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دبیــرکل مناطــق آزاد ســوریه با هدف بررســی 
ظرفیت های تجاری، صنعتی و گردشگری کیش برای 
ایجاد همکاری های دو سویه ســرمایه گذاران سوری و 

ایرانی به این منطقه آزاد سفر کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین   الملل ســازمان 
منطقه آزاد کیش، "ایاد کوســا" در این ســفر از فاز 
6 صنعتــی،  بندرگاه تجــاری و پایانه جدیــد فرودگاه 

بین   المللی کیش بازدید کرد.
"ایاد کوســا" هــدف از این ســفر را آشــنایی با 
ظرفیت های منطقه آزاد کیــش و آگاهی از زمینه های 
مناسب همکاری سرمایه گذاران سوری و ایرانی عنوان 
کرد و افزود: امیدوارم تفاهمنامه همکاری بین مناطق 
آزاد دو کشور به امضا برســد و همکاری  ها بین سرمایه 

گذاران ایران و سوریه به زودی آغاز شود.
دبیرکل مناطق آزاد سوریه تصریح کرد: همانطور که 
ایران در بسیاری از صنایع و تولیدات فعالیت دارد سوریه 
نیز در صنایع به ویژه نساجی تبحر خاصی دارد و مشهور 
است؛ امیدوارم در زمینه های صنعتی، تجاری و بازرگانی 
دو طرف تعامالت و همکاری های قابل قبولی شکل گیرد.

"ایاد کوسا" در ادامه این مطلب بیان داشت: همزمان 
با بحث های تجاری و سرمایه    گذاری موضوع گردشگری 
نیز برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عالقمندیم 

مردم سوریه سهمی از گردشگری کیش داشته باشند 
و تبادل گردشگر نیز از دیگر برنامه های مناطق آزاد دو 
کشور باشد.وی در خصوص اجرای برخی برنامه  ها گفت: 
روند همکاری بین دولت  ها همیشه به صورت قانونگذاری 
بوده و برای اجرای آن باید سرمایه گذاران بخش خصوصی 

این قوانین را پیاده سازی کنند.
دبیرکل مناطق آزاد سوریه همچنین خواستار بررسی 
زمینه های افتتاح یک رستوران عربی و نمایشگاه دائمی 
ارائه محصوالت ســوری در کیش شــد و برای معرفی 
ظرفیت های این منطقه آزاد به سرمایه گذاران سوری 
اعالم آمادگی کرد.گفتنی است محمد چالویی، سرپرست 
معاونت اقتصادی و سرمایه    گذاری سازمان منطقه آزاد 

کیش نیز در این بازدید حضور داشت.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش استفاده 
از ظرفیت های علمی و عملی دانشجویان ممتاز و نخبه جزیره را 
گامي مهم و ارزشمند در راستای پیشرفت آینده کاری فرزندان 

این منطقه عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، ســعید پورزادی تصریح کرد: با استفاده از 
ظرفیت  هاي موجود، ضمن فراهم شــدن فضای رقابتی سالم 
برای کسب مدارج علمی و تخصصی، سبب ایجاد امید و انگیزه 
درجوانان و مشارکت آنان در برنامه ریزی و اجرای پروژه  هاي 

سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه مي شود.
وي اظهار داشــت: بهره مندی بیشــتر از تفکرات خالقانه 
جوانان و استفاده از نیرو و انرژی آنان، زمینه ساز  فعالیت های 

گسترده در کیش خواهد شد.
پورزادی افزود: دراین طرح با اســتفاده از دانشجویان در 
کنار مدیران، تیم های برنامه ریزی و اجرایی ســازمان منطقه 
آزاد کیش و شرکت های تابعه، فضایی برای تربیت مهارت های 
دانشــجویان در محیطی واقعی ایجاد خواهد شد تا آنها برای 
فعالیت های گسترده در جزیره کیش و در سطح کشور آماده 
شوند.معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به تاکید رئیس جمهور کشورمان مبنی بر جوانگرایی و 
استفاده از نیروهای بومی متخصص گفت: نخستین مرحله از 
اجرای این طرح با حضور دانشجویان پردیس بین   الملل کیش 
دانشگاه تهران محقق شــد.پورزادي خاطر نشان کرد: جذب 

مشارکت علمی و عملی دانشجویان در پروژه  ها و برنامه های 
دردست اجرا و اســتفاده از نوآوری و خالقیت جوانان در حال 
تحصیل جزیره به عنوان سرمایه    گذاری ارزشمند برای آینده این 
منطقه خواهد بود.وی فعالیت  هاي عمراني این منطقه را با تکیه 
بر توان داخلی و برنامه ریزي در راستای توسعه و پیشرفت جزیره 
کیش برشمرد و افزود:  از ظرفیت علمی دانشجویان کیش برای 
یافتن راهکارهای علمی جهت رفع مشــکالت و دستیابی به 
روش های منطبق با علم روز در زمینه های مختلف اقتصادی، 

گردشگری، عمرانی، تجاری و ... استفاده خواهیم کرد.
گفتنی است در نخستین  مرحله از اجرای این طرح ۳۳ نفر 
از دانشجویان رشته عمران و معماری پردیس بین   الملل کیش 
دانشــگاه تهران با حضور تیم اجرایی این طرح از پایانه جدید 

فرودگاهی کیش بازدید کردند. 

گامي مهم در راستای پیشرفت آینده کاری فرزندان کیش عنوان شد؛

 استفاده از ظرفیت های علمی و عملی دانشجویان نخبه جزیره
با هدف ایجاد همکاری های دوسویه صورت گرفت؛

سفر دبیرکل مناطق آزاد سوریه به کیش

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش اجرای ماده 65 
احکام توسعه کشور را برای رونق همه جانبه به ویژه در کیش 

ضروری خواند.
به گزارش ایلنا، مهدی کشاورز در نشستی با نمایندگان 
مردم هرمزگان و اعضای کمیسیون عمران مجلس، فلسفه 
ایجاد مناطق آزاد جذب ســرمایه گذار و آبادانی کشــور 
برشمرد و تصریح کرد: مناطق آزاد صادرات محور می توانند 

دروازه کشور به اقتصاد بین   المللی باشند.
وی رســیدن به وضعیت مطلوب را یکی از اهداف اصلی 
سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد و افزود: متاسفانه در 
مناطق آزاد هنوز به وضعیت مطلوب نرســیده ایم، ضعف 
مدیریت یکی از دالیل عدم تحقق اهداف مناطق آزاد است 
که عدم توازن و توسعه برابر به ویژه در جزیره کیش گویای 
این مطلب می باشد.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اظهار داشت: رسیدن به وضعیت مطلوب با اقدامات علمی 
محقق می شود و باید از کار های هیجانی و نمایشی در این 

زمینه پرهیز کرد چرا که موجب شکست خواهد بود.
کشــاورز  با اشــاره به اینکه برخی قوانین اعمال شده 

در طول ســال های گذشــته  موجب برخی ناکامی  ها در 
رسیدن به اهداف مناطق آزاد شده اســت افزود: ماده 65 
قانون چگونگی مناطق آزاد در ماه هــای اخیر بارها مورد 
تاکید رئیس جمهوری کشورمان قرار گرفته و تاکنون اجرا 

نشده است.
کشاورز موضوعاتی از جمله عدم ورود خودرو، مشکالت 
پس از خصوصی سازی شرکت هواپیمایی کیش به عنوان 
ابزار حاکمیتی ســازمان، پیگیری دریافــت مجوز برای 
رسیدگی به مشــکالت فرهنگیان در صدر امور، پیگیری 
معضالت افزایش اجاره بها و ســاخت مســکن همچنین 
شناسایی افراد دارای شرایط خاص در این زمینه، شناسایی و 
تعیین تکلیف 20 هزار واحد خالی از سکنه، نظارت بر تعدیل 
قیمت  ها و اجرای قانون 15 درصد افزایش اجاره بها را نیز در 

این نشست مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی برپایی رویداد جام جهانی قطــر را فرصتی مغتنم 
برای معرفی و ارائه ظرفیت های منطقه آزاد کیش برشمرد و 
هیئت های ورزشی جزیره را بر آسیب شناسی های متناوب 
و مهیا سازی زیرساخت  ها در راستای رشد و توسعه ورزش و 

گردشگری ورزش  به دور از حرکات نمایشی مکلف دانست.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با ابراز گالیه مندی 
از ســازمان تامین اجتماعی گفت: برای ساخت درمانگاه 
تامین اجتماعی در کیش زمینه همکاری فراهم است و هنوز 

اقدامی از طرف این ارگان انجام نشده است.
کشاورز در بخش دیگر ســخنان خود به موضوع انتقال 
گاز اشاره کرد و افزود: هزینه های انتقال گاز به جزیره کیش 
پرداخت شده است و پس از 16 سال نه تنها  گاز به جزیره 

کیش نرسیده بلکه پاالیشگاهی نیز ساخته نشده است.

وی همچنین واگذاری تولید و توزیع در شــرکت آب و 
برق از سال 1۳80 را یکی از بزرگترین معضالت زیرساختی 
و موجب اخالل در تصمیمات حاکمیتی ســازمان منطقه 
آزاد کیش برشمرد.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان تصریح کرد: طبق بررسی های انجام شده معضالت 
و مشــکالتی در جزیره کیش وجود دارد که باید با جدیت 
تمام و استفاده از توان و ظرفیت همه بخش های مربوطه در 
جزیره و بازبینی برخی قوانین از سوی مسئوالن دولتی مورد 

بازبینی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کرد

اجرای کامل ماده ۶۵ ضرورتی برای مناطق آزاد

گزارش
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
رونق فعالیت های توسعه ای جزیره کیش 
را در گرو آموزش صحیح و بسترسازی 

برای تولید برشمرد.
به گزارش ایلنا، مهدی کشــاورز در 
بازدید از هنرستان مبین خلیج فارس و 
آزمایشگاه کشت و بافت گیاهی، اهمیت 
و رسیدگی به فضای سبز جزیره کیش 
را یکی از دغدغه های ســازمان عنوان 
کرد و گفــت: اجرای این طــرح نیاز به 

فعالیت تیمی و عملیاتــی دارد و ما به 
عنوان نهاد حاکمتی در زمینه تامین مالی 
وسرمایه    گذاری اولیه از این طرح حمایت 

می کنیم.
وی با اشــاره به اهمیت این موضوع 
افزود: فرآیند مد نظــر باید با دیدگاهی 
علمی و یک دوره تکمیلی، برنامه ریزی 
و ارائه شود.کشــاورز اظهار داشــت: به 
طور قطع نحوه هزینه کــرد در تمامی 
حوزه  ها باید بازبینی شود، همچنین برای 

پیشــرفت امور تمام توان و تالش خود 
را باید به کار گیریم، بــه عنوان یک فرد 
ماهر مشکالت را مشاهده کرده و قابلیت 
حل آن را داشته باشــیم و با ارائه برنامه 
پیشنهادی مدون، میزان سرمایه مورد 

نیاز هر بخش مشخص شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
تصریح کرد: عدم تحقق وعده و شعارهای 
دوره هــای مدیریتی پیشــین موجب 
نارضایتی مردم شده است، بنابراین نیاز به 

برنامه ریزی دقیق و ارائه راهکارهای مورد 
نیاز برای رفع اینگونه مشکالت هستیم.

کشاورز تاکید کرد: توجه داشتیم باشیم 
که حمایت های الزم در راستای توسعه 
مرکز کشت و بافت باید با هدف تبدیل 
مهارت  ها به یک شــاخص و تبدیل علم 
به صنعت انجام شود.مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش بیان داشــت: جزیره 
هندورابی می تواند  پایلوت فعالیت هایی 
در زمینه پرورش گیاهــان و نگهداری 

برخی پرندگان و جانوران باشــد.مدیر 
هنرستان مبین خلیج فارس و آزمایشگاه 
کشــت و بافت گیاهــی در ادامه گفت: 
هنرستان مبین خلیج فارس سال 1۳96 
در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۳۳4 متر 
بهره برداری شد و اکنون دارای 10 کالس 
آموزشی است که بالغ بر 250 دانش آموز 

از این مجموعه فارغ التحصیل شده اند.
هادی پور با اشاره به این که اولین موزه 
دیرینه شناسی در این مجتمع آموزشی 
دایر شده اســت افزود: این موزه دیرینه 
شناسی نوپا نزدیک به شرایط استاندارد 
می باشد و تا کنون موفق به شناسایی 40 
گونه فسیل در سطح جزیره شده که عمر 
آن  ها از یک تا 20 میلیون سال تخمین 
خورده اســت.وی در ادامه تصریح کرد: 
یکی از اهداف موزه آشنایی، دانش آموزان 
با فعالیت های زیست بومی منطقه بوده 
که در ســطح خاورمیانه تاکنون انجام 

نشده است.
مدیر عامل موسسسه خیریه همره 
افق قریب و موســس مجتمع آموزشی 
مبیــن خلیج فــارس کیش هــدف از 
فعالیت های مجتمع آموزشی را سعی در 
گسترش رشته های کار و دانش در سطح 
کشور عنوان کرد و جزیره کیش را یکی از 
مناطق با ظرفیت های قابل قبول برای 
ســرمایه    گذاری در این زمینه برشمرد.
وحید صباغیان، به آزمایشگاه کشت و 
بافت فعال در این مجموعه اشاره کرد و 
بیان داشت: آزمایشگاه کشت و بافت این 
هنرستان برای نخســتین بار و با کمک 

وزارت آموزش و پــرورش و حوزه فنی و 
حرفه ای و کار دانش در کیش تصویب و 

راه اندازی شده است.
وی در ادامه مطلب با تاکید بر اینکه 
وزارت آمــوزش و پــرورش از جــذب 
دانش آموزان در رشــته کشت و بافت 
اســتقبال می کند افزود: این رشــته با 
توجه به محدودیت منابع آب و مشکالت 
موجود کارگشا خواهد بود و می تواند و 
با تکنولوژی گسترده در بحث صادرات 
و دانش بنیان نقش مهمی برای رشــد و 
توسعه منطقه ایفا کند.در ادامه دکترای 
ژنتیک و اصالح و مدرس رشــته بافت 
کشت و سلول در کیش با اشاره به نبود 
خاک حاصلخیز و کشاورزی در جزیره، 
یکی از اهداف راه اندازی این رشــته را 
تامیــن گل و گیاه هــای الزم و تزیینی 
هتل های این منطقــه آزاد بدون نیاز به 
خاک عنوان کرد که با قیمت های بسیار 
باال تامین می شــود و یکی از مشکالت 
هتلداران به شمار می رود.محمودرضا 
شــعبانی فر افزود: وارد کــردن برخی 
گونه های گیاهی از جمله کونوکارپوس 
معضالتی در زیرساخت های شهری ایجاد 
کرده است و به همین دلیل هزینه های 
بسیاری را در آینده برای سازمان منطقه 
آزاد کیش به همراه خواهد داشت.شایان 
ذکر اســت در این بازدید رضا شجیع، 
مشــاور و سرپرســت اداره کل حوزه 
مدیرعامل و محمد چالویی سرپرست 
معاونت اقتصادی و سرمایه    گذاری نیز 

حضور داشتند.

مهدی کشاورز تأکید کرد؛

بسترسازی برای تولید؛ زمینه ساز رونق فعالیت های توسعه ای کیش
 برگزاري جشنواره “ چله تابستونه” 

در کیش
سرپرســت معاونــت 
گردشــگری ســازمان 
منطقــه آزاد کیــش از 
ره  ری جشــنوا برگــزا
تابســتانه به مدت 40 روز 

در جزیره کیش خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، جواد جمالي جشنواره تابستانه را 
جشــنواره ای تقویمی عنوان کرد و گفت: هر ساله با 
همت بخش خصوصی و فعاالن گردشگری جشنواره 
تابستانی در کیش برگزار می شــد.جمالی با اشاره به 
این که در ســال جاری نیز برنامه های متنوعی برای 
این رویداد در نظر گرفته شده، اظهار داشت: به دلیل 
مقارن بودن جشنواره تابســتانه با ایام محرم و صفر 
مدت زمان این رویداد محدود خواهد بود.وی در ادامه 
افزود: مدت زمان برگزاری این جشنواره 40 روز بوده 
و به همین جهت این جشنواره "چله تابستونه کیش" 
نامگذاری شده است که با همکاری بخش خصوصی به 
ویژه موسسه جشنواره ها برگزار خواهد شد.سرپرست 
معاونت گردشــگری ســازمان منطقه آزاد کیش با 
تاکید بر این موضوع کــه امیدواریم در حوزه مذهبی 
نیز برنامه های خاصی با رویکرد گردشگری در جزیره 
کیش برگزار کنیم افزود: ســوگواره ای خاص در ایام 
عزدارای ســرور و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحسین )ع( و اربعین حســینی برگزار خواهد شد و 
استفاده از ظرفیت اقوام مختلف ایرانی ساکن در کیش 
نیز برای برگزاری این ســوگواره در نظر گرفته شده 
است.شایان ذکر است جشنواره تابستانی کیش از 2۷ 
خرداد تا ۷ مرداد با همکاری بخش خصوصی و موسسه 

جشنواره ها برگزار خواهد شد.
    

برگزاری دوازدهمین نمایشگاه صنایع 
دریایی و دریانوردی در جزیره

دبیــر دوازدهمیــن 
نمایشــگاه بین المللــی 
و  یــی  یا ر د یــع  صنا
دریانــوردی از برگزاری 
دوازدهمین نمایشــگاه 
و  یــی  یا ر د یــع  صنا

دریانوردی در جزیره کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز کیش، 
پیمان مسعودزاده، گفت: دوازدهمین نمایشگاه بین 
المللی صنایع دریایی و دریانوردی 2۳ تا 26 خرداد در 
مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برگزار 
خواهد شــد.وی هدف از برگزاری این نمایشــگاه را 
توســعه اقتصاد دریا محور، توســعه تجارت صنعت 
دریایی در زمینه های کشــتیرانی، طراحی، کشتی 
سازی، بنادر، دریانوردی، شــیالت، محیط زیست، 
گردشــگری و فراساحل برشــمرد.وی گفت: اشاعه 
فرهنگ دریایی، ایجاد و ارتقای توسعه روابط علمی و 
تجاری، افزایش سهم بازار از خدمات بندری و دریایی 
منطقه ای و جهانی، ایجاد فرصت مناسب برای تعامل 
بیشــتر با نخبگان دریایی و حضور دانشگاه ها، مراکز 
تحقیقاتی، آموزشــی دریانوردی و نیز شرکت های 
دانش بنیان از اهداف و ویژگی های این نمایشگاه است.

    
کیش، میزبان نخستین دوره مدیریت 

قایقرانی بادبانی
رئیس فدراســیون 
قایقرانــی ایران گفت: 
ه  ر و د نخســتین 
مدیریــت قایقرانــی 
بادبانی 22 تا 26 خرداد 
بــه میزبانــی هیأت 

قایقرانی منطقه آزاد کیش برگزار خواهد شد.
بــه گزارش خبرگــزاری صداوســیما، علیرضا 
سهرابیان با اشــاره به برگزاری مجموعه کارگاه های 
آموزشی قایقرانی بادبانی به میزبانی هیأت قایقرانی 
منطقه آزاد کیش، افزود: این نخستین دوره مدیریت 
قایقرانی بادبانی در تاریخ ورزش ایران است و تحت نظر 
فدراسیون جهانی و با همکاری مستقیم کنفدراسیون 

قایقرانی بادبانی آسیا در ایران برگزار خواهد شد.
وی افزود: مقدمات برگزاری این دوره آموزشــی از 
حدود سه ماه گذشته آغاز شد و با هماهنگی های الزم با 
کنفدراسیون قایقرانی بادبانی آسیا، پس از ارزیابی های 
فنی، از 20 شرکت کننده با داشتن سابقه فنی، تخصصی 
و کارشناسی حوزه قایقرانی بادبانی دعوت شد تا در این 
دوره تخصصی شرکت کنند.سهرابیان درخصوص دوره 
آموزشی قایقرانی بادبانی در کیش تصریح کرد: این دوره 
آموزشی توســط آقای عبدالرحمن ارشد، نایب رئیس 
کنفدراسیون قایقرانی بادبانی آسیا و از مدرسان ارشد 
فدراســیون جهانی برگزار خواهد شد.نخستین دوره 
مدیریت قایقرانی بادبانی از 22 تا 26 خرداد به میزبانی 
هیئت قایقرانی منطقه آزاد کیش و در مجموعه مارینا 

کیش برگزار خواهد شد.

خبر


