
روزانهم استانی  

سایت:   www.eghtesad-kish.irشنبه  12  آذر  1401،  8  جمادی االول  1444 ،  3  دسامبر  2022 ، شماره 4098  )1482 دوره جدید(- 12 صفحه   سال بیست و چهارم قیمت:6000 تومان 

صفحه 3 ۩ صفحه 3 صفحه 2۩ صفحه 2۩ ۩

صفحه 3 ۩

پاسخ سازمان 
منطقه آزاد کیش  

به  نامه » مجمع 
سازندگان کیش«
 به وزیر اقتصاد و 

دارایی

 تشکیل پرونده برای  تشکیل پرونده برای 1414
 اثر تاریخی و فرهنگی کیش اثر تاریخی و فرهنگی کیش

صفحه 3 ۩

تقدیر از پرستاران بیمارستان
 تخصصی و فوق تخصصی کیش

کتابفروش عضو هیئت امناء انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش:

بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد 
کیش دو بال توسعه کیش هستند

صفحه 3 ۩

 اقتصاد کیش   -    احمد کتابفروش؛ رئیس سندیکای صاحبان صنایع کیش  و عضو 
هیات امناءانجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش به عنوان یکی از فعاالن اقتصادی 
با سابقه در جزیره کیش به بیان دیدگاههای خود پیرامون نوع نگاه بخش خصوصی 
به حضور در فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد و همچنین نگاه ویژه این بخش 
به عنوان بازوی مهم اقتصادی در  تعامالت با دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد و 

سازمان های مناطق آزاد پرداخت.
وی  در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد کیش در پاســخ به این ســوال که نگاه بخش 
خصوصی در تعامل با سازمان منطقه آزاد کیش را چگونه ارزیابی می کند، گفت: تصور 
و نگاه ما به عنوان بخش خصوصی درباره هدف ایجاد مناطق آزاد، توسعه منطقه و 
تجربه اقتصاد آزاد در این مناطق و تسری آن به سرزمین اصلی است. وی گفت: اعتقاد 
دارم  بخش خصوصی و سازمان های منطقه آزاد دو بال موفقیت و پرواز مناطق هستند.  

اگر یکی از این دو نباشند، آن یکی به نتیجه نمی رسد. 

توسط امالک مرکزی کیش صورت می گیرد؛

ارائه خدمات ویژه ملکی
 به بومیان کیش

آغاز اجرای آزمایشی طرح 
کاالبرگ الکترونیکی در هرمزگان 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
برگزاری آئین پایانی جشنواره 

استانی تئاتر هرمزگان

با حضور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت؛


