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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش :

سازمان منطقه آزاد کیش  آماده ارسال کمک های سازمان منطقه آزاد کیش  آماده ارسال کمک های 
امدادی به مناطق زلزله زده هرمزگان استامدادی به مناطق زلزله زده هرمزگان است

مهدی کشاورز روز  گذشته در حاشیه جلسه ستاد مدیریت 
بحران کیش اظهار داشــت: هم اکنون اعضای این ستاد از 
جنبه های مختلف در آمادگی کامل هستند تا در صورت 
بــروز بحران های احتمالی با بســیج امکانات خدمات 

مختلف امدادی را به ساکنان کیش ارایه کنند.
وی اضافه کرد: براســاس اعالم اعضای ســتاد مدیریت 
بحران جزیره به علت وقوع زمین لرزه های مختلف طی 
ســه هفته گذشته و افزایش سطح آمادگی هم اکنون تمام 

لوازم ضروری در حوزه دارو، غذا، ســوخت و تجهیزات 
اسکان در جزیره ذخیره سازی شده و ماشین آالن بخش 

خصوصی و دولتی آماده ارایه خدمت هستند.
کشــاورز با بیان اینکه زلزله اخیر  روســتای سایه خوش 
شهرســتان بندرلنکه که در فاصله حدود ۱۳۷ کیلومتری 
کیش رخ داد و در این جزیره نیز احساس شد افزود: این 
زمین لرزه در کیش هیچگونه خسارتی نداشته و هم اکنون 

مشکل خاصی در جزیره وجود ندارد.

وی یاآور شــد: ســتاد مدیریت بحران این جزیره آماده 
همکاری با ستاد استان هرمزگان برای ارسال کمک های 
امدادی از جمله مواد غذایی و دارویی در حد مقدورات به 
مناطق زلزله زده بوده و میزان توانمندی های جزیره امروز 

به ستاد مدیریت هرمزگان اطالع داده شده است.
تداوم رایزنی ها برای تامین تجهیزات لجستیک در کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه به علت 
شــرایط جغرافیایی جزیره برخی امکانات در آن محدود 
اســت افزود: تمام رایرزنی هــای برای تامین تجهیزات 
لجســتیک از استان های معین کیش از جمله هرمزگان، 
بوشــهر، وزارت کشور و دستگاه های امداد کشور انجام 

شده است.
وی اضافه کرد: تامین آمبوالنس های مورد نیاز هنگام بروز 
حوادث احتمالی، تامین هواپیماها برای برقراری پروازهای 
اضطراری و سایر تجهیزات امدادی از جمله بالگردها انجام 
و همه دســتگاه ها آمادگــی ۱۰۰ درصد خود برای ارایه 

خدمت در این جزیره را اعالم کرده اند.
کشاورز با بیان اینکه هم اکنون توان دستگاه های امدادی 
کشور و استان برای امداد رسانی در بندر خمیر بکار گرفته 
شده افزود: اما طبق پیگیری های مختلف در هفته گذشته 
هشــت پرواز اضطراری برای خروج مسافران برقرار و 
تعدادی بالگرد ســکوهای نفتی برای امداد رسانی در این 

جزیره مسقر شده است.

   اقتصاد کیش -   مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: علی رغم اینکه این جزیره در سه هفته گذشته به علت وقوع زمین لرزه های متعدد روزهای 
پراسترسی را سپری کرده اما آماده ارسال کمک های امدادی به مناطق زلزله زده هرمزگان هستیم.

* محمد رضا عباســی مدیر کل فناوری های راهبــردی و تحول دیجیتال 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی :

با رونمایی از ســه سامانه جدید دیجیتال حمایت از سرمایه گذاران در مناطق آزاد 
تقویت میشود.

* حسین کالنتری  استاندار کهکیلویه و بویر احمد:
پرواز یاسوج به کیش در آینده ای نزدیک برقرار میشود.

* شرفی مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات کیش:
مجموعه ســوارکاری کیش توسط شرکت عمران آب و خدمات کیش بازسازی 

میشود

پس چی شد....؟!

   اقتصاد کیش-    امام جمعه کیش گفت: ارتقای زیرساخت های دستگاه های عضو 
ستاد بحران این جزیره برای پاسخ گویی مناسب در مواقع اضطراری ضروری است. 
به گزارش  اقتصاد کیش  حجت االســالم احمد حســن زاده در خطبه های نماز 
کیش  با تقدیر از عملکرد اعضای ســتاد بحران جزیره کیش در زلزله های اخیر 
اظهار داشت: اینکه زمین لرزه های اخیر در این جزیره خسارتی به بار نیاورند جای 
مسرت و خوشحالی دارد اما هشداری برای مسووالن در تقویت زیرساخت های 

امدادی جزیره است.
وی اضافه کرد: به نظر می رسدد تجهیز و گسترش اورژانس، ایجاد اورژانس هوایی، 
تامین آمبوالنس های دریایی، به روز رسانی تجهیزات آتش نشانی و تجهیزات اطفای 
حریق برای ســاختمان های بلند و خرید کشتی آتش خور ویژه بنادر از ضروری 
ترین اقدامات الزم برای تقویت زیرساخت های ستاد مدیریت بحران جزیره است.

حجت االسالم حسن زاده با اشاره به حضور اعضای فراکسیون مناطق آزاد مجلس 
شورای اسالمی در این اظهار داشت:  انتظار می رود این فراکسیون در کنار مشکالت 
مختلف مناطق آزاد، پیگیری رفع موانع واردات خودرو به این مناطق را نیز به صورت 

ویژه پیگیری کنند.
امام جمعه کیش با اشاره به ۱۲ تیر ماه سالروز سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران 
توسط ناوگان نظامی آمریکا در خلیج فارس افزود: در تقویم جمهوری اسالمی این 
اتفاق روز افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده تا یادآور جنایت های مدعیان 

حقوش علیه بشریت باشد.
وی اضافه کرد: طی سال های بعد از انقالب آمریکا با سیاست های ددمنشانه خود 
به صورت مستقیم و غیر مستیم جنایت های مختلفی را علیه ملت ایران انجام داده 
که می توان به سرنگونی هواپیمای مسافربری، سوء قصد نافرجام علیه رهبر معظم 
انقالب در ۶ تیر ۱۳۶۰، انفجار دفتر حزب مرکزی و شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن 

از یاران وی در هفتم تیر ۱۳۶۰ و بمباران شیمیایی سردشت اشاره کرد.
وی افزود: جنایت های این رژیم تنها مختص به ملت ایران نبوده بلکه در کشورهای 
دیگری نیز انجام شده که یکی از آنها به خاک و خون کشیده شدن یک میلیون نفر از 

مردم عراق در جریان اشغال تویط آمریکای جنایت کار است.
امام جمعه کیش با اشاره به یکم ذی الحجه سالروز ازدواج امام )ع( و حضرت فاطمه 
)س( اظهار داشت: استحکامات خانواده ها به دلیل هجمه های فرهنگی هم اکنون در 
حال از بین رفتن است که طبق آموزه های دینی زن و مرد می توانند با ابراز محبت و 

تقویت دوستی بین همدیگر بنیان خانواده را تقویت کنند.
وی افزود: همچنین طبق آیه ۱۹ سوره نسا تشکر متقابل و برخورد خوب با همسر 
دیگر راهکاری است که زن و مرد می توانند با اتکا به آن گام مهمی در تقویت روابط 

خانوادگی بردارند.

زیر ساخت های امدادی جزیره 
کیش باید تقویت شود 

امام جمعه کیش :

   اقتصاد کیش-   وزیر امور اقتصادی و دارایی از حل مشــکل احتســاب مالیات 
مضاعــف در مناطــق آزاد تا پایــان تیرماه خبر داد و نبــود مدیریت واحد و عدم 

هماهنگی ها را ریشه مشکالت منطقه آزاد اروند دانست. 
به گزارش  اقتصاد کیش  سید احسان خاندوزی در جریان سفر به اروند و در نشست 
با جمعی از فعاالن اقتصادی آبادان و خرمشهر، افزود: برای حل مشکل مالیاتی مناطق 
آزاد پیش نویس الیحه ای را آماده کردیم که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب 
شده و در هیات وزیران پیگیری الزم انجام شده است که امیدواریم تا پایان تیرماه 

اجرایی شود.
خاندوزی، افزود: سازمان مالیاتی حق ندارد به اسم مالیات بر صفر از احدی بیشتر 
طلب کند و اگر موردی بود از طریق وزارت پیگیری می کنیم. در مورد دریافت مالیات 
ارزش افزوده در مناطق آزاد به قانون مصوب دی ماه سال گذشته برمی گردد و در 
قانون حکمی مغایر آن نیست و اگر هست به ما معرفی کنید تا بررسی کنیم و تنها 

حکم فعلی موجود همان قانون دی ماه است.
وی با اشاره به رها شدگی در عرصه مدیریتی اقتصاد کشور در سال های اخیر،ادامه 
داد: نبود مدیریت واحد و عدم هماهنگی ها در نقطه پایانی عملیات نمود پیدا می 
کند و آن چیزی که مشکل اصلی امروز ما است مسئله عدم هماهنگی دستگاه های 

کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ظرفیت های منطقه آزاد اروند و مشکالت 
فعلی این منطقه، گفت: اگر دولت قبل در تعیین محدوده این منطقه ، ضوابط و شرایط 
این منطقه را با دقت و تدبیر بیشتری انجام می داد امروز با این مشکالت مواجه نبودیم 

و در ارائه راهکار برای حل معضالت بهتر عمل می کردیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه در تمام دنیا این گمرک است که مدیریت واحد مرزی را 
برعهده دارد ولی اگر در نظام تصمیم گیری یک نهاد دیگر این توانمندی را داشته باشد 
اشکالی ندارد؛ تصریح کرد: اگر نهادی بتواند مدیریت کند حتماً نفع مردم ارجحیت 
دارد وما از مدیریت واحد استقبال می کنیم؛ نارضایتی مردم به حق است و به عنوان 

نماینده دولت آن را منتقل می کنم.
وی در بخش دیگری از سخنانش، خاطر نشان کرد: در حوزه آسیب شناسی تجارت 

کشور مسیری غیر از مدیریت یکپارچه مرزی برای ما متصور نیست.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: در حوزه شرکت های ذیل وزارت اقتصاد، بانک دولتی، 
مالیات و گمرک کاماًل پیشگام تفویض اختیار هستم و خواستار این هستیم احدی 
از استان ها به تهران مراجعه نکنند و بیش از ۹۰ درصد تصمیم گیری ها را در خود 

استان ها انجام می دهیم.

از مدیریت واحد در مناطق آزاد 
حمایت می کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

جهت دریافت آخرین اخبار  و 
رویدادهای کیش و منطقه  به نشانی 

زیر مراجعه نمایید

EGHTESAD-KISH.IR

   اقتصاد کیش- »سعید محمد« مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی و ویژه اقتصادی در حکمی عضو جدید هیات 

مدیره »سازمان منطقه آزاد کیش« را منصوب کرد. 
به گزارش اقتصاد  کیش به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با 
توجه  به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی  مناطق آزاد و تصویب شورایعالی مناطق آزاد 
تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 5۷4۱۹ مورخ ۱4۰۱/۰4/۰8     
آقای »مهدی ادیبان« به مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان 

منطقه آزاد تجاریـ  صنعتی کیش منصوب شد.

مهدی ادیبان عضو هیات مدیره 
سازمان منطقه آزاد کیش شد 

با حکم سعید محمد ؛

   اقتصاد کیش-   چهار دکل تجمیعی مخابراتی اپراتورهای تلفن همراه و شبکه 
های اینترنتی در جزیره کیش به بهره برداری رسید. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آیین بهره برداری از این طرح اظهار داشت: 
این جزیره دارای 4۰ دکل مخابراتی است که تا کنون مدیریت ۱۰ مورد آن به شرکت 

تله کیش واگذار شده است.
مهدی کشــاورز افزود: با توجه به برخی مشکالت موجود در نگهداری، سازمان 
منطقه آزاد کیش با همکاری دستگاه قضایی درحال بازپس گیری ۳۰ دکل باقی مانده 
از شرکت پیمانکار است تا خدمات مناسب تری در حوزه اپراتورهای تلفن همراه 

و شبکه اینترنت به ساکنان ارایه شود.
وی با بیان اینکه شرکت پیمانکاری تا کنون برای تحقق این اقدام مقاومت کرده است 
اضافه کرد: این بازپس گیری به علت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار به جریان 
افتاده و پیشنهاد می شود که شرکت پیمانکار در راستای تحقق مطالبه های مردمی و 

بهبود شرایط گام مذاکرات خود را انجام دهد.
کشاورز یادآور شد: مهمترین هدف سازمان منطقه آزاد کیش استفاده از حداکثر توان 
برای بهره مندی مطلوب ساکنان جزیره خدمات مختلف است و تنها ارتقای سطح 

آرامش و آسایش مردم دنبال می شود.
سرپرست اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش )تله کیش( نیز در این آیین 
با بیان اینکه هم اکنون چهار دکل مخابراتی در شهرک های نوبنیاد و صدف کیش 
تجمیعی شده است افزود: برای راه اندازی هر دکل تجمیعی حدود ۱5 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
محمد عزیزی اضافه کرد: با راه اندازی این دکل ها تمام خدمات تلفن همراه و شبکه 
اینترنت در این مناطق تقویت می شود و برنامه ریزی برای تجمیع خدمات در سایر 

دکل های در اختیار این شرکت نیز در حال انجام است.

بهره برداری از چهار دکل تجمیعی 
مخابراتی در جزیره کیش 

رئیس فراکسیون مناطق آزاد صنعتیـ  تجاری :

در تالش برای  رفع مشکالت مناطق آزاد هستیمدر تالش برای  رفع مشکالت مناطق آزاد هستیم
   

اقتصاد کیش-   رئیس فراکسیون مناطق 
آزاد صنعتــیـ  تجــاری و مناطق ویژه 
اقتصادی در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: تدوین برنامه هفتم توسعه و ارایه 
راهکارها در آن، عملی ترین روش برای 

رفع مشکالت مناطق آزاد است. 
معصومه پاشــایی بهرام در نشســت با 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی کیش 
اظهار داشت: مســایل گمرکی، مالیات، 
مالیات بر ارزش افزوده، ثبت ســفارش 
کاالهــا، بروکراســی اداری از جملــه 
مشکالت و چالش های مناطق آزاد است 

کــه دولت و مجلس با همکاری هم باید 
این مشکالت را از سر راه آنها بردارند.

وی افزود: در گفت و گو با رییس جمهور، 
آقای  رئیسی قول حل مشکالت مالیات 
بر ارزش افزوده مناطــق آزاد تجاری را 
در جلســه سران قوا پیگیری داد و انتظار 
می رود مســووالن اجرایی نیز رفع این 

چالش ها با وی همسو باشند.
پاشایی بهرام  با بیان اینکه در هفته آینده 
در جلســه ای در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی با حضور مسووالن مرتبط این 
مشــکالت پیگیری خواهد شد اضافه 
کرد: به نظرم تدوین برنامه توسعه هفتم 
عملــی ترین راهکار برای برون رفت از 
این مشــکالت است و باید با همفکری 
ســرمایه گذاران گام هــای محکمی در  
تدوین ایــن برنامه بــرای مناطق آزاد 

برداشته شود.
وی با بیان اینکه تغییر رویه یکی از مهمترین 
راهکارهای برون رفت از مشکالت است 
یادآور شد: هم اکنون برخی ساختارهای 
اشتباه و تکرار این اشتباهات، مشکالت 
زیادی را برای مناطق آزاد کشور به وجود 
آورده که اصالح آنها می تواند گامی مهم 

در رفع این مشکالت باشد.

مدیریت مناطــق آزاد در قالب معاونت 
ریاست جمهوری اداره شود

عضو فراکســیون مناطــق آزاد مجلس 
شورای اسالمی نیز در این نشست، گفت: 
مناطق آزاد تجاری با توجه گســتردگی 
و نقشــی کــه در توســعه اقتصادی می 
تواند داشته باشــد باید زیر نظر ریاست 
جمهوری به صورت معاونت اداره شود.

یعقوب رضازاده با بیــان اینکه  وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی دارای وظابف 
گسترده ای اســت  که آوردن مناطق آزاد 
تجاری ذیل این وزارتخانه موجب کاهش 
قدرت انها می شــود افزود: برای سامان 
دادن به این موضوع، یا باید دولت الیحه 
بدهد و یا نمایندگان مجلس در قالب یک 

طرح، آن را پیگیری کنند.
وی گفــت: بودجه امســال و پارســال 
براساس درآمدهای مالیاتی تنظیم شده و 
همین موضوع مشکالتی را برای مناطق 
آزاد کشور ایجاد کرده است و امیدواریم 
این دغدغه ها برطرف شــود و ســرمایه 
گذاران و فعاالن اقتصادی با خیال آسوده 

در مناطق آزاد کشور فعالیت کنند.
حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس نیز با بیان اینکه مناطق آزاد کشور 

به تغییر ساختار و رفتار نیاز دارند، گفت: 
مشکالت و دغدغه های سرمایه گذاران 
قابل لمس است و فراکسیون مناطق آزاد 
مجلس شورای اسالمی این مشکالت را 
تاکنون پیگیری کرده و پس از این هم آن 

را با جدیت دنبال می کند.
نماینده  مردم چابهار در مجلس شــورای 
اســالمی هم گفت: قانــون مناطق آزاد 
کشــور، قانــون خوبی اســت، اما اجرا 
نمی شــود و اگر قرار است قوانین مناطق 
آزاد کشور مثل ســایر مناطق کشورمان 
باشــد بهتر اســت مناطق آزاد را حذف 
کنیم، زیرا فضای ناامید کننده ای در مناطق 

آزاد کشور حاکم شده است.
اجرا نشــدن قانون مناطــق آزاد، قوانین 
خلق الســاعه، بوروکراسی اداری، سلب 
اختیار از مدیران عامل مناطق آزاد، حذف 
مشــوق های اقتصادی، مالیات و مالیات 
بــر ارزش افزوده، مشــکالت گمرکی، 
قرار گرفتن مناطق آزاد ذیل وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی، واردات خودرو، 
خروج سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
و اختالف مدیران و متضرر شدن فعاالن 
اقتصادی از مهمترین مشکالتی بود که در 

این جلسه مطرح شد.

رییس اداره آتش نشانی کیش  عنوان کرد:

افزایش 60 درصدی بازدیدهای آتش نشانی کیش
   اقتصاد کیش- رییس اداره آتش نشانی کیش از ۲54 مورد بازدید ایمنی جهت بررسی 

وضعیت اماکن عمومی و منازل مسکونی کیش خبر داد. 
به گزارش  اقتصاد کیش  سهراب رضایی رییس اداره آتش نشانی کیش با تاکید بر اینکه  
پیشگیری همواره یکی از ارکان مهم در کاهش تلفات آتش سوزی ها بوده است افزود: با 
توجه به اهمیت ارتقای سطح ایمنی ، فعالیت های پیشگیرانه از چند سال گذشته به صورت 
ویژه در دستور کار قرار گرفته است و در این مدت ماموران آتش نشانی جزیره ۲54 مورد 
بازدید ایمنی )نظارت بر ایمنی شهری( داشتند که این فعالیت ها در سه ماه نخست سال 

جاری  نسبت به مدت مشابه پارسال  5۷ درصد رشد داشته است.
رییس اداره خدمات آتش نشانی و ایمنی جزیره کیش با اعالم اینکه در سه ماه نخست 
امسال وقوع آتش سوزی در کیش نسبت به مدت مشابه پارسال 5۰ درصد افزایش یافته 

است اظهار داشت: در سه ماهه نخست امسال آتش نشانان این جزیره موفق به مهار ۱4۱ 
فقره آتش ســوزی شدند که نسبت به ۹4 مورد سال گذشته با رشد 5۰ درصدی مواجه 

است.
وی افزود: حدود 4۲ درصد از این ماموریت ها شامل ۷۱ فقره مربوط به آتش سوزی های 
اتصالی اســپیلت کولرها و جعه فیوز، ضایعات، جنگل، درخت، فنس، کارتن و سطل 

زباله بوده است.
رضایی اظهار داشت: در این مدت ۱55 مورد عملیات امداد و نجات در این جزیره انجام 
شده است که نسبت به ۱۲۹ مورد مدت مشابه سال گذشته با ۲۰ درصد رشد مواجه بوده 
است. الزم به ذکر است آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش در قالب سه ایستگاه اطفاء و 

نجات فعال با ۶4 نفر نیروی انسانی در ۲ شیفت کاری فعالیت می کند.

   اقتصاد کیش-   جلسه اي با محوریت بررسی و حل مشکالت پیش روي جامعه 
بازاریان با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

به گزارش اقتصاد  کیش، مهدی کشاورز در جلسه ای که با هدف بررسی چالش ها 
و مشکالت موجود با جامعه بازاریان کیش برگزار شد، در رابطه با تغییر کاربری ها 
از نمایشــگاهی به تجاری، گفت: اسناد باالدستی و طرح جامعی وجود دارد که 
بررسی های الزم در این خصوص توسط مشاور مربوطه به صورت جامع انجام 

شده است. 
کشاورز همچنین در رابطه با رعایت نظم کاربری های موجود که برخی از آنها 
بدون مجوز هســتند از اجرایی شدن طرح ساماندهی مشاغل در این منطقه خبر 
داد و خاطر نشان کرد: بخش خصوصی با بهره گیری از مشاوره حقوقی سازمان 
منطقه آزاد کیش در راستای پاسخگویی به فضای مجازی و پذیرش رسانه ای و 

آمادگی ذهنی عموم مردم باید اقدام کند. 
به گفته کشاورز در ابالغ کتبی، موضوعات آموزشی به اصناف اطالع رسانی شده 

تا ابهامات موجود در مجوزه ها برطرف شود. 
مدیرعامل سازمان  منطقه آزاد کیش در خصوص آیین نامه اخذ عوارض ورودی 
گفت: برای تعیین تکلیف این موضوع نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی اقدام 

خواهیم کرد. 
رحمان ســادات نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، گفت: در 
راستای رفع چالش های موجود در جزیره کیش نیاز به یک سازمان قوی و مقتدر 
است که حضور پیگیرانه مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
تحقق این امر مهم قابل تقدیر بوده و در همین راستا جامعه بازاریان همراه و همگام 

سازمان خواهد بود.
شایان ذکر است در این جلسه که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
برخــي از معاونان و مدیران ســازمان و اعضا جامعه بازاریان حضور داشــتند؛ 

چالش های عنوان شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بنابرایــن گزارش "اصالح کاربری ها، صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق 
آزاد، ساماندهی مشاغل بدون مجوز، کمبود منابع ارزشمند انسانی، عدم بهره مندی 
از سهمیه کاالهای تجاری و معافیت های ترجیحی" از جمله مباحث مطرح شده 

در این نشست بود.

بررسي و رسیدگي به چالش ها و 
مشکالت جامعه بازاریان  کیش

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش  صورت گرفت؛


