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با انجام توافق گروه 1+5 با ایران ورفع سریع تحریم های اقتصادی باید در انتظار 
تاثیر ناشی از رفع این تحریم ها بر اقتصاد داخلی و روابط بین الملل بود.

دقیق  ریزی  برنامه  نیازمند  قدم  اولین  در  اقتصادی  توسعه  پذیرفت  باید 
البته  و  کارآفرینان  سلیقه  و  ذوق  و  تولید  مسیر  تسهیل  هدف  با  دولتمردان 
نیازمند ارتباط با خارج از کشور می باشد. تولید بدون بازاریابی خارجی در جا 

خواهد زد و قدرت رقابت و افزایش کیفیت را از دست می دهد.
موانع  ها  تحریم  رفع  است.  تعدیل  حال  در  اقتصادی  رشد  موانع  روزها  این 
اقتصادی را به حداقل خواهد رساند در اولین واکنش ها به توافق انجام شده 
شاهد رفع تحریم از خطوط هوایی و کشتیرانی بوده ایم و از این پس خواهیم 
مبادله  به  و  باشیم  داشته  ارتباط  هدف  کشورهای  با  واسطه  بدون  توانست 

دوجانبه بپردازیم.
در دوران تحریم های شدید اقتصادی علیه ایران، بازرگانان ما باید با واسطه 
نسبت به فروش محصوالت خود اقدام می کردند و فعالیت در این بازار آشفته 
تولیدکنندگان  از طرفی  نبود  داخلی  کنندگان  تولید  و صرفه  به سود  چندان 
خارجی نیز برای دستیابی به بازارهای مصرف ایران باید از همین روش استفاده 
می کردند و اغلب کاالهای خارجی در داخل کشور گران و فاقد ضمانت نامه و 

خدمات پس از فروش بودند.
با  آینده وحداکثر ظرف یکسال  ماههای  تا در  دارد  امیدواری وجود  این  حال 
تدوین برنامه های اقتصادی بتوانیم شاهد رشد اقتصادی و افزایش ثروت ملی 

باشیم.
اما چه شد که دستیابی به انرژی هسته ای باعث بروز بحران چندین وچند ساله 
بین ایران وکشورهای عضو گروه 1+5 شد. کشورهای ابرقدرت در هیچ شرایطی 
تمایل به واگذاری این امتیاز به ملت ایران نبودند. امتیازی که دانشمندان ایرانی 
توسعه  روند  و  بر غنی سازی  روز  هر  و  آوردند  بدست  دانش خود  بر  تکیه  با 
گردونه  از  نماندن  دور  برای  شدند  راضی  ها  ابرقدرت  تا  کوشیدند  آن  علمی 
علمی و پژوهشی این دانشمندان،گزینه میز مذاکره را برای بهبود روابط با ایران 

پیشنهاد دهند.  
معظم  رهبر  که  بمب  ساخت  ماجرای  از  جدای  ای  هسته  انرژی  به  دستیابی 
اسالمی  جمهوری  تمایل  عدم  و  نمودند  اشاره  بدان  مذاکرات  آغاز  در  انقالب 
ایران برای ساخت بمب اتمی را متذکر شدند و رسماً ساخت آن را رد نمودند، 
دارای جوانب درمانی وخدماتی متعددی است که در تولید انرژی برق به میزان 
20هزار مگابایت به فرموده رهبر معظم انقالب می تواند تاثیرات بسیاری را در 
روند صنعتی شدن کشور داشته باشد. در این موضوع رهبر انقالب مسوولین 
سازمان انرژی اتمی را از سال 1391موظف به تولید برق در این حد نموده و از 

آنان خواسته اند با سرعت موضوع تامین برق کشور را مورد توجه قرار دهند.
دستیابی به انرژی اتمی نه تنها در تولید برق که در موضوع شیرین کردن آب 
دریا برای مصارف شهرهای کشور نیز مورد توجه است و کاربردهای درمانی آن 
برای نجات جان بیماران در امور تخصصی پزشکی هسته ای حایز اهمیت است.

با این اوصاف باید دید چه تغییراتی در سیاست های خارجی ما با هدف توسعه 
صنایع وابسته به انرژی اتمی ایجاد خواهد شد. دکتر ظریف در این باره معتقد 
است، صنعت هسته ای ما وارد تجاری سازی خواهد شد و با این شیوه می توان 
در انتظار تغییر روش صاحبان صنایع و همچنین سرمایه گذاران در بخش های 

مختلف اقتصادی باشیم.
اما توجه به این موضوع خالی از لطف نیست که موضوع هسته ای قبل از آنکه 
برای ما یک موضوع اقتصادی باشد یک موضوع اقتداری است. اقتداری که باعث 
می شود ملت ایران در جوامع بین المللی با قامتی استوار به احقاق حقوق خویش 

بپردازند.
نگاه به عملکرد دولت یازدهم یک ضرورت است. دکتر روحانی در رقابت های 
 انتخاباتی خود وعده های بسیاری را برای بهبود وضع موجود ارایه کرد. این وعده ها

طلبید  می  اجرا  برای  را  زمانی  سیاسی،  اقتصادی  ملتهب  شرایط  به  توجه   با 
دکتر  بن بست خارج شد. هر چند  از  بتوان  تاثیرگذار  برنامه های  اتخاذ  با  تا 
روحانی  برای دستیابی به این اهداف نیازمند تیم اقتصادی و سیاسی توانمندی 
بود. در نخستین گام دولت سعی در بهبود روابط خارجی نمود. دولت سعی کرد 
با اتخاذ شیوه های صحیح دیپلماسی، قدرت های جهان را وادار به رعایت حقوق 
ملت ایران نماید. توافق شش قدرت بزرگ جهان با ایران کار آسانی نبود که 

بتوانیم راحت از کنار آن بگذریم.
  در طول مدت یاد شده اما برای نیل به اهداف هسته ای، شهدای بسیاری را تقدیم 
نمودیم که از بهترین فرزندان این ملک و سرآمد دانشمندان هسته ای جهان 
 بودند چرا که اینان با دست خالی و توکل به ذات الهی برای پیشبرد برنامه های 

علمی خود تالش نمودند.

از وعده تا عمل
راضیه طاهری

توسعه پایدار در انتظار کیش
آغاز جشنواره تابستانی کیش

پیام تبریك مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
با ساخت بزرگترین مجموعه فرهنگی کشور در کیش باید برنامه های فرهنگی جزیره هم ارتقا یابد

پارک ساحلی ماهیگیر جاذبه ای دیگر در سواحل کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:ممنوعیت افزایش خود سرانه قیمت های خدمات گردشگري و ورزشي در کیش
فضای عمومی کیش زیر پوشش رایگان وای فای قرار می گیرد

گام های بلند و ارزشمند تیم مدیریتی در جزیره کیش
توسعه فعالیت هاي فرهنگي سفارت فیلیپین در جزیره کیش

کیش میزبان اولین نمایشگاه بین المللی عینك سازی، اپتومتری و تجهیزات وابسته
رونق سرمایه گذاری خارجی در کیش

توسعه گردشگری کیش نیازمند برنامه های زیرساختی و نگاه بلند مدت است
آیین اختتامیه مسابقات قرآن و حدیث کیش برگزار شد

همدلی مردم و مسئوالن در احیای سنت های حسنه ماه مبارک رمضان در جزیره کیش
ارتقاء کتیگوری آتش نشانی و نجات فرودگاه بین المللی کیش به سطح استاندارد 8

پیگیری رقابت های فوتسال و فوتبال گل کوچک در جام رمضان کیش

تیم ملی بدمینتون دختران درکیش اردو زدند

برگزاری ادامه مسابقات هندبال ساحلی جام رمضان

پایان مسابقات کاراته بانوان در جام رمضان با معرفی برترین ها

در مجمع عمومي عادي سالیانه منطقه آزاد کیش تاکید شد؛شفافیت و عملكرد خوب مدیریت سازمان منطقه آزاد 
کیش در سال ٩٣ الگوي بارز اقتصاد سالم و پویا
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گفت و گوی آغاز با علی اصغر مونسان مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش از نظر می گذرد.

با توجه به اینکه یکی از راه های کسب درآمد برای 
کیش در گذشته فروش زمین بود و از زمان روی کار 
است  شده  ممنوع  موضوع  این  جدید  دولت  آمدن 
بفرمایید چه راهکارهایی را برای کسب درآمد پایدار 

پیش بینی کرده اید؟  
 از نکته خوب و مهمي شروع کردید و به زعم من سخت ترین 
در  کار  ابتدای  در  بود.  درآمدها  از  ما  کار  به  آغاز  نقطه 
بخش درآمدها در جزیره، تغییر رویکردی در فروش زمین 
ایجاد شد از طرفي هزینه هاي عمراني نیز باال رفته است. 
وقتي تعداد پروازها و حجم ورود مسافر باال می رود نشان 
می دهد که به منابع بیشتری نیاز است. به طور مثال در 
فرودگاه کیش قرار است 200 میلیارد تومان برای توسعه 
آن هزینه شود و برنامه تکمیل آن هم برای نیمه دوم سال 
95 است ولی آقای ترکان می گویند یک کاری کنید که 
نوروز 95 تمام شود این یعنی فشردگی کار و مصرف پول 
باالتر. یا پروژه های سنگینی مثل اسکله 35 هزار تنی یا 
ساخت بندر و فرودگاه در جزیره هندورابی که هزینه  های 
بسیار سنگینی دارد یا هزینه های انتقال شبکه برق و پست 
های جدید توزیع در حدود 70 تا 80 میلیارد تومان هزینه 
 دارد. مصرف پول ما باال رفته است چون تعداد پروژه های 
عمرانی کیش باال رفته است. سال 91 حدود 117 میلیارد 
تومان بودجه پروژه های عمرانی کیش بوده است که حدود 
30 درصد آن محقق شده و در سال 93 این عدد به 380 
میلیارد تومان یعنی 3 برابر رسیده که تقریباً 100 درصد 
آن محقق شده است. البته دبیرخانه شورا این عدد را به 
580 میلیارد تومان رساندند که واقعاً جذب چنین پولی 
کار بسیار سختی است و شما قرار است 580 میلیارد تومان 
کار عمرانی و اجرایی انجام دهید. در بدو ورود به جزیره 
کیش معتقد بودیم که سرمایه را نباید بفروشیم تا خرج 
هزینه های جاری کنیم. الحق واالنصاف با این رویکرد تا 
ایم رو به جلو حرکت کنیم. تا سال  اینجای کار توانسته 
گذشته 45 درصد از قراردادهای سازمان در واگذاری ها، 
استیجاری بوده و32 درصد در قالب مشارکت بوده است 
 یعنی 77 درصد. این عدد نشان می دهد که بخش عمده ای 
بلکه  نبوده  آن  در  محض  واگذاری  تنها  نه  قراردادها  از 
سازمان در بسیاری از آنها مشارکت دارد و از منافع آتی 
آن سود می برد. زمین هایی هم که به صورت استیجاری 

واگذار شده تا سالیان سال مالک آن منطقه آزاد است.
این همان حرکت به سمت درآمدهای پایدار است. مهمتر 
از آن، اینکه سرمایه خرج یک سرمایه با ارزش افزوده باالی 
دیگری می شود. اگر زمین تبدیل شود به یک پروژه ارزش 
اینکه زمین فروخته  تا  بسیار بیشتری برای سازمان دارد 

شود و پول حاصل آن صرف هزینه های جاری شود.
در حال حاضر سازمان در سرمایه گذاری ها شریک شده 
و هم خودش ارزش افزوده می گیرد و هم شریکش. بهتر 
است بدانید هزینه های جاری سازمان نسبت به هزینه کل 
در تمامی مناطق آزاد پایین ترین است. همه فکر می کنند 
چون کیش پولدار است باالخره ریخت و پاش در آن بیشتر 

است که به واقع این گونه نیست.
رویکرد دومی که در سازمان برای ایجاد درآمدهای پایدار 
اتخاذ شد تشویق سرمایه گذاران در مشارکت در یک بازی 

برد ـ برد است.
سازمان به جای اینکه بیاید زمینی را واگذار کند و مثاًل برجی 
در آن ساخته شود و 500 نفر در آن ساکن شوند و سود 
 آن فقط به جیب سرمایه گذار برود و بعد از آن هزینه های 
جاری از قبیل جمع آوری زباله، نظافت خیابان ها، توسعه 
و  بیمارستانی  فضای  توسعه  مدارس،  توسعه  فرودگاه، 
درمانی و ایجاد فضای سبز را فقط سازمان بدهد رویکرد 

جدیدی را شکل دادیم که سرمایه گذاری و مشارکت در 
پروژه ها به شکل برد ـ برد انجام شود یعنی سازمان هم از 

منافع سرمایه گذاری در جزیره سود ببرد.
این اعتقاد در کیش وجود دارد که سرمایه گذار سود کند 
باید منافع سازمان را  اما آنها نیز  و سود خوبی هم ببرد. 
ببینند. این یعنی برد ـ برد. نباید سود بردن آنها به حدی 

باشد که سازمان دچار زیان شود.
 خوشبختانه این دیدگاه جا افتاد. روزهای ابتدایی مقاومت هایی 
اکثر هزینه های شهری  رفع شد. در حال حاضر  اما  بود 
بر دوش خود شهر است. عوارض نوسازی با شیب خیلی 
مالیمی افزایش یافت و باید زمانی برسد که این عوارض 
بخش مهمی از هزینه ها را جبران کند. بنابراین ما حجم 
سازمان  دوش  از  را  شهر  های  هزینه  از  باالیی  بسیار 

برداشتیم.
در خبرها گفته بودید 29 پروژه عمرانی در کیش در 
18 ماه گذشته اجرا شده است. در بخش عمرانی چقدر 
اید؟ استفاده کرده   از ظرفیت های بخش خصوصی 
کارفرما،  عنوان  به  سازمان  معموالً  عمرانی  پروژه   در 
و  است  مالی  منابع  کننده  تامین  و  دهنده  سفارش 
می  انجام  مناقصه  طریق  از  پیمانکاران  به  آن  اجرای 
در  آنها  ساخت  های  اولویت  و  ها  پروژه  شناسایی  شود. 
هیئت مدیره سازمان مطرح می شود و پس از تصویب به 
مهندسین مشاور سپرده می شود و پس از طی مراحل به 
پیمانکار که عمدتاً بخش خصوصی است سپرده می شود.

امسال برای کیش 580 میلیارد تومان بودجه عمرانی در 
 نظر گرفته اند. در حوزه زیرساخت ها پارسال تقریباً می توان

در  نقطه خوبی  به  زیرساختی  های  بخش  که همه  گفت 
اجرا رسیده است. فقط یک سیستم زباله سوز برای جزیره 

در نظر گرفته ایم که در مرحله طراحی و احداث است.
زباله ها در کیش در حال حاضر  همانگونه که می دانید 
ما  انتظار  و  به هیچ وجه مورد رضایت  دفن می شود که 
امر  این  به  کیش  جزیره  مساحت  از  هکتار   13 نیست. 
اختصاص داده شده که پس از اجرای سیستم زباله سوز 
تبدیل  بزرگ  پارک  به یک  ها در کیش  زباله  محل دفن 

می شود.
خدمات  تعرفه  کاهش  برای  هایی  برنامه  چه 
بپذیریم که اقشار  باید  گردشگری در کیش دارید؟ 
کم درآمد چندان از کیش استقبال نمی کنند؟ برخی 

نیز از نرخ خدمات واقعی اطالعات درستی ندارند.
 این قسمت سخت کار سازمان است که باید بتوانیم هزینه ها 
را در کیش کنترل کنیم. فکر نکنید که ما می توانیم کیش 
را تبدیل به جایی کنیم که همه افراد می توانند به آن سفر 
کنند این یک فکر محال است. شهرهای توریستی در کل 
 دنیا شهرهای گرانی هستند و بعضی ها به اشتباه می آیند
در  مسافر  کم  ایام  با  کیش  مسافر  پر  ایام  در  را  ها  نرخ 
این  که  کنند  می  قیاس  همسایه  و  دیگر  کشورهای 
مان  های  قیاس  بایست  می  اول  نیست.  درستی  قیاس 
بپذیریم کیش یک شهر توریستی  بعد  را درست کنیم و 
اینکه  ضمن  باشد  ارزان  هم  چندان  نیست  قرار  و  است 
که  شود  می  محسوب  نیز  تجاری  آزاد  منطقه  یک 
بگذارد.  نمایش  به  را  آزاد  اقتصاد  الگوهای  است  قرار 
های  روش  با  و  نبودیم  هم  تفاوت  بی  راستا  این  در  اما 
ببند جلوی  و  بگیر  و  های سلبی  با روش  نه  و  اقتصادی 
گرانی های کاذب را گرفته ایم. یکی از عواملی که عامل 
است.  است هزینه مسکن در کیش  بی کیفیتی  و  گرانی 
با  است.  در کیش کمرشکن  ای  برای عده  هزینه مسکن 
اهلل انشاء  که  کردیم  مشورت  زمینه  این  در  ترکان   آقای 
یک مجموعه مسکونی به نام مسکن سبز در کیش ساخته 
هم  را  نیز  آن  اجرایي  متدهاي  حاضر  حال  در  و  شود 
گذاران  سرمایه  تا  شده  منتشر  نیز  آن  آگهی  درآوردیم. 

مشارکت کنند. این پروژه حدود 1400 واحد مسکونی را 
در خود جای داده که غیر قابل تفکیک و غیر قابل فروش 
است و در واقع بنا داریم این واحدهای مسکونی در بازار 
خرید و فروش مسکن جایی نداشته باشند. این واحدها به 
شخص داده نمی شود و بر اساس مشارکت هر صنفی که 
در آن سرمایه گذاری کرده به آن صنف واگذار می شود تا 

در اختیار کارکنانش قرار دهد.
آیا با این حرکت قیمت مسکن پایین می آید؟

 به دنبال این هستیم که با تامین مسکن کارمندان هزینه های 
 مربوطه را کنترل کنیم. به دنبال این نیستیم که قیمت های 
بازار تعیین قیمت  آنها  بیاوریم چرا برای  لوکس را پایین 
می کند اما بخشی که باعث افزایش هزینه ها برای کیش 
حتماً  برد  می  باال  را  شده  تمام  های  هزینه  و  شود  می 
باید کنترل شود. احتمال دارد اثراتی روی آن بگذارد مگر 
اینکه متناسب با آن، ساخت و ساز کیش خیلی رونق پیدا 
به  کیش  در  سازی  ساختمان  و  گردشگر  ورود  اگر  کند. 
صورت متناسب باال برود نیاز و تقاضا هم باال می رود تا 

این مقداری که وجود دارد را به باالنس برساند.
پیش بینی شما برای ساخت این شهرک چه زمانی 

است؟
این شهرک بنا بر نیاز متقاضیان زون بندی شده است. هر 
صنفی بنا بر توانایی خود ساخت آن را نیز بر عهده دارد. 
 پس هر کدام که توانایی بیشتری داشته باشند می توانند 
برای  نهایی  زمان  پس  برسانند  پایان  به  را  پروژه  زودتر 
در  بازاری  آشفته  اینکه  برای  کرد.  تعیین  توان  نمی  آن 
مدل شهرسازی و نمای ساختمان ها به وجود نیاید یک 
ایم که تمامی اصناف متقاضی  طرح یکپارچه تهیه کرده 
بر اساس آن الگو، بخش های مربوط به خود را می سازند.

تعدادی  چه  کیش  در  ساخت  دست  در  های  هتل 
است؟

با  هتل   38 و  دارد  فعال  هتل   42 حاضر  حال  در  کیش 
درجات مختلف نیز در حال ساخت است.

است چرا که هم  به جلو  رو  روند ساخت هتل در کیش 
اکنون این آمار جوابگوی تمامی گردشگران نیست. مطلوب 
سازمان این است که به جای برج های مسکونی در کیش 
زمین  واگذاری  از  درصد   52 از  بیش  شود  ساخته  هتل 
ورزشی  و  تفریحی  مراکز  و  هتل  ساخت  برای  کیش  در 

بوده است.
در جزیره هندورابی نیز یک هتل با 22 اتاق ساخته شده 
است. مراحل احداث فرودگاه و بندرگاه هندورابی نیز در 
با رعایت مالحظات زیست محیطی  دست پیگیری است. 
در هندورابی به دنبال استفاده از انرژی نو و تجدید پذیر 

هستیم.
های هتل  برخی  بازسازی  و  استانداردسازی   برای 

با  که  ای  عده  های  قیمت  بر  نظارت  و  قدیمی 
تبلیغات دروغین خدماتی که معرفی می کنند را به 

گردشگران نمی دهند چه برنامه ای دارید؟
عمر  کیش  های  هتل  از  برخی  است.  درستی  حرف  این 
 زیادی کرده اند و نیاز به بازسازی دارند. برای درجه هتل ها
هم استانداردها باید رعایت شود. به طور مثال یک هتل 5 
ستاره هر 5 سال یک بار باید بازسازی شود. یکی از این هتل 
ها، هتل داریوش است که به تازگی مالک جدید آن بازسازی 
رابطه شکل  این  آغاز کرده است. موج جدیدی در  را  آن 
گرفته و هتلداران به فکر باال بردن کیفیت و خدمات افتاده 
اند. هتل پارسیان در میدان ساحل، پروانه ساخت گرفته 
داد. خوشبختانه کیش  انجام خواهد  را  کاملی  نوسازی  و 
 در مدار رونق قرار گرفته است. عید امسال جنب و جوش 
و  کیشوندان  و  افتاد  اتفاق  گردشگری  حوزه  در  عجیبی 
فعاالن این حوزه احساس کردند حرفهایی که زده شده شعار 
 نبوده و پایش ایستاده ایم. اجبارهایی که اعمال می کنیم

توسعه پایدار در انتظار کیش
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بیشتر اقتصادی است و چون کیش یک منطقه آزاد تجاری 
دهیم.  انجام  پلیسی  کارهای  کنیم  می  کمتر سعی  است 
هر  نیست  راهکار چندان درستی  تعطیلی  و  ببند  و  بگیر 
کنیم  می  نظارت  ها  هتل  کیفیت  و  بر خدمات  که  چند 
و بر روی این حرف هم ایستاده ایم کما اینکه یک هتلی 
در کیش خدمات بسیار بدی به مسافران می داد و تخلف 
با  به تعطیلی آن واحد صنفی  بنده  بود که شخص  کرده 
وجود فشارهای زیاد اصرار کردم و مدتی تعطیل شد و در 
به  و  بازگشایی شد  بهتر  کیفیت خدمات  با  امسال  نوروز 
گردشگران سرویس داد. بر روی قیمت ها نیز امسال عید 

اوضاع به نسبت پارسال بهتر بود.
تومان  هزار   800 از  باالتر  امسال  نوروز  در  اتاق  قیمت   
تومان هم  میلیون و 500 هزار  به یک  پارسال  نرفت که 
بازار  خود  اوقات  گاهی  هتل  نرخ  بحث  در  بود.  رسیده 
بیاورد.  پایین  را  ها  قیمت  که  کند  می  تحمیل  رقابتی 
فکر می کنید امسال عید چگونه شد که قیمت ها کنترل 
شد؟ امسال عید نوروز هتل ها ابتدا بنا داشتند قیمت ها 
با  باال بگذارند. در جلساتی که  را بر روی یک میلیون به 
آنها برگزار شد سال گذشته را برایشان مثال زدیم که به 
دلیل گرانی بیش از حد بسیاری از گردشگران پکیج های 
سفر خود را بستند و کسی سراغ شما نیامد چون قیمت 
معاونت  منطق  و  تدبیر  با  امسال  بردید.  باال  خیلی  را  ها 
گردشگری سازمان این اتفاق نیافتاد و جزیره کیش سالی 
متفاوت را در زمینه حضور گردشگران احساس کرد. مراکز 
از  تجاری و خرید مملو از جمعیت بود و استقبال خوبی 
برنامه های گردشگری در کیش شد. اما در پاسخ به بخش 
دوم سؤال شما درباره عده ای که خدمات واقعی ارائه نمی 
در صورت  و  دارد  کافی  نظارت  سازمان  گفت  باید  دهند 
مشاهده برخورد می کند ضمن اینکه گردشگران به محض 
موارد را به  مشاهده تفاوت در خدمات و قیمت ها حتماً 

سازمان اطالع دهند تا پیگیری شود.
به حضور کیش در عرصه های بین المللی بپردازیم. 

برای این موضوع چه اقداماتی انجام داده اید؟
بهتر  معرفی  برای  سیما  و  صدا  سازمان  رییس  با  اخیراً 
ظرفیت های کیش نشستی برگزار شد که امیدوارم نتایج 

آن خوب باشد. 
 وقتی نتوانیم خود را در نمایشگاه های خارجی و عرصه های 
خواهند  می  چگونه  آنها  کنیم  معرفی  المللی  بین 
باید  که  طور  آن  که  است  این  واقعیت  بشناسند؟  را  ما 
بسیاری  کار  جای  که  ایم  نکرده  تبلیغات  بخش  این   در 

دارد.

سازمان در نمایشگاه گردشگری لهستان شرکت کرد. در 
ترکیه نیز حضور یافتیم و کیش را معرفی کردیم. ترکیه به 
لحاظ منطقه برای کشور حائز اهمیت بود و حضور کیش 
در  نیز  جزیره  در  فعال  خصوصی  بخش  بود.  ثمربخش 

نمایشگاه اسپانیا شرکت کرد.
برگزار  کیش  در  گردشگری  نمایشگاه  هم  گذشته  سال 
 شد که فعاالن این حوزه با استقبال خوبی در آن شرکت 

کردند.
کیش  در  را  دنیا  در  هتلداری  برتر  برندهای  حضور 

چگونه ارزیابی می کنید؟
عمومی  و  سیاسی  شرایط  امیدواریم  راه  این  ابتدای  در 
کشور بهتر شود. در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم 
کرد. مذاکرات اولیه با دو هتل بین المللی انجام شده. یکی 
برند هتلداری خارجی مذاکره  با یک  از هتل های کیش 
بد  اول  گام  برای  که  برسد  نتیجه  به  امیدواریم  که  کرده 
نیست. از همه مهم تر این است که برند خارجی موجب 
 بین المللی شدن جزیره کیش می شود و کیفیت هتل ها
یاد  توانیم  می  آنها  از  واقع  در  و  برد  می  باال   را 

بگیریم.
تبلیغات  و  کرد  کار خواهیم  وجود  تمام  با  بخش  این  در 

بیشتری نیز از کیش در آینده نزدیک خواهید دید.
حضور در نمایشگاه حداقل این مزیت را دارد که کیش را 
تواند در  بگوییم چه خدماتی می  بعد  کنیم  معرفی  ابتدا 

اختیار گردشگران قرار دهد.
کدامیک از مناطق آزاد را موفق می دانید؟

کیش در سال یک میلیون و 580 هزار نفر گردشگر دارد. 
در ایام عید 507 هزار نفر گردشگر داشتیم که اگر به طور 
میانگین شما این عدد را در 600 هزار تومان ضرب کنید 
گرفت  نظر  در  توان  مي  که  است  نرخي  ترین  پایین  که 
حدوداً 300 میلیارد تومان پول می توانست از کشور خارج 

شود که در کیش نگه داشته شد.
مناطق آزاد کشور هم مناطق پر ظرفیتي هستند. انزلی و 
چابهار از طریق کریدور شمال ـ جنوب به یکدیگر متصل 
آنها فراهم  برای  ترانزیتی بسیار ویژه ای  هستند و مسیر 

شده است.
که  است  میانه  آسیاي  بازار  در  تجارت  به  عالقمند  هند 
در این راه انزلی و چابهار می توانند نقش مؤثری داشته 
در  خوبی  های  ظرفیت  هم  قشم  آزاد  منطقه  باشند.  
راهبردی نیازمند یک هدایت  و  انرژی دارد  و   گردشگری 

 است.
در حوزه فرهنگی هم چه برنامه هایی دارید؟

برگزاری  برای  بزرگ  نفره   3500 سالن  یک  انشاءاهلل 
کیش  در  الزم  استانداردهای  با  موسیقی  کنسرت 
بود  خواهد  منظوره  دو  سالن  این  شد.  خواهد  ساخته 
واقع  در  و  است  مناسب  نیز  همایش  برگزاری  برای  و 
تبدیل  کشور  اجتماعات  سالن  بزرگترین  به  سالن   این 

می شود.
اکران فیلم های سینمایی نیز در کیش پیگیری می شود 
ولی سالن سینمای کیش مخاطب چندانی ندارد مگر در 

شرایط خاص یا یک فیلم پر طرفدار.
جشنواره تابستانی و برنامه های فرهنگی، هنری، ورزشی و 
اجتماعی نیز توسط معاونت فرهنگی سازمان برنامه ریزی 

و اجرا می شود.
یک پروژه بزرگ آبنماي خلیج فارس هم با سرمایه گذاری 
اندازی  راه  زودی  به  آلمانی در جزیره کیش  یک شرکت 

می شود.   
باید کار بیشتری  در کدام بخش احساس می کنید 

شود؟
در حوزه IT وICT همانطور که مي دانید ضعف هاي جدي 
داریم. اینترنت جزیره مطلوب نیست و خدمات اپراتورهای 
تلفن همراه نیاز به توسعه و بازنگری دارد. این دو موضوع 
دنبال  که  است  سازمان  جدی  اهداف  و  ها  برنامه   جزء 

می شود.
دیگر چه نکاتی از قلم افتاده؟

اولین نمایشگاه بانک و بورس و بیمه و ششمین نمایشگاه 
شد.  برگزار  کیش  در  کشور  گذاري  سرمایه  هاي  فرصت 
در بخش صنعت در سال 93 تعداد 76 جواز طرح توسعه 
صادر شده که 15 درصد نسبت به سال گذشته رشد پیدا 

کرد.
در سال 93، سرمایه گذاري در بخش صنعت 55 درصد 
شده  صادر  محصوالت  کل  ارزش  است.  داشته  رشد 
 صنعتي 40 درصد رشد داشته و به عدد80 میلیون دالر

 رسید.
در بخش صنعت 77 پروژه در حال ساخت داریم که نوید 
اتفاقات خوب در آینده را مي دهد. 3 میلیون و 800 هزار 
تن تخلیه و بارگیري در بندرگاه کیش انجام شده و بیش 
از 63 هزار نفر از طریق بندرگاه جابجا شدند. ارزش کل 
صادرات در سال گذشته  327 میلیون دالر بوده است و 
ارزش کل واردات 508 میلیون دالر است که امید داریم 
صادرات  کل  عوارض  باشیم.  صادرات  بیشتر  رشد  شاهد 
داشته  رشد  درصد   6 واردات  کل  عوارض  و  درصد   140

است. 
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آزاد  منطقه  سازمان  گردشگري  معاون 
کیش خبر داد: جشنواره خرید٫ جشنواره 
کامپیوتري   بازي هاي  مسابقه  سالمت٫ 
مسابقات   ٫ تور  رالي   ٫ کنسرت  اجراي 
ورزشي ٫ برنامه هاي استقبال در فرودگاه 
از  شهر  تاالر  در  شادي  ُجنگ  واجراي 
در  که  است  متنوعی  هاي  برنامه  جمله 
جشنواره تابستاني کیش برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
محب  محمد  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
به کیش در  افزود: محوریت سفر  خدایی 
مرحله اول خانواده ها هستند. خانواده ها 
یکی از پتانسیل هاي قوي گردشگری در 
جزیره کیش به شمار مي روند به همین 
دربرنامه  ها  خانواده  جذب  برای  منظور 
ریزیها توجه شده است برنامه هایی ویژه 
خانواده  اعضای  وهمه  مختلف  سنین 

برگزار شود.
به گفته معاون گردشگری سازمان منطقه 
کاالها  کمي  و  کیفي  کنترل  کیش٫  آزاد 
درمبادی ورودی نیز از اقداماتی است که 
ورونق  بهبود گردشگری خرید  درراستای 
اقتصادی  معاونت  توسط  بازارها  اقتصادی 
انجام  درحال  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

است.
وی همچنین به اهداي جوایز مختلف در 
روزانه  وافزود:  کرد  اشاره  جشنواره  این 
دستگاه   1 بازارها  کشي  قرعه  درمراسم 
خرید  تخفیف  30درصد  تا   10  ٫ خودرو 
بازرگانان  و  بازاریان  جامعه  طریق  از  و 

10میلیون  سقف  تا  هرروزه  نیز  کیش 
گردشگران  به  ویژه  جایزه  بعنوان  تومان 

اهدا می شود.
ازجشنواره  درادامه  خدایي  مهندس 
از جشنواره  دیگر  یکي  عنوان  به  سالمت 
وگفت:  کرد  یاد  کیش  تابستانی  های 
تابستاني  جشنواره  برگزاري  با  همزمان 
سالمت،  و  توسعه  مرکز  همکاري  با 
فوق  بیمارستان  و  کیش  بیمارستان 
به  برنامه  دراین  ایرانیان  تخصصي 
رایگان  ویزیت  نظیر  خدماتی  گردشگران 
وتخفیف های 50 درصدی اعطا می شود.
جراحان  حضور  با  جشنواره  این 
های  درزمینه  کشور  مطرح  ومتخصصان 
موید  پروفسور  توسط  کبد  اسکن  فایبرو 

علویان٫ نازایی توسط پروفسوردبیراشرافی٫ 
روماتولوژی ومفاصل توسط پروفسور امام 
به  و پوست وزیبایی توسط دکتر نصیری 

گردشگران ارائه می شود.
آب  درمانی٫  ماسه  خدمات  همچنین 
برنامه  دیگر  از  نیز  سنتی  وطب  درمانی 
درجشنواره  سالمت  جشنواره  های 

تابستانی 94 است.
سومین جشنواره رالي تور از دیگر برنامه 
مفرح و شادي است که معاون گردشگری 
اشاره  آن  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
با  که  برنامه  این  جایزه  وگفت:  کرد 
می  برگزار  هپکو«   « شرکت  مشارکت 

شود یک دستگاه لودراست .
همچنین تسهیالت سفر به کیش از دیگر 

جوایزه رالی تور جایزه بزرگ کیش است.
این جشنواره که همواره  به گفته خدایی 
جذب  هدف  با  شده  واقع  اقبال  مورد 
رعایت   ، ایرانگردي  آموزش   ، گردشگر 
رانندگي  و  راهنمایي  مقررات  و  قوانین 

برگزار مي شود.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
هاي  بازي  مسابقه  درخصوص  کیش 
برنامه هایي  از دیگر  کامپوتري نیز گفت: 
اجرا  کیش  در  بار  اولین  براي  که  است 

مي شود.
تابستانی  جشنواره  درطول  افزود:  خدایی 
درمرحله  کامپیوتری  بازیهای  مسابقات 
اول برای عالقمندان داخل کشور درکیش 
اوایل  از  و درمرحله دوم  برگزار می شود 
مهر نفرات برتر این رقابت ها درمسابقات 
شرکت   80 با  کیش  درجزیره  آسیایی 
می  رقابت  مختلف  کشورهای  کننده 

کنند.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
کیش درپایان از برگزاری برنامه ای ویژه 
در  دلفي  و  الکي  دهکده  نام  با  کودکان 
جشنواره تابستاني کیش یاد کرد در این 
عروسکي  کاراکترهاي  با  کودکان  دهکده 

با نامهاي الکي و دلفي آشنا مي شوند .
این عروسکها 2 شخصیت اصلي در حوزه 
آن  ودرکنار  هستند  کیش  گردشگري 
کودکان  گریم  مانند  بسیاری  های  برنامه 
آن  برای  ٫ونمایش های مختلف  دربازارها 

برگزار می شود.

آغاز جشنواره تابستانی کیش

متن پیام تبریک دکتر مونسان 
منطقه  سازمان  مدیرعامل 
محترم  ریاست  به  کیش  آزاد 
به  ایران  اسالمی  جمهوری 
آمیز  موفقیت  پایان  مناسبت 

مذاکرات هسته ای:
به نام خدا

والمسلمین  حجت االسالم  حضرت 
روحانی  حسن  دکتر  آقای  جناب 
اسالمی  محترم جمهوری  )ریاست 

ایران(
و  حق  حضرت  لطف  پرتو  در 
فطر  سعید  عید  با  همزمان 
جهان،  مسلمانان  عید  بزرگترین 
ایران اسالمی شاهد پیروزی بزرگ 
مذاکرات  آمیز  موفقیت  پایان  و 
هسته ای بود. دستاوردی ارزشمند 
که در سایه رهنمودها و حمایتهای 
دعای  و  انقالب  معظم  رهبر 
درایت  و  تدبیر  غیور،  ملت  خیر 
خستگی  و  محترم  جمهور  رییس 

کننده مذاکره  تیم  تبحر  و   ناپذیر 
گرانقدرترین  و  آمد  بدست 
شهدای  خون  برای  پاسداشت 
هسته ای و ایثار و از خودگذشتگی 

آنان بود.
تعامل عزت خواه ایران با گروه 1+5 
مذاکرات هسته  ارزشمند  نتیجه  و 
دیپلماسی  پیروزی  بزرگترین  ای 

پایمردی  مدد  به  که  بود  کشور 
ایران  دولتمردان  درایت  و  صبر  و 
برای  را  کشورمان  نام  اسالمی، 
همیشه در خاطره جهانیان ماندگار 
که  نیز  ایران  عزتمند  ملت  کرد. 
پیروزي  این  شهد  از  کامشان 
غیورانه  است تالش  بزرگ شیرین 
تیم  اعضای  بلند تک تک  و همت 

مذاکره کننده هسته ای را که برای 
هیچ  از  خود  ملت  حقوق  احقاق 
از  هرگز  نکردند  فروگذار  کوششی 

یاد نخواهد برد.
با سپاس از خداوند منان که همواره 
در شرایط سخت یار و یاور ایرانیان 
پیروزی  این  است،  بوده  سرافراز 
معظم  مقام  محضر  را  غرورآفرین 
و  محترم  جمهور  رییس  رهبری، 
تدبیر  با  و  امور خارجه صبور  وزیر 
کشورمان جناب آقای دکتر ظریف 
و تیم سختکوش هسته ای تبریک 

عرض می کنم.
امید است که در سایه مهر خداوند 
قرین  همواره  اسالمی  ایران  نام 
نیز  ما  و  باشد  سربلندی  و  عزت 
شهدای  خون  حفظ  در  بتوانیم 
و  انقالب  شهیدان  و  ای  هسته 
هشت سال دفاع مقدس و ادامه راه 

آنان ثابت قدم باشیم.

پیام تبریك مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش
به ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
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در  فرهنگی  بودجه  خوب  رقم  به  اشاره  با  مونسان  دکتر 
جزیره کیش تاکید کرد: برنامه های فرهنگی باید همپای 
توسعه سخت افزاری در حوزه فرهنگ رشد کمی و کیفی 

داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، دکتر مونسان در حاشیه افتتاح نمایشگاه قرآن 
گفت: در حوزه فرهنگي فعالیت های زیادی می توان انجام 
داد اما باید توجه شود این اقدامات برای مردم دارای جاذبه 

باشد.
وی افزود: ایجاد خالقیت الزمه فعالیت های فرهنگی است 
و در تدوین برنامه های فرهنگی باید نوآوری وجود داشته 

باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به گستردن 
سفره افطاری در جزیره کیش که برای دومین سال پیاپی 
تاکید حجت االسالم  به  اشاره  با  برگزار شد  با شایستگی 
برنامه  این  گفت:  کیش  جمعه  امام  علیدادی  والمسلمین 
در زمره اقداماتی است که به خوبی در این جزیره نهادینه 

شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در کیش جمعیتی بالغ بر 
28 هزار نفر سکونت دارند و در افق طرح جامع نیزجمعیت 
8٥ هزار نفري پیش بیني شده است تاکید کرد: در برنامه 
با  متناسب  باید  فرهنگی  های  برنامه  اجرای  و  ریزی 
نیازهای  افزایش جمعیت حرکت کنیم و تامین  توسعه و 
قرار  مدنظر  اولویت  یک  عنوان  به  شهروندان   فرهنگی 

گیرد.
دکتر مونسان در خصوص حمایت های مالی و هزینه های 
فعالیت های فرهنگی در کیش گفت: بودجه فرهنگي ما رقم 
 خوبي است، این بودجه چندین برابر حداقل بودجه پیش بینی 
شده در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای فعالیت های 
کیش  فرهنگی  معاونت  مسئوالن  بنابراین  است  فرهنگی 
باید با توجه به این بودجه برای حوزه های فرهنگی برنامه 

ریزی خوبی داشته باشند.
با  ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کشور  فرهنگی  مجموعه  بزرگترین  ساخت  به  اشاره 

فرهنگسرای  بر  عالوه  گفت:  کیش  جزیره  غرب  در 
غرب  در  هم  فرهنگی  مجموعه  یک  کیش،  بزرگ 
مراحل  در  اکنون  هم  که  شود  می  ساخته  جزیره 
هاي بخش  داراي  مجموعه  این  و  است  طراحی   پایانی 

مجزا براي رشته هاي مختلف هنري است.
اماکن  عمرانی  توسعه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  مونسان 
سخت  با  همگام  هم  افزاری  نرم  حوزه  در  باید  فرهنگی، 

افزار برای اجرای برنامه های متنوع اقدام شود.
وی در پایان با اشاره به افزایش کیفیت برگزاری نمایشگاه 
کاهش  وجود  با  گفت:  امسال  قرآنی  محصوالت  و  کتاب 
تعداد شرکت کنندگان، نمایشگاه امسال در فضا و موقعیت 

بهتری در حال برگزاریست.
گفتنی است نمایشگاه قرآن جزیره کیش به مناسبت ماه 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  حضور  با  رمضان  مبارک 
انتظامی ویژه کیش و جمعی  امام جمعه، فرمانده  کیش، 
از مسئوالن این جزیره در محلی سرپوشیده جنب مسجد 

امام حسن مجتبی)ع ( افتتاح شد.

با ساخت بزرگترین مجموعه فرهنگی کشور در کیش باید 
برنامه های فرهنگی جزیره هم ارتقا یابد

پارک ساحلی ماهیگیر جاذبه ای دیگر در سواحل کیش
پارک های ساحلی با هدف افزایش نشاط و 
شادابی خانواده ها با امكانات متنوع درکرانه 
های شرقی سواحل کیش ساخته شده است.

الملل  اموربین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
ساحلی  پارک  کیش٫  آزاد٫  منطقه  سازمان 
به  مترمربع  هزار   4 مساحت  به  ماهیگیر 
کرانه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  همت 
و  شده  ساخته  کیش  سواحل  شرقی  های 
مرد ماهیگیر دارنده رکورد بزرگترین مجسمه 
فیگوراتیو کشور از ارتفاع 12 متری نظاره گر 

زیباییهای این پارک ساحلی است.
در پارک ساحلی ماهیگیر دو آب نما در دو 
جهت شرقی و غربی پارک بناشده  و این دو 
آبنما توسط یك جوی آب صد متری به هم 

متصل شده اند.
درختان  سایه  زیر  زیبا  های  استراحتگاه 

تنومند سواحل کیش هر رهگذری را برای 
دعوت  استراحت  به  دقایقی  آرامش  کسب 

می کند.
پارک  پردازی دکوراتیو  نور  آفتاب  با غروب 

ساحلی ماهیگیر با ایجاد آمیزه ای از فضاهای 
طراحی  از  دیگر  ای  جلوه  روشن  و  تاریك 
زیبای این پارک در معرض دید گردشگران 

قرار می دهد.

پارک ساحلی ماهیگیر با حفظ حریم سواحل٫ 
کیش  فایبرگالسی  مرتفع  مرد  زیرپای 
گسترده شده و دارای 500 مترمربع فضای 
سبز با انواع گیاهان بومی جزیره و گونه های 

سازگار با شرایط اقلیمی کیش است.
به همراه خانواده پای بر سنگفرش سنتی این 
پارک زیبا که می گذارید احساسی آرامشی 

توام با نشاط  به سراغتان می آید.
در  جدید  های  جاذبه  ایجاد  است  گفتنی 
سواحل کیش با هدف خلق فضاهای جدید 
در محیطهای ساحلی از جمله برنامه های 
و  است  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی 
تا کنون پارک های مختلفی با کار بریهای 
متنوع برای خانواده ها در سواحل کیش بنا 

شده است.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:
ممنوعیت افزایش خود سرانه قیمت های خدمات گردشگري و ورزشي در کیش

 فضای عمومی کیش زیر پوشش رایگان وای فای قرار می گیرد

تاسیس  مجوزهاي  صدور  کمیته 
ورزشي  و  گردشگري  خدمات 
خدمات  بر  نظارت  هدف  با  کیش 
مونسان  دکتر  حضور  با  گردشگري 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل 
این کمیته  آزاد کیش، در  سازمان منطقه 
که با حضور دکتر مونسان و اعضاي کمیته 
مدیرعامل  برگزارشد  مرداد   5 دوشنبه 
به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
هم  افزایش  در  کمیته  این  تاثیرتشکیل 
رفع  گفت:  مختلف  هاي  حوزه  افزایي 
مشکالت و مسایل مختلف حوزه گردشگري 

از نتایج مثبت برگزاري این کمیته است.
به  رسیدن  گردشگري،  توسعه  افزود:  وي 
و  ها  فعالیت  خصوص  در  مناسب  راهکار 
ساماندهي قیمت هاي خدمات گردشگري 
از جمله موضوعات مهم مورد بررسي در این 

کمیته است.
با تاکید بر تسریع در آماده  دکتر مونسان 
سازي شیوه نامه و آیین نامه ویژه خدمات 
توسعه  کارشناسان  توسط  گردشگري 
اقدام  این  مدیریت ظرف مدت یک هفته، 
کمیته  این  مصوبات  شدن  قانوني  براي  را 

ضروري دانست.
وي با اشاره به اهمیت جلوگیري از تخلف 
در  اعتدال  و  انصاف  جانب  رعایت  لزوم  و 

قیمت ها از اعضاي این کمیته خواست با 
تحقیق و بررسي در پي ارایه راهکاري جدید 
تا  باشند  گردشگري  خدمات  عرضه  براي 

جایگزین روش های فعلي شود.
نصب وب کیوسک از جمله موارد پیشنهادي 
در این نشست بود که در این طرح با نصب 
دستگاههاي اتوماتیک بدون دخالت نیروي 
به  نسبت  توانند  مي  گردشگران  انساني 

خرید خدمات کردشگري اقدام کنند.
در این خصوص با تایید مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش قرار شد از وب کیوسک 
میزان  بررسي  براي  اول  مرحله  در  ها 

استقبال گردشکران و رفع خطاها در کنار 
برخي کانترها استفاده شود.

دکتر مونسان در ادامه نرخ گذاري خدمات 
گردشگري و یا اعمال تغییر در قیمت ها را 
بدون اطالع و تصویب کمیته ممنوع اعالم  
کرد و افزود: افزایش قیمت ها باید بر اساس 
تا  باشد  نامه  آیین  در  فرمول هاي موجود 
اختالف  و  ها  واسطه  جویي  سود  جلوي 

قیمت گرفته شود.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
برنامه  طي  ها  قیمت  بررسي  از  ادامه  در 
کارشناسان  توسط  روزه   14 زمانبندي 

خدمات  تاسیس  مجوزهاي  کمیته 
گفت:  و  داد  خبر  ورزشي  و  گردشگري 
ارایه  و  بررسي  مسئول  اقتصادي  معاونت 
پیشنهاد در زمینه قیمت هاست و در جلسه 

آینده این موضوع پیگیري مي شود.
ایجاد کانترهاي عمومي در اماکن پر تردد 
مانند  فرودگاه  و پالژهاي آقایان و بانوان به 
همراه نصب وب کیوسک ها از دیگر موارد 
دکتر  که  بود  کمیته  این  در  پیشنهادي 
مونسان با موافقت در خصوص اجرایي شدن 
آنها گفت: این طرح ها در دو ماه نخست 
اجرا با هدف بررسي میزان موفقیت توسط  
بازرسي و نظارت بر عملکرد سازمان  اداره 

رصد مي شوند.
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  کمیته  این  برگزاري  اهمیت  بر  تاکید 
زمانبندي مناسب، بررسي در خواست ها و 
صدور و تمدید مجوز براي تاسیس یا ادامه 
فعالیت مراکز فروش خدمات گردشگري را 
از وظایف این کمیته دانست و گفت: کاهش 
مزایاي  جمله  از  اداري  هاي  بروکراسي 

برگزاري این کمیته است.
این  برگزاري  در  کرد  تاکید  مونسان  دکتر 
کمیته ها بدنبال بهترین اتفاق هستیم تا در 
همه بخش ها شاهد عملکرد سیستماتیک 
و  میزان خطا  با کمترین  ارائه خدمات  در 

باالترین سطح کیفیت باشیم

بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
علی  کیش٫  آزاد  منطقه  سازمان  الملل 
اختصاصی  گوی  و  گفت  در  اصغرمونسان 
صورت  اقدامات  مورد  در  ایرنا  خبرنگار  با 
ساخت  زیر  حوزه  در  رو  پیش  و  گرفته 
های ارتباطی IT و ICT با توجه به نیاز 
در  و  جدی  های  برنامه  از  گفت:  جزیره 
دست پیگیری در سالجاری، توجه به این 
2 حوزه است ، 20 پروژه برای آن تعریف 
شده است که به مرور در حال اجرای آنها 

هستیم.
وی افزود : از نیمه دوم سال گذشته ایجاد 
16 کیلیومتر فیبر نوری در شرق و شمال 
است  اقدامات  این  از جمله  جزیره  شرقی 
و  ارتباطات  وزارت  با  زیادی  پیگیری  و 
فناوری اطالعات انجام شده تا بخش های 

ارتباطی کیش به نقطه خوبی برسد.
وی بیان کرد: در این حوزه وضعیت قابل 
توجهی نداشتیم اما با تالش های صورت 
گرفته در طول سالهای اخیر شاهد بهبود 
نقطه  به  رسیدن  تا  اما  هستیم  حوزه  این 
مطلوب ،فاصله معنا دار زیادی وجود دارد .

مونسان همچنین گفت : تالش ما تدوین 
هم  بخش خصوصی  که  است  هایی  طرح 
از  یكی   ، کند  پیدا  ورود  آن  در  بتواند 
طرح های جدی و در دستور پیگیری در 
مدیر   ، است  رسانه  شهر  ایجاد  سالجاری 
پروژه ای برای آن تعریف شده که در حوزه 
رسانه فعال است و کارها را پیگیری خواهد 

کرد.

از  بخشی  گذشته  سال   : شد  آور  یاد  وی 
زیر چتر  فرودگاه  سالن  و  بازارهای کیش 
 ، گرفتند  قرار  رایگان   WI-Fi پوشش 
عمومی  فضاهای  تا  هستیم  این  بدنبال 
 WI_Fi جزیره کیش زیر پوشش رایگان
از  موضوعات  این  پیگیری  گیرد،  قرار 
اهداف جدی سازمان است که دنبال می 

شود.
اختصاصی  شبكه  زیرساخت  ایجاد  طرح 
آغاز  گذشته  سال  ماه  شهریور  فیبرنوری 
کردن  فراهم  برای  مهم  گامی  که  شد 
و  فناوری  توسعه  برای  الزم  بسترهای 

خدمات الكترونیك نوین در کیش است .
با این طرح ارتباط تمامی ساختمان ها و 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  اداری  مراکز 

تابعه و مجموعه هایی مانند  شرکت های 
فرودگاه، بندرگاه تجاری، پایانه مسافربری 
برقرار  شبكه  این  طریق  از  بیمارستان  و 

شده است.
کردن  الكترونیكی  با  شفافیت  افزایش   *

سیستم و کوتاه شدن دست دالالن
مونسان در مورد اعمال سیاست تك پنجره 
برای  اداری  مراحل  اینكه  و  کیش  در  ای 
اصلی  سرزمین  با  مطابق  گذاران  سرمایه 
اقدامات  از  یكی  گفت:  ؟  شود  می  انجام 
خوب در 22 ماه گذشته افزایش شفافیت 
حوزه  در   ، است  بوده  ها  سیستم  در  ها 
معاونت اقتصادی به نقطه مورد نظر رسیده 
بر  اقدامی  نمی کند  احساس  و کسی  ایم 
از  یكی   ، گیرد  می  صورت  رانت  اساس 

نقاط مورد ابهام و سوال برانگیز در تمامی 
کشور حوزه شهر سازی است ،برای اینكه 
مدیران و کارکنان خود را از اتهامات این 
گذاران  سرمایه  اینكه  و  کنیم  دور  حوزه 
احساس آرامش کنند، بهترین راه این بود 
قرار  الكترونیك  سیستم  در  فرآیندها  که 

گیرد .
از  ما پس  افزارهای  نرم   : داد  توضیح  وی 
تمامی   ، پیدا کرده است  یكسال خروجی 
محاسبات حوزه شهری با رایانه انجام می 
گیرد و خروجی قبض ها نیز از این طریق 
رونمایی  افزار  نرم  این  از  بزودی  است که 

خواهد شد.
مونسان به ایرنا گفت : این مساله آسودگی 
خیال برای تمامی مراجعان فراهم می کند 
طریق  از  ها  رسانی  اطالع  داریم  تالش   ،
این  در  کنندگان  درخواست  به  پیامك 
حوزه صورت گیرد که با این روش دست 

دالالن در پرونده ها نیز کوتاه می شود .
وی خاطر نشان کرد : اقدام بعدی کاهش 
حضور متقاضیان در ادارات و ارتباط چهره 
برای  مدارک  و  اسناد   ، است  چهره  به 
دسترسی به صورت شبكه اسكن می شود 
مراحل  دیگر  و  ها  شرکت  ثبت  برای  تا 
اداری نیازی به حضور و رفت و آمد چند 

باره نباشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: 
معاونت اقتصادی سازمان در حال تهیه نرم 
افزار است که بتوانیم سیاست تك پنجره 
ای همراه با شفاف سازی را اعمال کنیم. 
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فرهنگي  هاي  فعالیت  توسعه  از  فیلیپین  سفیر 
جزیره  در  نمایندگي  دفتر  ایجاد  و  فیلیپین  سفارت 

کیش خبر داد.
به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش ادواردو مارتین ارمنیز سفیر فیلیپین در دیدار با 
مشاورعالي مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به 
حضور تعداد زیادي از اتباع فیلیپیني در این منطقه گفت: با 
توجه به افزایش شمار گردشگران فیلیپیني که براي تمدید 
کیش  به  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهاي  در  خود  ویزاي 
سفرمي کنند تاسیس دفتر نمایندگي سفارت فیلیپین در 
این منطقه با هدف توسعه فعالیت هاي فرهنگي و همچنین 
رسیدگي به امور این اتباع از اهمیت خاصي برخوردار است.

انجام  دفتر  این  تاسیس  اداري  و  اولیه  مراحل  افزود:  وي 
شده است و با همکاري سازمان منطقه آزاد کیش بزودي 
فعالیت دفتر نمایندگي سفارت فیلیپین در این منطقه آغاز 

خواهد شد.
 سفیر فیلیپین گفت: اتباع فیلیپیني مي توانند در زمینه هاي

با  و  آزاد کیش همکاري کنند  با سازمان منطقه  مختلفي 
زبان  آموزگاران مجرب  افراد  این  میان  در  اینکه  به  توجه 
وجود  نیز  گردشگري  و  هتلداري  کارشناسان  و  انگلیسي 
دارد این افراد مي توانند در زمینه آموزش زبان انگلیسي 
رایگان به ساکنان و ارائه تازه ترین دستاوردها و روش هاي 
عرصه  فعاالن  به  هتلي  خدمات  سطح  ارتقاء  و  هتلداري 

گردشگري کیش کمک کنند.
وي با بیان اینکه طبق قانون کار جمهوري اسالمي ایران 
تاکید  ندارند  را  در جزیره کیش  کار  مجوز  فیلیپین  اتباع 
در  افراد  این  اقامت  زمان  شدن  طوالني  به  توجه  با  کرد 
تجارب  که  هستند  عالقمند  آنها  از  بسیاري  منطقه،  این 
و  ساکنان  اختیار  در  رایگان  طور  به  را  خود  خدمات  و 
گردشگران قرار دهند و تحقق این امر موجب توسعه روابط 

فرهنگي دو کشور مي شود.
همکاري شرکت هاي فیلیپیني فعال در زمینه دریانوردي، 
خدمات بندري و ساخت بنادر کانتینري با سازمان منطقه 
آزاد کیش از دیگر مواردي بود که سفیر فیلیپین در این 

دیدار مطرح کرد.
رسول کشت پور مشاورعالي مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
با اعالم نظر مثبت خود مبني بر  کیش نیز در این دیدار 
گفت:  کیش  در  فیلیپین  سفارت  نمایندگي  دفتر  تاسیس 
در نشستي که بزودي با حضور دکتر مونسان مدیر عامل 
سازمان منطقه آزاد کیش و مسئوالن سفارت فیلیپین در 
تهران برگزار مي شود چگونگي تأسیس این دفتر و اهداف 

آن بررسي خواهد شد.
در  کیش  جزیره  هاي  پتانسیل  بر  تاکید  با  پور  کشت 
خصوص جذب سرمایه گذار و گردشگر ابراز امیدواري کرد: 
ورود گردشگران فیلیپیني به کیش تنها محدود به مسافران 
چنج ویزایي نباشد و گردشگران فیلیپیني براي بهره مندي 
جزیره  طبیعي  هاي  زیبایي  و  گردشگري  هاي  جاذبه  از 
زیباي کیش به این منطقه سفر کنند. سرمایه گذاران این 
کشور نیز با فرصتها و زمینه هاي متنوع سرمایه گذاري در 
جزیره کیش آشنا شده فعالیت هاي اقتصادي خود را در 

جزیره کیش آغاز کنند.

سازی،  عینک  المللی  بین  نمایشگاه  اولین 
اپتومتری و تجهیزات و ابسته در جزیره کیش 
و  عمومی  روابط  گزارش  به  شود.  می  برگزار 
اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش اولین 
نمایشگاه بین المللی عینک سازی، اپتومتری و 
تجهیزات وابسته 5 تا 8 آذر ماه امسال به مدت 

4 روز در جزیره کیش برگزار می شود.
انتقال تکنولوژی به تولید کنندگان داخل کشور 
صنعت  در  خارجی  گذاران  سرمایه  جذب  و 
نمایشگاه  این  برگزاری  اصلی  اهداف  اپتیک 
تخصصی با حضور شرکت های داخلی و خارجی 
المللی  بین  نمایشگاه  اولین  برگزاری  با   است. 
و  وابسته  تجهیزات  و  اپتومتری  سازی،  عینک 
کشورهای  از  خارجی  کنندگان  بازدید  جذب 
تولیدات  صادرات  جهت  در  بلند  گامی  منطقه 
داخلی و برقراری ارتباطات تجاری با  کشورهای 

منطقه برداشته می شود.
همچنین درحاشیه برپایی این نمایشگاه اولین 

در  رو  پیش  های  فرصت  المللی  بین  همایش 
 تجارت اپتیک در سالن همایش های بین المللی 

جزیره کیش برگزار می شود.
و  داخلی  مطرح  سخنرانان  همایش  این  در 
خارجی به بررسی فرصت های موجود در تجارت 
ها  فرصت  این  از  استفاده  های  راه  و   اپتیک 

خواهند پرداخت.
طراحی  تخصصی  مسابقه  اولین  برگزاری 
داخلی  گذاران  سرمایه  ترغیب  با هدف  عینک 
همچنین  و  عینک  تولید  عرصه  به  ورود  برای 
از  زمینه  این  در  بالقوه  استعدادهای  شناسایی 

دیگر برنامه های این نمایشگاه است.
صنعت  فعاالن  آگاهی  و  دانش  سطح  افزایش 
اپتیک از دیگر نیازهای ضروری برای پیشرفت 
راستا  این  در  که  است  صنعت  این  ارتقاء  و 
سمینارهای آموزشی متعددی با همکاری یک 
برگزار بازدیدکنندگان  برای  اسپانیایی   شرکت 

 می شود.

توسعه فعالیت هاي فرهنگي سفارت فیلیپین در جزیره کیش

کیش میزبان اولین نمایشگاه بین المللی عینك سازی، اپتومتری و تجهیزات وابسته

روابط  گزارش  به 
امور  و  عمومی 
بین الملل سازمان 
آزاد کیش  منطقه 
شبكه  از  نقل  به 
اطالع رسانی تدبیر 
و امید، مجید جلیل 
سرقلعه عضو گروه 
عمران مجلس نهم 
ضمن قابل  ستایش 
عملكرد  دانستن 
به   مونسان  دکتر 
عنوان رییس سازمان منطقه آزاد کیش دررابطه با پروژه های 
جدید اجرا شده در این منطقه گفت: امید است چنین پروژه 
های عمرانی ارزشمندی در سایر مناطق آزاد نیز صورت بگیرد تا 

هر چه بیش تر شاهد رونق صنعت گردشگری در کشور باشیم.
مجید جلیل سرقلعه در گفتگو با شبكه  اطالع رسانی تدبیر 
و امید در مورد پروژه ی تصفیه خانه کیش گفت: این پروژه 
مدت ها زمان برد تا به مرحله ی اجرا رسید و اجرای آن باعث 
خوشحالی است چرا که این تصفیه خانه از پیشرفته ترین و 

مجهزترین تصفیه خانه های کشور است و بر اساس فناوری 
روز دنیا ساخته شده است.

فاضالب  تصفیه  خانه،  تصفیه  این  راه اندازی  با  افزود:  وی 
مشكالت  عمده  حل  هدف  با  تجاری   و  مسكونی  مناطق 
فاضالب  دفع  به مشكالت  توجه  با  محیطی جزیره  زیست  
ناشی از محدودیت ظرفیت تصفیه خانه های موجود، استفاده 
سبز،  فضای  آبیاری  جهت  تصفیه  شده  پساب  از  مجدد 
ذخیره طوالنی  مدت لجن جهت به کارگیری به  عنوان کود 
مناسب  و عملكرد  توسعه فضای سبز  و  بهبود خاک  برای 
در شرایط افزایش ناگهانی فاضالب در زمان های خاص به 

بهره برداری رسیده است.
عضو گروه عمران  مجلس نهم در ادامه به ساخت باغ راه ها 
از  یكی  کرد:  اظهار  رابطه  این  در  و  کرد  اشاره  کیش  در 
نمونه های خوب تحقق معماری ایرانی، ساخت باغ راه کیش 
اقوام مختلف  است که هشت منطقه را که دارای فرهنگ 
دروازه  با  نمادین  به  صورت  و  معرفی می کند  است  ایرانی 
از  عبور  از  و پس  آغاز شده  میدان سعدی  از  قرآن شیراز 
دروازه های سی وسه  پل اصفهان، دروازه امام محمد غزالی 
در خراسان، دروازه رق آباد کرمان، دروازه پل دختر لرستان، 
و  کرمانشاه  طاق بستان  دروازه  تبریز،  علیشاه  ارگ  دروازه 

دروازه های شمیران و سردر باغ ملی تهران در میدان هرمز 
به طول چهار ونیم کیلومتر به پایان می رسد.

اسالمی ضمن  لردگان در مجلس شورای  نماینده ی مردم 
این  در  آب  روی  بر  هتل  ساخت  دانستن  توجه  جالب  
بخش  سرمایه گذاری  با  هتل  این  ساخت  گفت:  جزیره 
خصوصی صورت گرفته است و نمونه ی مشابه آن فقط در 
جزایر مالدیو و کارائیب ساخته شده است. تماشای وقایع 
دریایی از طریق کف شیشه ای این هتل روی آب به همراه 
مؤثر  بسیار  گردشگر  در جذب  قطعاً  آن  نورپردازی خاص 

خواهد بود.
مجید جلیل سرقلعه همچنین اقدام  تیم مدیریتی مجرب 
در  گذاری  به سرمایه  اهمیت  بر  که عالوه  مونسان   آقای 
پارک"  دو  احداث  با  نیز  کیشوندان  به  کیش  گردشگری 
کیفیت  بهترین  با  و  زمان  کمترین  در  شهر"  و"  خانواده" 
ممكن  توجه کرده اند را به  عنوان گام ارزنده ای در افزایش 
جاذبه های کیش دانست  و افزود: امید است چنین پروژه 
های عمرانی ارزشمندی در سایر مناطق آزاد  نیز صورت 
بگیرد تا هر چه بیش تر شاهد رونق صنعت گردشگری در 

کشور باشیم.

گام های بلند و ارزشمند تیم مدیریتی در جزیره کیش
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه سرمایه 
گذاران زیادی ظرفیت های کیش را رصد می کنند افزود: 
و  مذاکرات  از  پس  کشور  تجاری  فضای  مناسب شدن  با 
حضورهیات های تجاری به رونق سرمایه گذاری خارجی 

در جزیره کیش امیدوار هستیم.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش به نقل از ایرنا، علی اصغر مونسان در خصوص 
گذاری  سرمایه  به  مربوط  مباحث  ها  ساخت  زیر  توسعه 
و  صادرات  مسیر  در  موجود  موانع  خارجی،  و  داخلی 
واردات، تجهیز ناوگان هوایی، توسعه بندرگاه، زیر ساخت 
حوزه  زمین،  فروش  و  پایدار  آمدهای  در  ارتباطی،  های 
انجام  اقدامات  گردشگری و چالش ها، موانع، مشکالت و 

شده گفت و گو کرد که بخشی از آن در ذیل می آید.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه گردشگری و تجارت از ماموریت های اصلی 
منطقه آزاد کیش است و جذب سرمایه گذار خارجی نیز از 
وظایف سازمان به شمار می رود در این زمینه چقدر موفق 
دار  عهده  زمان  از  گذاری  روند سرمایه  و  اید  کرده  عمل 
شدن این مسوولیت چگونه بوده است گفت : ماموریت های 
متفاوتی برای مناطق آزاد تعریف شده و موضوع محوری 
در کیش توسعه گردشگری است، ما اجازه  ورود صنایع 
بزرگ به کیش را نداده ایم چرا که وجود صنایع آالینده، 

به محیط زیست منطقه آسیب می رساند. 
وی اظهار داشت: کیش دارای شش شهرک صنعتی با 500 
صنعت HIGH TEK شامل صنایع دارو و تجهیزات پزشکی، 
مواد غذایی و بهداشتی، صنایع پشتیبانی نفت، بسته بندی 
است که صنایع کوچکی هستند اما به لحاظ تولید فعالند.

در  داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
بخش جذب سرمایه گذاری خارجی تا قبل از جمع بندی 
مذاکرات، فضای سنگینی بر کشور حاکم بود و ما تنها یک 
پروژه سرمایه گذاری خارجی داشتیم، زمانی که مسیر های 
انتقال پول و ارز مسدود شده، بیمه های بین المللی وجود 
آنسوی  در  کشور  برای  مناسبی  تبلیغاتی  فضای  و  ندارد 
سرمایه  امکان  نشده،  ایجاد  ها  سال  این  طی  در  مرزها 

گذاری خارجی نیز بسیار اندک بوده است.
با بازشدن فضا و تبادل هیات های تجاری به رونق سرمایه 
گذاری امید داریم/ کیش پایگاهی منطقه ای برای سرمایه 

گذاری
مونسان در پاسخ به این سوال که مهمترین موانع بر مسیر 
سرمایه گذاری چیست؟ و اینکه برای شناساندن ظرفیت 
جذب  راستای  در  هایی  برنامه  چه  کیش  اقتصادی  های 
وجود  به  توجه  با  گفت:  ایرنا  به  دارید؟  گذاری  سرمایه 
تحریم ها و اثرات ناشی از آن در طی سالها، عالقمندی به 
سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا کرده بود، نبود امکان 
نقل و انتقاالت مالی و جابجایی پولی، نبود بانک های بین 
المللی و بیمه های بین المللی و شرکت های تعیین ریسک 
بین المللی که سرمایه گذاران بین المللی آن را قبول دارند 
همه دست به دست همه داده تا سرمایه گذاری خارجی در 

ایران عدد قابل قبولی نداشته باشند .
های  هیات  تبادل  و  فضا  شدن  باز  با  داشت:  اظهار  وی 
تجاری بین کشورها می توان به رونق سرمایه گذاری امید 
کیش  به  خارجی  هیاتی  اخیر  روزهای  در  داشت،  زیادی 
سفر داشت و عالقمند به سرمایه گذاری بود که طرح های 
مختلفی برای سرمایه گذاری پیشنهاد شد و آنها مشغول 
اتریش  از  نیز هیات تجاری  بررسی هستند، سال گذشته 
به کشور سفر کرد، آنها نیز عالقمند به سرمایه گذاری در 
رایزنی  با  بیمارستان هستند،  و  حوزه گردشگری سالمت 
های صورت گرفته و فضای پیش رو قرار است در پاسخ به 
سفر آنها، سفری به اتریش داشته باشیم و در صورت فراهم 

شدن شرایط الزم، موافقت نامه همکاری امضا می کنیم .
با  مقایسه  قابل  کشور  آزاد  مناطق  اینکه  بیان  با  مونسان 

دیگر کشورها نیست؛ اظهار داشت: هم اکنون قانون نسبتاً 
خوبی برای مناطق آزاد در کشور وجود دارد اما متاسفانه 
بسیاری آن را رعایت نمی کنند، محدودیت ها به شدت 
افزایش یافته است، با راحتی عملیاتی که مناطق آزاد دیگر 

کشورها دارند فاصله زیادی داریم.
رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش گفت: ما نیز 
درگیر بروکراسی ها ی اداری کشور هستیم، دستگاه های 
نظارتی متعددی امور را رصد می کنند و ما دائم پاسخگو 
صورت  به  آزاد  مناطق  بر  که  انتقادی  فضای  هستیم، 
کند  و  سخت  آزاد  مناطق  در  را  کار  دارد  وجود  عمومی 
کرده است شاید بتوان یکی از دالیل را اقدامات و اتفاقات 

صورت گرفته در سالهای گذشته دانست.
خارجی  گذاری  سرمایه  شرکتهای  کرد:  تصریح  وی 
بازار و فرصتهای  ارزیابی  سالهاست که در حال بررسی و 
سرمایه گذاری در ایران به ویژه در حوزه های نفت و گاز 
هستند، برخی از آنها نیز اعالم آمادگی کرده بودند اما به 
نداشت.  امکان وجود  این  دلیل فضای موجود در گذشته 
خارجی  شرکتهای  مذاکرات،  از  پس  فضای  با  امیدواریم 

مطرح وارد عرصه سرمایه گذاری شوند .
سرمایه  برای  ای  منطقه  پایگاه  کیش  مونسان،  گفته  به 
گذاری است و به دلیل وجود مزیت هایی همچون معافیت 
پروازی  های  ظرفیت  با  فرودگاه  وجود  مالیاتی،  های 
مناسب، زیر ساخت های الزم، وجود بندرگاه ها با ظرفیت 
در  اداری  پایین  بروکراسی  پایین،  گمرکی  عوارض  باال، 
منطقه، گزینه ای مناسب برای شرکتهای خارجی است که 
این منطقه را به عنوان پایگاه سرمایه گذاری انتخاب می 
کنند، وجود فضای راحت و آسان برای فعالیتهای اقتصادی 
و سرمایه گذاری سبب بهبود فضای کسب و کار و تجارت 

می شود .
عالقمند به افزایش طراز صادراتی هستیم / آمار صادرات 

کیش نسبت به دیگر مناطق قابل قبول است
گذارانی  سرمایه  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مونسان 
در اولویت سرمایه گذاری در کیش هستند؟ آیا آن دسته 
که به قصد صادرات تولید می کنند یا کسانی که به قصد 
بودن  مهم  رغم  به  گفت:  دارند؟  فعالیت  داخلی  تولید 
جایگاه تولید برای ما، فعالیتی که منجر به صادرات شود 
دارای اهمیت بیشتری است. ماموریت مهم ما فعال کردن 
تجارت است؛ عالقمندیم طراز صادراتی ما نسبت به واردات 

افزایش پیدا کند.
وی تاکید کرد: کیش ماموریت خود را در این زمینه خوب 
انجام داده است، تمامی کسانی که به فعالیت مناطق آزاد 

محل  هیچگاه  کیش  که  دانند  می  خوبی  به  دارند  انتقاد 
ورود کاالهای لوکس به کشور نبوده است، کاالهایی که از 
کیش به کشور وارد می شود عمدتا کاالهای اساسی، مواد 

و قطعات اولیه صنایع و یا تولیدات کیش است .
مونسان در مورد اینکه تاکیدات زیادی بر این موضوع که 
مناطق آزاد باید سکوی صادرات کشور باشند نه واردات در 
ایرنا که چه آماری از میزان صادرات و  پاسخ به خبرنگار 
واردات دارید و اینکه در زمینه ایجاد اشتغال و صدور جواز 
برای واحدهای صنعتی چگونه عمل کرده اید؟ گفت: آمار 
صادرات کیش نسبت به مناطق آزاد دیگر بسیار قابل توجه 
است، در قیاس با استان ها نیز عدد باالیی داریم، اما در 
مجموع راضی نیستم، فضا باید بگونه ای باشد که مناطق 
آزاد به ویژه کیش نقطه ای برای صادرات و تجارت باشد 

که امیدواریم این مهم در فضای پیش رو محقق شود .
وی یاد آور شد: در سال 92 کل صادرات صورت گرفته از 
کیش 131 میلیون دالر بوده که در سال 93 با رشد 30 
درصدی به 171 میلیون دالر رسیده است، ارزش دالری 
صادرات واحدهای تولیدی سال 92 در کیش 54 میلیون 
دالر بوده که در سال 93 به 76 میلیون دالر رسیده است .
سال  در  کیش،  به  کاال  واردات  حوزه  در  گفت:  مونسان 
93 نسبت به سال 92 چهار ممیز هشت درصد با کاهش 
روبرو بودیم ، در سال 92 ترانزیت کاال به سرزمین اصلی 
و  هزار  به سه  میزان  این  در سال 93  که  بوده  تن   782
820 تن رسیده است. ارزش کل صادرات در سال گذشته 
327 میلیون دالر و ارزش کل واردات 508 میلیون دالر 
در  بیشتر صادرات  رشد  شاهد  داریم  امید  که  است  بوده 

آینده باشیم.
وی در ادامه در مورد آمار ثبت شرکت ها و میزان اشتغال 
نیز گفت: در سال 92 آمار ثبت شرکت ها 770 شرکت 
بوده که با رشد 17 درصدی در سال 93 به 900 شرکت 

رسیده است .
مونسان افزود: صدور جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی 
 46  ،92 سال  در  ریال،  میلیارد   34 یک  و  نود  سال  در 

میلیارد ریال و در سال 93 به 63 میلیارد ریال.
در بحث اشتغالزایی سال 91 ، یک هزار و 200 شغل ایجاد 
شده، در سال 92 این رقم به یک هزار و 800 نفر و در 

سال 93 به دو هزار نفر رسیده است.
رییس هیات مدیره منطقه آزاد کیش اظهار داشت: در سال 
93، سرمایه گذاری در بخش صنعت 55 درصد رشد داشته 
است، ارزش کل محصوالت صادر شده صنعتی، 40 درصد 

رشد داشته و به عدد80 میلیون دالر رسیده است.

رونق سرمایه گذاری خارجی در کیش
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توسعه گردشگری کیش نیازمند برنامه های 
زیرساختی و نگاه بلند مدت است

راهکارهای  و  موقتی  های  ریزی  برنامه  از  مونسان  دکتر 
و  کرد  یاد  گردشگری  در  معضلی  عنوان  به  مدت  کوتاه 
بلند  های  برنامه  و  مطمئن  های  زیرساخت  ایجاد  گفت: 

مدت الزمه توسعه در گردشگری کیش است.
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
اینکه  وجود  با  گفت:  مونسان  دکتر  کیش،  آزاد  منطقه 
رویکرد جزیره کیش به عنوان نخستین منطقه آزاد کشور 
گردشگری و تجارت است اما توسعه گردشگری به عنوان 
مهمترین ماموریت کیش بدون اقدامات زیرساختی انجام 
شده بود و نیاز شدیدی به ایجاد یک زیرساخت اصولی و 

اساسی در این حوزه بود.
گردشگری  رونق  برای  زیادی  های  فعالیت  افزود:  وی 
کیش در سال های گذشته انجام شده بود اما این اقدامات 
راهکارهای موقتی بود که در یک بازه زمانی کوتاه باعث 
جذب گردشگر شده و در ماه های دیگر سال، گردشگری 

کیش دچار رکود بود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به مطالعات 
انجام شده در حوزه گردشگری گفت: در  بررسی های  و 
دنیای امروز که موفقیت در رقابت منوط به انجام تحقیق 
و پژوهش همه جانبه برای کارهاست در بخش گردشگری 
تصمیم گیری ها بدون پشتوانه تحقیقاتی و بدون نگاه بلند 
از آن هنوز بر  انجام می شد که آسیب های ناشی  مدت 

پیکره گردشگری کیش باقی مانده است.
اصولی  ساختار  به  نیاز  کیش  گردشگری  کرد:  تاکید  وی 
ها  ریزی  برنامه  موفق،  الگوهای  و  استانداردها  اساس  بر 
انقالب و تحولی در  امر  این  اقدامات زیرساختی داشت  و 
گردشگری کیش ایجاد می کند که نتایج آن در بلند مدت 

بدست می آید.
که  کیش  اقتصاد  موقتی  تسکین  گفت:  مونسان  دکتر 
 وابسته به گردشگری است با تصمیم گیری های لحظه ای 
و پراکنده راه حل خوبی برای پیشرفت این جزیره نیست 

و  ها  پتانسیل  شناسایی  با  باید  ها  ریزی  برنامه  بلکه 
ظرفیت های کیش باشد تا عالوه بر رونق امروز به عنوان 

زیرساختی برای آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان کرد: شناخت 
وضع موجود جزیره کیش اولین اقدام هدفمند انجام شده 
برنامه ریزی و تعیین راهکارهای توسعه گردشگری  برای 
کیش بود. برای ایجاد ساختار مناسب و منطقی باید ابتدا 
بستر و زمینه خوبی مهیا شود به همین منظور با برگزاری 
جلسات مستمر و گردآوری نظرات مشاوران مجرب کشور 
کشور،  در  موفق  اقتصادی  فعاالن  گردشگری،  درحوزه 
نمایندگان و مدیران جوامع و اصناف و سرمایه گذاران جزیره 
راهکار  به طرح  اقدامات گذشته  با آسیب شناسی  کیش، 
 برای معضالت و مشکالت گردشگری کیش، آماده سازی
زیرساخت ها و تعیین خط مشی صنعت گردشگری کیش 

پرداختیم.
وی افزود: با وجود اقدامات انجام شده مشهود است ایجاد 
تحول در گردشگری جزیره کیش نیازمند گذشت زمان و 

تداوم در فعالیت هایی است که آغاز کرده ایم.
گردشگری  دوش  بر  سنگینی  بار  گفت:  مونسان  دکتر 
اجرای  با  همزمان  اینکه  بود  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
 برنامه های روزانه، تصمیم گیری و انجام کارها به گونه ای
دیده  آن  در  نیز  آینده  موفقیت  امروز،  بر  که عالوه  باشد 

شده و پشتوانه فعالیت های آتی باشد.
و  مسئوالن  تالش  خداوند،  لطف  به  اینکه  بیان  با  وی 
این  در  مؤثری  کارهای  تاکنون  بخش خصوصی  همراهی 
افزایش  با  که  ها  واسطه  حذف  افزود:  شده  انجام  زمینه 
ناعادالنه قیمت ها آسیب جدی به گردشگری کیش زده 
بودند از مهمترین فعالیت های انجام شده سازمان منطقه 
ها  مخالفت  وجود  با  که  بود  گذشته  سال  در  کیش  آزاد 
دلسوزان  همت  به  منتفع  اشخاص  های  اندازی  سنگ  و 

کیش انجام شد.

دکتر مونسان از عرضه بلیت با نرخ مصوب و جلوگیری از 
ایجاد بازار سیاه فروش بلیت در ایام نوروز به عنوان یکی 
از اقداماتی یاد کرد که با وجود مشکالت بسیار در نوروز 

94 اجرایی شد و رضایت بخشی خوبی به دنبال داشت.
کشورهای  با  پروازی  خطوط  برقراری  از  ادامه  در  وی 
همسایه و حضور در نمایشگاه های بین المللی برای توسعه 
گردشگری بین المللی نام برد وگفت: معرفی و شناساندن 
ظرفیت های کیش به دیگر کشورها دو نتیجه ارزشمند به 
همراه دارد. سرمایه گذاران خارجی با شناخت فرصت های 
طبیعی، بومی و تسهیالت قانونی این منطقه آزاد راغب به 
سرمایه گذاری در کیش می شوند. همچنین تورگردانان 
و گردشگران خارجی نیز با دیدن پتانسیل ها و زیباییهای 
این جزیره  به  برای سفر  مقصدی جدید  عنوان  به  کیش 

مرجانی عالقمند می شوند.
همپای  داد:  ادامه  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر 
فعالیت های بین المللی برگزاری جشنواره های مختلف و 
اهدای جوایز ارزنده، افزایش جاذبه های گردشگری کیش 
با اجرای طرح ها و پروژه های جدید، کاهش هزینه های 
سفر، ارتقاء کیفیت اجناس و جلوگیری از واردات کاالهای 
بی کیفیت از دیگر اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش است 
که به منظور افزایش انگیزه های سفر و جذب گردشگران 

داخلی انجام می شود.
مسابقات  و  ها  همایش  و  ها  نمایشگاه  برگزاری  از  وی 
از  دیگری  بخش  عنوان  به  المللی  بین  و  ملی  ورزشی 
فعالیت های هدفمند در گردشگری کیش یاد کرد و افزود: 
در برنامه گردشگری کیش توجه شده است جذب گردشگر 
منحصر به گردشگران تفریحی نباشد بلکه با توجه به تنوع 
 در پتانسیل های موجود در جزیره کیش در همه زمینه ها 
گردشگری  ورزشی،  گردشگری  علمی،  گردشگری  شامل 
 تفریحی، گردشگری فرهنگی و گردشگری سالمت برنامه ریزی 

شود.
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مسابقات قرآن و حدیث جزیره کیش با تقدیر 
از نفرات برتر به کار خود پایان داد.

سازمان  الملل  اموربین  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
منطقه آزاد کیش٫ در آیین اختتامیه مسابقات قرآن 
و  االسالم  رمضان حجت  مبارک  ماه  ویژه  و حدیث 
برگزاری  به  اشاره  با  علیدادی  حسن  المسلمین 
های  برنامه  از  یکی  عنوان  به  قرآن  با  انس  محافل 
فراهم شدن  از  ارزشمند فرهنگی در جزیره کیش٫ 
بسترهای الزم برای رشد و توسعه برنامه هایی از این 

دست قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه کیفیت برگزاری این رقابت ها هر 
به  نسبت  آدمی  :هر چه  افزود  یابد  می  بهبود  سال 
قرآن کریم ، معارف دینی ، روایات اسالمی و احادیث 
هموارتر  سعادت  به  وی  رسیدن  راه  شود  آشناتر 

خواهد شد.
امام جمعه کیش آشنایی به قرآن را زمینه ساز عمل 
قرآنی  منویات  به  عمل  گفت:  و  کرد  عنوان  آن  به 
سخنان  از  پیروی  همچنین  و  آن  سیره  به  تاسی   ،
معصومین )ع( تنها راه سعادت بشر در زندگی است.

عمل  کرد:  تصریح  علیدادی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
به قرآن ذخیره ارزشمندی برای روز حساب خواهد بود، 
است  خوب   ، است  کوتاه  دنیا  از  آدمی  دست  که  روزی 
اندوه  به فکر این ذخیره الهی باشیم تا گرفتار حسرت و 

نشویم.
وی با اشاره به فرا رسیدن عید سعید فطرگفت : امیدوارم 
فضیلت های این ماه٫ ما را در زمره چهره هایی قرار دهد 

که به دستورات و خطابه های قرآن بیشتر عمل کنیم.
خطیب جمعه کیش در بخش دیگری از سخنان خود به 
موفقیت تیم ایران درمذاکرات هسته ای اشاره کرد و افزود 
ترین روزهای  تاریخی  ترین و  از پرشکوه  این روز یکی   :
پس از انقالب اسالمی است، دعا کنیم جمع بندی صورت 
گرفته بین ایران و کشورهای پنج به اضافه یک ختم به 
خیر شود و به نفع نظام جمهوری اسالمی و مردم شهید 

پرور رقم خورد.
در ادامه این مراسم سرپرست مدیریت فرهنگی و آموزشی 
آزاد  منطقه  سازمان  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  معاونت 
کیش با بیان اینکه امسال با رویکرد جدیدتری برنامه های 
فرهنگی را برگزار کرده ایم اظهار داشت: تالش ما توسعه 

کمی و کیفی مسابقات قرآنی است.
سعید دهقان با بیان اینکه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
نظرات  نقطه  به  است  قرآنی  ای  خانواده  از  خود  کیش 
به  فرهنگی  های  برنامه  ترویج  و  برگزاری  در  وی  مثبت 
قرآن  مسابقات   : افزود  و  کرد  اشاره  قرآن  درحوزه  ویژه 
و حدیث رمضان امسال به صورتی ویژه و در رشته های 

نهج  های  و حفظ حکمت  اذان   ، ترتیل   ، قرائت   ، حفظ 
البالغه برگزار شد.

وی با اعالم اینکه بیش از 800 نفر در این رقابت ها و در 
دو بخش بانوان و آقایان و در رده های زیر 16 و باالتر از 
16 شرکت کردند افزود : در هر رده به نفرات اول تا سوم 

جوایز ارزنده ای اهدا شد.
حدیث   ، بگیرید  جایره  و  بخوانید  قرآن  بخش  برگزاری 
بخوانید و جایره بگیرید و همچنین چهره به چهره شدن 
اساتید با شرکت کنندگان و رفع ایرادات به صورت شفاهی 

از برنامه های ابتکاری مسابقات امسال بود.
پخش نماهنگ قرائت قرآنی قاریان ایرانی و مصری، اجرای 
در  قطعه  دو  اجرای  کیش،  تواشیح  گروه  توسط  برنامه 
وصف امام زمان )عج( و همچنین اتحاد و انسجام مسلمین 
کاری از گروه بین المللی مدیحه سرایی و همخوانی ذکر 

از دیگربخش های این برنامه بود.
محمد رضا پورزرگری قاری بین المللی قرآن نیز پیش از 
قرائت آیاتی از قرآن در این مراسم اظهار داشت : انسان 
هرچه دارد از قرآن است و هر اندازه در این زمینه و معارف 

دینی کار شود باز کم است.
آموزش  های  کارگاه  و  ها  برنامه  باید  اینکه  بیان  با  وی 
این  کنندگان  برگزار  از  باشد  فعال  سال  طول  در  قرآن 
مسابقات در ایجاد فضای معنوی در ماه پرفضیلت رمضان 

قدردانی کرد.
به  امیدواریم  داشت:  اظهار  قرآن  المللی  بین  قاری  این 
کشور  و  مردم  برای  ای  هسته  تیم  پیروزی  قرآن  برکت 

برکات زیادی به همراه داشته باشد.

جوایز  اهدا  و  تهران  از  اعزامی  و  جزیره  داوران  از  تقدیر 
به برگزیدگان بخش های مختلف این مسابقات با حضور 

مسووالن پایان بخش این برنامه بود.
افتتاح نمایشگاه قرآن کریم در حاشیه این مراسم از دیگر 

برنامه های فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش بود.
افتتاح  مراسم  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اهمیت  بر  تاکید  با  قرآنی  محصوالت  و  کتاب  نمایشگاه 
برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و قرآنی گفت: نمایشگاه 

امسال با کیفیت باالتری برگزار  شده است.
با  همزمان  کیش  قرآنی  محصوالت  و  کتاب  نمایشگاه 
نخستین شب از لیالی قدر با حضور دکتر مونسان٫ حجت 
االسالم والمسلمین علیدادی٫ فرمانده انتظامی ویژه کیش 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  ومدیران  معاونان  از  و جمعی 
درمحلی سرپوشیده جنب مسجد امام حسن مجتبی )ع( 

گشایش یافت.
غرفه های کتب قرآنی و مذهبی ، کودک و نوجوان ، ارائه 
محصوالت هنری قرآنی ، تابلوهای مذهبی ، اجرای نمایش 
با موضوعات تربیتی و اخالقی در غرفه کودک  عروسکی 
، برگزاری مسابقات محتوایی با موضوعات تربیتی ، غرفه 
خالقیت برای کودکان و طرح اکرام یتیمان از بخش های 

این نمایشگاه بود
بازدید  جهت  رمضان  مبارک  ماه  پایان  تا  نمایشگاه  این 

کیشوندان و مسافران ادامه داشت.
الزم به ذکر است این برنامه ها به همت معاونت فرهنگی 
و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در ایام ماه مبارک 

رمضان برگزار شد.

آیین اختتامیه مسابقات قرآن و حدیث 
کیش برگزار شد

اردیبهشت10 5 تیر 101394 شماره 18نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم



با ارتقاء سطح استاندارد فرودگاه بین المللی کیش، پروازهای پهن پیکر دراین فرودگاه پذیرش می شوند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با تاکید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر توسعه امکانات، خدمات و سطح استانداردهای 
فرودگاه بین المللی کیش و تالش های صورت گرفته توسط مسئوالن و کارکنان این مجموعه، کتیگوری محافظت ایمنی و آتش نشانی و نجات فرودگاه بین المللی کیش از 

7 به استاندارد 8 ارتقاء یافت.
ارتقاء کتیگوری فرودگاه کیش پس از چندین دهه عالوه 
ایمنی  رفتن  باال  باعث  فرودگاه،  این  استانداردسازی  بر 
پروازها و پذیرش هواپیماهای پهن پیکر در فرودگاه بین 

المللی جزیره کیش می شود.
کسب این رده استاندارد فرودگاهی نیازمند رعایت دقیق 
دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوط به تامین نیروی 
انسانی، تجهیزات خودرویی، امکانات انفرادی و مواد اطفاء 
حریق بود که در پی پیگیری ها و همت همه بخش های 
ثبت  و  هواپیمایی  سازمان  تایید  از  پس  کیش  فرودگاه 

هوانوردی کشور به دست آمد.
 گفتنی است عملیات بهسازی باند جنوبی و مخازن سوخت رسانی
المللی  بین  فرودگاه  در  انجام  حال  در  اقدامات  دیگر  از 
جزیره کیش است که با ارتقاء استانداردها و امکانات، امکان 

پذیرش پروازهای بزرگ بین المللی را فراهم می کند.
فرودگاه بین المللی جزیره کیش سومین فرودگاه پرتردد 
استانداردهای  فرودگاه در حد  این  توسعه  و  است  کشور 
بین المللی با هدف افزایش خدمات دهی به مسافران از 
جمله سیاست های سازمان منطقه آزاد کیش در مسیر 

تحول این جزیره است.

ارتقاء کتیگوری آتش نشانی و نجات فرودگاه بین المللی کیش
به سطح استاندارد 8

همدلی مردم و مسئوالن در احیای سنت های حسنه ماه مبارک رمضان 
در جزیره کیش

سر  بر  کنارهم  در  پیاپی  سال  دومین  برای  کیش  گردشگران  و  شهروندان 
بزرگترین سفره کشور افطار کردند.

به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مراسم بزرگ افطاري 
جزیره کیش باهدف احیاي سنت حسنه افطاري و تقویت وحدت و حس همدلي بین روزه 

داران شامگاه نوزدهم ماه مبارک رمضان در محوطه مقابل تاالرشهر کیش برگزار شد. 
در این مراسم پس از برپایي نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حضرت حجت االسالم و 
المسلمین علیدادي امام جمعه کیش ساکنان و گردشگران روزه دار در نوار سیاحتي جزیره 
، حدفاصل میدان ساحل تا سه راه پردیس در قالب یك خانواده بزرگ برسر سفره مهربانی 

نشستند و روزه خود را افطار کردند.
مداحي و نوحه خواني در سوگ شهادت حضرت امیرالمونین علي )ع( و پخش دعاهاي ویژه 

ماه رمضان از دیگر بخش هاي این برنامه بود.
مراسم بزرگ افطاري برای دومین سال متوالی به همت سازمان منطقه آزاد کیش برگزار 

شد .

سال گذشته نیزگستردن سفره بزرگ افطاري در جزیره کیش با استقبال فراوان گردشگران 
داخلي و خارجي همراه بود و بیش از سه هزار نفر از روزه داران ایرانی و خارجی جزیره کیش 

در فضایی صمیمي و معنوي درکنار مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش، افطار کردند .
حضور گردشگران مسلمان خارجی بر سر این سفره و ترویج ارزشهای ایرانی اسالمی از نقاط 

مثبت برگزاری این مراسم  بود.
روزه  ماه  یک  شکرانه  به  همچنین  کیش  جزیره  متعهد  و  مومن  مردم 

داری در صفوف به هم فشرده٫ نماز عید سعید فطر را بجای آوردند.

 مردم جزیره کیش پس از یك ماه ضیافت الهی با حضور پرشور در مصالی جزیره 
امام جمعه  علیدادی  المسلمین  و  االسالم  امامت حجت  به  را  فطر  نماز عید سعید 

کیش اقامه کردند.
طنین زمزمه های کالم حق٫ نمازگزاران را سرخوش از عطر و بوی بندگی کرده بود 
و زن و مرد شادمان از نعمت حضور در رمضانی دیگر٫ به نیایش با معبود خویش 

قامت بندگی بستند.
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شفاف  و  خوب  عملکرد  از  عمومي  مجمع  اعضاي 
سازمان منطقه آزاد کیش در سال 93 تقدیر و تشکر 

کردند.
به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، مجمع عمومي عادي سالیانه براي اولین بار از 
قانونی  مقرر  موعد  در  کیش  آزاد  منطقه  تاسیس  ابتداي 
کارگروه  اعضای  با حضور  تیر  است، 30  تیرماه  پایان  که 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  تخصصی 
قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس  نماینده  و  اقتصادی 
برنامه  مرهون  امر  این  که  شد  برگزار  حسابرسی  سازمان 
ریزي دقیق شورایعالي مناطق آزاد و دقت عمل مدیر عامل 
و هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در آماده سازي 

به موقع گزارش عملکرد و مالي سازمان بود.
تلفیقی حسابرسي  مالي  این مجمع گزارش صورتهاي  در 
شده در سال 1393 توسط حسابرس سازمان منطقه آزاد 

کیش ارائه شد و مورد تصویب اعضاي مجمع قرار گرفت.
گذشته  سال  در  مدیره  هیئت  عملکرد  گزارش  همچنین 
و برنامه هاي آتي سازمان منطقه آزاد کیش توسط دکتر 
مونسان قرائت شد که مورد تقدیر و تشکر اعضاي مجمع 

قرار گرفت.
تامین  و  جاري  هاي  هزینه  کاهش  در  بودجه  رعایت 
در  ها  هزینه  افزایش  بودجه،  انحراف  کاهش  ونگهداري، 
در  افزایش  عمراني،  های  پروژه  اجرای  و  توسعه  بخش 
پایدار، ساماندهی به وضعیت پروژه های متوقف  آمدهاي 
شده و تسریع دراتمام آنها٫ رعایت برنامه زمانبندی پروژه 
و  زمین  هاي  واگذاري  در  سازي  شفاف  عمرانی٫  های 
هاي  نامه  آیین  و  ها  دستورالعمل  اصالح  و  قراردادها 
و  مهم  هاي  شاخصه  شهرسازي  هاي  حوزه  در  سازمان 
سازمان   93 سال  عملکرد  و  مالي  گزارش  در  ارزشمند 
منطقه آزاد کیش بود که بسیار مورد توجه، تقدیر و تشکر 

اعضاي مجمع قرار گرفت.
سالمت و شفافیت اقتصادي سازمان منطقه آزاد کیش در 
امور مالي، واگذاري زمین و قراردها از جمله مواردي بود 

که اعضاي مجمع بسیار بر آن تاکید داشتند.
این موضوع به همراه انعکاس شفاف قراردادها٫ مزایدات و 
مناقصات در سایت سازمان و رسانه ها به عنوان حقي براي 
همه مردم و حذف رابطه ها در واگذاري ها به عنوان نکات 
اعضاي  توجه  مورد  بسیار  گزارش  این  در  که  بود  مهمي 

مجمع قرارگرفت.
همچنین شیوه جدید تنظیم گزارش عملکرد توسط هیئت 
مدیره سازمان منطقه آزاد کیش بسیار مورد تشویق اعضای 
گزارش  نمونه  این  از  که  شد  تاکید  و  گرفت  قرار  مجمع 
عملکرد به عنوان الگویي براي دیگر مناطق استفاده شود.

گزارش  سالیانه  عادي  عمومي  مجمع  اعضاي  گفته  به 
بهترین  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عملکرد  و  حسابرسي 
گزارش ارائه شده توسط این سازمان در مقایسه با سالهاي 

گذشته بود.
نبود بند حسابرسی در گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
این  مطابقت  و  تابعه  های  شرکت  مقبول  گزارش  ارائه  و 
دیگر  از  و حسابرسی  استانداردهای حسابداری  با  گزارش 
نقاط قوت گزارش حسابرسی بود که برای اولین بار اتفاق 

افتاده است.
گفتني است دکتر علي اصغر مونسان از 27 شهریور سال 
92 به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش فعالیت 
خود را آغاز کرد و از ابتداي دوره فعالیت خود تا کنون با 
جانبه  همه  توسعه  با  آمدش  کار  مدیریتي  تیم  همراهی 
زیرساخت ها در حوزه هاي مختلف و حفظ منابع طبیعي 
و ثروت هاي جزیره کیش براي توسعه در آمدهاي پایدار 

در این منطقه تالش کرده است.
بررسي  و  جامع  طرح  پایش  مدت،  بلند  ریزي  برنامه 

با  کیش  جزیره  سازي  همگام  با هدف  آن  انحراف  میزان 
افق چشم انداز طراحي شده براي این جزیره، حمایت از 
سرمایه گذاران و فعال سازي پروژه هاي رها شده، تسریع 
آنان٫  از  وحمایت  شرایط  تسهیل  با  ها  پروژه  تکمیل  در 
برنامه ریزي  و  به کشورهاي مختلف جهان  معرفي کیش 
خطوط  برقراري  با  المللي  بین  ارتباطات  توسعه  براي 
امکانات  توسعه  خارجي،  گذاران  سرمایه  و جذب  پروازي 
سالمت،  گردشگري  توسعه  هدف  با  درماني  و  بهداشتي 
بررسي پتانسیل هاي کیش و برنامه ریزی براي ایجاد مرکز 
گردشگري حالل، گسترش صنایع هاي تک، برنامه ریزي و 
اجراي تصمیمات براي افزایش کیفیت کاالهاي ورودي به 
کیش، تکمیل زیر ساخت هاي مورد نیاز کیش تا سالهاي 
آتي در حوزه هاي شهري، اقتصادي، عمراني، گردشگري، 
فرهنگي، ورزشي و اجتماعي، تامین امکانات زیرساختي در 
حوزه انرژي به ویژه برق و رفع مشکل کمبود تولید برق به 
عنوان معضل اصلي مردم کیش در سالهاي گذشته، ایجاد 
فضاهاي فرهنگي، ورزشي و خانوادگي مانند چندین پارک 
در بخش هاي مختلف کیش، بررسي و پیگیري مشکالت 
براي  تالش  و  کیش  مدارس  افزاري  و سخت  افزاري  نرم 
رفع آنها، توجه و حمایت از آموزش عالي در کیش، اجراي 
طرح هایي با منافع عمومي براي حمایت از اقشار مختلف 
مانند پروژه مسکن سبز، توسعه جزیره هندورابي با رویکرد 
اجراي  گردشگري،  خدمات  کیفیت  افزایش  اکوتوریست، 
خلیج  آواي  فرهنگي  مجموعه  مانند  بزرگ  هاي  پروژه 
فارس، زون سیاحتي شماره دو کیش، فرهنگسراي بزرگ 
جزیره ، اسکله 35 هزارتني، باغ راه ایراني کیش، زون هاي 
ساحلي با تنوع در ویژگي هاي کاربري و... تنها بخش هایي 
از اقدامات انجام شده توسط دکتر مونسان در دوره تصدي 

این سمت است.

در مجمع عمومي عادي سالیانه منطقه آزاد کیش تاکید شد؛
شفافیت و عملكرد خوب مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در سال ٩٣ الگوي بارز اقتصاد سالم و پویا
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رمضان  بانوان جام  کاراته  های  رقابت  برتر  نفرات 
جزیره کیش مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
با  منطقه آزاد کیش مسابقات کاراته جام رمضان 
باشگاه  سه  غالب  در  کننده  شرکت   112 حضور 

المپیک، پایگاه هوایی و کمپ سحر در دو بخش 
کاتا و کومیته انفرادی برگزار شد و در پایان این 

رقابتها درکومیته انفرادی این نتایج به دست آمد:
در کمربند مشکی و قهوه ای رده جوانان به ترتیب 
غزل فالح نژاد،  پرستو ساجدی و لیال پورحیدری 

اول تا سوم شدند.
درکمر بند مشکی و قهوه ای رده سنی نوجوانان 
و  تیغی  جهان  هستی  و  شد  اول  گودرزی  زهرا 
بدست  را  سوم  و  دوم  عناوین  افتخاری  فاطمه 

آوردند.
آناهیتا  نونهاالن  سنی  رده  آبی  کمربند  در 
مقام دوم  به  اول شد سارینا عسگری  عبدالملکی 

رسید و مریم حداد در جایگاه سوم ایستاد.
درکمربند نارنجی و سبز رده نونهاالن مانیا فرهادی  
تا سوم  اول  کیانا عاقل و زهرا گلستانی برسکوی 

ایستادند.
در کمربند سبز و نارنجی نوجوانان و نونهاالن نیز 
سارینا  رسید  نخست  مقام  به  کریمی   معصومه 
مهرعلیزاده عنوان دوم را کسب کرد و ترنج اکابری 

مقام سوم را بدست آورد.
در بخش کاتا هم این نتایج بدست آمد:

مریم  نوجوانان  رده  مشکی  و  ای  قهوه  درکمربند 
فارسی،  دینا رئوفی و ماهک مومنی به ترتیب اول 

تا سوم شدند.
درکمربند سبز و آبی رده بزرگساالن مهدیه دهقانی 
 درجایگاه نخست ایستاد و نرجس آزادیان و ام البنین

پورعلی دوم وسوم شدند.
درکمربند سبز و آبی رده نو نهاالن و نوجوانان بهناز 
دهقانی، سایا امیری و نرجس مدیرعناوین اول تا 

سوم را کسب کردند.
ربیعی،   مرضیه  نهاالن  نو  رده  نارنجی  درکمربند 
برسکوی  خیراللهی  زهرا  و  یگانه  پور  علی  مهرسا 

اول تا سوم ایستادند.
فاطمه  نونهاالن  رده  سبز  و  نارنجی  درکمربند 
به  زارعی  سلمه  ام  و  موسوی  مهشید  ناظمی، 

مقامهای اول تا سوم رسیدند.
در پایان این رقابت ها تیم پایگاه هوایی با 4 مدال 

طال 2 نقره و 2 برنز مقام اول را از آن خود کرد.
تیم المپیک هم  با 3 مدال طال  5 نقره و 6 برنز 
مقام دوم و تیم کمپ سحر با 3 مدال طال  3 نقره 

و 3 برنز مقام سوم را بدست آورد.

مسابقات فوتسال جام رمضان کیش با انجام 4 
دیدار پیگیری شد.

الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
ها  رقابت  این  در  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
علی  نمایشگاه  و  برق  و  آب  های  تیم  دیدار 
آزاد  دانشگاه  یافت،  خاتمه  بر 5   5 تساوی  با 
اسالمی 7 بر صفر تیم خاتم االنبیاء را شکست 
داد، دانشگاه پیام نور8  بر3 مغلوب تیم فرودگاه 
شد و ول سرویس هم 3 بر صفر از سد پدیده 

گذشت.   
مسابقات فوتبال گل کوچک

گل  فوتبال  مسابقات  هشتم  یک  مرحله  در 
و  گذاری  سرمایه  شرکت  کارکنان  کوچک 

توسعه کیش در جام رمضان چهار دیدار برگزار 
فرودگاه،  ب،  نشانی  آتش  های  تیم  که  شد 
معاونت ورزش و آموزش و اجرائیات با شکست 

حریفان خود به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
 این مسابقات امشب با دو دیدار پیگیری می شود 

و تیمهای برنده به فینال راه می یابند.
فوتسال بومیان

با  هم  رمضان  جام  بومیان  فوتسال  مسابقات 
برگزاری 3 دیدار پیگیری شد.

دراین بازیها جوانان صیادان 6 بر2  ترمینال 2 
را شکست داد، نوجوانان صیادان 3 بر یک بر 
ستارگان جنوب غلبه کرد و تیم بومیان هم 4 

بر 3 در مقابل کیش استار به پیروزی رسید.

مسابقات هندبال ساحلی جام رمضان از 20 تیر پیگیری شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دور مقدماتی این مسابقات با 
حضور 6 تیم  برگزار شد که پس از انجام 30بازی تیم های پاسارگاد، فرودگاه کیش، هتل ارم و 

هالل احمر با شکست حریفان خود به مرحله یک چهارم نهایی صعود نمودند.

پیگیری رقابت های فوتسال و فوتبال گل کوچك در جام رمضان کیش

برگزاری ادامه مسابقات هندبال ساحلی 
جام رمضان

دختران بدمینتون باز ملی پوش کشورمان اردوی خود را درکیش آغاز کردند.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، تیم ملی 
بدمینتون دختران با حضور 4 ورزشکار اردوی تمرینی خود را درکیش آغاز کرد.

در این اردو کیانا هاشمی، ثمین عابد خجسته، پگاه کامرانی و الناز فیض منش 
اعضای تیم  از 21 تیر تمرینات خود را درسالن خلیج فارس مجموعه المپیک 

آغاز کردند.
نفرات اعزامی به این اردو تا 28 تیر زیر نظر فریبا جاللیان مربی بانوان تیم ملی 

تمرین کردند.

تیم ملی بدمینتون دختران در
کیش اردو زدند

پایان مسابقات کاراته بانوان در جام رمضان با معرفی برترین ها

1313 تیر 1394 شماره 18نشریه داخلی سازمان منطقه آزاد کیش     سال دوم



قدس روز  باشکوه  راهپیمایی 
کیش جزریه  رد   


