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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، 
صنعت گردشگری را در جزیره کیش، 
صنعت مادر و گره خورده با هتل داری 
دانست و گفت: فعالیت در این حوزه با 
الزام بر ارائه ی خدمــات با کیفیت، در 

زمره ی سخت ترین کارهاست.
به گزارش ایلنا؛ محمدرضا لواسانی 
در دیدار با اعضای جامعــه هتلداران 
و مراکــز اقامتی کیش بــا توجه ویژه 
به صنعت هتل داری بــه عنوان رکن 
اساسی گردشــگری، گفت: هتلداران 
به عنوان یک صنعت مهــم و قوی باید 
برنامه ریزی هایی داشــته باشند که با 

تغییر دولت ها یا مدیران ضربه نخورند .
وی فرهنــگ کار در حــوزه ی 
گردشگری را نادرســت عنوان کرد و 
با بیان این مطلب که زیرســاخت های 
مناسب آن وجود ندارد، افزود: فرهنگ، 
با زور و بخشــنامه قابل اعمال نیست و 

مدیران گردشگری به موجب عدم وجود 
فرهنگ کار صحیح در ایــن حوزه، به 
ناچار درگیر موضوعات داخلی و نیروها 
شــده و آرمان های زیاد خود را از دست 
می دهند .سرپرست سازمان با بیان این 
مطلب که، خانه های کارگری و مدیران 
در حال تبدیل به بحران جدی اســت، 
گفت: یکی از بهتریــن راه ها برای رفع 
این معضل، انبوه سازی سریع در بندر 

چارک می باشد.
لواسانی با اشــاره به ظرفیت های 
زمین، و زیرساخت های موجود مانند 
آب و برق در چارک، با بیان این مطلب که 
امکان انبوه سازی سریع در بندر چارک 
وجود دارد، گفت: ساخت اقامت گاه های 
مختلف در چارک قطعــا اتفاق خواهد 
افتــاد، و ســود بــا افرادی اســت که 
سرمایه گذاری جهت اجرای این طرح را 
زودتر آغاز کنند.وی تصریح کرد: جزیره 

با شیب خوبی در حال پیشرفت است، 
این ده هزار کارگر در حوزه هتل و بقیه، 
در حال پیشرفت هستند و خود جزیره از 
لحاظ برند و ستاره، نباید خدشه دار شود؛ 
از طرفی نیز خانه های کارگری و مدیران 
در حال تبدیل به بحران جدی اســت، 
و جزیره بدون تعــارف، گنجایش آن را 
نخواهد داشــت و یکی از بهترین راه ها 
که مدت ها به آن فکر، و اخیرا جلسه ای 
نیز داشته است، بندر چارک می باشد. 
آنجا آب، برق، گاز، و زمین به وفور وجود 
دارد و کارگری که اینجا ناچار به سکونت 
در کانکس می شود آنجا می تواند در یک 

ویال همراه با خانواده خود زندگی کند.
لواســانی با بیان این مطلب که یک 
کارمند به جای زندگی در مکانی کوچک 
در کیش می تواند در چــارک، ویالی 
۲۰۰متری داشــته باشد، خاطرنشان 
کرد: از ایــن لحاظ، به بعــد اجتماعی 

زندگی آنان و درنهایت فرهنگ کیش 
نیز توجه شده است.

وی همچنیــن در خصــوص رفع 
بروکراســی اظهار داشت: در این مدت 
تمام سعی خود را کرده ایم که موتوری 
تازه برای سازمان بسازیم، اما این امر، هم 
ساده نیست و هم اینکه جایگزین کردن 
آن باید زمانی انجام شود که اطمینان 

کامل از عملکرد آن وجود داشته باشد.
لواسانی با تاکید بر اینکه سازمان و 
ارباب رجوع در دو طرف میز نیستند و 
ما آمده ایم رونق اقتصادی ایجاد کنیم تا 
تبعات آن به همه ی مردم برسد، افزود: 
ما در حال اصالح فرآیندها هستیم اما 
اجرای آن باید وقتی صورت بگیرد که 
تمام عیب یابی ها انجام شــده باشد و 
اکنون با همین فرآیندها سعی کرده ایم 
به صورت ُمسکن عمل کنیم؛ لذا درهای 
اتاق های مدیران به روی ارباب رجوع باز 

است و نهایت تسریع و تسهیل در انجام 
کارها صورت می گیرد.

لواسانی با اشاره به مسائل مطرح شده 
از سوی اعضای جامعه هتلداران مبنی بر 
عدم ثبات مدیریتی کیش در گذشته، 
بر انسجام گروهی جامعه تاکید کرد و 
گفت: هتلــداران به عنوان یک صنعت 
مهم و قوی باید آسیب های خود را از این 
بی ثباتی کم کنند و برنامه ریزی هایی 
داشته باشــند که با تغییر دولت ها یا 

مدیران ضربه نخورند.
وی با بیان این مطلــب که جوامع 
ماندگار تر از دولت ها هستند، تصریح 
کرد: اعضای جامعه باید کار خودشان 
را انجام دهند و نقش حاکمیتی، حداقل 

با عدم ایجاد مانع، آنها را همراهی کند.
سرپرست شــرکت سرمایه گذاری 
و توســعه کیش نیــز در ایــن دیدار، 
ورود گردشــگر به کیــش را از اهداف 
اصلی سازمان دانســت و گفت: برای 
ورود گردشــگر به کیش در فصل های 
کم مسافر، از تمام ظرفیت های موجود 
مانند نمایشگاهی و همایشی بهره مند 
خواهیم شد.علیرضا ابراهیم پور، با اشاره 
به درخواســت یکی هتل داران کیش 
مبنی بر تصمیم گیــری در خصوص 
واردات خودرو با هدف نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی اظهار داشت: این 
شرکت در حال بررسی ۲ مدل خودروی 
خارجی مونتاژ داخلی جهت پاسخگویی 

به این نیاز است.
در ابتدای این نشست، رئیس جامعه 
هتل داران، بیش از ۵۵درصد ظرفیت 
کیش را مرتبط با صنعت گردشــگری 
عنوان کــرد و گفت: در ایــن حوزه ده 
هزار نیروی کار وجود دارد و برای آنکه 
کیش، بازوی کمکی کشــور باشد باید 
به گردشــگران خدمات داد و آنچه این 

خدمات را تضمیــن می کند، آموزش 
است.مسیح اله صفا، افزود: اگر سازمان 
منطقه آزاد کیش بــه دنبال کمک به 
این صنف است، در ترتیب ارائه ی زمین 
جهت تامین مسکن استیجاری کارکنان 
کیش، جامعه هتلداران را در اولویت بداند 
چراکه نیروهایی که هزینه ی آموزش 
صرف آنها می شــود، به علت عدم توان 
تامین هزینه های کیش، به شهرهای 

خود بازمی گردند.
   رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران 
کیش با بیان اینکه هــم اکنون دراین 
جزیره ۵۲ هتل وجود دارد که ۴۸ مورد 
آن با پنج هزار اتــاق با ظرفیت ۱۸ هزار 
تخت فعال است افزود: تا پایان سال نیز ۲ 
هتل پنج ستاره به تعداد هتل های فعال 

اضافه شود.
دبیرکل جامعه هتلــداران کیش 
و مراکز اقامتی نیز بــه توجه معاونین 
این دوره به ارباب رجوع و رســیدگی به 
خواسته های آنها اشــاره کرد و افزود: 
بازدیدهای متعــدد آن ها از پروژه های 
مختلف و تشــکیل کمیته در محل و 
اخذ تصمیمات الزم بسیار ارزنده بوده 
و امیدواریم بروکراســی های موجود و 
اتوموســیون های اداری نیــز اصالح و 

تسهیل شود.
مهرداد تاوتلی، با اشاره به تنوع شغلی 
در صنف هتلداران، بر لــزوم توجیه و 
آموزش افرادی که با خودرو به کیش سفر 
می کنند تاکید کرد و از ضرورت کاهش 
بوروکراســی های اداری، حمایــت از 
سرمایه گذاران واقعی، توجیه مسافران 
نوروزی کیش از لحاظ قوانین راهنمایی 
و رانندگی و فرهنگ کیش، برنامه ریزی 
برای فصول کم مسافر سخن گفت و از 
طرح جامعه هتلداران برای جام جهانی 

خبر داد.

لواسانی در دیدار با اعضای جامعه هتلداران:

صنعت هتل داری، رکن اصلی توسعه گردشگری کیش است

خبر

مشاور    رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی در مراسم 
تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت هواپیمایی 
کیش گفت: شرکت هواپیمایی کیش ایرالین 
با اولویت سرویس دهی در مناطق آزاد توسعه 

می یابد.
به گزارش ایلنا؛ ســعید محمد با قدردانی از 
تالش های صورت گرفته در این شــرکت طی 
سالیان گذشــته به عدم دســتیابی به توسعه 
مناســب اشــاره کرد و گفت: با درنظر گرفتن 
مزیت های رقابتی کیش ایــر می تواند جایگاه 
بســیار بهتر و مطلوب تری در بین ایرالین ها 

داشته باشد.
وی با تاکید بر اهمیت در اختیار داشتن یک 
ایرالیــن اختصاصی برای مناطــق آزاد افزود: 
کیش ایر باید ایرالین ویژه مناطق آزاد شــود و 
همه مناطق باید در ارتقا و توسعه حوزه عمل این 

شرکت سهیم شوند.محمد با اشاره به ظرفیت 
سرمایه گذاری و نیاز فعالین اقتصادی مناطق 
آزاد ۸ گانه فعلی و همچنین برنامه ریزی های 
انجام شــده برای راه اندازی 7 منطقه جدید بر 
ضرورت خدمات رسانی ایرالین موثر در مناطق 

آزاد تاکیــد کرد.دبیر شــورایعالی مناطق آزاد 
تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: کیش 
 ایر با توســعه ناوگان و برنامــه عملیاتی دقیق
 می تواند در ســطح ملی و منطقــه ای و پس از 
آن با هدف دســتیابی به بازارهای بین المللی 

روند توسعه ای خود را دنبال کند.مشاور    رئیس 
جمهور، افزایش سهم کیش ایر از بازار ملی و بین 
المللی، افزایش و توسعه ناوگان و راه اندازی کارگو 
را از مهمترین اهداف مدنظر برای این شــرکت 
هواپیمایی عنــوان کرد.محمد ضمن تاکید بر 
اینکه در حال حاضر با پیگیری های انجام شده 
روند واگذاری و خصوصی سازی شرکت متوقف 
شده و قطعیت این عدم واگذاری در حال پیگیری 
است گفت: کیش ایر باید به دبیرخانه شورایعالی 
و منطقه آزاد کیش بازگردد و با مشارکت سایر 
مناطق آزاد و با تجهیز و نوسازی ناوگان به فعالیت 

بهینه خود ادامه دهد.
در ادامه این نشســت مدیرعامل شــرکت 
هواپیمایی کیش ضمن قدردانی از حسن اعتماد 
مشاور    رئیس جمهور به برنامه اقتصادی تدوین 
شده در راستای توســعه و تجهیز ناوگان که از 
طریق فاینانس به راحتی و به سرعت قابل انجام 

است اشاره کرد و افزود: پیگیری جدی برای راه 
اندازی کارگو با تکیه بر توان فنی و مهندسی قوی 
مجموعه و با توجه به ظرفیت موجود در کیش که 
این امکان را به راحتی برای شرکت فراهم می کند 
انجام خواهد شد و در مرحله بعد توسعه مقاصد 
پروازی شرکت، دستیابی به بازارهای بین المللی 
و نیز ارتقاء وضعیت معیشــتی پرسنل با هدف 
ایجاد انگیزه مضاعف به عنوان اولویت های برنامه 

ریزی خبر داد.
 ابوالفضل اسناوندی با اشاره به وجود حدود 9۰ 
فرودگاه در سراسر کشور و جابه جایی بالغ بر ۴۵ 
میلیون نفر مسافر افزود: از این تعداد فرودگاه ۸۰ 
درصد ظرفیت در حال بهره برداری در ۸ فرودگاه 
 اســت که ظرفیت مغفول مانده زیــادی قابل

 بهره برداری و مدیریت است.
 وی با اشــاره به میزان ساخت فرودگاه ها در 
کشور به ضرورت به روز رسانی ناوگان عملیاتی 
 در همه ایرالین ها اشــاره کــرد و گفت: تالش

 می کنیم با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد بتوانیم 
هواپیمای جدید خریداری و به ناوگان عملیاتی 

کیش ایر اضافه کنیم.

مشاور رئیس جمهور:

هواپیماییکیشبارویکردبهبوداقتصادمناطقآزاد،توسعهمییابد
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پیامسرپرستسازمان
منطقهآزادکیشبهمناسبت22بهمن

سرپرست سازمان 
منطقــه آزاد کیش به 
مناســبت فرارسیدن 
چهل وسومین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی 
پیامی به شرح زیر صادر 

کرد.»دهه فجر آئینه ای است که خورشید اسالم 
در آن درخشید و به ما منعکس شد.« مقام معظم 

رهبری )مدظله العالی(
بهار انقالب، تجلــی اراده ی ملتی اســت که 
اســتقالل طلبی را معنا داده و با همدلی و رهبری 

حکیمی فرزانه در تاریخ ماندگار شدند.
در بیست ودوم بهمن ماه، مردم ایران پیروزی 
تحولی را جشــن گرفتند که در مسیر نیل به آن، 

خون ها و جان ها فدا کرده بودند.
زنان و مردانی که دوشادوش هم به بنیانگذار 
کبیر انقالب لبیــک گفته و به تاســی از کاروان 
عاشــورا، از هردارایی  ارزشــمندی، حتی جان و 
خانواده شــان دریغ نکردند و در این راه تاکنون 
ثابت قدم مانده اند. انشــااهلل پرچم این انقالب به 
دست صاحب اصلی آن حضرت حجه ابن الحسن 

)عج( خواهد رسید.
با عرض تبریک بمناسبت چهل و سومین سالروز 
جشن سربلندی مردم ایران از درگاه خداوند متعال 
باالترین درجات عزت را برای کشور و هموطنانم 

خواهانم.
محمدرضا لواسانی
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش

    
اهداف سه گانه این اقدام اعالم شد

  تخریبپالژاختصاصیمدیران
وآزادسازیساحلسیمرغکیش

بط عمومــی  ا و ر
سازمان منطقه آزاد 
کیش طی گزارشی، 
اهداف ســه گانه ی 
ر  د ا  ر ن  ما ز ســا
آزادســازی ساحل 

سیمرغ و پالژ اختصاصی مدیران اعالم کرد.به 
گزارش ایلنا، اجرای دستور ریاست  جمهوری 
کشور مبنی بر آزادسازی ســواحل با استناد 
به قانون حفــظ حریم ۶۰متر ســواحل دریا 
اولین هدف این اقدام بود.طرح جامع سواحل 
کیش نیز هدف دوم و بسیار مهم این اقدام به 
شمار می رود. لذا درخصوص ساحل سیمرغ و 
محدوده ی تخریب  شــده با توجه به وجود دو 
اتاق مجهز در آن و همچنین مرکز حفاظت و 
احیا مرجانها و ظرفیت بهترین سایت مرجانها 
بیگ کرال در آن منطقه، بــه دلیل جلوگیری 
از هدررفت بیت المال و لزوم وجود ایســتگاه 
محیط زیست در منطقه، اماکن مذکور به این 
حوزه  واگذار می شود.از طرفی نیز، خط مشی 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با رویکرد 
مقابله بــا هرگونه اشــرافی گرایی و بهره وری 
انحصاری و شــخصی از امکانــات بیت المال 
توســط مدیران و تناقضی که ایــن موضوع با 
ارزش های نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران و فلســفه ی خدمت گزاری مســئولین 
دارد، به عنوان سومین هدف باعث تسریع در 
اخذ و اجرای این تصمیم شد.این اقدام، توسط 
سازمان و از ساختمان ها و فضاهای متعلق به 
این مجموعه، آغاز شده اســت و تا رسیدن به 
اهداف طرح جامع ادامه خواهد داشت.مبارزه 
با اشــرافی گرایی و انتفاع عموم مردم از جمله 
اصلی ترین مواردی است که در دولت سیزدهم 
و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در دستور 

کار قرار گرفته است.
    

انتصابدرسازمان
منطقهآزادکیش

طی حکمی از ســوی 
محمدرضــا لواســانی، 
سرپرســت مدیریت امور 
زیربنایی سازمان منطقه 

آزاد کیش منصوب شد.
به گــزارش ایلنا؛  در 

حکم صادره از سوی سرپرست سازمان منطقه 
آزاد کیش خطاب به منصور مالنوری آمده است: 
انتظار می رود با تالش، کوشــش و بهره گیری از 
تمامی ظرفیت های موجــود، نظارت و پیگیری 
شایسته به منظور ایجاد بهره برداری و ساماندهی 
مناسب در زمینه های زیرســاختی و زیربنایی 
منطقــه از جملــه آب و برق که در ســطح رفاه 
معیشتی هموطنان عزیزمان بسیار حائزاهمیت 
اســت را داشــته و در این زمینه شاهد تحوالت 

چشمگیری در منطقه باشیم.

اخبار کیش

رایزن بازرگانی ســفارت بنگالدش برای 
شناســایی فرصت هــای ســرمایه    گذاری با 
سرپرست معاونت اقتصادی منطقه آزاد کیش 

دیدار کرد.
به گزارش ایلنا؛ سرپرست معاونت اقتصادی 
این ســازمان امروز سه شــنبه ۱9 بهمن در 
نشست با جولیا معین رایزن بازرگانی سفارت 
بنگالدش و جواد اســماعیلی مسئول بخش 
اقتصادی این ســفارت، قوانین و فرصت های 
ســرمایه    گذاری همچنین چگونگی مراودات 

تجاری و گمرکی کیش را تشریح کرد.
حسین همتی این دیدار را فرصتی مناسب 
برای ایجاد تعامالت بین تجار دو کشور برشمرد 
و گفت: تسهیالتی در مناطق آزاد وجود دارد 
که شــرایط را به نحو مطلوب تری نســبت به 
سرزمین اصلی برای ســرمایه    گذار فراهم می 
کند، عدم نیاز به روادید، معافیت های مالیاتی 
و مشوق های گمرکی در خصوص واردات کاال 
بدون تشریفات خاص از جمله این موارد می 

باشد.

همتی مباحث اشتغال، تولید و مشارکت 
اقتصادی را از اولویت های سازمان در بحث ورود 
سرمایه    گذاران خارجی عنوان کرد و افزود: تجار 
و سرمایه    گذاران ایرانی و بنگالدشی با همکاری 
و تعامل می توانند عالوه بر موارد ذکر شده در 
زمینه صادارت کاال نیــز فعالیت کنند که این 
امر مستلزم بررسی های بیشتر و ایجاد ارتباط 
اقتصادی با بنگالدش و شناخت ظرفیت های 

صنایع آن فراخور نیازهای کیش است. 
وی در بخش دیگر ســخنان خــود بیان 
داشت: برای مشارکت در امور تولیدی، جذب 
ســرمایه    گذاران ایرانی بخــش خصوصی و 
استفاده از تجهیزات، امکانات و تکنولوژی های 
همراه ســرمایه    گذار بنگالدشــی می تواند 

تسهیل کننده باشد.
سرپرســت معاونت اقتصادی منطقه آزاد 
کیش با اعالم آمادگی جدی این ســازمان در 

حوزه تجارت دریا تصریح کرد: از پیشنهادات 
این بخش به خوبی استقبال و حمایت می کنیم 
و تسهیالت و زیرساخت ها متناسب با حجم کار 
تجاری برای سرمایه    گذاران فراهم خواهد شد. 
همتی همچنین با اشاره به اینکه فرودگاه 
کیش ســومین فــرودگاه بزرگ در کشــور 
محسوب می شــود گفت: کیش و بنگالدش 
با وجود این فرودگاه، در مســیر هوایی نیز می 
توانند همکاری های تجاری خوبی با کشورهای 

حاشیه خلیج داشته باشند.وی در پایان ضمن 
ابراز خرســندی از این دیدار افزود: امید دارم 
مجموعــه چنین مذاکراتــی خروجی خوبی 
داشته باشد و تعامالت مثبت با هم افزایی هر دو 

طرف انجام شود.
رایزن بازرگانی سفارت بنگالدش در تهران 
نیز در این دیدار حجم مــراودات تجاری بین 
دو کشــور را بســیار کم عنوان کرد و با تاکید 
بر گســترش تعامــالت گفت: بنــگالدش با 
سریعترین رشد اقتصادی در جنوب آسیا و رتبه 

دهم در رشد اقتصادی جهان را دارد.
جولیا معین، با اشاره به برخی ظرفیت های 
اقتصادی این کشــور اظهار داشت: بنگالدش 
دومین صادرکننده بزرگ پوشــاک، سومین 
تولیدکننده انــواع ســبزیجات، چهارمین 
تولیدکننده برنج و سومین تولیدکننده آبزیان 

در دنیا است.

رایزن بازرگانی سفارت بنگالدش، تولید نخ 
کنفی، دارو،میوههای استوایی، پارچه، صنایع 
غذایی و نوشیدنی،اقالم الکترونیک، همچنین 
تولید پوشاک و ماشین آالت نساجی را از جمله 
نقاط قوت این کشــور عنوان کرد که با توجه 
به پیشــنهادات تجار ایرانی می توان به عنوان 
گزینه های سرمایه    گذاری از آنها استفاده کرد. 
معین صــادرات بنگالدش بــه آمریکا را 
۸ میلیارد دالرو صادرات بــه اروپا را بالغ بر 3۰ 
میلیارد دالر عنوان کرد که شامل تولید تمام 

برندها است.
وی در پایان خواســتار مراودات بیشتر و 
برگزاری جلسات با مسئوالن اقتصادی کیش، 
همچنین بازدید از شهرک صنعتی این منطقه 

آزاد شد.
گفتنی است در این دیدار مقرر شد زمینه 
بازدیدهای دو طرفــه از کیش و بنگالدش در 
قالب تورهایی برای هیاتی از تجار برای آشنایی 
بیشتر با شرایط شهرک های صنعتی، قیمت ها 

و ظرفیت ها فراهم شود.
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