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اقتصـاد کیـش
سازمانآگهیها

44424999

مرتضی بانک در نشست شورای اداری سیستان و بلوچستان؛

       اقتصاد کیش -   مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور گفت: میزان جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد تاییدی بر رویکرد توسعه ای در 
این مناطق است. منطقه آزادچابهار در سالهای اخیر عملکرد موفقی داشته و با اعتبارات 

الزم و دلسوزی مدیران آن در حال تکمیل زیرساخت ها است. 
مرتضی بانک در نشست شورای اداری سیستان و بلوچستان در منطقه آزاد چابهار اظهار 
داشت: اعتماد سرمایه گذاران به مناطق آزاد موجب رونق اقتصادی و جهش تولید شده 

است.
او خاطرنشان کرد: سهولت کسب و کار، اولویت تعامالت اقتصادی در جهان است که 

مناطق آزاد باید در این چارچوب و در راستای تسهیل امور تالش کنند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و اقتصادی بیان کرد: بسیاری از مشکالت پیش رو مرتفع شده 

و باید شورای برنامه ریزی شهرستان براساس سیاست گذاری منطقه آزاد انجام شود.
مرتضی بانک گفت: یکسال از مصوبه الحاق شهر و روستاها به محدوده منطقه آزاد چابهار 

گذشته است و خوشحالیم که این اقدام خوب انجام شد.
او ادامه داد: منطقه آزادچابهار با الحاق شهر و روستاها وظیفه سنگین خدمات رسانی را 

برعهده دارد.
مشاور رییس جمهوری با اشاره به اینکه همه ما براساس مسئولیت هایی که داریم فعالیت 
ها را به نحو احسن انجام دهیم و در چارچوب قوانین اقدامات گسترده ای برنامه ریزی 

و اجرا کنیم.
مرتضی بانک گفت: با ایجاد زیرساخت ها می توان فعالیت های اقتصادی، اشتغالزایی و 

تولیدی انجام داد و سرمایه گذاران می توانند در هفت منطقه آزاد حضور داشته باشند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: وجود زیرساخت های برق، آب، 
تلفن و اینترنت از موارد مهم برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد است و احساس امنیت 

نیز باید حتما مد نظر قرار داشته باشد.
مرتضی بانک ادامه داد: باید از همه امکانات ملی و بین المللی استفاده کرد، هر چه سرویس 

بهتری ارائه دهیم سرمایه گذاری بیشتری جذب می شود.
او گفت: دخالت های بی مورد، سختگیری های زیاد، قوانین و مقررات دست و پاگیر 
و بروکراسی نباید سبب َکند شدن روند سرمایه گذاری ها شود ما باید شرایط و فضا را 

تسهیل کنیم.
دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه مناطق آزاد که با مصوبه مجلس 
ایجاد شده جزیی از توسعه اقتصادی کشور هستند، خاطرنشان کرد: مناطق آزاد در ایران 

بعنوان یک پدیده موفق عمل کرده اند.
مرتضی بانک افزود: در شــرایط ســخت اقتصادی و کرونا کشــور کارهای بزرگ و 

پیشرفت های خوبی انجام شده که قابل تقدیر است.
او اظهار داشت: سرمایه گذاران با همدیگر در ارتباط هستند پس ما باید شرایط را برای 

آنها تسهیل کنیم و نباید آنان را از فعالیت ها دلسرد کنیم.
مشاور رییس جمهوری تصریح کرد: تنها راه حضور در بازارهای جهانی و جذب سرمایه 

خارجی سهولت کسب وکار است.
مرتضی بانک بیان کرد: برتری نســبی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مقایســه با سایر 

بخش های کشور مشهود است.

میزان جذب سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد تاییدی بر رویکرد توسعه ای 

این مناطق است 
    اقتصاد کیش -  چهارمین جشــنواره فیلم »موج« که از پنج شــنبه گذشته در  مرکز 

همایش های بین المللی کیش  آغاز شده بود امروز به  خط پایان خواهد رسید

 به گزارش اقتصاد کیش  این  جشنواره بین المللی با حضور هنرمندان سینما و رعایت 
کامل ضوابط بهداشتی  در سالن خلیج فارس منطقه آزاد کیش  در حال برگزاری است.

مهرداد ایازی  مدیر اجرایی این جشــنواره در حاشیه برگزاری جشنواره با قدردانی از 
همراهی همدالنه همه شرکت کنندگان و عالقمندان به جشنواره موج برای استمرار 
برگزاری این رویداد سینمایی در کیش گفت: قرار ما این نبود که دوره چهارم به این شکل 
برگزار شود، آرزوهای زیادی داشتیم که برای تحقق آن نیز تالش کردیم ولی کرونا این 

مهمان کوچک  شکل برگزاری جشنواره را محدود کرده است.
وی تاکید کرد: جای فیلمســازان زیادی خالی است و امیدواریم دوره بعد دوباره دور 

هم جمع شویم.
هم چنین رضا اردالن رییس چهارمین جشنواره بین المللی فیلم موج کیش با بیان اینکه 
حضور هنرمندان مطرح کشور در این جشنواره برگ زرینی بر کارنامه درخشان سینما در 
کیش افزوده است گفت : تالش شما که با تالش های خود و احساس عمیق مسئولیت 
اجتماعی با هزینه شخصی جامعه امروز ایران را با زوایای مختلف فرهنگ کشورمان 

آشنا می کنید قابل تقدیر است .

رییس چهارمین دوره جشــنواره فیلم »موج« کیش با قدردانی از همه کســانی که در 
برگزاری ســه دوره قبل و این دوره جشنواره مشارکت داشتند تصریح کرد: اگر اراده 
شما نبود، این جشنواره هم مثل سایر رویدادها درگیر کرونا شده و به ناچار به سال آینده 
موکول می شد اما عشق و تالش شما سبب روشن مانده چراغ جشنواره موج کیش شد.

اردالن با اشاره به تالش برگزار کنندگان برای ارتقاء کمی و کیفی هر دوره افزود: منطقه 
آزاد کیش سهم خود را از سینماي درخشان ایران طلب مي کند و تالش دارد که هرسال 

و هر دوره موفق تر عمل کند و خوشبختانه این موضوع به ثمر نشسته است.
وی عنوان کرد: در دو دوره گذشته با موضوع دریا، گردشگري و آب توانستیم مردم را 
با ویژگي هاي جزیره کیش آشنا کنیم؛ امسال نیز  در این شرایط خاص کرونایي براي 
نخستین بار بخش بین الملل را به جشنواره اضافه کردیم تا در ابعاد بین المللي نیز شاهد 

درخشش این جشنواره باشیم.
رئیس چهارمین دوره از جشنواره بین المللي فیلم کوتاه موج در پایان از حمایت ها و 
نگاه ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، معاون فرهنگي و اجتماعي و همکاران این 
معاونت ، شورای سیاستگذاری، هیات داوران، هیات بازبینی و روابط عمومی سازمان 

در برپایي موفق این رویداد قدردانی کرد. 
ابراهیم حصاری دبیر این رویداد سینمایی نیز با ابراز خرسندی از تحقق امکان برگزاری 
این جشنواره در شرایط سخت ناشی از کرونا گفت : دوست داشتیم افراد بیشتر و شمار 
گسترده تری ازسینماگران کشورمان اینجا می بودند  . حصاری افزود:  خرسندیم که 
دوستانی ارزشمند هر سال کیفیت برگزاری را با حضور خود بهتر می کنند، امسال نیز 
تعداد آثار رسیده فراتر از انتظار بود چراکه  پنج هزار اثر در بخش بین الملل بهدبیرخانه 
جشنواره ارسال شد. وی با بیان اینکه در همه بخش ها از حضور همراهان مجرب و 
کارآزموده بهره مند بودیم گفت: افراد زیادی کمک کردند تا این جشنواره شکل بگیرد 
که از همه تشکر می کنم.  چهارمین جشنواره بین المللی فیلم »موج« کیش از ۳۰ بهمن تا 
۳ اسفند در جزیره کیش در حال برگزاری است و تماشای فیلم های منتخب و شرکت 

در کارگاه های آموزشی این جشنواره برای تمامی عالقمندان رایگان است.
الزم به ذکر است بیش از 6۰ فیلم از مجموع آثار منتخب جشنواره موج اول و دوم اسفند 
صبح ها ازساعت 1۰ و سی دقیقه تا 12 و بعد از ظهرها 16 تا 19 و سی دقیقه در مرکز 

همایش های بین المللی کیش اکران می شود.

جشنواره   فیلم کوتاه »موج« کیش
 در گام چهارم

       اقتصاد کیش -   اشــخاص حقیقی، تجار و بازرگانان کیش ملزم به ثبت اطالعات 
واحد های تجاری خود در دفاتر ثبتی هستند.

به گزارش اقتصاد کیش ، بنا بر اعالم اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت های صنعتی این 
سازمان ، مطابق با ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تمامی اشخاص حقیقی ایران 
که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران 

خود را حداکثر تا سه ماه آینده در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.
همچنین طبق ماده 15 این مجموعه قوانین، ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی 
در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعالم 

واحد ثبتی انجام می گیرد به اداره ثبت شرکت های کیش الزامی است .
بر اساس این گزارش درج مشخصات فردی از جمله نام و نام خانوادگی بازرگان، تاریخ 
، محل تولد، شماره و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق ) شناسنامه برای 
اشخاص حقیقی ایران و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی( ،تابعیت اصلی و فعلی 
افراد در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور.، تاریخ ورود 
به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی، اقامتگاه قانونی 
اشخاص حقیقی، شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند )5( ماده )۳( 
این تصویب نامه به عمل آمده است، رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در 
هر مورد و سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، عالیم تجاری، کتاب 

رمز تجارتی واز جمله مواردی است که باید در این فرم ها ثبت شود.

ضرورت ثبت اطالعات واحد های 
تجاری در دفاتر ثبت رسمی کشور

    اقتصاد کیش -  با برگزاری مجمع عمومی مهندسان 
جزیره زیبای کیش جامعه مهندسان کیش اعضا جدید 

هیات مدیره خود را با رای مجمع انتخاب نمودند.
به گزارش اقتصاد کیش در این مراسم که با رعایت کامل 
پروتکل بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و با حضور  
جمع کثیری از مهندسان فعال در جزیره کیش، در سالن 
هتل میراژ  کیش برگزار  شد.، آرمان شایگان جم، فرشاد 
فوالدی، نادر ابراهیمی، نرگس شمس، محمد کورانی، 
ناصر مقدم نژاد، علی ملکی، فقیه رضایی و سید حامد 
موالنا به عنوان اعضای هیات مدیره  جامعه مهندسان 
کیش و آقایان جراحی و نیما نجفی بعنوان بازرس برای 
مدت دو سال انتخاب شدند . همچنین آقایان طباطبایی 
و نجاتی بعنوان اعضای کمیته انتظامی جامعه انتخاب 

شدند.
اعتالی فرهنگ مهندســی، رعایــت الگو های نوین 
ســاخت، افزایش ایمنی، کاهــش هدر رفت مصالح، 
توجه به  حفظ محیط زیست جزیره و اعتالی جایگاه و 
کرامت کیشوندانو کار آفرینان ، کاهش بروکراسی اداری، 

بسط دانش فنی، بکارگیری مهندسین  ذیصالح در امر 
ساخت، نظام مند نمودن فرایند های مهندسی از جمله 
برنامه های  هیات مدیره جدید بود که در جلسه مجمع 

تشریح شد.

در پایان مراسم، تحلیف اعضای هیئت مدیره انجمن 
مهندسان کیش در پیشگاه کالم اهلل مجید با تاکید بر قانون 
مداری و محترم شمردن اصول اخالق مهندسی برگزار 

گردید.

اعضاء جدید جامعه مهندسان کیش  انتخاب شدند
 با برگزاری مجمع عمومی؛

    اقتصــاد کیش - مدیرعامل شــرکت عمران، آب 
وخدمات کیش از اجرای طرح مدیریت وساماندهی 
سواحل جزیره کیش با هدف حفظ زمین های ارزشمند 
این منطقه آزاد کشور به عنوان انفال خبرداد و گفت: با 
اجرای این طرح ۳88 هزار مترمربع از سواحل ارزشمند 
این منطقه آزاد کشــور از دسترس بخش خصوصی 

خارج و دراختیار عموم مردم قرار گرفته است. 
ابوالفضل طیبی با بیان اینکه اجرای این طرح با دشواریها 
و مخالفت های بســیاری از ســمت ذینفعان بخش 
خصوصی همراه بود افزود: امروزه دربسیاری ازشهرها 
و کشــورهای دنیا مانند دبی که همسایه جزیره کیش 
است شاهد هستیم بخش عمده سواحل ارزشمند این 
شهر به دلیل ساخت وساز نزدیک به دریا دراختیار افراد 
وبخش خصوصی  است واز دسترس مردم وگردشگران 
خارج شده است. هدفگذاری ما آزاد سازی نوار ساحلی 
کیش و اجرای طرح های تفریحی و گردشگری عمومی 
مانند پارک های ســاحلی دراین سواحل است تا برای 
همیشه هیچ کسی نتواند به ثروتی که متعلق به همه مردم 
است را در اختیار گیرد .وی با اشاره به چالش هایی که 
دراجرای این طرح با آن مواجه شده افزود: انجام این کار 
پروژه  بسیار دشواری بود که با حمایت های مدیرعامل  
محترم سازمان منطقه آزاد کیش به نتیجه رسید و درحال 
حاضر عملیات تبدیل این فضاها به پارک های ساحلی 
دردست انجام است تا بزرگترین پارک ساحلی کشور 

در جزیره کیش ایجاد شود.
مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش اظهار 
داشــت: تاکنون با احداث پارک طلوع در محور شرق 
به غرب و پارک های ســاحلی مجاور مناطق کرانه و 
مارینا، حدود 18 کیلومتر پارک ســاحلی ایجاد شده و 
براساس برنامه ریزیهای انجام شده قرار است وسعت 

پارک ساحلی کیش به ۳۰ کیلومتر برسد.
طیبی همچنین از کاشت بیش از 4۰۰نفر درخت نخل 

خرما ونارگیل در نوار ساحلی خبرداد و افزود: این آمار 
به هزار نفر خواهد رسید وعالوه بر درختان نخل با ایجاد 
فضای ســبز ساحلی، تا کنون 4۰هکتار به فضای سبز 
کیش افزوده شــده اســت که این رقم نیز به 5۰ هکتار 

تاپایان سال افزایش می یابد.
وی درادامه تصریح کرد: یکی از جاذبه های گردشگری 
شهری جزیره کیش پیست دوچرخه سواری این جزیره 
است که درطی سالهای گذشته دچار آسیب های زیادی 
شــده بود وازسویی این پیست همزمان به عنوان پیاده 
راه و مســیر دوچرخه سواری مورد استفاده بود که در 
یک عملیات گسترده ضمن بهسازی پیست دوچرخه 
واجــرای روکش حفاظتی برای نگهداری بهینه از این 
پیست 54 کیلومتری، مســیر مجزای پیاده روی برای 
شــهروندان وگردشــگران درمجاورت این پیست 
درســواحل کیش دردســت احداث است که یکی از 
مهمترین اثرات ایجاد این مسیرجلوگیری از برخورد 
وســوانح ناشــی از تصادف عابران پیاده با دوچرخه 

وموتور است.

مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش همچنین 
به بازسازی وبهســازی کاخ مرجان اشاره کرد که این 
پروژه به لحاظ فرهنگــی وتاریخی از اهمیت زیادی 
برخوردار است و درحال حاضر در دست انجام است.

ساخت آثار شاخص فرهنگی وهنری در حوزه هنرهای 
تجســمی که با برگزاری رویدادهای هنری توســط 
هنرمندان کشور انجام شده و درسطح شهر نصب شده 
به همراه توســعه مناطق بومی ومحلی کیش به لحاظ 
توســعه بوم گردی وایجاد مجموعــه ای از زمینهای 
ورزشــی ساحلی دراین منطقه از دیگر اقدامات انجام 

شده درجزیره کیش است که طیبی به آنها اشاره کرد.
به گفته طیبی طرح تحول در توسعه شهری کیش همگام 
با رشد شاخص های گردشگری جهانی وملی محور 
برنامه ریزی هایی اســت که به صورت مجموعه ای 
کامل از اقدامات در حوزه های امور شهری، زیربنایی، 
زیباسازی و عمرانی اجرای آن از اواخر بهار سال جاری 
آغاز شده و درهمه این موضوعات پروژه های مختلفی 

درحال اجرا است.

حفظ همیشگی سواحل کیش برای استفاده عمومی 
ساکنان و گردشگران کیش

مدیرعامل شرکت عمران، آب وخدمات کیش عنوان کرد :

    اقتصــاد کیش -  طــی حکمی از 
سوی غالمحسین مظفری مدیر عامل 
ســازمان منطقه آزاد کیــش ، محمد 
پازوکی به سمت سرپرست مدیریت 
توسعه تجارت کیش منصوب شد. به 
گزارش اقتصاد کیش  در حکم صادره 
از ســوی مدیر عامل ســازمان منطقه 
آزاد کیش آمده اســت:بنا به پیشــنهاد 
معــاون اقتصادی و ســرمایه گذاری 
ســازمان منطقه آزاد کیش و با توجه به 
تجربیات ارزشمندی که دارید به این 
سمت منصوب می شوید. در ادامه این 

حکم آمده اســت: امید است در سالی 
که از ســوی مقام معظم رهبری سال 
جهش تولید نامگذاری شده است در 

این مسئولیت موفق باشید.
محمــد پازوکی از مدیــران قدیمی و 
با ســابقه ســازمان منطقه آزاد کیش 
می باشند که پیش از این در سمت هایی 
همچون مدیرکل  بازرسی و رسیدگی 
به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش – 
مدیر امور اجتماعی منطقه آزاد کیش و 
مدیریت اداری – مالی موسسه ورزش 
و تفریحات کیش مسئولیت داشته اند.

محمد پازوکی سرپرست مدیریت توسعه تجارت کیش شد
با حکم مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ؛

    اقتصاد کیش -  مهندس آقازاده معاون امور شهری 
شرکت عمران ، آب و خدمات کیش گفت :  بر اساس 
دستور مدیر عامل محترم شرکت عمران ، آب و خدمات 
کیش  در راســتای توزیع عادالنــه امکانات رفاهی و 
ورزشی بین ساکنان جزیره پارک بازی و زمین ورزشی 
جهت روستای گردشگری باغو در دست احداث می 

باشد.
وی افزود:   این موضوع در پی درخواســت ســاکنان 
این روستای گردشگری  و موافقت مدیر عامل محترم 
شرکت عمران ، آب و خدمات کیش پس از مطالعات 
و  بررســی های الزم  در دســت انجام است و انشاهلل 
بزودی آماده بهره برداری خواهد شــد.مهندس آقازاده  
گفت : توجه جدی به مشــکالت ساکنان کیش و رفع 
نیازمندیهای موجود در همه مناطق مســکونی جزیره 
همواره مورد توجه مدیر عامل محترم  شرکت بوده و بر 
اساس دیدگاه و رهنمود های مدیر عامل محترم سازمان 
منطقه آزاد کیش مبنی بر توجه ویژه به ســاکنان جزیره 
بخصوص بومیان  دردستور کار شرکت خدمات قرار 

دارد .
وی گفت :  فعالیت های بســیار گســترده و خوبی در 
حوزه شــهری ، عمرانی و زیباسازی جزیره در دست 
انجام است و امیدواریم مجموعه این فعالیت ها بتواند 

رضایتمندی مردم را جلب کند و گامی هر چند کوچک 
در راستای توسعه شهری کیش باشد.

هم چنین حســن خلدون  یکی از ســاکنان روستای 
باغو و مدیر طرح توسعه بوم گردی این روستا در این 
خصوص گفت :  از جناب آقای دکتر مظفری مدیر عامل 
محترم ســازمان منطقه آزاد کیش و جناب آقای طیبی 
که نیاز و خواســته ما را دیدند و مورد توجه قرار دادند 
بسیار  سپاسگزاریم . وی به اهمیت توسعه و رونق بوم 

گردی در کیش اشــاره کرد و گفت : بوم گردی یکی از 
ظرفیت های اصیل و اصلی  همه مناطق بشمار می رود 
که توجه به آن می تواند به رشد و توسعه منطقه کمک 
شایان توجهی داشته باشد . خلدون   رسیدگی های  اخیر 
سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت عمران و خدمات در 
رفع نیازمندیها و خواسته های روستا را بسیار ارزشمند 
عنوان کرد و از طرف اهالی و ساکنین روستا از مسئولین  

تقدیر و تشکر کرد.

احداث پارک  بازی و زمین ورزشی جهت روستای گردشگری باغو 
مهندس آقازاده معاون امور شهری شرکت عمران ، آب و خدمات کیش خبر داد:

خطر کرونای جهش یافته 
در هرمزگان باالست

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان :

       اقتصاد کیش -   رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان 
گفت: به دلیل همسایگی با کشور های حاشیه جنوبی خلیج فارس و رفت وآمد های زیاد 
مردم  به خارج از کشور، خطر کرونای جهش یافته موسوم به کرونای انگلیسی، در استان 

باالست. 
دکتر حسین فرشیدی در یازدهمین نشست خبری آنالین سال جاری خود افزود: تاکنون 5 
یا 6 مورد تست افراد مشکوک به کرونای انگلیسی را در استان انجام داده و به تهران ارسال 

کرده ایم که هنوز مورد مثبتی نداشته ایم.
وی ادامه داد: کرونا هنوز درمان موثری ندارد و از مدل خاصی نیز پیروی نمی کند و ممکن 

است هر ابتالیی به مرگ بیمار بینجامد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: در حال حاضر روزانه حدود 2هزار 
تست کرونا در استان گرفته می شود که نتیجه آزمایش ها، افزایش تعداد مبتالیان را نشان 
می دهد.  دکتر فرشیدی متذکر شد: ماسک همچنان مهم ترین روش مهار این بیماری است 

و استفاده از دو ماسک نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: فعالیت تورهای گردشگری نیز تا آخر فروردین در استان ممنوع است و با 

متخلفان و برگزارکنندگان احتمالی تورها برخورد قانونی خواهد شد.


