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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
تســهیل     فرآیندها را زمینه ساز خلق 
ایده های نو و سرمایه   گذاری های نوین 

در منطقه آزاد کیش عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا لواسانی 
در آیین گشایش هشتمین نمایشگاه 
کیش اینوکس در سالن خلیج فارس 
مرکز همایش های بین    المللی کیش 
برگزار شد، گفت: با ایجاد سازوکارهای 
مناسب، افرادی که دارای مشروعیت 
و صالحیت هستند می توانند در خلق 
ایده های نــو در منطقــه آزاد کیش 
نقش مهمــی ایفا کننــد.وی افزود: 
تسهیل     فرآیندها و شفاف سازی ضمن 
جلوگیری از اسراف و فساد سبب رونق 

اقتصادی جزیره کیش می شود.
به گفته لواســانی تعــداد زیادی از 
افرادی که تمایل به سرمایه گذاري در 
منطقه آزاد کیش دارند، نمی توانند تا 
آخر مســیر اهداف خود را پیش بیني 
کنند و دچار مشکالت اقتصادی و ارزی 
می شوند از این رو باید نسبت به اصالح 

    فرآیندها اقدام کنیم.
وی با بیان این که اصالح     فرآیندها 

یکی از اهداف اصلی ســازمان منطقه 
آزاد کیش اســت، اظهار داشــت: باید 
شــرایط را به گونه ای فراهم کنیم که 
فرآیند ســرمایه گذاری تسهیل شود 
و ســرمایه گذاران وقت و انرژی خود را 
برای ارتقای کیفیت و افزایش سرعت 

فعالیت های خود به کار گیرند.
لواسانی در خصوص این که برخی 
اوقات برای دریافت مجوزهای کســب 
و کار و ایجاد بیزینس و یک تکنولوژی 
جدیــد در منطقه آزاد شــرایط و روند 
سختی نسبت به سرزمین اصلی سپری 
می شود، افزود: ایجاد کســب و کار در 
ســرزمین اصلی به مراتب راحت تر از 
منطقه آزاد است که این مهم  با اهداف 

مناطق آزاد منافات دارد.
به گفته لواســانی یکی از علت های 
اصلی ایجاد مشــکل در مسیر فعالیت 
سرمایه گذاران و کارآفرینان بروکراسی 
پر پیچ و خم در ســازمان های منطقه 
آزاد است.سرپرســت سازمان منطقه 
آزاد کیش با اشــاره به تاکید مشاور 
رئیــس جمهــور در رابطه با شــش 
محور اصلی«شهر هوشــمند، نسل 

ســوم، مباحث فرهنگی و اجتماعی، 
شناســایی ظرفیت هــا، جــذب 
تکنولوژی هــا و فناوری هــای نوین، 
شفاف ســازی« تعیین شده به عنوان 
ماموریت اصلی سازمان، اظهار داشت: 
به زودی دعوت نامه ای برای کســانی 
که در نمایشــگاه حضور دارند ارسال 
می کنیم و فرصت های سرمایه   گذاری 
در این حوزه ها و حوزه هایی که مربوط 
به نمایشگاه است را ارائه خواهیم کرد.

لواســانی با بیان این کــه معموال 
نمایشــگاه ها با هدف رفع یک ســری 
مشــکالت و بهره منــدی از فرصت ها 
برگزار می شــود، گفت: وقتی برخی از 
نمایشگاه ها با گذشت سال ها از اهداف 
خود فاصلــه می گیرند و بــه یک کار 
نمایشــی مبدل می شــوند خاصیت 

عملکردی خود را از دست می دهند.
وی خاطرنشــان کــرد: برگزاری 
نمایشگاه ها فرصت های زیادي را ایجاد 
می کند و باید اهتمام ویــژه به اهداف 
نمایشگاه شود و ســازمان منطقه آزاد 
کیش در این دوره یــک بار دیگر نقش 
خود را بازبینی می کند.گفتنی اســت 

نمایشــگاه کیش اینوکــس 2021 با 
بیش از 200 شرکت، موسسه و نهاد در 
بخش های دولتی و خصوصی فعال در 
بازار سرمایه در حال برگزاری است  و در 
بخش محتوایی 25 نشست تخصصی 
و همایش جانبی برگزار می شود که در 
حاشیه این نشست ها 150 نفر از اساتید، 
کارشناسان و مسئوالن اقتصادی کشور 
به ســخنرانی و برگــزاری کارگاه ها و 
نشســت های خصوصــی خواهنــد 
پرداخت.بازدیدکنندگان می توانند هر 
روز از ساعات 17 تا 22 برای بازدید از این 
رویداد به نمایشــگاه های دائمی جنب 

فرودگاه جزیره کیش مراجعه کنند.
رونمایی از سامانه »آی بی تریدر« 

در نمایشگاه
ســامانه »آی بی تریدر« با حضور 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در 
غرفه تمدن تامین سرمایه در نمایشگاه 

کیش اینوکس 2021 رونمایی شد.
لواسانی در بازدید برخی از غرفه های 
نمایشــگاه کیش اینوکــس2021؛  
رونمایی از »آی بــی تریدر« که یکی از 
بزرگترین محصوالت طراحی شــده 
توسط شرکت تمدن تامین سرمایه و 
ارائه خدمات یکپارچــه در حوزه های  
بورس، بیمه و خدمات مالی و .. است این 

مهم را مثبت ارزیابی کرد.
لواســانی بــر نقش مهــم انجمن 
شــرکت های مشاور ســرمایه   گذاری 
و نظارت بــر طرح هــا در ارائه خدمات 
و تســهیل     فرآیندها در این نمایشگاه 
اشاره کرد و گفت: ارتباط موثر انجمن 
شرکت های مشاور ســرمایه   گذاری و 
نظارت بر طرح ها بــا بیمه ها می تواند 
شمار زیادی از شــرکت های بیمه را به 
این حوزه جذب کند.وی اظهار داشت: 
اجرای طرح مورد نظر و ایده های خالقانه 
در کیش می تواند راه گشــای مســیر 
فعالیت و ارائه خدمات ارزشمند باشد 
که این طرح توسط سازمان منطقه آزاد 
کیش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به 

گفته لواسانی طرح های توجیحی باید 
با دلیل علمی ارائه شــود و توجه به این 
مهم زمینه ساز حل مشکالت زیادی در 
سطح کشور خواهد شد.لواسانی در ادامه 
بازدید ها با حضور در غرفه های »شرکت 
سرمایه   گذاری گروه توسعه،  فرا آفرین 
پارس گاز، اعتبار مالی بانک دی، بیمه 
آســماری و بیمه آســیا« بیان داشت: 
فرصت های ســرمایه   گذاری در جزیره 
کیش برای فعــاالن اقتصادی که قصد 
ســرمایه   گذاری در این منطقه را دارند 
ارائه می شود.لواسانی با بیان این که رصد 
عملکرد و ارزیابی ســطح ارائه خدمات 
شــرکت های بیمه در راســتای جلب 
رضایتمندی بیمه شــدگان از اهمیت 
باالیی برخوردار است، تصریح کرد: در 
این مدت چندین گزارش به ســازمان 
ارائه شده است که پس از بررسی نسبت 

به رفع آنها اقدام خواهیم کرد.
وی ضمن ابراز خرسندی از حضور 
فعال جزیره قشــم در نمایشگاه کیش 
اینوکس بر لــزوم اهمیت فرصت های 
مکمل مناطق آزاد اشاره داشت و گفت: 
جزیره قشم با ایجاد دفتر دائمی در این 
منطقه می تواند حمل و نقل دریایی بین 

کیش و قشم را راه اندازی کند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
خاطرنشان کرد: برخی از گردشگران 
تمایل دارند از کیش به قشم سفر کنند 
که با راه انــدازی تورهای با کیفیت این 
مهم سبب رونق گردشگری خواهد شد.

لواسانی با اشاره به این که اختصاص 

زمین برای طرح های عمرانی در کیش 
رو به کاهش اســت، افزود: جزیره قشم 
قابلیت پیشرفت و از ظرفیت های جذب 
سرمایه   گذاری خوبی برخوردار است و 
می تواند فرصت های سرمایه   گذاری را 
به سمت قشم هدایت کند.لواسانی در 
ادامه گفت: جذب فرصت های عمرانی در 
جزیره قشم مستلزم راه اندازی تورهای 
حرفه ای بین کیش و قشــم در حوزه 

گردشگری است.
 همچنین لواسانی با حضور در غرفه 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری 
- صنعتی و ویژه اقتصادی تســریع در 
اخذ مجوز هــای الزم در خصوص راه 
اندازی بورس بین    الملــل تاکید کرد و 
گفت: با بررسی ابعاد موضوع که این مهم 
برای نخستین بار در منطقه آزاد کیش 
اجرایی خواهد شد نســبت به محقق 
شدن آن پیگیری های الزم در حال انجام 
است.وی با اشاره به تامین سرمایه و راه 
اندازی کیش دومی در هندورابی، اظهار 
داشت: هندورابی قابلیت تبدیل شدن 
به کیش شــماره دو را دارد و می توانیم 
رونق خوبی در این منطقه ایجاد کنیم.
سرپرست ســازمان منطقه آزاد کیش 
در رابطه با هوشمندسازی اقتصادی و 
تامین سرمایه، گفت: دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد از تخصص الزم در این حوزه 
برخوردار است و تحقق هوشمند سازی 
اقتصادی و تامین ســرمایه در مناطق 
آزاد امکان پذیر است و در آینده نزدیک 

عملیاتی می شود.

لواسانی  در افتتاحیه کیش اینوکس 2021 تأکید کرد:

تسهیل     فرآیندها با هدف خلق ایده های نو در کیش

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سرپرست ســازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از سایت پسماند و بازیافت کیش، 
اقتصاد چرخشی را در این حوزه از اولویت های سازمان برشمرد و این مهم را زمینه ساز 

ایجاد ارزش افزوده خوبی برای سرمایه گذاران عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا لواســانی؛ تحقق بازیافت واقعی و اقتصاد چرخشی را 

مستلزم ورود سرمایه گذاران توانمند و دارای ایده های نو در این حوزه عنوان کرد.
لواسانی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: سرمایه گذاران توانمند و دارای ایده نو 

می توانند در حوزه بازیافت ارزش افزوده خوبی را کسب کنند.
وی اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد کیش از سرمایه گذارانی که از توان مالی خوبی 

برخوردارند و می توانند ایده های نو در این حوزه ارائه دهند حمایت می کند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که اقتصاد چرخشی باید مورد توجه 
ویژه قرار گیرد، افزود: در اقتصاد چرخشی نباید با یک یا دو روند ارزش افزوده راضی شویم 

بلکه باید ادامه این چرخش را جدی گرفت.
به گفته لواسانی این سرمایه ای که در سایت پسماند و بازیافت بوی تعفن می دهد و 

نارضایتی مردم را به دنبال داشته است به عنوان طالی کثیف در دنیا نام   گذاری شده و 
تاکنون نتوانسته ایم هیچ بهره ای از این ببریم.

وی بیان داشت: سودی که نصیب ســرمایه گذاران خواهد شد به مراتب بیشتر از 
فعالیت هایی هست که در جزیره کیش  انجام می شود.

لواسانی گفت: هر کارآفرین و سرمایه   گذاری که در این موضوع ایده جدید ارائه دهد و از 
آمادگی الزم برای راه اندازی خط تولید بازیافت واقعی در حوزه های »شیمیایی، سلولزی  

و پالستیک« برخوردار باشد مورد حمایت ویژه سازمان قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تا هفته آینده مسئول محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش 
نشستی با تشکل های محیط زیســتی برگزار کند و با جمع آوری نظرات و ایده ها در 

خصوص این موضوع مهم تصمیم گیری جدی خواهد شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که 
کار بازیافت جدی در این سایت انجام نمی شود، بیان داشت: موضوع زباله و بازیافت برای 

جزیره کیش امروز تهدید و فرصت خیلی بزرگی است.
لواسانی در ادامه تصریح کرد: به نقطه ای رسیدیم که باید برای حفظ محیط زیست 
فکر اساسی کرد چراکه به تدریج مولفه های محیط زیست جزیره دچار آسیب جدی 

خواهد شد.  
لواســانی در رابطه با پیشگیری از آســیب های محیط زیســت، افزود: مسوول 
محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش طی برگزاری جلسه ای با انجیوها  و تشکل های 

محیط زیستی نسبت به جمع آوری نظرات آنها اقدام کند.
گفتنی است در مرحله پردازش و پاالیش سایت پسماند و بازیافت جزیره جداسازی 

زباله ها و بسته بندی انجام می شود.

در بازدید از سایت پسماند و بازیافت کیش مطرح شد؛

تحقق اقتصاد چرخشی، اولویت نخست سازمان منطقه آزاد کیش

خبر
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با شعار ایران، از خزر تا خلیج فارس؛
 آغاز به کار سومین

 جشنواره ملي عكس کیش 
سومین جشنواره 
ملی عکــس کیش با 
شــعار ایران، از خزر تا 
خلیج فارس به دبیري 
محمد ساطعي در سه 
بخش و از نهم آذر آغاز 
به کار کرده است.به گزارش ایلنا، سومین جشنواره 
ملي عکس کیش با شعار ایران، از خزر تا خلیج فارس 
توســط هئیت 5 نفره داوران از نام هاي سرشناس 
و اســاتید مطرح ملي »محمود کالري، سیف اهلل 
صمدیان، غوغا بیات، رضا معطریان و مهدي مقیم 

نژاد«در سه بخش آغاز شده است.
بخش کیش با موضوعات مختلف که در فراخوان 
شرح داده شده و بخش ملي با موضوع دریا و آب و 
بخش  ویژه با موضوع زندگي و آداب و رسوم جنوب 

کشور است.
سومین جشــنواره ملي عکس کیش یکي از 
جشنواره هایي است که در راســتاي برنامه هاي 
هنري معاونــت فرهنگي و اجتماعي ســازمان 
منطقه آزادکیش و زیر نظــر مدیریت امور هنري 
 برگزار مي شود. شرکت در این جشنواره از طریق

 http://festival.kish.ir/ براي تمام عکاسان 
رایگان است.  

    
برگزاری سلسله نشست های 

کارآفرینی مرکز نوآوری کیش
بیست و یکمین نشست از سلسله نشست های 
کارآفرینی با حمایت »آکادمی یادگیری فن آفرین« 
و با حضور فعاالن و عالقه مندان حوزه کارآفرینی 
و اکوسیستم اســتارتاپی، با حضور ستار  هاشمی، 
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات برگزار شــد.به گزارش ایلنا، این سلسله 
نشست ها با رویکرد پرسش و پاســخ و به صورت 
تعاملی و به اشتراک گذاشتن تجربیات، سه شنبه 
هر هفته از ساعت17تا1۹در مرکز نوآوری کیش 

برگزار خواهد شد .
    

  احداث مسكن استیجاري
 برای ساکنان جزیره کیش

سرپرست سازمان 
منطقــه آزاد کیــش 
از احــداث مســکن 
استیجاري با متراژ های 
کوچــک و متوســط 
بــرای زوج های جوان 
و خانواده های ساکن در جزیره خبر داد.به گزارش 
ایلنا، محمدرضا لواسانی در بازدید از زمین احداث 
مسکن  استیجاري برای ساکنان کیش، گفت: این 
زمین از اهمیت ویژه و وفوق العاده ای برای احداث 
مسکن برای ساکنان این منطقه برخوردار است.

وی مشکل مســکن را به عنوان نخستین دغدغه 
مردم کیش عنوان کرد و گفت: بحرانی ترین موضوع 
در جزیره کیش مشکل مسکن است و این موضوع 
مهم در دستور کار سازمان قرار گرفته است.وی در 
ادامه اظهار داشت: در سنوات گذشته قراردادهای 
مشارکت یا واگذاری با یک امضای طالیی همه را 
دچار مشکالت عدیده ای کرده و بزرگترین امضای 
طالیی سازمان منطقه آزاد کیش امضای انتخاب 
خریدار یا انتخاب شرکت مشارکت کننده است.

لواسانی گفت: این موضوع سبب نارضایتی هایي 
شده اســت که در اصالح     فرآیندها برای همیشه 
این موضوع را مرتفع خواهیم کرد و در این انتخاب 
شــفافیت و عدالت ســرلوحه کار ما قرار گرفته.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این 
موضوع که مردم بهترین بازرسان ما هستند گفت: 
تمام اقشــار مردم باید کامال بتوانند این انتخاب 
را مشــاهده کنند و     فرآیندها را به گونه ای تغییر 
خواهیم داد که این امضای طالیی کامال از سازمان 
حذف شــود و هیچ پرونده؛ نارضایتی و فسادی در 
امضای بزرگ طالیی نداشته باشد.لواسانی بر لزوم 
اهمیت مرتفع شدن مشکل مسکن در کیش اشاره 
داشت و گفت: از آن جا که مشکل اول مردم کیش 
مشکل مسکن است در این خصوص کوتاهی نکرده 
و درحل این مورد جزو مهمترین کارهای در نظر 

گرفته شده از سوی سازمان خواهد بود.

اخبار کیش

کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در جزیره 
بر ضرورت دیپلماسی ورزشــی در دنیا و ایران 

تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا لواسانی، شامگاه 
چهارشــنبه دهــم آذر در نشســتی با رئیس 
فدراسیون دو و میدانی کشور بالروس و رئیس 

فدارسیون دو و میدانی جمهوری اسالمی ایران 
که در ســالن اجتماعات ســازمان برگزار شد؛ 
بر ضرورت دیپلماسی ورزشــی در دنیا و ایران 
تاکید کرد.لواسانی در ادامه سخنان خود تصریح 
کرد: این دیدار می تواند آغازی برای دیپلماسی 
ورزشی دو و میدانی بین کشور بالروس و ایران 

باشد.
وی با بیان این که تمام امکانات و تجهیزات 
ورزشــی جزیره کیش در اختیار ورزشکاران 

است، اظهار داشت: آب و هوای کیش و موقعیت 
استراتژی به ویژه ارائه خدمات ارزان قیمت در 
این منطقه نسبت به کشورهای حاشیه در سطح 

گسترده اطالع رسانی نشده است.
به گفته لواسانی رسانه ها در اختیار کسانی 
قرار گرفته است که اروپایی ها تصویر واقعی از 
ایران مهربان ندارند از این رو باید برای معرفی 
شایســته جزیره کیش در ســطح گســترده 
جغرافیایی در حوزه های ورزشــی، اقتصادی و 

گردشگری اقدام کرد.وی اظهار داشت: در سفر 
بعدی ایوان تیخن رئیس فدراسیون دو و میدانی 
کشور بالروس و نایب رئیس کمیته فدراسیون 
دو و میدانی اروپا منتظریم جزیره کیش میزبان 

خیل عظیم ورزشکاران از اروپا باشد.
رئیس فدراسیون دو و میدانی کشور بالروس 
و نایب رئیس کمیته فدراسیون دو و میدانی اروپا 
نیز در این دیدار،  ضمن ابراز خرســندی از سفر 
خود بــه جزیره کیش گفــت: از جذابیت های 
جزیره می توان به نظم،  هوای پاک، فضای امن و 
آرام و امکانات ورزشی مطلوب منطقه آزاد کیش 

اشاره کرد.
ایوان تیخن، گفت: تمام ورزشکاران حرفه 

ای به دنبال یک حریــف تمرینی و محیط آرام 
با سیســتم مدیریت خوب هستند که دهکده 
المپیک کیش از پتانســیل قابــل توجهی در 
حوزه رشته های مختلف ورزشی از جمله زمین 

فوتبال، دو و میدانی و... برخوردار است.
رئیس فدراســیون دو و میدانی کشــور 
بالروس و نایب رئیس کمیته فدراسیون دو و 
میدانی اروپا بر لزوم اهمیت ایجاد تعامل سازنده 
در حوزه های ورزشــی میان کشور بالروس و 
ایران تاکید کرد و گفــت: می توانیم اردوهای 
تمرینی خود را در جزیره کیش برگزار کنیم و 
ورزشکاران ایرانی نیز از دانش و تجربه ورزشی 

ما بهره مند شوند.

 اهتمام ویژه بر ضرورت دیپلماسی ورزشی
 گامی دیگر در مسیر تحول جزیره


