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شرکت آتیه پارسیس کیش در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صالحیت 
جهت تهیه مصالح و اجرای تاسیســات برقی، مکانیکی، سقف کاذب و مقداری از 
دیوار چینی پروژه بانکی اداری به متراژ زیربنای حدودی 11.100 مترمربع واقع 
در جزیره کیش اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای 
صالحیــت دعوت می گردد از تاریخ 1401/09/12 الی 1401/09/15 جهت دریافت 
  sabataminparsian.com  و یا  parsiskish.comاسناد به نشانی اینترنتی
و یا به آدرس جزیره کیش، بازار بهکیش، طبقه چهارم، واحد 122، شــرکت آتیه 
پارسیس کیش مراجعه نمایند. درصورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن  

07644472140 تماس حاصل فرمائید.

آگهی انتخاب پیمانکار

 

به گزارش  اقتصاد کیش، مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدیدی 
که از بخش مولکولی آزمایشگاه بهینه آزمای کیش داشت با ارزیابی مثبت از فعالیت های 
آزمایشــگاهی این شرکت دانش بنیان، گفت: سازمان منطقه آزاد کیش همواره حامی 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپی است و از ایده های خالقانه و نوآور استقبال می کند.

محمدرضــا بهار مدیرعامل بهینــه آزمای کیش با بیان این که بخش عمده فعالیت این 
مجموعه تعیین و  ارزیابی منشا حیوانی و حلیت بودن مواد غذایی، است، گفت: بحث مهم 
در مواد غذایی "ترا ریختگی مواد غذایی" است که در غالت که موضوع بسیار مهمی در 
چرخه غذایی محسوب می شود در این آزمایشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس تحقیقات و بررسی هایی که توسط نیروهای انسانی 
مجرب که سرمایه های این آزمایشگاه هستند به این امر مهم دست یافتیم.

مدیرعامل بهینه آزمای کیش، تاکید کرد: آزمایشگاه سازمان غذا و دارو روش های این 
آزمایشگاه را تایید کرده و هم اکنون می توانیم در این حوزه خدمات موثری ارائه دهیم.

محمدرضا بهار در رابطه با اندازه گیری سموم دفع مواد غذایی به ویژه صیفی جات و ... 

در سطح کشور، اظهار داشت: با استفاده از توان و دانش نیروهای مجرب، بیش از 200 
سم آفت کش را شناسایی کردیم.

وی، خاطر نشان کرد: این آزمایشگاه با موفقیت هایی که در این زمینه کسب کرده است 
می تواند در بخش سم شناسی خدمت جدیدی را ارائه دهد.

افتتاح بخش مولکولی  یک آزمایشگاه 
تخصصی در  کیش

 با حضور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت؛

ــگاه بهینه آزمای کیش یکی از      اقتصاد کیش - بخش مولکولی آزمایش
ــنبه  گذشته  توسط  ــتقر در جزیره صبح پنجش ــرکت های دانش بنیان مس ش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افتتاح شد.

 اقتصاد کیش   -   به دنبال انتشار نامه ای از سوی دبیر مجمع توسعه سازندگان و 
نوآوران کیش به وزیر اقتصاد و دارایی، تحت عنوان »در مقابل بدعت گذاری و ایجاد 
اخالل در قوانین اداره مناطق آزاد بایستید« پاسخی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش 

منتشر شده که متن این پاسخ  عینا بدین شرح درج می گردد : 
به گزارش اقتصاد کیش به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، متأسفانه در نامه منتشر شده از سوی دبیر مجمع توسعه سازندگان و نوآوران 
کیش، به مطالبی غیر واقع اشاره شده است که این مطالب تماماً از سوی سازمان منطقه 
آزاد کیش تکذیب می شود. بی تردید تدوین این مطلب ناشی از کم اطالعی نویسنده 
محترم است که متأسفانه ضمن تخریب چهره سازمان منطقه آزاد کیش، زمینه نگرانی 

و تشویش اذهان فعاالن اقتصادی جزیره زیبای کیش را فراهم نموده است.
ضروری است به منظور تنویر افکار عمومی، به نکاتی در خصوص مطلب مذکور 

اشاره کنیم:
1- یکی از مهمترین رویکردها و اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش، اجرای کامل 
و بی کم و کاست ماده ۶۵ قانون احکام دایمی بوده و در این خصوص پنج مرحله 
مکاتبه با وزارت دادگستری مبنی بر ضرورت تفویض اختیارات سازمان تعزیرات 
حکومتی به سازمان منطقه آزاد کیش انجام شده است. این در حالی است که سازمان 
بازرسی کل کشور در مکاتباتی مکرر، از عدم استقرار تعزیرات حکومتی در منطقه 
آزاد به عنوان تخلف یاد کرده و به ضرورت پاسخگویی مدیران عامل ادوار مختلف 

در این راستا تأکید نموده است. 
2-  سازمان تعزیرات حکومتی ذیل وزارت دادگستری و دارای دو دسته اختیارات 
شبه قضایی و غیرقضایی است که از دیر باز سازمان مذکور و سازمان بازرسی کل 
کشور توأمان بر ضرورت ایفای نقش فعاالنه تر سازمان تعزیرات حکومتی در مناطق 
آزاد تأکید کرده اند، در آخرین مکاتبه، این سازمان در نامه ای در تاریخ 1400/12/8 

صراحتاً اعالم می کند:
»ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توســعه کشــور بر امور قضایی حاکمیت 
نداشته و با التفات به اینکه رسیدگی ها در شعب تعزیرات حکومتی، به مثابه امور 
قضایی است، بر این اساس این امور قابل واگذاری به سازمان مناطق آزاد نمی باشد.«

3- به دنبال این نامه، اداره تعزیرات حکومتی کیش نامه ای را در تاریخ 1401/1/10 
خطاب به سازمان منطقه آزاد کیش ارسال می کند که بخشی از متن آن بدین شرح 

است:
»با احترام به استحضار عالی می رساند اداره تعزیرات حکومتی جزیره کیش از ابتدای 
نیمه دوم سال 1399 با هماهنگی بعمل آمده با مدیرعامل وقت سازمان )جناب آقای 
دکتر مظفری( با هدف کمک به سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه نظارت بر کاال و 
خدمات در محل اختصاص یافته از سوی آن سازمان در جزیره کیش شروع بکار 
نموده است. لکن در ادامه جوسازی ناشی از احساس خطر تعدادی از اشخاص معلوم 
الحال دارای نفوذ در بدنه مدیریتی آن سازمان محترم در دوره های مختلف مدیریتی، 
همکاری شایسته ای مابین دو سازمان در حوزه کاال و خدمات انجام نگرفته است.«

در ادامــه این نامه، رئیــس اداره مذکور، آمادگی این اداره جهت تفویض اختیارات 
غیرقضایی خود را اعالم نموده و بر همکاری الزم در خصوص ظرفیت های قضایی 
و نظارتی این اداره در راستای هماهنگی با سیاست های سازمان تأکید می  کند که این 

پاسخ خالف نص صریح ماده ۶۵ قانون احکام دائمی محسوب می شود.
4- از ابتدای تشکیل سازمان منطقه آزاد کیش، وظیفه برخورد با کسب و کارهای 
متخلف بر عهده حوزه های نظارتی معاونت های ذیربط است که بر اساس شیوه نامه 
های مصوب انجام می شود که البته برخوردهای مذکور به دلیل ماهیت غیرقضایی 
واحدهای نظارتی سازمان، از سوی مراجع و ضابطین مربوطه مورد حمایت الزم 
قرار نگرفته و در نتیجه زمینه تضییع حقوق برخی از مردم و گردشــگران را فراهم 

نموده است.
۵- به دنبال وجود این تعارض، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در راستای اجرای 
قوانین مناطق آزاد، نسبت به تهیه پیش نویس متن تفاهم نامه با سازمان مذکور اقدام 
کرده و متنی را جهت اعالم نظر در تاریخ 1401/۶/21 به ســازمان های مناطق آزاد 
ارسال نمود. در متن پیش نویس تهیه شده نیز بر ضرورت هماهنگی سازمان مذکور 
با دبیرخانه و توجه به قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری و صنعتی تأکید 

شده بود.
۶- ســازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ 1401/7/2 در خصوص تفاهم نامه مذکور 
اعالم نظر نموده و صراحتاً به ضرورت هماهنگی اداره مذکور با واحدهای نظارتی 

سازمان تأکید نموده است.
7- نهایتاً در تاریخ 1401/8/1۶ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نامه ای خطاب 
به وزیر محترم دادگســتری، بر ضرورت اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور و ایفای نقش نظارتی سازمان در موضوع تخلفات صنفی تأکید می کند.

بنابراین به دنبال مکاتبات مستمر بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت استقرار اداره 
تعزیرات، سازمان منطقه آزاد کیش تا کنون بر تداوم ایفای نقش نظارتی خود تأکید 
نموده و تاکنون هیچ اختیاراتی در حوزه نظارت بر تخلفات اقتصادی به اداره تعزیرات 
حکومتی واگذار نشــده است. بنابراین بیان مطالبی مبنی بر »واگذاری اختیارات به 
ســازمان تعزیرات حکومتی آن هم بدون طرح در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد 

کیش« کامالً خالف واقع بوده و به شدت تکذیب می شود.
در پایان بر این نکته تأکید می شود که بیان این مطالب نادرست و اشتباه، در سایهء 
ناکارآمد و نابسامان و آشفته خواندن سازمان منطقه آزاد کیش، از به خطر افتادن منافع 
کسانی خبر می دهد که طی سال ها منفعت خود را در شبه افکنی و تشویش اذهان 
جستجو کرده و امروز با توسل به دروغ، به دنبال تخریب چهره سازمان منطقه آزاد 
کیش هستند. بدیهی است سازمان منطقه آزاد کیش حق شکایت از نویسنده محترم 
را برای خود محفوظ دانسته و قطعاً از طریق مراجع قضایی با این دروغ پراکنی ها که 

از اتاق های فکر مسموم ناشی می شود برخورد خواهد کرد. 

پاسخ سازمان منطقه آزاد کیش
 به   نامه » مجمع سازندگان کیش« 

 به وزیر اقتصاد و دارایی

 اقتصاد کیش   -     مهدی کشاورز  مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش به مناسبت 
گرامی داشــت سالروز والدت حضرت زینب)س( با اهداء شاخه گل از پرستاران 

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش تجلیل و قدردانی کرد. 
به گزارش  اقتصاد کیش، همزمان با سالروز والدت با سعادت حضرت زینب )س( و 
روز پرستار، مهدی کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ا حضور در بیمارستان 
بین المللی کیش با اهداء شــاخه گل، از پرستاران پرتالش و فداکار این بیمارستان 

قدردانی کرد.
کشاورز در حاشیه این دیدار با تبریک سالروز والدت حضرت زینب)س( و روز 
پرستار  گفت : پرستاران همواره در شرایط بحرانی، بویژه در دوران کرونا نشان دادند 
که قشر بسیار فرهیخته و از جان گذشته و ایثارگر هستند که نبودشان قطعاً یک نقص 

و نقصان بر جامعه انسانی است.

با حضور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت؛

تقدیر از پرستاران بیمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی کیش

 اقتصاد کیش   -   امالک مرکزی کیش 
در اقدامی تحسین برانگیز ارائه خدمات 
مربوط به امور ملکــی بومیان جزیره 
کیش را  بمدت 2 ماه رایگان اعالم کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ نقش 
مهم حضور بومیان در صالبت جزیره 
کیش بر کسي پوشیده نیست و در واقع 
این قشر مظلوم ساکنان اصلی جزیره به 
حساب می آیند و بدون هیچ توقعی با 
وجود تمامی مشکالت و محدودیت ها 
به کار و  فعالیت در کیش مشغول هستند. .این قشر همواره تمایل بیشتری به توسعه 
پایدار منطقه از خود نشان می دهند، چرا که به ماندن در سرزمین مادری و وفاداری به 
سنت ها و روش های زندگی پیشینیان خود، اهمیت بیشتری می دهند و این موضوع 
از جمله مواردی بود که امالک مرکزی کیش به درســتی بدان توجه نشــان داد و در 

اقدامی شایسته ارائه خدمات ملکی را برای آنان رایگان اعالم کرد.
 احمد بصیری؛ مدیر امالک مرکزی کیش در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه 
قصد داریم  برای احترام به بومیان عزیز و گرانقدر کلیه خدمات ملکی بومیان اصیل و 
با فرهنگ جزیره را  بمدت 2 ماه به صورت رایگان انجام دهیم گفت: کلیه قراردادهای 
تمدیدی، رهن و اجاره برای این عزیزان  در این مدت در دفتر امالک مرکزی کیش 

به صورت رایگان انجام خواهد شد.
مدیر امالک مرکزی کیش گفت: با در نظر گرفتن این امتیاز در حد توان خود سعی 
خواهیم کرد  دِین خود را به بومیان جزیره که به راستی صاحبان اصلی  این آب و 
خاک هستند ادا کنیم و در تالشیم بخشی از مشکالت اقتصادی بومیان کیش که این 

روزها گریبانگیر همه مردم است را در حد وسع خود کم کنیم.

توسط امالک مرکزی کیش صورت می گیرد؛

ارائه خدمات ویژه ملکی
 به بومیان کیش

 اقتصاد کیش   -    معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: پرونده ثبت 14 
اثر تاریخی و فرهنگی این جزیره در فهرست ملی تشکیل و در حال پیگیری است. 
مرتضی رمضانی گالشی اظهار کرد: توسعه گردشگری جزیره حوزه های تاریخی 
به منظور هویت بخشی به صنعت توریسم این جزیره الویت های سازمان منطقه 

آزاد کیش است.
وی اضافه کرد: در این راســتا ثبت هشــت اثر در میراث ناملموس همانند آیین ها، 
سنت ها و صنایع دستی و ۶ اثر و محوطه تاریخی در فهرست میراث فرهنگی کشور 

پیگیری می شود.
رمضانی گالشی با بیان اینکه کیش هم اکنون ۶ اثر تاریخی همچون شهر حریره، کاخ 
مرجان، مساجد حضرت امیر و ماشه دارد افزود: برخی از بناهای ثبت شده و در حال 
ثبت شده در اختیار سازمان ها و دستگاه های مختلف قرار دارد که تفاهم نامه ای با 
صندوق حفظ بناهای تاریخی به منظور حفاظت، مرمت و جذب سرمایه گذار برای 

بهره برداری از آنها امضا شده است.
وی یادآور شــد: ثبت میراث تاریخی جزیره در فهرست آثار جهان اسالم از دیگر 
اولویت ها در این ســازمان با مشــارکت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری اســت که انتظار می رود با تحقق اهداف پیش بینی شده در ثبت آثار 
میراث ملی و بین المللی بتوانیم بخش گردشــگری تاریخی این جزیره را بیش از 
گذشه توسعه دهیم. کیش از جزیره های خلیج فارس در شهرستان بندر لنگه استان 
هرمزگان است، این جزیره بیضی شکل 91 کیلومتر مربع وسعت دارد که در سال 
1349 هیاتی از مشاوران ایرانی و آمریکایی این منطقه را مورد بازدید قرار دادند و به 
دلیل ویژگی های طبیعی، سواحل زیبای مرجانی و آب زالل اطراف، آن را به عنوان 

مرکز گردشگری بین المللی ایران انتخاب کردند.
این جزیره از زمان هخامنشــیان، اشکانیان و ساسانیان تحت تسلط ایران بوده و با 
گسترش اسالم این جزیره به دست خلفای اموی افتاده است اما حاکمیت معنوی ایران 
بر کیش از نامه های نگاشته شده توسط ایشان به زبان پهلوی در دوران مختلف کامال 
مشهود است. از دوران حکومت آل بویه کیش مجددا به حکومتی ایرانی بر می گردد 
و بعدها در زمان سلجوقیان، اتابکان فارس، ملکوک هرمز آل مظفر و تیموریان این 
وضع ادامه دارد و در دوره سلجوقیان کیش به بزرگترین مرکز تجاری خلیج فارس 

تبدیل می شود. جزیره کیش هم اکنون ۵0 هزار نفر جمعیت دارد .

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

پرونده ثبت ۱۴ اثر تاریخی و 
فرهنگی کیش تشکیل شد

 اقتصاد کیش   -   با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مددجویان بهزیستی 
تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.

بــه گزارش اقتصاد  کیش، ابراهیم فرجادی رئیس اداره امور ایثارگران و ارتباطات 
مردمی سازمان  منطقه آزاد کیش با اعالم این خبر گفت: به دنبال پیگیری های اداره 
بهزیستی کیش در راستای رفاه حال مددجویان و با دستور مساعد مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش؛ از ابتدای آذرماه امسال مددجویان بهزیستی از خدمات درمانی بیمه 
تکمیلی بهره مند شدند.  وی در ادامه افزود: به منظور رسیدگی به وضعیت اقشار 
نیازمند در جزیره، امسال دو سبد کاالی ماه مبارک رمضان و اربعین در دونوبت میان 
نیازمندان توزیع شده است. فرجادی گفت: با صدور معرفی نامه از سوی اداره امور 
ایثارگران و ارتباطات مردمی ســازمان، خانواده های ایثارگران و جانبازان از برخی 

خدمات تفریحی و گردشگری نیز بهره مند خواهند شد.

بهره مندی مددجویان بهزیستی 
کیش از خدمات بیمه تکمیلی

 اقتصاد کیش   -    احمد کتابفروش؛ رئیس سندیکای 
صاحبان صنایع کیش  و عضو هیات امناءانجمن سرمایه 
گــذاران و کار آفرینان کیش به عنــوان یکی از فعاالن 
اقتصادی با ســابقه در جزیره کیش به بیان دیدگاههای 
خــود 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 شورای عالی مناطق آزاد و سازمان های مناطق 

آزاد پرداخت.
وی  در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد کیش در پاسخ به 
این سوال 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، توســعه منطقه و تجربه اقتصاد آزاد در این 
مناطق و تســری آن به سرزمین اصلی است. وی گفت: 
اعتقــاد دارم  بخش خصوصی و ســازمان های منطقه 
آزاد دو بال موفقیت و پرواز مناطق هستند . اگر یکی از 
این دو نباشــند، آن یکی به نتیجه نمی رسد. وی افزود: 
توسعه منطقه بایستی هدف سازمان و بخش خصوصی 
بصورت همزمان باشد. با توجه به اینکه سازمان در منطقه 
آزاد بــه ویژه در کیش  ســه نقش حاکمیتی، مالکیتی و 
مدیریتی توامان دارد  باید به نقش حاکمیتی و مدیریتی 
بیشــتر توجه نماید و بنابراین حمایت و کمک اجتناب 
ناپذیر است .  کتابفروش افزود: منظورما  به عنوان بخش 
خصوصی از این حمایت، صرفاً حمایت مادی نیست 
و منتظــر حمایت دولت هم نمی مانیم. ما یاد گرفته ایم  
که خودمان راه را برای بقاء، توسعه و حفظ مزیت های 
منطقه باز کنیم. امروز بزرگترین مشکل فعاالن اقتصادی 
در مناطق آزاد از بین رفتن مزایای مناطق آزاد اســت که 
این امر متاسفانه توسط نهادهای دولتی صورت می گیرد. 
در این زمینه خوشبختانه سازمان و بخش خصوصی در 
کنار هم هســتند چون اگر این مزیت ها  از بین برود، نه 
سازمان و نه بخش خصوصی هیچکدام محلی از اعراب 

ندارند و صورت مسئله پاک خواهد شد. بنابراین این دو 
در کنار هم هستند، دور یک میز هستیم و باید به کمک 
هم کار را پیش ببریم.  کتابفروش افزود: فلســفه مناطق 
آزاد برای ســهولت و تسریع است تا از مقررات دست 
و پاگیر سرزمین اصلی تبعیت نکند امروز به جرات می 
توان گفت: بوروکراسی در مناطق آزاد بسیار پیچیده تر 
از سرزمین اصلی است و مزیت ها هم از بین رفته است. 

و این موضوع به مناطق آزاد  بسیار لطمه می زند . 
کتابفروش داشــتن اختیارات مدیران در مناطق آزاد را 
هم بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: دبیرخانه در مناطق 
آزاد وظایف مشخصی دارد و رئیس مناطق آزاد نیست  
. نقش دبیر خانه در قانون  هماهنگی بین مدیران منطقه 
آزاد و شورای عالی مناطق آزاد به عنوان مجمع است و 
وظیفه هماهنگی را به عهده دارد . متاسفانه چندین سال 
اســت که دبیر خانه جایگاه خود را تغییر داده و خود را 
رئیس می بیند و در امور مناطق مداخله کرده و تشکیالت 
عریــض و طویلی راه انداخته اســت . به مدیران عامل 
مناطق آزاد بخشــنامه و دســتورالعمل صادر و در امور 
اجرایی مناطق دخالت غیر قانونی می کنند که در جهت 

خالف قانون است!

کتابفروش عضو هیئت امناء انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش:

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


