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کشور، ساالنه نیازمند تولید یک میلیون فرصت شغلی است، از طرفی موضوع 
قاچاق کاال به داخل کشور، ساالنه یک میلیون فرصت شغلی را از بین می برد، 
افزایش آمار بیکاری یکی از اصلی ترین محصوالت قاچاق کاالست، در کنار 
آنکه قاچاق باعث افت درآمدهای ارزی کشور نیز می شود، با توسعه قاچاق 
 کاال پرداخت مالیات، عوارض گمرکی و ارزش افزوده نیز در محاق باقی می ماند

و درآمدهای ارزی کشور تراز منفی نشان می دهند، در چنین شرایطی تراز 
مثبت اقتصادی را تنها در جیب واسطه گران می توان جستجو کرد.

باید دید گردش مالی واردات قاچاق در کشور چه میزان است، ارزش  حال 
ارزی این عملیات پنهان اقتصادی بالغ بر 4 میلیارد دالر برآورد شده است، 
تنها  و  گیرد  نمی  قرار  در چرخه صحیح خود  که هیچگاه  اقتصاد  از  سهمی 

عده ای خاص را منتفع می کند که سهمی در رشد اقتصادی کشور ندارند.
های  فرصت  هیچ،  که  ندارند  کشور  اقتصادی  رشد  در  سهمی  گروه  این 
بازارهای داخلی  واقع هر چه  برند، در  بین می  از  نیز  را  اجتماعی  اقتصادی 
آشفته تر، درآمدهای نامشروع آنان بیشتر خواهد بود. رشد قاچاق و وجود 
محصوالت خارجی بدون گارانتی به نوعی آب به آسیاب بیگانه ریختن است 

و کشور بیش از هر زمان وابسته به تولید خارجی می گردد.
همین  اقتصادی  حوزه  در  استراتژیک  اشتباهات  از  یکی  دیگر  سویی  از 
و  صالحیت  که  است  شرکتی  یا  فرد  هر  به  بازرگانی  کارت  اعطای  ماجرای 
منافع ملی  به  را  منافع شخصی  و  نداشته  را  وارداتی  اولویت های  تشخیص 

ترجیح می دهد.
باید دید قانون در خصوص واردات چه می گوید؟ مطابق قانون، واردات باید 
اولیه  مواد  واردات  کند،  کمک  کشور  تولید  به  که  یابد  اختصاص  اقالمی  به 
را  داخلی  تولید  توان  تا  است  واردات  اولویت  در  تکنولوژی  و وسایل  تولید 
افزایش دهد، اگر قرار بود محصوالت خارجی به بازارهای داخلی ما با هدف 
مصرف گرایی سرازیر شود نیازی به طرح مباحث اقتصادی خصوصًا در حوزه 

اقتصاد مقاومتی نبود.
و  صادرات  حجم  افزایش  باعث  باید  نگاه  یک  در  تولید  اولیه  مواد  ورود 
همچنین ارتقای سطح کیفی محصوالت داخلی شود، اما ماهیت واردات آنقدر 
هم که ما به آن اشاره داشتیم بد نیست چرا که واردات هدفمند و با انگیزه 
باعث افزایش میزان رقابت در تولیدات داخلی خواهد شد، ما باید بدانیم چه 

وارد می کنیم و چه صادر می کنیم؟
ذکر این نکته نیز الزم است که از گذشته تا کنون برخی اقالم وارداتی، سهم 
مرزنشینان بوده است. اگر قرار شود موضوع قاچاق کاال تا عمق مناطق مرکزی 
کشور گسترش یابد چه امیدی به حفاظت از مرزها می توان داشت، وجود برخی 
 کاالها با تاریخ روز تولید در مناطق مرکزی کشور تأسف انگیز وتعجب آور

است !؟
دالیل  عمده  از  یکی  ایم،  کرده  عمل  ضعیف  مرحله  کدام  در  دید  باید  اما 
 ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در کشور رشد صادرات بود، انگیزه ای 
مناطق  باید  ما  است،  شده  فراموش  یا  و  کمرنگ  واردات  سیالب  در  که 
ناب صادرات و  این مناطق بستر  به گونه ای تقویت کنیم که  را  آزاد کشور 
تا بحال چنین بوده  الگویی تشویقی برای تولیدکنندگان داخلی باشند، آیا 

 است؟
 مناطق آزاد و تجاری کشور در نقطه صفر مرزی بستری برای تبادل کاال می باشند، 
تبادلی که منافع تجار داخلی و خارجی را بطور مساوی تأمین کند، اگر قرار شود 
 مناطق آزاد کشور بارانداز تولیدات خارجی شود در یک نگاه کلی، تأمین کننده 
منافع اقتصادی ما نخواهد بود و با ثروت ملی تنها اقدام به ساخت باراندازی 
با  دور  چندان  نه  روزگاری  در  امیدواریم  ایم،  نموده  خارجی  کاالهای  برای 
ساماندهی اقتصاد داخلی و تجدید نظر در روابط بین الملل از روندی بسیار 
مطلوب در حوزه اقتصادی برخوردار باشیم، چه اینکه تولید اشتغال در حوزه 
اقتصادی میسر است تا در حوزه های سیاسی، گسترش روابط ما با ملل جهان 
مناسبات  باشد،  فرهنگی  مناسبات  افزایش  و  اقتصادی  توسعه  برای  ابزاری 
و طی  می شود  قلمداد  گردشگری  توسعه صنعت  اصلی  ریشه  که  فرهنگی 
اشتغال  امروزه  بود.  را شاهد خواهیم  ارزی  و درآمدهای  اقتصادی  آن رشد 
در حوزه صنعت گردشگری بر مبنای دوستی با ملل جهان یکی از مهمترین 
توجه حوزه  در  باید  بیشتر  که  شود  می  قلمداد  اقتصادی  رشد   ابزارهای 

 برنامه ریزان و مدیران اجرایی قرار گیرد.

 رشد اقتصادی و معمای قاچـاق کاال 
راضیه طاهری
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مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از خبرگزاری ایلنا: مناطق آزاد، دروازه های ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور هستند

عملیات توسعه هندورابی از سال 1393 کلید خورده است; دکتر مونسان: تبدیل جزیره هندورابی به قطب بی نظیر سرمایه گذاری

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و  ویژه اقتصادی:  کیش به شهر رسانه ای تبدیل می شود

دکتر مونسان در دیدار با سفیر مکزیک: توسعه گردشگری در کنار توسعه صنایع اتفاق افتاده است

مناطق آزاد، سر پل همکاری با همسایگان ایران است

یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان درجزیره کیش برگزار شد

با هدف توسعه توریست سالمت در کیش انجام می شود; افزایش تعداد متخصصان و توسعه تجهیزات پزشکی

جشنواره ای به شیرینی آبنبات چوبی درجزیره مرجانی

آغاز تولید برق در فازاول نیروگاه شماره 2 از اواخر تابستان 94

در کیش ریسکی برای سرمایه گذاران وجود ندارد

برگزاری جشن گرامیداشت نیمه شعبان به همراه کنسرت در تاالر شهر کیش

آمادگی مساجد کیش برای میزبانی از میهمانان خدا

رییس هیات بدمینتون از برگزاری اردوی تیم ملی آقایان در جزیره کیش خبرداد

کیش میزبان مسابقات بین المللی شنای آبهای آزاد

حضور 200 سرنشین با 70 خودرو در اولین رالی خانوادگی سال 94 کیش

ایران بر سکوی نخست اسنوکر آسیا ایستاد

آمادگی کیش برای میزبانی رقابت هاي کیبل اسکي در المپیک سال2020
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مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از خبرگزاری ایلنا:

مناطق آزاد، دروازه ورود
سرمایه گذاران خارجی به کشور هستند

اینکه  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
آزاد شود  مناطق  وارد  از داخل کشور  کاالی چینی 
قاچاق  جنس  این  که  است  آن  دهنده  نشان  دقیقًا 
بخواهد  هم  چین  از  اگر  القاعده  علی  وگرنه  است 
وارد جزیره شود به صرفه است که از مبادی منطقه 
جنس  قیمت  موارد  برخی  در  حتی  شود  وارد  آزاد 
چینی در کیش گران تر از قیمت همان جنس و کاال 
در تهران بود که خوشبختانه توانستیم این مشکل 

را برطرف سازیم.
»علی اصغر مونسان« در بازدید از خبرگزاری ایلنا به نکات 
قابل توجهی اشاره کرد از جمله  کشف مخزن های گازی 
تا سرمایه گذاری های کالن در کیش که هر یک از آنها 

نیازمند ساعت ها بحث و تبادل نظر بود. 
گفته می شود پس از توافقات اولیه مذاکرات ژنو در 
آذر ماه سال 92 تا کنون هیأت های سرمایه گذاری 
خارجی متعددی و همچنین 13 سفیر برای ارزیابی 
کیش  آزاد  منطقه  در  گذاری  سرمایه  های  فرصت 
ها  هیأت  این  با  هم  مذاکراتی  و  شدند  جزیره  وارد 
گذاران  سرمایه  توجه  کیش  چرا  است.  شده  انجام 
و  ورود  آمادگی  کیش  آیا  و  کرده  جذب  را  خارجی 

جذب این سرمایه گذاران را دارد؟ 
گذاران  سرمایه  ورود  های  دروازه  آزاد  مناطق  معتقدم  
خارجی به کشور هستند به ویژه جریزه کیش چرا که قدمت 
آزاد کشور دارد و فضای  به سایر مناطق  بیشتری نسبت 
کسب و کار مهیا است و زیرساخت های بیشتری در این 
منطقه وجود دارد و معافیت مالیاتی، نزدیک بودن کیش به 
 دبی که به هر حال یک منطقه بین المللی سرمایه گذاری 
و  مناسب  با ظرفیت  فرودگاه  وجود  و  می شود  محسوب 
کامل  زیرساختهای  واسطه  به  متعدد  پروازهای  برقراری 
 سرمایه گذاری و فضای مناسب کسب و کار، وجود بندرگاه ها
پایین  بوروکراسی  پایین،  گمرکی  عوارض  باال،  با ظرفیت 
گذاران  سرمایه  برای  توجه  قابل  های  مزیت  از  اداری 

محسوب می شود.
ما  دارد که هدف  این منطقه وجود  در  اما مشکالتی هم 
بر این بوده که در این مدت نقاط ضعف را کاهش دهیم 
برای مثال در جزیره در حوزه تولید انرژی با مشکل جدی 
مواجه بودیم و متاسفانه در چند سال اخیر کمتر به این 
حوزه ها توجه شده بود و در حوزه تولید برق میزان تولید 
با میزان مصرف سر به سر شده بود و از آنجایی که برق 
جزیره به شبکه سراسری کشور متصل نیست و تمام برق 
جزیره توسط یک نیروگاه تولید می شد که البته در حال 
حاضر 8 واحد نیروگاهی ایجاد شده است   اما در سال های 
گذشته در ایام گرم و تابستان با قطع برق مواجه می شدیم 
و این در شرایطی بود که شرکت های خارجی برای رصد 
بودند  آمده  کیش  به  جزیره  گذاری  سرمایه  های  فرصت 
و مشکالتی برای هیأت های سرمایه گذاری و خارجی و 

گردشگران ایجاد کرده بود.
بنابراین به سرعت به این حوزه ورود کردیم و به سرعت 
و  رفتیم  کن  شیرین  آب  های  پروژه  و  ها  سراغ طرح  به 
آب شیرین کن ها و برق را توسعه دادیم. نیروگاه جدید و 
دومی را احداث کردیم که در این نیروگاه پایداری انرژی 
افزایش یافت و در این نیروگاه عالوه بر اینکه تولید برق 

افزایش می یابد دو نیروگاه به یکدیگر و به شبکه سراسری 
دچار  نیروگاهی  واحد  یک  اگر  و  شوند  می  وصل  کشور 

مشکل شود نیروگاه دیگر به کمک آن می آید.
بحث تصفیه فاضالب یکی از مشکالت جدی جزیره بود این 
در شرایطی بود که کیش یک شهر الگو و پیش رو در کشور 
است و یک مقصد مهم گردشگری داخلی محسوب می شود 
اما متاسفانه بوی فاضالب در سطح شهر به مشام می رسید 
و شاید بسیاری ندانند که تا چند وقت پیش در ایام عید 
برای دفع فاضالب چاله ای در زمین حفر می شد و فاضالب 
 در این چاله ها دفن می شد و بعدها دوباره جمع آوری 
این مشکل در حال حاضر  البته خوشبختانه  می شد که 

حل شده است.
شهری  توسعه  حوزه  در  خوبی  پیشرفت  مدت  این  در 
داشتیم و در حوزه زیباسازی شهری اقدامات گسترده ای 
انجام و فضای شهری جزیره زیبا شد. در حوزه IT وارد 
شده ایم و پروژه هایی مانند نصب 16 کیلومتر فیبر نوری 
را انجام داده ایم و در سال جاری برنامه های جدی برای 
متاسفانه  بخش  این  در  و  ایم  گرفته  نظر  در   IT توسعه 
مشکالت جدی بسیاری داریم باز در این شرایط صحبت از 
منطقه ای می کنیم که قرار است محل فعالیت اقتصادی 
 شرکت های بین المللی باشد و اینکه به این سرمایه گذاران
است  پایین  آن  سرعت  و  دارد  مشکل  اینترنت  بگوییم 

موضوعات خوشایندی نیست.
آمادگی  تا  توسعه است  به سرعت در حال  این بخش ها 
برای حضور و ورود شرکت های سرمایه گذار خارجی را 

ایجاد کرده باشیم.
به دنبال سرمایه گذاری  هیأت های سرمایه گذاری 
ماموریت  به  توجه  با  و  هستند  هایی  حوزه  چه  در 
گذاران  سرمایه  به  را  اولویت  آیا  کیش  آزاد  منطقه 

حوزه گردشگری داده اید؟
درست است که کیش ماموریت گسترش گردشگری و صنعت 
توریسم را دارد اما واقعیت این است که ما یک کشور نفتی 
 هستیم و جذاب ترین حوزه اقتصادی برای همه شرکت های
دارد.  اولویت  انرژی  و  نفت  های  حوزه  به  ورود  خارجی 
کیش هم به دلیل موقعیت جغرافیایی که در آن قرار دارد 
اتفاقاً یکی از مراکزی است که پشتیبانی فالت قاره ایران 
را انجام می دهد و در حال حاضر بخش قابل توجهی از 
 فعالیت های بندری به فعالیت های مربوط به شرکت های 
پشتیبانی را  نفتی  سکوهای  و  دارد  اختصاص   نفتی 
می کنند. بنابراین این بخش برایمان از اهمیت بیشتری 
اقتصادی  فضای  بهبود  از  بعد  معتقدم  و  است  برخوردار 
شوند  می  کیش  وارد  که  هایی  شرکت  اولین   کشورمان، 

فعالیتشان مربوط می شود به حوزه  های نفت و گاز.
رخ  کیش  جزیره  در  انرژی  حوزه  در  اتفاق جدیدی 

داده است؟       
خوشبختانه در جزیره کیش یک مخزن بزرگ گازی کشف 
گازی  مخزن  ترین  بزرگ  شود  می  گفته  که  است  شده 
مستقل در کشور است. موضوع بعدی که برای مخازن حائز 
H2S بسیار  این گاز  و  ارزش گاز آن است  اهمیت است 
پایینی دارد و نسبت به سایر گازهای عسلویه ترشی بسیار 
بسیار کمتری دارد بنابراین با طی فرایند کمتری می تواند 

وارد مدار مصرف شود.

در سال های گذشته حدود 13 حلقه چاه جدید شناسایی 
شده بود و خوشبختانه دو دکل حفاری در جزیره مستقر 
شده است تا چاه ها را به چاه های عملیاتی تبدیل کنند و 
برنامه ها در راستای شروع برداشت از این مخازن است. البته 
 ما هم باید حواسمان باشد که بحث های زیست محیطی 
با وزارت نفت به توافق  در کیش رعایت شود و آنچه که 
رسیدیم و در راستای این توافقات در حال حرکت هستیم 
پاالیشی در کیش  فعالیت  اجازه هیچ گونه  این است که 
داده نمی شود و تمام این مراحل و اقدامات به سرزمین 
اصلی منتقل می شود تا آسیبی به محیط زیست جزیره 

وارد نشود.
منطقه  یک  کیش  جزیره  که  باشیم  داشته  توجه  باید 
گردشگری است و به عنوان جزیره پاک شناخته شده است 
و تنها بوی گاز ممکن است مشکالتی را ایجاد کند. اما به 
هر حال اتفاق جدیدی در حوزه انرژی در جزیره کیش رخ 
داده است و در حال حاضر متخصصان در حال توسعه این 

اکتشاف جدید هستند.  
گفته می شود در یک سال گذشته جزیره کیش به 
خصوص  به  صادرات  میزان  در  خوبی  ارقام  و  آمار 
و  است  رسیده  جزیره  تولیدی  کاالهای  صادرات 
رکورد جدیدی را در این حوزه به ثبت رسانده اید، 
آماری از اعداد و ارقام موجود در واردات و صادرات 
جزیره در سال گذشته ارائه می کنید؟ ارزش ریالی 

این صادرات چقدر بوده است؟
به  دو سال گذشته خوشبختانه  در  بندری کیش  فعالیت 
که  جزیره  بندری  های  فعالیت  و  یافت  افزایش  برابر  دو 
چیزی حدود یک میلیون و 800 هزار تن بوده، امروز به 
بیش از 4 میلیون تن رسیده است که این رقم به لحاظ 
حجم مبادالت بندری کیش در یک سال گذشته است و 
بیش از 80 میلیون دالر ارزش تولیدات جزیره کیش است 
است  میلیون دالر  ارزش صادرات چیزی حدود 380  اما 
که بخش هایی از آن مربوط می شود به کاالهایی که وارد 
کیش شده و ارزش افزوده پیدا کرده و صادر شده است و 
در مجموع چیزی حدود 380 میلیون دالر ارزش صادرات 

کیش در سال گذشته بوده است.
محصوالت صادراتی جزیره کیش بیشتر چه اقالمی بوده 

و  بازار هدف این محصوالت چه کشورهایی هستند؟
این  که  است  پویا  و  فعال  صنعتی  واحد   500 کیش  در 
واحدهای صنعتی عمدتاً غیرآالینده و های تک هستند و 
اصاًل به صنایع بزرگ و صنایعی که آالیندگی داشته باشند 
همین  به  شود  نمی  داده  کیش  جزیره  در  فعالیت  اجازه 
دلیل ارزش صادرات منطقه آزاد کیش افزایش می یابد چرا 
که در صنایع و واحدهای کوچک صنعتی توانستیم به این 
حجم و ارزش از صادرات برسیم. اما دارو و لوازم بهداشتی 
و آرایشی و تجهیزات پزشکی بیشترین حجم تولیدات را 
تولید  آن  از  بعد  و  اند  داده  اختصاص  خود  به  جزیره  در 
ها  تمام بخش  و  مواد غذایی  نفتی،  غیرآالینده   تجهیزات 
و تولیداتی که مربوط به صنایع های تک می شود، است. 
و  رشد  حالی  در  کیش  جزیره  در  صنعتی  های  شهرک 
اغلب  کشورمان  مناطق  سایر  در  که  داشتند  پیشرفت 

شهرک های صنعتی با رکود مواجه اند.
گفته می شود هنوز سه چهارم جزیره توسعه نیافته 

است و عمران و آبادانی که در حال حاضر شاهد آن 
هستیم تنها یک چهارم جزیره را پوشش داده است. 
کیش  آزاد  منطقه  نیافته  توسعه  های  بخش  برای 
اگر  برنامه ها و سیاست هایی مشخص شده است؟ 
چه  یابد  توسعه  هم  جزیره  از  بخش  این  باشد  قرار 
خواهند  حضور  اجازه  مناطق  این  در  هایی  فعالیت 

داشت؟
آنچه در حال حاضر توسعه پیدا کرده عمدتاً در محدوده 
کیش  جزیره  اینکه  ضمن  و  است  کیش  شمال  و  شرق 
حدود 9 هزار و 200 هکتار وسعت دارد که حدود 3 هزار 
هکتار آن در طرح جامع رزرو شده است و هنوز برنامه ای 
این محدوده  برای آن دیده نشده است و  در طرح جامع 
دست نخورده باقی می مانند برای آینده. اما در دو سال 
گذشته سیاست این بوده که جزیره کیش توسعه یکنواخت 
و  غرب  سمت  در  شد  گفته  که  همانطور  و  باشد  داشته 
و  نیست  آبادانی  و  توسعه  از  خبری  هنوز  جزیره  جنوب 
هنوز ساخت و سازی در آن مناطق انجام نشده است اما 
در یک سال گذشته برنامه هایی را برای توسعه این مناطق 

در نظر گرفته ایم.
در نوار غربی جزیره عملیات عمرانی خود سازمان منطقه آزاد 
 کیش انجام می شود که عملیات اجرایی احداث زیرساخت ها

و ایجاد فضاهای سبز و پارک در این منطقه شروع شده است 
و توانستیم در 20 ماه گذشته حدود 5 هزار و 100میلیارد 
غیرصنعتی   بخش  در  منطقه  این  آبادانی  برای  تومان 
گذاری  سرمایه  حجم  این  از  که  کنیم  جذب   سرمایه 
برای  خارجی  گذار  سرمایه  توسط  آن  تومان  میلیارد   40
سال  تابستان  در  که  آبنمایی  تفریحی،  پروژه  ساخت 
از  آن  مابقی  و  شده  جذب  رسد،  می  افتتاح  به  جاری 
حجم  این  است.  شده  تامین  داخلی  سرمایه گذاری های 
جزیره  و جنوب  غرب  به سمت  عمدتاً  گذاری  سرمایه  از 
هدایت شده است و پروژه هایی که تعریف شده اند، عمدتاً 
الی 4 سال  تا 3  آن  اثرات  و  پروژه های سنگین هستند 

آینده دیده می شود.
یکی از جاذبه های سفر به کیش خرید از بازارهای 
جزیره بود اما متاسفانه در چند سال اخیر این جاذبه 
برای سفر به کیش از بین رفت و کاالهای چینی به 
بازارهای منطقه آزاد کیش سرازیر شدند و فعالیت 
برندها در جزیره بسیار کاهش یافت برای احیای این 
و  چینی  کاالهای  ورود  کنترل  و  گردشگری  جاذبه 

قاچاق چه اقداماتی انجام داده اید؟
 در همه دنیا بازارها در حال تحول هستند و این فرصت ها 
به  آید.  می  وجود  به  کاری  و  هر کسب  برای  تهدیدها  و 
هرحال جزیره کیش در گذشته فرصتی در اختیار داشت 
به داخل کشور  برند  ورود کاالهای  ها  اینکه در آن سال 
ممنوع بود و کیش تنها منطقه ای بود که کاالهای برند 
وارد بازارهایش می شد و این مزیت ویژه برای این منطقه 
به حساب می آمد اما در حال حاضر برندها در بازارهای 
این  وجود  با  حال  دارند  حضور  کیش  از  بیشتر  تهران 
 تهدید منطقه آزاد کیش باید با این شرایط خود را تطبیق 

دهد.
در سال های گذشته هم به واسطه رکودی که در جزیره 
اجناس  که  دیدند  این  در  را  راهکار  متاسفانه  بود  حاکم 
چینی را وارد بازار کنند و سطح بازارهای منطقه بسیار افت 
کرد و هر چند تالش ما براین است که بازارهای کیش را به 
 روزهای اول برگردانیم اما این کار که بتوانیم کیفی سازی

پروژه  چند  اجرای  از  و  است  سخت  بسیار  دهیم  انجام 
این  اجرای  است. همه عوامل  بسیار دشوارتر  عمرانی هم 

و  نیست  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  دست  در  ماموریت 
بخش خصوصی هم باید همکاری داشته باشد اما اقداماتی 
بود  این  شد  انجام  گذشته  سال  دو  در  حوزه  این  در  که 
که در حال حاضر ورود کاالهای چینی از داخل کشور به 

کیش را قطع کردیم.
اینکه کاالی چینی از داخل کشور وارد مناطق آزاد شود 
است  قاچاق  این جنس  که  است  آن  دهنده  نشان  دقیقاً 
وگرنه علی القاعده اگر از چین هم بخواهد وارد جزیره شود 
به صرفه است که از مبادی منطقه آزاد وارد شود حتی در 
برخی موارد قیمت جنس چینی در کیش گرانتر از قیمت 
همان جنس و کاال در تهران بود که خوشبختانه توانستیم 

این مشکل را برطرف سازیم.
 مرحله دوم این بود که چند بازار را به عنوان بازارهای عرضه کننده 
اجناس  فروش  به  ملزم  بازارها  این  و  کردیم  معرفی  برند 
برند و با کیفیت هستند. در مرحله سوم به دنبال آن رفتیم 
و  دارند  را  برند  یک  نمایندگی  که  تجاری  واحدهای  که 
کنیم  متمایز  تجاری  واحدهای  سایر  از  را  هستند  واقعی 
و لوگوی مشخصی برای آنها در نظر بگیریم و از این پس 
به واحدهایی که واقعی نیستند اجازه نصب لوگوهای برند 
داده نمی شود و باید لوگوی نصب شده را از معرض دید 
تابلوهای  تمام  سازمان  بازرسان  و  کنند  حذف  مشتریان 
آوری  جمع  را  نبودند  واقعی  برند  که  تجاری   واحدهای 

کردند.
اما در بحث اعطای لوگو به واحدهایی که نمایندگی برندها 

که  واحدی  که  چرا  نشد  اجرا  صورت  آن  به  داشتند  را 
صرفاً نمایندگی یک شرکت را داشته باشد بسیار محدود 
می شد  داده  لوگویی  اگر  بنابراین  بودند  شمار  انگشت  و 
یک  و  کردند  می  اعتماد  سازمان  تایید  این  به  مشتریان 
درصد خطا هم در آن قابل قبول نبود بنابراین از این طرح 
عقب نشینی کردیم و طرح دیگری را جایگزین آن کردیم.
در حال حاضر لوگوهایی با نظارت گمرک و استاندارد را 
آبی  و  ای  نقره  طالیی،  سطح  سه  به  که  کردیم  طراحی 
 تقسیم می شوند. طالیی بر روی کاالهایی الصاق می شوند 
 که برند هستند و از خود نمایندگی وارد کیش شده اند. 
لوگوی نقره ای به کاالهایی داده می شود که برند هستند 
که  دارد  امکان  و  اند  نشده  تهیه  اصلی  نمایندگی  از  اما 
داده  کاالهایی  به  آبی  لوگوی  و  باشد  نداشته  گارانتی 
می شود که با کیفیت هستند اما نه برند هستند و نه از 

نمایندگی اصلی تهیه شده اند.
این سه لوگو که مورد تایید سازمان منطقه آزاد است به 
از میزان کیفیت  را می دهند که  اطمینان  این  مشتریان 
بتوانند  و  باشند  داشته  اطمینان  شده  خریداری  کاالی 
قدرت تشخیص در خرید داشته باشند. از سویی دیگر این 
لوگوها باعث ایجاد رقابت در بازار می شوند چراکه تایید 
سازمان می تواند فروش را افزایش دهد بنابراین این انگیزه 
هم به وجود می آید که واحدهای تجاری به دنبال تهیه 
کاالی باکیفیت باشند که در نوروز امسال اثرات اجرای این 

طرح را مشاهده کردیم.

ادامه در صفحه بعد

3 اردیبهشت2 خرداد 51394 خرداد 1394شماره 17نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم 3شماره 17نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم 2



مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: جزیره هندورابی 
 با تاکید بر حفظ محیط زیست این جزیره قطب سرمایه گذاری 

خلیج فارس می شود.
جزیره  توسعه  عملیات  اینکه  بیان  با  مونسان  دکتر 
بر  گفت:  است  خورده  کلید  گذشته  سال  از  هندورابی 
اساس طرح توسعه کیش، توسعه هندورابی سرعت خواهد 
گرفت و این جزیره به قطب سرمایه گذاری خلیج فارس 

تبدیل می شود.
اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رییس 
داشت: با توجه به آغاز فعالیت های توسعه ای در جزیره 
یکی  عنوان  به  جامع  طرح  مطالعات  شد  قرار  هندورابی 
یا  آن  قانونی  مرجع  تصویب  به  مهم  دستی  باال  اسناد  از 
تکمیل  بنابراین  برسد  شهرسازی  و  معماری  شورایعالی 
در  مطالعات  کردن  مصوب  و  سازی  بهنگام  الزم،  اسناد 

دستور کار قرار گرفت.
هدف  با  جزیره  این  جامع  طرح  اینکه  بیان  با  وی 
بیشترین  و  بهترین  با  زمین  از  محیطی  مناسب  استفاده 
فراهم  شرایطی  باید  افزود:  شده  تهیه  اقتصادی  بازدهی 
زیست،  محیط  بر  منفی  بار  کمترین  با  بتوان  که  شود 
ارائه  را  بهینه  گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  های  حل   راه 

داد.
بستر  در  گرفتن  قرار  با  جزیره  این  مونسان،  گفته  به 
طبیعت دریایی آرام و زیبا، ویژگی های پهنه جنوبی ایران 
را بازنمایی می کند از این رو پذیرای گردشگران و توسعه 

صنعت گردشگری خواهد بود.
وی نواحی ساحلی جنوبی کشور را نماد اقتدار ملی در روابط 
 بین المللی دانست و افزود: استراتژی توسعه سرمایه گذاری 
منطقه  در  کشور  کالن  رویکرد  مهمترین  نواحی  این  در 

جنوبی ما محسوب می شود.

اقدامات  با اشاره به  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
مهمی که در حوزه گردشگری این جزیره انجام شده است، 
جمله  از  اسکله  و  هتل  بندرگاه،  فرودگاه،  احداث  افزود: 
بر پایداری  با تاکید  عملیات عمرانی این جزیره است که 
انجام  منطقه  طبیعی  ویژگیهای  حفظ  و  زیست   محیط 

می شود.
وی ادامه داد: احداث هتل هندورابی به عنوان یک پروژه 
بسیار بزرگ است که در حال حاضر کارهای اجرایی آن 

انجام شده و آماده بهره برداری است.
مونسان افزود: در بخش عملیات عمرانی، سیستم های آب 
و برق موقت در این جزیره تعبیه شده و تالش می کنیم 
که این فعالیت های عمرانی بدون هیچ مشکلی پیش برود 
و  گذاری  سرمایه  نظیر  بی  قطب  به  هندورابی  جزیره  تا 

گردشگری کشور تبدیل شود.
ایرانی  راه  باغ  بهنام-  بزرگ  پروژه بسیار  وی در خصوص 
نیز گفت: این بخش شامل فضاهای تفریحی با المان های 
 200 در سطح  راه  باغ  این  که  است  اسالمی   - فرهنگی 
هزار متر در 22 هکتار زمین ایجاد شده و فضاهای آن از 
قابلیت فرهنگی و اقتصادی برخوردار است و تقریباً آماده 

بهره برداری است.
بیان  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رییس 
 اینکه در هندورابی با رویکرد اکوسیستم پیش می رویم،
با  جزیره  این  عمرانی  عملیات  داریم  نظر  در  افزود: 
اگر  یعنی  همراه شود  محیطی  زیست  مداخالت  کمترین 
نیست  قرار  جاده  این  شود،  احداث  است  قرار  ای  جاده 
خواهد زمین  شیب  با  متناسب  و  شود   خاکبرداری 

 بود.
وی افزود: در این جزیره جایی برای خودروهای با سوخت 
 فسیلی وجود ندارد و به دنبال این هستیم که عمدتاً  انرژی های

از  نیز  کار  این  شدن  اجرایی  برای  و  شود  استفاده  نو 
همکاری مشاوران بهره مند شده ایم. 

ماه   4 مدت  ظرف   92 سال  در  اینکه  بیان  با  مونسان 
برپا کردیم که  یکسری سازه های چادری در این جزیره 
کلیه امکانات مورد نیاز تورها در آن تعبیه شده و در نوع 
از  اقامت شب  البته چادرهای  افزود:  خود بی نظیر است، 
قرار  برداری  بهره  مورد  اما  برخوردارند  بیشتری  امکانات 

نگرفته است.
بخش خصوصی  هندورابی،  طرح  ارایه  از  پس  افزود:  وی 
مانند کیش وارد عمل می شود و مطمئن هستیم که سال 

94 سال هندورابی خواهد بود.
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه از برنامه های 
داد  خبر  کیش  در  انرژی  وری  بهره  و  توسعه  برای  خود 
نیمه دوم  از  بگذاریم که  قرار است مشوق هایی  افزود:  و 
فسیلی  سوخت  از  کیش  در  خودروها  بتدریج   94 سال 
خداحافظی کرده و به سمت انرژی های پاک حرکت کنند.
به گفته مونسان، براین اساس تعرفه های خودروهای برقی 
و هایپ ریت )دوگانه( را صفر کرده و در مقابل تعرفه های 
خواهیم  افزایش  را  فسیلی  به خودروهای سوخت  مربوط 

داد.
وی تاکید کرد: در نظر داریم نرخ های سوخت را اصالح 
کنیم منتهی باید در سال 94 برنامه ریزی های این کار را 
انجام دهیم تا بتوانیم از 6 ماهه دوم سال طرح استفاده از 

انرژی های پاک را اجرایی کنیم. 
افزود:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رییس 
و  دهیم  ارایه  کشور  به  را  اقدام، خدمتی  این  با  امیدوارم 
کشور  کل  در  طرح  این  استارت  برای  پایلوتی  به  کیش 
مصرف  ممکن  حد  تا  رویکردها  اصالح  با  و  شود  تبدیل 

سوخت فسیلی را کاهش دهیم.

عملیات توسعه هندورابی از سال 1393 کلید خورده است

دکتر مونسان: تبدیل جزیره هندورابی به قطب بی نظیر سرمایه گذاری
از دیگر اقدامات سازمان در این حوزه این بود که با ایجاد 
پروازهای مستقیم به مقاصدی چون ترکیه ورود مستقیم 
سیاست  این  اجرای  با  یافت  افزایش  کشورها  این  از  کاال 
و  کیفیت  بی  کاالی  جایگزین  ترکیه  کاالی  مثال  برای 
نامرغوب چینی شد و خوشبختانه به همین دلیل فروش 
بازارها در نوروز امسال بسیار افزایش یافت. البته در حوزه 
گردشگری تنها به تقویت جاذبه خرید اکتفا نکرده ایم و 
طبیعی،  گردشگری  ورزشی،  گردشگری  های  حوزه  وارد 
گردشگری علمی و برگزاری همایش ها و نمایشگاه های 

تخصصی شدیم.
برای جذب گردشگر  از سیاست های سازمان  یکی 
 برگزاری جشنواره های مختلف است که جشنواره های
شده  برگزار  جزیره  در  مختلف  عناوین  با  متعددی 
آبنبات  جشنواره  برگزاری  شاهد  هم  اخیراً  و  است 
شاهد  اینکه  به  توجه  با  بودیم.  کیش  در  چوبی 
کنید  می  فکر  هستیم  خارجی  سفرهای  افزایش 
کشورهای  با  توانید  می  جشنواره  این  برگزاری  با 
همسایه که به  مقصد سفر ایرانی ها تبدیل شده اند، 

رقابت کنید؟
کیش  جزیره  برند  به  بخواهند  تا  جدید  های  جشنواره 
حاضر  حال  در  چنانکه  برد  می  زمان  کمی  شوند  تبدیل 
 جشنواره تابستانی کیش 17 سال سابقه برگزاری پی در پی

است  افتاده  جا  مسافران  و  گردشگران  بین  امروز  و  دارد 
به  حاضر  حال  در  هم  تور  رالی  جشنواره  همچنین  و 
برند کیش تبدیل شده است، هر چند که در ابتدا تعداد 
گردشگران حاضر در این جشنواره کم و چیزی حدود 6 
هزار گردشگر بود اما خوشبختانه استقبال از این جشنواره 

هم رو به رشد است.
 موضوع دیگر این است که سیاست برگزاری این جشنواره ها 
در واقع این است که در ایام لوسیزن یا کم مسافر برگزار 
شوند. برای مثال برگزاری جشنواره آبنبات چوبی با هدف 
جذب خانواده هایی است که فرزند خردسال دارند و هنوز 

درگیر مدرسه و امتحانات در ایام خردادماه نشده اند.
هدف  مخاطبان  از  اطالعاتی  بانک  تهیه  حال  در  سازمان 
آبنبات  جشنواره  برگزاری  برای  و  است  گردشگران  و 
فرزند  دارای  که  هایی  خانواده  تعداد  از  آماری  چوبی 
خردسالی که هنوز به سن مدرسه رفتن نرسیده اند، تهیه 
هدف  شد.  انجام  آمار  این  براساس  برگزاری  اقدامات  و 
با  است که کیش  این  متفاوت،  این جشنواره  از  برگزاری 
متوسط  حالت  یک  همواره  و  نشود  مواجه  مسافر  رکود 
این  و  باشد  برقرار  جزیره  در  گردشگر  ورود  از  پایداری 
 جشنواره های کوچک هم اثرات خوبی در جذب گردشگر

 داشته اند.
در بخش برگزاری همایش ها هم خوشبختانه موفق بودیم 
را  مطرح  و  بزرگ  المللی  بین  همایش  چند  توانستیم  و 
در جزیره برگزار کنیم از جمله همایش اورولوژی بود که 
حدود 800 پزشک مطرح در سطح دنیا از شرکت کنندگان

این همایش بودند و همایش بین المللی تدکس که از 150 
شرکت کننده این همایش 110 شرکت کننده خارجی و 
60 شرکت کننده آمریکایی در این همایش حضور داشتند. 
خوشبختانه کیشوندان هم اذعان دارند که کیش از حالت 
گردشگران  تعداد  و  شده  خارج  اخیر  سال  چند  رکود 

افزایش یافته است.
سایر  مناطق  با  را  کشورمان  آزاد  مناطق  نباید  معتقدم 
مقایسه  اقتصادی  و چه  لحاظ گردشگری  از  کشورها چه 
این  در  کیش  آزاد  منطقه  تاثیرگذاری  درباره  اما  کنیم 
و  میلیون  یک  گذشته  سال  در  که  بگویم  باید  حوزه 
آمار  که  اند  شده  کیش  جزیره  وارد  گردشگر  هزار   620
گردشگران خارجی هم در این رقم قابل توجه است. حال 

با  اند  بوده  داخلی  گردشگران  این  تمام  اینکه  فرض  با 
هزینه  گردشگری  سازمان جهانی  استانداردهای  به  توجه 
است  دالر   70 و  هزار  حدود  چیزی  گردشگری  تور  هر 
اقامت  روز   4 و  شب  سه  با  کیش  به  سفر  هزینه  ما  اما 
گیریم  می  نظر  در  تومان  میلیون   2/5 حدود  چیزی  را 
درآمد  شود،  ضرب  گردشگران  تعداد  در  رقم  این  اگر  و 
زمان چیزی حدود 4  این مدت  در  از گردشگران  جزیره 
هزار میلیارد تومان بوده است و حال اگر در همین جزیره 
نبود، 4 هزار میلیارد  تعداد مسافر  این  مقصد گردشگری 
 تومان از سرمایه کشورمان در کشور ترکیه و امارات خرج

 می شد.
طبق طرح جامع هم کیش باید در افق 1404 پذیرای 6 
میلیون گردشگر باشد که در سال 93 چیزی حدود یک 
میلیون و 600 هزار گردشگر به کیش سفر کردند که طبق 
طرح تعداد گردشگر باید به یک میلیون و 800 هزار نفر 
می رسید که تقریباً کمتر از 200 هزار نفر از طرح عقب 

هستیم.           
 اخیراً  اخبار و موضوعات انتقادی درباره سرمایه گذاران 
قابل  حمایت  سازمان  که  شد  منتشر  کیش  فعال 
از این سرمایه گذاران منطقه خود نداشت،  توجهی 
سازمان  آیا  بود؟  چه  سازمان  رفتار  این  علت 
 اقداماتی در راستای حمایت از سرمایه گذاران انجام

 داد؟
بخشی از این موضوع از اراده ما خارج است اما من هم این 
را قبول دارم که هنوز موضوع حمایت از سرمایه گذاران به 
طور جدی در کشورمان جا نیفتاده است. درباره حمایت از 
سرمایه گذاران حرف ها و صحبت های زیادی می شود اما 
 در عمل هنوز به موضوعات نرسیده ایم. البته حمایت ها
 هم در حد قانون است به این معنا که اقدامات سرمایه گذاران 
هم خارج از چهارچوب قانون نبوده باشد. البته سازمان در اندازه 
 توان خود سعی کرده که فضای حمایتی از سرمایه گذاران 
ایجاد کند و معتقدم در منطقه آزاد کیش فضای فعالیت 
جذب  و  است  تر  آرام  مناطق  سایر  به  نسبت  اقتصادی 
تومانی در عرض 20 ماه گذشته  سرمایه 5 هزار میلیارد 

نشانگر این موضوع است.
تعرفه های  و  نرخ سوخت  تغییر  برای  ای  برنامه  آیا 

خودروهای وارداتی دارید؟
از آنجایی که کیش به عنوان جزیره پاک شناخته شده به 
سمت تولید و استفاده از انرژی های نو حرکت کرده ایم و 
به دنبال واردات خودروهای برقی هستیم. طرح هایی را در 
 دستور کارمان قرارداده ایم و آماده اجرا داریم اما نمی خواهیم 
به طور ناگهانی مردم احساس گرانی کنند وگرنه آمادگی 
اجرای طرح آزادسازی کامل نرخ بنزین به صورت پایلوت 
را داریم و تعرفه های ورود خودروهای سوخت فسیلی را 
واردات  های  تعرفه  دیگر  سویی  از  اما  دهیم  می  افزایش 
کیش  و  دهیم  می  کاهش  شدت  به  را  برقی  خودروهای 
به واسطه موقعیت جغرافیایی محدودی که دارد و مسطح 
 بودن زمین، خودروهای برقی بدون هیچ مشکلی می توانند 

در سطح شهر تردد کنند.
طرح این سیاست سازمان در جهت استفاده از انرژی های 
حال  در  و  است  اجرا  آماده  سوخت  مصرف  کاهش  و  نو 
حاضر هم خود سازمان یک دستگاه خودروی برقی رنو را 
وارد کرده است و در معرض دید ساکنان قرار داده و درباره 
مزیت های استفاده از خودروهای برقی اطالع رسانی شروع 

شده است.
 اما تنها موضوعی که وجود دارد این است که در سرمایه گذاری
 اولیه خودروهای برقی گرانتر از خودروهای بنزینی هستند 
تر  اقتصادی  شدت  به  برقی  خودروهای  راه  ادامه  در  اما 
هستند و شاید برای مردم در ابتدا سخت باشد اما راهکار 

به  را  برقی  خودروهای  ورود  تعرفه  که  بوده  این  سازمان 
از  استفاده  سمت  به  را  مردم  و  دهیم  می  کاهش  شدت 
کیش  معتقدم  و  کنیم  می  تشویق  برقی  خودروهای 
 پایلوت خوبی برای اجرای این طرح در کشورمان خواهد

 بود.
البته تاکید می کنم هیچ اجباری در استفاده از خودروهای 
استفاده  مزایای  فقط سازمان  بلکه  نمی شود  ایجاد  برقی 
از  استفاده  به  مندان  عالقه  و  دهد  می  افزایش  را  آن  از 
خودروهای سوختی هم می توانند با پرداخت هزینه های 
استفاده  خود  عالقه  مورد  خودروهای  از  همچنان   آن 

کنند.
گردشگری  جامع  طرح  اینکه  سؤال  آخرین  برای 
تورهای  آیا  و  رسیده  کجا  به  هندورابی  جزیره 

گردشگری به این جزیره فعال شده اند؟  
طرح جامع هندورابی با  رویکرد نوینی در حال انجام است. 
شاید آن چیزی که به ذهن افراد خطور کند، طرح جامع 
از  هندورابی  جامع  طرح  تهیه  برای  اما  باشد  شهرسازی 
مرحله  در  و  کنیم  می  استفاده  آلمانی  باتجربه  مشاوران 
جزیره  برای  بازار(  )طرح  پلن  مارکتینگ  است  قرار  اول 
اقتصادی  های  پلن  آن  از  بعد  و  کنند  آماده  هندورابی 
جزیره تدوین می شود و در نهایت خروجی آن، طرح جامع 
شهرسازی است، در بسیاری از طرح ها در ابتدا طرح های 
جامع  در طرح  اما  رسد  می  اجرا  به  و  تدوین  شهرسازی 
جزیره هندورابی از ابتدا مشخص شده که کسب و کار این 
جزیره قرار است که چه باشد و بازار هدف در مارکتینگ 
و  است  تعیین شده  درآمدها  و کسب  پلن مشخص شده 
قرار نیست که بعدها برای کسب درآمد به تراکم فروشی 
رجوع کنیم و بعد از همه این موارد طرح جامع شهرسازی 

آماده می شود.
با توجه به مطالعات زیست محیطی هم اجرای این طرح 
کمی زمان بر است اما برای اینکه در برنامه عقب نباشیم 
به مشاور گفته ایم که جانمایی بندر و فرودگاه که عامل 
اول مشخص کند  را در گام  افزایش سرعت توسعه است 
تا همزمان با تکمیل طرح جامع ساخت این دو زیرساخت 
فرودگاه  و  بندر  امسال  پایان  تا  قطعاً  و  شود  شروع  مهم 
مراحل  و  شود  می  برداری  بهره  آماده  هندورابی  جزیره 
ساخت باند فرودگاه تا آذر ماه به اتمام می رسد و در حال 
ساخت ترمینال مشترک برای بندر و فرودگاه هستیم که 
بتواند به هر دو این زیرساخت مسافری سرویس و خدمات 
مسافری  جزیره  این  فرودگاه  هم  و  بندر  هم  کند.  ارائه 
است  فرودگاه کوچک  فرودگاه جزیره یک  و  بود  خواهند 
و بیس کار را طوری جلو می بریم که کارآمدی فرودگاه 
کیش حفظ شود و مسافران برای ورود به هندورابی ابتدا 
از طریق  توانند   بعد می  و  وارد جزیره کیش شوند  باید 
هندورابی  جزیره  وارد  هوایی  یا  و  دریایی  نقل  و  حمل 
شوند. البته  برای جابه جایی مسافران هوایی بین کیش و 
هندورابی از هواپیماهای کوچک 40 نفره استفاده خواهیم 

کرد.
این  دارد  وجود  هندورابی  جزیره  درباره  که  دیگری  خبر 
است که خوشبختانه اولین هتل جزیره  با 21 اتاق و دو 

سوئیت هم اواخر سال گذشته به افتتاح رسید.
بخش  همکاری  با  کوچکی  پروژه  هم   92 سال  اواخر 
جزیره  گردشگری  تور  اندازی  راه  با  رابطه  در  خصوصی 
هزار   50 ای  اجاره  فضای  در  و  کردیم  اجرا  هندورابی 
های  اقامت  برای  چادری  های  سازه  یکسری  مترمربع 
اقامت  برای  کامل  امکانات  دارای  که  شد  نصب  روزانه 
جزیره  به  تورهایی  هم  حاضر  حال  در  بودند.  گردشگران 
هندورابی توسط بخش خصوصی به طور پراکنده در حال 

برگزاری است.
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مهندس اکبر ترکان با اشاره به اقدامات بزرگ انجام 
شده در کیش گفت: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش تاکنون در اجرای مسئولیت ها و وظایف محوله 
به خوبی عمل کرده و در انجام تعهدات و قول هایش 

موفق بوده است.
خصوص  در  اقتصاد  رادیو  با  مصاحبه  در  ترکان  مهندس 
اقدام  طرح جامع جزیره کیش گفت: در جزیره کیش 2 

بسیار مهم و بزرگ در ابعاد بین المللی انجام شده است.
مشاور رییس جمهور ادامه داد: با الیروبی اسکله 12 هزار 
افزایش  کیش  جزیره  در  ها  کشتی  پذیرش  ظرفیت  تنی 

یافت اما روند توسعه بندرگاه کیش همچنان ادامه دارد.
کرد:  تاکید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی 
توسعه  از  ای  مرحله  به  کیش  جزیره  اینکه  به  توجه  با 
رسیده که باید مستقیماً با کشورهای صنعتی تجارت کند 
بنادر  در  بتوانند  پیما  اقیانوس  و  باال  تناژ  های  کشتی  و 
آن پهلوگیری کنند عملیات ساخت اسکله 35 هزار تنی 
در این جزیره آغاز شده است. وی اظهار داشت: پیش از 
 این کشتی های بزرگ در بنادر اطراف بار خود را تخلیه 
می کردند و این بار توسط کشتی های کوچک به جزیره 
کیش حمل می شد که با بهره برداری از اسکله 35 هزار 
تنی تجار کیش می توانند براحتی کاالهای خود را از شرق 

دور و اروپا در جزیره کیش تخلیه کنند.
مهندس ترکان همچنین از تبدیل کیش به شهر رسانه خبر 
توسط بخش خصوصی در مراحل  این طرح  افزود:  و  داد 
تجار و  شهروندان  آن  اجرای  با  و  دارد  قرار  ریزی   برنامه 

  می توانند بدون حضور در محل از خانه تمام فعالیت هایشان
افزارهای  نرم  از  استفاده  با  و  مجازی  صورت  به  را 
الکترونیکی انجام دهند حتی امکان عقد قراردادها هم از 

این طریق بدون نیاز به حضور افراد میسر می شود.
با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  گفته  به 
اجرای این طرح زمینه عرضه تولیدات فکری، فرهنگی و  
حتی موسیقی های مجاز تولید شده در کشور در جزیره 

کیش به عنوان شهر رسانه کشور مهیا می شود.
یکی  عنوان  به  مونسان  از دکتر  پایان  در  ترکان  مهندس 
پرونده درخشان کاری  یاد کرد و گفت:  از مدیران موفق 
و  است  منطقه  امور  به  کامل  تسلط  دهنده  نشان  ایشان 
تاکنون در اجرای مسئولیت ها و وظایف محوله به خوبی 
موفق  نیز  هایش  قول  و  تعهدات  انجام  در  و  کرده  عمل 

بوده است.

سفیر  با  دیدار  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
به  اقتصادي  و  گردشگري  رویکرد  به  اشاره  با  مکزیک 
توجه  درکنار  گفت:  جزیره  این  اصلي  ماموریت  دو  عنوان 
در  نیز  صنایع  توسعه  از  اقتصادي  و  گردشگري  توسعه  به 
صنعتي  واحد   400 وجود   و  ایم  نشده  غافل  جزیره  این 
موضوع  این  بیانگر  کیش  در  آالینده  غیر  صنایع  نوع   از 

است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش باهدف برقراري روابط 
گذاران سرمایه  و  سفیر  میزبان  اقتصادي  و   گردشگري 

مکزیکي بود.
هیأت  و  سفیر  با  مونسان  دکتر  حضور  با  که  نشستي  در 
شد  برگزار  کیش  جزیره  در  مکزیکي  گذاران  سرمایه 
تشریح  ضمن  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
هاي مزیت  ارائه  به  آزاد  مناطق  و  این جزیره  هاي   ظرفیت 

اقتصادي و سرمایه گذاري درجزیره کیش پرداخت.
به عنوان دو  اقتصادي  و  به رویکرد گردشگري  اشاره  با  وي 
توسعه  به  توجه  درکنار  گفت:  جزیره  این  اصلي  ماموریت 
جزیره  این  در  نیز  صنایع  توسعه  از  اقتصادي  و  گردشگري 
نوع صنایع  از  واحد صنعتي  و وجود  400  ایم  نشده  غافل 

غیرآالینده درکیش بیانگراین موضوع است.
دکتر مونسان جاذبه هاي طبیعي، سواحل زیبا، همجواري با 
خلیج فارس و اقلیم پاک جزیره کیش را از دیگر شاخصه هاي 
این منطقه برشمرد و گفت: درحال حاضر ساالنه میزبان 1/8 
طرح  ریزیهاي  برنامه  براساس  که  هستیم  گردشگر  میلیون 
جامع درنظر داریم این رقم در10 سال آینده به 6/5 میلیون 
گردشگر درسال افزایش یابد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش با اشاره به احداث بندرگاه هاي 35 و50 هزار تني به 
در  کیش  نیاز  پیش  و  زیرساختها  توسعه  در  اولویت  عنوان 
گسترش روابط تجاري و حمل و نقل دریایي گفت: با توجه به 
روند مذاکرات 1+5، امیدواریم با لغو تحریم ها، فضاي بیشتري 

براي مبادالت تجاري فراهم شود هرچند که در شرایط تحریم 
فعالیت هاي روند رشد  و  نشده  توسعه درکشور متوقف   نیز 

 اقتصادي پابرجاست.
به  فارورگان  و  فارور  هندورابي،  جزایر  از  ادامه  در  وي   
طرح  که  کرد  یاد  کیش  جزیره  هاي  پتانسیل  دیگر  عنوان 
هاي  ظرفیت  مکمل  عنوان  به  جزایر  این  از  هریک  توسعه 
ریزي برنامه  درحال  متفاوت  رویکردي  با  کیش   گردشگري 

 و اجراست.
اولیسس کانچوال سفیر مکزیک در ایران نیز در این نشست با 
تبیین فرهنگ و ظرفیت هاي اقتصادي کشورش درخصوص 
ابراز  کیش  جزیره  با  اقتصادي  و  گردشگري  روابط  برقراري 

خرسندي کرد.
وي ضمن تقدیر از مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش براي 
حضور در این جزیره در ایام جشن پیروزي انقالب اسالمي 
گفت: هیأت 12 نفره نمایندگان بخش هاي مختلف اقتصادي 
کشورشان  و  کیش  بین  تعامل  توسعه  براي  مکزیک  کشور 

آماده اند.
داروسازي و صنایع بهداشتي، حمل ونقل، جواهرات، پوشاک، 
هتلداري  و برقراري تورهاي گردشگري از جمله موارد مورد 
تاکید و عالقه سرمایه گذاران مکزیکي براي فعالیت درجزیره 
کیش است که در این نشست در این خصوص با مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش مذاکره کردند. از نکات جالب توجه 
در سخنان هیأت مکزیکي نگرش آنان به ایران و جزیره کیش 
تصور  غربي  هاي  رسانه  منفي  تبلیغات  به  توجه  با  که  بود 
 آنان با آنچه درکشورمان مشاهده کردند بسیار متفاوت بوده

 است.
حاضران در هیأت مکزیکي در این نشست با بیان خصوصیات 
بر  مهرباني  و  نوازي  میهمان  مانند  ایرانیان  ارزشمند 
ارتباطات در زمینه هاي مختلف بین  افزایش  به  عالقمندي 

دو کشور بسیار تاکید کردند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و  ویژه اقتصادی:

 کیش به شهر رسانه تبدیل می شود

دکتر مونسان در دیدار با سفیر مکزیک: توسعه گردشگری در کنار توسعه صنایع اتفاق افتاده است

اولین نشست مشترک مدیران عامل و اعضای 
هیأت مدیره سازمان های مناطق آزاد کشور با 
مدیران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور 

در سال 94 در تهران برگزار شد.
در این نشست که اکبر ترکان مشاور رییس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حضور 
داشت برنامه ها و رویکردهای مناطق آزاد در سال 

94 مورد بررسی قرار گرفت. 
اکبر ترکان در ابتدای این نشست با اشاره به توجه 
دولت به رویکرد توسعه ای مناطق آزاد در اقتصاد کشور 
 گفت: بر اساس دستور رییس جمهور شاخصه هایی 
سر  بر  موجود  های  چالش  ارائه  و  عملکرد  برای 

در  آنها  بررسی  با  تا  می شود  تهیه  مناطق  این   راه 
این  در  ها  فعالیت  روند  کالن  های  گیری  تصمیم 

مناطق سرعت بیشتری به خود بگیرد.
مشاور رییس جمهور ادامه داد: مناطق آزاد سر پل 
با همسایگان خود هستند و دولت مصمم  همکاری 
است با تاسیس 4 منطقه آزاد دیگر در نقاط مرزی 

کسب و کار و تجارت با همسایگان رونق بگیرد. 
ترکان افزود: ایجاد این مناطق آزاد جدید در نقاط مرزی 
کشور به افزایش کارآفرینی، توسعه صادرات، توسعه 
 امنیت ملی، افزایش اشتغال، ایجاد سرمایه گذاری های 
جدید و توسعه روابط و مبادالت تجاری و اقتصادی 

با همسایگان منجر خواهد شد. 

در  ها  فعالیت  سازی  شفاف  اصل  بر  تاکید  با  وی 
ها،  مزایده  ها،  فعالیت  کلیه  گفت:  آزاد  مناطق 
مناقصات و واگذاری ها باید به صورت سریع و شفاف 
در سایت های سازمان های مناطق آزاد اطالع رسانی 

شود. 
مدیران  پیگیری  با  کرد:  تاکید  همچنین  ترکان 
و   ساماندهی  مناطق  این  در  صنایع  آزاد،  مناطق 

شناسنامه دار شوند.
 در این نشست عالوه بر ارائه گزارش عملکرد مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد، معاونین دبیرخانه شورا نیز 
های  بخش  در  آتی  های  برنامه  و  پیشنهاد  ارائه   به 

مرتبط پرداختند. 

مناطق آزاد، سر پل همکاری
 با همسایگان ایران است
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یازده  برپایي  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دوره نمایشگاه تخصصي بین المللي در حوزه عمران و 
ساختمان را نشان دهنده قوام و تجارب بسیار ارزشمند 
این نمایشگاه و پویایي ابعاد فني و تخصصي آن دانست.

سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
نمایشگاه  یازدهمین  افتتاح  آیین  کیش،  آزاد  منطقه 
مدیران  و  معاونان  حضور  با  ساختمان  و  عمران 
سازمان منطقه آزاد کیش و رییس فراکسیون تعاون 
مجلس شوراي اسالمي، معاون وزیر تعاون، کار و امور 
نظام  سازمان  رییس  تعاون،  اتاق  رییس  اجتماعي، 
کارداني ساختمان کشور و مدیران و دست اندرکاران 
بین  نمایشگاههای  مرکز  در  صنعت ساختمان کشور 

المللی کیش برگزار شد.
در این مراسم رسول کشت پور به قرائت پیام مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش پرداخت.
در این پیام دکتر مونسان برپایي یازده دوره نمایشگاه 
ساختمان  و  عمران  حوزه  در  بین المللي  تخصصي 
این  ارزشمند  بسیار  تجارب  و  قوام  دهنده  نشان  را 

نمایشگاه و پویایي ابعاد فني و تخصصي آن دانست.
قانوني  به دلیل فرصت هاي  آزاد کیش  از منطقه  وی 
و موقعیت مناسب جغرافیایي و امکانات، تأسیسات و 
یکي  عنوان  به  منطقه  این  در  شده  ایجاد  تسهیالت 
برگزاري  براي  مناطق  مستعد ترین  و  قابل ترین  از 
نمایشگاه هاي تخصصي بویژه در حوزه هاي بین المللي 
یاد کرد و افزود: این جزیره زیبا به پشتوانه قوانین و 
مقررات تسهیل کننده امور بانکي، تردد اتباع خارجي 
و مبادالت ارز و کاال و همچنین بهره گیري از امکانات 
از  تخصصي،  کاماًل  فضاهاي  در  نمایشگاهي  مناسب 
این  از  وسیعي  طیف  برگزاري  براي  شرایط  بهترین 

دست نمایشگا ه ها برخوردار است.
وجود سرمایه گذاران و منابع سرمایه اي وسیع و تفکر 
توسعه محور در کیش به عنوان عامل تبدیل این جزیره 
به کارگاهي عظیم در ساخت و ساز و توسعه فیزیکي 
از دیگر بخش های یاد شده در پیام دکتر مونسان بود 
که به خودي خود باعث افزایش جذابیت کیش براي 

فعاالن عرصه صنایع ساختماني و عمراني است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  پیام  این  ادامه  در 
کیش از یازدهمین دوره نمایشگاه عمران و ساختمان 
کیش به عنوان زمینه ای یاد کرد که مي تواند با در 
با  نمایشگاه  این  بفرد  منحصر  ویژگي هاي  آمیختن 
مزیت هاي برشمرده در این منطقه، به ارتقاء سطح 
مسیر  در  ساختمان  و  عمران  صنعت  کیفي  و  کمي 

توسعه رویدادهاي بازرگاني و تجاري نیز کمک کند.
جهان  پیشرفته  کشورهاي  سایر  تجارب  از  استفاده 
فرهنگي  و  اقلیمي  تفاوت هاي  امکانات،  به  نگاهي  با 
صنایع  نوین  فناوري هاي  توسعه  هدف  با  کشور 
ساختمان و تطابق آن با استانداردهاي روز جهان از 
دیگر موارد مورد تاکید دکتر مونسان دراین پیام بود.

عنوان  به   کیش  آزاد  منطقه  سازمان  از  درپایان  وی 
کارگزار دولت تدبیر و امید در استفاده از راهکارهاي علمي 
و توان تخصصي و تکنیک هاي عرضه شده در این نمایشگاه  
در  خود  عمراني  فعالیت هاي  کیفیتي  سطوح  ارتقاء  برای 

جزایر کیش، هندورابي و فارور بزرگ و کوچک یاد کرد.
مهدی مؤذن رییس سازمان نظام کارداني ساختمان کشور 
وساز  ساخت  افزون  روز  رشد  به  اشاره  با  مراسم  این  در 
کشور  در  را  ساز  و  ساخت  میزان  چنانچه  گفت:  درکشور 
سالیانه یک میلیون واحد بدانیم روزانه حدود سه هزار واحد 
ساختمانی احداث می شود. اینکه چه میزان به این مسئله 
بپردازیم که آیا قرار است این ساختمانها به بافت فرسوده 
مهمی  بسیار  مسئله  شود  افزوده  کشور  آینده  سال  چند 

است که باید مورد توجه مسئوالن کشور قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از خانواده ها درحال 

حاضر مسکن ندارند و بین 6 تا 7 میلیون جوان نیز درسن 
آینده  تا 10 سال  نیازمند مسکن هستند گفت:  و  ازدواج 
نقطه  به  میلیون مسکن ساخته شود  نیم  و   1 اگر ساالنه 

توازن می رسیم.
دنیا در ساخت وساز  روز  تکنولوژیهای  از  بهره گیری  وی 
مهندسی  های  سازه  زمینه ساخت  در  راه حل  بهترین  را 
عنوان کرد و گفت: برگزاری این نمایشگاه ها بستر فراهم 

شدن این امکان است.
بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون در ادامه مراسم افتتاحیه 
نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش سهم صنعت 
ساختمان در اقتصاد کشور را بالغ بر 30 درصد عنوان کرد 
و گفت: این آمار نشان دهنده تاثیر این صنعت در رشد و 

توسعه اقتصادی کشور است.
وی از صنعت ساختمان به عنوان ارزانترین بخش اشتغالزا یاد 

کرد و افزود: برای ساخت هر 65 تا 70 متر بنا یک 
شغل ایجاد می شود که با احتساب آمار ساخت1/2 
الگوی  براساس  متری   70 مسکونی  واحد  میلیون 
همین  به  درسال  کشور  سازی  شهر  و  راه  وزارت 

میزان نیز اشتغال ایجاد می شود.
صنعت  به  توجه  اهمیت  دیگر  علت  عبداللهی 
های  هزینه  درصدی  تا 60  را سهم 40  ساختمان 
مسکن در سبد خانوار دانست و گفت: رشد اقتصادی 
حوزه مسکن درسال گذشته حدود 24 درصد بود که 
درهیچ یک از حوزه های دیگر چنین سودآوری را 
شاهد نیستیم. رییس اتاق تعاون در پایان، برگزاری 
و  ساختمان  صنعت  رونق  عامل  را  نمایشگاه  این 
افزایش کیفی سازی عنوان کرد. ایرج ندیمي رییس 
فراکسیون تعاون مجلس شوراي اسالمي در بخش 
عنوان  به  ها  تعاونی  گفت:  مراسم  این  از  دیگری 
یکی از بخش های مؤثر در رونق صنعت ساختمان 

درکشور درحال فعالیت هستند.
وی افزود: این تعاونی ها با کاهش هزینه ها و تسهیل 
متفاوت  درآمدی  سطح  با  ها  خانواده  برای  شرایط 

امکان خرید مسکن را فراهم می کنند.
توجه  و  سازی  کیفی  اهمیت  به  اشاره  با  ندیمی 
صنعت  بخش  در  جهان  اقتصادی  آمارهای  به 
ساختمان گفت: سازه های با کیفیت در مرور زمان 
اماکن  با حفظ جاذبه ها و زیبایی به گرانترین  نیز 
امر نشان  این  و ساختمان ها تبدیل می شوند که 
ساختمان صنعت  در  سازی  کیفی  اهمیت   دهنده 

 است.
وی در پایان با تاکید برلزوم توجه بیشتر به کیفیت و 
استفاده از دستاوردهای نوین، صنعت ساختمان را با 
سیاست های همه بخش های کشور مرتبط دانست.

حمید کالنتری معاون امورتعاون وزارت تعاون، کار 
 و رفاه اجتماعی با بیان اینکه چهار نوع تعاونی در 
بخش های مختلف صنعت ساختمان کشور فعالیت 
بهره وری سرمایه، خرید جمعی،  کنند گفت:  می 
و  اشتغالزایی  شرایط،  تسهیل  جمعی،   فروش 
ها هستند  تعاونی  ویژگیهای  از جمله  انبوه سازی 
که نقش بسزایی در رشد اقتصادی و ارتقاء صنعت 

ساختمان کشور دارند.
را  ساختمان  و  عمران  نمایشگاههای  برگزاری  وی 
اندرکاران  و دست  ها  تعاونی  برای  مناسبی  فرصت 
صنعت ساختمان دانست و افزود: فراهم شدن امکان 
در  نیاز  مورد  های  بخش  همه  به  یکجا  دسترسی 
صنعت ساختمان از مزیت های این نمایشگاهها برای 

متخصصان و فعاالن این صنعت است.
منوچهر شیبانی مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی 
و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی هم 
منطقه  سازمان  از  تشکر  با  مراسم  این  پایان  در 
آزاد کیش در برگزاری این نمایشگاه گفت: توسعه 
 مهندسی ساختمان از ارکان مهم درصنعت ساختمان

 است.
وی افزود: با توجه به شایستگی و توانمندی مهندسان ایرانی 
به  متبحر  انسانی  نیروی  و  اجرایی  ضوابط  بحث  در  باید 
 جایگاهی برسیم که درتمام دنیا از مهندسان و دست اندرکاران 
یاد ها  برترین  عنوان  به  کشورمان  ساختمان   صنعت 

 شود.
آل  ایده  به  رسیدن  و  ساختمانی  مصالح  کیفیت  ارتقاء 
تاکید  مورد  موارد  دیگر  از  صنعت  این  در  مطلوب  های 
المللی  بین  نمایشگاه  بود.  سخنانش  در  شیبانی  منوچهر 
شرکت   111 حضور  با  خرداد   5 از  ساختمان  و  عمران 
 5 وسعت  به  فضایی  در  خارجی  نمایندگی   18 و  داخلی 
ادامه تا 8 خرداد  و  یافت  مترمربع درکیش گشایش   هزار 

 داشت.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان درجزیره کیش برگزار شد

ارائه  افزایش  بر ضرورت  تاکید  با  درمان   و  بهداشت  وزیر 
تسهیالت به ساکنان جزیره کیش درخصوص برنامه وزارت 
جزیره  این  در  سالمت  گردشگری  توسعه  برای  بهداشت 
گفت: در حال حاضر مسئوالن در اکثر شهرهای کشور برای 
توسعه گردشگری سالمت در تالش هستند اما در جزیره 
کیش زیرساخت های خوبی در حوزه خدمات عمومی فراهم 

است.
دکتر هاشمی پس از بازدید از مراکز پزشکی و درمانی کیش 
امکانات این جزیره را برای ارائه خدمات عمومی به عنوان 

زیرساخت توسعه گردشگری سالمت خوب برشمرد.

بیمارستان  از  کیش  به  روزه  یک  سفر  در  هاشمی  دکتر 
 فوق تخصصی و مرکز بهداشت بوعلی جزیره کیش بازدید 

کرد.
امکانات  به  اشاره  با  بازدید  این  در  کشور  بهداشت  وزیر 
گفت:  گردشگران  و  ساکنان  برای  کیش  جزیره  مناسب 
زیرساخت های خوبی در جزیره کیش از نظر اقامت، تردد 
و خدمات عمومی وجود دارد اما به منظور توسعه توریست 
سالمت و مراجعه گردشگران خارجی برای دریافت خدمات 
پزشکی و درمانی باید تجهیزات پزشکی و تعداد متخصصان 

افزایش یابد.

ارائه  افزایش  ضرورت  بر  تاکید  با  ادامه  در  هاشمی  دکتر 
تسهیالت به ساکنان جزیره کیش درخصوص برنامه وزارت 
جزیره  این  در  سالمت  گردشگری  توسعه  برای  بهداشت 
گفت: درحال حاضر مسئوالن در اکثر شهرهای کشور برای 
جزیره  در  اما  هستند  درتالش  گردشگری سالمت  توسعه 
کیش زیرساخت های خوبی درحوزه خدمات عمومی فراهم 

است.
و  خصوصی  بخش  عالقمندی  درصورت  کرد:  تصریح  وی 
پایداری توسعه گردشگری سالمت، وزارت بهداشت دراین 

زمینه آماده همکاری است.

با هدف توسعه توریست سالمت در کیش انجام می شود
افزایش تعداد متخصصان و توسعه تجهیزات پزشکی

جشنواره جزیره آبنبات چوبی با برگزاری برنامه های متنوع 
کودکانه در کیش آغاز شد.

جنگ بستنی، جزیره گنج، فستیوال شهر شکالت، اجرای 
پری،  پیرهن  و  زری  خروس  نمایش  حشرات،  کنسرت 
مسابقات آب پاشی و کیک خوری، بادی مارینا، بازدید از پارک 
 دلفین ها، آموزش عروسک گردانی، نمایش عروسک های 
استقبال  برنامه  و  نباشم  گرگ  میشه  نمایش  پیکر،  غول 
فرودگاهی از کودکان با عروسک تکم از جمله برنامه های 

شاد و مفرح جشنواره جزیره آبنبات چوبی در جزیره کیش 
بود که تا سی ام خرداد ادامه داشت.

 این برنامه ها ساخته و پرداخته بزرگان عرصه برنامه سازی 
بر  عالوه  شادی  فضای  ایجاد  با  تا  است  کشور  در  کودک 
افزایش روحیه نشاط در خانواده ها، همکاری و تعامل اعضای 

خانواده نیز بیشتر شود.
ساعات  در  چوبی  آبنبات  جزیره  جشنواره  های  برنامه 
بازارها،  شامل  کیش  مختلف  های  بخش  در  و  متفاوت 

برگزار  ها  خیابان  و  سواحل  گردشگری،  و  تفریحی  مراکز 
تنوع، خانواده ها ایجاد  و  بر دسترسی آسان  تا عالوه   شد 
 بر اساس سالیق و عالقمندی فرزندانشان از این برنامه ها 

لذت ببرند.
کشور  در  بار  اولین  برای  چوبی  آبنبات  جزیره  جشنواره 
در  زندگی  مهارتهای  و  صحیح  مفاهیم  تا  شد  برگزار 
داده  آموزش  کشورمان  کودکان  به  تفریح  و  بازی   خالل 

شود.

 جشنواره ای به شیرینی آبنبات چوبی درجزیره مرجانی
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نیروگاه شماره 2 کیش با ورود یک دستگاه توربین گازی 
42 مگاواتی از سه ماه آینده تولید برق را در جنوب جزیره 

آغاز می کند.
و  نیروگاه شماره 2 آب  زیرسازی  یافتن عملیات  پایان  با 
برق کیش یک دستگاه توربین گازی مدل F6 با ظرفیت 
مگاوات   35 تا   30 عملی  ظرفیت  و  مگاوات   42 نامی 

خریداری و به جزیره کیش منتقل شد.
محل  در  استقرار  از  پس  آینده  ماه   3 ظرف  توربین  این 
مدار  وارد  اولیه  های  آزمایش  انجام  و  نظرگرفته شده  در 

تولید می شود.
دوماه  طی  و  شده  خریداری  نیز   2 شماره  گازی  توربین 
دو  این  درمجموع  که  شود  می  کیش  جزیره  وارد  آینده 
جزیره  جنوب  های  پروژه  نیاز  تامین  منظور  به  توربین 

حدود 55 مگاوات برق تولید می کنند.
همچنین پس از نصب و راه اندازی توربین شماره یک و 
اولین  نیاز تجهیزات شیرین کننده آب،  برق مورد  تامین 
دستگاه 2 هزار مترمکعبی آب شیرین کن که خریداری 

شده نیز وارد چرخه تولید می شود.
به منظور استقرار دستگاه آب شیرین کن، اسکلت فلزی 
تهران  در  کن  شیرین  آب  دستگاه  نگهداری  محل  سوله 
درحال ساخت است و طی روزهای آینده وارد جزیره کیش 

می شود.
فاز اول نیروگاه شماره 2 آب و برق کیش با آغاز عملیات 
اوایل  از  آب شیرین  تولید  و  تابستان  اواخر  از  برق  تولید 

پاییز راه اندازی می شود.
فاز دوم این نیروگاه نیز تا پایان سال 94 به بهره برداری 

 55 عملی  تولید  با  مجموع  در  نیروگاه  این  و  رسد  می 
مگاوات برق و6 هزار مترمکعب آب شیرین عالوه بر تامین 
انرژی و آب مورد نیاز بخش های جنوبی جزیره کیش به 

عنوان پشتیبان نیروگاه شماره یک فعالیت می کند.
همچنین امکانات و زیرساخت های مورد نیاز برای افزایش 
بینی شده  پیش  نیروگاه  این  در  برق  و  آب  تولید  میزان 
است تا در صورت زیاد شدن متقاضی این نیروگاه قابلیت 

را  کنندگان  مصرف  نیاز  معادل  تولید  ظرفیت  افزایش 
داشته باشد.

گفتنی است عملیات ساخت نیروگاه شماره 2 آب و برق 
تیرماه  مکعب  متر  هزار   50 وسعت  به  زمینی  در  کیش 
سال 93 آغاز شده است و تامین آب و برق کیش تا پایان 
بینی شده  نیروگاه پیش  این  برنامه عملکرد   سال 97 در 

است.

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
از میهمانان خدا در  گفت: مساجد کیش مهیای میزبانی 

ماه رمضان هستند.
ابراهیم رضوانی مساجد را بهترین پایگاه معرفت و تربیت 

 دینی دانست و افزود: مساجد می توانند با انجام برنامه های
رشد  اسالمی،  و  انسانی  های  ارزش  انتقال  در  مختلف 
 شخصیت نوجوانان و جوانان و ارتباط صمیمانه و آرام بخش

با خدا نقش مهمی را ایفا کنند.

وی گفت: در تاریخ انقالب اسالمی مساجد همواره پناهگاه 
مردم و حامی نظام اسالمی و والیت فقیه بوده است و در 
دوران دفاع مقدس این مراکز پشتیبان جبهه های جنگ 

نور علیه ظلمت بودند.
 رضوانی تصریح کرد: هرساله در دهه آخر ماه شعبان المعظم
و در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان، آیین غبارروبی، 
عطرافشانی و آماده شدن برای ماه رمضان در مساجد آغاز 

می شود.
وی گفت: درطول تاریخ اسالم هرجایی که مساجد و امامان 
 جماعت آشنای به معارف اسالم و اهل بیت حضور داشته اند، 

گناهان و نابهنجاری ها نیز کاهش پیدا کرده است.
رضوانی تاکید کرد: مساجد سبب آبادانی، رفاه و پیشرفت 
محله ها و جامعه می شود و اگر قرار است سالمت اجتماعی 

در جامعه نهادینه شود باید مساجد آباد و فعال باشند.
وی تاکید کرد: مسئوالن مساجد و مردم مومن در آستانه 
ورود ماه مبارک رمضان با غبارروبی و عطر افشانی مساجد، 

خود را آماده رفتن به میهمانی خداوند کردند.
مساجد،  تجهیزات  نواقص  رفع  منظور  به  وی  گفته  به 
ضمن بازبینی از مساجد منطقه، نواقصی همچون وضعیت 
شیرآالت، سیم کشی، سیستم صوتی و تجهیزات داخلی 
آنها رفع شده و این برنامه تا آغاز ماه مبارک نیز ادامه دارد.

آقایان  بدمینتون  ملی  تیم  تمرینات  آغاز  از  ابراهیمی  قدرت 
کشورمان از 8 تیر در جزیره کیش خبرداد.

آزاد  منطقه  سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
کیش، رییس هیات بدمینتون کیش گفت: تیم ملی کشورمان با 
10 بازیکن،  یک مربی و یک سرپرست  از 8 تیر اردوی تدارکاتی 

خود را در جزیره کیش آغاز می کند.
مجموعه  در  روز   10 مدت  به  تمرینات  این  ابراهیمی  گفته  به 
ورزشی المپیک کیش ادامه دارد و حضور بازیکنان تیم ملی در 
با  تا  برای ورزشکاران جزیره است  جزیره کیش فرصت مغتنمی 

بهره گیری از تجارب ملی پوشان مهارت بیشتری کسب کنند.
اردوی  برگزاری  از  همچنین  کیش  بدمینتون  هیات  رییس 
اردوی  از  پس  کیش  درجزیره  کشور  بانوان  ملی  تیم  تدارکاتی 

آقایان خبرداد.
گفتنی است جزیره کیش به دلیل وجود امکانات مناسب ورزشی، 
ملی  های  تیم  از  میزبانی  های  پایگاه  از  یکی  تفریحی  و  اقامتی 

کشور در رشته های مختلف ورزشی است.

علی  رایگان  کنسرت  و  متنوع  های  برنامه  با  شعبان  نیمه  گرامیداشت  جشن 
لهراسبی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، به مناسبت 
گرامیداشت میالد منجی عالم بشریت حضرت مهدی )عج( جشن نیمه شعبان 

در تاالر شهر کیش برگزار شد.
در این مراسم که شامل اجرای برنامه های شاد و مفرح خانوادگی بود کنسرت 
نیز به صورت رایگان برای خانواده ها  علی لهراسبی خواننده مطرح کشورمان 

برگزار شد.

آمادگی مساجد کیش برای میزبانی از میهمانان خدا

رییس هیات بدمینتون از برگزاری اردوی تیم ملی آقایان در 
جزیره کیش خبرداد

 برگزاری جشن گرامیداشت نیمه شعبان 
به همراه کنسرت در تاالر شهر کیش

آغاز تولید برق در فازاول نیروگاه شماره 2
از اواخر تابستان 94

مشاور عالی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با 
جزیره  در  گذاری  سرمایه  در  امنیت  وجود  به  اشاره 
هیچگونه  بدون  زیادي  گذاران  سرمایه  گفت:  کیش 
سودآور  گذاري  سرمایه  جزیره  این  در   ریسکی 

کرده اند.
با سرمایه گذاران چینی،  رسول کشت پور در دیدار 
کمترین  با  آور  فرصتی سود  را  های کیش  پتانسیل 

میزان ریسک برای سرمایه گذاران دانست.
وی در دیدار با سرمایه گذاران کشور چین، از جزیره 
افزود:  و  یاد کرد  ها   عنوان جزیره فرصت  به  کیش 
این منطقه آزاد دارای پتانسیل های متنوعی است و 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند  با آرامش 
این  از  گذاري  سرمایه  برای  آسوده  خیالي  و  خاطر 

ظرفیت ها بهره ببرند.
جزیره  در  گذاری  سرمایه  در  امنیت  وجود  به  اشاره  با  وی 
کیش گفت: سرمایه گذاران زیادي بدون هیچگونه ریسکی در 

این جزیره سرمایه گذاري سود آور کرده اند.
مشاور عالی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، صنعت و 
گردشگري را دو هدف و ماموریت اصلی کیش دانست که از 
سوی دولت جمهوری اسالمی ایران برای این منطقه آزاد در 
نظر گرفته شده و بر اساس آن قوانین این مناطق تسهیل و 

تعریف شده است.
وی عدم نیاز به دریافت ویزا، تخفیفات مالیاتی و گمرکی، امکان 
مشارکت خارجیان تا صددرصد، ورود و خروج بدون محدودیت 
از مزیت  سرمایه و قوانین سهل سرمایه گذاری و تجارت را 
های بسیار خوب جزیره کیش برشمرد و تاکید کرد: تسهیل 

های  سیاست  جمله  از  گذاران  سرمایه  فعالیت  برای   شرایط 
حمایتی سازمان منطقه آزاد کیش برای توسعه جزیره کیش 

است.
رسول کشت پور در ادامه به  تبیین ماموریت گردشگری کیش 
 و تشریح  وضعیت کنونی این جزیره پرداخت و سرمایه گذاری 
در زمینه های گردشگری و ساخت مجموعه های تفریحی مانند 
 پارک مسقف را به عنوان پیشنهاد کاری با این سرمایه گذاران 

مطرح کرد.
انجام  اقدامات  و  الحاقی کیش  با معرفی جزایر  ادامه  وی در 
شده در خصوص تامین زیرساخت های جزیره هندورابی مانند 
فرودگاه، بندرگاه و تامین انرژی برق و آب شیرین برای ساکنان 
نیز ظرفیت  این جزیره گفت: جزیره هندورابی  و گردشگران 
ارزشمند دیگری برای سرمایه گذاران است که می توانند با 

از  اکوتوریست  با رویکرد  ارائه طرح های گردشگری 
توسعه  و  درآمدزایی  برای  این جزیره  های  پتانسیل 

گردشگری استفاده کنند.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  عالی  مشاور 
همچنین از پروژه محور کیش به عنوان طرح دیگری 
یاد کرد که ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری 

در آن وجود دارد.
مسیری  در  این طرح  در  پور  رسول کشت  گفته  به 
میدان  تا  فرودگاه  حدفاصل  کیلومتر  طول4/5  به 
ملل56 پروژه شامل هتل، واحدهای مسکونی، تجاری 
و خدماتی، شهر بازی، تیم پارک و اماکن گردشگری 
پیش بینی شده است تا به منظور تامین نیازهای آتی 
این  های  جاذبه  افزایش  و  گردشگران  و  شهروندان 
جزیره، زون سیاحتی جدیدی در کیش ساخته شود.

از کشور  نماینده گروه سرمایه گذاران  این نشست  پایان  در 
روند سرمایه گذاری  در خصوص  چین ضمن طرح سواالتی 
انجام  برای  آمادگی  اعالم  و  کیش  درجزیره  قرارداد  عقد  و 
از وجود ظرفیت های خوب  سرمایه گذاری و فعالیت مالی، 
در  اي  جزیره  به  کیش  جزیره  شباهت  کیش،  در  اقتصادی 
تاریخی  پشتوانه  وجود  و  گردشگری  رویکرد  با  چین  کشور 
به  به عنوان دالیل اصلی عالقمندی  کهن در هر دو منطقه 

سرمایه گذاری در جزیره کیش یاد کرد.
گفتنی است این گروه از سرمایه گذاران چینی دارای سابقه 
کشورمان  در  مالی   مختلف  های  طرح  اجرای  در  ساله   12
نیز  اروپایی  و  خاورمیانه  کشورهای  از  بسیاری  با  و  هستند 

سبقه همکاری و فعالیت های تجاری و مالی دارند. 

در کیش ریسکی برای سرمایه گذاران وجود ندارد
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مسابقات کیبل اسکي قهرماني کشور تابستان امسال در جزیره کیش برگزار مي شود.
علی خوش باطن سرمایه گذار سایت کیبل اسکي کیش با اعالم این خبر گفت: امکانات مناسب سایت 
کیبل اسکي کیش  و پتانسیل هاي گردشگري منطقه،  جزیره کیش را به عنوان مناسب ترین گزینه  

براي برگزاري مسابقات قهرماني کشور مطرح کرده است.
وي افزود: با توجه به اینکه زمان برگزاري این مسابقات تیرماه و همزمان با ماه مبارک رمضان است 
سایت کیبل اسکي کیش آمادگي دارد تا براي رفاه بیشتر شرکت کنندگان، مسابقات را در فاصله زماني 

افطار تا سحر برگزار کند.
خوش باطن با اشاره به اینکه در سال 2020 کیبل اسکي در شمار ورزش هاي المپیک قرار خواهد 
گرفت گفت: جزیره کیش براي برگزاري رقابتهاي رشته کیبل اسکي در المپیک سال2020 امکانات 
مناسبي دارد و در صورت تمایل و آمادگي سازمان منطقه آزاد کیش براي میزباني این رقابت ها، این 
رویداد ورزشي فرصت ارزشمندي براي معرفي جزیره کیش در سطح بین المللي و ارتقاء سطح این 

ورزش در کشور خواهد بود.
عضو انجمن اسکي روي آب کشور با تاکید براینکه عالقمندان به ورزش هاي آبي در کیش با استفاده از 
امکانات موجود مي توانند توانمندي هاي خود را در رشته کیبل اسکي در سطح ملي مطرح کنند گفت: 
در حال حاضر مدرسه کیبل اسکي کیش با بهره مندي از مربیان مجرب آماده پذیرش عالقمندان به 

این رشته بوده و براي ساکنان کیش نیز تخفیف هاي ویژه اي درنظر گرفته شده است.
الزم به ذکر است سایت کیبل اسکي کیش  نخستین سایت اسکي روي آب خاورمیانه است که  به 
نیلگون خلیج فارس نزدیک اسکله بزرگ  با پنج برج در آب هاي  طول 860 متر و عرض 160 متر 
تفریح و پالژ آقایان نصب شده و با سرعت 28 تا 62 کیلومتر در ساعت، امکان سرویس دهي همزمان 

به 12 نفر را دارد.

مسابقات بین المللی شنای آبهای آزاد به میزبانی جزیره کیش برگزار 
می شود.

 براساس برنامه ریزی های انجام شده در جلسه هماهنگی مدیر ورزش 
نمایندگان  و  جزیره  شنای  هیات  مسئوالن  کیش،  سالم  تفریحات  و 
 24 آزاد  آبهای  شنای  المللی  بین  مسابقات  شد  مقرر  شنا  فدراسیون 

تا 27 آبان با حضور شناگران خارجی و داخلی درکیش برگزار شود.
همچنین درخصوص برگزاری دوره مربیگری بین المللی همزمان با این 
رویداد از سوی فدراسیون اقدامات الزم انجام خواهد شد تا مربیان واجد 
شرایط بتوانند پس از گذراندن دوره و آزمون های الزم مدرک مربیگری 

بین المللی دریافت کنند.

 70 کیش  جزیره  خانواده  رالی  دوره  اولین  در 
رقابت هم  با  کیلومتری   103 مسیر  در   خودرو 

 کردند.
با   94 درسال  خانواده  رالی  مسابقه  دوره  اولین 
حضور 70 خودرو و 200 سرنشین از پارکینگ تاالر 

شهرکیش آغاز شد.
قوانین  کامل  رعایت  با  کننده  شرکت  خودروهای 

 103 مسیر  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات  و 
ایستگاههای  کردن  طی  با  را  مسابقه  کیلومتری 
سازمان  مانند  کیش  مختلف  مناطق  در  مستقر 
شهرک  المپیک،  مجموعه  کیش،  آزاد  منطقه 
و  باغو  روستای  یونانی،  کشتی  هور،  کلبه  صدف، 
 پارک دلفین در مدت زمان 4 ساعت به خط پایان 

رسیدند.

 17 ساعت  از  مراسمی  در  مسابقه  این  نتایج 
المپیک  مجموعه  میز  روی  تنیس  درسالن 
اهداء  ای  ارزنده  جوایز  اول  نفر   3 به  و   اعالم 

شد.
گفتنی است این مسابقه با همکاری معاونت ورزش و 
 آموزش و هیات اتومبیلرانی کیش با هدف فرهنگ سازی 

برای رانندگی ایمن برگزار شد.

با  آسیا  قهرمانی  اسنوکر  تیمی  مسابقات  دوره  سومین 
قهرمانی تیم کشورمان به پایان رسید.

در مرحله نیمه نهایی مسابقات اسنوکر تیمی قهرمانی آسیا 
به  تا 2 تیم صعود کننده  برگزار شد  10 خرداد 2 دیدار 

مسابقه نهایی رقابت ها شناخته شوند.
در این دیدارها ایرانA با ترکیب امیر سرخوش و سهیل 
واحدی موفق شد پاکستان B را با نتیجه 3 بر یک شکست 
 دهد و ایران B متشکل از علی قره گوزلو و احسان حیدری نژاد 

نیز با همین نتیجه پاکستان A را از پیش رو برداشت تا هر 
2 تیم فینالیست ایرانی باشند.

قهرمانی  تیمی  اسنوکر  مسابقات  فینال  در   15 ساعت  از 
راه  آن  به  کشور  یک  از  تیم   2 بار  اولین  برای  که  آسیا 
یافته بودند، تیم ایران A با ترکیب سهیل واحدی و امیر 
ایران B متشکل از علی قره گوزلو و  سرخوش به مصاف 
احسان حیدری نژاد رفتند که در نهایت ایران A توانست 

با نتیجه 3 بر صفر پیروز شده و به مقام قهرمانی برسد.

ضمناً  تیمهای پاکستان A و B که در دیدار نیمه نهایی شکست 
خورده بودند هم به طور مشترک به مقام سوم رسیدند.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز نفرات برتر پس از برگزاری 
بیلیارد  و  اسنوکر  فدراسیون  رییس  با حضور  فینال  بازی 
بیلیارد  کنفدراسیون  رییس  الخیارین  مبارک  کشورمان، 
آسیا، میشل الخوری دبیر کل کنفدراسیون بیلیارد آسیا و 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش در سالن چند منظوره 

المپیک برگزار شد. 

آمادگی کیش برای میزبانی رقابت هاي کیبل اسکي در المپیک سال2020

کیش میزبان مسابقات بین المللی 
شنای آبهای آزاد

حضور 200 سرنشین با 70 خودرو در اولین رالی خانوادگی سال 94 کیش

ایران بر سکوی نخست اسنوکر آسیا ایستاد

13 اردیبهشت12 513 خرداد 121394 خرداد 1394شماره 17نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم شماره 17نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم



جشن ربگزاری 

 طعم شیرین رمضان رد کیش


