
عزت اهلل ضرغامی بــا بیان این مطلب افزود: 
گردشــگری دریایی در کشــور ما بسیار ضعیف 
اســت و بــا ۵ هزار کیلومتر ســاحل در جنوب و 
شــمال و جزایر متعدد و منحصربه فرد نتوانسته ایم 
از ظرفیت گردشــگری دریایی اســتفاده ای داشته 

باشیم.«
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
با اشــاره به اینکه زیرساخت هایی برای گردشگری 
دریایی باید فراهم شود، عنوان کرد: بخش زیادی از 

اسکله ها قدیمی است و باید بازسازی شود.
وی ادامه داد: یکی از پروژه های گردشــگری 
دریایی در هرمزگان یک کشــتی تفریحی است که 
هشــت ماه است آماده شــده و مشکل قانونی برای 
به آب انداختــن دارد. رایزنی الزم در این خصوص 
صورت گرفت که ان شــاءاهلل این کشتی به زودی در 

دریا شناور شود.
ضرغامــی بیــان کــرد راه انــدازی صنعت 
گردشــگری دریایی می تواند به اقتصاد کمک کند و 
باید زیرســاخت ها آماده شود تا مردم بیشتر به استان 

هرمزگان و جزایر آن سفر کنند.
وی هم چنین  با حضور در بندر شــهید حقانی 
بندرعبــاس از رونــد احداث مجتمــع تفریحی و 
گردشــگری در ضلع شــرقی این بندر مسافربری 

بازدید کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در این بازدید ضمن گفت وگو با سرمایه گذار گفت: 

مشکالت در روند اجرایی پروژه ها باید حل شود.

وی افزود: پروژه های گردشگری دریایی باعث 
نشاط و شادی مردم است و اگر مجموعه گردشگری 
دریایی راه اندازی شود، باعث ایجاد اشتغال جوانان 

بومی این منطقه خواهد شد.
ضرغامی ادامــه داد: هرمــزگان باید پذیرای 

گردشگری دریایی از سراسر دنیا باشد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
بیان کرد: »کشتی های تفریحی و گردشگری باید در 
دریا فعال باشــد و مردم بــرای تفریح از همه جای 

کشور به هرمزگان سفر کنند.

ضرغامــی در جریان این بازدید  ســپس طی 
تماس تلفنی با مهدی میراشــرفی رئیس کل گمرک 
ایران، مشکالت پروژه مجتمع گردشگری و تفریحی 

اسکله شهید حقانی را پیگیری کرد. 
بازدیــد از محوطــه و اســکله های شــناور، 
شناورهای مسافربری، گفت وگو با مسافران دریایی 
و خدمه شــناورها از دیگــر برنامه های وزیر میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی در بازدید از 

بزرگترین بندر مسافری کشور بود. 
اســکله شــهید حقانی بندرعباس بزرگ ترین 
پایانه مســافری دریایی ایران محسوب می شود که 
سفرهای دریایی به جزایر قشم و هرمز از این اسکله 

انجام می شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
هم چنین  در بــدو ورود به جزیره هرمز از بازارچه 

صنایع دستی اسکله این جزیره بازدید کرد. 
از بازارچه صنایع دستی واقع در اسکله جزیره 
هرمز بازدید و با فروشندگان آثار صنایع دستی بومی 

گفت وگو کرد و در جریان مسائل و مشکالت ایشان 
قرار گرفت و مقرر شــد غرفه های صنایع دستی در 

مکان مناسبی برای این غرفه داران برپا شود. 
بیشتر فروشندگان در این بازارچه بانوان بومی 
جزیره هرمز هســتند که صنایع دســتی و سوغات 
منطقه و اســتان هرمزگان را در این بازارچه عرضه 

می کنند.
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  اقتصاد کیش -    استاندار هرمزگان گفت: یکی از خواسته های اصلی مردم ما 
این است که امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در سطح سرزمین اصلی و بویژه در 

استان هرمزگان  فراهم شود.
مهدی دوستی پنجشنبه  گذشته در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان هرمزگان که با حضور معاون اقتصادی رییس جمهوری برگزارشد، 
افزود: هرمزگان یک اســتان خدمات و تجارت محور اســت و گردشگری یکی از 
مزیت های نسبی این استان محسوب می شود که در این صورت می طلبد خودرهای 

مناطق آزاد در سطح استان رفت و آمد داشته باشند.
وی ادامه داد: گسترش پوشش  رفت و آمد خودروهای مناطق آزاد در جغرافیای 
وســیع هرمزگان، امکان ارائه خدمات بهتر به خصوص در زمینه گردشگری در این 

استان را فراهم می کند.
نماینده عالی دولت دراســتان هرمزگان همچنین به مشکالت اسناد مالکیت 
مسکونی و کشاورزی در هرمزگان اشاره کرد و گفت:  تعیین تکلیف اسناد مالکیت 
مردم، برای توسعه شهری و کسب و کارهای خرد و متوسط در هرمزگان ضروری 
اســت و در صورت حل این مساله، ســرمایه گذاری های جدید نیز بهتر در استان 

شکل می گیرد.
دوستی، توسعه خوشه های صنعتی و خدماتی و زنجیره های ارزش توسط صنایع 
در هرمزگان را از دیگر موارد مهم برای این استان برشمرد و خواستار توجه به آن شد.

وی همچنین بر لزوم تســهیل تجارت از طریــق دریا و صیادی در هرمزگان 
تاکید کرد.

در این نشست رییس اتاق بازرگانی هرمزگان، دبیر اتاق بندرعباس و جمعی از 
فعاالن اقتصادی استان نیز به بیان مشکالت در حوزه های مختلف از جمله تجارت 

،بازرگانی، کشاورزی، معدن و سایر پرداختند.

زیر ساخت های گردشگری دریایی هرمزگان  
باید تقویت  شود

  اقتصاد کیش -  وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه بازدید از جزیره هرمز گفت: زیرساخت های گردشگری دریایی استان 
هرمزگان  باید تقویت  شود.

امکان تردد خودروهای مناطق آزاد 
درسرزمین اصلی  فراهم شود

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بندرعباس :استاندارهرمزگان:

معاون اقتصادی رییس جمهور در بندرعباس:

امیدواریم شاهد  شکوفایی اقتصادی 
و گره گشایی از مشکالت مردم باشیم 

  اقتصاد کیش -     معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: ســال ۱۴۰۱، 
در واقع ســال شــکوفایی اقتصادی و گره گشایی از مشکالت معیشتی مردم و 

محرومیت زدایی از استان هرمزگان و سایر استان های کشور خواهد بود.
محســن رضایی پنجشنبه  گذشته  در جمع بندی سخنان خود از سفر یک 
روزه به اســتان هرمزگان افزود: امیدواریم همه کمک کنند که مســاله معیشت 
مردم و محرومیت هایی که در هرمزگان و استان های دیگر هست، هرچه زودتر 

برطرف شد و سال آینده شاهد اتفاق های خوبی برای کشور باشیم.
وی با اشــاره به بازدید از اسکله و انبارهای بندر شهید رجایی بیان داشت: 
هدف ما در دولت ســیزدهم این اســت که حمل کاال را یکسره کرده تا کاالها به 
صورت مســتقیم از کشتی تخلیه و بر روی وســیله حمل کننده قرار گیرد و به 

مقصد استان ها ارسال شود.
معاون اقتصادی رییس جمهوری اظهارداشــت: باید اطالعات کشــتی ها 
بالفاصله قبل از رســیدن به بندرگاه ثبت و وارد ســامانه شود و به محض اینکه 
وارد بندرگاه شــد با کمترین توقف بارها تخلیه و از طریق ریل و ماشــین اقالم 

به دست مردم برسد.
رضایی همچنین بااشــاره به سفر اخیر خود به استان خوزستان و بازدید از 
بندرامام گفت: در ۶ ماهه نخست امسال زیر ۲ هزار کامیون از این بندر تخلیه و 
بارگیری می شد اما اکنون روزانه به سه هزار کامیون رسیده است که امیدواریم 
این مهم در بندرشــهید رجایی و مساله کانتینرهای انباشت شده در این بندر نیز 

بزودی اتفاق بیافتد.
 وی همچنیــن در بازدید از مجمتع کشــتی ســازی و صنایع فراســاحل 
ایران)ایزوایکو( گفت: کشــتی سازی بسیار خوب و دارای کارشناسان با تجربه 

ای بود که کشتی های متوسط تا ۳۵ هزار تن را تولید می کنند.
معاون اقتصادی رییس جمهوری ادامه داد: تقاضای مسووالن کشتی سازی 
این بود که این رقم به باالی ۷۰ هزار تن تا ۱۰۰ هزار تن برسد که برنامه داریم با 
مشــارکت برخی از کشورهای خارجی بتوانیم کشتی سازی خوبی را در منطقه 

بوجود بیاوریم.
رضایی همچنین در بازدید از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و طرح توسعه 
پتروپاالیش گفت: کار بســیار بزرگی در کنار ســتاره خلیج فارس صورت می 

گیرد که جای قدردانی دارد.
وی در بازدید از مناطق زلزله زده فین هرمزگان نیز اظهارداشت: بنا بر توصیه 
ریاست جمهوری و پیگیری مصوبه های معاون اول بازدیدی از مناطق زلزله زده 
فین داشتیم که کارهای خوبی در این منطقه انجام شده و ما آمده ایم که بگوییم 

دولت در کنار مردم زلزله زده هست و فراموش شان نمی کنیم.
وی در پایان در نشســت مهم شــورای اداری اســتان هرمزگان که با 
حضور همه فرمانداران به صورت آنالین برگزار شــد، شــرکت کرده که 
پیشــنهادهای خوبی ارائه شــد و این یعنی معلوم اســت که مدیران استان 
به صورت کامل بر مســائل و مشــکالت مسلط بوده و پیشــنهادها و نقطه 
نظرهای اســتان را از زبان ان ها شنیدم که برخی باید در داخل استان دنبال 
شــود و برخی نیز در تهران در نشســت هیات دولــت و در قانون بودجه 

۱۴۰۱ بایــد این ها را پیگیری کنیم.
معاون اقتصادی رییس جمهوری در پایان با اشاره به نشست با کارآفرینان 
بخش خصوصی اســتان هرمگان نیز گفت: در این نشست ۲ ساعته مشکالت و 

موانع استان را بررسی و پیگیری کردیم.

  اقتصــاد کیش -   مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش گفت: 
کاال های ُکره ای وارداتی به کیش براســاس مهلت ۴۵ روزه دبیر شورایعالی 

مناطق آزاد به تجار و بازرگانان کیش انجام شده است.
به گزارش اقتصاد  کیش رحمان سادات نجفی در گفتگوي تلفني با خبر 
ســیماي کیش با تشــکر از خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش به دلیل تنویر 
افکار عمومی در خصوص فیلم منتشــر شــده از ترخیص کاالهایي با نشان 
سامسونگ و ال جي در بندرتجاري کیش، گفت: خوشبختانه واردات هیچ 
کاالیی به جز کاال های رژیم صهیونیســتی و کاال های ممنوعه که در قانون 

مشخص شده است به مناطق آزاد تجاري ممنوع نیست.
وی گفت: اخیرا با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب ورود لوازم 
خانگی ُکره ای به شــکل تجاری به کشور ممنوع شد و دبیرخانه شورایعالی 

مناطق آزاد نیز از این دستور تمکین کرد.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان با اشــار به ســفر مشاور رئیس 
جمهور و دبیر شورایعالي مناطق آزاد به جزیره کیش گفت: با توجه به ثبت 
ســفارش و انجام مراحل واردات کاالهاي ُکره ایي از ســوي برخي از تجار 
جزیره کیش در جلســه اي با ســعید محمد موافقت دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد بــراي تعیین مهلت ۴۵ روزه براي انجام فرایند واردات و ترخیص این 

کاالها در نظر گرفته شد و تا پانزدهم آذر فرصت باقي است.
رحمان ســادات نجفی با اشاره به مصاحبه مدیر توسعه تجارت کیش 
در خصــوص ترخیص این کاالها، افزود: کاال هاي وارداتي کامال قانونی و 
در مهلت مقرر  توســط تجار خوشنامی وارد جزیره کیش شده است و این 

لوازم خانگی برای مصرف در جزیره کیش وارد شده اند.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش گفت: در گمرکات مناطق 
آزاد کمترین فســاد و در گمرک منطقه آزاد کیش هیچگونه فسادي تاکنون 
رخ نداده اســت و همیشــه فعالیت تجار و بازرگانان در چهارچوب قانون 

بوده است.
وی با اشاره به محدودیت واردات کاالهاي کره اي گفت: این بخشنامه 
کلی ابالغ شده و نیاز است جزئیات آن از سوي دبیرخانه شورایعالي مناطق 

آزاد اطالع رسانی شود.
رحمان سادات نجفی گفت: با توجه به اینکه این دستور ، دستور مقام 
معظم رهبری است و تکمین از این دستور برهمگان واجب است و مناطق 
آزاد نیز با در نظر گرفتن این نکته که این دســتور به صالح کشــور است از 
آن تمکین کرده اند اما این به این معنا نیســت که همه لوازم با برند کره ای 
ممنوع شــده باشد و خالصه شده به قسمتی از برنده های کره ای و مشخصًا 

چند قلم لوازم خانگی.
وي گفت: این محدودیت را نمي شــود تعمیم داد  به خنک کننده ها و 
خیلي از محصوالتي که اکنون تمام ســاختمانهاي کیش بیشــتر خنک کننده 
هایشــان کره اي هســتند و نیاز به واردات دارند و نیاز به قطعه دارند و اگر 
بخواهیم محدودیت براي واردات ایجاد کنیم مردم دچار مشکل خواهند شد. 
مدیرعامــل جامعه بازاریان و بازرگانن کیش گفت: براســاس گفتگو 
با مســئوالن شورایعالی مناطق آزاد و هم چنین سرپرست منطقه آزاد کیش 
خوشبختانه واردات این تعداد کاال ها ضابطه مند بوده است و در چهارچوب 
مهلت قانونی بوده اســت و محدودیتی بــرای ترخیص آنها وجود ندارد و 

مراحل ترخیص کاالها انجام و در فروشگاه ها عرضه خواهند شد.

ورود کاال های ُکره ای به کیش براساس 
مهلت قانونی دبیرخانه است

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش  عنوان کرد

مسیر پروازهای کارگو از مبدا چین 
به مقصد فرودگاه پیام برقرار شد 

  اقتصــاد کیش -  مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی 
پیام از برقرای مســیر پروازهای کارگو )باری خارجی( از مبدا چین به مقصد این 

فرودگاه خبر داد. 
نادر ثناگو مطلق افزود: پس از پیگیری و مذاکرات صورت گرفته و با هدف 
رفــع نیــاز تولید کنندگان به مواد اولیه به خصــوص در بخش کاالهای آی.تی و 

آی.سی.تی این پرواز برقرار شده است.
ثناگو مطلق اضافه کرد: به همین منظور روز یکشنبه سی آبان ماه پرواز بوئینگ 
۷۴۷ از مبدا شهر شنزن چین حاوی شصت تن لوازم الکترونیکی و مخابراتی در 

فرودگاه بین المللی پیام به زمین نشست.
وی با بیان اینکه به دنبال توسعه هر چه بیشتر مسیرهای پروازی از دیگر نقاط 
دنیا هستیم گفت: با تحقق این مهم و با توجه به ظرفیت های فرودگاه بین المللی 
پیام این آمادگی وجود دارد تا عالوه بر واردات کاالهای مورد نیاز، تولیدات داخلی 
در بخش های مختلف از جمله فناوری های نوین از طریق این فرودگاه به مقصد 

کشورهای هدف صادر شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام استان البرز با اشاره 
به اســتقرار گمرک در این منطقه  تصریح کرد: با توجه به اینکه صنعت و به ویژه 
صنایع مستقر در این منطقه نیازمند دسترسی به مواد اولیه برای تولید کاال و خدمات 
خود هستند، به همین منظور، رایزنی برای توسعه پروازهای باری با چندین کشور 

از جمله چین  صورت گرفته که امروز شاهد محقق شدن آن هستیم.
ثناگو مطلق با اشــاره به آمادگی فرودگاه بین المللی پیام برای توسعه هر چه 
بیشتر پروازها در این بخش گفت: در صورت تعلق گرفتن یارانه سوخت پروازهای 
کارگو، می توان شاهد رونق دوباره پروازها با هدف صادرات و واردات کاالها از 

طریق این فرودگاه باشیم.

شرکت کیش بتون جنوب در نظر دارد اقالم مازاد خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند :

1-دو دستگاه تراک میکسر با کشنده چهار محور AMICO مدل 1392 با پالک ایران.
2-یک دستگاه تراک میکسر بنز 2635 چهار محور مدل 1994 با پالک منطقه آزاد کیش.

3-یک دستگاه بونکر سیمان بدون کشنده.
4-لودر HL770  هیوندای مدل 2005 )موتور باز و نیاز به تعمیر دارد(.

5- لودر WA400  کوماتسو مدل 1999 )موتور باز و نیاز به تعمیر دارد(.
6-لوله و اتصاالت سوپر پایپ و سوپر درین.

7- مخازن آب و گازوییل.
)PERRI( مخصوص قالب بندی بتن GT – VT 8-چوب های

9-ضایعات شامل آهن آالت متفرقه – بشکه فلزی 220 لیتری و الستیک فرسوده
متقاضیان می توانند جهت دریافت شــرایط و بازدید از تاریخ این آگهی به مدت یک هفته با 

شماره تلفن 3-44467092-076 تماس حاصل فرمایند.
شرکت کیش بتون جنوب

نوبت اولآگهی مزایده

»مشاور دبیر در روابط و تجارت بین الملل« 
در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد

با حکم مشاور رییس جمهور؛

  اقتصاد کیش -   با حکم مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، »علی 
آدمی« به عنوان »مشــاور دبیر در روابط و تجارت بین 

الملل« این دبیرخانه منصوب شد. 
در این حکم آورده است؛

جناب آقای دکتر علی آدمی
بــا عنایت بــه تجربــه، تعهــد، تخصص و 
توانمنــدی های جنابعالی بــه موجب این حکم به 
ســمت »مشــاور اینجانب در روابط و تجارت بین 

الملل« منصوب می شوید.
پیگیری مســتمر موضوعات مربوط به مناطق 
آزاد تجــاریـ  صنعتــی و ویژه اقتصادی در ســند 
همکاری ۲۵ ســاله ایران و چیــن و همچنین طرح 
هــا و »پروژه های انرژی محور« شــامل نفت، گاز، 
پتروشــیمی، برق، آب از جمله مواردی اســت که 
انتظــار مــی رود در زمان تصــدی بصورت ویژه و 

مداوم پیگیری نمایید.
امید اســت با اتــکال به خداونــد متعال و 
همــکای با معاونین، مدیــران و تمامی همکاران 

در ســازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
پایبنــدی بــه مفاد »عهدنامه مدیــران« در دولت 

مردمی در ایفای وظایف محوله موفق باشــید.

  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام خبر داد ؛

اخبار


