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اولین نشست کارگروه هماهنگی 
نــه  بیرخا د ری  و سیاســت گذا
دائمی حمایــت از ســاخت داخل 

 در صنعت پتروشــیمی برگزار شد. 
با هدف تحقق فعالیت های صنعتی 
و دانش بنیــان در حوزه های نفت و 

صنایع وابسته و به کارگیری سرمایه 
در فعالیت هــای اقتصادی توســط 
ســرمایه داران داخلــی و خارجی با 

هدف رشد و توسعه تولید و صادرات 
با حضور مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیــش و نماینــدگان معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس و انجمن سازندگان تجهیزات 
 صنعــت نفــت ایــران در تهــران 

برگزار شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش در این 
جلســه با ابراز خرسندی از برگزاری 
موفقیت آمیز نخســتین نمایشگاه و 
همایش تخصصی حمایت از ساخت 
داخــل در صنعت پتروشــیمی که 
در جزیره کیش برگزار شــد، گفت: 
کیش، بســتر مناســبی برای آغاز 
یک تحول در ایــن زمینه بود و امروز 
خوشــحالیم که در امتــداد رویداد 
برگزار شــده، ارتباط بخش صنعت 
با شــرکت های دانش بنیان به نتایج 
موثری در تقویــت توانمندی های 

ملی در این حوزه راهبــردی و مهم 
منجر شده است.

غالمحسین مظفری افزود: بنا بر 
گزارش دبیرخانه دائمی، بیش از 30 
تفاهم نامه میان صنایع پتروشیمی 
کشور با شرکت های صنعتی داخلی 
و شرکت های دانش بنیان در رویداد 
سال گذشته منعقد شد و شماری از 
تفاهم نامه ها، پس از اجرایی شدن به 
مرحله تحویل کاال یــا خدمت مورد 
نظر رســیده و این برای کشور نوید 

بخش و امیدوار کننده است.
وی در ادامه گفت: معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در 
کنار انجمن استصنا و بانک صادرات 
در ایــن زمینه تالش هــای فراوانی 
داشتند و امیدواریم با اخذ کمک های 
مشــاوره ای از دبیرخانــه دائمــی، 
 رویداد بعد از تاثیر    گذاری بیشــتری 

برخوردار باشد.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش، ادامــه داد: کیش با همکاری 
معاونت علمــی و فناوری و همکاری 
با دانشگاه های اصلی و مطرح کشور، 
مســیر خوبی را در زمینه نوآوری و 
تامین نیازها برداشــته و این حرکت 
با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

مهرشــاد جواهر دشتی، نماینده 
معاونــت علمی و فناوری ریاســت 
جمهــوری، برگــزاری نخســتین 
نمایشــگاه توانمندی های ساخت 
داخل در صنعت پتروشیمی در بهمن 
ماه سال گذشته را اقدامی تاثیرگذار 
دانست و گفت: در این رویداد، شاهد 
جمع گرایی و مشارکت موثر ذینفعان 
اکوسیســتم نوآوری و اقتصاد دانش 
بنیان حــوزه پتروشــیمی بودیم و 
خوشحالیم که شــرکت های دانش 
بنیان در این حــوزه به صنایع بزرگ 
پتروشــیمی متصل شده و موجبات 
بازاریابی و توسعه بازار آنها فراهم شد.

غالمحسین مظفری با تأکید بر »حمایت از ساخت داخل« خبر داد؛

تداوم میزبانی کیش از رویدادهای مرتبط  با صنعت پتروشیمی 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مرکز فعالیت های قرآنی کیش 
افتتاح شد

محمدحسن ابوترابی امام جمعه موقت تهران با 
حضور مدیرعامل سازمان منطه آزاد کیش و برخی 
از مسئولین این منطقه؛ مرکز فعالیت های قرآنی 
کیش را افتتاح کرد. به گزارش ایلنا، 14 آبان، امام 
جمعه موقت تهران در آئین افتتاح مرکز فعالیت های 
قرآنی کیش، این مجموعه را مرکز تصمیم سازی و 
تصمیم گیری به نور قرآن کریم عنوان کرد و گفت: 
تمام آیات قرآن و وحی با صدای بلند فریاد توحید، 
تفهیم حقیقت و عالم هستی به انسان تحت قدرت 
حکیمانه، عالمانه و ذات اقدس احدیت دارد و انسان 
نباید جز به قدرت خدای متعال به کسی توجه و تکیه 
کند.  حجت االسالم حسن زاده، امام جمعه کیش 
فعالیت های »فرهنگی، قرآنی و مذهبی« جزیره 
کیش را هم تراز با بسیاری از مناطق مذهبی کشور 
دانست و افزود: نمونه بارز اقدامات فرهنگی سازمان 
منطقه آزاد کیش؛ افتتاح مرکز فعالیت های قرآنی 
کیش به عنوان مرکز راهبردی و راهبری بسیار قوی 
در مصلی کیش است. حسن زاده تاکید کرد: با افتتاح 
مرکز قرآنی در مصلی بزرگ کیش تمام فعالیت های 
قرآنی در یک چارچوب منظم و مدیریت واحد آغاز 
خواهد شــد.  به گفته امام جمعه کیــش، در دوره 
مدیریت غالمحسین مظفری رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، فعالیت های 
فرهنگی و مذهبی خوبی در سطح گسترده در این 
منطقه انجام شده و این اقدام مورد استقبال شمار 
زیادی از مردم والیتمدار جزیره کیش و مسئولین 

کشوری قرار گرفته است. 
    

 اِعمال حاکمیت ملی 
در »ایران هم کیش« 

همایش ملــِی اعمال حاکمیت ملــی با عنوان 
»ایران هم کیش «، ۲۵ تا ۲۸ آذر ماه در جزیره کیش 
برگزار می شود.  به گزارش ایلنا، سعید رضادوست دبیر 
علمی و اجرایی این رویداد گفت: رویداد چندگانه ی 
ایران هم کیش، طی سه روز با حضور صاحبنظران، 
کارشناسان و اساتید دانشگاه در این جزیره زیبا و در 
کنار آبهای خلیج همیشه فارس برگزار خواهد شد. 
رضادوست افزود: ایران در قرون مختلف مورد طمع 
بیگانگان بوده و متاســفانه در برخی مقاطع زمانی 
مورد دست اندازی هم قرار گرفته و اما خوشبختانه در 
بسیاری از برهه ها این اتفاق نیفتاده است. نوار جنوبی 
و سواحل خلیج فارس و دریای عمان البته بیش از 
سایر مناطق مورد چشم داشت و دست اندازی بوده 
است و به همین دلیل، کیش به عنوان پاره ای از خاک 
زرخیز جنوب برای برگزاری این همایش انتخاب شده 
است. وی گفت: ســخنرانان این همایش، با تبیین 
اهمیت و ضرورت وحدت ملــی، به طرح مباحثی 
چون مفهوم مفهوم حاکمیــت در دولت - ملت ها، 
مفهوم اســتقالل، معناشناســی وطن، حاکمیت 
ســرزمینی، ســواحل و جزایر خلیج فارس و سایر 
مسائل مرتبط، نظیر مالکیت ایران بر جزایر سه گانه، 
خواهند پرداخت. دبیر علمی و اجرایی این رویداد در 
ادامه عنوان کرد: میزبانی کیش برای برگزاری یک 
رویداد ملی، عالوه بر اهداف کالن فرهنگی، پاسخی 
عملی به برخی شایعات در خصوص واگذاری مناطق 
جنوبی کشور به غیرایرانی ها خواهد بود که گاه گاه و 
به نگرانی مردم این سرزمین دامن می زند. دبیر علمی 
و اجرایی ایران هم کیش با بیان اینکه در برپایی رویداد 
به رعایت تمامی ضوابط و مقررات بهداشتی توجه 
کامل خواهد شد، گفت: برپایی چند کارگاه تخصصی 
نیز در برنامه رویداد درنظر گرفته شده است. در این 
رابطه شماری از ســخنرانان در کیش حاضر شده و 
برخی به صورت ویدئو کنفرانس به بیان دیدگاه های 

خود خواهند پرداخت.

اخبار کیش

موافقت نامه همکاری سه جانبه میان »سازمان منطقه آزاد کیش، اداره آموزش و پرورش و موسسه رویش اندیشمند فردا« با هدف 
ارتقای جایگاه آموزشی و فرهنگ خالق و نوآوری جزیره کیش در سطح؛ ملی، منطقه ای و بین   المللی به امضا رسید. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نشست خبری انعقاد موافقت نامه سه جانبه با حضور سعید 
پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، عصر دوشنبه 1۲ آبان، برگزار شد. 

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، هدف از انعقاد موافقت نامه سه جانبه میان »سازمان منطقه آزاد کیش، 
اداره آموزش و پرورش و موسسه رویش اندیشمند فردا« را همکاری در ارتقای کیفی و کمی آموزش و پرورش مدارس، تاسیس و راه 
اندازی توسعه و تجهیز موسسه فرهنگی آموزشی خانه ریاضی کیش و مدارس تابعه، تجهیز نخستین کمپ بین   المللی گردشگری 
آموزشی - فرهنگی کشور، توانمندسازی معلمان و فرهنگیان کیش و ارائه استاندارد ملی آموزشی و پرورشی الگو و نمونه در منطقه 
آزاد کیش بر شمرد و گفت: این موافقت نامه در فاز نخست از زمان انعقاد به مدت 3 سال اعتبار دارد و بعد از اتمام مدت پیش بینی شده 

در صورت توافق طرفین این موافقت نامه تمدید خواهد شد. 
سعید پورعلی »آموزش، تعلیم و تربیت « را راهکار مناسب و مفید برای عبور از زندگی غریزی به مدنی برشمرد و افزود: بسیاری از 
کشورها به ویژه کشورهایی که سطحی از پیشرفت و ترقی را تجربه کردند، با توجه به ارزش و اهمیت امر آموزش؛ نگرش  های هزینه 

ای را به سرمایه    گذاری در بحث آموزش مبدل کرده اند.
وی در رابطه با کسب تجربه موفقیت آمیز »موسسه رویش اندیشمند فردا« در حوزه آموزش مجازی و مباحث آموزش ریاضی که 
باعث شد این موسسه مورد حمایت سازمان منطقه آزاد کیش قرار گیرد و با استقرار این مجموعه در کیش کیشوندان به ویژه معلمین 
و دبیران و دانش آموزان از خدمات آن بهره مند شوند اظهار داشت: یکی از اقدامات موسسه رویش اندیشمند فردا در کیش »تاسیس، 

راه اندازی، تجهیز و آماده سازی خانه ریاضی کیش«در این منطقه است
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که این موسسه، قصد 
دارد دو مرکز آموزش بین   المللی را در کیش احداث کند گفت: سازمان منطقه آزاد کیش در 
خصوص واگذاری زمین با کاربری آموزشی از این موسسه حمایت خواهد کرد و هر چقدر 
تجربه بخش خصوصی در حوزه آموزش  های کیفی در سطح ملی و بین   المللی بیشتر باشد 

و قصد استقرار در کیش را داشته باشند از آنان حمایت خواهیم کرد. 

دیدار اعضای کمیسیون صنایع و معادن از یک شرکت بزرگ تولید دارو در کارخانه کیش مدیفارم دارای شش سایت تولید و ۲۶0 
نفر پرسنل فعال در سطح کشور، با گردش مالی ۵۸ میلیون دالر از نظر نرخ رشد و فعالیت  های تحقیقی و توسعه ای، جزو شرکت  های 

خوب صنعت دارو کشور در جزیره کیش است
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سه شنبه 13 آبان با حضور نایب ریس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس و هیئت همراه، معاونین و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از شرکت کیش مدیفارم که با 1۶0 پروانه 
تولید محصول مکمل دارو در این منطقه فعالیت می کند در جریان صادرات ۵0 درصدی این مجموعه در سال ۹۸ و صادرات امسال به 
کشور ونزوئال که ارزش افزوده متعلق به شرکت کیش مدیفارم بود، قرار گرفتند. مصطفی عظیمی مدیرعامل کارخانه تولید دارو کیش 
مدیفارم این مجموعه را متشکل از شرکت  های زیر مجموعه» کیش مدیسل، مدیژن« دانست که در حوزه فعالیت  های سلولی و دارو 
درمان برنا در حوزه بیوتک فعالیت می کنند.   در این بازدید سید احمد رسولی نژاد نایب رئیس کمیسیون صنایع و معدن از طراحی 
و اجرای ساماندهی خودرو و پیگیری مطالبات مردم برای حل مشکالت موجود در سطح کشور خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات 
متعدد و بازدید  های میدانی تمام موارد در حوزه  های مختلف در کمیسیون تخصصی مجلس مطرح و مورد بحث و بررسی قرار خواهد 
گرفت. رسولی نژاد اظهار داشت: همچنین طرح و الیحه در دست اقدام با محوریت  معافیت  های مالیاتی و اصالح قانون مناطق آزاد 
در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است.  مصطفی خانزادی سرپرست معاونت فنی و زیربنایی دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد، با بیان این که در خصوص کنترل قیمت مسکن و برطرف کردن محدودیت  های قانونی در مناطق آزاد، اقدامات موثری انجام 

شده است، گفت: مذاکراتی با بنیاد مستضعفان با هدف ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه در دستور کار قرار گرفته است.
ناصر آخوندی، معاون توسعه مدیریت و سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه    گذاری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
تنزل یافتن فعالیت  های اقتصاد در گردش بانک  ها به شعب در جزیره کیش؛ مشکالت عدیده ای را برای کیشوندان و فعالین 
اقتصادی با گردش مالی خوبی که دارند ایجاد کرده اســت. مشکالت دیگری نیز با 
یک شکایت به دیوان عدالت اداری برای کارکنان و فعالین اقتصادی منطقه در زمینه 
معافیت  های مالیاتی ایجاد شده است. اعضای کمیسیون صنایع و معادن در ادامه از 
شرکت  های زمهریر کیش»کارخانه تولید سیستم تهویه مطبوع کیش« و همانند 

ساز بافت نیز بازدید کردند.

دیدار اعضای کمیسیون صنایع و معادن از یک شرکت تولید دارو درکیشامضای موافقت نامه ارتقای جایگاه آموزشی و فرهنگ خالق درکیش 

جزیره کیش تالش دارد با همکاری تمام دانشگاه های کشور 
به   هاب علمی، فناوری و نوآوری منطقــه در ابعاد بین   المللی 

تبدیل شود.
به گزارش ایلنا؛ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ســازمان 
منطقه آزاد کیش، در پنجمین کارگروه آئین نامه اجرایی بند 
الف ماده ۶4 قانون پنجساله ششم توسعه، با بیان مطلب فوق 
گفت: کیش به لحاظ موقعیت جغرافیایی و امکانات زیربنایی و 
زیرساختی، استعداد زیادی در رشد تحقیقات علمی و اقدامات 

نوآورانه را در کشور داراست. غالمحسین مظفری افزود: بر اساس 
مذاکرات صورت گرفته، اغلب دانشگاه های کشور در پی مذاکرات 
صورت گرفته، مشارکت بیشتری را با رویکردهای تازه در کیش 
شروع کرده اند و این اقدامات، نتایج ارزشمند خود را در آینده 
نشان خواهد داد. وی افزود: عالوه بر حضور دانشگاههای اصلی 
در کیش به صورت پردیس نظیر دانشگاه تهران، صنعتی شریف 
و آزاد، زمینه حضور سایر دانشگاهها نظیر دانشگاه شهید بهشتی، 
دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه تربیت مدرس، جهاد دانشگاهی، 

دانشگاه شیراز، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه فردوسی 
مشهد فرآهم آمده و این اقدام در پیوند با راه اندازی مرکز نواوری 
برای شرکتهای دانش بنیان، مرکز نوآوری صنایع خالق، شهرک 
دانشگاهی و شهرک فناوری های نو، می تواند کیش را در ابعاد 
جهانی با نگاهی نو معرفی نماید. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در ادامه افزود: تالش داریم با ایجاد کنسرسیومی متشکل 
از روسای دانشگاه های اصلی کشــور و با همکاری وزارت علوم 
به ایجاد یک دانشگاه بین المللی بخش خصوصی با سهامداری 

بخش خصوصی، دانشگاه های کشور و سازمان منطقه آزاد کیش 
دست یابیم و در این راه از همکاری اندیشمندان و اصحاب علم و 

دانش طلب یاری داریم.

مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد کیش 
از ایجــاد ظرفیت هــای جدید بــرای تولید 

ساالنه10هزار و ۸00 تن میگو توسط شرکت 
جنوب تدارک کیش خبر داد.

به گــزارش ایلنا: غالمحســین مظفری به 
همراه حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی 
در بازدید از ســایت تولید و مرکز تکثیر میگو 
شرکت جنوب تدارک کیش در جریان فعالیت 
۶4۲ استخر در زمینی به مساحت ۲هزار هکتار 

در بندر چارک و ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز  
به منظور تکمیل زنجیره تولید »الرو تا فرآوری 
و بســته بندی« محصوالت توسط 1۵00 نفر 
نیروی انســانی شــاغل در تمام زنجیره این 

مجموعه قرار گرفتند.
مظفری سایت پرورش میگو شرکت جنوب 
تدارک کیش به عنوان سایت مجهز به ایستگاه 

پمپاژ مرکــزی و بهــره گیــری از امکانات و 
زیرساخت های علمی و تخصصی در این سایت 
را مثبت ارزیابــی کرد و گفت: فراهم شــدن 
امکانات و زیرســاخت های علمی و تخصصی 
پروژه »پــرورش میگو« در هــر ثانیه، قابلیت 
انتقــال 33هزار لیتــر آب را از دریــا به کانال 

آبرسان اصلی دارد.

وی گفــت: با حمایــت ســازمان منطقه 
آزاد کیــش؛ اجــرای ایــن طــرح عملیاتی 
و کاربــردی با اســتفاده از روش هــای نوین، 
توانمنــدی و دانــش نیروهــای جــوان و 
مختصص نشــان دهنده ظرفیت های بسیار 
 باالی ســواحل کشــور برای جهــش تولید 

و اشتغالزایی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کرد؛

تبدیل جزیره کیش به  هاب علمی ، فناوری و نوآوری منطقه

ایجاد ظرفیت های جدید برای تولید بیش از 10 هزار تن میگو 

خبر

خبر
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