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رحمان سادات نجفی گفت : در سال های گذشته بسیاری 
از چالش ها از جمله تسری بخشنامه های داخلی و قوانین 
سرزمین اصلی مشوق های مناطقه آزاد را تحت تاثیر قرار 

داده اند.
وی اضافه کرد: این مسائل که برای مناطق آزاد تجاری و 
صنعتی آزار دهنده بوده و شورای هماهنگی و همکاری 
فعاالن اقتصادی مناطق آزاد کشور به نمایندگی از فعاالن 
بخش خصوصی این مناطق پیگیری رفع مشــکالت به 

صورت کالن را در دستور کار خود قرار داده است.
سادات نجفی افزود: تا کنون نیز با احذ ۲ حکم از دیوان 
عدالت بخش نامه های مغایر با مشــوق های مناطق آزاد 
کشور شامل تسری ثبت سفارش به مناطق آزاد و انحالل 
گمرک کشــور در مناطق آزاد را ابطال کرده با این اقدام 

استقالل را به گمرکات مناطق آزاد باز گردانده است.
وی یادآور شــد: هم اکنون این شــورا در کارگروه های 
تخصصی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری عضو 
شــده و برخی از تصمیمات با حضور نمایندگان بخش 
خصوصی پیگیری می شــود به طوریکه اصالح قانون 
مالیات های مستقیم را به عنوان یکی از اولویت ها دنبال 

می کند.
رییس جامعه بازاریــان و بازرگانان جزیره کیش افزود: 
با عضویت در این کارگروه ها ســعی می کنیم به عنوان 
نماینــدگان بخش خصوصی مناطق آزاد با ارایه نظرات 

کارشناسی تصمیمات درستی اتخاذ شود.
وی همچنین تشکیل شورای گفت و گوی فعاالن بخش 
خصوصی فعال در مناطق آزاد با دولت را از دیگر اولویت 
های شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق 
آزاد کشــور اعالم کرد و گفت: در نظر داریم در شورای 
گفت و گو چالش های پیش روی ســرمایه گذاران این 

مناطق با تبادل نظر مستقیم مرتفع شود.
سادات نجفی درخواست تشکیل این شورا به دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد ارایه شده است یادآور شد: با توجه 
به اینکه مناطق آزاد با قوانین خاص خود از جمله قانون 
چگونگی اداره این مناطق مدیریت می شــود الزم است 
نماینــدگان بخش خصوص مناطق به شــکل ویژه در 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها مشارکت داده شوند.

عمل نکردن به قانون چگونگی مناطق آزاد مانع 
سرمایه گذاری

وی افزود: با وجود اینکه قانون چگونگی مدیریت مناطق 
آزاد فصل الخطاب دســتگاه ها و نهادها برای فعالیت در 
این مناطق اســت اما تا کنون این طرح ملی به رســمیت 
شناخته نشده و دستگاه ها سعی می کنند با همان رویه که 
در سرزمین اصلی فعالیت ها را مدیریت می شود در مناطق 
آزاد نیز همان روش ها را تســری داده که مغایر با قوانین 

برنامه های چهارم تا ششم توسعه است.
سادات نجفی اظهار کرد: در برنامه های توسعه ای کشور 
نیز قانوگذار همواره توجه ویژه ای به استقالل مناطق آزاد 
توجه داشته است اما آنچه که تا کنون در عمل اتفاق افتاده 

مغایر با قوانین بوده است.
وی گفــت: این رویــه در نهایت منجر به کاهش انگیزه 
حضور ســرمایه گذاران در مناطق آزاد شــده و با وجود 
اینکه نزدیک به سه دهه از تقنین قانون چگونگی مدیریت 
مناطق آزاد ســپری می شود تنها حدود ۳۰ درصد از آن 

اجرا شده است.
سادات نجفی یادآور شد: معافیت های گمرکی و مالیاتی 
به عنوان مهمترین مشــوق های سرمایه گذاری در این 
مناطق است که در تسری قوانین از سوی برخی دستگاه ها 
بیشترین آسیب را به حضور فعال سرمایه گذاران در مناطق 

آزاد تجاری وارد می کند.
وی افزود: بانک آفشور، بورس و بیمه بین الملل از دیگر 
مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق است که تا کنون 
عملیاتی نشــده و این درحالی است که با توجه ماهیت 
مناطق آزاد خدمات مالی بین المللی یکی از اصول اساسی 
حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای حضور در 

بازارهای خارجی است.
لزوم مشارکت نمایندگان بخش خصوص مناطق آزاد 

در تصمیم گیری های مجلس
رییس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین 
اقتصادی مناطق آزاد کشور گفت: هم اکنون سه فرصت 
شامل تدوین برنامه هفتم توسعه، اصالح قانون مالیات های 
مستقیم و اصالح قانون مناطق آزاد سه فرصت پیش روی 
بــرای رفع چالش های این مناطق در نقش آفرینی برای 

حضور ایران در اقتصاد بین الملل است.
وی یادآور شــد: الزم است به منظور استفاده بهینه از این 
فرصت در راستای جلوگیری از تسری قوانین، بازگشت 
مشــوق ها، تقویت نقاط قوت و اصالح نقاط ضعف، 
نماینــدگان بخش خصوصی فعال در مناطــق آزاد در 
کمیسیون های تخصصی مرتبط با مناطق آزاد در مجلس 

شورای اسالمی حضور داشته باشند.
ســادات نجفی هم اکنون نماینــدگان اتاق بازرگانی در 
این کمیســیون ها حضور دارد خاطر نشان کرد: حضور 
نمایندگان این مناطق در کمیسیون ها می تواند به علت 
آشنایی آنها منجر به اتخاذ تصمیمات مناسب و جلوگیری 
از هــدر رفت هزینه های بخش خصوصی و دولتی در 

منطق آزاد شود.
بازاریان آماده خدمت رسانی به مسافران در ایام نوروز

مدیرعامل جامعــه بازاریان و بازرگانان جزیره کیش در 
خصوص آمادگی اصناف این جزیره برای ارایه خدمات به 
گردشگران اظهار کرد: اصناف به عنوان بزرگترین جامعه 
این منطقه رعایت استانداردهای الزم در ارایه خدمات را 

مهمترین وظیفه خود می داند.
وی اضافــه کرد: برای نوروز ۱۴۰۱ افزایش ۱۵ درصدی 
ورود مسافران به جزیره کیش پیش بینی شده که جامعه 
بازاریان نیز در این راستا فعالیت های خود را افزایش می 
دهند و به صورت ویژه بر روند ارایه خدمات اصناف به 

مسافران نظارت خواهد داشت.

شورای گفت و گوی دولت و مناطق آزاد 
راهکاری برای خروج از مشکالت است

رییس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور :

    اقتصاد کیش -     رییس هیات مدیره شورای 
هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
کشور گفت: تشکیل شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی مناطق آزاد راهکاری برای خروج 

این مناطق از مشکالت و تسری قوانین است.

 اقتصاد کیش   -   نخســتین جلســه کمیته بحران ســتاد نوروزی ۱۴۰۲ با 
هدف هماهنگی، آمادگی و برنامه ریزی های الزم برای میزبانی شایســته از 

گردشگران نوروزی تشکیل شد.
به گزارش اقتصاد کیش به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
منطقه آزاد کیش، رضا شــجیع در نخستین جلسه کمیته بحران ستاد نوروزی 
۱۴۰۲ که در ســالن اجتماعات ســازمان برگزار شــد، گفت: مسوولیت این 
کمیته پیش بینی حوادث احتمالی و هماهنگی های الزم با اداره هواشناسی و 
کمیته های ســتاد مانند تاسیسات زیربنایی و آب و برق، مخابرات، سوخت، 
نیروگاه ها و هواپیماها، کنترل محیط زیســت و اســکان مسافران در شرایط 

اضطراری است.
شجیع رییس کمیته بحران ستاد نوروزی، افزود: مصرف گازوئیل، گاز، انرژی 
های حامل، آب شــیرین مورد نیاز، میزان فاضالب ورودی به تصفیه خانه ها 
از جمله مواردی اســت که برای ارائه خدمات بهتر به مســافران نوروزی باید 

تدابیر الزم اندیشیده شود.

منصور مالنوری در ادامه این جلســه با بیان ایــن که محور اصلی این کمیته 
پیش بینی و بحث حوادث اســت اظهار داشــت: کمیته بحران ستاد نوروزی 
در راســتای رفع بروز مشکالت احتمالی ناشی از حوادث برنامه ریزی های 

مختلفی در تمام حوزه های موجود در نظر گرفته است.
دبیر کمیته بحران ســتاد نوروزی کیش در ادامه ســخنان خود، تصریح کرد: 
شــرایط آب و هوایی، عدم تردد کشتی ها، کمبود آذوقه، بروز طوفان و سایر 
موارد مشابه از جمله اتفاقاتی است که مانند سنوات گذشته باید در این زمینه 

برنامه ریزی های الزم انجام شود.
شایان ذکر است رسیدگی و ارائه خدمات در حوزه بنادر و فرودگاه ها، نوبت 
دهی خودروها، افزایش ناوگان حمل و نقل دریایی، اسکان مسافران در زمان 
بــروز بحران، تامین آرد و نان، آذوقــه و مایحتاج اولیه، افزایش ۱۰ درصدی 
تولیــد آب، نظارت نیروهای انتظامی بــرای برقراری امنیت در جزیره کیش، 
جداســازی اسکله خودرویی و کامیون ها، آماده سازی زیرساخت های بندر 
چارک برای استقبال از مسافران نوروزی، ساماندهی و افزایش ناوگان حمل 
و نقل عمومی برای ایام نوروز از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

همچنیــن تصمیــم گیری در خصوص مدل خودروهــای ورودی به جزیره 
کیش نیز در دســتور کار کمیته ها قرار گرفت که نتیجه نهایی پس از تصویب 
به اطالع عموم و مســافران و گردشــگرانی که قصد ســفر به جزیره کیش را 

دارند خواهد رسید.

برگزاری نخستین جلسه کمیته 
بحران ستاد نوروزی کیش

 اقتصاد کیش   -   مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی اعالم کرد: براساس آخرین رنگ بندی شهر های کشور جزیره کیش 

همچنان در بین شهر های با وضعیت رنگ زرد قرار دارد.
به گزارش اقتصاد  کیش، روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی از افزایش دوباره شهر های با وضعیت آبی در کشور خبر داد.
بر اساس آخرین به روز رسانی ها، شهر های با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته 

صفر بود و شهر های با وضعیت نارنجی از ۶ به ۴ شهر کاهش یافت.
شهر های با وضعیت زرد از ۱۲۲ به ۱۰۲ شهر کاهش یافت و شهر های با وضعیت 

آبی از ۳۲۰ به ۳۴۲ شهر کاهش یافت.
جزیره کیش از ابتدای بهمن با تغییر رنگ از آبی به زرد همچنان در جمع شهر های با 

وضعیت رنگ زرد کرونایی قرار دارد.

تداوم موقعیت کیش در بین 
شهر های با وضعیت زرد 

 اقتصاد کیش   -   پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نیمسال دوم 
تحصیلی سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می کند.

به گزارش اقتصاد  کیش، رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
 ،)MBA( گفت: نام نویسی برای پذیرش دانشجو در رشته های مدیریت کسب و کار
 )HSE( مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست ،)IT( مهندسی فناوری اطالعات
و مدیریت ساخت )CEM( از طریق آزمون اختصاصی با بررسی سوابق آموزشی، 
پژوهشی و مصاحبه تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد به صورت حضوری و 

آموزش الکترونیکی )مجازی( آغاز شده است.
یوسف رفیعی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان مادر دانشگاه های صنعتی 
کشور برای گسترش آموزش عالی در مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت های آن برای 
به اشتراک گذاشتن توانمندی های خود در عرصه بین المللی، ارتقای فعالیت های 
آموزشی، پژوهشی و افزایش مهارت های دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی در پردیس 
بین المللی کیش دوره های آموزشی رسمی در مقطع تحصیالت تکمیلی، دوره های 

آموزشی تخصصی و کوتاه مدت را به دانشجویان ارائه می کند.
وی خاطر نشان کرد: این پردیس بستر و فرصتی مناسبی را برای بهره برداری مدیران 
صنعتی، دولتی و کارشناسان شاغل، از آموزش و تحصیالت دانشگاهی فراهم کرده 

است.
رفیعی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از متقاضیان تحصیل از کارشناسان، 
فعاالن اقتصادی، مدیران و افراد تحصیل کرده در صنایع، سازمان ها، نهاد های دولتی 
و خصوصی هستند، کالس های حضوری در کیش با برنامه ریزی در هر نیمسال 
تحصیلی در دوره های حضوری ۵ جلسه حضوری و برای دوره های مجازی ۳ جلسه 

حضور در کیش انجام می شود.
رئیس پردیس بین المللی کیش افزود: این پردیس در بهمن ۹۷ با پذیرش ۵۰ انشجو 
فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون با وجود شرایط ناشی از بیماری کرونا، با داشتن 
حدود ۲۵۰ نفر دانشجو در حال تحصیل و بیش از ۲۵۰ دانش آموخته توانسته است 

به بخشی از اهداف خود دست پیدا کند.

 توسط رئیس پردیس بین المللی کیش  دانشگاه امیر کبیر اعالم شد:

آغاز ثبت نام  مقطع ارشد پردیس 
بین المللی کیش دانشگاه امیر کبیر 

 اقتصاد کیش   -   رییس اداره آرد و غله کیش گفت: از ابتدای امسال، هشت واحد 
نانوایی متخلف به دلیل کم فروشی در کیش پلمب شد.

به گزارش  اقتصاد کیش به نقل  از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، ایوب 
نبی زاده اظهار کرد: امسال یک هزار ک ۳۲۷ مورد بازدید از نانوایی های جزیره انجام 
شــده که در نتیجه آن، هشا واحد به علت تداوم تخلفاتی هم چون گران فروشی و 

کم فرورشی به صورت موقت تعطیل شدند.
وی افزود: در این مدت به منظور ارتقای کیفیت نان تولیدی از ۹۸۶ مورد نانوایی های 

این جزیره نمونه برداری شد.
نبی زاده اضافه کرد:این نمونه برداری ها در زمینه آرد و خمیر، درصد سبوس گیری، 

بالنکت، جوش شیرین و رطوبت نان های تولیدی اخذ شده است.
وی با اشاره به ۵۱ مورد شکایت ثبت شده در سامانه ۱۲۴، بیشترین تخلفات نانوایی ها 
در کیش را کم فروشی و برخورد نامناسب با مشتریان عنوان کرد و گفت: وزن چانه 
استاندارد نان سنگک ۶۰۰ گرم، لواش ۱۶۰ گرم، بربری ۴۲۵گرم و تافتون ۲۰۵ گرم 

است و نانوایی ها ملزم به رعایت آن هستند.
وی تاکید کرد: کیشوندان و گردشگران در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی 

نانوایی ها، می توانند مراتب را با شماره ۱۲۴ اطالع دهند.
جزیره کیش دارای ۲۷ واحد سنتی نانوایی که شامل ۸ واحد بربری، ۷ واحد سنگک 
و ۱۰ واحد لواش و ۲ واحد تافتون و ۴ واحد تولید نان فانتزی است و حدود ۱۵۰ 

نفر در این نانواییها مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.

رئیس اداره آرد و غله کیش خبر داد :

هشت نانوایی کیش به دلیل
 کم فروشی پلمب شد

شهرداری بندرعباس) سازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شهری( در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای مزایده 
عمومی بهره برداری از یک باب غرفه جهت راه اندازی رستوران 
سنتی  واقع در بوستان والیت به شماره  5001004916000015  

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد 
فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
 www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در 
سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
)به صورت برخط( برای کلیه صاحبــان امضای مجاز و مهر 

سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
        مواعد زمانی:

-  تاریخ انتشار فراخوان: 1401/11/11ساعت 12:00
-  مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/11/17ساعت :19:00

-  مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/11/11 ساعت :08:00
                                                       الی 1401/11/30 ساعت :19:00
-  زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/12/01 ساعت 13:00

این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شــهرداری تهران 
تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.

اطالعات تماس و آدرس دســتگاه : آزاد شهر،خیابان شهید 
تندگویان،کوچه ماندگاری 2 شماره: 19-07633753418

روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس

فراخوان عمومیفراخوان عمومی
 یک مرحله ای یک مرحله ای

شناسه: 1448099  

به اطالع  میــرساند به استـناد مصوبه مجـمع عمــومی فـوق العاده 1401/08/17 مقرر 
گردید سـرمایه شرکت از مبلغ 900 میلیارد ریال به 1,400 میلیارد ریال افزایش یابد که با 
توجه به انقضای مهلت استفاده حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه ، تعداد 
2,094,520  حق تقدم استفاده نشده سهامداران با عنایت به تفویض اختیار عملی نمودن 

افزایش سرمایه به هیأت مدیره به شرح ذیل واگذار میگردد.
1-  با توجه به مصوبه مورخ  1401/10/27  هیأت مدیره مقرر گردید تعداد 2,094,520 حق 
تقدم استفاده نشده  سهامداران بصورت نقدی به مبلغ 1500 ریال به ازاء هرحق تقدم به 
ترتیب اولویت همکاران شرکت بیمه آسماری و در صورت عدم تکمیل به سایر سهامداران 

متقاضی واگذار گردد.
2-  متقاضیان می بایست پیشنهاد خرید سهام خود را بصورت کتبی تا پایان وقت اداری 

مورخ 1401/11/13 به اداره سهام شرکت به آدرس مندرج در بند 4 تحویل نمایند.
3-  هیأت مدیره شرکت در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است .

اداری  وقت  پایان  تا  خرید  پیشنهاد  قبولی  بر  مبنی  متقاضی  به  شرکت  اعالم  از  4-پس 
دراین  )مندرج  فوق  تاریخ  از  روزکاری  سه  طی  بایست  می  خریدار   1401/11/16 مورخ  
شبای  شماره  با    1-11169543-115-268 حساب  بشماره  وجه  واریز  به  نسبت  بند( 
IR  210570026811511169543001  بنام شرکت بیمه آسماری ) سهامی خاص( نزد بانک 
پاسارگاد شعبه گاندی کد 268 )قابل پرداخت در کلیه شعب پاسارگاد( واریز و اصل فیش 
پرداختی را به امور سهام شرکت بیمه آسماری به نشانی دفتر ارتباطی تهران ، خیابان گاندی 

جنوبی، کوچه یازدهم ) شهاب(، پالک 19 ،کد پستی1517756611 تسلیم فرمایید .
تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت فوق تکمیل و وجوه مربوطه 

تامین گردد، عملیات فروش سهام متوقف خواهد شد .

هیأت مدیره بیمه آسماری ) سهامی خاص(  هیأت مدیره بیمه آسماری ) سهامی خاص(  

آگهی  فروش حق تقّدم آگهی  فروش حق تقّدم 
 استفاده نشده سهام  استفاده نشده سهام 

شرکت بیمه آسماری)سهامی خاص(شرکت بیمه آسماری)سهامی خاص(
  شماره ثبت   شماره ثبت 96559655 )کیش( و شناسه ملی  )کیش( و شناسه ملی 1400021856114000218561

اقتصـاد کیـش
سازمان آگهی ها

44424999


