
به گزارش اقتصاد کیش؛ کنفرانس 
خبــری با موضوع " تحویل واحدهای 
تجاری مرکز خرید و تفریح میکامال" 
با حضــور نادر کشــتکار؛ مدیر عامل 
شرکت پارس میکا کیش؛ ایلهان کاراکایا 
و طوفان خسروی به عنوان مدیران بهره 
برداری مجموعه بزرگ میکامال، زینب 
بحرینی؛ مدیرعامل شرکت میکا راد در 
دفتر مدیریت پروژه میکامال برگزار شد. 
در ایــن کنفرانس خبــری نادر 
کشتکار ضمن تشریح چگونگی تحویل 
واحدهای تجاری میکا مال به مالکان و 
بهــره برداران به ســواالت خبرنگاران 
پاســخ گفت. ایلهای کاراکایا و طوفان 
خســروی نیز در حوزه تخصصی شان 
پاسخ گوی سواالت خبرنگاران بودند.

نادر کشتکاردر ابتدای این کنفرانس 
خبری با بیان اینکه همیشه پیشرفت های 
مجموعه ها مرهون صداقت و همکاری 
همه جانبه رســانه با سرمایه گذاران و 
کار آفرینــان کیش بوده اســت گفت:  
میکامال جزء مجموعه هایی اســت که 
رسانه ها را به عنوان بازوی توانای خود 
می شناســد و خودمان را همکار و یار 
مجموعــه های خبری مــی دانیم. وی 
افزود: در این برهه زمانی دوست داشتیم 
خبرهای خوشــحال کننده و مسرت 
بخش را به صورت مستقیم و شفاف با 
اهالی رســانه در میان بگذاریم و پلنها و 
نقشه راه میکامال را در اختیار شما قرار 
دهیم و بــه همین منظور این کنفرانس 
خبری تشکیل شــد. در زمانی که همه 
تشــنه خبرهای امیدوارانــه و خوب 
هستیم امیدواریم بتوانیم در کنار شما به 
سواالت پاسخ دهیم؛ جمع سوال های 
شــما و جوابهای ما بارقه امیدی برای 
کیشوندان و ایرانیان برای رقم زدن آینده 

ای روشن خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت پارس میکا 
کیش ادامه داد: پس از ســال ها تالش و 
کوشش، فراز و نشیب و زحمت و فشار   
تحریم هــای اقتصادی و غیراقتصادی 
خوشحالم که بگویم مجموعه میکامال 
به ســرانجام رسیده اســت. مجموعه 
ای که شــاید با عظمتــی که دارد در هر 
بخش بیــش از ده درصد از امکانات و 
زیرساخت های کیش به این مجموعه 

ارتباط مستقیم پیدا می کند.
کشتکار در خصوص برنامه های 
میکامال برای تحویل غرفه های تجاری 
به بهره بــرداران و مالکان با بیان اینکه 
معموال افتتاحیه ها با مقامات رســمی 
برگزار می شــود، گفت: بــرای افتتاح 
مجموعــه ای عظیم چــون میکامال با 
این زیربنا و نیاز زیرساختی سه مرحله 
پیش بینی شده است که بتوانیم در یک 
دوره 6 تا 8 ماهه به نقطه مطلوب برسیم. 
واگــذاری غرفه های تجاری به مالکان 
و بهره بــرداران  طی یک پروســه دو 
ماهه از 10/23/ 1399 آغاز شــده و از 
مالکان و بهره بــرداران طی یک برنامه 
زمانبندی درخواست کردیم که جهت 
تحویــل غرفه ها در پروژه حضور پیدا 
کنند. تحویل گرفتن غرفه ها توســط 
عزیــزان به این دلیل اســت که بتوانند 
همزمــان با انجام فعالیت های عمرانی 
در میکامال، آنها هم طی یک بازه زمانی 
6 تا 8 ماهه فروشــگاههای خودشان را 
برای بازگشــایی عمومــی آماده کنند. 
برای این موضوع ســه مرحله تحویل 
غرف بــه مالکان و بهره برداران، افتتاح 
رســمی پروژه و بهره برداری توســط 
عموم مردم تعریف شــده اســت که 
امیدواریم در زمانبندی خود به سرانجام 
برســد. این پروژه پروسه ای زمان بر و 
پر  زحمت بود اما تحقق یافتن آن برای 
مــن و همکارانم بســیار پرحالوت و 
شیرین است. مدیرعامل شرکت پارس 
میکا کیش در پاسخ به سوال چگونگی 

برنامه زمانبندی تحویل غرفه ها گفت: 
400 غرفه در حــال برنامه ریزی برای 
واگذاری اســت و به طور متوسط هفته 
ای بیــن 40 تا 50 غرفــه طبق برنامه و 
تعهدات اولیه میکامال به مالکان و بهره 
برداران تحویل داده می شــود و به طور 
متوسط ماهانه حدود 200 غرفه تحویل 
خریــداران خواهد شــد. در این میان 
فرشگاههای بزرگ باالی 1000 متر هم 
وجود دارد و سرمایه گذارانی خارج از 
جزیره کیش عالقمند به سرمایه گذاری 
بودنــد و آن هم جزء تعداد تحویل داده 

شده طبق برنامه ریزی خواهد بود . 
 هم چنین طوفان خسروی در این 
بخش از کنفرانس خبری درپاســخ به 
سوالی پیرامون امکاناتی که در غرفه ها 

به بهره برداران و مالکان عرضه می شود، 
گفت: غرفه ها طبق قرارداد به صورت 
کف، ویترین بر اساس طراحی صنفی، 
سیســتم برق و سیستم خنک کننده به 
مالکان تحویل خواهد شد. برای انجام 
امــور طراحی غرفه هــا مالکان و بهره 
برداران طبــق طراحی که در نظر دارند 
با شرکت های دکوراسیون مورد تایید 

ما ارتباط می گیرند. شــرکت مطرح در 
خاورمیانه و با نظارت مســتقیم آقای 
ایلهــان کار طراحی، ســاخت و بهره 
برداری از دکوراسیون غرفه ها را انجام 

خواهد داد.  
خســروی افزود: برند ها طراحی 
وکانسپت مشــخص برای غرف خود 
دارند و آن طراحی را به گروه مورد نظر ما 
تحویل می دهند . آیین نامه هایی تحت 

عنوان آیین نامه دکوراسیون های خاص 
و عمومی طراحی شده است که تمامی 
مالکان و بهــره برداران ملزم به رعایت 
آن هســتند که بتوانند با شرایط نرمال و 
عمومی غرفه ای خوب و با دکوراسیون 

ایده آل راه اندازی کنند.
نادر کشــتکار در پاسخ به سوالی 
در خصــوص راه انــدازی پروژه های 
گردشــگری میکامال همزمان با غرف 
تجاری گفت: کســانی که از ابتدا سیر 
ســاخت مجموعه را با ما پیگیری می 
کردند می دانند که همیشــه برای ما  دو 
گزینه مطرح بوده است: نخست تحویل 
فازبنــدی و دوم تحویل یکپارچه! ما از 
ابتدا علیرغم همه نوسانات اقتصادی راه 
دوم و تحویل یکپارچه را انتخاب کردیم 

چون اعتقاد داریم راه اندازی مجموعه 
میکامــال با انتفاع عمومی برای کیش و 
کیشــوندان خواهد بود و این مهمترین 
موضوعی است که الزمه پیشرفت کار 
اســت و لذا در زمانیکه بهــره برداری 
عمومــی و مردمی صــورت می گیرد 
تمامی تفریحات تعهد شــده میکامال 
هم به همــراه آن در اختیار عموم قرار 

خواهد گرفت. خبر خوش  برنامه ما آن 
اســت که برای ایام نوروز 1400 عموم 
مردم  می توانند از تله کابین میکامال به 
صورت رایگان استفاده کنند بدون اینکه 
در بازار توقفی داشــته باشند، این یک 
هدیه از طرف میکامال به گردشگران و 
کیشوندان است تا خاطره شیرینی را از 

تله کابین کیش به همراه خود ببرند.
ایلهان کاراکایا از مدیران بهره بردار 

مجموعه کــه با حضور یک مترجم در 
ایــن کنفرانس حضور داشــت، با بیان 
اینکه شــما اهالی رسانه برای موفقیت 
ما ارزشــمند هستید گفت: حدود یک 
سال است که در پروژه میکامال مشغول 
همــکاری هســتم و بــرای نظارت و 
مدیریت و بهره برداری از بازار همکاری 
می کنم . من تا کنون با بیش از 12 بازار 
در سراسر کشــور ترکیه و خاورمیانه 
جهت بهره بــرداری همکاری کرده ام 
امــا میکامال در میان همه این تجربه ها 
منحصر بفرد است. یکی از موضوعات 
مهم در مورد میکامال این است که این 
پروژه تنها پروژه ای است که بیش از 10 
مرکز تفریحی زیر یک ســقف در خود 
دارد و علی الخصوص تله کابین میکامال 

اولین و تنها تفریحی است که  از خارج 
مجموعه به داخل بازار راه اندازی شده 
است . کاراکایا افزود: در تمام دنیا مراکز 
خریــد با توجه به خدماتی که ارائه می 
دهند برای خودشان ارزش افزوده ایجاد 
می کنند اما میکامال با این کار نه تنها برای 
خود ارزش افزوده ایجاد کرد بلکه برای 
مخاطبینش در سراسر کشور این ارزش 
افزوده را ایجاد کرده است. این بدان معنی 
است که قدرت و نیروی انسانی در حد 
باالیی در این مجموعه وجود دارد. وی 
با بیان اینکه توریست های زیادی ساالنه 
به کیش وارد می شوند و ما تنها به دنبال 
جذب گردشگر و توریست از کیش و 
یا  داخل ایران نیستیم گفت: با راه اندازی 
مجموعه میکامال به دنبال گردشگرانی 
از خاورمیانه و حتی کشورهای اروپایی 
هستیم که به خاطر تفریحات متفاوت 

در میکامال به جزیره کیش سفر کنند. 
کشــتکار در خصــوص بحث 
آموزش پرسنل میکامال از منظر مشتری 
مداری و رضایتمندی گفت: همه ما از 
شهرهای مادری خود جدا و در جزیره 
کیش جمع شدیم تا یک شهر خوب و 
یــک زندگی راحت برای خودمان رقم 
بزنیم ، الزمه زندگی خوب وجود امنیت 
در همه جوانب است که خوشبختانه این 
موضــوع در کیش برای همه ما به نحو 

احسن با تمام استانداردهای جهانی مهیا 
است و اما در خصوص آموزش نیروی 
انسانی آیین نامه هایی تدوین شده که به 
امضای تک تک بهره برداران می رســد 
و همگی بایســتی مفاد آیین نامه ها را 
رعایت کنند. دربحث مدیریت داخلی 
تمام ســعی بر این است بهترین بازار را 
که در شان ایران و ایرانی است ارائه کنیم 
و بر این اساس شرکت آموزشی میکاراد 
با دانشگاه علمی کاربردی تفاهم نامه ای 
در بحث آموزش پرسنل امضاء کرده اند 
.   هــم چنین زینب بحرینی؛ مدیرعامل 
شرکت میکا راد در این خصوص گفت: 
در آموزش های در نظر گرفته شــده از 
جهت مهارت های حوزه کسب و کار 
و گردشــگری به بحــث آموزش نگاه 

ویژه ای داریم و سر فصل هایی در این 
دو حوزه طراحی شــده است عالوه بر 
اینکه افرار در بدو ورود به مجموعه باید 
تخصص های اولیه در رشته تخصصی 
خود داشــته باشــند پــس از ورود به 
مجموعه در مجموعه آکادمیک در حوزه 
های مختلف آموزش داده می شوند و 
باید با متون و سرفصلهای ما آشنایی پیدا 
کنند . وی ادامه داد: بازه زمانی مشخصی 
برای اتمام مراحل آموزش در نظر گرفته 
شــده اســت و تا زمانی که آموزشهای 
الزم تکمیل و  دوره ها گذرانده نشود و 
گواهینامه های میکاراد اخذ نشود از نظر 
ما آموزش ناتمام است و بایستی حتما 

به پایان رسانده شود. 
مدیرعامل شــرکت پارس میکا 
کیش  هم چنین در پاســخ به سوالی در 
خصوص بیان تاریخچه ای از شــروع 
پروژه میکامــال و تحویل نهایی پروژه 
گفت: از ســال 1391 شــروع به گود 
برداری کردیم، این مجموعه از نظر فنی 
پروژه خاصی است؛ به عنوان نمونه کل 
این بازار مانند ســاختمانی است که در 
یک حوضچه 5 و نیم متری زیر ســطح 
آبهای بین المللی قرار دارد و دور تا دور 
بازار به اصطالح "آب بند" شده است. 
بــه خاطر امنیت و رفــاه مردم دو طبقه 
پارکینگ احداث شــده است و این دو 

طبقــه رقم های هنگفتی را به مجموعه 
به دلیل خاک برداری افزود. به طور کلی 
این پروژه زمان بر است و ما برای ورود 
مردم  حداکثر شــهریور 1400 را پیش 
بینی کردیم و بــاالی 50 صنف در این 
مجموعه مشــغول به کار خواهند شد.  
کشتکار ضمن قدردانی از مالکان و بهره 
بردارانی که به مجموعه میکامال اعتماد 
کرده اند و ســرمایه های خودشان را به 
این پروژه آورده انــد، گفت : به اذعان 
این عزیزان ســرمایه گذاری در پروژه 
میکامال یکی از اتفاقات خوب سرمایه 
گــذاری برای آنها بود ومن  از این بابت 
بسیار خوشحالم. کشتکار با بیان اینکه 
غیر از رونق اقتصادی کیش هدفی نداریم 
و استفاده از تمامی ظرفیت ها برای رونق 

جزیره کیش چیزی نیســت که بتوان به 
ســادگی از آن گذشــت، گفت: 600 
غرفه داریم و به تمامی کسانی که مالک 
هســتند این شرایط را مهیا کرده ایم  که 
در صورت نیاز ، برای انجام دکوراسیون 
وامی تا ســقف مبلغ یک میلیارد تومان 
با تنفس تا شــهریور سال آینده و بهره 
بانکی 18 درصد و بازپرداخت 5 ســاله 

اســتفاده کنند  تا  به بهترین نحو امکان 
بهره برداری و کمک به رونق اقتصادی 
را داشته باشند. اعتقاد دارم کسانی که در 
این مرزو بوم ســرمایه گذاری می کنند 
کشور خودشان را دوست دارند و قابل 
ستایش هستند و دوست داشتیم ما هم 
سهمی داشته باشیم که سرمایه گذاران 
دارایــی و انرژی خود را خارج از ایران 

صرف نکنند. 

کشــتکار در خصــوص برنامه  
همکاران خود در جهت نگه داشــتن 
کیفیت باالی ارائــه خدمات میکامال 
در ســالهای پس از بهره برداری گفت: 
انــدازه این پروژه به بهره برداران دیکته 
می کند کــه در فعالیت هایی با کیفیت 
پایین موفــق نخواهد بود، مجموعه ها 
در کنــار همدیگر اتفاقهــای خوب را 
رقــم میزنند و بهره برداران تا اینجا غیر 
از حمایت مــا کار دیگری انجام نداده 
انــد و امروز که قراردادهایشــان را می 
گیرند احساس خوبی دارند .همکاران 
در واحدهای مختلف با راهنمایی ها و 
سخت گیریهایی که الزمه پیشرفت این 
مجموعه است سعی دارند کیفیت پروژه 
را در حد اســتانداردهای باال نگه دارند 

و به همین منظور بخشــی از این بازار 
مانند فود کــورت در اختیار و مالکیت 
شر کت برای همیشه باقی خواهد ماند 
چون اعتقاد دارم بخش های حیاتی باید 
در اختیار کل مالکین به معنای عام باشد. 
وی افزود: همه این تالشــهای را کرده 
ایم  تا  کسب و کار و رونق این مجموعه 

استمرار پیدا کند و همیشگی باشد.

طوفان خســروی در پاســخ به 
ســوالی در خصــوص  اینکــه ورود 
برندهای جهانی به مجموعه میکا به چه 
صورت خواهد بود؟ گفت: به صنعت 
غذا اشــاره شد که یکی از ضعف های 
جزیره کیش است . در میکا مال در حوزه 
این صنعت اتفاقات خوب و برندهای 
قوی در صنعت غذا انتخاب و با برخی 
قرارداد بسته شده و یا در مرحله تنظیم 

قرار دادهای خوبی هستیم. وی گفت:  
برای خودمان مهم بود که به طور خاص 
در این صنعت متمرکز شویم چون به هر 
حال یک بازار در صورتی به مرحله راه 
اندازی با کیفیت باال می رسد که تمامی 
صنوف آن قوی عمل کنند . صنعت غذا 
در میکا مال بــرای ما به این علت مهم 
اســت که در تمامــی طبقات یک ذون 
مشــخص به رستوران هایی با دید دریا 
اختصاص داده شــده است و مهم بود 
کــه بتوانیم با افرادی همکاری کنیم که 
خیلی خوب این صنعت را می شناسند 
و رزومه خوبی دارند. بر این اساس برند 
های مختلف از کشورهای مختلف را 
در صنعت غــذا در مجموعه میکا مال 
خواهیم داشــت و نوید اتفاقات خوبی 
در این حوزه در آینده ای نزدیک داریم.

هــم چنین کاراکایا در پاســخ به 
ســوالی در مورد میزان ایمنی و امنیت 
مجموعــه میکامال در صــورت بروز 
حوادث احتمالی گفت: آیین نامه هایی 
در این خصوص داریم به این معنی که 
قوانینــی وجــود دارد و متریال و مواد 
مورد استفاده در دکوراسیون غرفه ها را 
مــا تایید می کنیم. در هر غرفه و راهرو 
سیستم اطفاء حریق وجود دارد و امنیت 
و ایمنی 600 فروشگاه میکامال توسط 
سیستم کنترل خواهد شد و 800 دوربین 
هم در مجموعه کار گذاشته شده است 
که از طریق آنها قابل کنترل خواهد بود. 
وی ادامه داد: کلیه شرکتهای دکوراسیون 
توجیه شده اند و ملزم به رعایت مقررات 
هســتند و ما هم نظارت خواهیم کرد 
.مهمترین موضوع برای میکامال وجود 
امنیت افراد اســت و تمام سعی خود را 

در این راه به کار گرفته ایم.
 کشتکار در پاسخ به سوال دیگری 
در خصــوص راه اندازی هایپر مارکت 
میکامال گفت: با یکی از افراد خوشنام 
جزیره قرارداد بســته ایــم و بنا بر این 
اســت که هایپر مارکت به بهترین نحو 
راه اندازی شود. هایپر مارکت با انبارها 
و ســردخانه ها فضایی 4000 متری در 
اختیار دارد و عوامل آن نزدیک به دو ماه 
است که به اجرای دکوراسیون مشغولند 
و بسیار خوشــحالیم که در این پروژه 
از نیروهای بومی جزیره اســتفاده شده 

است. 
وی افزود: با رعایت استاندارهای 
میکا مال قرارداد بسته شده و مهمترین 
موضوع در آینده موضوع ارتباط هایپر 
و رستورانهای میکامال است و می دانید 
تامین مواد غذایی با نوســانات جوی 
جزیره کیش نیازمند برنامه ریزی دقیق 
است و هایپر مارکت تامین کننده مواد 
مورد نیاز  رستوران های میکا نیز هست. 
طبــق برنامه ریزی هــا هایپر مارکت 
میکامــال می تواند به صــورت مجزا 
دسترسی داشــته باشد و تا اردیبهشت 

1400 کار خود را به اتمام می رسانند.
کشــتکار در پایان با اشاره به بهره 
برداری همزمان پروژه های گردشگری 
و واحد های تجاری گفت: سالن پاتیناژ 
چند منظــوره با ارائه انواع ورزش های 
زمســتانی؛ تونل باد؛ آکواریوم؛ جنگل 
بارانی؛ سینماها؛ تله کابین و ... از جمله 
امکانات گردشــگری میکا مال هستند 
که تقریبــا در مراحل پایانی اســت و 
خوشــبختانه امکانات مــورد نیاز در 
سالهای گذشته خریداری شده است و 
مشکل خاصی در بهره برداری نداریم 
اما بهره برداری از این خدمات که بعضا 
بســیار جدید و نو هستند به تنهایی و 
بدون کمک افراد در بخش های مختلف 
امکانپذیر نیســت و حضور نیروهای 
کیفی در این پروژه های گردشــگری  
برای ما مهم است و از همین جا از همه 
نیروهای زبــده و کار آمد جزیره کیش 

دعوت به همکاری می شود. 

اقتصاد کیش-در جریان برگزاری کنفرانس خبری که به همت مجموعه پارس میکا کیش با موضوع تحویل واحدهای تجاری مرکز خرید میکامال برگزار شد؛ 
مدیران این مجموعه ضمن تشریح چگونگی تحویل واحدهای تجاری در ارتباط با چشم انداز آینده میکامال به سواالت خبرنگاران پاسخ گفتند. 

اقتصاد کیش گزارش می دهد؛
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کاراکایــا در پاســخ بــه ســوالی در مورد میــزان ایمنی 
و امنیــت مجموعــه میکامــال در صورت بــروز حوادث 
احتمالــی گفت: آیین نامه هایی در ایــن خصوص داریم به 
این معنــی که قوانینی وجــود دارد و متریال و مواد مورد 
اســتفاده در دکوراســیون غرفه ها را ما تاییــد می کنیم. 
در هر غرفه و راهرو سیســتم اطفــاء حریق وجود دارد و 
امنیت و ایمنی 600 فروشــگاه میکامال توســط سیســتم 
کنتــرل خواهــد شــد و 800 دوربین هــم در مجموعه کار 
گذاشــته شده است که از طریق آنها قابل کنترل خواهد بود

 هم چنین طوفان خسروی در این بخش از کنفرانس خبری درپاسخ 
به ســوالی پیرامون امکاناتی که در غرفه ها به بهره برداران و 
مالکان عرضه می شــود، گفت: غرفه ها طبق قرارداد به صورت 
کف، ویترین بر اساس طراحی صنفی، سیستم برق و سیستم 
خنک کننده به مالکان تحویل خواهد شد. برای انجام امور طراحی 
غرفه ها مالکان و بهره برداران طبق طراحی که در نظر دارند با 
شرکت های دکوراسیون مورد تایید ما ارتباط می گیرند. شرکت 
مطرح در خاورمیانه و با نظارت مستقیم آقای ایلهان کار طراحی، 
ساخت و بهره برداری از دکوراسیون غرفه ها را انجام خواهد داد.  

کشــتکار در خصوص برنامه های میکامال برای 
تحویل غرفه های تجاری به بهره برداران و مالکان 
با بیان اینکه معموال افتتاحیه ها با مقامات رسمی 
برگزار می شــود، گفت: برای افتتاح مجموعه ای 
عظیم چون میکامال با این زیربنا و نیاز زیرساختی 
سه مرحله پیش بینی شده است که بتوانیم در یک 
دوره 6 تا 8 ماهه به نقطه مطلوب برسیم. واگذاری 
غرفــه های تجاری به مالکان و بهره برداران  طی 
یک پروســه دو ماهه از 10/23/ 1399 آغاز شده و 
از مالکان و بهره برداران طی یک برنامه زمانبندی 
درخواست کردیم که جهت تحویل غرفه ها در پروژه 
حضور پیدا کنند. تحویل گرفتن غرفه ها توســط 
عزیزان به این دلیل اســت که بتوانند همزمان با 
انجام فعالیت های عمرانی در میکامال، آنها هم طی 
یک بازه زمانی 6 تا 8 ماهه فروشگاههای خودشان 
را برای بازگشــایی عمومی آماده کنند. برای این 
موضوع ســه مرحلــه تحویل غرف بــه مالکان 
و بهره برداران، افتتاح رســمی پــروژه و بهره 
برداری توسط عموم مردم تعریف شده است که 
امیدواریم در زمانبندی خود به ســرانجام برسد. 

با»تحویل واحدهای میکامال«؛ 
گردشگری کیش در آستانه تحولی بزرگ


