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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

   اقتصاد کیش - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: مقدمات بازگشت قوانین مالیات بر ارزش افزوده به قانون دائمی آن فراهم 
شده و که با اجرای آن مشکالت و چالش های واحدهای تولیدی برطرف می شود.

جعفر آهنگران در هشــتمین جلسه کمیته تخصصی 
تولید، پشــتیبانی و مانع زدایی ها با هدف بررســی و 
رســیدگی به مشکالت شرکت های نفتی منطقه آزاد 
کیش اظهار داشــت: بهبود و پیشرفت شرایط کنونی 
کشور و حرکت به سمت ثبات بیشتر نوید دهنده تحول 
و ایجاد امیدواری برای رفع محدودیت های مناطق آزاد 
همچنین بازگشت وضعیت کنونی به مسیر و قوانین 

اصلی آن ها در گذشته است.
وی افزود: پس از ۲۰ سال معافیت مالیاتی بر عملکرد و 
دارایی مناطق آزاد، الیحه ای از سوی دولت در کمیسیون 
اقتصــاد مجلس مورد بحث و بررســی قرار گرفت و 
مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق به صورت پلکانی 
اجرا و مقرر شد لغو معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی 
در آخرین مرحله انجام شود که در این صورت پرداخت 

مالیات برای شرکت های نفتی نیز اعمال خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش غفلت از رسیدگی 
به مشکالت شرکت های نفتی در گذشته را عامل بروز 
معضالت پیش آمده اعالم و اضافه کرد:  اقدامات الزم 
جهــت حل و فصل این مصائــب باید به موقع انجام 

می شد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
وی بــا تاکید بر این که یکی از وظایف شــرکت های 
نفتی در کشور اجرا و ایفای مسوولیت های اجتماعی 
اســت یادآور شد: بسیاری از شاهراه ها و فعالیت های 
زیرساختی از ســوی فعاالن شرکت های نفتی انجام 
پذیر اســت و هیچ نهاد و دســتگاهی نمی تواند مانند 
شــرکت های نفتی این مسوولیت را اجرا کند و این در 

بخش خصوصی و دولتی به خوبی مشهود است.
آهنگران نبود اتحادیه شرکت های نفتی را یکی از دالیل 
بروز مشکالت این حوزه عنوان کرد و گفت: مسایل و 
مشکالت این حوزه با واحدهای صنعتی دیگر متفاوت 
بوده و نیازمند مشارکت همه جانبه شرکت های مختلف 

برای پیگیری اینگونه فعالیت ها می باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: ما در مجموعه 
سازمان برای برگزاری جلسات و رسیدگی مستمر به 
نیازهای شرکت های نفتی تا حصول نتیجه اعالم آمادگی 

می کنیم.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد کیش نیز در این نشست با اشاره به اهمیت 
حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کرد: جزیره کیش یکی از 
پایگاه های قدیمی نزدیک به حوزه نفتی پارس جنوبی 
اســت و با توجه به نامگذاری امســال با عنوان تولید؛ 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها عدم مواجهه فعالیت اقتصادی 
این شرکت ها با مشکالت برای سازمان منطقه آزاد کیش 

از درجه اهمیت باالیی برخوردار است.
حســین همتی با بیان اینکه با توجــه ویژه مهم ترین 
مســایل و مشکالت این شرکت ها را در ۱۰ سرفصل 
مورد بررســی قرار می دهیم، گفت: پیگیری و تسهیل 
صدور مجوز فعالیت اقتصادی یکی از راه حل های مهم 

و اساسی رفع موانع مطرح شده است که در دستور کار 
سازمان قرار گرفته است.

وی بــا بیان اینکه محاســبه هزینه هــای آب و برق 
شــرکت های نفتی از دیگر مباحثی است که باید مورد 
توجــه قرار گیرد، افزود: ابهاماتــی در این حوزه برای 
فعاالن صنعتی وجود دارد و مقرر شــد باصدور مجوز 
صنعتی از ســوی ســازمان هزینه های آب و برق این 

شرکت ها صنعتی لحاظ شود.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
اضافه کرد: موافقت اولیه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش جهت ثبت اتحادیه صنف فعاالن حوزه صنعت 
نفت و گاز و پتروشــیمی اخذ و مقرر شــد ثبت این 

شرکت ها انجام شود.
همتی از اصالح تعرفه های شهرسازی کیش نیز خبر داد 
و گفت: رسیدگی به این موضوع و ارائه گزارش به هیات 
مدیره سازمان منطقه آزاد کیش برای تصمیم گیری های 

نهایی در حال پیگیری است

حرکت به سوی ثبات نویدبخش تحول
 در مناطق آزاد است

روایت ایرنا از یک مطالبه و پاسخ به آن در جزیره کیش؛

عزم جدی مسئوالن در حل مشکالت کارگران کیش
اقتصاد کیش- - پاکبانان و کارگران فضای سبز جزیره 
کیش  چند روز پیش با حضور در مقابل سازمان منطقه 
آزاد کیش خواســتار رعایت حقوق خود از ســوی 
شرکت پیمانکار مربوطه شدند و تحقق این مطالبه ها 
هم اکنون به صورت جدی در دستور کار مسووالن و 

ادارات جزیره است. 
نظافت و زیبا سازی اقصی نقاط جزیره کیش به عنوان 
یک جزیر گردشــگری همواره یکی از دغدغه هایی 
اســت که با تالش کارگران فضای ســبز و پاکبانان 
پاســخ قابل قبولی به آن داده شــده اما با اعتراض این 
این کارگران مشــخص شد که آنان مورد بی توجهی 

پیمانکار قرار گرفته اند.
آنان مقابل ســازمان منطقه آزاد کیش تجمع کردند و 
از مســووالن سازمان خواستند بر اساس اختیارتش 
پیمانکار مربوط را مجاب به رعایت برخی حقوق این 

کارگران کند.
بیمه کــردن روزهای مرخصی و اعطای هزینه بلیط 
مرخصی، عدم اخذ مالیات بر حقوق، اعطای سنوات 
خدمتی به کارگران بر اساس سابقه  کار، بازنگری در 
حق تغذیه از جمله خواسته هایی بود که کارگان فضای 
سبز و پاکبانان جزیره کیش ان را از مدیران منطقه آزاد 

کیش خواستار شدند.
حقوق کارگران فضای سبز و پاکبانان 

افزایش پیدا می کند
مدیر  کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
این ارتباط با بیان اینکه برخی مطالبات این افراد به حق 
بوده و از سوی پیمانکار رعایت نشده است افزود: بر 
اساس دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد موضوع 

به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
محمد ثاقب فرد یادآور شــد: براساس پیگیری های 
صورت گرفته این سازمان تحقق این مطالبات را در 
چنــد بخش از جمله بازبینینی قرارداد کارگران برای 
پرداخت حقوق و سنوات و در نهایت افزایش حقوق 
)بر اســاس قانون(، بازنگری در بخش پرداخت حق 

تغذیه و برخی رفاهیات آنان پیگیری می کند.
وی با اشاره به اینکه اداره کار و خدمات اشتغال سازمان 
منطقه آزاد کیش مامور شده این اقدام هر چه سریعتر و 
در کمترین زمان ممکن انجام شود یادآور شد: همچنین 
مقرر شده در شرکت عمران، آب و خدمات کیش به 
عنوان کارفرما کمیته ای متشکل از نمایندگان کارگران، 
کارفرما، سازمان منطقه آزاد و پیمانکار تشکیل و نسبت 

به اصالح امور این افراد اقدام شود.
ثاقب فرد همچنین در خصوص اخذ مالیات از حقوق 
کارگران نیز گفت: این مساله یک قانون بوده و اجرای 
آن الزم است و مورد اعتراض سازمان منطقه آزاد کیش 
نیز بوده و حذف آن از حقوق تمامی کارکنان و کارگران 

در دستور کار قرار گرفته است.
قرارداد کارگران فضای سبز و پاکبانان در سامانه کار و 

خدمات ثبت می شود
رییس اداره کار و اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش نیز 
در این ارتباط با بیان اینکه تا کنون درخواســت چند 
باره این اداره از کارفرما و پیمانکار برای ثبت قرار داد 
کارگران فضای سبز و پاکبانان در سامانه کار و خدمات 
اشتغال سازمان منطقه آزاد بی پاسخ مانده است افزود: 
هم اکنون با در شب گذشته پس از بازدید مسووالن از 
کمپ سحر )محل اسکان کارگران( مقرر شده جهت 
صیانت از این حقوق این افراد قرارداد کار آنان هرچه 

سریع تر در سامانه بارگذاری شود.
محمدعلی جالیر اضافه کرد: مقررشــد برای احقاق 
حقوق کارگــران  باهمکاری پیمانکاران و بانظارت 
مدیریت کار نماینده کارگران انتخاب و معرفی شده 
تا بصورت قانونی به مسایل رفاهی واسکان و معیشت 

کارگران رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: مقررات مرخصی و بیمه کارگران با 
توجه به مقررات اشــتغال مناطق آزاد برای کارگران 
توضیح داده شد که حداکثر مدت مرخصی کارگران 
مناطق ازاد  ۲۰ روز در سال بوده  و کارگرانی که بیش 
از این مدت به مرخصی میروند مشــمول مرخصی 

استحقاقی نبوده و بیمه انها قطع می شود.
وی افزود: همچنین پس از انتخاب نماینده کارگران 
پیمانکاری  با تشــکیل هیات امنا  در جهت تشکیل 
تعاونی کارگران خدمات شهری  با هدف ارتقای امور 
رفاهی و مسکن کارگران اقدامات موثری انجام شود

جالیر در خصوص ارایه امکانات رفاهی و بهداشتی 
اســکان کارگری کمپ نیز گفت: مقرر شده در این 
راستا از سوی شرکت عمران خدمات اقدامات الزم 
بعمل آید و تا پایان  فصل پاییز اقدامات بعمل آمده و 

نتایج حاصله به اطالع کارگران برسد.
برخورد با پیمانکاران متخلف و رسیدگی به 

حقوق کارگران کیش
مدیرعامل شــرکت عمران آب وخدمات کیش نیز 
گفت: با پیمانکاران خاطی در خصوص عمل نکردن 
به تعهدات خود نســبت به کارگران فضای سبز و 

پاکبانان برخورد می شود.
مهندس عبدالنبی شرفی افزود: همچنین در مناطق 

آزاد از همــه کارمندان مالیات کســر می شــود و 
کارگران این شــرکت نیز از این امر مستثنی نیستند 
و این موضوع باید در مجلس شــورای اســالمی و 
دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد کشور حل شود و 
امیدورایم با رایزنی های منطقه آزاد کیش این موضوع 

به نتیجه برسد.
وی با اشــاره به موضــوع پرداخت حقوق کامل به 
کارگران در زمان مرخصی نیز گفت: امور مرخصی 
کارگران باید براســاس ثبت درخواست مرخصی 
انجام شــود و پیمانکاران امور کاری را براســاس 

قوانین انجام دهند.
مدیرعامل شــرکت عمــران آب وخدمات کیش 
در خصــوص عیدی و پــاداش کارگران نیز گفت: 
پرداخت پنج میلیون ریال به عنوان عیدی به کارگران 
از برنامه های این شــرکت نسبت به کارگران بود و 
اگر این مبلغ به کارگری پرداخت نشده است پس از 

تایید شدن مبلغ عیدی به کارگر پرداخت می شود.
وی گفت: در حدود یک هزار کارگر زیر نظر شرکت 
عمران آب و خدمات کیش با مســوولیت پیمانکار 
بخش خصوصی فعالیت می کنند و امیدواریم در چند 
روز آینده با تشــکیل جلساتی به مطالبات کارگران 

رسیدگی شود.
همچنین به منظور بررسی بیشتر مطالبات این افراد 
مدیر  کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
مدیرعامل شــرکت عمران، آب و خدمات و رییس 
اداره کار و برخی دیگر از مسووالن جزیره از کمپ 
سحر محل اســکان کارگران فضای سبز و پاکبانان 

جزیره بازدید کردند.

پیام مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات  
کیش به مناسبت هفته نیروی انتظامی 

اقتصاد کیش- مهندس عبدالنبی شرفی در پیامی امنیت و آرامش جزیره کیش را مرهون 
درایت و حضور موثر حافظان نظم و امنیت و عملکرد ارزنده فرماندهی وکارکنان نیروی 

انتظامی جزیره کیش دانست. 
متن کامل پیام عبدالنبی شــرفی مدیر عامل و رییس هیات مدیره شــرکت عمران آب و 

خدمات به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

         هفدهم مهرماه روز نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای پاسداشت دالوری های 
سبزجامگان نیروی انتظامی و مرزبانان غیوری که با  اقتدار ، تعهد و اخالق مداری برای 
برقراری نظم و امنیت در میهن اسالمی ایثارگرانه می کوشند و در راه این مسئولیت خطیر 

از جان خویش می گذرند.
در جزیره کیش نیز به مدد حضور موثر حافظان نظم و امنیت و عملکرد ارزنده فرماندهی 
وکارکنان نیروی انتظامی جزیره کیش که با درایت و پشتکار، امنیت این منطقه آزاد تجاری 
-  صنعتی را تامین می کنند زمینه توسعه گردشگری ، فعالیت های اقتصادی و شکوفایی، 

اعتال و توسعه تولید و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی مهیا شده است.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرافراز نیروی انتظامی، فرا رسیدن هفته ناجا را 
تبریک گفته و از خدمات بی دریغ و بی وقفه فرماندهی و نیروهای خدوم و زحمتکش 

نیروی انتظامی در جزیره زیبای کیش تشکر و قدردانی می نمایم.

چهارمین جشنواره موسیقی کیش  
برگزار می شود 

اقتصاد کیش-  چهارمین جشنواره 
موسیقی کیش با عنوان مهرجان یامال 

برگزار خواهد شد.
بــه گزارش اقتصاد کیش، مدیر امور 
هنری ســازمان منطقــه آزاد کیش 
گفــت: رونمایی از پوســتر و اعالم 
رسمی فراخوان چهارمین جشنواره 
موســیقی کیش روز سه شنبه بیستم 

مهر برگزار می شود.
بدریــه بحرینی گفت: جشــنواره 
مهرجان یامال در نظر دارد به معرفی 
فرهنگ ها، قومیت ها و ســنت ها بر 

اســاس رنگ آمیزی در سواحل جنوبی از دریای عمان تا خلیج فارس و استان های 
جنوبی ایران بپردازد.

وي گفت: موضوع محوری این جشنواره آفرینش بر آثار با کالم و بدون کالم، مبتنی 
بر اشعار حماسی با گویش و زبان قومی به همراه حرکات آیینی و بومی با مضامین 

حماسی، صلح و مهرورزی استوار است.
بحرینی اضافه کرد: یکي از بزرگترین اهداف جشنواره این است که کیش با سابقه 
تاریخی و دیرینه خود از نظر فرهنگی و موسیقایی باز هم در این حوزه مورد توجه 

قرار گیرد.
بحریني گفت: سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان برگزار کننده جشنواره و پایه  گذار 
یک گردهمایی فرهنگی و هنری فاخر، بزرگ و سالیانه در سطح کشور با هدف جذب 
گردشگران داخلی و خارجی و تقویت صنعت توریسم بین الملل و معرفی جزیره 
زیبای کیش به عنوان مقصد برتر گردشگری و گردشگری هنری می تواند گام های 

موثری در این زمینه بردارد.
بحرینی خاطر نشان کرد: بسط و تعمیق موسیقی آوازی، سازی و گسترش نغمات 
موســیقی نواحی سواحل جنوب ایران، بررسی موضوع خالقیت و آفرینش هنری 
در موســیقی نواحی جنوب ایران، بررســی آیین ها در موســیقی جنوب ایران و 
اشــاعه فرهنگ جمعی در قالب هنر آیینی، پیوند خرده فرهنگ ها و ارتباط فرهنگ 
سرزمین های جنوبی ایران، اشاعه هنر آیینی نواحی ایران و جلوگیری از تحریف و 
فراموشی آن، تبلیغ گردشگری هنری از طریق هنر جذاب موسیقی و مطرح کردن 
کیش به عنوان پایلوت گردشگری موسیقی جنوب ایران؛ از اهداف دیگر برگزاری 

این جشنواره است.

مدیر امور هنری سازمان منطقه آزاد کیش :

تجلیل از عملکرد رانندگان برگزیده 
مدیریت حمل و نقل درون  شهری کیش

اقتصاد کیش -  مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت عمران، آب و خدمات از ۱5 
راننده برگزیده و اخالق مدار ناوگان حمل و نقل عمومی تجلیل می کند. 

به گزارش اقتصاد کیش، محمد رضا قهاری مدیرحمل و نقل عمومی اظهار داشت: 
از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون، رانندگان حمل و نقل عمومی با رعایت ضوابط  
بهداشتی، وظیفه شناسی و اخالق مداری، در جهت جابجایی مسافران و خدمت رسانی 

به مردم با رعایت حریم و حقوق شهروندی تالش کرده اند.
محمد رضا قهاری افزود: رانندگان مدیریت حمل و نقل عمومی کیش، الگوی رفتار 
ترافیکی سایر شهروندان هستند که تالش می کنند با احترام به قوانین راهنمایی، ضمن 

کاهش تصادفات، قانونمداری را در جامعه نهادینه کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکید مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش مبنی 
بر تکریم شهروندان و ارتقای سطح کیفی خدمات تالش می کنیم تا در مدیریت حمل 

و نقل جلب رضایت شهروندان سرلوحه فعالیت ها باشد .
قهاری با تقدیر از رانندگان ناوگان عمومی کیش برای ارائه خدمات مطلوب و توجه به 
حقوق شهروندی افزود:  از ۱5 راننده برتر مدیریت حمل و نقل عمومی در آژانس های 
توســن، کرانه، رخش، هالل ماه، پارس، تشــریفات آتی و اتو آرمان سیر، اتو آرین و 
عدالت بار که ضمن پایبندی به قوانین در شش ماه نخست  سال، هیچ تخلف رانندگی 
نداشته اند، و همچنین با امانت داری ، اشیاء بجا مانده از مسافرین را  تحویل داده و یا 
به دست صاحبان این اشیاء رسانده اند و نماینده شایسته ای برای ناوگان حمل و نقل 

عمومی کیش هستند تجلیل خواهد شد.
الزم به ذکر است آقایان غالمرضا درویش روحانی، محمدرضا بابایی، بهرام محمد پور 
آبکناری، ابوالفضل گلکار، مظفر امیری، محمد امین نوروزی، خلیل علی پور، محمد 
باقر رحیمی، عبدالرضا شــیری، محسن رضایی، داود صالحی اردلی، فیروز مهرابی، 
نادر مشکین نیا، حسین احمدی و حسین پیریابی از رانندگان نمونه ای بودند که مورد 

تقدیر قرار گرفتند. .

ساحل غربی جزیره کیش پاکسازی شد

اقتصاد کیش- برنامه پاکسازی سواحل غربی کیش با مشارکت خوب ساکنان و مسئوالن 
اجرا شد. 

به گزارش اقتصاد کیش  در این برنامه فرهنگی تعدادی از ساکنان کیش ، ، اعضای گروه های 
مردم نهاد، دوستداران محیط زیست و دانش آموزان جعفر آهنگران مدیر عامل و برخی 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش و عبدالنبی شرفی  مدیر عامل شرکت عمران ، آب و 

خدمات و معاونان این شرکت حضور داشتند.
بر اساس این گزارش غفار آقا زاده معاون امور شهری و محیط زیست شرکت عمران ، 
آب و خدمات کیش در این برنامه با اشاره به اینکه زباله چهره زیبای طبیعت را زایل کرده 
و تمامی مردم باید درحفظ محیط زیست و پاکسازی عرصه های مختلف به ویژه سواحل 
دریا کوشــا باشند گفت : شــرکت عمران ، آب و خدمات در جهت پاکسازی سواحل 
نیروهای متعددی را بکار گرفته و بر این امر نظارت کامل دارد اما مهم ترین هدف اجرای 
این برنامه ترویج فرهنگ در بین افراد جامعه بود تا با نهادینه شدن اهمیت حفظ نظافت 

محیط زیست، ساکنان و گردشگران محیط ساحل را مانند خانه خود درنظر بگیرند.
مریم محمدی رییس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش نیز ، فرهنگسازی و 
همراه کردن کودکان و نوجوانان با برنامه های محیط زیستی را مهم ترین مزیت اجرای 
این طرح برشمرد و گفت : جزیره کیش همواره به عنوان جزیره دوستدار محیط زیست 
مطرح بوده است و مشارکت مردم در پاکسازی سواحل که تالش خواهیم کرد به صورت 
مستمر ماهیانه برگزار شود تاثیر زیادی در جلب توجه ساکنان و گردشگران به حفظ محیط 

زیست خواهد داشت.
الزم به ذکر است دراین برنامه حدفاصل  میدان جاسک تا مزرعه هایدروپانیک )قبل از 
کلبه هور( در بخش ساحلی و جنگلی پاکسازی شد. در پایان نیز شرکت کنندگان در طرح 
پاکسازی سواحل غربی کیش در ساحل هتل ترنج عکس یادبودی گرفته و در فضایی 
شاد روز جهانی کودک را به همه کودکان دوستدار محیط زیست و حاضر در این برنامه 

تبریک گفتند

سعید محمد مشاور رئیس جمهور شد
اقتصاد کیش- ســید ابراهیم رئیســی 
رئیس جمهوری اســالمی ایران با صدور 
حکمی دکتر ســعید محمــد را به عنوان 
مشــاور رئیس جمهور در امــور مناطق 
آزاد تجاری - صنعتــی و ویژه اقتصادی 

منصوب کرد.
متن حکم رئیس جمهور به این شرح است:

جناب آقای دکتر سعید محمد
دبیر محترم شــورای عالی مناطق آزاد 

تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
پیــرو ابالغ حکم شــماره ۹۶۳۹۰ مورخ 
۲۹/۶/۱۴۰۰ وزیر محترم امور اقتصادی و 
دارایی، نظر به مراتب تخصص و ســوابق علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این 
حکم به ســمت »مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه 
اقتصادی« نیز منصوب می شوید تا با استناد به ماده )۶( قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۷۲ مجلس شورای 
اســالمی و ماده )۱۸( اساسنامه سازمان های مذکور نسبت به »صدور احکام رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل ســازمان های مناطق آزاد« پس از مشورت با وزیر محترم 

امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایید.
انتظــار دارد ضمن بهره گیری مطلوب از کلیــه امکانات و ظرفیت های موجود و با 
انتخاب افراد صالح و کارآمد در پشتیبانی از ایجاد اشتغال سالم و مولد، نقش آفرینی 
مؤثر در بازارهای جهانی و منطقه ای، تالش در جهت جذب ســرمایه گذاری های 
داخلی و خارجی و پیشــبرد عمران، آبادانی و کمک به توســعه اقتصادی کشور و 
نظارت الزم به منظور پیشگیری از بروز هرگونه فساد و روابط ناسالم در مناطق آزاد 

مجدانه کوشا باشید.
توفیقات روزافزون شــما را در انجام وظایف محوله، خدمت رسانی به مردم، تحقق 
آرمان های نظام اســالمی و به ویژه بیانیه گام دوم انقالب اســالمی از درگاه خداوند 

متعال مسألت می نمایم.
 پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی، ســعید محمد را به سمت دبیر 

شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرده بود.

مسابقات  جام حذفی و تورجهانی 
تنیس در کیش برگزار می شود 

اقتصاد کیش - رییس فدراســیون تنیس گفت: مسابقه جام حذفی تنیس آذر و تور 
جهانی بهمن امسال در جزیره کیش برگزار می شود. 

داود عزیزی با اشاره به برگزاری مسابقه دیویس کاپ از ۲۶ مهر در بحرین اظهار داشت: 
تیم ملی از اول مهر در جزیره کیش اردوی خود را شروع کرده و تمام تالش فدراسیون 

صعود تیم ملی از گروه ۴ آسیا است.
وی با اشاره به اینکه هرساله در نیمه دوم سال جشنواره بزرگ تنیس در جزیره کیش 
برگزار می شود، افزود: آذر امسال مسابقات جام حذفی و تور جهانی تنیس نیز به مدت 

۲ هفته بهمن در جزیره کیش برگزار خواهد شد. 
عزیزی گفت: در تالش هستیم یک مسابقه هزار امتیازی را نیز در این حدفاصل در دو 

بخش بانوان و آقایان در جزیره کیش برگزار کنیم. 
رییس فدراسیون تنیس گفت: انتظار داریم امسال با افزایش جایزه مسابقه تعداد زیادی 

از تنیسورها در مسابقات شرکت کنند. 
عزیزی با اشــاره به برنامه ریزی برای تغییر ســطح مسابقه تنیس از G5 به G۴ گفت: 

با ارتقای سطح مسابقات تنیسورهای بیشتری در این مسابقه شرکت خواهند کرد. 
وی در خصــوص امکانــات تنیس در جزیره کیش گفت: با توجه به وضعیت آب و 
هوایی کشور در نیمه دوم می توانیم در نیمه دوم سال مسابقه بسیار خوبی را در جزیره 

کیش برگزار کنیم. 
عزیزی گفت: امیدواریم زمین اصلی تنیس جزیره کیش به مسابقه آذر امسال برسد و 

بتوانیم مسابقات را با بهترین کیفیت برگزار کنیم.

رییس فدراسیون تنیس :


