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سرپرست جدید ســازمان منطقه 
آزاد کیش در راستای حمایت از کسب 
و کارها در این منطقــه از کاهش زمان 

صدور پروانه ساخت به دو روز خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا لواسانی، 
پنجشــنبه ۲۷ آبان، به همراه برخی 
از معاونــان، مدیــران و مدیران عامل 
شرکت های تابعه در بازدید از واحدهای 

صنعتی، از تســریع در فرآیند اداری 
شهرســازی برای رفاه حــال فعاالن 
حوزه صنعت و تولید جزیره خبر داد و 
گفت: کسانی که به شهرسازی مراجعه 
می کنند اگر مدارک و نقشــه ساخت 
زمین آنها آماده باشد می توانند ظرف 
دو روز کاری مجوز خود را دریافت  کنند.
وی بر لزوم اهمیــت رونق تولید در 
جزیره کیش اشاره داشــت و افزود: با 
حمایت ســازمان منطقه آزاد کیش 
واحدهای صنعتی باید به سمت رونق 
تولید داخلی حرکت کنند که در صورت 
عدم رونق و فعالیت این واحدها، از سوی 
سازمان زمین واگذار شده پس گرفته 
خواهد شد.لواسانی در ادامه بازدیدها 
و با حضور در یکــی از واحدهای تولید 
محصوالت بهداشتی و آرایشی بر اهمیت 
درج برند ایرانی در محصوالت تولیدی 
تاکید داشــت و گفت: درج برند ایرانی 

در محصوالت تولیدی همراه با افزایش 
کیفیت ســبب رونق تولید و استقبال 
گسترده مردم از تولیدات داخلی خواهد 
شد.وی همچنین دســتور پیگیری و 
مرتفع کردن مشکالت یکی از واحدهای 
تولید تابلوهای نقاشــی و تزئینی در 
کیش را صادر کرد و گفت: فرآیند ارسال 
تابلوهای تولیدی کیش به ســرزمین 

اصلی تسهیل می شود.
سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد 
کیش بر رفع مشکل انشعاب آب یکی 
دیگر از واحدهای تولید لوازم بهداشتی 
و آرایشی تاکید کرد و افزود: تا آخر هفته 
مشکل واحد آرایشی و بهداشتی باید 
مرتفع و نتیجه آن به سازمان اعالم شود.

لواسانی خاطرنشان کرد: سازمان 
منطقــه آزاد کیش به عنــوان نقش 
حاکمیتــی در جزیره بایــد نظارت 
دقیق بر مشــکالت مردم و واحدهای 

صنعتی و تولیدی داشــته باشد.وی با 
حضور در یکــی از واحدهای خدماتی 
و آزمایشگاهی ژئوتکنیک در جریان 
فرآیند فعالیت و مشکالت پیش روی 
این مجموعه قــرار گرفت و گفت: این 
شرکت برای دریافت گواهینامه های 
مربوطه نیاز به تغییر نام از شخصی به 
حقوقی دارد که دستور بررسی در این 

خصوص صادر شد.
همچنیــن لواســانی در بازدید از 
واحد آزمایشگاهی »تعمیر بی سیم« 
که دانشــگاه های« پیام نــور و علمی 
کاربردی« در قالب کارگاهی؛ دوره های 
آموزشی را در آن واحد برگزار می کنند 
این مهم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
فرآیند صدور سند این واحد در دستور 
کار قرار گرفته است و در آینده نزدیک 
صادر می شود.وی فعالیت یکی دیگر 
از واحدهای تولیــدی در زمینه تامین 

پوشــاک مورد نیاز بازار مرکز تجاری و 
مروارید را گامی دیگر در راستای رونق 
تولید دانست و اظهار داشت: اختصاص 
تســهیالت مورد نیاز از سوی سازمان 
جهت فراهم شــدن شــرایط فعالیت 
واحدهای صنعتی در این منطقه مورد 
توجه ویژه قرار گرفته است.لواســانی 
دستور بررسی یکی دیگر از واحدهای 
تولیدی فنس هوشمندســازی برای 
برخی از حفاظ های امنیتی را صادر کرد.
گفتنی اســت بررســی مشکالت 
و فراهــم کردن زمینه های توســعه و 
پیشرفت واحدهای »تولید و مونتاژ درب 
و پنجره آلمینیومی، تعمیر دستگاه های 
موتوری، تمدید مهلت ساخت برخی از 
واحدهای صنعتی به مدت شش ماه« از 
جمله موضوعات مطرح شده در بازدید 
سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد 

کیش بود.

سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد کیش:

روند صدور پروانه ساخت در کیش به دو روز کاهش یافت

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
صدور مجوزهای موقــت برای صیادان را 
یکی از مهمترین راه حل های این مشکل 

دانست و بر تسریع آن تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا لواسانی در 
دیدار با ســید پرویز محبی معاون صید و 
بنادر ماهیگیری، با تاکید بر لزوم اهمیت 
مقابله با ورود صیادان مناطق هم جوار به 

حریم آب های کیش و صید غیرمجاز، گفت: باید شرایط 
استقرار یگان حفاظت شیالت در این منطقه در دستور 

کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: استقرار یگان حفاظت شیالت مستلزم 

برخورداری از نیروهای آموزش دیده است. 
 لواسانی با اشــاره به اهمیت فعالیت آبزی پروری در 
کشــور تاکید کرد: از انحصاری شدن مجوزهای کسب و 
کار جلوگیری می کنیم و آماده  مشارکت با سرمایه گذاران 

متعهد و شایسته هستیم.
وی همچنین مقابله با قاچاق و تجاوز صیادان مناطق 

مجاور به حریم منطقــه  کیش را اقدامی 
هوشمندانه در جهت رفع مشکالت این 
حوزه عنوان کرد و افزود: صدور مجوزهای 
کوتاه مدت و اســتقرار یــگان حفاظت 
می تواند رضایــت صیــادان را به دنبال 

داشته باشد. 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
حل مشــکالت مردم را یکــی از وظایف 
مهم مسوالن این سازمان برشمرد و گفت: با بزرگ ترین 
صیدهای غیرمجــاز مقابله خواهیم کــرد و در ازای آن 
سازمان صید و بنادر و ماهیگیری فرآیند صدور مجوزها  

صیادان را تسهیل می کند.
لواسانی با تاکید بر این که شیالت درخصوص صدور 
مجوزها باید به وظایف خود طبق نیاز منطقه و تشخیص 
سازمان عمل کند، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد کیش 
همکاری الزم در جهت حفظ ذخائــر و منابع آبی خلیج 
فارس را خواهد داشت و دستور بررسی و تحقیقات در این 

حوزه را صادر کرد.

یک تاجر و فعال حوزه بین الملل، از امکان 
معرفی جهانی کیش در پلتفرمی بین المللی 
از طریق سفارتخانه ها خبر داد و گفت: روابط 

بین المللی الزمه پیشرفت کیش است.
به گزارش ایلنا؛ محمد حقیریان، در نشست 
با محمدرضا لواســانی،  سرپرســت سازمان 
منطقه آزاد کیش، مشکالت و معضالت پیش 
آمده به دلیل عدم رعایت قوانین اصلی مناطق 

آزاد را بر تمامــی زمینه های جزیره موثر برشــمرد و گفت: 
ســال ها پیش 90 درصد لوازم یدکی ایران از کیش تامین 
می شد، سال 13۷4 که کیش قانونمند و اجازه فروش زمین 
و ساخت و سازها صادر شد، مردم حتی 4 ماه در انتظار بلیط 
برای ســفر به کیش بودند.وی افزود: توسعه کیش مرهون 
زحمت و تالش سرمایه گذاران و کارآفرینان است و در حال 
حاضر با بی توجهی به برخی موارد و عدم حمایت های الزم  

برخی از آنها نزدیک به ورشکستگی هستند.
حقیریان تصریح کرد: منتفی شــدن تجارت خارجی، 
موانع واردات و صادرات، نبود پرواز های خارجی، نوســانات 

ارز و مشکالت ســرمایه گذار در اجرای طرح 
و بسیاری موارد دیگر نشــان از بی توجهی به 
جایگاه بخش خصوصی است و سرمایه گذار 
امیدی برای ادامه نــدارد و دولت باید به جای 
ایجاد موانع بر ســر راه مناطق آزاد ما را یاری 

کند.
وی بــا بیــان اینکــه اعضــای انجمن 
ســرمایه گذاران و کارآفرینــان در تمامــی 
حوزه های کیش دست به دســت هم داده اند و عمر خود را 
صرف آبادانی کیش کرده اند تا کیش امــروز به وجود آمده 
گفت: منفعل بودن بخش بین المللی صدمات جدی به ما وارد 

خواهد کرد و باید این مورد بازبینی شود.
فعال حوزه بین الملل کیش گفت: مــا در حوزه تجارت 
بین الملل امکاناتی داریم که می توانیم از طریق سفارتخانه ها 
کیش را در پلتفرم بین المللی و جهانی معرفی کنیم، بنابراین 
به دنبال علل و چالش ها بگردیم و امید دارم بتوانیم راهکارهای 
خوبی برای صیانت از زحمات سرمایه گذاران و کارآفرینان  

قدیمی کیش ارائه کنیم.

روابطبینالمللیالزمهپیشرفتکیشاستصدورمجوزهایموقتصیادانمشکالتراهموارمیکند

سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد کیش 
تقویت روحیه جهادی با هدف به اتمام رساندن 
طرح پایانه مسافری جدید فرودگاه بین المللی 
کیش را به عنوان برنامه های نخســت سازمان 

معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا نوایی لواسانی در 
نخستین بازدید خود از طرح های عمرانی کیش؛ 
اقدامات ارزشــمند طرح پایانه مسافری جدید 
فرودگاه را به عنوان اجر دنیوی و ســبب رونق 

کسب و کارها در جزیره کیش عنوان کرد.
وی با بیان این که با تالش های بی وقفه عوامل 
و کارگران پر تالش این طرح شــاهد پیشرفت 
فیزیکی 90درصدی ساختمان پایانه مسافری 
فرودگاه بین المللی کیش هستیم، گفت: این 
طرح سبب رونق اشــتغالزایی در جزیره و نقش 

تاثیرگذار در سطح کشور خواهد داشت.
نوایی لواسانی تقویت روحیه جهادی برای 
تکمیل طرح پایانه مســافری جزیره را اولویت 

نخست ســازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد 
و گفت: با روحیه جهــادی این طرح به زودی به 

بهره برداری خواهد رسید.
سرپرســت جدید ســازمان منطقــه آزاد 
کیش، خاطرنشان کرد: به طور حتم در گرمای 
طاقت فرســای تابســتان عوامل و کارگران با 
سختی های پیش رو گام های موثری به سمت 
توسعه این طرح برداشــتند و این اقدام مهم و 

ارزشمند قابل تقدیر است.

نوایی لواســانی ضمن قدردانی از پیشرفت 
قابل توجه طرح پایانه مسافری جدید فرودگاه 
کیش، افزود: باید یک نوید به همه مردم ایران به 
ویژه ساکنان کیش داد که تاریخ رونق اقتصادی 
در کیش به دو بخش قبل از افتتاح و بعد از افتتاح 
این طرح تقسیم می شــود؛ امیدواریم پس از 
افتتاح پایانه مسافری فرودگاه کیش شاهد رونق 

اقتصادی در این منطقه باشیم.
نوایی لواســانی با تاکید بر این که در حوزه 
زیرساخت های جزیره کیش اقدامات اساسی 
انجام شده است، اظهار داشت: برای تامین منابع 
مالی در اقصی نقاط کشــور با مشکالت عدیده 
ای مواجه هستیم ولی در خصوص این طرح که 

سبب رونق و اشتغالزایی در جزیره و کشورمی 
شود منابع آن را تامین کردیم و تالش می کنیم 
به زودی شاهد بهره برداری از این طرح ارزشمند  

باشیم.

محمدرضا نوایی لواسانی مطرح کرد:

جزیرهکیشدرآستانهتحولزیرساختهایعمرانی

خبر
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برگزارینخستینجلسهمالقات
مردمیمحمدرضالواسانی

سرپرست جدید 
ســازمان منطقه آزاد 
کیش برای رسیدگی 
به مشکالت ساکنان 
جزیــره، نخســتین 
جلسه مالقات مردمی 

خود را برگزار کرد.
به گزارش روابــط عمومی و امــور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا لواسانی 
سرپرســت جدید ســازمان منطقــه آزاد کیش 
شامگاه پنجشــنبه ۲۷ آبان، در دیدار صمیمی با 
تعداد ۷0 نفر از ســاکنان جزیره در مصالی بزرگ 
کیش، ضمن شنیدن مســائل و مشکالت مطرح 
شده دستور مساعد به معاونت ها و مدیریت های 

مربوطه صادر کرد.
گفتنی است وضعیت معیشــتی، تسهیالت 
بانکی، درخواســت مجوز ایجاد مراکز خدماتی و 
گردشگری، مشکالت پیرامون اجاره بهای غرفه های 
بازارها، بخشودگی جرائم، اشتغال، مشکالت بیمه 
اي و ارائه طرح هایي در حوزه کسب و کار و فعالیت 
اقتصادي از جمله موارد مطرح شده در نخستین 
جلسه مالقات مردمی محمدرضا لواسانی سرپرست 

جدید سازمان منطقه آزاد کیش بود. 
گفتنی اســت در نخستین نشســت مالقات 
مردمی محمدرضا لواسانی، به مشکالت ۷0  نفر از 

ساکنان جزیره کیش رسیدگی شد.
    

معرفیاعضایشورایشهرکیش
بهعنوانبازرسان
ویژهسرپرستسازمان

سرپرست جدید 
ســازمان منطقه آزاد 
کیش با ارج نهادن به 
آرای اقشــار مختلف 
مردم بــرای انتخاب 
اعضــای شــورای 
اسالمی شهر کیش این اعضا را به عنوان بازرسان 

ویژه خود معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا لواسانی در نشستی 
با اعضای شورای اسالمی شهر کیش در سازمان، با 
ارج نهادن به بیش از 14 هزار رأی ساکنان جزیره 
و اعتماد مردم، گفت: اعضای شورای اسالمی شهر 
کیش با توجه به این که ارتباط مستقیم و نزدیک با 
اقشار مختلف جامعه دارند، می توانند نقش مهمی 

در مرتفع کردن مشکالت ایفاء کنند.
 لواســانی حضور اعضای شورای اسالمی شهر 
کیش در تمام برنامه ها و نشســت های تخصصی 
ســازمان منطقه آزاد کیش را ضروری دانســت و 
اظهار داشت: شورای شهر کیش می تواند به عنوان 
بازوی مشورتی ســازمان در حل مشکالت مردم 

نقش آفرینی کنند.
وی شــورای اسالمی شــهر کیش را مسئول 
برنامه ریزی و تشکیل شورای مشورتی و نخبگان 
معرفی کرد و گفت: حضور مــردم در برنامه های 
سازمان منطقه آزاد کیش اهمیت باالیی دارد و در 
تمام حوزه ها توجه ویژه به عموم مردم از اولویت های 

این سازمان است.
سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد کیش با 
بیان این که تمام تالش خود را برای رفع مشکالت 
مردم این منطقه به کار گرفته ایم، افزود: باید مردم 
ضعیف جامعه از خدمات سازمان منطقه آزاد کیش 
بهره مند شوند.محمدرضا لواسانی در ادامه تصریح 
کرد: بــرای ارائه خدمات شایســته در حوزه های 
درمانی به مردم؛ راه اندازی اتوبوس ســالمت در 
مناطق ضعیف جزیره در دســتور کار قرار گرفته 
است.لواسانی بر ضرورت تامین تجهیزات و ابزارهای 
مورد نیاز برای ارائه خدمات شایسته به مردم تاکید 
کرد وگفت: ارائه خدمات شایســته به مردم ابزار 
مردمی و رونق اقتصادی ابزار اقتصادی را نیاز دارد 
از این رو برای محقق شدن این مهم باید گام های 

موثری در این حوزه ها برداشت.
وی پاســخگویی بــه مطالبات مردمــی را از 
مهمترین مســئولیت های اجتماعی برشــمرد 
و تاکید کــرد: خدمت به مــردم و برطرف کردن 
مشکالت اجتماعی از موضوعات بسیار مهمی است 
که شواری شهر کیش می تواند در این زمینه کمک 

شایان توجهی داشته باشد.

اخبار کیش

کیش

سرپرســت ســازمان منطقه آزاد کیش 
برخورداری سازمان و شــرکت های تابعه از 
نیروهای متخصص و توانمند را الزمه پیشرفت 
و توسعه زیرســاخت ها و رونق اقتصادی این 

منطقه عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، چهارشنبه ۲6 آبان 
محمدرضا لواسانی به همراه برخی از معاونان و 
مدیران سازمان و مدیران عامل شرکت های 
تابعه در بازدید از بخش های مختلف بندرگاه 
کیش و گفتگو با مراجعه کننــدگان در این 
مجموعه بر لزوم اهمیت تسهیل و تسریع در 

ارائه خدمات به عموم مردم تاکید کرد.
محمدرضا لواســانی بر اســاس گفتگو با 
مراجعه کنندگان در بندرگاه کیش، سطح ارائه 
خدمات به مردم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
تمام فرآیندهای اداری برای رفاه حال ساکنان 

و فعاالن اقتصادی این منطقه باید از کیفیت و 
سرعت باالیی برخوردار باشد.

وی الزمه تحقق این مهم را حضور نیروهای 
متخصص و توانمنــد در حوزه های مختلف 
برشمرد و افزود: با مدیریت هوشمندانه و ارتباط 

مناسب در شان ســرمایه های اجتماعی می 
توان گام های موثری در این زمینه برداشت.

لواسانی خاطرنشــان کرد: جذب نیرو در 
تمام مجموعه ها بدون اجازه شخص مدیرعامل 
سازمان ممنوع است و باید قبل از جذب نیرو 

رزومه افراد به دفتر مدیرعامل ارائه شود.
وی پویایی و پیشــرفت هــر مجموعه را 
مستلزم برنامه ریزی دقیق و هدفمند و داشتن 
نیروهای متخصص دانست و گفت: در سازمان 
منطقه آزاد کیش و شــرکت های تابعه هیچ 
نیرویی نباید بیکار باشد و پویایی حوزه های 
مربوطه بیانگر عملکرد مثبــت آن مدیریت 

است.

سرپرســت جدید ســازمان منطقه آزاد 
کیش در خصــوص تعمیر کشــتی و تامین 
تمام قطعات در بندرگاه کیش، اظهار داشت: 
اهمیت و توانایی پیمانکار منتخب از مهمترین 
موضوعاتی است که باید در قرارداد مورد توجه 

قرار گیرد.
وی در رابطــه با فعــال شــدن برخی از 
کشتی های موجود در بندرگاه کیش، تاکید 
کرد: اقدامات خالقانه و ایده های نو می تواند 
در این زمینه راه گشا باشد و سازمان نیز از تمام 

کسب و کارها حمایت می کند.
لواسانی طی بازدید از شرکت دانش بنیان 
در حوزه تولیدات انواع شــناور، اسکله های 
شناور مستقر در سوله های بندرگاه کیش که 
قصد راه اندازی تاکسی دریایی را دارد، گفت: 
از طرح های نو و خالقانه استقبال می کنیم از 
این رو طرح پیشنهادی از سوی سازمان مورد 

بررسی قرار می گیرد.همچنین لواسانی از ارائه 
طرح این شرکت دانش بنیان با موضوع »قطب 
صنعت دریایی کشور« در کیش استقبال کرد و 
گفت: پس از بررسی و تایید این طرح می توانیم 
به کشورهای خارجی نیز صادرات داشته باشیم.
وی در بازدید از اسکله بندرگاه بر لزوم اهمیت 
موضوعات حقوقی این مجموعه اشاره کرد و 
افزود: کارگروهی متشکل از اعضای حقوقی 
سازمان و شــرکت توســعه مدیریت بنادر و 
فرودگاه های کیش تشکیل و نتایج آن نیز تا 

هفته آینده ارائه شود.
الزم به ذکر اســت کمبود نیروی انسانی 
متخصص، کمبود خودرو، تامین منابع برای 
توسعه زیرساخت ها، مسکن پرسنل، احداث 
واحد های مسکونی برای کارمندان، الیروبی 
اسکله 35 هزار تنی و عدم معافیت های مالیاتی 
از جمله مباحث مطرح شده در این بازدید بود.
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