
حجت االسالم روحانی پنجشنبه گذشته  در مراسم 
بهره برداری از طرح های ملی مناطق آزاد تجاری، صنعتی 
و ویژه اقتصادی افزود:خوشحالم که در چهل و یکمین 
پنجشــنبه شاهد افتتاح بیش از ۶۰ طرح مهم در مناطق 
آزاد و مناطق ویژه هستیم که ارزش این طرح ها مجموعا 
حدود ۹۲۰۰ اســت که باعث اشتغال بیش از ۳ هزار و 

۲۰۰ نفر می شود.  
رییس جمهوری با تاکید بر اهمیت خاص مناطق آزاد 
و ویژه، گفت: مبنای این مناطق این بوده است که سرمایه 
گذاران بتوانند با یک تســهیالت ویژه  و معافیت ها و 
امتیازات خاص بتوانند در این مناطق سرمایه گذاری کنند 
و عمدتا آنچه به دست می آید صادر کنند و این مناطق 
جاذبه ای داشته باشد که با این جاذبه بتواند سرمایه های 
خارجی و داخلی و همچنین تکنولوژی را جذب کنند.  
روحانی افزود: امتیازات، تسهیالت و معافیت ها در 
این مناطق برای این اســت که محصوالت قابل رقابت 
با جهان و با اســتانداردهای قابل قبول تولید شود تا به 
مراکز صادراتی تبدیل شود که هم به اقتصاد آن منطقه و 

کشور کمک کند.  
وی ادامه داد: مناطق آزاد بیشتر در مناطق مرزی فعال 
هســتند. بنابراین نیاز به یک حلقه اتصال میان داخل و 
خارج است، تسهیالتی برای ورود و خروج افراد وجود 
دارد برای اینکه ســرمایه گذار خارجی و حتی کاال و 
محصوالت راحت تر بتواند وارد و خارج یا انبار شود.

مناطق آزاد اقتصادی نباید محل واردات باشد
روحانی یادآور شد: از آغاز دولت یازدهم در سال ۹۲ 
مهمترین تاکید من به رییس و مدیران عامل مناطق آزاد 
و مناطق ویژه اقتصادی این بود که این مناطق نباید محل 
واردات باشد که ما کاالیی را از یک کشوری با مالیات 
کم و با تســهیالت زیاد وارد کنیم و عده ای مردم آن را 
بخرند استفاده کنند و یا در شهر خود بفروشند. مقصود 

ما از مناطق آزاد این نبوده است.  
رییس جمهوری با بیــان این که مناطق آزاد به جای 
اینکه صادر کننده باشند بیشتر وارد کننده محصوالت 
و کاالهای ساخت خارج بود، گفت: از ابتدا گفتیم ریل 
گذاری بر این مبنا باید عوض شود. به جای این که وارد 
کننده باشــیم باید عمدتا صادرکننده شویم. آماری که 
امروز اعالم شد نشان داد که ما در طول این مسیر موفق 
بودیــم صادرات ما حدود ۱۳۸میلیارد و واردات ماهم 

مجموعا ۴۷ میلیارد دالر بوده است.
رعایت اصل رقابت پذیری با صادرات

روحانی افزود: وقتی جنس صادر می شــود یعنی ما 
اصل رقابت پذیری را مراعات می کنیم، وقتی سرمایه 
وارد می شود معنی آن این سهولت کسب و کار است. 

ریسک پذیری ها را کم و مزیت ها را بیشتر می کنیم.
رییس جمهوری با بیان این که کارها با »سامانه پنجره 
واحد خدمات الکترونیک مناطــق آزاد و ویژه« انجام 
می گیرد، گفت:  بسیار مهم است که هر فردی خواست 

در داخل و چه خارج ســرمایه گذاری کند الزم نباشد 
حضــوری مراجعه کند و امروز این دولت الکترونیک 
توانســته این مســاله را حل کند. کسی که می خواهد 
سرمایه گذاری کند نیازی نیست که به مناطق آزاد سفر 
کند و کسی را ببیند فقط باید بتواند وارد سایت و پنجره 
واحد شــود و آنچه را نیاز دارد دریافت کند و بتواند در 

یک زمان کوتاه سرمایه گذاری خود را انجام دهد.
وی اضافه کرد: در گذشته ماهها این کار طول می کشید 
و گاهی هم از ســال هم می گذشت. امروز از این که به 
ما گفته می شود حداکثر زمان سرمایه گذاری و دریافت 
خدمات ۳۰ روز بیشتر نیست و این باید تا پایان دولت 

تدبیر وامید به ۲۰ روز برسد.  
خدمات الکترونیک جلوی فساد و رانت را می گیرد

روحانی یادآور شد: ۷۰ درصد خدمات الکترونیکی 
است و تا پایان دولت باید خدمات الکترونیکی صد در 
صد شود که این خبر بسیار خوشحال کننده است که هم 
رونق را به دنبال دارد هم جلوی فساد و رانت می گیرد و 
عدالت را اجرا می کند یعنی هر کس که می خواد می تواند 
وارد این ســایت شــود چرا که این سایت دیگر قوم و 

خویش و همسایه نمی شناسد.
رییس جمهوری بر اهمیت مناطق آزاد در شــرایط 
تحریم تاکید کرد و یادآور شد: از سال ۹۷ به مناطق آزاد 
اعالم کردم شما امکانات بیشتری دارید باید  با واردات 

و صادارت به کمک کشور بیایید.
رشد ۵۶ درصدی سرمایه گذاری خارجی و ۵۷ 

درصد داخلی در مناطق آزاد
روحانی گفت: اقداماتی در مناطق آزاد و ویژه در این 
مدت ) ۹۷ تا ۹۹( شــده که در مسیر توسعه بوده است. 
آمارها نشــان می دهد سرمایه گذاری خارجی در سال 
۹۹ نســبت به ســال قبل، ۵۶ درصد افزایش پیدا کرده 
اســت این یعنی فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی 
شکســته خورده و نتوانستند جلوی ما را بگیرند. ما در 
یکسال گذشته با تمام فشارها توانستیم سرمایه گذاری 
خارجی را بیشــتر جذب کنیم. سرمایه گذاری داخلی 
هم ۵۷ درصد شــده است. بنابراین ما مسیر را درست 
رفته ایم و توانستیم جاذبه این مناطق را بیشتر کنیم که در 
این شرایط تحریم کمک خوبی بود به اضافه اینکه ما در 

مناطق آزاد تنها نیستیم.
رییس جمهوری یادآور شــد: زمانی ما چندتا کشور 
بودیم اما االن همه کشورهای منطقه مناطق آزاد دارند چه 
آنهایی که بندر دارند و چه آنهایی که مناطق خشکی را به 
مناطق آزاد تبدیل کردند. بنابراین ما با کشورهای منطقه و 
همسایه در حال رقابت هستیم. باید روز به روز امتیازات 

معقول و معافیت ها را در این مناطق آزاد بیشتر کنیم.  
نمایندگان امتیازات مناطق آزاد را پایین نیاورند

روحانی اضافه کرد: کســی که می خواهد ســرمایه 
گذاری کند با مقایسه شرایط مناطق آزاد کشورها تصمیم 
می گیــرد کجا برود. بنابراین باید امتیازات را در مناطق 

آزاد بیشتر کنیم. بنابراین از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی می خواهم که در بودجه نسبت به مناطق آزاد 
توجه ویژه داشته باشند و امتیازات مناطق آزاد را پایین 
نیاورند چرا که  این به نفع ما نیســت موجب می شود 
ســرمایه گذاری به جای ایران به کشــورهای دیگر و 
همســایه برود.  بنابراین ایــن دقت را در این زمینه از 

نمایندگان مجلس می خواهم.  
رییس جمهوری تاکید کرد: از قبل به مردم قول دادیم 
و گفتیم که اگر در این مناطق سرمایه گذاری کنید این 
مقــدار معافیت و امتیاز دارد. بنابراین نمی توانیم به آن 
دست بزنیم. ما در بودجه نمی توانیم آنچه به مردم قول 
داده شده دســت بزنیم. روحانی گفت: از نمایندگان 
مجلس می خواهم توجه کنند قانون بودجه یکســاله 
اســت و ما نسبت به اقتصاد باید بلندمدت فکر کنیم. 

وعده هایی که به مردم داده ایم به آن عمل کنیم.
وی افزود: درخواست دیگر من از نمایندگان مجلس 
این اســت که لوایحی که درباره مناطق آزاد به مجلس 
داده شده سریع تر تصویب و ابالغ شود. گاهی وقت ها 
در سفر استانی به مردم قول داده ایم که این منطقه را آزاد 
می کنیم، البته در این مورد فکر کردیم و جلسه گذاشتیم 
و بررسی کردیم و آمدیم الیحه تهیه کردیم اما در آن سال 
به نتیجه نرسیده است. گاهی ۵ سال طول کشید تا این 
مسیر انجام بگیرد بنابراین می خواهم که دولت و مجلس 
دست به دست دهند و مناطق آزاد  را  آباد و پرجاذبه کنند 

تا بتوانیم رقابت کنیم.  
رییس جمهوری گفت: اگر مناطق آزاد فعال شــود 
روابط ما با همســایگان و با دنیای خارج روابط بهتری 
می شــود. غیر از بحث انبارداری، تولید و صادرات در 
اکثر مناطق آزاد ما هم جاذبه گردشــگری وجود دارد و 
این مســاله گردشگری برای اقتصاد، نشاط و سالمت 
مردم بســیار مهم است. مناطق آزاد چون کیش، قشم و 
چابهار در جنوب و مناطق آزاد شمال پر جاذبه هستند 

که می توانند مردم را جذب کنند.
گردشگری، نشاط و اشتغال به همراه می آورد

روحانی با بیان این که گردشــگری هم نشاط و هم 
اشــتغال به همراه می آورد، گفت: گردشــگری باعث 
جذب خارجی ها به کشور می شود که هم با ایران آشنا 

می شوند و هم ارز وارد کشور  می کنند.  
رییس جمهوری ادامه داد: می خواهم اینجا از مناطق 
آزاد و از مســووالن به دلیل اینکه در این هفت ســال 
تغییرات و تحوالت بزرگ رخ داده اســت تشکر کنم.  
یک روز در سال ۹۹، ۶۱ طرح بزرگ را افتتاح کردیم و 
امیدواریم تا پایان دولت طرح های دیگر را افتتاح کنیم. 
همچنین بتوانیم در این مناطق آزاد کاری را انجام دهیم که 
صادرات و جذب گردشگر بیشتر شود و همه کارهای 
آن از طریق پنجره واحد راحت تر و آسان تر انجام گیرد 
که مردم ما با عدالت بیشتر بتوانند از مزایای این مناطق 

برخوردار باشند.
اساس اقتصاد کشور بخش خصوصی است

روحانی گفت: سرمایه گذاری مردم در مناطق آزاد، 
تحول بسیار مهم برای ارائه یا دریافت خدمات است و 
برای سرمایه گذاری نیازی به حضور نیست و خدمات 

از طریق سیستم الکترونیک ارائه می شود.
رییس جمهوری ادامه داد: اکنون ۳۰ روزه پاسخ نهایی 
متقاضی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد داده می شود 
و در آینده به ۲۰ روز می رســد.  ۷۰ درصد خدمات به 
مردم به این شیوه ارائه می شود که تا پایان دولت به صد 
در صد خواهد رســید.  این اقدام بسیار امیدوار کننده 
اســت بنابراین ضرورت دارد مناطق آزاد در این زمینه 

فعال تر شوند.
روحانی گفت: بخش خصوصی  بویژه در مناطق آزاد 
باید فعال و در صحنه باشد چرا که اساس اقتصاد کشور 
بخش خصوصی است، دولت در این زمینه باید تسهیل 
کننده و حمایت کننده باشــد. این مساله حائز اهمیت 
است که بتوانیم در سرمایه گذاری ها شرایطی در مناطق 
آزاد و سراســر کشور فراهم کنیم تا بخش خصوصی 

فعال شود.
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    اقتصاد کیش - رییس جمهوری گفت: بخش خصوصی  بویژه در مناطق آزاد باید فعال و 
در صحنه باشد چرا که اساس اقتصاد کشور بخش خصوصی است، دولت در این زمینه باید تسهیل 
کننده و حمایت کننده باشد. این مساله حائز اهمیت است که بتوانیم در سرمایه گذاری ها شرایطی 

در مناطق آزاد و سراسر کشور فراهم کنیم تا بخش خصوصی فعال شود.

روحانی در مراسم بهره برداری از 60طرح  ملی  در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی : 

اقتصاد کیش -  مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش  با آیت اهلل سید احمد خاتمی امام 
جمعه موقت تهران ، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان 

در جزیره کیش دیدار و گفتگو کرد.
 امام جمعه موقت تهران در این دیدار  با تقدیر از اقدامات ارزشــمند وزارت بهداشت 
و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در مقابله با ویروس کووید۱۹ از تولید واکسن 

ایرانی کرونا تا بهار ۱۴۰۰ خبر داد.
به گزارش اقتصاد  کیش، آیت اهلل سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران ، عضو هیأت 
رئیسه مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای نگهبان در بدو ورود به جزیره کیش و 
دیدار با غالمحسین مظفری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
بر اهمیت اجرای طرح تولید واکسن کرونا توسط پژوهشگران ایرانی تاکید کرد و اظهار 
داشت: با دستور مقام معظم رهبری به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، و تالش 
پژوهشگران ایرانی درسرعت بخشیدن به مطالعات و بررسی تولید واکسن کرونا، این 

طرح به مرحله آزمایش انسانی رسیده است.
آیت اهلل سید احمد خاتمی تصریح کرد: در نخستین آزمایش این طرح در مرحله انسانی 
با حضور مقام های بهداشتی و دولتی واکسن به فرزند رئیس "ستاد اجرایی فرمان امام" 
تزریق شده است که این اقدام نشان دهنده اعتماد و باور به علم و تخصص پژوهشگران 

ایرانی است.
وی نقش مهم و تاثیر گذار بسیج در عرصه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، 
اداري و امنیتي، تعالي و پیشبرد ارزش ها و اهداف انقالب اسالمي را مثبت ارزیابی کرد و 
اظهار داشت: بسیج یعنی تمامی مردم والیتمدار ایران اسالمی که حضورشان در صحنه 
ضامن عملیاتی و اجرایی شدن طرح های پیش بینی شده برای توسعه و پیشرفت ایران 

اسالمی است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز با بیان این که از ابتدای شیوع ویروس کووید۱۹، 
جزیره کیش پیشگام قرنطینه سازی و مبارزه با بیماری کرونا در کشور بود افزود: پیش از 
آن که موضوع پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در کشور مطرح شود، با همت سازمان 
منطقه آزاد کیش و دستگاه های اجرایی ، اقدامات پیشگیرانه و ضوابط قرنطینه در این 

منطقه اجرا شد.
مظفری گفت: با فرهنگ سازی، رعایت ضوابط بهداشتی و حفظ فاصله گذاری هوشمند 
اجتماعی در سطح جزیره کیش این مهم به عنوان یک الگوی موثر به سرزمین اصلی 
تسری یافت و براساس نظر ستاد امنیتی در وزارت کشور، جزیره کیش در قرنطینه سازی 

و مقابله با ویروس کرونا در کشور پیشرو بوده است.
وی اظهار داشــت: این اقدامات در جزیره کیش نشان دهنده این است که تمام مردم و 

دستگاه های اجرایی مستقر در این منطقه با هم؛ همدل، همراه و در کنار هم هستند.
همچنین حجت االسالم حسن زاده امام جمعه جزیره کیش با تسلیت ایام سوگواری 
شــهادت حضرت فاطمه زهرا)س( و تجلیل از تالش های خستگی ناپذیر مدافعان 
سالمت اظهار داشت : به لطف خداوند و همراهی خوب مسئوالن بخش های مختلف، 
جزیره کیش در زمینه مقابله و پیشــگیری از شیوع کرونا عملکرد شایسته ای داشته و 
الگوی موفقی در استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و مدیریت شرایط ناشی از شیوع 

این بیماری است.
امام جمعه کیش تصریح کرد: دست اندرکاران عرصه بهداشت و درمان جزیره کیش 
هم برای خدمت به هموطنان با تمام توان خود تالش کردند که اجر این زحمات نزد 

پروردگار متعال محفوظ خواهد بود. 
حجت االسالم حسن زاده افزود: با هم افزایی و همدلی تمام بخش های مدیریتی کشور 

طرح تولید واکسن ایرانی کرونا با سرعت و کیفیت باالیی در حال پیشرفت است.
شهداد کناری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش نیز با بیان این که از فروردین امسال 
با حمایت های سازمان منطقه آزاد کیش پایش و رصد بازگشت ساکنان کیش از سرزمین 
اصلی به این جزیره از طریق۸ قرارگاه مستقر در سطح این منطقه اجرا شده است افزود: با 
توجه به احتمال گسترش ویروس کرونا از طریق ورود مسافران ۸ قرارگاه توسط ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه کیش پیش بینی شد که با تقسیم بندی سطح شهر به ۲۴ بخش ، هر 

قرارگاه پایش و رصد افراد تحت قرنطینه در سه منطقه را پوشش می دهند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات پیشگیرانه 
سازمان منطقه آزاد کیش از شیوع ویروس کرونا در جزیره، گفت: با ابالغ ضوابط بهداشتی 
و اجرای طرح قرنطینه خانگی و سازمانی، ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش در راستای 
پایش و رصد مبتالیان به این بیماری در کنار سازمان و دیگر دستگاه های اجرایی مستقر 

در کیش به فعالیت خود ادامه می دهند.

دیدار مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
 بخش خصوصی باید در مناطق آزاد فعال تر عمل کند کیش با آیت اهلل خاتمی در جزیره کیش

       اقتصاد کیش -  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در احکام جداگانه ای 
اعضای ستاد هماهنگی و پیگیری جام جهانی ۲۰۲۲قطر را منصوب کرد. 

به گزارش اقتصاد کیش به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش، مراسم معارفه اعضای نخستین ستاد هماهنگی و پیگیری مسائل جام 
جهانی ۲۰۲۲قطر با حضور غالمحســین مظفری رئیس این ســتاد و مدیرعامل 
ســازمان منطقــه آزاد کیش و محمدعلی وکیلی معاون فرهنگی و گردشــگری 
دبیرخانه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در ســالن اجتماعات این 

سازمان برگزار شد.
در این مراسم ناصر آخوندی، سید محمد رضا مداح ، داریوش سلیمی، خسرو نشان، 
سعید پورعلی، علی مقدس زاده، ابوالفضل طیبی، علی عرب، عزیزاله فرضی پور، 
محسن قریب، رحمان سادات نجفی و مسیح اهلل صفا با احکام غالمحسین مظفری 
رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزادکیش و رئیس ستاد هماهنگی 

و پیگیری مسائل جام جهانی ۲۰۲۲قطر، به عنوان اعضای این ستاد معرفی شدند.
مظفری در این جلسه با اشاره به اهمیت تعامل سازنده بخش خصوصی از جمله جامعه 
بازاریان و هتل داران در ارائه خدمات با کیفیت به گردشگران این منطقه اظهار داشت: 
با هم افزایی و همدلی بخش خصوصی در قالب ستاد هماهنگی و پیگیری مسائل جام 
جهانی ۲۰۲۲قطر می توانیم اقدامات موثری در ترغیب و جذب گردشگران و شرکت 

کنندگان رویداد ۲۰۲۲قطر برای سفر به منطقه آزاد کیش داشته باشیم. 
وی با بیان این که بخش خصوصی از زمان شکل گیری منطقه آزاد کیش مشارکت 
خوبی در راستای توسعه و پیشرفت این منطقه داشته است گفت: از ابتدای همه 
گیری بیماری کرونا،کمیته هایی برای کنترل شیوع و گسترش این ویروس تشکیل 

شده است که مشارکت بخش خصوصی در این زمینه ستودنی است.
رئیس ســتاد هماهنگی و پیگیری مســائل جام جهانــی ۲۰۲۲قطر با بیان اینکه 
مشــارکت و همراهی بخش خصوصی در مقابله با بحران ناشــی از همه گیری 
کرونا مبین توانمندی های این بخش اســت تصریح کرد: در رویداد۲۰۲۲قطر به 
عنوان فرصتی ارزشمند و طالیی باید از توانمندی های بخش خصوصی در جهت 
معرفی ظرفیت های"اقتصادی، گردشــگری و ورزشی" این منطقه در عرصه بین 
المللی بهره گرفت و برای تحقق این اهداف ارتقاء زیر ساخت های جزیره کیش 

ضروری است.
غالمحسین مظفری بر تدوین برنامه زمان بندی دقیق منطقه آزاد کیش برای بهره 
منــدی از فرصت جــام جهانی۲۰۲۲قطر و تعهد به اجرای آن تاکید کرد و افزود: 
در این ستاد در قالب کمیته های فنی و تخصصی موضوعات " گذرنامه، حمل و 
نقل، استقرار، اقامت گردشگران و سایر موارد مرتبط" برررسی شده که باید در دو 
ماه آینده این نشســت ها به یک نتیجه مطلوب برسد و اطالعات دقیق به صورت 

مکتوب و آنالین به روز رسانی و استانداردسازی شود.

اعضای ستاد هماهنگی و پیگیری 
مسائل جام جهانی 2022قطر
 در جزیره کیش معرفی شدند

       اقتصاد کیش -  آریا سروری سرپرست مدیریت سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش شد

بــه گزارش  اقتصاد کیش به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان منطقه 
آزاد کیش ، با حکم غالمحســین مظفری آریا سروری به سمت سرپرست مدیریت 

سرمایه گذاری این سازمان منصوب شد.
در این حکم آمده است : امید است در سالی که از سوی مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( ســال " جهش تولید" نامگذاری شده است با عنایت خداوند متعال پیوسته 

قرین توفیق باشید.
الزم به ذکر است آریا سروری پیش از این مدیر اجرایی بورس بین الملل کیش و مدیر 

عامل شرکت بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بوده است.

آریا سروری  سرپرست مدیریت سرمایه 
گذاری سازمان منطقه آزاد کیش شد

با حکم مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش:

اقتصاد کیش -    غالمحسین مظفری از تامین تجهیزات 
بدن سازی و به روز رسانی پیست تارتان مجموعه المپیک 
کیش برای تمرین اردوهای تیم ملی و بین المللی در این 

منطقه خبر داد. 
به گزارش اقتصاد کیش، ، غالمحســین مظفری رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به همراه 
محمد علی وکیلی معاون فرهنگی و گردشگری مناطق 
آزاد تجــاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در بازدید از مراکز 
ورزشــی این منطقه بر اطالع رسانی و تبلیغات گسترده 
معرفی ظرفیت ها، امکانات و شرایط مطلوب آب و هوایی 
کیش برای برپایی اردوهای تدارکاتی و آمادگی تیم های 

ورزشی در این منطقه تاکید کرد.
مظفری با بیان این که زحمات مربیان و تالش ورزشکاران 
مدال آور که به عنوان سرمایه های ملی این کشور محسوب 
می شوند، باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: با آماده 
سازی پیست تارتان مجموعه المپیک کیش، تیم های ملی 
برای برگزاری اروهای تمرینی به جزیره کیش سفر می کنند 
و این اقدام مهم و ارزشمند مانع از خروج ارز خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که مربی 
خارجی تیم تکواندو در ســفر به جزیره کیش؛ امکانات 
ورزشی و آب و هوای مناسب این منطقه را کم نظیر عنوان 
کرده بود و عالقمند به معرفی این ظرفیت ها به روســای 
فدراســیون های دنیا بود افزود: امکانات و زیر ساخت ها 
ورزشی، تردد راحت و نبود ترافیک، هتل های مناسب و 
مجموعه های ورزشی این منطقه در شرایط ایده آلی قرار 
گرفته است. در این بازدید ایوب دادروان مربی تیم ملی دو 
و میدانی با اشاره به برپایی اردوی ۴۰روز در جزیره کیش 

برای تمرین تیم ملی دو و میدانی، خاطر نشان کرد: جزیره 
کیش به مدد امکانات ورزشــی مناسبی که در این منطقه 
مهیا شــده، بهترین مکان برای تمرین رشته های ورزشی 
است و تبلیغات در سطح گسترده می تواند شمار زیادی 
از ورزشکاران دنیا را برای تمرین به این منطقه جذب کند.

عزیزاله فرضی پور سرپرست موسسه ورزش و تفریحات 
سالم کیش نیز در خصوص امکانات و فعالیت رشته های 
مختلــف در مجموعه المپیک کیش افزود:  رشــته های 
ورزشی: ووشــو، تکواندو، کاراته، مویتای، بدنسازی در 
سالن چند منظوره کوثر  در حال تمرین هستند و همچنین 
هیئت های شطرنج، وزنی، کشتی، توپی در سالن خلیج 

فارس مستقر هستند و فعالیت می کنند.
سرپرست موسســه ورزش و تفریحات سالم کیش در 

خصوص ارائه خدمات ورزشــی برای ســاکنان کیش 
تصریح کرد: پرداخت هزینه در سرزمین اصلی برای یک 
رشــته ورزشی مانند تیر و کمان در ماه یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تا دو میلیون تومان است اما با اختصاص یارانه از سوی 
ســازمان منطقه آزاد کیش به مبلغ ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان، 
ســاکنان کیش می توانند تنها با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان 
شهریه برای یک سال از امکانات ورزشی بهره مند شوند. 

عزیزاله فرضی پور در خصوص امضای تفاهم نامه ای میان 
وزرات ورزش با ســازمان منطقه آزاد کیش گفت: پس از 
امضای این تفاهم نامه؛ تمام تیم های ملی که برای برگزاری 
اردوی تمرینی در کیش به صــورت رایگان از امکانات 
ورزشی این منطقه استفاده می کنند، مبلغی را به منطقه آزاد 

کیش اختصاص خواهند داد.

آماده سازی اماکن ورزشی جزیره کیش
 برای میزبانی  از  تیم های ملی

       اقتصاد کیش -  » کاسیا « آخرین دلفین مجموعه برج میالد تهران از طریق یک پرواز 
ویژه و با مراقبت های کامل متخصصان به جزیره کیش منتقل شد. 

پس از طرح مسئله جابجایی تنها دلفین باقیمانده در مجموعه برج میالد به دلفیناریوم کیش، 
با تاکید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر حمایت همه جانبه و تعامل با بخش 
خصوصی در جهت تسهیل و تسریع روند جابجایی، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و 
فرودگاه های کیش، آمادگی خود را برای همکاری در زمینه انتقال این دلفین اعالم کرد. 
در نهایت با انجام هماهنگی های الزم و تقبل بخشی از هزینه انتقال از جمله هندلینگ 
فرودگاهی ، زمینه ورود سریع کاسیا به کیش فراهم شد تا این دلفین با برقراری یک پرواز 

ویژه به جزیره کیش وارد شود.
کاسیا یکی از دو دلفین، دلفیناریوم برج میالد، از نوع پوزه بطری و ماده است که ۹ سال 
سن دارد و پس از اینکه آلفا جفت او ۲۹ آذر۹۸ به علت نارسایی قلبی تلف شد، در برج 
میالد تنها ماند. کاسیا در نهایت پس از یک سفر پر زحمت و چند ساعته با مراقبت های 
کامل دامپزشکان و متخصصان آبزیان مجموعه دلفیناریوم کیش و تهران به جمع دلفین های 

جزیره پیوست.
درحال حاضر کاســیا در کنار دو دلفین دیگر در یکی از اســتخرهای دلفیناریوم کیش 

نگهداری می شود.  
به گفته مدیر مجموعه پارک جنگلی کیش، دلفیناریوم کیش یکی از مجهز ترین دلفیناریوم های 
خاورمیانه است که به دلیل موقعیت مکانی مناسب و استفاده از آب دریا در استخرها، محیطی 

طبیعی را برای دلفین ها ایجاد کرده که درحفظ سالمت آنها بسیارموثر است.

آخرین دلفین برج میالد تهران 
به جزیره کیش منتقل شد

       اقتصــاد کیــش -  رونق فعالیت های بخش خصوصی در کیش ، جاذبه های 
نوین گردشگری منطقه را افزایش می دهد.

به گزارش اقتصاد  کیش، واگذاری نخستین واحدهای تجاری مجتمع میکا مال به 
عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های تجاری و تفریحی نوار شمالی خلیج فارس 
که از ۲۴ دی آغاز شــده اســت، با افزایش جاذبه های گردشگری منطقه، صنعت 

گردشگری جزیره کیش را تقویت می کند.
نادر کشتکار مدیر عامل شرکت میکا درمراسم آغاز واگذاری واحد های تجاری 
این مجموعه به بهره براداران با ا اشاره به اینکه گردشگری مهم ترین محوربرنامه 
و فعالیت های منطقه آزاد کیش است گفت: هنگام گشایش این مجموعه ،تمامی 

تفریحات طراحی شده میکامال در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.
وی افزود: برنامه استفاده رایگان از تله کابین مجموعه در تعطیالت عید نوروز ، 

هدیه میکامال به هموطنان عزیز است.
کشــتکار با بیان اینکه این مجموعه یکی از ده مرکز تجاری بزرگ خاورمیانه و 
شمال آفریقا محسوب می شود که بعد از سال ها تالش و فراز و نشیب های متعددبا 
موفقیت به سرانجام رسید ، اظهار داشت: برای رسیدن میکا مال به نقطه مطلوب 
با چنین زیربنای گسترده ای، سه مرحله تحویل غرفه ها به مالکان و بهره برداران، 
افتتاح رســمی طرح و بهره برداری از ســوی عموم مردم را در یک دوره ی ۶ تا 

هشت ماهه پیش بینی کرده ایم.
وی در ادامه افزود: برنامه ریزی ما به گونه ای است که دردوماه حدود۴۰۰ واحد 
تجاری به مالکان تحویل داده شــودو بر این اساس به طور متوسط ماهانه حدود 

۲۰۰ غرفه تحویل خریداران خواهد شد.
مدیر عامل شــرکت میکا همچنین با تاکید برضرورت آموزش نیروی انســانی 
ایــن مجموعه گفت: پیش از این با هدف ارائه خدمات اســتاندارد و مطلوب به 
هموطنان، تفاهم نامه ای بین شرکت آموزشی میکامال و دانشگاه علمی کاربردی 
کیــش برای ارتقاء دانش علمی و مهارت های عملــی کارکنان میکامال به امضا 

رسیده است.
الزم به ذکر است مراسم آغاز واگذاري واحدهاي تجاري میکامال به بهره برداران 
چهارشــنبه گذشته  در این مجموعه برگزارشد.  گزارش کامل این نشست را در 

روزنامه فردا بخوانید

آغاز واگذاری واحدهای مجتمع 
تجاری تفریحی میکامال کیش


