالی  در  افزود:  وی 
جهانی و دنیای پرشتاب اقتصاد بین الملل در جریان است دولت 
گشودن  جهت  خاص  بطور  کشور،که  آزاد  مناطق  بر  می تواند 
یافته اند، تکیه  به روی کشور تخصص  اقتصاد جهانی  پنجره های 
راه های  از  استفاده  با  مناطق  این  که  چرا  باشد  داشته  بیشتری 
ویژه  مزیت های  از  موجود،  هوایی  و  دریایی  زمینی،  دسترسی 
ورود  ارتباطی  پل  و  برخوردارند  مجدد  صادرات  برای  قانونی 
کاالهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشورهای 

همجوار و مشترک المنافع به شمار می روند.
سیستم  داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تقویت همه جانبه  و  و اصالح  مالی مناسب  نهادهای  و  خدماتی 
نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، توجه به توسعه 
در  جهانی  استانداردهای  از  برخوردار  و  مناسب  زیرساخت های 
صادرات مجدد و تقویت نظام بانکی متناسب با اقتصاد بین المللی، 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  صنایع  فراروی  را  مفیدی  فرصت های 
اقتصادی کشور قرار داده است. لذا به نظر می رسد بهترین فرصت 
برای توسعه و رشد صنایع صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی ایران، برنامه ریزی و تهیه اکشن پالن برای رشد 
اقالم وارداتی کشورهای  بر اساس  آنها مبتنی بر صادرات مجدد 
همجوار ایران است، که برخی کشورهای همسایه در منطقه خلیج 
داشته مشارکت  آن  در  می توانند  آسیا  شرقی  جنوب  و   فارس 

باشند.
به  دادن  شتاب  برای  ارزشمند  فرصتی  را  پساتحریم  دوران  وی 
افزود:  و  خواند  پایدار  توسعه  مسیر  در  حرکت  و  کشور  اقتصاد 
اکنون این وظیفه بر دوش همه ما است تا از ظرفیت های آماده 
این مناطق با حداکثر توان مدیریتی خود بهره برداری کرده و طرح 
های توسعه اقتصادی را در قالب الگویی اجرا پذیر با استفاده از 

قابلیت های سرمایه گذاران خارجی ممکن سازیم.
در  امید  و  تدبیر  دولت  موفق  عملکرد  به  اشاره  با  مونسان  دکتر 
زمینه مهار تورم و کاهش آن به 13/1 درصد گفت: پیش بینی می 
شود تا پایان امسال نرخ تورم تک رقمی شود. ضمن اینکه برای 
نخستین بار تراز بازرگانی کشور با مازاد تجاری مواجه شده، یعنی 

درسال جاری صادرات غیر نفتی از واردات افزون تر بوده است. 
و  کشور  اقتصاد  به  دادن  شتاب  برای  فرصت   امروز  افزود:  وی 
طراحی  و  سازماندهی  طریق  از  پایدار  توسعه  مسیر  در  حرکت 
برنامه های بلندمدت مهیا شده است، هرچند در کوتاه مدت نیز، 
آزادسازی  و  نفتی  درآمدهای  کسب  و  المللی  بین  موانع  رفع  با 
اقتصاد  در  شادابی  و  رونق  شاهد  ایران،  بلوکه شده  های  دارایی 

خواهیم بود.
مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تصریح 
کرد: باید سیاست های کلی نظام را در تدوین این برنامه ها در 
نظر داشت و اهداف اقتصاد مقاومتی را براساس سیاست های ابالغ 

شده و با یک برنامه مدیریتی پیشرفته اجرا نمود.
وی با اشاره به اینکه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بر دو پایه اصلی 
از  ناشی  اقتصاد  آسیب پذیری  کاهش  و  اقتصادی  رشد  افزایش 
 تغییرات درونی استوار است تاکید کرد: همه ارکان مجری برنامه های

 اقتصادی باید این اصول را مد نظر قرار دهند.
خوشبختانه ظرف دوسال گذشته با کاهش تورم و افزایش صادرات 
غیر نفتی گام مهمی در جهت اجرای این برنامه ها برداشته شده 
 است و به زودی با تحرکات کشور در فضای تعامالت بین المللی،

رشد اقتصادی کشور با افزایش بیشتری مواجه خواهد شد.
همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم  با ارائه 7 پنل تخصصی در 

محل همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هفتمین 
نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و همایش اقتصاد ایران در 
پساتحریم با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور، ترکان دبیر  نظام، 
رئیس  مونسان  دکتر  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
 هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش آغاز به کار 

کرد.

تقویت خصوصی سازی، راه اصلی برون رفت 
اقتصاد کشور از رکود است 

و  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  معاون  پوری حسینی  دکتر 
کشور  اقتصاد  گفت:  سازی  خصوصی  سازمان  کل  رئیس 
بدون سپرده شدن به بخش خصوصی توانمند، راهی برای 

برون رفت از رکود نخواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، دکتر پوری حسینی در مراسم گشایش هفتمین 
دومین  و  کشور  گذاری  سرمایه  های  فرصت  نمایشگاه 
 نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
و همایش اقتصاد ایران در پساتحریم، کیش دروازه ورود 
با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب بر اجرای اصل 44 به 
عنوان راه حل برون رفت از رکود اقتصادی گفت: اقتصاد 
کشور بدون سپرده شدن به بخش خصوصی توانمند راهی 
برای برون رفت از رکود و حرکت در مسیر توسعه نخواهد 

داشت.
پرهیز  و  دولت  نظارت  و  سیاستگذاری  تقویت  افزود:  وی 
و  تعالی  که  است  عواملی  ترین  مهم  گری،  تصدی  از 
با هزینه ای بسیار کمتر میسر خواهد  را   پیشرفت کشور 

کرد.
پوری حسینی با اعالم آمادگی سازمان خصوصی سازی در 

ایرانیان مقیم خارج  از سرمایه گذاران خارجی و  حمایت 
از کشور برای فعالیت اقتصادی در ایران گفت: ادعا نداریم 
برای ورود سرمایه های خارجی به کشور راه کاماًل هموار 
که  دهیم  می  اطمینان  گذاران  سرمایه  به  اما  است  شده 
نظرات  از  اینکه  ضمن  بود  خواهیم  کنارشان  در  همواره 
نوآورانه  راهکارهای  و  سازنده  انتقادات  آنها،  کارشناسانه 

استقبال می کنیم.
رئیس سازمان خصوصی سازی کشور با اشاره به اینکه نفوذ 
بخش خصوصی به بدنه دولت در تمامی کشورهای جهان 
روندی سخت بوده است گفت: ما امیدواریم که در شرایط 
و  دولتمردان  و  با حمایت هوشمندانه مسئوالن  و  کنونی 
همت و استقامت دست اندرکاران خصوصی سازی کشور 

بتوانیم به اقتصادی شفاف تر و پویاتر دست یابیم.
از  دوره  این  همچنین  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  معاون 
جزیره  در  سازی  و خصوی  بیمه  بانک،  بورس،  نمایشگاه 
کیش را بسیار پربارتر از دوره های قبل توصیف کرد و با 
تشکر از حمایت های سازمان منطقه آزاد کیش از فعالیت 
گفت:  نمایشگاه  این  برگزاری گسترده  و  بخش خصوصی 
استقبال گسترده شرکت کنندگان از این نمایشگاه بیانگر 
 هوشمندی بخش خصوصی در استفاده بهینه از فرصت های 
سرمایه گذاری و تبادل اطالعات با سایر فعاالن اقتصادی 

داخلی و خارجی است. 
پوری حسینی ابراز امیدواری کرد با حمایت بیشتر دولت 
و اتخاذ سیاستهای کالن، شاهد رونق خصوصی سازی در 

کشور باشیم.
ابراهیم رحیم پور معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع 
وزارت امور خارجه نیز در این مراسم گفت: توسعه مبادالت 
 اقتصادی و تقویت ارتباطات تجاری و بین المللی، زمینه سازی 
 برای توسعه مبادالت اقتصادی و تقویت ارتباطات بین المللی 
با سایر کشورها مسئولیت جدید وزارت خارجه در  ایران 

دوران پساتحریم است.
وی افزود: سفرای ما تالش می کنند تا در راستای رونق 
اقتصادی ارتباطات قوی و اثرگذاری بین بخش های داخلی 
کارنامه  کنونی  شرایط  در  که  چرا  برقرار شود  کشورها  و 
برقراری  در  موفقیت  با  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیران 

روابط اقتصادی سنجیده خواهد شد.
رحیم پور با اشاره به اینکه برگزاری نشست های متعدد با 
حضور سفیران و هیئت های بلندمرتبه خارجی در تهران 
است  ایران  در خصوص  المللی  بین  نگرش  تغییر  نشانگر 
گفت: بر اساس آمارهای ارائه شده در سال 2014 تنها یک 
با کشورهای همسایه است و  ایران  سوم مراودات تجاری 
این میزان در مقایسه با عملکرد قطب های مهم اقتصادی 

جهان آمار ضعیفی است.
با همسایگان  تجاری  روابط  توسعه  نیازمند  ما  افزود:  وی 
خود هستیم و در شرایط کنونی که تمایل برای مراودات 
ای  سابقه  بی  افزایش  ایران  با  تجاری  و  اقتصادی 
منطقه  با  اقتصادی  عمیق  پیوند  یک  ایجاد  است   داشته 

راهگشاست. 
معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امورخارجه 
با بیان اینکه در سال های گذشته تحریم ها از یک سو و 
بی تدبیری در بهم ریختن ساختار داخلی از سوی دیگر 
حرکت در مسیر توسعه را با مشکالت جدی روبرو کرده بود 
از فرصت های  برای استفاده   افزود: در شرایط پساتحریم 

پیش رو، برنامه ریزی اصولی ضروری است.
نفت و  بر ذخایر  ایران عالوه  اینکه  به  اشاره  با  پور  رحیم 
گاز و منابع معدنی زیر زمینی از سرمایه ارزشمند منابع 
است  برخوردار  انگیزه  با  و  مجرب  کارشناسان  و  انسانی 
اظهار داشت: همسایگی با 15 کشور ثروتمند و قرارگرفتن 
در موقعیت جغرافیایی خاص و همسایگی با خلیج فارس 
فرصت های ارزشمندی را برای توسعه اقتصادی پیش روی 

ما گسترده است.
ایران  همسایه  کشورهای  برخی  نداشتن  دسترسی  وی 
به آبهای آزاد را فرصت خوبی در جهت افزایش مبادالت 
تجاری کشورمان برشمرد و گفت: می بایست خردمندانه 
از این فرصتها استفاده کرده و درآمدهای ارزی را به میزان 

قابل توجهی افزایش داد.
وزارت  المنافع  مشترک  و  اقیانوسیه  آسیا،  معاون 
طراحی  برای  ها  چینی  تمایل  به  اشاره  با  امورخارجه 
بهره  تا  کنیم  تالش  باید  گفت:  ابریشم  جدید  جاده 
افزایش جدید  ترانزیتی  های  راه  مزایای  از  را  خود   وری 

ادامه در صفحه بعد
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درراستاي رونق گردشگري وسهولت در تردد گردشگران
قیمت بلیت هاي کیش هواپیمایي کیش تغییر نمي کند

نشست تخصصی سرمایه گذاری سالمت در کیش از سوی مدیریت گردشگری سالمت سازمان منطقه آزاد 
کیش در آخرین روز از همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این نشست تخصصی، با حضور مهندس 
محب خدایی معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر جهانگیری از حوزه نظام پزشکی، پروفسور 
علویان رئیس انجمن هپاتیت ایران، پروفسور خوش باطن فعال بخش خصوصی در حوزه نظام سالمت، دکتر 
و دکتر  فعال بخش خصوصی در حوزه گردشگری  آزاد، دکتر غمخوار  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  از  امامی 
حالج زاده از مجمع ایرانیان خارج از کشور در سالن ابوریحان مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
بنابر این گزارش در این نشست به بررسی نیازها، امکانات و زیرساخت های گردشگری سالمت در داخل کشور 

و جزیره کیش پرداخته شد.
همچنین در این نشست عنوان شد گروه های مختلف و پراکنده ای در حوزه گردشگری سالمت فعالیت دارند 
که ایجاد هماهنگی به صورت هم افزایی بین این گروه ها و برنامه ریزی دقیق و شناسایی نیازها به رونق و توسعه 
 این نوع گردشگری بین شهرهای داخلی و یا به ورود گردشگر خارجی سالمت به داخل کشور علی الخصوص

به جزیره کیش کمک شایسته ای خواهد کرد.
شایان ذکر است همایش اقتصاد ایران در پسا تحریم همزمان با هفتمین نمایشگاه بین المللی فرصت های 
بانک، بیمه و خصوصی سازی در جزیره کیش  المللی بورس،  سرمایه گذاری کشور و دومین نمایشگاه بین 

برگزار شد.

 برگزاری نشست تخصصی 
سرمایه گذاری سالمت در کیش

آزاد کیش گفت: درحال  مدیرعامل سازمان منطقه 
حاضر هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت پروازهای 

به مقصد جزیره کیش هواپیمایی کیش نداریم.
الملل سازمان  امور بین  به گزارش روابط عمومی و 
با تاکید بر اهمیت  منطقه آزاد کیش، دکترمونسان 
برای  کیش  آزاد  منطقه  تالش  و  مداری  مشتری 
ارائه خدمات کیفی و کمی مناسب به گردشگران و 

شهروندان گفت: درحال حاضر هیچ برنامه ای برای 
آزاد سازی نرخ پروازهای هواپیمایی کیش درمسیر 
بالعکس  و  به جزیره کیش  شهرهای مختلف کشور 
قبل  قیمت  همان  با  بلیت  مسیر  این  در  و  نداریم 
توسط هواپیمایی کیش به مشتریان عرضه می شود.

وی تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد کیش در جهت 

رونق گردشگری تالش می کند خدمات و نیازهای 
شهروندان و گردشگران را با کیفیت و کمیت مناسب 
ارائه کند و عرضه بلیت توسط هواپیمایی کیش در 
با  بالعکس  نقاط کشور و  به دیگر  این جزیره  مسیر 
منطقه  این  حمایتی  اقدامات  جمله  از  سابق  قیمت 

آزاد از گردشگران وشهروندان است.

اکبرترکان در بازدید از فعالیت های عمرانی جزیره هندورابی بر انجام این 
فعالیت ها بر اساس مطالعات زیست محیطی تاکید کرد.

آزاد کیش،  الملل سازمان منطقه  بین  امور  و  به گزارش روابط عمومی 
مونسان  اصغر  علی  دکتر  جمهور،  رئیس  مشاور  اکبرترکان  مهندس 
و  محلی  مسئوالن  از  جمعی  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
معاونان و مدیران سازمان از روند اجرای فعالیت های عمرانی در جزیره 

هندورابی بازدید کردند.
مهندس ترکان در این بازدید گفت: تمامی پروژه های جزیره هندورابی با 

انجام مطالعات زیست محیطی طراحی و عملیاتی شده است.
وی افزود: این فعالیت ها با نظارت و همکاری سازمان حفاظت از محیط 

زیست اجرایی شده است.
به جزیره  در سفر  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رییس جمهور  مشاور 
هندورابی از روند ساخت اسکله بندری، باند فرودگاه، هتل هندورابی و 

دیگر پروژه های عمرانی این جزیره بازدید کرد.

مشاور رئیس جمهور در بازدید از جزیره هندورابی
تمام پروژه های هندورابی با انجام مطالعات زیست محیطی، طراحی و عملیاتی شده است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، دکتر مونسان در بازدیدی که با حضور مشاور 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  جمهور  رئیس 
از معاونان و مدیران  اقتصادی، مسئوالن محلی و جمعی 

جزیره  توسعه  بر  شد  انجام  هندورابی  جزیره  از  سازمان 
هندورابی بر اساس طرح جامع تاکید کرد.

وی افزود: تدوین طرح جامع جزایر فارور کوچک و بزرگ 
اقدام و  بررسی  دست  در  هندورابی  جزیره  از  پس   نیز 

 است.
گفتنی است در این بازدید مهندس ترکان به همراه دکتر 
از روند ساخت اسکله بندری،  مونسان و مسئوالن محلی 

باند فرودگاه و هتل هندورابی بازدید کردند.

دکتر مونسان:
پس از هندورابی، طرح جامع جزایر فارور در دستور کار قرار دارد

 دهیم.
وی با بیان اینکه برخی کشورها نظیر سنگاپور با وجود وسعت 
 کم به لحاظ سیاست های قوی و مدبرانه به بزرگ ترین
گفت:  اند  شده  تبدیل  منطقه  اقتصادی  های  قدرت 
خصوصی سازی یکی از واجب ترین نیازمندی های ایران 
است و مسئوالن می بایست برای حرکت در این مسیر عزم 

جدی داشته باشند.

دومین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و 
هفتمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و همایش 
اقتصاد ایران در پسا تحریم با حضور محسن رضایی دبیر 
معاون  زاده  امین  الهام  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
حقوقی رئیس جمهور و مدیرعامل منطقه آزاد کیش، علی 
آغاز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مونسان  اصغر 

به کار کرد.

بازدیدکنندگان  پذیرای  ماه  آبان   21 تا  ها  نمایشگاه  این 
بود.

همایش اقتصاد ایران در پساتحریم »کیش دروازه ورود« 
بین  های  همایش  محل  در  تخصصی  پنل   7 ارائه  با  نیز 

المللی کیش برگزار شد.
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در نشست رئیس دانشگاه امیرکبیر 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  با 
این  فعالیت  آغاز  برای  کیش 
آینده  تحصیلی  سال  از  دانشگاه 

برنامه ریزی شد.
امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین 
رییس  معتمدی  دکتر  کیش، 
در  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه 
سازمان  مدیرعامل  با  نشستی 
توافق  انجام  از  کیش  آزاد  منطقه 
برای فعالیت این دانشگاه در کیش 

خبرداد.
برنامه  به  اشاره  با  وی 
دانشگاه  راهبردی  های 
الملل  بین  درحوزه   امیرکبیر 

گفت: دانشگاه های نسل سوم عالوه برآموزش عالی 
در  کشور  علمی  رتبه  ارتقاء  و  اقتصادی  درچرخه 

جهان موثر هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه فعالیت این دانشگاه وجذب 
افزود:  شود  می  آغاز  آینده  سال  مهر  از  دانشجو 
درحوزه خلیج فارس مزیت های خوبی برای جذب 
دانشجو و فعالیت های علمی وتخصصی داریم و این 
بستر درجزیره کیش بیش از سایر نقاط کشور برای 

فعالیت دانشگاههای بین المللی فراهم است.
روند  ادامه  تغییر  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  رییس 

پساتحریم   شرایط  به  توجه  با  را  دانشگاهها  حرکت 
یک ضرورت برشمرد وگفت: در جزیره کیش فعالیت 
دانشگاه امیرکبیر به آموزش محدود نمی شود بلکه 
نیز  تکنولوژی  و  کاربردی  تحقیقات  های  زمینه  در 

فعالیت می کنیم.
دکتر معتمدی  درخصوص رشته های این دانشگاه 
های  حوزه  گفت:  درکیش  دانشجو  پذیرش  برای 
جمله  از  مدیریت  و  مکانیک  برق،  عمرانی،  نفتی، 
رشته های مدنظر برای این منطقه آزاد است اما این 
اعالم  قطعی  کارشناسان  بررسیهای  از  پس  موضوع 

می شود.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کیش نیز با اشاره به رویکرد دولت 
توسعه  دو سال گذشته گفت:  در 
دانشگاههای بین المللی در داخل 
دانشجوی  جذب  هدف  با  کشور 
خارجی از جمله برنامه های دولت 

تدبیر و امید بوده است.
با  نیز  کیش  درجزیره  افزود:  وی 
و  قانونی  های  ظرفیت  به  توجه 
آزاد،  منطقه  این  مناسب  شرایط 
آغاز  زمینه  این  در  را  اقداماتی 

کرده ایم. 
منطقه  سازمان  مدیرعامل 
موارد  به  اشاره  با  کیش  آزاد 
رییس  با  دیدار  در  شده  مطرح 
درفضای  گفت:  امیرکبیر  دانشگاه 
برای عملیاتی کردن طرح  پساتحریم فرصت خوبی 

های دانشگاهی فراهم است.
دارای  نیز  کیش  جزیره  افزود:  مونسان  دکتر 
گردشگران  حضور  برای  خوبی  های  پتانسیل 
ها  ظرفیت  این  از  توان  می  که  است   خارجی 
دانشجویان خارجی  برای جذب  قانونی  تسهیالت  و 

استفاده کرد.
 وی در پایان گفت: با توافق انجام شده دراین نشست 
این  فعالیت  مناسب،  فضای  واگذاری  خصوص  در 

دانشگاه درکیش آغاز می شود.

دکتر معتمدی :

دانشگاه امیرکبیر از مهر ماه سال آینده درکیش دانشجو می پذیرد

 رئیس کل بانک مرکزی از موفقیت 99 درصدی تراکنش های
بانکی در سال گذشته و برقراری سوئیفت بالفاصه پس از 
نخستین جامعه  داریم  و گفت: قصد  داد  تحریم خبر  لغو 
بدون پول نقد را در کشور به صورت آزمایشی در جزیره 

کیش راه اندازی کنیم.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله 
سیف با بیان اینکه رشد فزاینده فناوری های نوین در جهان، 
طی سال های اخیر فرصت مناسبی را پیش روی دولت ها 
با مردم و گسترش  افزایش تعامل دوسویه  با  تا  قرار داده 
خدمت رسانی به آنان، در ارتقای شاخص های حکمرانی 
ها  ملت  اقتصادی  رفاه  و  زندگی  سطح  بهبود  و   خوب 
از  استفاده همگانی  و  توسعه  با ظهور،  گفت:  بردارند  گام 
اینترنت، ارایه اطالعات و خدمات دولتی با استفاده از این 
 بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می یابد 
میزان،  همین  به  حتی  الکترونیک  دولت  به  دستیابی  و 
ضمن کاهش دیوان ساالری توانسته است سرعت، کیفیت 
IT در  افزایش دهد. صنعت  را  و کارایی خدمات عمومی 

در  جدی  رشد  و  تحرک  به  نیاز  کشور 
از  مرکزی  بانک  و  دارد  خصوصی  بخش 

این حرکت استقبال می کند.
های  گوشی  شدن  فراگیر  افزود:  وی 
هوشمند و سهولت دسترسی به اینترنت و 
 شبکه های اجتماعی، امکان اطالع رسانی 
ساخته  فراهم  را  متنوع  خدمات  ارایه  و 
این روند  از  است و خوشبختانه کشور ما 
با  گذشته  در  و  نبوده  دور  المللی  بین 
تدوین طرح تکفا و نقشه راه خدمات دولت 
این  برای  روشنی  انداز  الکترونیک، چشم 
سوی  به  حرکت  شد.  ترسیم  مهم  مقوله 
های  شاخص  بهبود  و  الکترونیک   دولت 
آن در کشور از اولویت های جدی دولت 

تدبیر و امید بوده و بارها توسط رئیس جمهور محترم مورد 
تاکید قرار گرفته است، ولی هنوز با شرایط آرمانی در این 

زمینه، فاصله بسیار وجود دارد.
دولت  استقرار  نیاز  پیش  الکترونیک  بانکداری   *

الکترونیک
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همایش بین المللی 
عملکرد  ارزیابی  ضمن  تا  است  مغتنمی  فرصت  تراکنش، 
شناسایی  و  ملل  سازمان  های  شاخص  اساس  بر  گذشته، 
نقاط ضعف و موانع دستیابی به این هدف مهم، راهکارهای 
مناسبی برای تکامل دولت الکترونیک در ایران ارایه شود 
افزود: اینجانب به نوبه خود از دست اندرکاران این همایش 
 تشکر می کنم، بانکداری الکترونیک و خدمات تراکنش های 
دولت  استقرار  نیاز  پیش  بانکی،  سیستم  توسط  مالی 
ابزارهای پرداخت  الکترونیک در کشور است. اکنون سهم 
و  شود  می  بیشتر  روز  به  روز  مبادالت،  در  الکترونیک 
مشتریان بانکی در هر زمان و هر مکان به حساب های خود 
دسترسی دارند و 24 ساعته در هفت روز هفته، عملیات 
بانکی دلخواه خود را بدون حضور در شعبه انجام می دهند.

تسهیل  منظور  به  برنامه  دو  اجرای  و  طراحی   *
بازرگانی خارجی

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید 
خرد  تسهیالت  اعطای  افزایش  اقتصادی،  رونق  و  داخلی 
قراردادهای  پایه  بر  اعتباری  کارتهای  قالب  در  مردم  به 
است  داده  قرار  کار خود  را در دستور  ربا  بدون  بانکداری 
افزود: برای تسهیل بازرگانی خارجی پس از برجام نیز دو 
برنامه عمده را دنبال می کنیم؛ نخستین برنامه، بازگشت 
مجدد بانک مرکزی و بانک های جدا شده از شبکه جهانی 
سوئیفت به آن شبکه است که به واسطه تحریم های بین 
المللی طی چند سال گذشته از حضور در این عرصه محروم 
بوده اند و این عدم حضور مشکالتی را در بازرگانی خارجی 
های  بانک  برخی  اتصال  که  هرچند  کرد.  ایجاد   کشور 
کشور به شبکه جهانی سوئیفت دراین مدت برقرار بوده و 

از آن بهره می جسته اند.
راستا  این  در  اینکه  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
های  بخش  شامل  مرکزی  بانک  در  راهبردی  ای  کمیته 
اتصال  تسهیل  برای  پرداخت  های  نظام  و  نظارتی  ارزی، 
تا  شده  تشکیل  سوئیفت  به  مجدد 
روند  بر  و  کرده  ارایه  را  الزم  راهکارهای 
کند  نظارت  اطالعات  تبادل  و  اتصال 
 گفت: ان شاء اهلل به محض لغو تحریم ها، 
ارایه خدمات پیام رسانی مالی به آن دسته 
از بانک های ایرانی نیز توسط سوئیفت از 
سر گرفته خواهد شد. برنـامه دوم ما اتصال 
های  شبکه  به  پرداخت  ملی  های   شبکه 
المللی از جمله سوییچ  خرد و کالن بین 
و  همسایه  کشورهای  کارتی  پرداخت 
شبکه های معتبر پرداخت کارتی در دنیا 
است که نقشه راه دستیابی به این هدف 
پیگیری  جدی  صورت  به  و  شده  تدوین 

می شود.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

طرح شهر بدون اسکناس در جزیره کیش

 محمد علی اعتمادنیا گفت: جزیره کیش تنها پایلوت استفاده از روش های
نوین صیادی دریایی در کشور است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
روش نوین النگ النگ مدت دو سال است که جایگزین روش های 
در  و  است  شده  کیش  جزیره  در  دریایی  صیادی  قدیمی  و  سنتی 
خطه جنوب کشور، به غیر از کیش، از روش های قدیمی برای صید 

استفاده می شود.
محمدعلی اعتمادنیا در خصوص مزایای این روش عنوان کرد: سابق 
بر این صیادان کیش از روش های انواع تور و سبدهای گرگور جهت 
صید استفاده می کردند که این روش ها هزینه بسیار زیادی داشت 
روش النگ  در  اما  یافت.  می  کاهش  کیفیت صید  اینکه  بر  مضاف 
النگ حدود80 درصد از هزینه ها کاهش یافته و کیفیت صید نیز۶0 

درصد باال رفته است.
وی با اشاره به اینکه در شمال کشور به خاطر نوع آبزیان آن منطقه 
از این روش نمی توان استفاده کرد،  افزود: در این روش از نخ نایلونی 
خاصی استفاده می شود که طول این نخ می تواند تا 3 کیلومتر باشد 
و به فاصله هر 2 متر، متناسب با آبزیان فصول سال، قالب مخصوص 
آویزان می شود و با حفظ محیط زیست، صید با کیفیت خوب انجام 

می شود.
با  صیادی  لنج   25 و  قایق   ۶۶ حاضر  حال  در  است  ذکر  به  الزم 

مجوزهای قانونی در جزیره کیش فعالیت دارند.

مسئول شیالت جزیره کیش:

کیش تنها پایلوت استفاده از روش نوین صیادی دریایی در کشور است
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مرحله نخست مسابقات لیگ دسته 3 فوتسال کشور در منطقه 7 که در سالن دوهزار 
 نفری فجر بوشهر آغاز شده بود، با مشخص شدن تیم های برتر به کار خود پایان

داد.
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مسابقات 
با حضور تیم های عیوض، کیان موتورز از فارس، لنجان، نجف آباد، ابریشم اصفهان، 
نماینده کازرون و سه تیم قایم بوشهر و نمایندگان جم و کیش به صورت رفت و 

برگشت برگزار شد و 2 تیم اول و دوم این مسابقات به مرحله بعد صعود کردند.
 همچنین تیم های فارس و اصفهان به عنوان تیم های اول و دوم به دور بعد صعود 

کردند و تیم جزیره زیبای کیش با 3 برد، یک باخت و یک تساوی چهارم شد.
مسابقات لیگ دسته 3 کشور در4 منطقه برگزار شده و از هرمنطقه 2 تیم به مرحله 

بعد صعود خواهند کرد.
8 تیم صعود کننده نیز به صورت متمرکز به رقابت پرداخته و تیم های اول و دوم به 

لیگ دسته 2 صعود خواهند کرد.

تیم فوتسال بانوان با کسب عنوان چهارمی رقابت های منطقه 7 لیگ دسته 3 به کیش بازگشت

صمیمی  فواد  یاد  زنده  جام  کیش  شتاب  بزرگ  مسابقه 
)پیشکسوت اتومبیلرانی کشور( با شرکت 90 خودرو و با 
حضور شرکت کنندگان مرد و زن در12کالس و درمسیر 

400 متری در جزیره کیش برگزار شد. 
 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
در  جوایز  اهداء  و  برتر  نفرات  معرفی  مراسم  کیش،  آزاد 
با حضور جاللی  المپیک  میز مجموعه  تنیس روی  سالن 
توسعه  و  گذاری  آموزش شرکت سرمایه  و  ورزش  معاون 

کیش و مسئوالن ورزشی جزیره برگزار شد.
در کالس ریس استریت تا 1700 سی سی، بهنام وحیدنژاد 
بر روی سکوی نخست ایستاد، سعید رمضانی فر دوم شد و 

احسان محمدبیگی عنوان سوم را به دست آورد.
در کالس ریس استریت 1700 به باال، بهنام وحیدی نژاد، 

دانیال آقاپور و شهره یعقوبی به ترتیب اول تا سوم شدند.
در کالس جی تی، نادر نشاط اول شد، مرتضی ترابی نژاد 

و مصطفی قره گوزلو دوم وسوم شدند.
در کالس تاپ استریت تا 3500، مرتضی ترابی نژاد، عباس 
سعیدی و محمد مهدی ربیعی به ترتیب اول تا سوم شدند.
نادر نشاط، رامین  باال،  در کالس تاپ استریت 3500 به 

غیبی و کاوه پرویز در جایگاه اول تا سوم ایستادند.
خوبیاری  ابوطالب  سیلندر،   ۶ و   4 وی  یو  اس  در کالس 
دوم  ترتیب  به  فرخ  مهرداد  و  جامعی  علیرضا  و  شد  اول 

و سوم شدند.
در کالس اس یو وی 8 سیلندر، ارسالن اسفندیاری اول 
این  سوم  و  دوم  عنوان  توانست  زاده  ادیب  سمیر  و  شد 

رقابت ها را به دست آورد.

در کالس وی هشت تا 4900، سمیر ادیب زاده اول شد و 
حمید نواب پور و علیرضا آکده دوم و سوم شدند.

در کالس وی هشت باالی 4900،  بهنام و بهروز برومند 
سوم سکوی  روی  بر  بردبار  حسن  و  شدند  دوم  و   اول 

 ایستاد.
در کالس وی هشت باالی 5900 سی سی،  بابک نصیرزاده 
در  شهبازخانی  امیرحسین  و  داداشی  محسن  و  شد  اول 

جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
در کالس سوپر جی تی، سمیر ادیب زاده اول شد، فرشاد 
نقدی بر روی سکوی دوم ایستاد و حمید حاجی محمدی 

عنوان سوم را به دست آورد.
در کالس 2000 جی تی نیز مجتبی نجفی، حامد نظری و 

علیرضا بیضاوی به ترتیب اول تا سوم شدند.

مراسم اهدای جوایز نفرات برتر مسابقات شتاب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، این نمایشگاه در کیش با حضور برندهایی از 
کشورهای فرانسه، ایتالیا، امارات وکویت به همراه شرکت 
المللی بین  های  نمایشگاه  محل  در  ایرانی  برتر   های 

کیش برگزار شد.
ارائه جدیدترین تکنولوژی و دستاوردها در زمینه اپتیک، 

 جلب و جذب مشتری از کشورهای منطقه و ورود شرکت های 
 ایرانی به بازارهای منطقه، ارتباط مستقیم بین شرکت های 
داخلی و خارجی فعال در صنعت اپتیک، رونق کسب و کار 
ارتباط مستقیم بین مشتریان و تأمین کنندگان  ایجاد  و 
رویداد مهم  این  برگزاری  اهداف  از جمله  کاال و خدمات 

است.

آموزشی  کارگاه های  نمایشگاه،  این  در حاشیه  همچنین 
عینک، تجارت  و  عدسی  ساخت  اپتومتری،  زمینه   در 

برنامه ریزی و برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است که بازدید از نمایشگاه مذکور صرفاً ویژه 
متخصصین بوده که قباًل اقدام به ثبت نام و دریافت کارت 

بازدید کرده اند.

اولین نمایشگاه بین المللی عینک سازی، اپتومتری و صنایع وابسته در کیش برگزار شد

الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
واکسیناسیون  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
تکمیلی سرخک و سرخجه ویژه گروه های سنی 
9 ماه تا 15 سال از 23 آبان تا 5 آذر درجزیره 

کیش در حال اجرا است.
بنابر این گزارش، این واکسیناسیون در مرکز سالمت 
جامعه بوعلی صبح ها از ساعت 8 تا 13و30 دقیقه 
و عصرها از ساعت 17 و 30 دقیقه تا 20 و در پایگاه 
 سالمت واقع در کمپ سحر و شهرک صدف صبح ها

 از ساعت 8 تا 13 انجام می شود.
و  ابتدایی  مدارس  ها،  کودک  مهد  در  همچنین 
واکسینه  کودکان  اول،  متوسطه  دوره  مدارس 

خواهند شد.
به  واکسیناسیون  این  اجرای  است  ذکر  شایان 
همت مرکز توسعه سالمت کیش انجام می شود.

اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی سرخک و سرخجه در کیش
طرح واکسیناسیون تکمیلی سرخک و سرخجه در جزیره کیش در حال اجرا است
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ربگزاری نمااگشیه فرصت اهی سرماهی گذاری
  بورس، بانک و خصوصی سازی رد کیش


