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نخستین نمایشــگاه و همایش 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی 
و انرژی هــای تجدیدپذیر متمرکز 
در مناطق آزاد و ویــژه اقتصادی به 
میزبانی منطقــه آزاد کیش برگزار 

می شود.

به گزارش روابــط عمومی و امور 
بین  الملل ســازمان منطقــه آزاد 
کیش، نخستین نمایشگاه و همایش 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری و 
توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و 
انرژی های تجدیدپذیر متمرکز در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مدت 

3 روز از ســوم تا پنجم آبان در مرکز 
همایش های بین  المللی کیش آغاز به 
کار خواهد کرد.نخستین نمایشگاه 
و همایش نفت، گاز، پتروشــیمی و 
انرژی های تجدیدپذیــر با حضور 
133 شرکت داخلی فعال در بخش 
دولتی و خصوصی، عناصر فعال در 

اکوسیستم، نفت، گاز و پتروشیمی 
کشــور و نیز با مشــارکت گسترده 
و هدفمنــد ســازمان های مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در کنار ســایر 
بخش های حوزه تامین مالی و بازار 
سرمایه شــامل حوزه بورس، بانک 
و بیمــه در جزیره کیــش فعالیت 

خود را از ســوم آبان آغاز می کنند.
معرفی فرصت های سرمایه   گذاری 
صنعت پتروشــیمی ایران، تحلیل 
و فرصت یابــی زنجیره های ارزش 
در صنایع پایین دســت نفت، گاز و 
پتروشیمی، امنیت سرمایه   گذاری 
در مناطــق آزاد، روش های تجدید 
زنجیــره ای تامین مالــی اجرای 
پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی، 
اقتصاد صنعت آب شــیرین کن در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیاده 
سازی با محوریت شرکت های دانش 
بنیان از جمله برنامــه همایش ها و 
نشست های تخصصی این رویداد، 
ســه شــنبه چهــارم آبان اســت.

همچنین چهارشــنبه پنجم آبان 
معرفی انواع روش های تامین مالی 
در صنعت پتروشیمی ایران از طریق 
بازار ســرمایه، تامین مالی از طریق 
بازار پول، چالش هــا و فرصت های 
توسعه سرمایه   گذاری در پروژه های 
حوزه انرژی در مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی، مــروری بر ظرفیت های 
سازمان های منطقه ای و بین  المللی 
در حوزه های انــرژی تجدید پذیر، 
جذابیت هــای ســرمایه   گذاری در 
پتروپاالیشــگاه و روش های تامین 
مالــی مگاپروژه هــا، فرصت هــا و 

چالش ها، ســناریو نگاری و تحلیل 
سناریوهای شناور در امکان سنجی 
پروژه های نفت، گاز، پتروشــیمی، 
مطالعــه مــوردی پــروژه الماس 
ماهشهر، معرفی ظرفیت های پارک 
تخصصی نفت، گاز، پتروشــیمی و 
انرژی شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان و نقش توسعه فناوری های 
نویــن در تقویت زیرســاخت های 
پایین دســتی صنعت نفت، نقش 
 ERD حفاری چاه های فوق طویل
در توســعه میــدان گازی کیش و 
رعایت مالحظات زیست محیطی و 
توریسم منطقه از دیگر برنامه های 
این رویداد اســت.الزم به ذکر است 
عالقه مندان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشــتر به وب سایت این 
Www. رویداد تخصصی به نشانی
ifeex.ir مراجعه کنند. این رویداد 
بزرگ اقتصادی، توســط شــرکت 
بهاران تدبیر کیش، طــی 3 روز در 
مرکــز نمایشــگاه های بین  المللی 
و مرکــز همایش هــای بین  المللی 
جزیــره کیش برگزار می شــود.در 
این رویداد عالوه بــر حضور بیش از 
گسترده شرکت ها و بنگاه ها، پنل ها 
و نشست های علمی و تخصصی نیز 

برگزار خواهد شد.

از سوم تا پنجم آبان ماه برپاست؛

کیش، میزبان نخستین نمایشگاه و همایش نفت، گاز، پتروشیمی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد کیش 
تعیین راهبردهای مناطق آزاد در دوره ســه 
ماهه آینده برای اجرای هر پروژه با پیوست های 
فرهنگی و اجتماعی را از مهمترین اقدامات 

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برشمرد.
به گزارش ایلنا؛ جعفر آهنگران در نودمین 
جلسه شورای اداری که در سالن خلیج فارس 
مرکز همایش های بین  المللی کیش برگزار 
شــد؛ بر ضرورت توجه به توسعه فرهنگی و 
وضعیت زیرساختی جزیره اشــاره داشت و 
گفت: لزوم متوازن ســازی توسعه در کیش 
»آب، برق، شهر هوشمند، شهر بدون کربن، 
آمــوزش و پرورش، محیط زیســت، تبدیل 
شرکت ســرمایه   گذاری و توســعه کیش به 

شرکت سهامی عام« است.
آهنگــران در ادامه تصریح کــرد: تبدیل 
شرکت ســرمایه   گذاری و توســعه کیش به 
شرکت ســهامی عام و عرضه در بورس برای 
جایگزینی منابع مالــی جدید به جای منابع 

مالی ناشی از فروش دارایی های جزیره است.
وی با تاکید بر این که به زیرســاخت های 
جزیره باید توجه ویژه ای شود، افزود: منطقه 
آزاد کیــش یک جزیره کوچــک، محصور و 
محدودیت های طبیعی خود را دارد و از قابلیت 

اجرای مزیت های باالتری برخوردار است.

به گفته آهنگران تعداد مناطق آزاد به 15 
منطقه رسیده و واقعا شاید برای دولت مقدور 
نباشــد که همه مزایا را به تمام مناطق آزاد 

اختصاص دهد.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد 
کیش بیان داشــت: با تحقق این مهم جزیره 
کیش می تواند نقــش مهمی در اقتصاد ملی 

کشور ایفا کند.
آهنگران در بخش دیگری از سخنان خود 
ضمن ابراز خرســندی جهت عبور موفقیت 
آمیز از دوره ســخت و تلخ ناشــی از کرونا در 
جزیره کیش گفت: تضمیــن ادامه این اقدام 
مهم مستلزم پایبندی عمومی و رعایت دقیق 

ضوابط بهداشتی است.
این مســئول بــا قدردانی از تمــام کادر 
سالمت در این منطقه تاکید کرد: باید نظارت 
حداکثری بــر رعایت ضوابط بهداشــتی در 
راستای مســئولیت اجتماعی در دستور کار 
قرار گیرد چــرا که ویــروس منحوس کرونا 
برگشت پذیر است و می تواند رونق اقتصادی 

ما را دوباره تحت تاثیر قرار دهد.
وی امید را راهبرد اصلی دولت و به عنوان 
عنصر آینده ســاز مناطــق آزاد عنوان کرد و 
گفت: بهترین و کارسازترین امر به معروف را 
در دوره فعلی می توان تضمین امید و نشاط در 

جامعه عنوان کرد.
مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد کیش 
اصالح قانون را تضمین سرنوشت تمام مناطق 
آزاد کشــور عنوان کرد و اظهار داشت: طرح 
اصالح قانون مناطق آزاد هم اکنون در مجلس 
در دستور کار قرار گرفته و هم زمان دبیرخانه با 
گرد آوری نظرات کارشناسان و صاحب نظران 
به ویژه در بخش خصوصی آن را در قالب الیحه 

دولت به مجلس ارائه خواهد داد.
آهنگــران در رابطــه با تعییــن تکلیف 
پروژه های نیمه تمام که دچار مشکالت عدیده 
ای هســتند، گفت: با هماهنگی و برگزاری 
جلسه با رئیس قوه قضاییه در خصوص انبوهی 
از پروژه هایی که مانع جدی برای برنامه ریزی 
آینده کیش محسوب می شوند، تعیین تکلیف 

خواهد شد.
آهنگران با بیان این که قدیمی ترین منطقه 
آزاد برخوردار از طــرح جامع مصوب، جزیره 
کیش اســت، اظهار داشــت: با خرد جمعی، 
پایبندی به طرح جامع و بــا اصالحات انجام 

شده شاهد رشد و توسعه جزیره خواهیم بود.
وی یکی از اقدامــات مهم در حوزه درمان 
منطقه آزاد کیش را احداث مرکز درمانی فوق 
تخصصی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد 
و افزود: خوشــبختانه احداث این مرکز برای 

ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین 
اجتماعی در دولت جدید در دستور کار قرار 
گرفته است و در مرحله واگذاری زمین هستیم 
که به زودی با تعیین نقشه عملیات احداث این 

مرکز آغاز می شود
رئیس هیئــت مدیره ســازمان منطقه 
آزاد کیش با اشــاره بــه این که بــا کمک و 
مشارکت سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
صدا و ســیمای مرکــز کیش بــا تجهیز به 
تکنولوزی های جدید به مرکزی برای مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد.

آهنگران خاطر نشــان کرد: بــا توجه به 
قرارداد 25 ساله با چین می توانیم از ظرفیت 
موجود در برخی از زیرساخت ها و همچنین 
تبدیل هندورابی به مقصد گردشگری بهره 

مند شویم.
وی تاکیــد کرد: در پیش بــودن روز ملی 
کیش 20 آبان از اهمیت باالیی برخوردار است 
و از همه ســاکنان این منطقه درخواست می 
شــود با تمام ظرفیت برای برگزاری مطلوب 
این رویداد عظیم و معرفی کیش در سراســر 

کشور مشارکت داشته باشند.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش تقریب مذاهب اســالمی در 
جزیره کیش را الگویی برای سراسر 

کشور و دنیای اسالم معرفی کرد.
به گزارش روابــط عمومی و امور 
بین  الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
جعفر آهنگران در مراســم جشــن 
وحدت که در روســتای باغو برگزار 
شــد، آغاز هفته وحدت را رســالت 
مهم و ارزشمند در مناطق آزاد برای 
الگوسازی سایر کشــورها و دنیای 

اســالم عنوان کرد و اظهار داشــت: 
الگوســازی در منطقه ی آزاد کیش 
فراتر از مباحث اقتصادی اســت و در 
تمام حوزه های فرهنگی و اجتماعی 
سیطره دارد.جعفر آهنگران تصریح 
کرد: جزیره کیش در وحدت و مودت 
و تقریب مذاهب اســالمی، الگویی 
برای سراسر کشــور و دنیای اسالم 

است.
وی افزود: شــیخ یعقوب شمس، 
امام جمعه اهل تسنن محوریت الگوی 

تقریب مذاهب در کیش است و ادامه 
داد: مراسم نکوداشت مقام امام جمعه 
اهل تســنن با هماهنگی امام جمعه 
جزیره از وظایف ســازمان است که 
امیدواریم با مشارکت همه ی نهادهای 
مســتقر نظامی، انتظامی، امنیتی، 
اطالعاتی، قضایی و صنوف مختلف 
مانند انجمن های ســرمایه گذاری و 

کارآفرینی برگزار شود.
اجرای گروه تواشیح »الفردوس« 

از دیگر برنامه های این نشست بود. 

جشــن میالد حضرت رســول 
اکرم صلی اهلل علیهاوآله و امام جعفر 
صادق علیه السالم با حضور مدیران 
و مســئوالن ســازمان منطقه آزاد 
کیش، و فرماندهان نظامی، انتظامی 
و امنیتی در روســتای باغو، شامگاه 
2۶مهرمــاه به میزبانی اهل ســنت 

جزیره در روستای باغو برگزار شد.
در پایان این مراسم از امام جمعه 
اهل سنت و امام جمعه کیش با اهدای 
گل، لوح تقدیر و تابلو فرش تقدیر شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کرد:

اجرای پروژه ها با پیوست های فرهنگی و اجتماعی، راهبرد اصلی مناطق آزاد

جعفر آهنگران در مراسم جشن وحدت:

تقریب مذاهب اسالمی در کیش، الگویی برای دنیای اسالم

خبر

خبر

 شماره   917 /دوشنبه 3 آبان   1400  /   18 ربیع االول 1443  / 25 اکتبر   2021

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee. i r ani :اینستاگرام

برگزاری فراخوان طراحی پوستر 
»روز  کیش«

مدیر روابط عمومی 
و امور بین  الملل سازمان 
منطقــه آزاد کیش از 
برگــزاری فراخــوان 
طراحی پوســتر »روز 
کیــش« بــا موضوع 

»کیش در قرن جدید« خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی و امــور بین  الملل 
سازمان منطقه آزاد کیش، ســید علیرضا علوی 
رضوی با بیان این که ســازمان به مناسبت گرامی 
داشت 20 آبان، »روز کیش« فراخوانی را با موضوع 
»کیش در قرن جدید« بــه منظور معرفی هر چه 
بیشتر این منطقه به مردمان ایران زمین برگزار می 
کند، گفت: ایجاد تعامل اجتماعی میان هنرمندان 
با استفاده از زبان هنر و گشودن دریچه های امید به 

قرن جدید از اهداف برگزاری این فراخوان است.
وی سطح برگزاری فراخوان طراحی پوستر روز 
کیش را در سراســر ایران عنوان کرد و افزود: تمام 
هنرمندان و طراحان گرافیک می توانند در فراخوان 
پوستر بیستم آبان، روز کیش با موضوع »کیش در 

قرن جدید« شرکت و با هم رقابت کنند.
وی بر لزوم اهمیت رعایت مقررات هنگام ارسال 
آثار به روابط عمومی و امور بین  الملل سازمان منطقه 
آزاد کیش تاکید کرد و افزود: آثار ارســالی از سوی 
هنرمندان در سراسر ایران نباید در جای دیگری 

منتشر شود.
مدیر روابط عمومی و امور بین  الملل ســازمان 
منطقه آزاد کیش در ادامه تصریح کرد: آثار برگزیده 
با درج نام صاحب اثر، در تمام رسانه های مکتوب، 
مجازی، محیطی و ... استفاده خواهد شد و ارسال 

اثر به منزله قبول مقررات است.
سید علیرضا علوی رضوی اظهار داشت: تائید 
اصالت هنری اثر بر عهده طراح است و در غیر این 
صورت صاحب اثر مسئولیت پاسخگویی به تمام 

عواقب قانونی را بر عهده دارد.
علوی رضوی در رابطه با شــرایط ارسال آثار به 
روابط عمومی ســازمان منطقه آزاد کیش، گفت: 
پوستر طراحی شــده باید به پســت الکترونیک 
Prad@Kish.ir ارسال شود و هر یک از طراحان 
مجاز به ارسال یک اثر در قالب JPEG با حجم کمتر 
از 8 مگابایت هستند.وی ادامه داد: هنرمندان برای 
طراحی پوستر، می توانند از هر تکنیکی استفاده 
 ،A3 کنند و با توجه به این که ســایز اثر ارســالی
عمودی و با رزولوشن 300dpi تعیین شده است 
هر سه نفر برگزیده باید فایل الیه باز اثر خود را پس از 

اعالم، به دبیرخانه ارسال کنند.
گفتنی است مهلت ارســال آثار از 24 مهر تا 7 

آبان است.
    

تقدیر از فعاالن مراقبت پرواز 
فرودگاه بین  المللي کیش

مدیر کل فــرودگاه 
بین  المللي کیش با حضور 
در برج مراقبت فرودگاه، 
به مناســبت روز جهانی 
مراقبت پرواز از فعاالن این 

عرصه تقدیر کرد.
به گزارش روابــط عمومی و امــور بین  الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، مدیــر کل فرودگاه 
بین  المللي کیش و سرپرســت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه های جزیره با حضور در برج مراقبت 
پرواز فرودگاه، ضمــن تبریک روز جهانی مراقبت 
پرواز از مراقبان واالهمت فعال در این عرصه تقدیر 
کرد و اظهار داشت: بی شک یکی از مولفه های اصلی 
فرایند شــکل  گیری پرواز مطلوب، بحث ایمنی 
و خدمــات مدیریت ترافیک هوایی بــوده و آنچه 
فرودگاه کیش را نسبت به فرودگاه های دیگر متمایز 
می کند وجود نیروها متخصص و کیفیت کار در این 

مجموعه است. 
  عزت اهلل محمدی، تصریح کرد: چشم انداز ما در 
این مجموعه راه اندازی برج مراقبت جدید، خرید 
تجهیزات و تکمیل نیروی انسانی، در زمینه حمل 
و نقل هوایی و ارائه خدمات مطلوب به گردشگران 

و ساکنان است.
گفتنی اســت در حال حاضر به طور متوسط 
روزانه 80 تا 100 پرواز از جزیره کیش و برعکس در 

حال انجام است.

خبر


