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یــک شــرکت خارجــی بــرای 
ســرمایه گذاری در حوزه های تامین 
مالــی طرح های عمرانــی، صادرات، 
انــرژی، گردشــگری در کیش اعالم 

آمادگی کرد.
به گزارش ایلنا؛ در جلســه ای که 
سه شنبه 16 دی با حضور غالمحسین 
مظفــری رئیــس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 

با یک شرکت سرمایه گذاری خارجی 
در ســالن اجتماعات این ســازمان 
برگزار شــد، مســئوالن این شرکت 
ضمن اشاره به ظرفیت های اقتصادی 
و گردشگری جزیره کیش در جهت 
اجرای ایده های خالقانــه و فناورانه 
و توســعه تعامالت بین  المللی اعالم 
آمادگی کردند تا در حوزه های تامین 
مالی طرح های عمرانــی، صادرات، 

انرژی و گردشگری با سازمان منطقه 
آزاد کیش همکاری کنند.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش در این جلسه با بیان این که جزیره 
کیش به عنوان قطب گردشگری ایران 
از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار 
است و زیرســاخت های ایجاد شده در 
این منطقه، زمینه ساز اجرای ایده های 
خالقانــه اســت گفــت: طرح های 

سرمایه گذاری در حوزه های مختلف 
جزیــره کیش در کمیته هــای فنی و 
تخصصی مطرح و پس از بررســی به 

مرحله اجرا می رسد.
مظفری با تاکید بر این که در کیش 
شرایط زیرســاختی به گونه ای مهیا 
شــده که می توان بهترین و تازه ترین 
طرح های عمرانی را اجــرا کرد افزود: 
عملیــات اجرایی یکــی از طرح های 
خاص با نام »جزیره مصنوعی« در این 
منطقه در دستور کار قرار گرفته است 
که در مرحله نخســت در وسعت 6۰ 
هکتاری اجرا می شود و قابلیت افزایش 

تا1۵۰ هکتار را دارد.
مظفــری در رابطــه با توســعه 
طرح های انرژی کــه در آینده نزدیک 
خطوط انتقــال گاز را بــه این منطقه 
وصل خواهد کرد، گفت: بــا توجه به 
این که جزیره کیش نیاز به تولید ۵۰۰ 
مگاوات بــرق را دارد؛ در بخش انرژی 
ظرفیت های خالی برای سرمایه گذاری 
بخش خصوصی توانمند و متخصص 

فراهم شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: برگزاری 

مســابقات جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر 
نیازمنــد انســجام جــدی هســت 
کــه در همیــن خصــوص ســتاد 
هماهنگی در دبیرخانه شــورای عالی 
مناطق آزاد تشــکل شــده تــا نقش 
 پشــتیبانی از ایــن رویدادهای مهم 

مدیریت شود.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش تصریح کــرد: ایده هایی که 
می تواند در مســابقات ۲۰۲۲ قطر به 
نتیجه مطلوب و موثر برسد؛ تبلیعات 
اصولــی و گســترده ظرفیت هــای 
جزیره کیش در حوزه هــای ورزش، 
گردشگری، و ســرمایه گذاری برای 

گردشگران خارجی است.
وی توسعه گردشــگری سالمت 
و راه اندازی گردشــگری دریایی را از 
ظرفیت های مناســب جزیره کیش 
برای جذب گردشگران نقاط مختلف 
دنیا برشمرد و اظهار داشت: محورهای 
مطرح شده در این جلسه قابلیت اجرا 
دارد که با مشخص شدن ابعاد طرح و 
حجم سرمایه گذاری مقدمات این کار 
بزرگ اجرایی می شــود. شایان ذکر 

است سرمایه گذاری در حوزه های طرح 
محور تمدن ها، گردشــگری ورزشی، 
ساخت جزیره به شکل ستاره دریایی، 
ســاخت اســکله تفریحی به عرض 
18 متر و به طــول ۵۰۰ متر درقالب 
قراردادهای B. O. T و ســاماندهی 
شرکت های هواپیمایی مطرح خارجی 
برای برقراری خطوط پروازی به مقصد 
کیش از جمله پیشنهادهای مطرح شده 
از سوی شرکت سرمایه گذار خارجی در 

این جلسه بود.

در جلسه ای با حضور غالمحسین مظفری مطرح شد؛

اعالم آمادگی سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در کیش 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

ایجاد رونق اقتصادی با بهره گیری 
از ظرفیت های حوزه ورزش کیش

 ظرفیت های ورزشي 
کیش یــک فرصت ملی 
و بین المللي است که در 
رونق اقتصــادی منطقه 

نقش موثــري دارد.  بــه گزارش روابــط عمومی و 
امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد کیش، سید 
محمدرضا مداح، مشاور و مدیرکل حوزه مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم معارفه عزیزاهلل 
فرضي پور، سرپرســت جدید موسســه ورزش و 
تفریحات سالم کیش که عصر دوشنبه 1۵دی در 
سالن اجتماعات این موسسه برگزار شد؛ بر اهمیت 
مسابقات جام جهانی۲۰۲۲ قطر به عنوان فرصتی 
ارزشمند برای معرفی امکانات ورزشی جزیره کیش 
به مطرح ترین تیم های ورزشی دنیا تاکید کرد و گفت: 
برای تحقق این هدف ارزشمند، ایجاد زیرساخت های 
الزم و نوسازی برخی اماکن ورزشی از اهداف اصلی 
موسســه ورزش و تفریحات سالم اســت.  مداح با 
بیان این که تعامل ســازنده میان »موسسه ورزش 
و تفریحات سالم، شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
کیش و شرکت عمران، آب و خدمات این منطقه« 
موجب پیشرفت و توســعه ورزش کیش در سطح 
ملی و بین  المللی خواهد شــد، گفت: جزیره کیش 
از ظرفیت هاي قابل توجهی برای رشــد ورزش در 
سطوح مختلف برخوردار است و این منطقه نسبت 
به دیگر مناطق کشور دارای مزیت هاي کم نظیري از 
جمله طبیعت، فضای ورزشی و تفریحات دریایی 
اســت.  وی تصریح کرد: امکانات ورزشی در جزیره 
کیش زمینه ساز توسعه ورزش های آبی و دریایی در 

سطح ملی و بین  المللی است.
    

 استمرار بازدیدهای بهداشتی 
از کارگاه های کیش 

ن  ســا شنا ر کا
بهداشــت محیــط در 
راســتای اجرای طرح 
حاج قاسم ســلیمانی 

در آذر امســال از 93 کارگاه تولیدی،خدماتی و 
صنعتی بازدید کردند.  به گزارش ایلنا؛  محمدرضا 
رضانیا، رئیس مرکز توسعه سالمت کیش با اشاره 
بر اهمیت نظارت های مســتمر کارشناســان و 
بازرســان این مرکز بر روند فعالیت کارگاه ها و 
اجرای دقیق ضوابط بهداشتی گفت: یک واحد 
متخلف به دلیــل عدم رعایت مصوبات ســتاد 
مقابله با کرونا به مراجع قضایــی معرفی و به8 
واحد متخلف دیگر تذکر داده شده است. دکتر 
رضانیا افزود: بــه منظور پیشــگیری و کنترل 
شیوع بیماری کرونا میان اقشار مختلف جامعه، 
آموزش های الزم بــه 938 نفر شــاغل در این 

کارگاه ها ارائه شده است. 
وی خاطر نشــان کــرد: در راســتای اجرای 
ضوابط بهداشــتی در کارگاه های فعال در سطح 
جزیره، نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشــتی 
با دقت و جدیت بیشــتری ادامه دارد. شایان ذکر 
اســت واحد بهداشــت محیط در آذر به 49مورد 
شــکایت رســیدگی کرده است. شــماره تلفن 
۰76444۲3311 و ســامانه 19۰ آماده دریافت 
شــکایات و گزارش های مردمی درباره مسایل و 

مشکالت بهداشتی در این منطقه است.
    

معرفی سرپرست جدید موسسه 
ورزش و تفریحات سالم کیش 

مدیرعامل ســازمان 
منطقــه آزاد کیش طی 
سرپرســت  حکمــی 
جدید موسسه ورزش و 

تفریحات ســالم را منصوب کرد. به گزارش روابط 
عمومی موسسه ورزش و تفریحات سالم، با حکم 
غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، عزیزاهلل فرضی پور به سمت سرپرست 
موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش منصوب شد.
در حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
آمده است: امید است در سالی که از سوی مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( سال جهش تولید نام گذاری 
شده است با عنایت خداوند متعال پیوسته قرین 

توفیق باشید.
عزیزاهلل فرضی پور پیش از این مسئولیت اداره 
امور دریایی موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش 

را برعهده داشت.

اخبار کیش

غالمحسین مظفری توسعه اقتصاد دریا و تولیدات فناورانه 
در این حوزه را از محورهای اصلی فعالیت شرکت های دانش 

بنیان کیش عنوان کرد.
به گزارش ایلنا؛ در مراســمی که روز ســه شنبه 16 دی 
با حضور مدیرعامل ســازمان منطقه آزادکیش و جمعی از 
مسئوالن محلی، نخستین قایق تفریحی کامپوزیتی )کانتن 
بوت( در شرکت اســپید مارین کیش از مجموعه های دانش 
بنیان برج نوآوری کیش طراحی و تولید شده است در اسکله 
مارینا پارک رونمایی شد. مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش در این مراسم گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت و 

راهبردهای تعریف شده در مرکز نوآوری کیش اقتصاد دریا و 
تفریحات دریایی است که بعد از استقرار شرکت های دانش 
بنیان در این مرکز امروز شــاهد تولید یک محصول جدید و 

فناورانه در این حوزه هستیم.
مظفری با بیان این که طراحی و تولید نخســتین کانتن 
بوت کامپوزیتی با هدف گردشگری، تفریحی و رفاهی، زمینه 
ساز بسیاری از فعالیت های بعدی در حوزه دریایی است اظهار 
داشت: یکی از موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری توجه 
دولت مردان به فعال سازی اقتصاد دریا و بهره مندی مناسب از 

ظرفیت های بی نظیر و ارزشمند این حوزه در کشورمان است.

وی با اشــاره به انعطاف پذیری این قایــق تفریحی برای 
اســتفاده در آب های آزاد و دریا افزود: می توان در 6۰ دریاچه 
داخلی و یا دریاچه های حاصل از انباشــت آب شیرین پشت 
ســدها از این قایق اســتفاده و فضای بســیار خوبی را برای 
گردشگران و هموطنان در حوزه تفریحات دریایی فراهم کرد.

همچنین سعید حق دار، مدیرعامل شرکت اسپید مارین 
کیش با بیان این که گروهی از نیروهای جوان و خالق تمامی 
مراحل طراحی و ساخت این قایق تفریحی را در جزیره کیش 
انجام داده اند گفت: وسعت سطح عرشه، ظرفیت بیشترنسبت 
به قایق های هم اندازه و ایمنی باال مشخصه اصلی این کانتن 

بوت کامپوزیتی است که برای نخستین بار در کشور طراحی 
و ســاخته می شــود. به گفته حق دار، در این نمونه جدید به 
دلیل وسعت سطح عرشــه و عرض زیاد آن امکان بارگذاری 
بیشترفراهم شده و این قایق با ظرفیت پذیرش باالتر و فضای 
گســترده تری که برای تردد روی سطح عرشــه در اختیار 
گردشگران قرار می دهد ضمن افزایش رضایتمندی گردشگران 

از خدمات تفریحات دریایی، ایمنی بسیار زیادی هم دارد.

با حضور مظفری انجام شد؛

رونمایی از نخستین کانتن بوت کامپوزیتی تولید داخلی در کیش 

نشست روســای مناطق آزاد کشــورهای عضو اکو زمینه 
بهره برداری از ظرفیت های فرهنگی، افزایش همکاری منطقه ای 

و تعامالت اقتصادی و سرمایه گذاری را تقویت می کند.
به گزارش ایلنا؛ غالحسین مظفری، رئیس هیات مدیره و 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، با بیان اینکه اولین نشست 
روسای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورهای عضو اکو، فرصت 
بسیارخوبی را برای همکاری گسترده و همه جانبه کشورهای 
عضو این سازمان با محوریت مناطق آزاد فراهم می کند، گفت: 
هم افزایی بیشــتر برای بهره برداری از ظرفیت های فرهنگی، 
افزایــش همکاری های منطقه ای و ایجــاد و تقویت تعامالت 

اقتصادی و ســرمایه گذاری از جمله دستاوردهایی است که با 
استمرار این نشست ها محقق خواهد شد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزادکیش با اشاره به اشتراکات 
فرهنگی بین کشــورهای عضو اکو تصریح کــرد: این وبینار 
همچنین فرصتی مغتنم بــرای معرفی ظرفیت های بی بدیل 
جزیره کیش و شناخت جهانی از زیرساخت های مناسب این 
منطقه است که جذب ســرمایه در بخش های مختلف به ویژه 

گردشگری را افزایش می دهد.
مظفری افزود: در دو ســال گذشــته حضــور نمایندگان 
کشــورهای عضو اکو در جزیره کیش قوت گرفته و برگزاری 

نشست ها و رویداد اقتصادی و گردشگری این سازمان و همچنین 
ایجاد دبیرخانه دائمی اکو در کیش سبب شده است بستر الزم 
برای مشــارکت اعضای اکو با منطقه آزادکیش در جهت رونق 
مبادالت تجاری و گردشــگری و همکاری های فرهنگی قوت 

گیرد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش با اشــاره به اینکه 
جمعیت ۵۰۰ میلیونی کشورهای عضو اکو ظرفیت بسیار بزرگی 
است که بهره گیری هوشمندانه از آن رونق اقتصادی این کشورها 
را سرعت می بخشد گفت: برگزاری نخستین نشست روسای 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورهای اکو برای تبادل تجربیات 

و توانمندی و تقویت اقتصادی این کشورها اقدام ارزنده ای است 
که می تواند مناطق آزاد کشورهای دوست و هم پیمان، به ویژه 
مناطق آزاد و ویژه ایران را در مسیر رشد ممتد کیفی و کمی قرار 

دهد.

طی حکمی از ســوی غالمحسین مظفری، 
داریوش ســلیمی به عنوان سرپرســت جدید 
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 

آزاد کیش منصوب شد.
به گزارش ایلنا؛ جلســه معارفه سرپرســت 
جدید معاونــت اقتصادی و ســرمایه گذاری با 
حضور غالمحسین مظفری، رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش، صبح 
چهارشــنبه 17 دی در ســالن اجتماعات این 

سازمان برگزار شد.
مظفری در این جلسه ضمن اشاره به شایستگی 
و تجربیات ارزنده داریوش ســلیمی، سرپرست 

جدیــد معاونت اقتصــادی و ســرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش بر اهمیت تعامل میان 
دســتگاه های اجرایی در این منطقه تاکید کرد 
و گفت: با توسعه زیرساخت های جزیره کیش، 
بسترهای الزم جهت معرفی این منطقه به عنوان 
پایلوتی برای ایران هوشمند در سطح کشور فراهم 

شده است.
وی تصریح کرد: با تدویــن برنامه راهبردی 
سه ساله ســازمان منطقه آزاد کیش فعالیت ها 
در حوزه های مختلف این منطقه با جدیت تمام 

ادامه دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
این که در آستانه پایان دوره دوازدهم دولت تدبیر 
و امید هستیم و جزیره از نظر ساختاری متفاوت تر 
از دیگر مناطق آزاد است، خاطرنشان کرد: با هم 

افزایی دیگر مناطق آزاد کشور اقداماتی از جمله  
»آی تی، پنجره واحد، ارتقای کیفیت و سرعت 
برنامه های تدوین شده، تفاهم نامه حمل و نقل 

هوشمند« با جدیت تمام دنبال می شود.
مظفری بر لزوم اجرای تفاهم نامه های امضا 
شده با مجموعه های مختلف در قالب طرح های 
مطالعاتی اشاره داشت و افزود: تعریف چارچوب 
کلی بــرای ارزیابــی طرح های مطرح شــده و 
همچنین تســریع در اجرای آنها از اولویت های 

اصلی سازمان منطقه آزاد کیش است.
به گفته وی مجموعه معاونــت اقتصادی و 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش یکی 
از ارکان اصلــی این ســازمان اســت از این رو با 
به کارگیــری دانش روز، فناوری ها پیشــرفته و 
همچنین برگزاری دوره های آموزشــی فشرده 

در سطوح مختلف بر سرعت و کیفیت فعالیت ها 
افزوده خواهد شد.

وی بر اهمیت فعالیت تمام حوزه های سازمان 
منطقه آزاد کیش از جمله حوزه معاونت اقتصادی و 
سرمایه گذاری در زمینه تامین مالی و به روزرسانی 
سیستم ها اشاره داشت و گفت: در حوزه معاونت 
اقتصادی و سرمایه گذاری به یک وضعیت مطلوبی 
رسیدیم و سرمایه گذاری و وضعیت طرح ها در این 
منطقه مشخص شده اســت و تا یک سال آینده 

شاهده تحوالت اقتصادی و عمرانی خواهیم بود.
مظفری با بیــان این که هوشمندســازی و 
شفاف سازی زمینه ساز آگاهی بخشی به فعاالن 
اقتصادی درخصوص فرآیند سرمایه گذاری در 
این منطقه است، یادآور شد: سازمان منطقه آزاد 
کیش برای جذب و تسهیل فرایند سرمایه گذاری 

در این منطقه یک تعامل سازنده و ارتباط نزدیک 
با سرمایه گذار را ایجاد کرده است. مظفری در ادامه 
تصریح کرد: نباید به راحتی از کنار موضوعات گذر 
کنیم، بلکه باید با برگزاری نشست های تخصصی با 
سرمایه گذارها نسبت به حل مسائل پیش رو اقدام 
کنیم. داریوش سلیمی، سرپرست جدید معاونت 
اقتصادی و ســرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
کیش نیز در ادامه این جلسه با اشاره به زمان باقی 
مانده برای اتمام فعالیت های آغار شــده و تاکید 
بر ســاماندهی طرح های موجود در حوزه های 
مختلف افزود: در حوزه اقتصــادی موضوعاتی 
مانند رمز ارزها، کمک به تبادل ارزی برای رشد و 
توسعه جزیره کیش در دستور کار این سازمان قرار 
گرفته و با جدیت تمام این سیاست ها عملیاتی و 

اجرایی خواهد شد.

معرفی ظرفیت های جزیره کیش در نشست روسای کشورهای عضو اکو

مظفری در جلسه معارفه سلیمی، به عنوان معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان:

باید ضمن برگزاری نشست های تخصصی با سرمایه گذاران مسائل را حل کنیم

نشست

خبر

مظفری: جزیره کیش به 
عنوان قطب گردشگری 

ایران از ظرفیت های 
قابل توجهی برخوردار است 

و طرح های سرمایه گذاری 
در حوزه های مختلف جزیره 

کیش در کمیته های فنی 
و تخصصی مطرح و پس 
از بررسی به مرحله اجرا 

می رسد
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