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مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش، از آغاز به 
کار برج نوآوری کیش در هفته دولت با هدف تقویت و 

توسعه اقتصاد دانش بنیان و نوآور خبر داد.
به گزارش ایلنا؛ درجلســه ای که صبح یکشنبه 27 
مرداد با حضور دکتر مظفری مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، دکترسورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و دکتر علی وحدت رئیس هیأت عامل 
صندوق نوآوری و شکوفایی و جمعی از مدیران مربوطه  
دردفترمعاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری 
برگزار شــد ، درجهت همکاری های مشــترک برای 
تسهیل زمینه اســتقرار و فعالیت شرکت های دانش 
بنیان و نوآوردر جزیره کیش تفاهم نامه سه جانبه ای 

امضاء شد.
مظفری دراین نشست با اشــاره به ضرورت حضور 
فعال شــرکت های دانش بنیان در جزیره کیش برای 
توسعه پایدار و رونق اقتصادی منطقه گفت : برج نوآوری 
که در هفته دولت گشایش می یابد با هدف ایجاد فضای 
مناسب برای استقرارو فعالیت شرکت های دانش بنیان 

درجزیره کیش  طراحی و اجرا شده است.
مدیــر عامل ســازمان منطقه آزاد کیــش یکی از 
فعالیت های اساســی در برنامه راهبردی ســه ساله 
۱۴۰۰ را مبحث فناوری های نوین عنوان کرد و گفت: 
خوشبختانه مقدمات فعالیت های نوآورانه و مبتنی بر 
فناوری با آماده سازی برج نوآوری آزاد درکیش آغازشده 
اســت و فعالیت این برج با توجه به ساختاری که وجود 

دارد، به مدیریت سازمان واگذار شده است.
وی افزود: با مدیریت یکپارچه و امکانات خیلی خوب 
درجزیره کیش، برج نــوآوری، می تواند حلقه ارتباط 

بسیار خوبی برای فعاالن این عرصه باشد.
مظفــری باتاکید بر اینکــه اعتقــاد داریم جزیره 
کیش می تواندمکان مناســبی برای اجرای طرح های 
ملی و تقویت داشــته های ارزشمند کشور باشد گفت: 
عالقه مندیم که از همه ظرفیت های کشــور استفاده 
کنیم و خوشــحالیم که امکان بهره مندی از همکاری 
معاون محتــرم فناوری رئیس جمهــوردر این زمینه 

فراهم شده است.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با اعالم آمادگی 

کامل برای حمایت از فعالیت شرکت های نوآور و دانش 
بنیان در جزیره کیــش گفت: در راســتای ایجاد زیر 
ساخت های مناسب برای استقرار شرکت های دانش 
بنیان در کیش، عالوه بر برج نوآوری، می توان از امکانات 

شهرک صنعتی جزیره کیش هم استفاده کرد.
مظفری افزود: سازمان آماده است تا درچند مرحله 
سوله های متعددی را در شهرک صنعتی کیش ساخته 
تا برای کارگاه و یا دفاتر فعالیت در اختیار شرکت های 

دانش بنیان قراردهد.
 وی ابراز امیدواری کرد با همکاری معاونت فناوری 
ریاســت جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، برج 
نوآوری کیش به عنوان یک طرح ارزشمند و علمی، گام 
مهمی در توسعه اقتصاد دانش بنیان در جزیره کیش و 

کشور باشد.
علی وحدت رئیس هیــأت عامل صندوق نوآوری و 
شکوفایی نیز با بیان اینکه جزیره کیش درسطح ملی، 
منطقه پیشــرو در زمینه نوآوری های هوشمند بوده 
است گفت: راه اندازی برج نوآوری و فراهم کردن زمینه 
فعالیت گسترده شرکت های دانش بنیان، جزیره کیش 
را به ویترین فعالیت های نوآورانه و هوشــمند کشور 

مبدل می کند.
وی یکی از نیازهای اساســی شــرکت های دانش 
بنیان را تامین محل استقرار شرکت ها برشمرد و گفت: 
صندوق نوآوری و شکوفایی باهدف تسریع روند فعالیت 
شــرکت های دانش بنیان، برای خرید دفتر یا کارگاه، 

تسهیالتی را به این شرکت ها اعطا می کند.
علی وحدت افزود: شــرکت های نوپایی که نیاز به 
خرید کارگاه یا دفتر نداشــته باشــند هم، می توانند 
ازتسهیالت سه ساله صندوق برای تامین هزینه رهن 

کارگاه یا دفتر شرکت استفاده کنند.
وی با اشــاره به اینکه سیاســت برخــی نهادهای 
حاکمیتی بر این اســت کــه تجمیع محــل  فعالیت 
شرکت های دانش بنیان در شهرها اثر بخشی بیشتری 
درموفقیت آنها دارد گفت : در راســتای حمایت ازاین 
سیاست، شــرکتهای نوآور و یا دانش بنیان با استقرار 
در مراکز نــوآوری و یا پارک های فنــاوری، می توانند 
ازتخفیفات خوبی در تســهیالت صنــدوق نوآوری و 

شکوفایی برخوردارشوند. وحدت اظهار داشت: صندوق 
نوآوری و شکوفایی برای نهادهای واسط مانند شتاب 
دهنده هایی که زمینــه حضور شــرکت های دانش 
بنیان و اســتارت آپ ها را فراهم می کننــد، درحوزه 
استقرار شرکت ها و تامین هزینه رهن دفاترو کارگاه ها، 

تسهیالتی در نظر گرفته است. 
همچنیــن دکتــر ســورنا ســتاری بــا تاکید بر 
ظرفیت هــای قابل توجــه جزیره کیــش درتقویت 
اکوسیستم نوآوری تصریح کرد: سرمایه گذاران توانمند 
بخش خصوصی، کاهش بروکراسی و قوانین حمایت 
کننده درجهت تسهیل فضای کســب و کار و فعالیت 
شعب متعدد دانشگاه های مطرح کشــور با حضور 7 
هزاردانشــجودرکیش ازجمله ظرفیت های ارزشمند 
و زیر ســاخت های مهم کیش برای ایجاد وتوســعه 

اکوسیستم نوآوری هستند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به زمینه های مختلف 
اکوسیســتم کارآفرینی درکیش گفت: فضای کسب 
و کارکیش درزمینه هــای گردشــگری ، بانکداری، 
صنایع های تک و حمل و نقل، ظرفیت های مناســبی 

داردکه با آغاز فعالیت برج نوآوری تقویت خواهدشد.
  معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه 
در جزیره کیش زیرساخت های توسعه اقتصاد دانش 
بنیان و نوآورفراهم است گفت: جزیره کیش در زمینه 
نفت و گاز فضای بسیارخوبی دارد و شرکت های معتبری 

ازسرویس های موجود در جزیره کیش استفاده می کنند 
که این امرحمل و نقل در یایی و اقتصاد دریا را درجزیره 

کیش قوت بخشیده است.
وی همچنین به ظرفیت های حوزه بیوتک درکیش 
اشاره کرد و اظهار داشــت: بیوتک دریایی توانمند در 
کیش زیرساخت مناسبی است که توسعه آن تغییرات 
بنیــادی در اقتصاد کیش ایجاد کــرده و فعالیت های 
نوآوری در این حوزه به توسعه و رونق اقتصادی پایدار 

منجر خواهد شد.
ستاری تاکید کرد: فضای نوآوری درکیش ، اقتصاد 
را مد نظر دارد و بدون شک ساکنان و فعاالن اقتصادی 
جزیره کیش با تکیه بر فعالیت های نوآورانه و مشارکت 
در توســعه این روش ها و فعالیت ها می توانند در رونق 

اقتصادی کیش سهم بسزایی ایفا کنند.
وی افزود: اطمینان دارم که ساکنان کیش به سرعت 
از استارت آپ هایی که دراین منطقه ایجاد می شود بهره  
مند خواهندشد و به زودی شــاهد اتفاقات بزرگی در 

کیش خواهیم بود.
 در این نشســت دکتر الیاســی با ارائه گزارشــی 
درخصوص برج نوآوری در منطقه آزاد کیش گفت: هدف 
ما تبدیل کیش به الگوی ملی طرح های پیش ران است 
و امیدوارم منطقه آزاد کیش باظرفیت های مناســب 
و توانمندی هــای بالقوه پایلــوت طرح های پیش ران 

کشور شود.

گزارش ویژه

با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان منطقه آزاد کیش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی محقق می شود

تقویت و توسعه اقتصاد دانش بنیان و نوآور در کیش 

 ظریف می تواند در برابر ائتالف آمریکایی،
 ۷+۱را تشکیل دهد؟

آغاز یک پاتک 
در کویت 

سياست 2

چندین هفته از زمانی که آمریکا از 6۰ کشــور جهان برای تشکیل 
ائتالفی به رهبــری آمریکا در خلیج فارس و تنگــه هرمز دعوت کرد، 
گذشته اســت. این فراخوان با تبلیغات گسترده ای اعالم و حتی گفته 
شد که دســت کم ۴۰ کشور به آن خواهند پیوســت؛ تا االن اما تعداد 
کشورهایی که برای حضور در این ائتالف اعالم آمادگی کرده اند به تعداد 
انگشتان یک دست هم نیست. تازه یکی از همین اندک کشورهایی که 
به ائتالف آمریکا پیوسته اند نیز اسرائیل است که اصال قرار نیست حضور 
نظامی داشته باشد و تاکید کرده که همکاری اش صرفا اطالعاتی است. 

پای سست انگلیس برای ادامه حضور در ائتالف آمریکا  
اولین کشوری که برای پیوستن به این ائتالف پا پیش گذاشت انگلیس 
بود که حاال همکاری آن نیز با اما و اگر مواجه شده است؛ آنچنانکه روزنامه 
االخبار دیروز با اشــاره به آزادی نفتکش گریس ۱ از سوی دولت جبل 
الطارق و با هماهنگی انگلیس، نوشــت: »آزادی نفتکش ایرانی باعث 
محدود شدن گزینه های واشنگتن و دشواری اقناع هم پیمانان آن برای 
پیوستن به ائتالف امنیتی در راستای حفظ امنیت دریانوردی در خلیج 
فارس شد. به همین دلیل بود که ایاالت متحده تا آخرین ساعت ها تالش 
می کرد مدت توقیف نفتکش ایرانی را تمدید کند.« این روزنامه با توجه 
به آزادی این نفتکش، ادامه داد: »به نظر می رسد بوریس جانسون و دولت 
جدید او قصد پیوستن به آمریکا و قرار گرفتن در معرض سیلی های ایران 
را ندارد.« درواقع انگلیس مهمترین کشوری است که به ائتالف نظامی 
آمریکا در خلیج فارس پیوسته اما اگر تحلیل هایی مانند آنچه روزنامه 

االخبار نوشته درست باشند...

مرکز پژوهش ها: تنها ۵۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه تخصیص یافته است

برداشت »میوه ممنوعه« برای ضربه گیری بودجه
چرتکه 3

شهرنوشت 6

افزایش نگران کننده آمار مسمومیت های الکلی در کشور 

مستی با طعم مرگ

آیت اهلل آملی الریجانی در نامه ای به آیت اهلل یزدی ضمن پاسخ به اظهارات 
اخیر وی نوشت: متاسفانه شــما خودتان را در جایگاهی می بینید که نه تنها 
مرجع تعیین کنید، بلکه به مراجع بزرگواری که شاید شاگرد آنها هم محسوب 
نمی شوید، امر و نهی کنید و این با رویه های حسنه ای که در حوزه علمیه برقرار 

بود، هیچ تناسبی ندارد.
در ادامه این نامه آمده است: چندی اســت که نمایشی در کشور بر اساس 
سناریوهای از پیش طراحی شده، علیه اینجانب به راه افتاده است. بنا نداشتم 
با توجه به گرفتاری های مختلف مردم و کشور، نسبت به این حرکات، پاسخی 
دهم. ولکن اکنون احساس می کنم بازی های صدا و سیما و برخی نهادهای دیگر 
به نقطه ای رسیده است که ســکوت در مقابل آن جایز نیست و البته در موقع 

مناسب به تفصیل در مورد ابعاد آن صحبت خواهم کرد.
آملی خطاب به یزدی می گوید: متاســفانه اخیراً جنابعالی مطالبی مطرح 
کرده اید که عالوه بر خالف واقع و موهن بودن، ریشه در همان امور دارد. قباًل 
هم مکرر در جلسات شورای نگهبان یا مجالس دیگر، مطالبی از این دست بیان 
کرده اید که بنا به مصالحی در مقابل آن سکوت کرده ام. اما اکنون می بینم این 
سکوت ها نه فقط اسباب تنبه حضرتعالی نشــده، بلکه پیش تر هم رفته اید و 

مطالب خالف واقع و توهین های دیگری هم بر آن افزوده اید .
مطالبی از جلسه روز یکشنبه شما با مسئوالن مرکز بسیج اساتید و نخبگان 
حوزه علمیه، پخش شده است که در وهله اول باور نمی کردم شما چنین سخنانی 
گفته باشید و لذا از طرق مختلف پی گیری کردم تا صحت انتساب مطالب برایم 
محرز شود. همه بر اصل صدور این مطالب از جنابعالی تاکید کردند، منتها امر 
غریب تر آنکه گفتند مطالب موهن بســیار دیگری هم بوده که بعد از چند بار 

ویرایش، حاصلش همان شده که منتشر شده است.
جناب آقای یزدی، چرا به این وضعیت افتاده اید؟ در یک پاراگراف که از شما 

نقل کرده اند، خوبست که چند تا خالف واقع گفته باشید و چند تا توهین؟ !
گفته اید: »فالنی می گوید اگر این کار را نکنید نجف می روم ! خوب بروید. آیا 
با رفتن شما قم به هم می خورد؟ شما در قم بودنتان هم خیلی مّوثر نبود، چه رسد 
که نجف بروید. رئیس دفتری که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده دستگیر 
می شــود، بعد اعتراض می کنید که چرا گرفتید ؟! به اسم مدرسه علمیه ، کاخ 

ساختید! آیا ارث پدرت بود، از کجا آوردی ساختی؟«
اوالً بنده هیچگاه نگفته ام که اگر فالنی را دستگیر کنید نجف می روم. این 
دروغی است که عده ای شایع کرده اند و دفتر بنده هم رسماً آن را تکذیب کرده 

است، حال شما چه انگیزه ای دارید که این دروغ را تکرار می کنید؟
بنده هیچ گاه از هیچ فرد متخلف یا فاسدی حمایت نکرده و نخواهم کرد. اگر 
معاون اجرایی حوزه ریاست مرتکب جرم یا فسادی شده، تعقیب و رسیدگی 
عادالنه به جرم او، طبق قاعده و وظیفه دستگاه قضایی است و مسلم است که 

بنده هم قائل به استثنا در این جهت نیستم.
ثانیاً جناب یزدی، بنده طلبه ای بیش نیســتم و هیچگاه ادعا نکرده  ام که 

وجودم چه در قم و چه در هر جای دیگری، »خیلی موثر«  است. 

در نامه آملی الریجانی به محمد یزدی مطرح شد

از خالف گفتن هاتان برگردید

خبر

مدیرعامل تامین اجتماعی:

بساط سهمیه بندی بیمه 
کارگران ساختمانی 

باید جمع شود
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