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رضایتمندی جامعه صیادی 
کیش از اقدامات شرکت توسعه 

ومدیریت بنادر و فرودگاه ها
مدیرعامل شرکت توســعه ومدیریت بنادر 
وفرودگاه های منطقه آزاد کیش از ارتقاء امکانات 
وزیرســاخت های بندرصیادی کیش در جهت 

تامین مطالبات صیادان خبرداد .
به گزارش ایلنا؛ در نشســتی با حضور شیخ 
یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت کیش، علی 
عرب مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر 
وفرودگاه های منطقه آزاد کیش و رییس شورای 
شــهر کیش موضوعات مربوط به بندر صیادی 

جزیره کیش بررسی شد.
در این نشست  شیخ یعقوب شمس با تقدیر از 
تالش های علی عرب در تامین مطالبات صیادان 
گفت: با اجرای طرح های عمرانی و توســعه ای 
متعدد ، بندر صیادی کیش نسبت به گذشته از 
امکانات بهتری برخوردار اســت و بخش زیادی 
از مطالبات صیادان درخصوص امکانات سخت 

افزاری وخدمات تامین شده است. 
وی ضمن ابراز خرســندی از روند توســعه 
این بندر که برای کســب رزق صیادان وخانواده 
هایشــان اهمیت زیادی دارد افــزود: اقدامات 
عمرانی و تالش انجام شده، آینده خوبی را برای 
بندر صیادی کیش رقم خواهد زد . وی با اشــاره 
به بیانات رهبرمعظم انقــالب درخصوص بهره 
گیری از ظرفیت های دریایی در جهت دستیابی 
به اقتصاد پایدار تاکید کرد: توسعه بندرصیادی 
کیش می تواند ضمن اشتغال زایی برای ساکنان 
کیش، با صادرات محصوالت و فــرآورده های 
دریایی به داخل کشور، زمینه ساز رونق اقتصادی 

این جزیره باشد.

عبدالنبی شرفی رییس شورای شهر کیش 
هم دراین نشســت با بیان اینکه ارتقاء وضعیت 
بندر صیادی کیش هدف اصلــی برگزاری این 
نشست است گفت: نصب امکانات آتش نشانی 
روی اســکله، اختصاص زمین برای سردخانه و 
فروشگاه، افزایش پارکینگ های شناوربرای قایق 
ها، تجهیز پارکینگ خشکی به امکانات شستشوی 
قایق ها، تخلیه اسکله از شــناورهای توقیفی و 
اختصاص انشــعاب برق برای شناورها از جمله 
مطالبات تعاونی صیادان کیش بود که درجلساتی 
با شورای شهر مطرح شده است . وی افزود: تعیین 
تکلیف وضعیت دفتر تعاونی صیادان نیز ازدیگر 
مواردی اســت که تعاونی صیادان پیگیری می 
کند و با توجه به رویکرد مثبــت تیم مدیریتی 
شرکت توســعه ومدیریت بنادر و فرودگاه های 
منطقه آزاد کیش این مطالبات دردست بررسی 
اســت. رییس تعاونی صیادان کیش هم دراین 
نشست با تقدیر از اقدامات انجام شده، درگزارشی 
نیازهای بنــدر صیادی رامطرح کــرد.  در ادامه 
علی عرب مدیرعامل شرکت توسعه ومدیریت 
بنادر وفرودگاه های منطقه آزاد کیش با تشریح 
بخش هایی از اقدامات انجام شده درسال گذشته 
گفت: تامین مطالبات صیادان یکی از برنامه های 
اصلی این شرکت است و درجهت رفع مشکالت 
وکمبودهای این حوزه در بازدیدی که بعد از عید 
نوروز از اسکله صیادی انجام شد، آسفالت بازوهای 
بندر ، تعویض سایبان اسکله ، ساخت پارکینگ 
خشکی ، ارتقاء سیستم سوخت رسانی و نصب 
تجهیزات آتش نشانی واطفاء حریق برای طراحی 
و اجرا دردستور کار قرار گرفت . وی درخصوص 
افزایش زیرساخت های بندر صیادی و تکمیل 
امکانات این حوزه، برنامه های آتی خود را اعالم 
و تصریح کرد: شرکت توســعه و مدیریت بنادر 
وفرودگاه هــا آمادگــی الزم را دارد تا درصورت 
درخواست سرمایه گذار برای ساخت کارخانه یخ 

سازی، زمین دراختیار وی قرار دهد.
علی عــرب درخصوص دیگر مــوارد مطرح 
شده اظهار داشت: درخصوص انتقال شناورهای 
توقیفی موضوع دردست اقدام است و  اجرای طرح 
تردد با کارت شناسایی داخل اسکله با هدف ایجاد 
امنیت بیشتر درحال بررسی اســت. وی افزود: 
درحال تامین اعتبار الزم برای پارکینگ شناور 
هستیم و در خصوص ســاختمان اداری تعاونی 
صیادان نیز برای ادامه فعالیت با حداقل هزینه با 
این تعاونی قرارداد بسته می شود. گفتنی است 
دراین نشست قلی نژاد مدیرکل بنادر کیش، فرزاد 
شادی رییس بندرصیادی و عبدالرحیم قاسم نژاد 

مدیر تعاونی صیادان کیش هم حضور داشتند.

خبر کیش
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محمود نوروزیه 

سیاســت اختصــاص ارز دولتی به 
واردات کاالهای اساسی با وجود ایجاد 
بستر برای رانت و فساد و نقدهای فراوانی 
که بر آن وارد بود، حذف نشــد تا جایی 
که وعده مسئوالن برای نظارت بیشتر 
و تخصیص ارز دولتی تنها برای واردات 
کاالهای اساســی نیز محقق نشــد و 
به تازگی رئیس دفتــر رئیس جمهور 
گزارش داده است که یک میلیارد دالر 
ارز دولتی که برای واردات دارو و کاالهای 
اساسی پرداخت شده بود، گم شده است.
محمود واعظی، در نامه ای به وزرای 
صنعت، جهاد کشاورزی، بهداشت و کار 
خواستار توضیح درباره »تعهدات ارزی 
ایفا نشده دریافت کنندگان ارز واردات 

دارو و کاال های اساسی« شده است.
براساس این نامه، مبلغ ۹۷۹میلیون 
و ۲۵۶۹ یورو »تعهدات ارزی ایفا نشده« 
وجــود دارد که حــدود ۸۴۸میلیون و 
۹۰۹هزار یــورو مربوط بــه کاالهای 
اساســی و ۱۳۰میلیون یورو مربوط به 
دارو اســت. در این نامه اعالم شده که 
۱۰ شرکت واردکننده دارو و ۱۰ شرکت 
واردکننده کاال های اساسی، بخشی از 
کاالهایی را که برای وارد کردن آنها ارز 
دولتی دریافت کرده  بودند به کشور وارد 
نکرده اند. در پیوست این نامه همچنین 
از بانک مرکزی خواســته شــده است 
که گیرندگان این ارزها را به ســازمان 

تعزیرات حکومتی معرفی کنند.
در همین زمینه سعید نمکی، وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
نیز ۲۵ تیرمــاه اعالم کــرد که برخی 

وارد کنندگان، دو میلیون یورو ارز دولتی 
برای واردات استنت )فنر( قلب دریافت 
کرده، اما به جای آن کابل برق وارد کرده 
و فرار کرده اند. عدم شفافیت دولت در 
انتشار فهرست کاالهای واردشده با ارز 
۴۲۰۰ تومانی، حاشیه ها و شائبه های 
فراوانی ایجاد کرده، اما هنوز مشخص 
نیســت که این ارز صــرف واردات چه 

کاالهایی می شود؟
ابهام در اطالع رسانی 

چندی پیش شــورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
واردات کاالها را مورد بررسی قرار داد که 
نتیجه آن ادامه این سیاست دولت برای 

واردات کاالهای اساسی بود.
 از ســوی دیگر مقرر شــد که بانک 
مرکزی در راســتای افزایش شفافیت 
در ارائه این ارز، فهرســت شرکت های 
دریافت کننده ارز دولتی را هر ماه اعالم 
کند که براساس این فهرست از ابتدای 
سال جاری تا ابتدای تیرماه به بیش از ۱۱ 
هزار و ۲۰۰ شرکت، ارز دولتی اختصاص 
یافته است. اما اطالعات ارائه شده فقط 
مختص به نام شرکت ها، کدملی افراد 
و میزان ارز ارائه شده اســت و در مورد 
کاالهای وارد شــده با ایــن ارز مطلبی 
منتشر نمی شود. ارزی که بانک مرکزی 
با وجود شفاف سازی و انتشار اطالعات 
اولیــه در مورد آن مدعی اســت، هنوز 
مشخص نیســت که صرف واردات چه 
کاالهایی می شــود؟ زیرا این پرسش 
همچنان بدون پاسخ مانده است که اگر 
ارز ۴۲۰۰ تومانی با نظارت کامل صرف 
واردات کاالهای اساسی شده، پس چرا 
قیمت کاالهای اساســی در همین بازه 

زمانی افزایش قابل توجهی داشته است؟
به عبارت دیگــر اهــداف دولت از 
اختصاص ۱۴میلیارد دالر از منابع ارزی 
کشــور به واردات کاالهای اساسی که 
ثبات قیمت آنها در بازار بود، به علت نبود 
هیچ گونه نظارتی از جانب دولت بر نحوه 
توزیع کاالهای اساسی، نه تنها محقق 
نشده بلکه براساس گزارش اخیر مرکز 
آمار، برخی از این کاالها نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل افزایش قیمت ۵۰ تا 

۱۳۰ درصدی را نیز تجربه کرده اند.
 آمارها نشــان می دهد اختصاص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بــه واردات کاالهای 
اساسی نه تنها به معیشت مردم کمکی 
نکرده، بلکه خود موجــب ایجاد گرانی 
افسارگســیخته و نارضایتی عمومی 
شده اســت. در همین زمینه براساس 
محاســبات اقتصــادی و بــا توجه به 
پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه و 
همچنین مرکــز پژوهش های مجلس 
بــرای حــذف دالر ۴۲۰۰ تومانــی و 
بازپرداخت مابه التفــاوت دالر ۴۲۰۰ و 
دالر نیمایی به صــورت یارانه نقدی یا 
کاالیی به مردم، در صــورت حذف ارز 
ترجیحی قیمت محصوالت اساســی 
نه تنها افزایش نخواهــد یافت، بلکه با 
حذف رانت اختصــاص یافته و رقابتی 
شدن واردات، قیمت این کاالها کاهش 

نیز می یابد. 
چرا دالر 4200 تومانی حذف 

نمی شود؟
رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه 
عنوان کرد که در سه ماهه نخست سال 
جاری تنها پنج میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بــه واردات اختصاص یافته که 

دو میلیارد دالر آن مربوط به دارو بوده و 
اگر دارو را کنار بگذاریم، فقط سه میلیارد 
دالر دیگر باقی می ماند که رقم زیادی 
نیســت بخواهیم به خاطر آن، شوک 
قیمتی در بازار داشــته باشــیم.  البته 
رقمی که در بودجه ۹۸ بــرای واردات 
کاالهای اساسی پیش بینی شده بود، ۱۴ 
میلیارد دالر بود که با این حساب، بیش 
از ۳۵ درصد از ارز دولتی، تخصیص داده 
شده اســت. دولت نیز مدعی است که 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات 
کاالهای اساســی در جهت جلوگیری 
از ایجاد تــورم در این کاالها اســت. اما 
کارشناســان معتقدند ارائه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برای واردات کاالهای اساســی 
در شرایط تحریم، فرآیند دشوار فروش 
نفت و ارزآوری کشور؛ هزینه سنگینی 
را برای دولت ایجــاد می کند. زیرا بانک 
مرکزی باید ارز را با نرخی بسیار پایین تر 
برای واردکنندگان تأمین کند، ضمن 
اینکه کاالهای غیرمشمول دالر ۴۲۰۰ 
تومان، با وجود ۳ برابر شــدن نرخ ارز، 
تورم ۹۸ درصدی را پشت سر گذاشتند؛ 
درحالی کــه این عدد بــرای کاالهای 

اساسی ۴۰ درصد بود.
از سوی دیگر، همانطور که از سوی 
مســئوالن بانک مرکزی اعالم شده، با 
توجه به ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی و کنترل 
بازار در سال گذشته، این بانک نه تنها از 
خرید و فروش دالر ســود نداشته، بلکه 

بیش از فروش ارز، خرید داشته است.
این موضــوع را عبدالناصر همتی، 
خطاب به کســانی گفت کــه دولت را 
عامل اصلی افزایش قیمت ارز می دانند و 
معتقدند که دولت در مواردی با برنامه ارز 
را گران می کند.  البته وی در مورد زمان 
یکسان سازی نرخ ارز نیز تاکید کرده است 
که »اصول اقتصادی حکم می کند که نرخ 
ارز یکسان سازی شود، من نیز معتقدم 
تک نرخی شدن ارز بسیار مطلوب است، 
اما در شرایط فعلی و تحریم ها بهترین 
گزینه برای حمایت از اقشــار مختلف 
وجود نرخ های متفاوت است. اطمینان 
می دهم که شرایط کشور هرگاه از جنگ 
اقتصادی خارج شود به سمت تک نرخی 
می رویم.«  آنچه در این بین در ابهام دارد، 
این نکته است که چرا با وجود ارز چند 
نرخی که توزیع رانت مشهود را به دنبال 
دارد، سیاستگذار تاکید دارد که تداوم 
این روند به سود اقشار کم درآمد جامعه 
اســت؟ و اینکه چرا مشخص نشده که 
فرصت های رانتی موجود به واسطه این 
سیاست چه میزان سود را برای کسانی 
که به نهادهای تصمیم گیر دسترســی 

دارند ایجاد می کند؟
رانت توزیع ۱۷/۵میلیارد دالر 
برای واردات کاالهای اساسی 

براســاس گزارش رســمی بانک 
مرکزی، در ســال ۹۷ میانگین نرخ ارز 

رسمی معادل ۴۲۰۰ و میانگین قیمت 
بازار آزاد معــادل ۱۰ هزار و ۱۸۰ تومان 
بود که شکاف بین این اعداد را رقم ۶۵۸۰ 
تومانی تشــکیل می داد کــه این عدد 
درواقع رانت نهفته به ازای هر دالری که 
برای واردات کاالهای اساسی تخصیص 

داده شده است.
در صورتی که این رانــت برای کل 
دالرهای تزریق شــده محاســبه شود 
حاصل آن ۱۱۵ هزار میلیــارد تومان 
است. سیاست دولت بر این قاعده بود که 
برای تخفیف ۵۸ درصدی تورم کاالهای 
اساســی، به ازای هر درصد، نزدیک به 
۲ هزار میلیارد تومان هزینه کند، اما در 
عمل هزینه باالی تخفیــف هر درصد 
تورم، به دلیل وجود رانت و فســاد این 
سیاستگذاری فشار زیادی را بر اقتصاد 
کشــور وارد کرد. البته در این محاسبه، 
گوشــت قرمز و مرغ در تورم کاالهای 
اساســی در نظر گرفته نشده که به آنها 
نیز دالر ارزان تخصیص داده شــده که 
اگر افزایش قیمت  آنها نیز لحاظ شود، 
هزینه تخفیف هر درصد تورم، بیش از 

این خواهد بود.
وعده کاهش چشمگیر قیمت 

کاالهای وارداتی 
وزیر صمــت در تازه ترین اظهارنظر 
خود گفته است در ماه های آینده قیمت 
کاالهایی که به واردات بســتگی دارند 
به  دلیل کاهش نــرخ ارز کاهش قیمت 

چشمگیری خواهند داشت.
رضــا رحمانی بــا تاکید بــر اینکه 
جهت گیری کلی وزارت صمت، محدود 
کردن واردات و تقویــت ظرفیت های 
تولید است، عنوان کرد که نبود نقدینگی، 
بی ثباتــی رویه ها و قیمت مــواد اولیه 
ازجمله مشکالت سر راه تولیدکنندگان 
است، ولی متأســفانه نظام تأمین مالی 
تولیدکننــدگان ما حــدود ۹۰ درصد 
وابســته به بانک اســت و می توان این 
مشکل را بزرگترین تفاوت ایران و دنیا 
برشمرد؛ زیرا دیگر کشــورها از طریق 
بازار ســرمایه در رفع نیازهــای مالی 
تولیدکننــدگان گام برمی دارند. براین 
اصل به دنبال یافتن و یا ایجاد منابع مالی 
دیگری به غیر از بانک هــا، برای تأمین 
مالی تولیدکنندگان هستیم و از آن میان 
می توان به بازار سرمایه و صندوق های 

سرمایه گذاری اشاره کرد.
استعالم از بانک مرکزی و گمرک 

درباره تخصیص ارز دولتی 
ســخنگوی کمیســیون اصل ۹۰ 
مجلس شورای اســالمی در گفتگو با 
ایسنا دونرخی بودن ارز را موجب ایجاد 
رانت و فســاد دانســت و گفت که این 
کمیسیون منتظر دریافت استعالمات از 
بانک مرکزی و گمرک درباره تخصیص 

ارز دولتی است.
بهرام پارسایی با اشاره به اینکه بعد 

از چند نرخی شــدن ارز شــکایاتی به 
کمیســیون اصل ۹۰ رســید که به آن 
ورود کردیم و سال گذشته استعالمی 
از بانک مرکزی دربــاره میزان ارزهای 
تخصیص داده شده اعم از ارز نیمایی و 
ارز دولتی صورت گرفت، گفت که البته 
آنها اطالعاتی در اختیار ما گذاشتند اما 
دریافت کنندگان ارز ۶ ماه فرصت داشتند 
تا کاالی موردنظرشــان را وارد کشور 
کنند. سال گذشــته این موضوع کاماًل 
قابل رسیدگی نبود زیرا زمان زیادی از 
تخصیص ارز نگذشــته بود. اما در حال 
حاضر استعالمی از بانک مرکزی در مورد 
ارزهای تخصیص یافته، میزان ارز، نوع 
ارز و نوع کاالی وارد شده صورت گرفته 
و همزمان از گمرک کشور نیز استعالم 
شده که چه کاالهایی طی این مدت وارد 
و ترخیص شدند و بر اساس چه ارزی بوده 
است که می توان با بررسی و تطابق آنها 
به نتیجه رســید که ارزهای اختصاص 
داده شــده در راســتای واردات کاالی 
مربوطه بوده و در جهت مربوطه هزینه 

شده یا خیر؟
وی عنوان کرد که براساس اطالعات 
ما از مراجع نظارتی، بخــش زیادی از 
ارزهای تخصیصی خروجی نداشــتند 
که بدانیم در آن راســتا هزینه شده اند 
یا خیر و ایــن نگرانی وجــود دارد که 
تخلفاتی صورت گرفته باشد، البته در 
این باره بعد از بررسی کامل اطالع رسانی 
خواهد شــد. تعدادی از افراد متخلف 
در این زمینه کامال حرفه ای شده و یاد 
گرفته اند پیش فاکتورهایــی بیاورند 
که قیمت واقعی کاالیشان را چند برابر 
نشان می دهد و مابقی ارز دریافتی را به 
گونه دیگری هزینــه می کنند. انتظار 
ما از نهادهای نظارتی هم این است که 
یاد بگیرند چگونه با این افراد سودجو و 

مفسد برخورد کنند.
به این ترتیب به نظر می رسد که در 
این شرایط بانک مرکزی باید شفافیت 
خود را در ارائه اطالعــات مرتبط با ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای واردات افزایش دهد و 
یا اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه 
را به صورت مســتقیم روی محصوالت 
آورده و اقالم را بــا قیمت پایین تری به 
مردم ارائه کند تا سوءاستفاده هایی نظیر 
واردات کاالهــای غیرضروری و فروش 
کاالهای اساسی با قیمت ارز آزاد مانند 

گذشته صورت نپذیرد.

بیش از 9۷9 میلیون یورو »تعهدات ارزی ایفا نشده« داریم!

کج کارکردهای دالر 4200 تومانی
۱0 شرکت واردکننده دارو 

و ۱0 شرکت واردکننده 
کاال های اساسی، کاالهایی 

را که برای وارد کردن آنها 
ارز دولتی دریافت کرده  

بودند را به کشور وارد 
نکرده اند

گزارش ویژه

در دیــدار مجیــد مالنــوروزی، معــاون 
گردشــگری ســازمان منطقــه آزاد کیش با 
ایوب زارعی شــهردار بندر کنگ ظرفیت های 

گردشگری این بندر بررسی شد.
به گزارش ایلنا؛ مجید مالنــوروزی معاون 
گردشــگری این ســازمان به همراه گروهی از 
مســئوالن و مدیران زیر مجموعه گردشگری 
پنجشنبه ۲۷ تیر طی سفر دو روزه با مسئوالن 
بندر کنگ دیدار و از ظرفیت ها و زیرساخت های 

موجود گردشگری این بندر بازدید کرد.
مالنوروزی در این بازدید با بیان اینکه ظرفیت 
های گردشــگری خوبی در این بندر مهیا است 
گفت: ارتباط و تعامل میان منطقه آزاد کیش و 
بندر کنگ موجب بهره مندی از ظرفیت هایی 
چون صنایع دستی بومی، موسیقی های محلی و 
همچنین آئین و آداب و رسوم بندر لنگه در قالب 

شب های فرهنگ می شود.
وی همچنین حمل و نقل توریست از جزیره 

کیش به بنــدر کنگ و بخش هــای بوم گردی 
را ظرفیت ویژه ای برشــمرد و گفت: از رهگذر 
ارتباطات و حمل و نقل توریست کیش، با کمک 
و حمایت بخش خصوصی و همکاری ســازمان 
منطقه آزاد کیش، بخشــی از گردشگران را می 
توان به بازدید از این منطقه تاریخی تشویق کرد 
که این امر موجب توسعه صنعت گردشگری در 

استان می شود.
ایوب زارعی شــهردار بندر کنگ نیز ضمن 
ابراز خرسندی از حضور مسئوالن کیش و توجه 
ویژه آنها به امر گردشگری در استان به خصوص 
امور انجام شــده در کنگ گفت: با توجه به بافت 
تاریخی چند صد ســاله  بندر کنــگ، که بافت 
بسیار ارزشمند و منسجم حاشیه شمالی خلیج 
فارس محسوب می شــود و مطالعات تخصصی 
در خصوص معماری شهرســازی خلیج فارس 
انجام شده است و مصوبه شــورایعالی معماری 
و شهرسازی را دریافت کرده ایم و همچنین در 

حال حاضر نیز در طراحی های معماری شــهر 
تاکید ما بر این بوده است تا معماری بنا همگن با 
اقلیم و فرهنگ منطقه باشد. وی افزود با نگاه همه 
جانبه اقتصادی، اجتماعی و بین المللی در حوزه 
های معماری شهرســازی، پرونده ثبت جهانی 

برای کنگ در دستور کار قرار گرفت و انجام شد.
زارعی گفت: پیشنهاد ایجاد پژوهشکده خلیج 
فارس و باستان شناســی زیر آب را به سازمان 
میراث فرهنگی ارائه دادیم و کارگاه ســه روزه 
آن نیز در ســطح بین المللی و با هدف آموزش 
چگونگی حفاظــت از میراث زیر آب کشــور با 
حضور مســئوالن میراث فرهنگی، ســه تن از 
متخصصان یونسکو و  ۳۰ نفر از باستان شناسان 

کشور برگزار شد.
شهردار بندر کنگ افزود: در حال حاضر نیز 
پیشنهاد ایجاد مدرســه علوم و فنون دریایی را 
نیز بــه وزارت آموزش و پرورش ارائه شــد و در 
مرحله طراحی است. زارعی در پایان این نشست 

گفت: امیدوارم زیر ساخت های موجود و اموری 
که در دســتور کار قرارگرفته اســت زمینه ساز 
 ایجاد مســیر گردشــگری بین جزیره کیش 

و بندر کنگ شود.
رحمانی مســئول مرکز ســرمایه گذاری 
و توســعه گردشــگری کنگ نیز با بیان اینکه 
در ســطح غرب اســتان هرمزگان در حال زیر 
ســازی های الزم برای جذب ســرمایه گذاران 
داخلی و خارجی هســتیم گفت: امیدوارم این 

روند توســعه به سمت حاشــیه جنوبی خلیج 
فارس نیز گسترش یابد. مسئول مرکز سرمایه 
گذاری و توسعه گردشــگری کنگ همچنین 
تعریف مسیر گردشــگری کیش به بندر کنگ، 
تور گردی کنگ و تعبیه کانتر های گردشگری 
در هتل های کیش، مشــارکت در همایش ها و 
جشنواره ها و همچنین ارائه محصوالت بومی از 
جمله شیرینی های محلی به بازار کیش را در این 

نشست پیشنهاد داد.

با حمایت بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت

ایجاد رهگذر ارتباطات و حمل و نقل توریست به بندر کنگ


