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به گزارش اقتصاد کیش به نقل از  روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد کیش، پیام تبریک سعید پورزادی 
عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 

به شرح زیر است:
با نام و یاد خدای مهربان 

فرا رسیدن ایام اهلل مبارک و غرور آفرین دهه فجر، تجلی گر 
شکوه اتحاد ملی و استقامت در مسیر حق علیه باطل که در 
این ایام آحاد مردم با پیروی از آرمان های امام خمینی )ره( 
نقشی ارزشمند در پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی که 

مظهر تجلی نور در ظلمت و نماد دســتیابی به معنویات 
دینی و کرامت انسانی است ایفا کردند. 

بهمن ماه، فجر پیروزی و سرآغاز فصلی ماندگار از جان 
گذشــتگی، فداکاری و رشــادت های شیر زنان و غیور 
مردانی است که برای حفظ استقالل، آزادی و جمهوری 
اسالمی در حرکت و تکاپو؛ تحوالت و دستاوردهای مهم 
و ارزشمندي را در عرصه های مختلف کشور به ارمغان 

آوردند.
ایام اهلل فجر تداعی گر مبارزه با طاغوت و استقرار نظامی 

جمهوری اسالمی با عدالت محوری و آزادگی است که 
در این روز با شکوه همه آحاد مردم بار دیگر در راهپیمایی 
۲۲ یوم اهلل بهمن با حضوری پر شور و گسترده پاسخی 
دندان شکن به دشــمنان نظام جمهوری اسالمی ایران 

خواهند داد.
 اینجانب ضمن گرامی داشت یاد و خاطره حضرت امام 
خمنی )ره( و شهدای هشت سال دفاع مقدس، فرا رسیدن 
ایام دهه مبارک فجر سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی را به محضر مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و 
تمام هموطنان به ویژه ساکنان و گردشگران جزیره کیش 

تبریک و تهنیت عرض می کنم. 
ابراز امیدواری می کنم با اجرای کامل مصوبات و برنامه 
های ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر در جزیره زیبای 
کیش، شــاهد امیدآفرینی، نشاط اجتماعی و هم افزایی 
بخــش های مختلف دولتی و خصوصی در تبیین کامل 
دستاوردهای نظام مقدس انقالب اسالمی و دولت محترم 

سیزدهم در خدمت به مردم عزیزمان باشیم. إن شاء اهلل
سعید پورزادی

عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش

پیام تبریک سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
به مناسب فرا رسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر

    اقتصاد کیش -      سرپرست سازمان منطقه 
آزاد کیش در پیامی فرا رســیدن سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی را به تمام هموطنان به ویژه 

ساکنان وگردشگران جزیره کیش تبریک گفت.

اقتصاد کیش  سازمان آگهی ها
44424999 

 اقتصاد کیش   -    مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای طرح تشدید 
برخورد با واحدهای صنفی متخلف و فاقد مجوز فعالیت اقتصادی در سطح جزیره 

کیش خبر داد.
به گزارش  اقتصاد کیش به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، علی امیدی، گفت: در راستای اجرای این طرح بازرسان اداره نظارت و تنظیم 
بازار مدیریت بازرگانی ســازمان منطقه آزاد کیش به صورت مستمر از واحدهای 

صنفی فعال در سطح جزیره کیش بازدید می کنند.
امیدی با بیان این که این طرح از دی ماه امسال اجرایی شده است، اظهار داشت: در 
این مدت با شناسایی تعداد 41۲ واحد صنفی فاقد مجوز و متخلف، نسبت به ابالغ 
اخطارهای قانونی اقدام و پس از ســپری شدن مراحل قانونی با همکاری ماموران 
پلیــس نظارت بر اماکن عمومی کیش از ادامه فعالیت 15 واحد صنفی جلوگیری 

شده است.
شایان ذکر است با عنایت به اخطارهای صادر شده و اتخاذ تصمیمات ستاد مدیریت 
و کنترل بازار نسبت به برخورد قانونی با متخلفان و پلمب سایر واحدهای صنفی 

فاقد مجوز اقدام خواهد شد.

مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش  اعالم کرد:

اجرای طرح تشدید برخورد
 با واحدهای صنفی فاقد مجوز

 اقتصاد کیش   -   مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بندر آفتاب گفت: تاکنون 11۰ 
میلیون یورو در این بندر با افق پشتیبانی لجستیکی حمل و نقلی و عمرانی در جزیره 

کیش سرمایه گذاری شده است.
علیرضا تقوی اظهار کرد: این بندر در مساحت ۳۲ هکتاری با حوضچه 1۶ هکتاری 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان بندر 

لجستیک در فاصله 1۸ کیلومتری جزیره کیش در حال احداث است.
وی با بیان اینکه با پشتیبانی لجستیک در حوزه های عمرانی، حمل و نقل گردشگری 
و تجاری در کریدور دریایی این جزیره به آفتاب و برعکس ترسیم شده است اضافه 
کرد: همجواری این بندر با منطقه آزاد کیش و منطقه پارس جنوبی بر اهمیت اقتصادی 
آن افزوده و یک اســکله تجاری به طول ۹۰متر، ۲ اســکله رورو با شیب متفاوت 

پهلوگیری از امکانات این بندر است.
تقوی افزود: راه و شهرسازی و سازمان منطقه آزاد کیش متعهد به اجرای یک جاده ۲۲ 
کیلومتری به این بندر  از مسیر پارسیان به بندرلنگه است افزود: با احداث این جاده 
دسترسی به جزیره کیش مسیر استان های بوشهر و فارس ۹۰ کیلومتر کوتاه می شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه کاری این بندر برای پذیرایی از مسافران نوروزی اظهار 
کرد: برای این موضوع یک ترمینال مسافری پنج هزار متری احداث شده و ۲۰ واحد 

اقامتی نیز در دست آماده سازی است.

  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بندر آفتاب:

بندر آفتاب برای استقبال از مسافران 
نوروزی کیش آماده می شود 

 اقتصاد کیش   -    عملیات لوله گذاری مســیر اتصال تصفیه خانه های شــمال و 
جنوب کیش با هدف استفاده بهینه از ظرفیت تصفیه خانه شمال در حال اجرا است.

به گزارش اقتصاد کیش، معاون خدمات شــهری و محیط زیست شرکت عمران 
آب و خدمات کیش اعالم کرد: با هدف توسعه امکانات زیرساختی و آمادگی برای 
ارائه خدمات شهری در زمان های افزایش چشمگیر حضور گردشگران در کیش، 
طرح اتصال تصفیه خانه شمال و جنوب جزیره کیش با عملیات لوله گذاری آغاز 

شده است.
با تکمیل این طرح در مواقع سرریز فاضالب در تصفیه خانه جنوب، امکان استفاده 

از ظرفیت تصفیه خانه شمال فراهم خواهد شد.
امسال با بهره برداری از مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شمال کیش، ظرفیت تصفیه 
فاضالب جزیره به 1۷ هزار و 5۰۰ متر مکعب در روز رســیده اســت و در ماه های 
آینده نیز ۲ هزار و 5۰۰ متر مکعب دیگر به عنوان حوضچه ذخیره به ظرفیت تصفیه 

خانه اضافه خواهد شد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شرکت عمران آب و 
خدمات کیش  اعالم کرد:

اجراءعملیات اتصال تصفیه خانه های 
شمال و جنوب جزیره کیش

 اقتصــاد کیش   -    فرمانده انتظامی ویــژه و پایگاه دریابانی جزیره کیش گفت: 
کالهبــرداران یک میلیارد و 5۰۰ میلیــون ریال را از کاربران فضای مجازی جزیره 

کیش سرقت کردند.
به گزارش اقتصاد کیش، سرهنگ علی اصغر جمالی افزود: پس از چندین شکایت 
نســبت به کالهبرداری به شــگرد های مختلف در فضای مجازی در جزیره کیش 
موضوع به صورت ویژه در دستور پلیس فتا قرار گرفت. وی گفت: کالهبرداران در 
چهار روز با شگرد های مختلف از جمله درخواست واریز وجه در پوشش دوستان 
با هک شبکه اجتماعی تلگرام، رسید های بانکی جعلی، پیامک های قضایی و افزایش 

دنبال کننده گروه ها در شبکه های اجتماعی 11 شهروند را قربانی خود کردند.
سرهنگ جمالی، افزود: شهروندان هنگام دریافت پیام های درخواست واریز وجه از 

جانب دوستان قبل از واریز با آنان تماس گرفته و اطمینان حاصل کنند.
وی خاطرنشــان کرد: ارســال نرم افزار های مخرب و هک گوشــی با استفاده از 
پیامک های قضایی، نهاد ها و دستگاه های قضایی از دیگر شگرد های کالهبرداران 
است و شهروندان در مواجهه با این پیام ها نیز به هر طریق ممکن از باز کردن لینک، 
نصب نرم افزار خودداری کنند. فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش گفت: با 
توجه به افزایش حضور مسافران در جزیره برخی از کالهبرداران، گردشگران را مورد 
هدف خود قرار داده اند. وی افزود: گردشگران برای دریافت خدمات مختلف محل 

اقامت، خودرو، تفریحات و سایر موارد از سایت های معتبر اقدام کنند.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی جزیره کیش  اعالم کرد ؛

دستگیری کالهبردار یک میلیارد
 و ۵۰۰ میلیون ریالی  در کیش 

 اقتصاد کیش   -     برای نخستین بار در جزیره کیش مراسمی تحت عنوان "همسایه 
همزبان" به منظور تجلیل از اتباع افغانستانی مقیم جزیره کیش برگزار می شود.

به گزارش اقتصاد  کیش، با توجه به حضور چشــمگیر اتباع افغانستانی در جزیره 
کیش و نقش غیر قابل انکار آن ها در پیشبرد پروژه های عمرانی این جزیره، معاونت 
فرهنگی اجتماعی ســازمان منطقه آزاد کیش یــک برنامه فرهنگی، تحت عنوان 
"همسایه همزبان"، روز شنبه 15 بهمن در سالن خلیج فارس مرکز همایش های 
بین المللی کیش برگزار می کند. گفتنی است سخنرانی ائمه جمعه، اجرای برنامه 
توسط گروه ورزشی و فرهنگی کابورا، اجرای موسیقی محلی افغانستانی، استندآپ 
کمدی، مسابقه و... از جمله برنامه های پیش بینی شده در این رویداد فرهنگی است.

برنامه تجلیل  ازاتباع افغانی شاغل
 در جزیره کیش

 اقتصاد کیش   -   مراسم گرامیداشت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی با اجرای آیین های مختلف در جزیره کیش برگزار می شود. 

به گزارش  اقتصاد کیش به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
کیش، نخستین نشست ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر با حضور سعید پورزادی 
عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران شرکت های تابعه 
و روسای جوامع مختلف در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش  برگزار شد.

امیر ترکاشوند سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش و دبیر نخســتین ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر ضمن گرامی داشت 
فرا رسیدن این ایام با شکوه، گفت:برنامه های گرامی داشت چهل و چهارمین دهه 
مبارک فجر از 1۲ بهمن و هم زمان با ســالگرد ورود رهبر کبیر انقالب اســالمی به 
کشورمان بااهدای گل و هدیه به گردشگران نخستین پرواز ورودی به جزیره کیش، 
مراسم عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدای گمنام و نواختن زنگ انقالب همزمان با 
سراسر کشور در مدرسه دخترانه پروین اعتصامی، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه آغاز می شود.

دبیر  ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر، از پخش برنامه زنده تلویزیونی کیشانه صدا 
و سیمای مرکز کیش با حضور مسئوالن سازمان از دهم تا ۲۲ بهمن خبر داد و اظهار 
داشت: اکران فیلم های چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر از هجدهم تا ۲۶ بهمن 
و جشن انقالباز 11 بهمن با حضور حجت اشرف زاده خالو کریم هنرمند محبوب 
هرمزگان و مجری شهرام شکیبا را از دیگر برنامه های گرامیداشت دهه فجر عنوان 

کرد.
ترکاشوند با اشاره به برگزاری میز خدمت در نماز جمعه کیش ویژه معاونت اقتصادی 
و سرمایه گذاری و شرکت عمران، آب وخدمات کیش به ترتیب 14 و ۲1 بهمن، 
افزود:" سه شنبه های خدمت " برنامه ای است که به صورت هفتگی از 1۸ بهمن با 
حضور معاون و مدیران عامل شرکت های تابعه و بازدید از مناطق مختلف کیش و 

رسیدگی و پاسخگویی به مشکالت کیشوندان اجرا خواهد شد.
وی دیدار سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با خانواده شهدا روز پنجشنبه ۲۰ بهمن، 
دیدار معاونان این سازمان با خانواده معظم شهدا و جانبازان را از دیگر برنامه های ستاد 
بزرگداشــت دهه مبارک فجر عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری جشنواره خانوادگی 
کیــش من با موضوع انقــالب  1۲ و 1۹ بهمن در پارک مینا، برگزاری نقش نور به 
مناســبت دهه فجر با حضور قاری و ســخنران جواد فروغی و حافظ نوجوان کل 
قرآن و نهج البالغه علی فیضی ۲۰ بهمن و جشنواره مجسمه ماسه ای با موضوع 
انقالب در پارک ساحلی ماهیگیر  ۲1بهمن از دیگر برنامه های ایام دهه مبارک فجر 

در جزیره کیش است.
ترکاشــوند با اشاره برپایی ایستگاه نقاشــی ویژه دهه فجر 14 و ۲1 بهمن و ایجاد 
مواکب انقالب در شهرک رز و کرمانشاهان همراه با اهدای گل و پذیرایی با شربت 
و شــیرینی افزود: اهدای گل در سواحل و مکان های عمومی کیش همراه با ابالغ 
پیام های فرهنگی به گردشگران از 1۷ تا 1۸ بهمن، برگزاری شب شعر انقالب در 
فرهنگسرای مرکزی در 1۸ بهمن و اجرای کاروان خودرویی ویژه دهه فجر ۲1بهمن 
از مسجد خاتم به سمت اسکله تفریحی از برنامه های پیش بینی شده نخستین ستاد 

بزرگداشت دهه مبارک فجر کیش می باشد.

دبیر  ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر عنوان کرد:

جزیره کیش میزبان برنامه های 
متنوع جشن باشکوه انقالب اسالمی 

عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد :

جهانی کردن مناطق آزاد کشور یکی از رویکردهای 
اصلی شورایعالی  مناطق آزاد است

 اقتصاد کیش   -     مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطــق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی، در برنامه 
تلویزیونی  »صف اول«، مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره 
تسهیل سرمایه گذاری و کاهش مقررات دست و پاگیر در 

مناطق آزاد را تشریح کرد. 
به گزارش اقتصــاد کیش  حجت اهلل عبدالملکی گفت: 
مصوبــه اخیر که در 1۰ بند و در تاریخ ۳ بهمن ماه جاری 
ابالغ شده است نقطه عطفی در مناطق آزاد محسوب می 
شود که باعث تسهیل گری در امور صادرات و واردات در 

این مناطق خواهد شد.
عبدالملکــی با بیان اینکه در این مصوبه گشــایش های 
ویــژه ای در مناطق آزاد ایجاد و نقش آنها در پیشــرفت 
اقتصاد کشور بیشتر خواهد شد افزود: ۳ رویکرد اساسی 
این مصوبه، شفاف ســازی در عملکرد مناطق آزاد، بین 
المللی کردن مناطق آزاد کشــور و تسهیل فرآیند واردات 

و صادرات در این مناطق است.
وی در ادامــه جهانی کردن مناطق آزاد کشــور را یکی از 
رویکردهــای اصلی دبیرخانه شــورایعالی عنوان کرد و 
گفت: این امر عالوه بر توسعه سرمایه گذاری خارجی به 
جذب گردشگر هم کمک می کند. مناطق آزاد درگاه های 
اصلی اقتصاد ایران به جهان محسوب می شوند. با ۷ منطقه 
اخیر اکنون 15 منطقه آزاد در کشور داریم که همه مرزها با 

کشورهای همسایه را شامل می شود.
مشــاور رئیس جمهور ادامه داد: از شــهریورماه 14۰۰ تا 
شــهریورماه 14۰1 میــزان صادراتی که از تولیدات خود 

مناطق آزاد انجام شــده نسبت به وارداتی که در خود این 
مناطق مصرف شده بیشتر بوده یعنی تراز تجاری این مناطق 

مثبت شده است. وی گفت : 
1۹۰۰ واحد تولیدی در این مناطق مستقر هستند که در تراز 
بیــن المللی فعالیت دارند و تا حد زیادی صادرات محور 
هستند. مشکل ما ضعف در بازاریابی بین المللی  است که 
باید آن را رفع کنیم. واحدهای تولیدی این مناطق می توانند 

بیشتر صادرات انجام دهند.
عبدالملکی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه حجم سرمایه 
گذاری خارجی در این مناطق به چه صورت بوده اســت 
اظهار داشت: تاکنون در حوزه سرمایه گذاری خارجی در 
مناطق آزاد موفق نبوده ایم، 1۰ درصد در این مناطق سرمایه 
گذاری خارجی انجام شده است. یک سوم کل صادرات 
کشــور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می شــود با 
این وجود عملکرد مناطق آزاد در جلب سرمایه خارجی 
موفق نبوده است. وی افزود: هزینه تولید در کشور ما پایین 
است. نیروی کار ارزان، منابع طبیعی فراوان، انرژی ارزان 
و موقعیت اقلیمی مناسبی داریم که سبب شده که تولید در 
کشور ما سودآور و کم هزینه باشد اما به دو دلیل بروکراسی 
و قوانین زائد و ناشناخته بودن مناطق آزاد، تاکنون سرمایه 

گذاری خارجی مطلوبی در کشور انجام نشده است.
وی افزود: برای حذف بروکراسی و قوانین زائد، موضوع 
ضابطه زدایی و تسهیل امور کسب و کار را در این مناطق 
دنبال می کنیم. همچنین برنامه برندینگ مناطق آزاد را برای 
شناختن این مناطق به سایر کشور ها در دستور کار داریم که 

این امر عالوه بر توسعه سرمایه گذاری خارجی به جذب 
گردشگر  کمک می کند. 

دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجــاریـ  صنعتی و ویژه 
اقتصادی افزود: در بند ۶ مصوبه دولت، گره گشایی برای 
دریافت تســهیالت برای فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد 
شده اســت و طبق آن همه تسهیالتی که به سایر فعاالن 
اقتصــادی در ســرزمین اصلی داده می شــود به فعاالن 

اقتصادی مناطق هم تخصیص یابد.
عبدالملکی ادامه داد: در خصوص بین المللی کردن مناطق 
آزاد، دنیا تجربه ایجاد مناطق آزاد مشترک یا متناظر را دارد و 
یکی از راهبردهای ما هم این موضوع است. اولین مصوبه 
دولتی در هیات وزیران را داریم که به موضوع ایجاد مناطق 

آزاد مشترک اشاره می کند و اهمیت زیادی دارد.
وی با بیان اینکه برای ایجاد مناطق آزاد مشترک یا متناظر 
وارد مذاکره شده ایم افزود: به عنوان مثال ترکیه ۲1 منطقه 
آزاد دارد که اغلب در وســط کشور هستند و اکنون بحث 
این است که منطقه آزاد مشترک در مرز ایران و ترکیه ایجاد 
شود یا به طور متناظر کار کنیم. با روس ها نیز در انزلی در 
این خصوص کار شده و به تبع آن در چابهار هم منطقه آزاد 

مشترک خواهیم داشت.
مشاور رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد ما مزیت های قابل 
مالحظه ای دارند و نباید نگران رقابت با ســایر کشورها 
باشــیم زیرا کلیت کیفیت کاالهای ایرانی خوب است و 
کشورها عمدتا راغب هستند از ایران واردات داشته باشند.

عبدالملکی با اشــاره به اینکه ایجاد مناطق آزاد مشترک 
زیرســاختی را فراهم می کند که خام فروشی کمتر شود 
و انتقال فناوری به کشور داشته باشیم گفت: وقتی سرمایه 
گذار در این مناطق بیاید و به جای اینکه مواد خام از کشور 
ما خارج کند، فرآوری این مواد را داشته باشد، فناوری هم 
می آورد و دانش فنی آن به سایر بخش های کشور هم انتقال 

پیدا می کند ضمن اینکه در اشتغال هم تاثیر گذار است.
وی در بخــش دیگری از ســخنانش بابیان اینکه یکی از 
بندهای مصوبه اخیر دولت، ایجاد بورس های بین الملل 
در مناطق آزاد اســت افزود:  سازمان بورس قرار است در 
تاسیس بورس های بین الملل به ما کمک کند و ما نیز بر 
آن نظارت خواهیم داشت. بر این اساس موافقت تشکیل 
بورس پنجم کشور در مناطق آزاد از سازمان بورس گرفته 

شده است و منتظر امضای نهایی این سازمان هستیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: 
اولیــن اوراقی که در بورس بین الملل عرضه می شــود 
صکوک ارزی اســت. این اوراق تا آخر بهار 14۰۲ در این 

بورس عرضه خواهد شد.


