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دبیر شورای عالی مناطق آزاد  :

   اقتصاد کیش - دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به لزوم تخصیص اعتبار ویژه برای توسعه زیرساخت  مناطق آزاد تجاری گفت: 
مجلس ما را برای بازگرداندن مناطق آزاد به ریل اصلی خود و جذب سرمایه گذار جهت رونق تولید و صادرات یاری خواهند کرد.

ســعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتــی و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد کشــور 
مشکالت بسیاری به لحاظ قوانین و مقررات در حوزه 
ساختار دبیر خانه، اشراف دبیرخانه بر مناطق و تعامل 

این مجموعه با دستگاه های اجرایی دارد.
وی ادامه داد: همانطور که از نام مناطق آزاد مشــخص 
است این مناطق باید دارای قوانین و چهارچوبی خارج 
از سرزمین اصلی باشد. اما برخی از مسئوالن احساس 
می کنند، مناطق آزاد هم مانند ســرزمین اصلی بوده و 

می توانند هر زمانی تغییرات و تصمیمات خلق الساعه 
داشــته باشــند. این امر موجب می شود هیچ سرمایه 
گذاری انگیزه ای برای ورود به این مناطق نداشته باشد.

محمد با بیان اینکه مشکالت مناطق آزاد قابل حل بوده 
و راه برون رفت از آنها با زمان بندی مشــخص کامال 
احصاء و فراکسیون مناطق آزاد مجلس مورد بررسی 
قرار گرفته است، افزود: از نمایندگان مردم در مجلس 
شــورای اسالمی درخواست داریم در این مسیر به ما 
کمک کنند تا بتوانیم هر چه سریع تر مناطق آزاد را به ریل 

اصلی خودش بازگردانده و ضمن جلوگیری از زمین 
فروشــی در این مناطق اقدام به جذب سرمایه گذاری 

برای رونق تولید و صادرات کنیم.
وی اظهار کرد:  همچنین الزم اســت در بودجه 1401 
برای توسعه زیرساخت های مناطق آزاد نیز اعتباراتی 
پیش بینی شــود و در 7 منطقه جدیــد آزاد و تجاری 
نیز طرح جامع تدوین و منابع مورد نیاز بر اســاس آن 
تخصیص پیدا کند تا پس از توسعه، آماده ورود سرمایه 

گذاران شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی ادامه داد: سال های قبل ضابطه ای در مناطق 
آزاد گذاشــته شده بود که بر اســاس آن 10 درصد از 
بودجــه مناطق آزاد باید بــه محرومیت زدایی مناطق 
اختصاص پیدا می کرد که در حال حاضر این مبالغ در 
حوزه توسعه زیرساخت ها هزینه می شود. البته اجرای 
طرح های محرومیت زدایی نیازمند بررسی و مطالعه 
عمیق اســت تا از هزینه ها بیشــترین استفاده را برای 
توامندسازی مردم بومی داشته باشیم. در حال حاضر 
اختالف طبقاتی زیادی میان مردم بومی در مناطق آزاد 
و فعاالن در منطقه وجود دارد که باید کاهش پیدا کند. 
این موضوعات باید به درستی شناسایی شده و با استفاده 
از بودجه های تخصیص یافته نسبت به توامندسازی 

مردم اقدام شود

برخی از مسئوالن فکر  می کنند، مناطق آزاد هم 
باید  مانند سرزمین اصلی اداره شود 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس :

ظرفیت های مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد
اقتصاد کیش- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اســالمی از بررسی ظرفیت های مناطق آزاد 
تجاری کشور و طرح دیدگاه ها و نظرات نمایندگان 

در این باره خبر داد. 
»غالمرضا مرحبا« در توضیح نشســت کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی به خبرنگاران 
گفت: کمیسیون امروز با موضوع مناطق آزاد میزبان 
»سعید محمد«  دبیر شورای مناطق آزاد تجاری بود و 
نماینــدگان نظرات و  دیدگاه های خود را در این باره 

بیان کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه نمایندگان به این موضوع تاکید داشتند که 
باید نگاه ها در مناطق آزاد تغییر داد، افزود: نمایندگان 
معتقد بودند نباید دیدگاه منفی به مناطق آزاد داشت. 
چرا که این مناطق می توانند دروازه ورود تکنولوژی 
و پایگاهی برای صادرات باشــند و به اقتصاد کشور 

خدمت کنند.
وی با اشاره به سخنان دبیر شورای مناطق آزاد تجاری 
اظهار داشت: سعید محمد نظراتی درباره اصالح قانون 
اداره مناطق آزاد و تعارضات که بین قوانین مالیاتی و 
مناطق آزاد یا گمرکی و مناطق آزاد وجود دارد مطرح 
و تاکید کرد باید نسبت به آنها برای بهبود اقتصاد کشور 

توجه شود.
مرحبا درباره دیدار اعضای کمیســیون اقتصادی با 
رییس قــوه قضاییه نیز عنوان کرد: در این دیدار ابتدا 
»محمدرضا پورابراهیمی« رییس کمیسیون اقتصادی به 
تشکیل کارگروه ویژه بین این کمیسیون و قوه قضاییه 
خبر داد که البته در زمان ریاســت آیت اهلل رییسی در 

قوه قضائیه انجام شده بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:  قوانین 
اقتصادی زیادی وجــود دارد که قضات روزانه با آن 
برخورد دارند و ما می توانیم بازخوردها و نظرات الزم 

را از قضــات گرفته تا قوانین را اصالح کرد. از جمله 
آن قوانین مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و بهبود 

فضای کسب و کارها است.
وی ادامه داد: در این نشســت درخواســت شد که 
دستگاه قضایی به پرونده هایی که مشمول ماده ۲۳4 
آییــن نامه و تحقیق و تفحص هایی که برخی از آنها 
هنوز به نتیجه نرســیدند و تربیت کادر قضایی توجه 

ویژه شود.
سخنگوی کمیســیون اقتصادی با اشاره به سخنان 
دادستان کل کشــور درباره قاچاق کاال و ارز و اموال 
تملیکی نیز گفت: قرار شــد کار مشترکی در این باره 
بین مجلس و قوه قضائیه انجام شود. همچنین رییس 
سازمان بازرسی به تعارضات بین برخی قوانین اشاره 
کــرد و اینکه برخی قوانیــن اقتصادی باید بازنگری 

شوند. 
مرحبا با اشــاره به سخنان دادستان عمومی و انقالب 
تهران در این نشســت نیز گفت: دادســتان عمومی 

دراین نشست درباره خرید و فروش ارز، رمز ارزها و 
تخلفات که در این موضوع صورت گرفته توضیحاتی 
ارائه کرد و سرپرست مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی 

نیز نظرات خود را بیان کرد.
وی با بیان اینکه حجت االسالم »غالمحسین محسنی 
اژه ای« رییس قوه قضاییه در این دیدار از کمیســیون 
اقتصادی مجلس تقدیر کرد، افزود: رییس قوه قضاییه 
بر لزوم همکاری همه اعضای حکومت تاکید داشتند 
و اینکه عدالت اجتماعی برای تقســیم فرصت ها و 
ثروت ها مهم اســت و همه باید برای تحقق عدالت 

اجتماعی همکاری کنیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: 
رییس قوه قضائیه به ضرورت اســتفاده حداکثری از 
ظرفیت مجلس و نمایندگان در استان های مختلف 
تاکید داشتند و اینکه بســیاری از مشکالت به دلیل 
شفاف نبودن قوانین بوده و باید در تدوین و تصویب 

قوانین به آن توجه کرد.

گروه موسیقی بومیان کیش منتخب جشنواره موسیقی نواحی کشور 
اقتصاد کیش-  گروه موســیقی بومیان کیش بــه عنوان یکی از 
گروه های برتر کشور برای نخستین بار با راه یافتن به بخش نهایی 

جشنواره، ۲9 مهر در کرمان اجرا خواهند داشت. 
به گزارش اقتصاد  کیش، هفته گذشــته با داوری آثار ارســالی به 
دبیرخانه جشنواره موسیقی نواحی کشور بیش از ۳00 گروه با هم 

رقابت کردند.
همچنین با شرکت بیش از سیصد گروه نواحی در بخش فراخوان 
جشنواره موسیقی نواحی کشور 18 گروه به بخش نهایی جشنواره 

راه پیدا کردند.
گروه موســیقی بومیان کیش یکی از منتخبین جشنواره موسیقی 
نواحی کشــور اســت که ۲9 مهر تا ۲ آبان در کرمان اجرا خواهند 

داشت.
گفتنی است پیش از این تعدادی از هنرمندان موسیقی بومیان کیش 
در جشنواره ملی موسیقی جوان در تهران نیز خوش درخشیده بودند

وظیفه ما حمایت از خدمت گزاران
 به مردم است

اقتصاد کیش- حجت االسالم حسن زاده با تاکید بر اهمیت افزایش رضایتمندی مردم ، 
از نگاه ویژه مسئوالن برای ارتقاء خدمات به هموطنان تقدیر کرد. 

به گزارش اقتصاد کیش  ، حجت االسالم حسن زاده امام جمعه کیش در نشستی با عبدالنبی 
شرفی رییس هیات مدیره و مدیر عامل و دیگر اعضای هیات مدیره و معاونان و مدیران 
شرکت عمران ، آب و خدمات کیش  اظهار داشت: وظیفه ما حمایت از خدمت گزاران  
به مردم است و از زحمات تمام مسئوالنی که برای ارائه خدمات مطلوب تر به ساکنان و 

گردشگران کیش تالش می کنند تشکر و قدردانی می کنیم.
امام جمعه کیش با اشاره به اجرای طرح ارزشمند جمعه های خدمت در شرکت عمران، 
آب و خدمات کیش گفت: اهتمام ویژه مســئوالن این شــرکت به اجرایی شدن طرح 

جمعه های خدمت که در خطبه های نماز جمعه مطرح شد قابل تحسین است.
وی طرح جمعه های خدمت را گامی مهم در تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه عنوان 
کرد و افزود: ســاکنان جزیره کیش با دیدن تالش مسئوالنی که روزهای تعطیل و زمان 
استراحت خود را هم به رسیدگی به امور هموطنان و ارائه خدمات مطلوب تر اختصاص 
می دهند دلگرم شده و با امیدواری بیشتری در جهت توسعه جزیره کیش گام بر می دارند.

حجت االسالم حسن زاده گفت : شرکت عمران، آب و خدمات کیش با اجرای طرح های 
متعدد عمرانی و ارائه خدمات مطلوب موجب رضایتمندی ساکنان شده و ما با تقدیر از 

این رویکرد ارزشمند ، از استمرار این روند حمایت می کنیم.
وی با اشاره به تسریع در عملیات ساخت مصالی بزرگ کیش خواستار مشورت با اساتید 
و صاحبنظران در جهت بهبود کیفیت ساخت مصال شد و تصریح کرد: در جزیره کیش 
که در بسیاری از جهات الگوی کشوری است باید ساخت اماکن مذهبی و فرهنگی نیز 

در بهترین سطح ممکن اجرا شود.
عبدالنبی شرفی مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات نیز در 
این نشست با تاکید بر اینکه رویکرد شرکت ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات و تامین 
رفاه ساکنان کیش است اظهار داشت: همکاری در ساخت مدرسه شهید سیدین ، تکمیل 
مصلی ، بهســازی مناطق سفین و اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت معابر و میادین 

همگی با هدف رفاه بیشتر ساکنان کیش در حال اجرا است.
مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات  کیش همچنین ایجاد سامانه یکپارچه معامالت 
با هدف شفاف سازی و سالمت اداری و عدالت محوری در این شرکت را گام موثری 
در جهت دسترسی همه هموطنان به اطالعات مناقصات و مزایدات این شرکت عنوان 
کرد و گفت : این سامانه ضمن کاهش مراجعات حضوری افراد ، فرصت ارزشمندی را 
برای نظارت گسترده همه دستگاه های نظارتی بر سالمت فعالیت های اقتصادی شرکت 

فراهم می کند.
وی با اشاره به نظارت بر روند عرضه میوه و تره بار گفت :  ایجاد بازار میوه و تره بار فعلی 
اگرچه گام موثری در جهت تنظیم بازار بود اما بی تردید باید در این حوزه اقدامات جدی 

تری انجام شود تا بتوان رضایت کامل شهروندان را تامین کرد.
شــرفی افزود: بزودی در جهت تنظیم قیمت بازار طرح خوبی اجرایی خواهد شد تا با 
اختصاص فضایی مناسب و بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی قیمت عرضه 

میوه و تره بار و اقالم پروتئینی در کیش به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
مزایای سامانه جامع معامالت برای هموطنان و بهبود عملکرد شرکت ، برگزاری جلسات 
مکرر برای رسیدگی به درخواست های کارگران ، تسریع عملیات ساخت گنبد مصلی ، 
افزایش ساخت مراکز فرهنگی و مذهبی در صورت تامین اعتبار و توسعه امکانات رفاهی 
ساکنان شهرک مسکونی سحر از دیگر مواردی بود که معاونان و اعضای هیات مدیره 

شرکت عمران، آب و خدمات کیش در این نشست مطرح کردند.

امام جمعه کیش :

جزیره کیش برای برگزاری 
مسابقات بین المللی آمادگی دارد 

اقتصاد کیش-  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دیدار با افشین بدیعی دبیرکل 
منتخب کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا بر ظرفیت ها و زیرساخت های موجود جزیره 

در رشته های متخلف ورزشی به ویژه تنیس روی میز تاکید کرد.
به گزارش اقتصاد  کیش، جعفر آهنگران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در دیدار با افشین بدیعی دبیرکل کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، این منطقه 
را به عنوان پایلوت برگزاری مسابقات تنیس روی میز در سطح ملی و بین المللی  معرفی 
کرد و گفت: جزیره کیش به عنوان پایگاه اصلی اردوهای تیم ملی می تواند میزبان شایسته 

مسابقات تنیس روی میز در سطح ملی و بین المللی  باشد. 
آهنگران حمایت همه جانبه از تیم های ورزشــی به ویژه ورزش های قهرمانی را از 
مهمترین برنامه های سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد و افزود: تمام امکانات و تجهیزات 
مورد نیاز عالقمندان به ورزش و اردوهای تیم ملی در اختیار ورزشکاران قرار می گیرد.  
رئیــس هیئت مدیره ســازمان منطقه آزاد کیش تصریح کــرد: جزیره کیش با ایجاد 
زیرساخت های الزم و تامین تجهیزات مورد نیاز  به مقصد تیم های ورزشی کشور 

تبدیل شده است. 
همچنین افشــین بدیعی دبیرکل کنفدراسیون تنیس روی میز؛  این منطقه را به عنوان 
جزیره پیشرو در کسب مدال های افتخار آمیز  رشته های متخلف ورزشی در سطح 

کشور عنوان کرد. 
بدیعی ضمن ابراز خرســندی از اقدامات ارزشمند سازمان منطقه آزاد کیش در زمینه 
فراهم کردن زیرساخت های ورزشی در این منطقه، اظهار داشت: کیش می تواند به یکی 

از قطب های ورزشی تنیس روی میز در سطح ملی و فرا ملی تبدیل شود. 
افشین بدیعی  در دهه های 70 و 80 همکاری نزدیک با هیئت تنیس روی میز کیش 
داشت و یکی از حامیان این رشته در جزیره بود  وی به مدت 1۲ سال به عنوان نائب 
رئیس آسیای میانه و ۲0 سال به عنوان عضو کنفدراسیون آسیا نماینده کشورمان بود و با 
حضور در کرسی دبیر کلی قاره کهن ، کشورمان همچنان در یک مسند مهم بین المللی 

دارای کرسی خواهد بود

جعفر آهنگران در دیدار  با دبیرکل کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا:

امکان  ارسال کاالی پستی از کیش 
فراهم می شود

اقتصاد کیش-  رییس اداره پست کیش از فراهم شدن ارسال کاالی پستی از جزیره 
کیش پس از ارزیابی گمرک به شهر های مختلف کشور خبر داد.

به گزارش اقتصاد کیش، جمال حسن زاده با اشاره به فراهم نبودن امکان ارسال کاالي 
پستي غیر از اسناد، نامه و پاکت پستی از کیش به دیگر شهر ها گفت: اداره پست کیش 
برای رفع این مشکل ایجاد دفتر پست در گمرک بندرگاه و راه اندازی پیک ویژه دریافت 

پاکت پستی را در دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه برخی مشکالت از جمله آسیب دیدگی بسته های پستی در مرسوالت 
وارده در جزیره کیش مشاهده می شود، افزود: با راه اندازی پست هوایی از ابتدای تیر 
از مســیر تهران به صورت روزانه و از مســیر بندر عباس به صورت ۲ بار در هفته این 
مشکالت تا حدودی برطرف شده است. حسن زاده گفت: مدت زمان دریافت بسته 
در جزیره به حداقل ۲4 ساعت و حداقل 7۲ ساعت رسیده است. وی گفت: در ۶ ماهه 
اول امسال در مقایسه با سال گذشته 40 درصد افزایش ترافیک وارده داشتیم و عالوه بر 

آن با رایزنی های صورت گرفته خط مبادله نیز در خارج از جزیره اصالح شده است.

رییس اداره پست کیش  خبر داد:

معدوم سازی بیش از 1 هزار کیلوگرم 
محصوالت غذایی فاسد در کیش

اقتصاد کیش -  کارشناسان اداره استاندارد و نظارت غذا و دارو سازمان منطقه آزاد 
کیش با نظارت های مستمر، 1 هزار و 100 کیلوگرم انواع محصوالت غذایی فاسد و 

تاریخ مصرف گذشته را کشف و معدوم سازی کردند. 
به گزارش اقتصاد  کیش، وحید آهنگر رئیس اداره اســتاندارد و نظارت غذا و دارو 
سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که در دو هفته گذشته با نظارت های حداکثری 
کارشناسان این اداره 1 هزار و 100 کیلوگرم انواع محصوالت غذایی فاسد کشف و 
معدوم سازی شده است، گفت: بازرسی از انبارهای نگهداری و پخش محصوالت 
غذایی از اولویت های این اداره است که به صورت دوره ای مورد بازدید قرار می گیرند.
آهنگر عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و اصول انبار داری را سبب افزایش ضایعات 

این مراکز عنوان کرد.

کیش؛ میزبان نمایشگاه و همایش 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری

 و توسعه حوزه انرژی 

اقتصاد کیش -  نمایشگاه و همایش فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، 
گاز، پتروشیمی و انرژی تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، با عنوان 

رویداد IFEEX ۲0۲1 از تاریخ ۳ لغایت 5 آبان ماه در جزیره کیش برگزار می شود. 
این رویداد با هدف کمک به رشــد اقتصاد ملی، توجه بیشــتر به موضوع دیپلماسی 
اقتصادی، تقویت پیشــران های اقتصادی کشور و با محوریت دبیرخانه شورایعالی 
مناطــق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی و مشــارکت کلیه مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، شــرکت های فعال بخش دولتی و خصوصی، معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، پارک های علم و فناوری و صاحبنظران اقتصادی برگزار می شود.

 تعادل بخشی در رابطه بخش انرژی با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تسهیل زمینه های 
صــادرات انــرژی و کاالهای نهایی مرتبط با حوزه نفت و گاز، ایجاد ارزش افزوده و 
جذابیــت های الزم برای کلیــه ذی نفعان این صنعت بزرگ و راهبردی و همچنین 
افزایش مطلوب برای ســرمایه گذاران خارجی را می توان از دیگر اهداف برگزاری 

این رویداد نام برد.
این نمایشــگاه به منظور لزوم و تطابق فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور با 
اهداف کالن و باالدستی و تحقق رویکرد »اقتصاد دریامحور« مورد تایید مقام معظم 
رهبری و تقویت فعالیت های حوزه مهم انرژی، بازشناسی ظرفیت های مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، معرفی فرصت های سرمایه گذاری، بومی سازی و رشد توان داخلی، 
ارائه توانمندی های بازارهای مالی در تامین مالی برای اجرای طرح های جدید برگزار 

می شود.
افزایش کارآمدی و بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در تولیدات حوزه انرژی، تقویت 
رویکرد صادرات محور، تسهیلگری در فعالیت های مرتبط با انرژی های تجدید پذیر 
و تجدید ناپذیر، توســعه مبتنی بر الزامات زیست محیطی و تقویت نقش و جایگاه 
شــرکت های دانش بنیان از دیگر اهداف و برنامه های این رویداد است که به منظور 

ترسیم راهبردهای نو و فعالیت های آتی در این حوزه به آن توجه شده است.
نگاه جامع و کالن همراه با حضور تمامی ذینفعان این زیست بوم در سال »حمایت از 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« ضرورت مهمی است که برگزارکنندگان رویداد 
به آن نظر داشته و دستیابی به دستاوردهای قابل توجه در این عرصه راهبردی را انتظار 

دارند.
گفتنی است؛ در این رویداد عالوه بر بخش نمایشگاهی، ده ها پنل، سخنرانی و نشست 

علمی و تخصصی نیز برگزار می شود.


