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رییس هیات مدیریت مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش:

نوآوری در خدمات گردشگری
نیاز امروز کیش است

امضای تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق
آزاد با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی ICC
اقتصاد کیش  -با هدف تســهیل تجارت
خارجی ،واردات و صــادرات و ترانزیت کاال و
همچنین جذب سرمایه و فناوریهای خارجی در
امرتولیدوتوسعهمنطقهای،تفاهمنامههمکاریبین
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و
ویژه اقتصــادی و کمیته ایرانی اتــاق بازرگانی
بینالمللی ( )ICC Iranامضاء شد.

اقتصاد کیش -رییس هیات مدیریت مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش،
نوآوری در مشــاغل و ارائه خدمــات را از جمله نیازهای این جزیره برای جذب
گردشــگران دانست و گفت :توسعه همه جانبه مهمترین تفکر و عالقه دولت و
مسووالن در جزیره کیش است.
به گزارش اقتصاد کیش نادر کشــتکار گفت  :تیم مدیریتی دستگاه های اجرایی
کنونی این جزیره عالقه مند به توسعه کیش بوده و در کنار آن این مجمع نیز متشکل
از سرمایه گذاران حوزه های مختلف در حال ارتباط گیری با مسووالن ارشد کشور
برایرفعچالشهایمنطقههستند.
وی بــا بیان اینکه رایزنی برای جلوگیری از حذف معافیت های مالیاتی در مناطق
آزاد تجاری و صنعتی یکی از مهمترین اولویت های کاری مجمع توسعه و نوآوری
ســازندگان کیش است ،یادآور شــد :نوآوری در مشاغل و ارائه خدمات از جمله
نیازهای امروز جزیره برای تقویت اقتصاد خود از جمله جذب گردشگران است.
کشتکار با اشاره به نقش مراکز تجاری در جذب گردشگران جزیره یادآور شد :این
مراکز همواره به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی کیش عمل کرده اند و امروز
انتظار می رود با نوآوری بتوانند نقش بیشتری در این مسیر ایفا کنند.
مدیرعاملمیکامالکیشافزود:دراینمرکزخریدوتفریحیاکنونحدود ۷۰۰غرفه
در حال احداث است و احتماال هفته دولت سال جاری به دست رییس جمهور به
بهرهبرداریبرسد.
میکامالبا ۲۰۹هزارمترمربعودر ۳۵هزارمترمربعزیربنایکیازپروژههایتفریحی
و تجاری جزیره کیش است.
مجمعتوسعهونوآوریسازندگانکیشسال ۱۳۹۹توسط ۱۴نفرازسرمایهگذاران
جزیره کیش با هدف اعتالی صنعت ساختمان ،رونق کارآفرینی و ایجاد تحریک
در صنایع مرتبط با صنعت ساختمان و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای افراد
جویای کار و نیز صیانت از نهادهای صنفی و تقویت مدیریت علمی و تشــویق
سرمایهگذارانتاسیسشد.

رییس هیات امنای تله کیش :

شرکت ایرانسل مکلف به ساماندهی
سایت های مخابراتی خود در کیش شد

اقتصاد کیش -رییس هیات امنای تله کیش گفت :شــرکت ایرانســل به عنوان
یکی از اپراتورهای تلفن همراه فعال جزیره مکلف به ســاماندهی ســایت های
مخابراتی خود شد.
ســیدعلیرضا اردوبادی در جلسه هماهنگی ســاماندهی ساماندهی دکل های
مخابراتی با حضور نمایندگان شــرکت ایرانســل اظهار داشت :خدماترسانی
مطلــوب در جزیــره کیش اولویت تله کیش به عنوان متولی ارایه خدمات تلفن
همراه اســت و شرکت ایرانسل نیز در این راستا باید نسبت به ساماندهی سایت
های مخابراتی تحت اختیار خود اقدام کند.
سرپرســت اپراتور تله کیش نیز در این جلســه گفت :در حال حاضر از  ۳۹دکل
مخابراتی موجود در سطح جزیره مسوولیت کامل  ۱۰سایت بر عهده این شرکت
است.
محمد عزیزی اظهار داشت :ضعف عملکرد پیمانکار پیشین که کماکان مسئولیت
 ۲۰سایت را برعهده دارد و ساختار غیر اصولی سایت ها و عدم نظارت کافی در
نصب تجهیزات موجب اصطحالک باالی سیستم های خنک کننده و به تبع آن
بازگذاشتن درب تعدای از سایتهای اپراتور ایراسنلگردیده است کهمیبایست
در اسرع وقت تصحیح و بروزرسانی شود.
مدیر راه اندازی سایت های کشور اپراتور با بیان اینکه ساماندهی و برطرف کردن
مشکل سیستم خنککننده سایتها را از برنامه های اصلی این شرکت اعالم کرد
گفت :سیســتم های خنک کننده ســایت های ایرانسل تا انتهای مردادماه به روز
رسانی و تجهیز می شوند.
نبویافزود:باتوجهبهپیشنهادتلهکیشدرخصوصتغییردرفضایبستهسایتها
به نحوی که بدون سیســتم خنک کننده تجهیزات نصب شده قابل بهره برداری
باشد ،پنج سایت به صورت پایلوت برای این تغییر آماده شده است.
وی گفت :همچنین قبل از پایان شهریور پنج دکل مخابراتی این اپراتوردر حال
ارتقا به نسل پنجم خدمات اینترنت تلفن همراه بوده که تا پایان شهریور این اقدام
به نتیجه می رسد.
اســفند ســال  ۱۳۹۹اولین سایت نسل پنجم تلفن همراه در جزیره کیش توسط
شرکت ایرانسل راه اندازی شده است.

کاهش  ۴۱درصد شناسایی موارد
مثبت در هرمزگان

اقتصاد کیش -سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از کاهش  ۴۱درصد
شناسایی موارد مثبت در استان در هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل خبر داد.
به گزارش اقتصاد کیش ،دکتر فاطمه نوروزیان افزود :خوشــبختانه موارد مثبت
بستری نیز در استان  ۹درصد کاهش داشت و موارد بدحال مثبت بستری نیز ۴۴
درصد در هفته گذشته نسبت به هفته ماقبل خود کاهش داشته است.
وي افزود :در هفته گذشته تعداد مراجعه کنندگان مبتال به ویروس کرونا در بخش
سرپایی به مراکز جامع سالمت  ۵۴درصد کاهش داشت.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام واکسیناسیون را یکی از دالیل
کاهش ابتالی افراد به ویروس کرونا برشمرد و گفت :امیدواریم با تکمیل نوبت
یادآور از ســوی مردم شاهد روند نزولی آمار مبتالیان و پایان موج جدید شیوع
ویروس کرونا در استان هرمزگان باشیم.

به گزارش اقتصاد کیش تفاهم نامه ICCبا حضور «سعید
محمد» مشــاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق
آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و «محمد خزاعی»
دبیرکلکمیتهایرانیاتاقبازرگانیبینالمللیICCبهامضاء
طرفینرسید.
این تفاهم نامه همکاری در 6ماده تنظیم شده است که می
توان به همکاری در برگزاری دورههای آموزشــی مورد
نیاز فعاالن اقتصادی و تجار بینالمللی مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی ،ارائه خدمات مشــورتی حقوقی و بازرگانی به
تجار و بازرگانان و فعاالن اقتصادی بینالمللی مناطق آزاد
وویژهاقتصادی،حلوفصلاختالفاتبینفعاالنتجارت

بینالملل در مناطق با استفاده از مشورت های حقوقی و
خدمات دیوان داوری ICCدر محدوده اختیارات وظایف
کمیته ایرانی ،همکاری در توسعه و تسهیل روابط تجاری
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با ســایر کشورها و همچنین
ترجمه و بومیسازی قراردادهای همسان اتاق بازرگانی

بینالمللی متناسب با نیازهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
کشور اشاره کرد.
ایــن تفاهم نامه دیروز یکشــنبه ( 23مردادماه) در محل
دبیرخانهشورایعالیمناطقآزادوویژهاقتصادیبهامضای
طرفینرسید.

قائم مقام سازمان بازرسی کشور:

مناطق آزاد باید به محل ورود فناوریهای
پیشرفته به داخل کشور باشند
اقتصاد کیش -قائم مقام سازمان بازرسی
کشور گفت :مناطق آزاد باید به محل ورود
فناوریهایپیشرفتهبهداخلکشورباشند.
احمــد رحمانیان ،در نشســت با فعاالن
اقتصادی اســتان کرمانشــاه که با هدف
بررســی و رفع موانع درحــوزه تولید و
تجارت در اتاق بازرگانی برگزار شــد ،از
اتاق هــای بازرگانی به عنوان یک مرجع
مهم و تاثیرگذار در حوزه اقتصاد کشور یاد
کردوافزود:یکیازچالشهایمهمکشور
مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است و
اتاقهایبازرگانیمیتوانندتاثیرمهمیدر
کمک به حل این مشکل داشته باشند.
وی اضافه کرد :کســانی که در سطح اتاق
های بازرگانی فعالیت می کنند ،مدیران و
فعاالن اقتصادی هستند که سالهاست در
این حوزه کار می کنند ،خاک خورده این
حوزه هستند و مشکالت را درک میکنند،

بنابراین مدیران دســتگاه هــای دولتی و
نظارتیبایدازتجاربآنهااستفادهکنند.
قائم مقام ســازمان بازرسی کشور افزود:
اتاقهــای بازرگانی بــا همه بخش های
اقتصادی استان های خودشان رابطه دارند
و از این جهــت می توانند به آنها نظرات
مشورتیهمبدهند.
وی با تاکید براینکه دستگاه های نظارتی
همچون ســازمان بازرســی هم خریدار
نظرات فعالین اقتصادی بخش خصوصی
هســتند ،گفت :ما نیز در کنار بهره گیری
از نظــرات مدیران بخش دولتی ،با بخش
خصوصی جلســاتی داریم و از نظرات
فعالیــن اقتصادی این بخش هم در حوزه
نظارتیبهرهمیگیریم.
وی در ادامــه بــه لــزوم حمایت بخش
خصوصی برای کمک به رفع مشکالت
اقتصادی هم اشاره کرد و افزود :کرمانشاه
مزیت های نســبی خوبی در حوزه های
گردشــگری ،کشــاورزی ،صادرات و
صنعت و معدن دارد ،اما از این فرصت ها
خوب استفاده نشده و حتی گاها تبدیل به

تهدیدشدهاند.
قائممقامسازمانبازرسیکشوربابیاناینکه
این ســازمان برنامه افرایش تعامل و بهره
گیری از ظرفیت اتاق های بازرگانی را در
دستور کار قرار داده ،افزود :یکی از مسائلی
که بنا داریم در این حوزه روی آن کار کنیم،
در بحث سیاست ها و رویکردهای اقتصاد
مقاومتی اســت که راهکارهای رسیدن به
آن کمتــر مورد توجه قرار گرفته و یا اجرا
نشدهاست.
رحمانیان در ادامه با انتقاد از نحوه فعالیت
مناطق آزاد ،اظهار کرد :امروزه مناطق آزاد
به جای اینکه محل انتقال فناوری پیشرفته
به داخل کشــور و کمک کننده به تولید و
صادر کردن کاالهایمان باشــند ،به مراکز
ورود کاالهای قاچاق تبدیل شده اند که از
این نظر از اتاق های بازرگانی می خواهیم
راهکارهایی را در این زمینه به ما بدهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اجرای
صحیح مقررات و حسن اجرای امور را دو
وظیفه ذاتی ســازمان بازرسی اعالم کرد و
گفت :در کشور ما اجرای صحیح مقررات

را داریم ،اما حسن اجرای امور را نداریم که
اینمسئلهبسترسازایجادفسادشدهاست.
قائم مقام ســازمان بازرسی کشور با تاکید
براینکهبخشخصوصیمیتوانددربحث
برخوردبامفاسداقتصادیکمککنندهاین
سازمان باشــد ،ادامه داد :سیاست گذاری
و جهــت گیری نظام میدان دادن به بخش
ت و از
خصوصی در حوزه اقتصادی اســ 
اتاقهایبازرگانیمیخواهیمکهبهعنوان
گزارشگران فساد یا بازرسان افتخاری در
کنارماباشند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش
ضمــن تایید مشــکالت و موانع حوزه
تولید و تجــارت همچون تعدد قوانین و
دستورالعملها،سختگیریهایسیستم
بانکی،وجودگلوگاههایفساد،انحصاری
بــودن برخی حوزه های اقتصادی و اجرا
نشــدن برخی قوانین خوب که توســط
فعالیناقتصادیکرمانشاهمطرحشد،اظهار
امیــدواری کرد که با کمک مدیران بخش
دولتی ،خصوصی و دستگاه های نظارتی
برای حل آنها قدم برداریم.

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
مالکین مجتمع مسکونی آناهیتا (نوبت سوم)

پیرو دو مرحله برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مجتمع مسکونی آناهیتا و با
توجه به عدم حصول حد نصاب قانونی در جلسات مذکور بدین وسیله به اطالع
کلیه مالکین محترم مجتمع مسکونی آناهیتا میرساند نوبت سوم مجمع عمومی
فوقالعاده مجتمع رأس ساعت  ۱۰صبح روز پنج شنبه  ۱۰شهریور ماه ۱۴۰۱
( )1401/06/10در محل دفتر مجتمع مسکونی آناهیتا تشکیل می گردد لذا بدین
وسیله از کلیه مالکین و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید رأس ساعت
مقرر در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
انتخاب هیئت مدیره

مجتمع مسکونی آناهیتا

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
مالکین آپارتمان های برجهای مجتمع شهرآفتاب کیش

بدینوسیله از کلیه مالکین آپارتمانهای برجهای شهرآفتاب کیش دعوت میگردد
جهت شرکت در مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ  1401/06/10ساعت  18در
محل البی برج مهر حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
 اصالح بندهای از اساسنامه -سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

جمعی از مالکین شهرآفتاب

علی خدیور استعفاء داد

3

اقتصــاد کیش -علی خدیور قهرمان پرآوازه دوومیدانی جزیره کیش ،عضو تیم
ملی دوومیدانی جمهوری اسالمی ایران و رکورددار دوومیدانی کشور که از جوانان
ورزشکار موفق و شایسته بومی کیش می باشد از عضویت در هیئت رئیسه هیئت
ورزش های بومی  ،محلی کیش استعفاء داد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش علی خدیور در متن استعفاء خود آورده است:
ما متاســفانه تاکنون هیچ کاری نتوانســتیم برای جوانان و ورزشکاران بومی که
کمترین حق آنها برخوردار بودن از امکانات اولیه ورزشی هست انجام دهیم  .من
واقعا شرمنده ام که هیچ کاری نتوانستم انجام دهم و کمک مفیدی به این بچه ها
نداشتم،بههمینخاطربنظرمبهترینکاراستعفاءازمسئولیتدرهیئترئیسهاست
تا این فرصت در اختیار افراد دیگری قرار گیرد .وی در بخش پایانی متن خود آورده
است:از این به بعد اگر کاری بتوانم انجام دهم فقط دلی می باشد و هیچ مسئولیتی
ندارم تا شرمنده بچه ها نباشم.
هیئت ورزش های بومی و محلی کیش از یکســال گذشــته با هدف ساماندهی و
رســیدگی به مشکالت ورزش بومیان کیش شکل گرفت اما به دالیلی در این راه
توفیقچندانینداشت.

مصوبه دولت درباره تعیین نصاب معامالت
سازمان های مناطق آزاد ابالغ شد

اقتصــاد کیش -با امضای معاون اول رئیس جمهور ،مصوبه دولت درخصوص
تعیین نصاب معامالت سازمان های مناطق آزاد تجاری  -صنعتی برای سال۱۴۰۱
ابالغ شد.
هیاتوزیراندرجلسه ۱۹مرداد،۱۴۰۱بهاستنادبند(الف)ماده()۴قانونچگونگی
اداره مناطق آزاد تجاری  -صنعتی و ویژه اقتصادی ،نصاب معامالت سازمان های
مناطق آزاد تجاری  -صنعتی برای سال ۱۴۰۱را به شرح زیر تعیین کرد:
 نصاب معامالت کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریالمعامالتمتوسطشاملمعامالتیکهمبلغآنبیشازسقفمعامالتکوچکبودهو از  ۱۰برابر سقف یاد شده تجاوز نکند.
 معامالت عمده شامل معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از  ۱۰برابر سقفمعامالتکوچکباشد.

ن شرقی مطرح کرد:
رئیس کل دادگستری آذربایجا 

ضرورت اجرای ماده  65احكام دائمی
برنامه توسعه كشور در مناطق آزاد

اقتصاد کیش -رئیس کل دادگستری آذربایجا ن شرقی گفت :ماده 65قانون احکام
دائمی برنامههای توسعه باید در مناطق آزاد اجرایی شود.
موسیخلیلالهیدرجلسهستادپیگیریاجرایسیاستهایاقتصادمقاومتیکهبه
میزبانی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد ،اظهار داشت :نباید در منطقه آزاد ارس
دو گمرک باشد و برای فعاالن این منطقه زحمت و هزینهی مضاعف به بار آورد.
خلیــل الهی گفت  :منطقــهی آزاد ارس در حوزههای متنوع ظرفیت دارد و نهتنها
بهعنوان صنعتیترین منطقه آزاد کشور مطرح است بلکه در حوزه کشاورزی نیز
بینظیر است و در کنار آن ظرفیت گردشگری هم دارد.
ویباصدورماموریتبههیئتهمراهجهتتعیینتکلیفاراضی،متذکرشد:گاها
عدهای زمین را با نام سرمایهگذاری به قیمت ارزان میخرند و سالها اقدامی برای
بهرهبرداری از آن نمیکنند .الزم است کارگروهی در این خصوص تشکیل و دست
کسانی که با نیت سوء و فروش آن به قیمت باال و اقدامات خالف اهداف اولیه زمین
گرفتهاند از اراضی قطع شود.
رئیس کل دادگســتری آذربایجانشــرقی ،خواهان افزایش مدت زمان پروانهی
بهرهبرداری در منطقه آزاد ارس به  5سال شد و افزود :تفاوت نرخ ارز شامل کاالی
مسافری نیست و باید مطالبه بازاریان دربارهی عدم اخذ مابهالتفاوت ماههای قبل
پیگیری شو د .خلیلالهی بر اجرای ماده 65قانون احکام دائمی برنامههای توسعه در
مناطق آزاد تاکید کرد و خطاب به مدیرکل استاندارد آذربایجانشرقی گفت :قانون
تکلیف کرده تا با تفویض اختیارات به فرد معرفی شده توسط مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد ارس ،بروکراسی و ناهماهنگیها رفع شود.
وی ادامه داد :همچنین برای واردات یک محصول بهداشتی و غذایی قرار نیست
ادارهکل استاندارد و شبکه بهداشت آزمایشات یکسانی اخذ کنند .این دو نهاد باید با
هماهنگییکدیگرآزمونهایشانرامتقابالقبولنمایندتادراینپروسهمازادفعاالن
صنفیاذیتنشون د.

نکته ...

تعداد پروازها

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش :
یکی از علتهای کاهش پروازها در مسیر کیش کاهش تقاضای مسافرت است
نکته  :والبته کاهش تقاضای مسافرت هیچ ارتباطی به گرانی بلیط ندارد!

