
باحکممشاوررئیسجمهور
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

کیش منصوب شد

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جعفر آهنگران به سمت 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش منصوب شد. 
به گزارش روابط عمومی ,  و امور بین  الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی  ، »حمیدرضا مومنی« در این حکم، 
»جعفر آهنگران« را به عنوان »رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش« منصوب 
کرد. این حکم به استناد ماده )6( قانون چگونگی 
اداره مناطــق آزاد تجاریـ  صنعتــی و با توجه به 
تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری از سوی 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد صادر شده است. یادآور 
می شود؛ پیش از این »جعفر آهنگران« سرپرستی 

سازمان منطقه آزاد کیش را بر عهده داشت.
    

معرفی اعضای جدید هیات مدیره 
شرکت هواپیمایی کیش 

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، »اعضای هیات مدیره 
شــرکت هواپیمایی کیش ایر« منصوب شدند. به 
گزارش ایلنا در مراســمی که ظهر چهارشنبه اول 
اردیبهشت با حضور حمید رضا مومنی، مشاور   رئیس 
جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور و جمعی از 
معاونان سازمان منطقه آزاد کیش وشرکت هواپیمایی 
کیش در تهران برگزار شد با اعطای احکامی جداگانه از 
سوی مشاور   رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد کشور  ، »ابراهیم سیه جاني« و »محمد ترکمانه« 
به عنوان »اعضای هیات مدیره شرکت هواپیمایی 
کیش ایر« منصوب شدند. بر اساس اعالم پایگاه خبری 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  ،  مشاور رئیس 
جمهور در این احکام آورده است؛ به موجب این حکم 
و با عنایت به صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده مورخ 25 / 01 / 1400 شرکت هواپیمایي 
کیش )سهامي خاص( بدینوسیله جنابعالي را به مدت 
دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مذکور 

منصوب مي نمایم.
    

درگرامیداشتروزارتشاجراشد
ثبت نخستین رکورد دو استقامت 

دور جزیره کیش

داود گودینی از نیروهای پایگاه پدافند هوایی 
کیش با پیمودن مسیر42 کیلومتری دورجزیره 
در مدت پنج ساعت و هفت دقیقه نخستین رکورد 
دواســتفامت دور کیش را به نام خود ثبت کرد. به 
گزارش روابط عمومی و اموربین  الملل ســازمان 
منطقه آزاد کیش  داود گودینی از نیروهای خدوم 
پایــگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اســالمی 
درکیش با پیمودن مسیر دور تادور این جزیره در 
مدت زمان پنج ســاعت و هفت دقیقه نخستین 
رکورد دواستفامت دور کیش را به اسم خود ثبت 
کرد. بر اســاس این گزارش این برنامه به مناسبت 
گرامیداشــت روز ارتش جمهوری اسالمی ایران 
راس ساعت 1۸ از میدان جاســک جزیره کیش 
)مقابل مجموعه ورزشی میرمهنا( آغازشد و داود 
گودینی پس از طی مسیر دور تادورجزیره در ساعت 
2۳ و هفت دقیقه به محل شروع این برنامه بازگشت.
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جعفر آهنگران، تسهیل شرایط سفر 
به کیش  ، تکریم ارباب رجوع، توســعه 
زیرساخت های انرژی  ، اتمام طرح های 
نیمه تمام و حمایت از بخش خصوصی 
را مهم ترین رویکردهای سازمان منطقه 

آزادکیش برشمرد.

به گــزارش روابط عمومــی و امور 
بین  الملل ســازمان منطقه آزاد کیش، 
جعفر آهنگران، مدیرعامل ســازمان 
منطقــه آزاد کیش به ضــرورت اتمام 
طرح های  نیمه تمــام در جزیره کیش 
اشــاره کرد و گفت: زمانی کوتاه و میان 

مدت برای حل و فصل این فعالیت ها الزم 
است و تاکید دارم تکمیل این طرح ها به 
عنوان مطالبه ساکنان کیش و اصحاب 

رسانه به جدیدیت پیگیری می شود.
وی افزود: با توجه به مشارکت فعاالنه 
تمامی دوستان و همکاران وفعاالن بخش 

خصوصی تالش خواهیم کرد  چشم انداز 
» کیش برای همه« با تسهیل شرایط سفر 
به کیش برای همــه هموطنان محقق 
شود. مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش با تاکید برایجاد امکانات سفر ارزان 
به جزیره کیش بــرای همه هموطنان 
اظهار داشــت: خارج ســازی شرکت 
هواپیمایی کیش از روندخصوصی سازی 
یکی از مهم تریــن عوامل رونق صنعت 
گردشــگری و افزایــش رضایتمندی 
هموطنان اســت. وی از اعالم آمادگی 
ســرمایه   گذاران کیش برای کمک به 
خارج شدن شرکت هواپیمایی کیش از 

روند خصوصی سازی خبرداد.
آهنگران همچنین به ساخت مسکن 
ملی در جزیره کیش اشاره کرد و گفت: 
گرانی مسکن در جزیره کیش مشکلی 
است که بر آینده منطقه کیش و کیفیت 
فعالیت منابع انسانی تاثیر منفی دارد و به 
همین دلیل ساخت مسکن ملی و ارزان 
قیمت در جزیره کیش و بندر آفتاب  در 

دستور کارقرارگرفته است.
لزوم بازگشت ســهام 51 درصدی 
ســهام آب و برق به سازمان منطقه آزاد 

کیش، تسریع در ساخت و بهره برداری 
از پایانــه جدید فــرودگاه کیش، عدم 
واگــذاری شــرکت هواپیمایی کیش 
بهســازمان خصوصی ســازی  ، تعمیم 
تجارب موفق سازمان منطقه آزاد کیش 
در اســتفاده از ابزارهای مالی بهبخش 
خصوصی با تشکیل شورای تامین مابع 
و سرمایه   گذاری در سازمان منطقه آزاد 
کیش، توجه بیشتر به طرح های نیمه 
تمام، رســیدگی به پرونده های به جا 
مانده از قبل و توسعه و الیروبی بنادراز 
دیگرمواردی بودکه جعفرآهنگران برآن 
تاکید کرد. مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: با توجه به گشایشــی 
که برای کشور ما در ســطح جهان رخ 
داده الزم است تا به زیرساخت ها توجه 
بیشتری شود و پاسخگوی متقاضیانی 
باشیم که از این پس برای سرمایه   گذاری 
و فعالیت های اقتصادی ویا گردشگری به 

سوی جزیره کیش جلب می شوند.
وی به تشکیل چهار کمیته بر اساس 
سیاست های اجرایی در سازمان منطقه 
آزاد کیش اشــاره کرد و گفــت: منابع 
انسانی، یادگیری و رشد را باید  مورد توجه 

قرار داده و با اصالح فرآیندها، ساده سازی 
و استانداردســازی فعالیت ها  ، عملکرد 

سازمان را ارتقا دهیم.
آهنگران با تاکید بر ضرورت تکریم 
ارباب رجوع  ، به تشــکیل کارگروه رفع 
موانع در سازمان منطقه آزاد کیش اشاره 
کرد و گفت: با اســتفاده از رهنمودهای  
مقام معظم رهبری در جهت مانع زدایی، 
کارگروه رفع موانع با همکاری نزدیک 
انجمن های صنفی و ســرمایه   گذاران 

جزیره کیش تشکیل شده است.
وی همچنین تصریح کــرد: نظام 
تصمیم گیری در ســازمان منطقه آزاد 
کیش باهدف پر رنگ ترشدن نقش بخش 
خصوصی در تصمیم ســازی هاا بهینه 
سازی می شود. آهنگران تبدیل شرکت 
توسعه سرمایه   گذاری کیش به سهامی 
عام  را یکی از اساسی ترین فعالیت های 
این سازمان خواند و گفت: قرار گرفتن 
سهام این شــرکت در بورس راه گشای 
بسیاری از مسائل بوده و آینده فعالیت ها  
را تضمین خواهد کرد و امید داریم این 
امر را تا قبل از پایان دولــت یازدهم به 

سرانجام نهایی برسد.

درمراسممعارفهمدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیشعنوانشد:

تحقق شعار »کیش برای همه« چشم اندازی برای پیشرفت جزیره 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

ایجاد امنیت پایدار در جزیره کیش، از مزیت های ارزشمند 
این جزیره زیباست.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
دیدار با فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: جزیره کیش 
با وجود پذیرایی بیش از یک و نیم میلیون مسافر در سال و 
رشد ساکنان، در شمار امن ترین مناطق کشور است و در این 
رابطه نقش نیروی انتظامی در کنار سایر دستگاه ها پررنگ 

است. جعفر آهنگران افزود: با این حال با هدف ارتقای هر 
چه بیشتر زمینه های پیشــگیری از وقوع جرم و برخورد 
سازنده با مرتکبین به بزه و خطا، از تجربیات مجموعه های 
موفق و بزرگی چون ســتاد فرماندهی تهــران بزرگ بهره 

خواهیم برد.
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز 
ضمن ابراز خرســندی از انتصاب دکتر آهنگران به مدیریت 

جزیره کیش که از کانون های مهم گردشــگری کشور است، 
گفت: ایجاد احساس امنیت در جامعه، هدف مهمی است که 

برای تحقق و اســتمرار آن از تمام ظرفیت پلیس پایتخت در 
تعامل با دستگاه های دیگر استفاده می کنیم. 

وی افزود: خرسندیم که با ترجیح کار فرهنگی درمقایسه با 
برخوردهای قهرآمیز، برخورد قاطع با متجاوزین به جان و مال 
مردم و هوشمندسازی این مجموعه بزرگ، امنیت پایتخت 
در سطح خوبی تامین شده اســت. در این دیدار، سرپرست 
ســازمان منطقه آزاد کیش و فرمانده انتظامی تهران بزرگ 
با بررسی اقدامات انجام شــده و  برنامه های پیش رو، بر لزوم 
ایجاد بسترهای کارشناسی جهت تبادل تجربیات فیمابین 

تاکید کردند.

کیش در زمره امن ترین مناطق ایران

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تقویت تعامالت بانکی و استفاده از روش های 
نوین تامین منابع مالی را از جمله راهکارهای رونق تولید در جزیره کیش برشمرد.

به گزارش ایلنا، جعفر آهنگران درجمع معاونان و مدیران این ســازمان دربازدید از 
فعالیت شرکت فایبرصنعت دریا کیش سازنده شناورهای پیشرفته گردشگری و قایق های 

تفریحی با برخی مشکالت  صنعت گران و تولید کنندگان بخش خصوصی آشنا شد.
این شرکت که پیش از این در جزیره کیش در زمینه ساخت  قایق های کف شیشه ای، 
تفریحی و غواصی  فعالیت می کرده است درحال حاضر مشغول ساخت یک شناور تفریحی 
با ظرفیت 120 گردشگر  است که باسرمایه   گذاری 400 میلیارد ریالی بخش خصوصی و 
مطابق با استانداردهای سازمان جهانی دریانوردی تولید می شود. این طرح  در زمان تولید 

به طورمستقیم برای ۳0 نفرو به طورغیرمستقیم برای۸0 نفر ایجاد اشتغال کرده است.
تامین منابع مالی اجرای طرح های تولیدی معوق و همچنین تسهیل روند اجرای طرح 

توسعه ای این واحد تولیدی و اختصاص زمین در مجاورت ساحل برای ساخت شناورهای 
بزرگ تر و افزایش ســرمایه   گذاری ازجمله مواردی بودکه جهانگیری مدیر عامل این 

شرکت عنوان کرد و خواستارحمایت سازمان درجهت رفع این مشکالت شد.
آهنگران نیز با ابراز خرسندی از رونق فعالیت های تولیدی درجزیره کیش  ، بر ضرورت 
پشتیبانی از تولید دراین منطقه آزاد تجاری - صنعتی تاکیدکرد و درخصوص راهکارهای 
تامین منابع مالی طرح های اقتصادی فعال درکیش گفت: تجربه موفق کیش درسالهای 
اخیر درخصوص استفاده از ابزارهای مالی جدید سبب شده است که بسیاری از طرح های 
عمرانی این منطقه فعال شــود.   وی افزود: اوراق منفعت  ، مشارکت، خرید دین و ایجاد 
صندوق زمین و ساختمان سازوکارهایی است که برای سازمان منطقه آزادکیش امکان 
تامین منابع مالی طرح های توسعه ای و عمرانی را فراهم کرده است و این رویکرد مثبت با 
تدابیر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به بخش خصوصی هم تعمیم داده می شود تا آنها 
نیز بتواند از طریق این روش های نوین، منابع مالی طرح های نیمه تمام خودرا تامین کند. 
آهنگران گفت: راهکار دوم هم تقویت تعامل با بانک های کشوراست که در این خصوص 
هم با بعضی بانک های عامل کشور توافقاتی شده که پس از ماه مبارک رمضان و در بازدید 
از جزیره کیش اعتبارات مناسبی به بخش خصوصی تخصیص داده می شود تا درراستای 
عمل به منویات رهبر معظم انقالب و در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها، موانع فعاالن 

بخش خصوصی در زمینه تامین منابع مالی برطرف شود. آهنگران درخصوص حمایت از 
اجرایی شدن طرح های توسعه ای فعاالن اقتصادی درکیش تصریح کرد: بررسی و کمک 
به اجرای طرح های توسعه ای دراولویت سازمان منطقه آزادکیش خواهد بود  وی کمک 
به طرح های توسعه ای اقتصادی درجهت افزایش جذب سرمایه   گذاری و اشتغالزایی 
درجزیره کیش را از برنامه های محوری سازمان منطقه آزادکیش برشمرد و تاکید کرد: 
طرح های اقتصادی منطبق با محیط زیســت جایگاه ویژه ای داشته و از اهمیت باالیی 
برخوردارند. جهانگیری مدیرعامل شرکت فایبرصنعت دریاکیش بابیان اینکه شرکت 
فایبر صنعت دریاکیش درسالهای گذشته 22 فرورند شناور زیر 20 متر، 1۸ فروند شناور 
کف شیشه ای و پنج فروند شناور باالی 20 متر طول تولید کرده است گفت  :  این شرکت 
با بومی سازی روش های نوین ساخت شناورهای غواصی و تفریحی برای ارزآوری، رونق 
تولید و کاهش وابستگی به خارج تالش زیادی کرده است.  به گفته وی با پایان گرفتن  
مراحل ساخت این شناورتفریحی تا دو ماه آینده  ، این شناور در بخش خصوصی کیش 
و برای ارائه خدمات گردشگری به بهره برداری خواهد رسید. الزم به ذکر است درحال 
حاضر بیش از5200 نفر در  ۳46 واحد صنعتی و خدمات صنعتی کیش در زمینه  تولید 
»مصنوعات پالستیکی، تجهیزات پزشکی، مصنوعات چوبی، بسته بندی مواد غذایی و 

محصوالت آرایشی و بهداشتی« در این منطقه فعالیت می کنند. 

ایجاد مرکز مالی آفشــور، اجرای طرح جامع 
توسعه هندورابی و تاسیس هلدینگ مالی چند 
رشــته ای برای اتصال به بازار ســرمایه از جمله 
برنامه های محوری سازمان منطقه آزادکیش در 

5 سال آینده است
به گزارش ایلنا، ناصر آخوندی در مراسم معارفه 
جعفرآهنگران مدیرعامل این سازمان که صبح 
پنجشنبه 2اردیبهشت با حضور حمید رضا مومنی 
مشاور   رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
درمرکز همایش های بین  المللی کیش برگزارشد، 
با اشــاره به نقدینگی  2تا۳هزارمیلیارد تومانی 
سازمان منطقه آزاد کیش و آمادگی برای اجرای 

طرح های عمرانی درمنطقه گفت: تالش گسترده 
سازمان برای تامین منابع مالی به روشهای نوین و 
سرمایه   گذاری درطرح های مختلف تاکنون۸500 
میلیارد تومان ارزش افزوده برای سازمان به همراه 
داشته است که این دستاورد ارزشمندی در مسیر 

توسعه کیش است.
معاون توســعه مدیریت ســازمان منطقه 
آزاد کیش، درخصوص برنامه های 5ســاله این 
سازمان اظهار داشت: چنانچه با انعقاد قراردادهای 
بین  المللی منطبق با منافع ملی زمینه ایجاد یک 
مرکز مالی آفشور درمنطقه فراهم شود مقدمات 
الزم ایجاد شده تا با تاســیس و راه اندازی بورس 

بین  الملل شاهد تحول بزرگی در عرصه مبادالت 
تجاری و معامالت ارزی درجزیره کیش باشیم.

وی افزود: با ایجاد یکی مرکز مالی آفشور و بورس 
بین  الملل  ، عالوه بر انجام مبادالت ارزی و معامالت 
بین  المللی  ،امــکان عرضه وفــروش محصوالت 
پتروشــیمی و نفت و گاز منطقه در بورس های 

مطرح جهان فراهم می شود.
به گفته آخونــدی  ، تامین مالــی طرح های 
مختلف گردشــگری و تجــاری  ، ارائه ســهام 
شــرکت های داخلی در بورس های بین  المللی و 
برقراری ارتباطات گسترده مالی بامراکز مطرح 
پولی دنیا از دیگرمزیت هــای راه اندازی بورس 

بین  المللی درکیش اســت. عضــو هیات مدیره 
سازمان منطقه آزاد کیش همچنین از ثبت شرکت 
سرمایه   گذاری و توسعه هندورابی با سرمایه اولیه 5 
هزارمیلیاردتومان و مشارکت چندشرکت توانمند 
و بانک های عامل خبر داد و اظهار داشــت: طرح 
جامع هندورابی با همکاری مشــاوران مجرب و 
رویکرد گردشگری تهیه شده واجرایی شدن آن  ، 
ضمن افزایش جذب سرمایه   گذاری سبب رونق 

اقتصادی منطقه و کشورمی شود. 
تاســیس هلدینگ مالی چند رشته ای برای 
اتصال به بازار سرمایه ســومین برنامه ای بودکه 
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 

عنوان کردو گفت: تاسیس یک شرکت سهامی عام 
به عنوان نهاد مالی چند رشته ای عالوه بر اینکه 
زمینه عرضه سهام شرکت های منطقه دربورس 
و تعیین ارزش فعلی دارایی آنها را فراهم می کند  ، 
این امــکان را ایجاد می کند تــا باعرضه تنها 10 
درصد از سهام شرکت ها دربورس از کل سرمایه 
آنها در زمینه تامین منابع مالی طرح های توسعه 
ای استفاده کنیم  . ضمن اینکه مدیریتو نظارت بر 

سرمایه نیز در اختیار شرکت خواهدبود.

دربازدیدآهنگرانازیکشرکتتولیدیعنوانشد:

اختصاص اعتبارات مناسب برای حمایت ازصنایع تولیدی کیش

ناصرآخوندی:

ایجاد مرکز مالی آفشور و بورس بین  الملل راهکار رونق همه جانبه کیش

خبر

خبر
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