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امکان تردد 
خودروهای مناطق 
آزاد درسرزمین 
اصلی فراهم شود

زیر ساخت های گردشگری دریایی 
هرمزگان باید تقویت شود

بهره و سهم بومیان 
از مناطق آزاد 
باید بیشتر شود 

ورود کاالهای ُکره ای به کیش 
براساس مهلت قانونی دبیرخانه است

استاندارهرمزگان:

 وزیر امور اقتصادی و دارایی : 

افزایش امکانات درمانی جزیره 
کیش یک ضرورت برای ساکنان است

امام جمعه کیش:  مدیر برگزاری رویداد کیش اینوکس 2021 خبر داد:وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بندرعباس :

اقتصاد کیش -  مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش گفت: کاالهای کره ای 
وارداتی به کیش براســاس مهلت 45 روزه دبیر شورایعالی مناطق آزاد به تجار و 

بازرگانان کیش انجام شده است.
به گزارش اقتصاد کیش رحمان سادات نجفی در گفتگوی تلفنی با خبر سیمای 
کیش با تشکر از خبرگزاری صدا و سیما مرکز کیش به دلیل تنویر افکار عمومی 
در خصوص فیلم منتشر شده از ترخیص کاالهایی با نشان سامسونگ و ال جی 
در بندر تجاری کیش، گفت: خوشبختانه واردات هیچ کاالیی به جز کاالهای رژیم 
صهیونیســتی و کاالهای ممنوعه که در قانون مشخص شده است به مناطق آزاد 

تجاری ممنوع نیست.
وی گفت: اخیراً با توجه به فرمایشــات رهبر معظم انقالب ورود لوازم خانگی 
ُکره ای به شکل تجاری به کشور ممنوع شد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز 

از این دستور تمکین کرد.

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش عنوان کرد؛

برگزاری ۲۰ نشست تخصصی و 
همایش در کیش اینوکس ۲۰۲۱ 

به دنبال اجرای طرحی تاثیر گذار برای 
حل مشکل مسکن ساکنان کیش هستیم 

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش:


