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پیام تبریک مدیرعامل منطقه 
آزاد کیش به مناسبت فرا رسیدن 

روز نیروی انتظامی 

مدیرعامل منطقه آزاد کیش به مناســبت فرا 
رسیدن سیزدهم مهرماه روز نیروی انتظامی پیام 

تبریکی صادر کرد.
ســیزدهم مهرماه روز نیروی انتظامی فرصت 
مغتنمی برای تجلیل از ایثارگران عرصه امنیت و 
اقتدار کشور و پاسداشت دالوری های سبز جامگان 
نیروی انتظامی اســت. مرز بانان غیوری که در راه 
برقراری و حفــظ نظم و امنیت کشــور ایثارگرانه 
تا پای جان ایســتاده اند و در این مسیر سخت جز 
رضای حضرت حق و سر افرازی هموطنان سودای 
دیگری در سر ندارند.  نقش موثر نیروی انتظامی در 
تقویت و ارتقاء امنیت عمومی جزیره کیش، به عنوان 
نخستین منطقه آزاد و قطب گردشگری کشور در 
راســتای بکارگیری توان و ظرفیت های منطقه و 
فراهم شدن زمینه فعالیت های اقتصادی و حضور 
روز افزون گردشگران نیز شایســته تقدیر است. 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثـارگران 
نـاجا، هفـته نیروی انتظامی را به حافظان انتظام و 
امنیت کشــور به ویژه زحمت کشان این عرصه در 
جزیره زیبای کیش، تبریک و تهنیت عرض کرده 
و موفقیت روز افزون و سرافرازی و سعادت آنها را از 

درگاه خداوند بزرگ خواستارم.
غالمحسین مظفری

    
معاون قوه قضائیه در دیدار با فعاالن اقتصادی کیش 

مطرح کرد:

حمایت قوه قضاییه از فعاالن 
اقتصادی و رونق تولید 

فعاالن اقتصادی کیش در دیــدار با معاون قوه 
قضاییه، بهره بانکی باال و محدویت های گمرکی را به 
عنوان مهمترین مشکالت خود و موانع تولید و کسب 
و کار مطرح کردند و خواستار تحقق نظام بانکداری 
اسالمی و اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد شدند. 
به گزارش ایلنا؛ محمد الفت،  معاون اجتماعی و 
پیشگیری قوه قضائیه نهم مهر در راس هیاتی وارد 
کیش شد و ضمن برگزاری نشستی با کارکنان این 
دستگاه و شنیدن مشــکالت آنان بِوِیژه مشکالت 
معیشتی، حقوقی وکمبود نیروی انسانی برای رفع 

این مشکالت قول مساعد داد.
وی همچنین در نشستی مشــترک با فعاالن 
اقتصادی و مسئوالن سازمان منطقه، مشکالت این 
فعاالن در زمینه های تولید،د طرح های عمرانی و 

تجارت و بازرگانی مورد بررسی قرار داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه مسائل بانکی و حل آن را مهمترین مشکالت 
و خواسته های فعاالن اقتصادی کیش عنوان کرد و 
افزود: شرایط  اقتصادی کشور آنان را در باز پرداخت 
تسهیالت دچار مشکل کرده و انتظار دارند در این 
شرایط سخت اقتصادی بانک ها آنان را تحت فشار 
مضاعف قرار ندهند و اجازه دهند بتوانند هم دیون 

خود را پرداخت کنند و هم چرخ اقتصاد بچرخد.
معاون قوه قضائیه برگزاری نشســت مشترک 
با فعاالن اقتصادی و بررســی مشکالت و خواسته 
های آنان و تالش برای  پاســخگویی و چاره جویی 
و ارائه راه حل در همان مناطق از اهداف سفر خود به 
کیش عنوان کرد و  افزود: تالش بر این است که این 
مشکالت در محل حل شود و صورت حل نشدن، به 

مسئوالن منتقل و در تهران و پیگیری می شود.
 الفت، همچنین مسائل گمرکی و ضرورت اجرای 
قوانین منطقه آزاد را از دیگر مسائل و خواسته های 

فعالن اقتصادی منطقه آزاد کیش ذکر کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه با اشاره 
به نشســت خود با کارکنان دستگاه قضایی کیش 
گفت: مالقات با کارکنان دستگاههای قضایی استان 
و مناطق، شنیدن خواسته ها و مشکالت آنان و ارجاع 
به رئیس قوه قضاییه برای حل و رفع این مشکالت از 
جمله برنامه های تدوین شده سفر معاونان دستگاه 
قضایی به مناطق مختلف کشــور اســت.  معاون 
دستگاه قضایی در پایان این نشست که تا بامداد امروز 
چهارشنبه دهم مهر بطول انجامید، نگاه هیئت مدیره 
سازمان منطقه کیش را نگاهی خوب و مثبت ارزیابی 

کرد و مشکالت مطرح شده را قابل حل دانست.

اخبار کیش
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موافقت نامه ســه جانبه، میان 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، سازمان منطقه آزاد 
کیش و دانشــگاه صنعتی امیرکبیر 
با محوریت »تاسیس شتاب دهنده 
صادراتــی، صنایع خــالق و دانش 
بنیــان« در جزیره کیــش به امضا 

رسید.
به گــزارش ایلنا، غالمحســین 
مظفری، مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیــش، محمدرضا رســتمی 
معــاون فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع خالق دبیر خانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و احمد 
معتمدی رئیس دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر با امضاء تفاهم نامه حضور 
مرکز شتاب دهنده صادراتی، صنایع 
خالق و دانش بنیان در جزیره کیش 

را فراهم کردند.
دکتر مظفــری در آیین امضای 
موافقت نامه که چهارشنبه نهم مهر 
در مرکز همایش هــای بین المللی 
کیش برگزار شــد با اشاره به این که 

راه انــدازی مرکز نــوآوری اولویت 
نخست ســازمان منطقه آزاد کیش 
اســت، گفت: اعتقاد داریم حضور 
شــرکت های دانش بنیان و شتاب 
دهنده ها می تواند در تمامی عرصه ها 
تاثیر گذار بوده و فعالیت های ما در 
راستای رشــد و توســعه کیش را 

شتاب بخشد.
مدیرعامــل ســازمان منطقه 
آزاد کیــش تاکید کــرد: باتوجه به 
زیرساخت هایی که در کیش شکل 
گرفته اســت باید دســت در دست 
یکدیگر باری از دوش کشور برداریم 
و تاسیس شــتاب دهنده صادراتی، 
صنایع خالق و دانش بنیان می تواند 
نقطه آغاز و شــروع خوبی برای این 

مهم باشد.
وی از اســتقبال جوانان ایرانی 
مقیم خارج از کشور برای حضور در 
مرکز نوآوری خبر داد و گفت: با توجه 
به اســتقبال خوبی که شرکت های 
دانش بنیان و شــتاب دهنده ها از 
مرکز فــن آوری کیش داشــته اند 

شاهد منشا اتفاقات خوب در کیش 
خواهیم بود.

همچنین محمدرضا رســتمی، 
معــاون فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع خالق دبیر خانه شورایعالی 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی با 
تشــکر از تالش هــا و حمایت های 
مدیرعامــل ســازمان منطقه آزاد 
کیش، مدیرعامل موسســه علوم و 
فنون کیش، رئیس دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر و رئیــس پردیس کیش 
دانشگاه امیرکبیر برای به سرانجام 
رسیدن این تفاهم نامه گفت: یکی از 
اهدافی که در دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد کشــور و سازمان های 
مناطق آزاد دنبال می شــود توسعه 

برند و بازار مناطق آزاد است.
رستمی افزود: یکی از مهم ترین 
شاخص های و فاکتورهای اثرگذار 
برای توســعه برند و بــازار مناطق 
آزاد، توسعه صادرات کاال و خدمات 
تولیدی از این است تا امکان حضور و 
رقابت کاالها و خدمات در بازارهای 

جهانی وجود داشته باشد.
وی گفت: بازارهــای منطقه ای 
یکی از اهــداف صادراتــی مناطق 
آزاد کشور محســوب می شود تا نام 
ایران را با محصــوالت قابل دفاع و 
با کیفیت بلنــد آوازه کند و تمدن 
علمی، فرهنگی، صنعتی و اقتصادی 
کشور و انقالب اسالمی با ابزارهای 

صادراتی به جهان عرضه شود.
معاون فرهنگی،گردشــگری و 
صنایع خالق دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی، یکی 

از راهکارهای رســیدن به توســعه 
برند و بازار در مناطــق آزاد را رفتن 
به سمت توسعه و راه اندازی شتاب 
دهنده های صادراتی صنایع خالق 
عنوان کرد و تصریح کــرد: امروزه 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در 
تامین منابع، عرضه، ترویج و تبلیغ 
کاالها و ورود به بازارهای کشورهای 
مختلف از تجربه و قابلیت های الزم 
و کافی برخوردار نیســتند و شتاب 
دهنده های صادراتی صنایع خالق 
با جذب مجموعه ای از شرکت های 
اســتارتاپی و نــوآور در حوزه های 
مختلــف به ایــن موضــوع کمک 

خواهند کرد.
رســتمی با تاکید بر این نکته که 
جزیره کیش و برج فناوری کیش می 
توانند خدمات شــتاب دهنده های 
صادراتــی را به کلیــه مناطق آزاد 
ارائه کنند، گفــت: قطعا این قابلیت 
و ظرفیت در کیش وجــود دارد. در 
راســتای تفاهم نامه منعقد شــده 
دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد، 
سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه 
امیرکبیر برای مدل شــکل گیری 
شــتاب دهنده ها به یک مدل واقع 
بینانه دســت پیدا می کنند. حضور 
گروه های خــالق در کیش نیازمند 
مدل سازی جدید اســت و در گذر 
زمان به این مدل مطلوب دست پیدا 

خواهیم کرد.
دکتــر احمد معتمــدی رئیس 
دانشــگاه صنعتی امیرکبیر با بیان 
ایــن که در حــال حاضــر نیازمند 

دانشگاه های نســل 2 و 3 هستیم 
که  مبتنی بر پژوهش و فعالیت های 
تحقیقاتی و نیز کارآفرینی و تولید 
ثروت اســت، اظهار داشــت: برای 
رسیدن به این نسل از دانشگاه ها سه 
محور افزایش قراردادهای صنعتی و 
غیر صنعتی، نوآوری و مهارت افزایی 

را در دستور کار خود داریم.
وی از افزایش تعداد شرکت های 
دانش بنیان از 14 شــرکت به 160 
شرکت در مرکز نوآوری کیش ابراز 
خرســندی کرد و با بیــان این که 
جوانان ما در کشورهای منطقه نقش 
تاثیر گذار در این عرصه دارند و باید 
زمینه حضور و جذب آنان را فراهم 
کنیم؛ گفت: قصد داریم سرمایه های 
قابل توجهی به کیش هدایت کنیم 
و در این میان تاکنون ســه بانک که 
در زمینه اســتارتاپ ها فعالیت می 
کنند در مرکز نوآوری شروع به کار 

کرده اند.  
حجت االسالم حســن زاده امام 
جمعه کیش نیز در این مراسم ابراز 
امیدواری کرد با توجه به ســرمایه 
گذاری های انجام شده در این زمینه، 
مردم شاهد تغییر و تحوالت حاصل 
از فعالیت این مرکز در کیش باشند 
و از مســووالن نیز خواست با شروع 
به کار این مرکز، گــزارش عملکرد 
شــش ماه آن  را در دسترس مردم 

قرار دهند.

با امضای یک موافقت نامه سه جانبه عملیاتی شد؛

گام جدی سازمان منطقه آزاد کیش در حمایت از صادرات 
مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد کیش: باتوجه به 
زیرساخت هایی که در کیش 

شکل گرفته است باید 
دست در دست یکدیگر 

باری از دوش کشور برداریم 
و تاسیس شتاب  دهنده 

صادراتی، صنایع خالق و 
دانش بنیان می تواند نقطه 

آغاز و شروع خوبی برای 
این مهم باشد

خبر

معــاون فرهنگی،گردشــگری و صنایع 
خالق دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
گفت: مدیریت ارزشمند سازمان منطقه آزاد 
کیش سیاســت ها و و رویکردهای منطقه را 
در راستای عملی کردن بیانیه گام دوم مقام 

معظم رهبری برنامه ریزی کرده است.
به گزارش ایلنا؛  محمدرضا رستمی معاون 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع خالق دبیر 
خانه شــورای عالی مناطق آزاد در هشتاد و 
هفتمین شورای اداری منطقه آزاد کیش با 
بیان این که با تاکید مقام معظم رهبری وارد 
فصل جدیدی در نظام جمهوری اســالمی 
ایران شده ایم گفت: ما می توانیم متناسب و 
متناظر با قوانین و مقرراتی که در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی وجود دارد؛ اجرای مفاد ذکر 
شــده در بیانیه گام دوم انقالب را در مناطق 
آزاد تسریع بخشیده و به تبع آن بهره مضاعفی 

از فضای ایجاد شده ببریم.
رســتمی گفت: دبیرخانه شــورایعالی 
مناطــق آزاد کشــور در چهــار حــوزه 
فرهنگیـ  اجتماعی، صنعتــی، اقتصادی و 
گردشگری مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب، 
جهتگیری های موجــود در ایــن بیانیه را 
احصا کــرده و بــرای هرکــدام از راهبردها 
و رویکردهــای بیانیه و بر اســاس اســناد 
باالدســتی مناطق آزاد، سیاست ها و برنامه 
اقدام و عمل مناســب را تعییــن و طراحی 

کرده است.
وی با اشــاره به اینکه نقــش هر منطقه 
آزاد در عملیاتی کــردن برنامه اجرای بیانیه 
گام دوم مشــخص شــده اســت گفت: هم 
اکنــون منطقــه آزاد کیش در ایــن زمینه 

پیشگام شده و گام اول را در اجرای برنامه ها 
 و پیاده ســازی سیاســت های این ســند 

برداشته است.
معــاون فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی افزود: آنچه در این بیانیه بر آن تاکید 
شده، نگاه تمدنی است و این نگاه قرار است در 
تمام عرصه ها در نظام جهانی حضور مؤثری 

داشته باشد.
رستمی با تاکید بر اینکه قانون و مقررات 
مناطق آزاد هــم بر همین مبنــا پایه ریزی 
شده است گفت: مناطق آزاد کشور با کمک 
قوانین مخصوص خود می تواند در حوزه های 
صادرات و ارتباطــات جهانــی، اقتصادی 
و گردشــگری، انتقال فناوری هــا و انتقال 
دارایی های ملموس و ناملموس کشور، نقش 
آفرینی موثری داشته باشد و به تقویت قدرت 
نرم و قدرت سخت کشــور در نظام جهانی 

کمک کند.
وی با اشاره به سه سرمایه مهم و راهبردی 
مطرح شده در این بیانیه اظهار داشت: بحث 
ایمان و اعتقاد، جوانــان به عنوان مهم ترین 
ســرمایه در کشور و نیز ســواحل دریایی از 
جمله موارد و موضوعاتی اســت که در این 
بیانیه به آن تاکید شــده است. ما در مناطق 
آزاد و به خصوص در منطقه آزاد کیش در هر 
سه موضوع ســرمایه های ارزشمندی داریم 
و تفاهم نامه با دانشــگاه صنعتی امیر کبیر 
در خصوص تاسیس شتابدهنده صادراتی، 
صنایع خالق و دانش بنیان در جزیره کیش 
که امروز به امضاء رسید نیز فرصت بیشتری 
را برای حضــور جوانان و ارائــه خالقیت ها 

و نوآوری هــای و فعالیت هــای اقتصادی و 
صنعتی آنها را فراهم می کند.

رســتمی به دو موضوع انتقــادی مورد 
نظر رهبری از جمله »نارضایتی عدالتی« و 
»نارسایی در تبلیغات درونی و بیرونی کشور« 
اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری این دو 
را به عنوان یک نقطــه ضعف و تصویر غلطی 
که در جامعه بین المللی از ایران ساخته می 

شود؛ می دانند.
وی گفت: بر اساس گزارش های معاونت 
فرهنگی و اجتماعی ســازمان منطقه آزاد 
کیش، خوشبختانه شاخص های عدالت در 
این منطقه قابل دفاع، ارزشــمند و پیشــرو 
اســت. در حوزه تبلیغــات و افزایش قدرت 
نرم کشــور برنامه راهبــردی در دبیرخانه 
شــورایعالی مناطــق آزاد تحــت عنــوان 
»برنامــه راهبــردی برندســازی مناطق 
آزاد« بــرای حضور در عرصه هــای جهانی 

 تدویــن شــد و مراحــل اجرایــی آن آغاز 
شده است.

رستمی افزود: نکته جالبی که در بازدید 
آقای دکتر همتی نیز به آن اشاره شد این است 
که مقامات ارشد کشور هم، کیش را بیشتر به 
عنوان یک مکان گردشگری می شناسند تا 
به سایر ظرفیت ها و سرمایه های اقتصادی و 
صنعتی. این نکته بیانگر این است که باید در 
حوزه تبلیغات به ویژه در بحث برندسازی در 
همه حوزه ها در کشور از جمله در مناطق آزاد 
که باید در همه زمینه ها پیشــرو و پیشران 

باشند؛ گام های موثری برداریم.
وی به حوزه صنایع خالق در مناطق آزاد 
کشور اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست های 
جدید مناطق آزاد که در دوره حضور جناب 
آقای دکتر بانک شــروع شد موضوع صنایع 
خالق بود. بر اســاس ماموریت ها و قوانین از 
جمله قانون چگونگی تأسیس و اداره مناطق 

آزاد از جمله بحث توسعه اقتصادی، صنعتی، 
فناوری ها و توسعه فرهنگی گام های موثری 
در توسعه صنایع فرهنگی برداشته شده بود 
اما به مقوله اقتصاد فرهنگ، صنعت فرهنگ 
و صنایع خالق توجه چندانی نشــده بود که 
این امر به عنوان یک اولویت در دوره جدید 
مدیریــت در مناطق آزاد انتخاب شــد و در 
دستور کار قرار گرفت. رستمی ادامه داد: در 
اقتصادجهان، 3 درصد جی. دی. پی جهانی 
به صنایع فرهنگی و صنایع خالق اختصاص 
دارد که ما در چارچوب های سیاستگذاری و 
برنامه ریزی و اقدامات خود در کشور توجهی 
چندانی به این امر نداشته ایم اما در دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد این موضوع به عنوان 
یک اولویت اقتصادی در نظر گرفته شــده و 
برای تمامی حوزه های مرتبط با صنایع خالق، 
سیاستگذاری ها شــروع شده و براساس این 
سیاســت ها، برنامه ها و فعالیت اجرایی هم 

طراحی شده است.
وی در پایان گفته های خود در نشســت 
شــورای اداری منطقه آزاد کیــش، ایجاد و 
شکل گیری شــتاب دهنده هایی در جهت 
جذب کارآفرینــان، نــوآوران و گروه های 
خالق، از جمله اولویت ها در این زمینه اعالم 
کرد و گفت: مناطق آزاد از این شتاب دهنده ها 
حمایــت می کننــد تــا بتواننــد ایده ها و 
خالقیت های خودشــان را بــه موضوعات 
قابل اجرا تبدیل کننــد و فعالیت خود را در 
این عرصه ادامه دهند کــه به همین منظور 
که امروز شــکل گیری اولین شتاب دهنده 
صادراتی صنایع خالق در کیش شاهدی بر 

این مدعا است.

معاون دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مطرح کرد:

پیشگام پیاده سازی بیانیه گام دوم انقالب در مناطق آزاد هستیم


