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شرایط سرمایه گذاری خارجی
 در مناطق آزاد تجاری تسهیل شود

اقتصاد کیش-    دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش گفت: الزمه تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد تجاری به عنوان بازوی توسعه اقتصادی کشور و 

گلوگاه دور زدن تحریم ها، تسهیل شرایط سرمایه گذاری در این مناطق است.
محسن قریب اظهار داشت: مناطق آزاد تجاری همواره به عنوان یکی از گلوگاه های 
توسعه اقتصادی و دور زدن تحریم ها شناخته شده اند که برای ایفای نقش خود نیازمند 

رفع مشکالت و چالش های پیشرو هستند.
وی اضافه کرد: انجمن ســرمایه گــذاران و کارآفرینان کیش که با هدف ایفای نقش 
مشورتی سازمان منطقه آزاد با سرمایه گذاران تشکیل شده در مدت فعالیت ۱۵ ساله خود 
شناسایی، ارایه راهکار و رفع مشکالت را در دستور کار قرار داده تا سازمان منطقه آزاد به 
عنوان نماینده دولت با در نظر گرفتن نظرات فعاالن اقتصادی نسبت به رفع انها اقدام کند.

قریب یادآور شد: هم اکنون نیز موضوعات چالشی مختلفی پیش رود دارد که باعث 
ایجاد مانع در راه اهداف کالن آن اســت که مهمترین این مشــکالت واگذاری سهام 
شرکت آب و برق و شرکت هواپیمایی کیش ایر به بخش خصوصی است که انتظار می 
رود این شرکت ها به عنوان بازوی اجرایی سازمان منطقه آزاد کیش در عرصه توسعه 

زیرساخت ها و حمل و نقل گردشگری به این سازمان واگذار شود.
وی افزود: انتظار داریم سازمان منطقه آزاد کیش بتواند در این شرکت ها سهم غالب 
را در اختیار بگیرد تا با افزایش قدرت تصمیم گیری به نفع ساکنان، کاهش هزینه های 

سرمایه گذاری و تسهیل شر ایط سفر به این جزیره گام بردارد.
شرایط سرمایه گذاری خارجی در جزیره کیش روشن نیست

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با بیان اینکه شرایط سرمایه گذاری 
خارجی در مناطق آزاد تجاری روشن نیست خواستار تدوین و اجرای مجموعه قوانین 
و مقرراتی شــد که بتوان با اتکا به انها ســرمایه گذاران خارجی را در راستای اهداف 

راه اندازی این مناطق جذب کرد.
وی افزود: فعالیت نمایندگی بانک و بیمه بین المللی در مناطقه آزاد به ویژه جزیره کیش 
الزمه حضور سرمایه گذاران است که بتوانن به راحتی وجوه سرمایه گذاری و تجارت 

خود را در بین بانک های کشورهای مختلف را به صورت قانونی منتقل کنند.
قریب یادآور شــد: جذب گردشگران خارجی امروزه یکی از راهکارهای جذب ارز 
در داخل کشور است که برای موفقیت در این عرصه باید امکان استفاده از کارت های 
بین المللی همانند مستر کارت و وزیا کارت در این جزیره فراهم شود تا کیش از مسیر 

رهگذری انان به محل خرید گردشگران تبدیل شود.
اجرای قانون اداره مناطق آزاد تجاری مطالبه اول فعاالن اقتصادی کیش

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با بیان اینکه قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد تجاری در ســال ۱۳۷۷ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است 
افزود: تا کنون بخش کمی از آن اجرا شــده به گونه ای که از عمده مباحث این قانون 
غفلت شده و سرمایه گذاران معتقد هستند با اجرای کامل آن اتفاقات خوبی در مناطق 

آزاد تجاری می افتند.
وی افــزود: اعمال ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه توســعه جهت رفع دوگانگی 
حاکمیتــی در مناطق آزاد تجاری و ایجاد وحدت رویه در مدیریت مبنی بر تفویض 
ماموریت های دســتگاه های اجرایی به ســازمان های منطقه آزاد می تواند مهمترین 

دستاورد راهگشای در این مناطق باشد.
قریب گفت: علی رغم سپری شدن سه دهه از آغاز فعالیت مناطق آزاد و اجرای قانون 
چگونگی مدیریت این مناطق اکنون فهم دقیقی از این مناطق از سوی مجلس شورای 
اســالمی و دولت وجود ندارد به طوریکه به جای نگاه های اقتصاد و تجارت محور 
به ویژه در شرایط تحریمی دیدگاه های منفی از جمله وجود قاچاق کاال اهداف این 

مناطق را تقلیل می دهند.
وی افزود: معتقدیم که دولت باید به مناطق آزاد تجاری بسته به ظرفیت های ان ماموریت 
خــاص ارایــه کرده و تحقق این ماموریت ها را از آنها مطالبه کرده و مناطق آزاد نیز در 
راســتای ایفای این مســوولیت ها نقش آفرینی کنند تا کشور را در همه بخش های 
اقتصادی، صنعتی، گردشــگری که قانون گذار به آن اولویت داده اســت کمک حال 

توسعه کشور باشند

 به ریاست عزت اله محمدی  صورت گرفت؛

به گزارش اقتصاد  کیش، نخستین جلسه کمیته حمل و 
نقل دریایی و هوایی کیش با حضور دبیر و روسای کمیته 
فرعی حمل و نقل دریایی و هوایی برای ارائه خدمات 
شایسته در دو مبادی ورودی و خروجی جزیره کیش 

برگزار شد.
عزت اله محمدی با بیان این که در حوزه های مختلف 

بــرای زمان های خاص و بحرانی پیش بینی های الزم 
انجام شــده است، گفت: مبادی ورودی و خروجی از 
قبیل "بندر چارک، لنگه و آفتاب" و بخشی که مربوط 
به اسکان گردشگران در جزیره کیش می شود؛ برنامه 

ریزی ها و تمهیدات الزم انجام شده است.
محمدی اظهار داشت: با تعامل میان سازمان منطقه آزاد 

کیش، شرکت هاي هواپیمایي و بنادر می توانیم در ایام 
نوروز خدمات با کیفیتی به مسافران و گردشگران ارائه 

دهیم.
وی با اشاره به آمادگی کمیته حمل و نقل دریایی و هوایی 
در نوروز امســال، گفت: تمهیدات الزم در مسیر های 
هوایی و دریایی در نظر گرفته شده است تا رضایتمندی 
گردشگران و مسافران در دو مبادی ورودی و خروجی 

به جزیره کیش جلب شود.
به گفته محمدی، جلســات ستاد نوروزی به صورت 
مســتمر برای ارائه هر چه بهتــر خدمات و رفع موانع 
و مشــکالت از 2۱ دی امســال آغاز شده و تا پایان 20 

فروردین ۱40۱ ادامه خواهد داشت.
وی، گفت: امید است با توجه به پیش بینی های انجام 
شــده افزایش آمار ورود گردشگران در نوروز ۱40۱به 
جزیره زیبای کیش را در نخســتین نوروز قرن جدید 

شاهد باشیم.
شایان ذکر است در نخستین جلسه کمیته حمل و نقل 
دریایی و هوایی نوروز۱40۱ گزارشی مربوط به آمار و 
اطالعات نوروزسال گذشته ارائه و مورد بررسی قرار 

گرفت تا سطح ارائه خدمات ارتقاء یابد.

    اقتصاد کیش-  نخستین جلسه کمیته حمل و نقل دریایی و هوایی کیش با هدف ارائه خدمات شایسته به گردشگران و مسافران نوروز 
1401 برگزار شد.

برگزاری نخستین جلسه کمیته حمل و نقل 
دریایی و هوایی  ستاد نوروزی کیش

 بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش  از مرکز نوآوری کیش 

اقتصاد کیش- سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از بخش های مختلف 
ساختمان مرکز نوآوری جزیره، استفاده بهینه از ظرفیت ها تاکید کرد

به گزارش اقتصاد  کیش، محمدرضا لواســانی به همراه برخی از مسووالن سازمان با 
حضور در مرکز نوآوری کیش در جریان روند فعالیت بخش های مختلف این مجموعه 

قرار گرفت.
لواسانی با بیان ان که مرکز نوآوری کیش به منظور حفظ، توسعه و شناسایی سرمایه های 
علم و فناوری جزیره در ۱۱ طبقه راه اندازی شده است، افزود: تعداد ۱۱۷ شرکت دانش 
بنیان در مرکز نوآوری کیش در راســتای هوشــمند سازی، شهر الکترونیک، اصالح 
فرآیندها، مانع زدایی ها و جهش تولید استقرار یافتند که متاسفانه در راستای بهره مندی 

از ظرفیت بالقوه شرکت های مذکور هیچ اقدامات موثری انجام نشده است.
لواســانی با اشــاره به امکانات، تجهیزات و توافقات صورت گرفته برای استفاده از  
ظرفیت های موجود در حوزه های "ایجاد فرصت اشتغال فناورانه،  کمک به اقتصاد 
محلی مبتنی بر فناوری، توسعه و استقرار شتابنده ها، کمک به بازاریابی و انتقال ایده های 
برتر، تخصیص فضاهای کار اشتراکی به تیم های خالق و نوآور، حمایت از طرح ها 
و خلق ایده های نو،  شــبکه ســازی و ایجاد ارتباطات پایدار و تاثیرگذار در صنعت" 

محقق نشده است.
وی در همین خصوص دســتور بازنگری و اصالح فرآیندها و اســتفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان برای تامین نیاز منطقه آزاد کیش و ایجاد تحول در مرکز نوآوری 

را صادر کرد.

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش :

اقتصـاد کیـش
سازمانآگهیها

44424999

صدور پروانه سوخت برای ناوگان 
گازوئیل سوز حمل و نقل عمومی

 بار و مسافر در کیش

اقتصاد کیش-   رانندگان ناوگان گازوئیل ســوز حمل و نقل عمومی مســافر و 
باردرون شهری کیش تا ۱۵ بهمن فرصت دارند پروانه سوخت دریافت کنند. 

به گزارش اقتصاد کیش به نقل از روابط عممی شــرکت عمران ، آب و خدمات 
کیش  ، بنا بر اعالم مدیریت حمل و نقل عمومی کیش در راســتای ســاماندهی و 
برقراری ســوخت نفت گاز) گازوئیل( برای خودروهای ناوگان حمل و نقل بار 
و مســافر درون شهری ،کلیه مالکان خودروهای دیزلی تا بهمن ۱۵فرصت دارند 
تا از طریق نشانی اینترنتhttp://www.utcms.ir در سامانه مدیریت مرکزی 
حمل و نقل درون شــهری و حومه ای کشــور نام نویســی کرده و پس از آن با در 
دست داشتن اصل مدارک بارگذاری شده به مدیریت حمل و نقل عمومی شرکت 

عمران، آب و خدمات کیش مراجعه کنند.
بر اســاس این گزارش پس از مهلت تعیین شده سهمیه سوخت خودروهایی که 
مالکان آنها در ســامانه نام نویســی نکرده و پروانه سوخت دریافت نکرده باشند 

قطع خواهد شد .
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به واحد اجرایی مدیریت حمل 
ونقل عمومی شــرکت عمران، آب وخدمات واقع درمیدان خلیج فارس مراجعه 

کنند.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور:

تناقض قوانین در مناطق آزاد تولیدکنندگان 
را سردرگم کرده است

اقتصاد کیش-   معاون اقتصادی دبیرخانه شــورای 
عالــی مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور گفت: 
تعدد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و برخی تناقض ها 
در قوانین موجب ســردرگمی ســرمایه گذاران و 

تولیدکنندگان در مناطق آزاد شده است.
احمد جمالی در نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی 
قشم افزود: مناطق آزاد در کشورهای مختلف جهان 
وجــوه مختلفی دارد که با ویژگی های این مناطق در 

کشور ما متفاوت است.
وی ادامــه داد: دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 

کشور برای حذف و اعمال معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده در مناطق آزاد با بخش های مختلف دولت و 

نمایندگان مجلس در حال رایزنی و مذاکره است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
کشــور تصریح کرد: ویژگی های خاص مناطق آزاد 
کشور در این قانون به صورت عام پیش بینی و موجب 

تناقض هایی در اجرا شده است.
وی تاکید کرد: در برخی موارد تولیدکنندگان مناطق 
آزاد مالیــات بر ارزش افــزوده را چند بار پرداخت 
می کنند که اگر به زنجیره تامین کاال در مناطق آزاد به 

صورت جامع و کامل نگاه شود بسیاری از مشکالت 
حل خواهد شد.

وی در ادامه با اشــاره به آخرین وضعیت ســهمیه 
واردات کاالی همراه مسافر، افزود: پیشنهاد افزایش 
2 برابری سهمیه واردات کاالی همراه مسافر از سوی 
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد مطرح شــده که 

امیدواریم با موافقت دولت تصویب شود.
معاون اقتصادی دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
کشور اظهار داشتت: متأسفانه نهادهای مالی در مناطق 
آزاد طی سال های گذشته تشکیل نشده اند و در حال 
حاضر مجوزهای الزم برای تاسیس بانک فرامرزی 
)آفشــور( اخذ شده و سرمایه گذاران عالقمند به این 

حوزه می توانند وارد میدان شوند.
وی افزود: همچنین مجوز شــرکتی با هدف تامین 
ســرمایه برای فعالیت در مناطق آزاد اخذ شــده که 
می تواند در تامین زیرســاخت ها و کمک به فعاالن 

اقتصادی ایفای نقش کند.
جمالی ادامه داد: فعال شدن سایت بانکرینگ، تامین 
آب شرب مورد نیاز ساکنان جزیره قشم، حل برخی 
موضوع های مرتبط با گمرک در منطقه آزاد قشــم، 
تســهیل و حل مشــکالت مربوط بــه فرآیند ثبت 
ســفارش، بهبود وضعیت اشتغال و کسب و کار در 
این جزیره سایر نکات دارای اهمیتی هستند که باید 

به صورت ویژه برای آنها برنامه ریزی کرد.

در نشست معاون اقتصادی و سرمایه گذاری  با اعضای هیئت  مدیره بازار ونوس مطرح شد؛

پیگیری  حقوق  کسبه و بازاریان در راستای تسهیل 
فرایندهای کسب و کار در جزیره  است

اقتصاد کیش-   حســین همتــی صدور مجوزهای 
فعالیت اقتصادی مبتنی بــر مهارت های بهره برداران 
را گامــی دیگر در راســتای پیشــرفت اقتصادی و 
اســتانداردهای جهانی در جهت تسهیل فرآیندهای 

کسب و کار عنوان کرد.
به گزارش اقتصاد کیش، جلســه معاونت اقتصادی و 
ســرمایه گذاری  با اعضای هیئت  مدیره بازار ونوس، 
با محوریت تسهیل فرایندهای کسب و کار در جزیره 

کیش برگزار شد. 
همتی با بیان این که  چنین نشست هایی ضمن این که 
زمینه ساز شناسایی اطالعات دقیق  تر نسبت به مسائل 
جاری در حوزه های اقتصاد جزیره می شــود سبب 

برقراری ارتباط موثر با فعاالن اقتصادی خواهد شد. 
وی تصریح کرد: تمام تالش خود را برای مرتفع کردن 
مشکالت موجود در فرآیندهای اداری سازمان منطقه 
آزاد کیــش و حتی قوانین باالدســتی به کار خواهیم 

گرفت.
همتی جامعه بازاریان و بازرگانان کیش را پل ارتباطی، 

امین و پیگیر با ســازمان معرفی کرد و اظهار داشــت: 
پیگیری  حقوق بازاریان در راستای تسهیل فرایندهای 

کسب و کار است.
وی "برخوداری بهره برداران از مهارت های الزم" را 
یکی از شــاخص های مهم برای دریافت مجوز های 
فعالیت اقتصادی برشــمرد و افــزود: این مهم باید به 
تدریج تسهیل شود و صالحیت حرفه ای بهره بردار، 

مورد توجه قرار گیرد.
همتی همچنین در خصوص استفاده از مشاعات توسط 
بازارها، گفت: بهره برداری از این فضاها باید به نحوی 
در نظر گرفته شــود که صرف ایجاد درآمد برای بازار 

به صورت غیرحرفه ای نباشد.
وی با اشاره به دســتور مدیرعامل سازمان در جهت 
تســهیل فرآیندهای کسب و کار تاکید کرد: مجوزها 
هیچ گونه حق مالکیتی جهت بهره بردار ایجاد نخواهد 
کرد از این رو می توان غرفه های بیشــتری را در بازار 

فعال کرد.
وی با اشــاره به صدور مجوزهای اداری در محیط 

تجاری بازار تصریح کرد: اخطار به افراد فاقد مجوز 
و یــا کاربری غیرمجاز، در دســتور کار قرار گرفته 

است.
در این نشست رحمان سادات نجفی مدیر عامل جامعه 
بازاریان و بازرگانان کیش نیز  با اشاره به برخی مشکالت 
بازار ونوس مانند تهاتر با مالکان، افزود: نمی توان مالکان 
را ملزم به اجاره  یا بهره برداری از امالک شان کرد، باید 
قوانینی وضع شــود تا مالکان صالح غرف را در فعال 

بودن آنها ببینند.
ســادات نجفی، تعامل بازرگانی را بســیار خوب و 
تســهیل کننده دانست و با اشــاره به طرح بازسازی 
ونوس و جلساتی با شهرسازی و شرکت عمران، آب 
و خدمات ادامه داد: ایمنی، اطفا و اعالم حریق از جمله 
مهم ترین ملزومات این بازار و شروط سازمانی برای 
مجوز ساخت و ســاز است که طرح  آن برنامه ریزی 

شده است.
همچنین مدیرعامل بازار ونوس، با اشاره به این که بیش 
از 20 غرفه در بازار ونوس، به صورت سرقفلی هستند 
و موفق به دریافت مجوز فعالیت اقتصادی نشده اند؛ به 
برنامه ی بلندمدت بازسازی بازار اشاره کرد و افزود: در 
خصوص اخذ مجوزها و موارد دیگر نیاز به مساعدت 
سازمان منطقه آزاد کیش داریم تا غرف طبقات باال در 

عرصه ی تجاری فعال شوند.
محمدعلی ناظم به مشــاعات بیرون بازار اشاره کرد و 
با تاکید بر عدم اجازه بهره برداری از این فضاها، افزود: 
حذف بخشی از پارکینگ در ورودی ۵بازار و استفاده ی 

بهینه و دارای ارزش افزوده از این فضا باشد.
ناظم مالیات و گمرک را از دیگر معضالتی که گریبانگیر 
همه ی فعاالن اقتصادی در کیش شــده است، اساره 
داشت  و افزود: مشکالت برق و تعداد کنتور محدود و 
هزینه های گزاف و تصاعدی بهای ماهانه در ونوس نیز 

از دیگر مشکالت بهره برداران این بازار است. 

آغاز به کار مجموعه مستند "کیش من" 
در کیش

اقتصاد کیش-   مراسم تصویر برداری مجموعه مستند "کیش من" با حضور سرپرست 
سازمان منطقه آزاد کیش آغاز به کار کرد. 

به گزارش اقتصاد  کیش، ضبط مستند "کیش من" با حضور محمدرضا لواسانی و برخی 
از معاونان و مدیران سازمان در حاشیه ی بازدید از پارک آهوان، آغاز شد.

همچنین ساخت مجموعه مستند تلویزیونی "کیش من" در راستای فرهنگ سازی در 
حوزه محیط زیست و معرفی ظرفیت های گردشگری جزیره کیش نقش موثری دارد.

 این مجموعه مســتند در مرحله ی نخســت، ۱۳ قسمت ضبط و برای پخش در ایام 
نوروز آماده می شود.

اعالم فوریت های ترافیکی با شماره 
۱2۰ پلیس راهور 

اقتصاد کیش-  معاون فرهنگی اجتماعی پلیس کیش، افزود: ساکنان و گردشگران برای 
اعالم فوریت های ترافیکی با شماره ۱20 پلیس راهور تماس بگیرند.

به گزارش اقتصاد کیش، سرگرد محمد زنگانه گفت: راه های ارتباط تلفنی ساکنان و 
گردشــگران با کارشناسان پلیس فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش سه 

شماره ۱۱0، ۱20 و ۱۹۷ است.
وی گفت: ساکنان و گردشگران در صورت مشاهده پارک خودرو در مقابل ورودی 

پارکینگ یا محل عبور پیاده رو با شماره ۱20 پلیس راهور تماس بگیرند.
سرگرد زنگانه گفت: کارشناسان پلیس در این بخش با ورود به سیستم شماره گذاری، 
تلفن مالک خودرو را دریافت و با وی تماس می گیرند تا برای جابجایی خودرو اقدام 

کند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس کیش با بیان اینکه توقف مقابل ورودی ساختمان ها و 
محل عبور پیاده ممنوع است، گفت: پلیس راهور در صورت مشاهده نسبت به اعمال 

قانون یا جریمه خودرو اقدام خواهد کرد.
سرگرد زنگانه با اشاره به الزام وجود شماره تلفن مالک خودرو در سیستم پلیس راهور، 
گفت: در صورتی که شماره تلفن مالک خودرو تغییر کند باید با مراجعه به مناطق یا 
ســتاد های راهنمایی و رانندگی یا مراکز شماره گذاری پالک خودرو، شماره جدید 

خود را اعالم کند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس کیش با بیان اینکه خیابان های عمومی در اختیار مردم 
است، گفت: هیچ کس نمی تواند محلی را به هیچ عنوان پارکینک اختصاصی خود بداند.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس کیش  خبرداد:


