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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادیآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده صاحبان سهام به طور فوق العاده صاحبان سهام

 شرکت سرمایه گذاری و مسکن صنایع کیش شرکت سرمایه گذاری و مسکن صنایع کیش
 ) سهامی خاص (  به شماره ثبت  ) سهامی خاص (  به شماره ثبت 18391839

شرکت سرمایه گذاری و مسکن صنایع کیش شرکت سرمایه گذاری و مسکن صنایع کیش 
) سهامی خاص () سهامی خاص (

کت رسمایه گذاری و مسکن صنایع  م رسش بدینوسیله از کلیه سهامداران مح�ت
کیش ) سهایم خاص ( دعوت بعمل یم آید در جلسه مجمع عمویم عادی 
کت که در ساعت 18 روز یکشنبه 1401/09/20  بطور فوق العاده این رسش
 A بیستم آذر یک هزار و چهارصد و یک ( در محل سالن اجتماعات بلوک (

ن برگزار یم گردد حضور بهم رسانند .  برج های ساحیل پرش�ی
دستور جلسه :

کت •  استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد و فعالیت های رسش
کت •  استماع گزارش بازرس قانو�ن رسش

•  برریس در مورد ترازنامه و صورت های مایل منتیه به 1401/12/29
•  انتخاب بازرس قانو�ن اصیل و بازرس عیل البدل برای سال مایل 1401

االنتشار •  انتخاب روزنامه کث�ی
•  سایر موارد در صالحیت مجمع عمویم عادی سالیانه

 

 خارج از دسترس بودن پایگاه خبری  دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همزمان 
با  تغییر و تحوالت مدیریتی در دبیر خانه  و انتصاب دبیر جدید شورایعالی مناطق 
آزاد ابهام برانگیز شده است! این پایگاه خبری در حالی که تا چندی پیش اخبار 
مربوط به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سطح کشور را پوشش می داد و در همین 
حال سایت خبری مرجع در انعکاس اخبار شورای عالی مناطق آزاد بود حدود 
یک ماه اســت که از دســترس خارج شده است! این روزها در تغییر و تحوالت 
پرشتاب مدیریتی و در بزنگاه سفرهای دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
به مناطق آزاد مختلف و برگزاری جلسات متعدد و انتشار اخبار گوناگون و ... انتظار 
میرود تا چنین پایگاه خبری مهمی که می تواند به عنوان مرجع اخبار رسمی  در 
اختیار سایر رسانه  ها  باشد با تمام توان به کار گرفته شود نه اینکه در این شرایط 
از دســترس خارج باشــد و مهمتر اینکه هیچ دلیل روشن و شفافی هم برای این 

عدم فعالیت بیان نشود!

نقد روز...

اختالل پر ابهام و شک برانگیز!

به گزارش اقتصاد  کیش، مهدی کشاورز 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش در 
نشســت با روسا و اعضای هیئت مدیره 
جوامع صنفی کیش که در ســالن رازی 
مرکز همایش های بیــن المللی برگزار 
شــد، گفت: انتظار داریم مجامع کیش با 
تالش مستمر،  بتوانند جایگاهی اثربخش 

کسب کنند.

کشاورز، خاطر نشــان کرد: در راستای 
دستیابی به اهداف و نهادینه شدن قوانین 
خوب در این منطقه می توانیم نقش بسزایی 
در توسعه و پیشرفت جزیره ایفا کنیم. وی 
افزود: در جلســات متعدد مشکالت و 
موانع مطرح شــده و مورد بررسی قرار 
گرفته است بنابراین با رویکرد راهبردی 
و علمی حل یک ســری مشکالتی که 
در حوزه اختیارات ما بود اقدام شــده و 
برخی نیز مسائل بین دستگاهی هستند که 

همچنان پیگیر حل آنها هستیم.
وی  با تاکید بر این که ســازمان و بخش 
خصوصی باید چشم انداز چند سال آینده 
کیــش را در نظر بگیرند، به بیانات رهبر 
معظم انقالب در جمع بســیجیان اشاره 
کــرد و گفت: بایــد در کنار عملگرایی، 

رویکردی آرمانی داشته باشیم.
وی تصریــح کــرد: طراحی مختصات 
»کیش آرمانــی« را طی یک بازه زمانی ۳ 
ماهه در دســتور کار قرار دادیم و در این 
مدت تــالش کردیم دچــار روزمرگی 

نشویم؛ بنابراین طرح جامع گردشگری 
کیش که با تالشی علمی و شبانه روزی در 
یک مدت کوتاه تهیه شده، اقدامی است که 
اهتمام همیشگی ما مبنی بر پایبندی به نگاه 

علمی را تایید می کند.
کشاورز خاطر نشان کرد: به زودی ستاد 
توسعه گردشــگری کیش با محوریت 
۱۶ کارگــروه و با دعوت از فعاالن بخش 
خصوصی، صاحب نظران و چهره های 
اندیشمند  و خوش فکر جزیره کیش کار 
خود را آغاز خواهد کرد و ما با اراده کامل 
تمام تالش خود را برای اجرایی شدن این 

نقشه جامع بکار خواهیم بست.
وی در خاتمه بر ضرورت مشارکت و هم 
افزایی جمعی همه اصناف و دغدغه مندان 
جزیره کیش تاکید کــرد و افزود: امروز 
خوشبختانه دارای یک برنامه و نقشه راه 
جامع برای حل مشــکالت گردشگری 
جزیره کیش هســتیم و معتقدیم قطعا 
یک برنامه حداقلی بهتر از بی برنامگی و 

روزمرگی است.

سازمان و بخش خصوصی باید چشم انداز
 چند سال آینده کیش را در نظر بگیرند 

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش: 

    اقتصــاد کیــش -   مهدی 
کشاورز مهمترین رویکرد خود را 
انجام اقدامــات عمل گرایانه برای 
دستیابی به کیش آرمانی با هدف حل 
مشــکالت جزیره و پیشرفت این 
منطقه به صورت توأمان عنوان کرد.

 اقتصاد کیش   -    مجمع توسعه و نوآوری کیش طی نامه ای خطاب به وزیر امور 
اقتصاد و دارایی  از ایجاد بدعت های جدید در مناطق آزاد  ابراز نگرانی کرد.

طهمورث قاســمی، دبیر کل مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش در نامه ای 
خطاب به سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی ضمن هشدار نسبت به 
پایه گذاری بدعت های جدید در مناطق آزاد  از واگذاری اختیارات سازمان منطقه 
آزاد کیش  به سازمان تعزیرات ابراز نگرانی کرد و از وی خواست دستور دهد تا هیچ 
ساختار اجرایی جدیدی بدون امکان سنجی و بررسی الزامات و پیش بینی آن در 

برنامه و بودجه ساالنه سازمان در منطقه آزاد کیش اجرا نشود .
به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش در متن نامه دبیر کل مجمع سازندگان کیش   که 
در اختیار این روزنامه قرار گرفته است ،خطاب به خاندوزی آمده است: استحضار 
دارید استراتژی توسعه بسیاری از کشورها در راستای تجارت هدفمند متناسب با 
اقتصاد جهانی تدوین شده است و سپس به سبب آنکه سرزمین اصلی آمادگی پیاده 
کردن این استراتژی را نداشته مناطقی طراحی و تاسیس شده اند تا قوانین و مقررات 
تجاری با کمترین موانع اداری اجرا شود. با همین نگاه قانون گذار جمهوری اسالمی 
نیز در تصویب مواد ۳5 و ۱۱2 به ترتیب در قوانین برنامه های توسعه چهارم و پنجم 
موضوع مدیریت یکپارچه و اختیارات و مسئولیت های مدیران عامل سازمان های 
مناطق را به عنوان مهمترین عوامل توسعه قلمداد کرده است. موضوعی که به سبب 
ماهیت و اهمیت آن در ماده ۶5 قانون احکام دائمی نیز تصویب شد تا نه تنها مدیران 
این مناطق بلکه مدیران اجرایی تمام دستگاههای اجرایی که به مدیران عامل مناطق 
آزاد تفویض اختیار نکرده اند به این مهم به عنوان یک تکلیف راهبردی عمل نمایند.

ضمن اعالم همراهی  مجمع  توسعه و نوآوری کیش با راهبردهای ابالغی جنابعالی 
در حکم انتصاب دبیرشورای عالی مناطق آزاد که اصلی ترین و مهمترین دغدغه های 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی این مناطق نیز محسوب می شوند  اعالم می دارد  
متاسفانه   برخی تصمیمات  غیر کارشناسی، بدون مطالعه و مشورت در مناطق آزاد  
در واگذاری اختیارات خود به سایر دستگاههای اجرایی  تنها سبب  محدودیت بیشتر  
و تضعیف مدیریت مناطق آزاد می شود  که امیدواریم با دستور و تدبیر حضرتعالی 

این روند متوقف شود.
از جنابعالی که مطابق تبصره ماده 2۳ قانون برنامه ششم توسعه و بند ز تبصره ۱8 قانون 
بودجه سال ۱40۱ مسئول اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی 
می باشید خواهشمند است در برابر بدعت هایی از این دست بایستید و دستور فرمایید 
هیچ ساختار اجرایی جدیدی بدون امکان سنجی و بررسی الزامات و پیش بینی آن 

در برنامه و بودجه ساالنه در مناطق آزاد  اجرا نشود .

طی نامه ای خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی صورت گرفت؛

اعالم نگرانی مجمع توسعه و نوآوری کیش 
از ایجاد بدعت های جدید در مناطق آزاد 

 اقتصاد کیش   -  دستور العمل اجرایی کشتی ها و شناور های گردشگری کیش در 
راستای ارتقاء سطح کیفی خدمات و افزایش رضایتمندی گردشگران از چهارشنبه 

دوم آذر امسال پس از ابالغ، اجرایی شد. 
به گزارش اقتصاد کیش، بر اساس شیوه نامه چگونگی صدور و تمدید مجوز فعالیت 
اقتصادی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، تمام واحدها و مراکز 
گردشگری کیش ملزم به دریافت مجوز فعالیت اقتصادی و تاییدیه از سوی معاونت 

گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش هستند.
بر اساس این گزارش در راستای ایجاد فضایی سالم جهت تکریم و حفظ حقوق 
مادی و معنوی مسافران و گردشگران، بهره  برداران کشتی ها و شناور های تفریحی 
باید قوانین و مقررات ابالغی از سوی معاونت گردشگری سازمان را رعایت کنند 
و عدم رعایت ضوابط و مقررات تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد 

قانونی خواهد شد.
همکاری با شرکت های مجری جهت ارزیابی، استاندارد سازی، درجه بندی و نرخ 
گذاری کشتی ها و شناور های تفریحی و همچنین همکاری الزم با ناظران معاونت 
گردشگری سازمان جهت بازدید از تجهیزات و امکانات کشتی ها و شناور ها، موارد 

ایمنی و نحوه ارائه خدمات در هنگام گشت تفریحی الزامی است.
تمام پرسنل شاغل در کشتی ها و شناور ها "مهمانداران، عکاسان، نقش حنا، گروه 
موزیک و دیگر شاغالن" موظف به استفاده از لباس فرم، نصب کارت شناسایی با 
لوگوی مورد تایید ســازمان، رعایت موازین شــرعی و قانونی و مصوبات ابالغی 

شورای سالمت کیش، هستند.
همچنین بر اساس مجوز فعالیت اقتصادی تمام مراکز باید در زمان تعیین شده نسبت 
به ارائه خدمات اقدام کنند و هرگونه تغییر در ساعات اجرای گشت تفریحی مستلزم 
درخواســت کتبی از معاونت گردشــگری سازمان است و کم فروشی نیز تخلف 

محسوب می شود.
بر اساس دستور العمل های تدوین شده از سوی معاونت گردشگری سازمان منطقه 
آزاد کیش، مراکز تفریحی طبق مجوز صادر شده باید نسبت به پذیرش مسافران با 
در نظر گرفتن ظرفیت و سانس های اعالمی اقدام کنند و برای فروش خدمات با 
نرخ مصوب سازمان اقدام کنند، بنابراین هرگونه تخفیف و تغییر در فروش، مستلزم 

درخواست کتبی و اخذ مجوز از معاونت گردشگری می باشد.
بر اساس قوانین ابالغ شده مراکز تفریحی باید حداقل 7 روز کاری پیش از اتمام مجوز 

فعالیت خود نسبت به تمدید آن اقدام کنند.
الزم به ذکر است درج شماره تماس ۱24 جهت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات 
در پشت بلیط های صادره و نصب در محل کشتی و در معرض دید عموم مردم و 

گردشگران مواردی است که فعاالن حوزه گردشگری ملزم به رعایت آن هستند.

ابالغ دستور العمل اجرایی برای 
کشتی ها و شناور های گردشگری کیش

 اقتصاد کیش   -    دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: با کمک 
متخصصین حوزه مناطق آزاد، ضوابط این مناطق را پایش می کنیم تا برخی قوانین 

بی مورد و دست و پاگیر حذف شوند.
حجت اهلل عبدالملک شب در نشست با فعاالن اقتصادی منطقه آزاد ارس، اظهار کرد: 
بررسی ها نشان می دهد اشکاالتی در مناطق آزاد در 2 بخش منطقه ای و ملی وجود 

دارد که مستلزم پیگیری در سطوح مختلف و اتخاذ راهکار برای رفع آن هاست .
وی ادامه داد: بخشی از مشکالت حوزه ملی در اختیار دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد است که با صدور دستور و بخشنامه هایی باعث این مشکالت شده ایم و باید 

اصالح شود و بخشی مربوط به دولت، مجلس است که نیازمند پیگیری است.
عبدالملکی خاطرنشان کرد: کمیته ای جهت بررسی قانون پایه مناطق آزاد تشکیل 
یافته تا ضوابطی که باعث نقض قانون اصلی گردیده احصا و حذف شود، با توجه 
به اینکه رئیس جمهور آشنا به دیپلماسی اقتصادی اند در رفع این مشکالت قطعا ما 

را یاری خواهند کرد.
وی ادامه داد: برخی می گویند شــما که منتقد مناطق آزاد بودید چرا دبیری شورای 
عالی آن را قبول کردید؛ بر این باورم نفی با نقد متفاوت است و بنده جزو منتقدین 
بودم، نقدهایی متوجه مناطق آزاد است که این انتقادات نه به فعالین اقتصادی بلکه 
به ما وارد است و باید کارهایی در راستای توسعه صادرات و تولید انجام می دادیم 

که انجام نداده ایم.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه حق فعاالن مناطق آزاد کشور برای بهره مندی از امتیازات 
پیش بینی شده در قانون مناطق آزاد باید حفظ شود، اظهار کرد: مشکالت مناطق در 
ســطح ملی در 4بخش گمرکی، مالیاتی، ارزی و اداری می باشد و تالش مضاعفی 

خواهیم کرد تا مرتفع شود.
وی با بیان اینکه از نظر دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد، واردات هر نوع کاالیی 
به جز آنها که بر اساس قانون ممنوع شده، آزاد می باشد، گفت: در طی سالیان اخیر 
برخی ارگان ها و مراجع دیگر بسیاری از اقالم را محدود کرده اند که باید این موضوع 

دقیق بررسی شود.
وی بیان کرد: در خصوص قوانین مالیاتی به دنبال ایجاد بسته های مالیاتی هستیم و 
فراکســیون مناطق آزاد نیز با ما در رفع موانع همراه است، این موضوع به صراحت 
در قانون پیش بینی شده است و تالش می کنیم از طریق مجاری قانونی موضوع را 

حل کنیم.
دبیر شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص مشکالت مربوط به 
استقرار گمرک ایران در محدوده مناطق آزاد گفت: گمرک جزو اولین دستورهای 
کاری ما است، به این موضوع به طور جدی ورود می کنیم تا موضوع گمرک را یک بار 

برای همیشه حل کنیم.
وی همچنین در خصوص الحاق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد گفت: از نظر بنده این اتفاق خوبی است چون مناطق آزاد با ارگان ها 
و اداراتی مانند بانک ها، بورس، گمرک و.. سروکار دارند که همه اینها زیرمجموعه 

وزارت اقتصاد می باشند .
مشاور رئیس جمهور در خصوص مشکالت مربوط به پرداخت مابه التفاوت ارزی 
و نیز تخصیص زمین جهت ساخت مسکن اظهار کرد: پرداخت مابه التفاوت ارزی 

کاری ناعاقالنه است که رفع آن در حال پیگیری است.
عبدالملکی ادامه داد: در خصوص تخصیص زمین جهت تامین مسکن کارگران در 
مناطق آزاد نیز به دنبال هیچ سودی نیسیتم و با کمترین قیمت باید زمین های مسکونی 

واگذار شود.
وی با ابراز شرمندگی از عدم وجود زیرساخت ها و ناراحتی سرمایه گذاران مناطق 
آزاد گفت: در چند ســال گذشته روی زیرساخت ها کار نشده است؛ نیاز ما به برق 
باال رفته ولی تولید برق به همان اندازه اضافه نشده است و باید برای رفع مشکالت 

زیرساختی مناطق، برنامه ریزی عملیاتی عاجل کرد.
وی همچنیــن تاکید کرد: با کمک مناطق و متخصصین حوزه مناطق آزاد، ضوابط 

مناطق آزاد را پایش می کنیم تا برخی قوانین بی مورد و دست و پاگیر حذف شوند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

قوانین دست و پاگیر مناطق آزاد 
حذف می شود

 اقتصاد کیش   -  مرتضی رمضانی گالشی از ایجاد تشکل های حرفه ای عکاسان 
گردشگری به منظور تسهیل در صدور مجوزهای عکاسی، توانمند سازی عکاسان 

گردشگری و تخصصی شدن فعالیت های این حوزه، خبر داد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، معاون گردشــگری ســازمان منطقه آزاد کیش با بیان این 
که ایجاد تشــکل های حرفه ای اقدامی ارزشمند در راستای ساماندهی، حمایت، 
نظارت، آموزش و توانمند سازی جامعه عکاسان گردشگری است، گفت: بعضی 
مواقع مشاهده می شود که عدم استاندارد سازی نرخ های عکاسی نا رضایتی برای 
مسافران و گردشگران را در برخی هتل ها و سایر تاسیسات گردشگری ایجاد می کند.
رمضانی گالشــی در ســخنان خود تصریح کرد: برخی از غرفه های عکاســی با 
قیمت های غیر متعارف اجاره داده می شود که منجربه افزایش پکیج می شود از این 
رو لزوم و ضرورت نظارت از سوی کلیه جوامع و معاونت گردشگری را می طلبد.
وی، اظهار داشت: با ارائه خدمات با کیفیت عکاسی می توان ساحلی آرام، دریای 
چشم نواز، آسمان آبی و سفر خاطره انگیزی را از جاذبه های گردشگری کیش در 

ذهن مسافران تداعی کرد.
مرتضی رمضانی گالشــی بر ضرورت ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات ارائه شــده 
در جزیره کیش تاکید کرد و افزود: ظرفیت های ارزشــمند حوزه عکاسی با ایجاد 

تشکل های حرفه ای در سطح جامعه هنری کیش متحول می شود.
رمضانی گالشی در رابطه با تدوین ضوابط و شیوه نامه تشکل های حرفه ای عکاسان 
گردشگری، خاطر نشان کرد: با برگزاری نشستی با تمام اعضاء و تعریف اساسنامه، 

انتخابات زیر نظر معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش برگزار می شود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش  اعالم کرد:

ایجاد تشکل های حرفه ای عکاسان 
گردشگری در جزیره کیش

اقتصاد کیش   -  مسیر جدید حد فاصل 
میدان پرواز تا شــهرک مســکونی ُرز و 
دهکده ســاحلی خلیج فــارس به بهره 

برداری رسید. 
به گزارش اقتصاد کیش، در پی مســدود 
شدن مسیر دسترسی به شهرک مسکونی 
ُرز و دهکده ســاحلی بــه دلیل اصالح 
مسیرهای پیشین برابر طرح های باالدستی 
این منطقه و در راستای تسهیل تردد ساکنان 
کیش، عملیات عمرانی ایجاد بلوار جدید 
حدفاصل میدان پرواز تا دهکده ساحلی و 
شهرک مسکونی ُرز اجرایی شد که با اتمام 
این عملیات با حضور مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد کیش و برخی از مســووالن 
ســازمان، محســن نظر پور مدیرعامل 
شــرکت عمران آب و خدمات به بهره 

برداری رسید.
مهدی کشــاورز در آئین بهره برداری از 
این طرح، گفت: شــرکت عمران، آب و 
خدمــات کیش یکی دیگر از طرح هایی 

را کــه وعده داده بود در کوتاه ترین زمان 
ممکن ظرف یک مــاه به مرحله افتتاح 

رساند.
کشاورز، اظهار داشت: این طرح با هزینه 
۱5 و نیم میلیارد تومان اجرا شد که طول 
آن یــک و دو دهم کیلومتر و با عرض 20 
متری در طرفین این بلوار و حدود 24 هزار 

متر مربع را شامل می شود.
وی بــا بیان این کــه این طرح جایگزین 
جاده قدیمی می شــود که از گذشته تک 
بانده بوده و روشنایی نداشته است، افزود: 
با نصب تمام عالیم راهنمایی و رانندگی، 
میزان روشنایی کافی و خط کشی مطابق 
استاندارد در این طرح اجرا شده و ۱00 در 

صد قابلیت بهره برداری دارد.
وی  افزود: در حوزه ترمیم و احداث تمام 
طرح های شــهری که اولویت نخست 

مردم کیش است، اقدام خواهیم کرد.
در آئیــن بهره برداری از طرح حد فاصل 
میدان پرواز کیش تا شهرک مسکونی ُرز 

و دهکده ساحلی خلیج فارس؛ مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش به مناسبت گرامی 
داشت هفته بســیج و ارج نهادن به مقام 
شامخ شهدا بریدن روبان افتتاح این طرح 
را به امیر ترکاشوند  ) مدیر روابط عمومی 
منطقه آزاد کیش ( بعنوان یکی از فرزندان 
شهدای حاضر در این مراسم محول کرد.

بر اســاس این گزارش بــا هدف تامین 
روشنایی این بلوار پس از خاک برداری، 

کابل کشی و اجرای فنداسیون پایه های 
روشــنایی و چراغ های خیابانی LED  با 
رویکــرد کاهش مصرف انرژی در طول 

مسیر نصب شده است.
همچنین در جهت زیبایی بصری حاشیه 
بلــوار پس از خاکبرداری و تســطیح و 
اجرای شبکه آبیاری با کاشت درختچه و 
بوته های گل متنوع در مجموع ده هزار متر 

مربع فضای سبز ایجاد شده است.

آغاز بهره برداری از بلوار حدفاصل میدان پرواز
 تا دهکده ساحلی خلیج فارس


