
t oseei r ani . i r
3 چرتکه

پیام مدیر عامل سازمان 
منطقه آزاد کیش به مناسبت 
گرامیداشت روز خبرنگار 

روز خبرنگار روز گرامیداشــت و ارج نهادن به 
آگاهی، دانایی و حقیقت طلبی است. خبرنگاران 
بازتاب دهنده واقعی شــرایط اجتماعی - سیاسی 
و آیینه تمام نمای انتظارات هر جامعه هســتند.
انسان های بلند همتی که می کوشند تا با نگاهی تیز 
بین و حق طلب در تصویرگری صادقانه رویدادها، 
هموطنان را درمسیر دستیابی به اطالعات درست و 
درک صحیح از وقایع و اتفاقات جامعه یاری رسانند. 
فرهیختگانی که به یمن قسم خداوند سبحان به 
حرمت قلم ، می کوشند تا در روایت آنچه می بینند 
و می شــنوند بر مدار حق و حقیقت حرکت کنند 
و در نگارش خبر و تهیه گزارش هــا امانت داری و 
عدالت محوری را بر هر چیز مقدم می شمرند.ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره تمامی خبرنگاران شهید 
میهن اســالمی، روز گرانقدر خبرنگاررا به خانواده 
بزرگ رسانه ای کشور به ویژه صاحبان قلم و اصحاب 
رسانه درجزیره زیبای کیش تبریک و تهنیت عرض 
می کنم.  از خداوند متعال سالمت، سعادت و توفیق 
روزافزون فعاالن عرصه رســانه را بــرای کمک به 

اعتالی کشور عزیزمان خواستارم .
غالمحسین مظفری
  رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
سازمان منطقه آزاد کیش

    
پیشرفت شگفت انگیز پروژه 

دامون ساحلی ۲ در عرض ۳ ماه

با مدیریت شــرکت ســرمایه گذاری و توسعه 
کیش و تالش شریک و مجری پروژه هیراد غفوری 
و با مشارکت مالی ســرمایه گذاران، پروژه متوقف 
و رها شده دامون ســاحلی ٢ ،طی ٣ ماه از طبقه ١٢ 
به طبقه ١۸ رسید. به گزارش ایلنا، هیراد غفوری با 
معرفی برند جدید سرمایه گذاری در جزیره کیش به 
عنوان شریک جوان و متفکر پروژه دامون ساحلی ٢ و 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش گفت: شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه کیش با اقدام به موقع برای 
حمایت از پروژه ضمن حفظ و ارتقای سرمایه خود، 
آرامش روانی و اطمینان خاطر مناســب به بیش از 
١٣٠ سرمایه گذار این پروژه تزریق کرد. وی افزود: 
با اطمینان خاطر میگویم سازمان و شرکت سرمایه 
گذاری با درک صحیح از مشارکت ، بهترین شریک 
برای سرمایه گذاری و پیشــبرد پروژه ها است، وی 
حساســیت و دقت و نظارت مدیر عامل محترم و 
ریاســت هیت مدیره ســازمان جناب آقای دکتر 
مظفری و معاونین ســازمان بخصــوص معاونت 
محترم اقتصادی سازمان جناب آقای دکتر آخوندی 
را در جهت پیشرفت پروژه و برطرف نمودن مانع و 
پاسخگویی سریع را شگفت آور توصیف کرد. مهندس 
غفوری گفت: یازدهم اردیبهشت سال جاری َطی 
بازدید مدیر عامل سازمان و معاونت های اقتصادی 
و عمرانی و سرمایه گذاری و همزمان با روش شدن 
تابلو روز شمار، اسکلت فوالدی برج در تراز سقف ١٢ 
اجرا گردیده بود که امروز ١۴ مرداد پس از گذشت 
تنها ٣ ماه تا تراز سقف ١۸ پروژه اجرا گردیده است و 
برابر زمانبندی روز شمار، ۸۵ روز دیگر نصب اسکلت 
فوالدی پروژه به اتمام خواهد رسید.  وی افزود: طی 
٣ ماهه گذشــته بیش از ١٢ هزار متر مربع سقف با 
اســتفاده از باکیفیت ترین بتن با اضافه نمودن ژل 
میکرو سیلیس )تولید شرکت کیش بتن( اجرا شده 
است. مهندس هیراد غفوری گفت: کلیه آهن آالت 
مورد نیاز اسکلت فوالدی و پیج مهره ای برج تهیه و 
خریداری شده و آخرین استیج پروژه در حال ساخت 
توسط کارخانه سوله گســتران پرشین و انتقال به 
جزیره زیبای کیش میباشد . شریک و مجری پروژه 
دامون ساحلی ٢ گفت:خریداران و سرمایه گذاران 
این پروژه سرمایه و ثروت اصلی ما هستند، به نحوی 
که برخی از پیش خرید کنندگان به منظور حمایت 
و بر أساس اعتماد به مجری و هیت امنای منتخب، 
پرداخت ١٠٠ درصدی داشته اند. وی افزود: کلیه 
تصمیمات مدیریتی و اقدامات مالی برای پیشبرد امور 
با هماهنگی هیت امنای منتخب مالکین، مدیریت 
و اجرا میشود و خرد جمعی بر أساس منفعت کلیه 

سرمایه گذاران در تصمیگیری ها دخیل است.

اخبار کیش
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یک عضو اتاق بازرگانــی گفت: در 
کشــوری که دولت تقریبا ۹٠٠ هزار 
میلیــارد تومان یارانه آشــکار و نقدی 
پرداخت می کند، مگر می تواند نسبت به 
آن بی تفاوت بود و بحث حذف صفرها را 

پیش بکشد؟
حمیدرضا صالحــی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد حذف 
صفرهای پول ملی گفت: این موضوع 
از سوی دولت یک حرکت رو به جلو  یاد 
شده که باعث افزایش ارزش پول ملی 
خواهد شد. اما نکته اساسی این است که 
کشورهایی مثل ترکیه که دست به این 
اصالح زده اند تنها اکتفا به حذف صفرها 
نکرده و اصالحات زیرساختی در حوزه 

اقتصاد کالن را انجام داده اند.
وی تصریح کرد: دولت باید با انجام 
مجموعه ای از اصطالحات تدریجی در 
نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار در 
چارچوب حرکت برنامه ای ۴-۵ ساله 
به سمت اقتصاد آزاد و حذف تدریجی 
یارانه ها، افزایش قــدرت خرید مردم 
)اصالح حقوق و دســتمزدها( تقویت 
رقابت پذیری و خــروج از انحصارها و 
امضاهای طالیی، شفافیت سیستمی، 
افزایش درجــه آزادی رقابت، کاهش 
هزینه  تمام شده تولید و برقراری روابط 
مناسب با سایر کشــورها بطور موازی 
جهت اخذ بازار هــای صادراتی مدلی 
را تعریف کند تا اقتصاد به شــکوفایی و 

پویایی برسد و منجر به رشد اقتصادیی، 
کاهش تورم، افزایش اشــتغال، ثبات 
اقتصادی و رشد ســرمایه گذاری و در 
نهایت بهبود معیشت همه شهروندان 

شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
اگر اصالحات یاد شده انجام نشود امکان 
بازگشت دوباره صفرها نیز وجود خواهد 
داشت. برای نمونه کشور ترکیه تقریبا 
همین مسیر را طی یک برنامه ٧ ساله 
انجام داد و مــن به یــاد دارم حتی در 
مواردی هر سه ماه یکبار حقوق هارا باال 
می بردند و طبق برنامه شــان حرکت 
کردند و در نهایت اقدام به حذف صفرها 

کردند.

وی گفت: متاســفانه دولتمردان 
ما عمدتا ثابت کردند جســارت انجام 
اصالحــات اقتصــادی را در کشــور 
نداشته اند و بجز برنامه سوم اقتصادی 

که تا حــدودی در این جهت موفق بود 
و همینطور موضوع برنامه هدفمندی 
ناقص یارانه ها، مورد قابل توجه دیگری 
از ســوی دولت ها در دســتور کار قرار 

نگرفت.
وی اضافه کرد: متاسفانه دولتمردان 
در زمان صدارت خود این تصمیم های 
اساسی و ملی و ضروری را به سال های 
آینده موکول می کردند که البته خود 
این موضوع دالیل سیاسی و اجتماعی 
مختلفی داشته که بر این روند تأثیرگذار 
بوده اســت که یکی از این موارد بحث 
انتخابات ها در کشورمان است که باعث 
ایجــاد بی نظمی در رونــد اصالحات 
اقتصادی می شــود و صرفاً در اقدامات 
مــوردی مانند همین حــذف صفرها 

خالصه می  شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان 
کرد: اگر این اصالح پولی در زمان مناسب 
و بعد از اقدامــات اصالحی دیگر انجام 
نشود نه تنها یک اقدام اساسی نیست 
بلکه می تواند تاثیرات جانبی داشته باشد 
و نگرانی مردم در مورد تورم باال، اشتغال 
پایین و کاهش ســطح اعتماد مردم به 
دولتمردان را افزایش می دهد، ما باید 
کاری کنیم  مردم را در اقتصاد بیشــتر 
مشــارکت دهیم نه اینکه با اقدامات و 
سیاست های این چنینی اعتماد مردم را 

به آینده اقتصاد ملی کم کنیم.
وی متذکر شــد: در کشــوری که 
دولت تقریبا ۹٠٠ هزار میلیارد تومان 
یارانه آشکار و نقدی پرداخت می کند، 
مگر می تواند نســبت به آن بی تفاوت 
باشد و صرفا بحث حذف صفرها را پیش 
بکشد؟ نمی توان نسبت به رکود تورمی 
سنگین، عدم شــفافیت، رشد منفی 
سرمایه گذاری، شاخص نامناسب کسب  
و کار بی تفاوت بود و سیاســت حذف 
صفرها را در اولویت قــرار داد. بنابراین 

دولت مردان ما نباید بــه مردم آدرس 
اشــتباه دهند و خود آنهــا نیز بخوبی 
می دانند به چه موضوعی باید توجه کنند 
نه اینکه با اقدامات خود اعتماد عمومی را 

نسبت به خود بکاهند.
صالحی تاکید کرد: متاسفانه دولت 
فعلی همانند دولت های پیشــین به 
درآمدهای نفتی اتکا دارد و هیچ توجهی 
به ارتقای کیفیت و افزایش ارزش افزوده 
در بخش های مختلف کسب و کار های 
کشور  نداشته است و  این موضوع منجر 
شده است که طبقه متوسط جامعه که 
محور تولید ثروت و درآمد هر کشوری 
هستند و چون فضای مناسب برای رشد 
خود و اقتصاد ملی ندارند  رفته رفته به 
طبقه فقیر و مستمند تبدیل می شوند ، 
در صورتی که قرار بر این بوده است دولت 
برنامه ای اجرا کند که از طبقه مستمند 
و فقیر توانمندســازی انجام بشود و به 
سمت طبقه متوسط سوق داده شوند، 
اما امروز شاهدیم متاسفانه اقتصاد کشور 
نحیف شده است و این امر در اندازه تولید 
ناخالص داخلی و افزایش فقر در جامعه 

دیده می شود.

یک عضو اتاق بازرگانی پاسخ داد:

آیا امکان بازگشت صفرها وجود دارد؟

نمی توان نسبت به رکود 
تورمی سنگین، عدم 
شفافیت، رشد منفی 

سرمایه گذاری، شاخص 
نامناسب کسب  و کار 

بی تفاوت بود و سیاست 
حذف صفرها را در اولویت 

قرار داد

عضو اتاق بازرگانی تهران: 
اگر حذف صفرها در زمان 
مناسب و بعد از اقدامات 

اصالحی دیگر انجام نشود 
نه تنها یک اقدام اساسی 

نیست بلکه می تواند 
تاثیرات جانبی داشته باشد 

و نگرانی مردم در مورد 
تورم باال، اشتغال پایین و 

کاهش سطح اعتماد مردم 
به دولتمردان را افزایش 

می دهد

گزارش ویژه

دکترمظفــری گفت: با تقویت دیپلماســی 
ورزشی وتکمیل زیرساخت ها، جزیره کیش به 
پایگاه میزبانی تیم های ورزشی مطرح بین المللی 

درمنطقه تبدیل می شود.
به گزارش ایلنا از روابط عمومــی و اموربین 
الملل سازمان منطقه آزاد کیش درنشست خبری 
که ظهر سه شنبه ١۵ مرداد با حضوردکترمظفری 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و معاونان 
و مدیران این سازمان، سید رضا صالحی امیری 
رئیس کمیته ملی المپیک ، محمدرضا داورزنی 
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش و جوانــان، دکترمحمد مهدی مظاهری 
رییس موسسه فرهنگی اکو و جمعی از مسئوالن 
کشوری و اصحاب رسانه با هدف بررسی شرایط 
میزبانی جزیره کیش برای برگزاری مســابقات 
ورزشی کشــورهای عضو اکو و آســیای میانه، 
درمرکز همایش های بین المللی کیش برگزارشد.
دکترمظفری باتاکید برضرورت توجه جدی 
به دیپلماسی ورزشی برای توسعه همگون و رونق 
اقتصادی جزیره کیش گفــت: با تالش های که 
درطول سال ها برای ایجاد زیرساخت های الزم 
درجزیره کیش انجام شــده ، امروز این منطقه با 
امکانات خوب در زمینه های مختلف فرودگاهی ، 
حمل و نقل هوایی، اماکن اقامتی ومجموعه های 
ورزشــی می تواند به پایگاه برگزاری دیدارهای 
تدارکاتی و تمرینی تیم های مطرح ورزشی جهان 

درمنطقه تبدیل شود.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش ازعزم 
جدی این سازمان برای ایجاد کمپ های ورزشی، 
توســعه و تکمیل امکانات وبازســازی فضاهای 
ورزشــی درجزیره کیش خبرداد و افزود: طبق 
تفاهم نامه امضا شده بین ســازمان منطقه آزاد 
کیش و موسســه همکاری های فرهنگی اکو و 
طرح پیشنهاد برگزاری مسابقات ورزشی جام اکو 
درکیش، ما آماده ایم و تالش می کنیم با استفاده 
ازتمام ظرفیت های موجود میزبان شایسته ای 

برای کشورهای عضو اکو باشیم .
وی با اشــاره به کارنامه موفــق جزیره کیش 

درمیزبانی از چندیــن رویداد بزرگ ورزشــی 
بین المللــی و همایش های علمــی، فرهنگی و 
اقتصادی درایــن منطقه ابراز امیــدواری کرد 
برگزاری مســابقات جام اکو درکیش، نقطه آغاز 
حضور پر رنگ تر جزیره کیش درعرصه میزبانی 

ازرویدادهای بین المللی ورزشی باشد.
دکتر مظفری با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد 
کیش از همکاری وتوان ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی برای ایجاد فضاهای جدید و پیشرفته 
ورزشی در منطقه نیز استفاده می کند گفت: آب و 
هوای مطلوب جزیره کیش در بیشتر فصول سال، 
دریا وســواحل زیباو آرامش و امنیت این جزیره 
زیبا فرصت ارزشمندی است تا با تقویت فعالیت 
درحوزه ورزش و رشــد گردشــگری ورزشی در 
کیش به پیشرفت اقتصادی کشورنیزکمک کنیم.
دکترصالحی امیری نیز با بیان اینکه در سال 
های اخیر دیپلماسی فرهنگی و ورزشی درکشور 
مغفول مانده است تاکیدکرد: جزیره کیش می 
تواند به پایگاه دیپلماسی فرهنگی و ورزشی کشور 

تبدیل شود.
وی افزود: در این مسیر کمیته ملی المپیک 
و وزارت ورزش آماده هستند تا در جهت تقویت 
دیپلماسی ورزشی و تبدیل جزیره کیش به قطب 
فعالیت های ورزشی کشور با سازمان منطقه آزاد 

کیش همکاری کنند.
رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه 
جزیره کیش ظرفیت هاو زیر ساخت های بسیار 
خوبــی دارد ابرازامیدواری کرد بــا تقویت این 
زیرســاخت ها و بازســازی فضاهای ورزشــی، 
برگزاری مســابقات جام اکو به میزبانی جزیره 
کیش نقطه عطفی دررونق تعامالت بین المللی 

جزیره کیش باشد.
وی با بیان اینکه بیشترکشورها تقویم ورزشی 
خود را تکمیل کرده و برای رقابت های المپیک 
آماده می شوندگفت : برای قطعی شدن برگزاری 
مسابقات جام اکو در کیش باید 6کشور از١٠ عضو 
اکو برای شــرکت دراین رویداد ورزشــی اعالم 

آمادگی کنند.

صالحی امیری پیشــنهاد کــرد تفاهم نامه 
مشترکی بین کشــورهای عضو اکو درخصوص 
مسابقات جام فرهنگی اکو درکیش تنظیم شده 
و تادو هفته آینده نشســتی برای بررسی و اعالم 
نظرتمامی اعضای اکو در خصوص زمان و رشته 
های مختلف این مســابقات در تهران و یاجزیره 
کیش برگزارشــود. وی افزود: پس ازجمع بندی 
نهایی جزئیات برگزاری این مسابقات درجزیره 
کیش تعیین و اعــالم می شــود. دکترمحمد 
مهدی مظاهری رییس موسسه همکاری های 
اقتصادی اکو از استقبال خوب کشورهای عضو 
اکو برای شرکت درمســابقات ورزشی در ایران و 
جزیره کیش خبر داد و گفت: ورزش ازجمله مقوله 
های مورد توجه در فعالیت های موسسه اکو است 
و در تفاهمنامه این موسسه و سازمان منطقه آزاد 
کیش هم بر استفاده بهینه از ظرفیت های موجود 
درجهت توسعه فعالیت های حوزه ورزش درکیش 

تاکید شده است.
وی باپیشنهاد چهاررشته سوارکاری ،هاکی، 
اسکواش و فوتسال به عنوان رشته های نخستین 
دوره مســابقات ورزشــی جام اکــو در کیش، 
ابرازامیدواری کرداین مســابقات باخردجمعی 
و تعامل و همکاری همه دست اندرکاران، نقطه 
عطفی دررونق فعالیت های ورزشی بین المللی 
کیش باشــد. محمدرضا داورزنی معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای، وزارت ورزش و جوانان 
نیز در این نشســت ورزش را زبان مشترک ملت 
های جهان خواند واظهار داشت: کشورها باتوسعه 
زیرساخت ها و تالش برای ارتقاءسطح خدمات 
ورزشی و توان تخصصی خود در رشته های مختلف 
تالش می کنند بامیزبانی از تیم های بین المللی 
هویت و فرهنگ کشور خود را به دنیا معرفی کنند. 
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، وزارت 
ورزش و جوانان گفت : باوجودتالش های رسانه 
ای و تبلیغاتی دشمنان ، میزبانی ازرویداد های بین 
المللی ورزشی فرصت ارشمندی را فراهم می کند 
تا هویت و پیشینه غنی فرهنگی و تاریخی ایران 

اسالمی درسطح بین المللی معرفی شود.

داورزنی با اشاره به اینکه میزبانی از رویدادهای 
بیــن المللی در نقــاط مختلف کشــور، یکی از 
راهکارهای وزارت ورزش و جوانان برای استفاده از 
ظرفیت استان های مختلف کشور و معرفی جاذبه 
های تاریخی و فرهنگی آنهابه گردشگران خارجی 
است گفت : جزیره کیش یک ظرفیت ارزشمند 
ملی است که به مدد زیرســاخت های مناسب و 
مزایای مختلفی ازجمله نیاز نداشــتن به روادید 
برای گردشگران خارجی، می تواند پل ارتباطی ما 
بادنیا باشد و به مهم ترین پایگاه حضور تیم های بین 

المللی ورزشی درمنطقه مبدل شود.
وی میزبانی از مســابقات جام اکــو و دیگر 
رویدادهای بین المللی ورزشــی جزیره کیش را 
فرصت خوبی برای مطرح شدن کیش درسطح 
بین المللی عنوان کرد و گفــت : برگزاری رقابت 
های ورزشی و میزبانی از کشورهای عضو اکو ویا 
سایر تیم های خارجی ، فضای کسب و کار و نشاط 
اجتماعی کیش را تقویت کــرده و موجب رونق 
اقتصادی منطقه می شود. معاون توسعه ورزش 
قهرمانــی و حرفــه ای، وزارت ورزش و جوانان با 
تاکید بر اینکه برای میزبانی ازتیم های خارجی و 
برگزاری رویدادهای ورزشی مطرح بین المللی باید 
زیرساخت های الزم درکیش تقویت شده و برخی 
فضاهای ورزشی بازسازی شود تصریح کرد: برای 
نخستین دوره مسابقات جام اکو سه یا چهار رشته 
محدود مانند سوارکاری، و ورزش های سالنی را 

درنظرداریم ودر دوره های بعد این رشته ها افزایش 
خواهد یافت. عبد الحمید احمدی معاون فرهنگی 
و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در 
این جلسه گفت: جزیره کیش قابلیت های بسیاری 
در تمامی حوزه ها به ویژه ورزش دارد و این ظرفیت 
را دارد که از لحاظ زیر ساخت، مدیریتی و اجرایی با 
همکاری فدراسیون های ورزشی،وزارت ورزش و 
جوانان و کمیته های المپیک و پارا المپیک،پایگاه 

رویداد های بین المللی ورزش ایران باشد.
وی با ارائه پیشنهاد برنامه ریزی وهماهنگی 
برای برگزاری رویداد های ورزشی بین المللی در 
روزهای فرخنده جشن پیروزی انقالب اسالمی 
گفت : با توجه به پیش بینی برنامه های دهه فجردر 
تقویم فدراسیون های ورزشی کشور، می توان با 
هماهنگی ســازمان همکاریهای اقتصادی اکو و 
فدراسیون ورزش های روستایی و بازی های بومی 
و محلی ایران ، مسابقات ورزشی این رشته ها را در 

دهه فجر برگزارکرد.
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان باتاکید بر لزوم توجه به ظرفیت 
مهم ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی 
گفت: باید با هماهنگی موسسه اکو و کشور های 
عضو این مجموعه، بازی های سنتی را هم در این 
جشنواره مد نظر قرار داد واطمینان داشته باشیم 
که این پیشنهاد مورد اســتقبال اکو قرار خواهد 

گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

جزیره کیش قطب دیپلماسی فرهنگی، هنری و  ورزشی کشور است


