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ابراز رضایت جهانگیری از راه اندازی 
پروژه های نیمه تمام کیش 

دکتــر مظفــری در دیــدار با دکتر اســحاق 
جهانگیری، خواهان حمایت دولــت از ایجاد زیر 
ساخت های مناسب در حوزه آب و برق و اتصال برق 

کیش به شبکه سراسری شد. 
به گزارش ایلنا؛ در دیــدار دکتر مظفری مدیر 
عامل این سازمان با دکتر اسحاق جهانگیری معاون 
اول رییس جمهور که صبح شنبه 20 مهر در نهاد 
ریاست جمهوری انجام شــد؛ دکتر جهانگیری از 
اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش در زمینه فعال 
شدن پروژه های نیمه تمام در این جزیره قدردانی 
و بر حمایت خود از بخش خصوصی فعال در کیش 

تاکید کرد.
در این دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده در خصوص 
تدوین  برنامه های راهبردی، منشور مبارزه با فساد، 
بیانیه گام دوم رهبری و بومی کردن آن با شــرایط 
منطقه،  پروژه های انجام شده و درحال انجام، پروژه 
های نیمه تمام فعال شده بحث فاضالب و پسماند، 
زیبا سازی سواحل و پروژه های زیر ساختی شامل 
بندر و فرودگاه را که از محل درآمدهای ســازمان 
تامین اعتبار شده است؛ به اطالع معاون اول رییس 

جمهور رساند.
بحث ایجــاد مرکز نــوآوری کیــش و حضور 
شــرکت های دانش بنیان وافزایــش تقاضا برای 
حضور و فعالیت در این مرکز از جمله مواردی بود که 
با معاون اول رییس جمهور در میان گذاشته شد و 
دکتر جهانگیری با استقبال از تفاهنامه های سازمان 
منطقه آزاد کیش با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و برخی از دانشگاه های کشور درخصوص 
رونق فعالیت های اقتصادی بــا بهره گیری از توان 
شرکت های دانش بنیان، ضمن سپاس از اقدامات 
انجام شــده در این زمینــه، بر حمایــت دولت از 

فعالیت های بخش خصوصی کیش تاکید کرد.
همچنین معــاون اول رئیس جمهور بــا ابراز 
خشنودی از اقدامات انجام شده در کیش، از سازمان 
منطقه آزاد کیش خواست با حمایت همه جانبه از 
فعالیت های بخش خصوصــی زمینه را برای رونق 

اقتصادی منطقه فراهم کند.
در این دیدار دکتر مظفری نیز با اشاره به 30هزار 
میلیارد تومان پروژه که تا  سال 1404 در قالب 127 
پروژه بخش خصوصی در جزیره کیش گشایش می 
یابد از 282میلیون دالر و 130هزار میلیون تومان 
آورده این پروژه ها به دکتر جهانگیری گزارش داد 
و بر مشارکت دولت در ایجاد زیرساخت های الزم 
در کیش و خرید نیروگاه و اتصال برق کیش به شبکه 
سراسری تاکید و از معاون اول رئیس جمهور برای 
دیدار از کیش و بازدید از پروژه های در حال انجام در 

این منطقه دعوت کرد.
    

 بازسازی و بهسازی مدارس 
در جزیره کیش

گام نخســت ســازمان منطقه آزاد کیش در 
خصوص توجه و اهمیت به آمــوزش و پرورش، با 
انجام عملیات بازســازی و بهسازی مدارس کیش 

برداشته شد.
به گزارش ایلنا؛  به مناسبت آغاز سال تحصیلی 
جدید و با هدف ایجاد فضای مناسب و ارائه  سرویس 
مطلوب به دانش آموزان و فرهنگیان جزیره، بازسازی 
و بهســازی مدارس کیش به همت معاونت فنی و 
عمرانی شرکت عمران، آب و خدمات و هماهنگی 
معاونت عمرانی و زیربنایــی و معاونت اجتماعی 

سازمان انجام شد.
علــی مقــدس زاده مدیرعامــل شــرکت 
عمــران،آب و خدمات گفــت: با تاکیــد دکتر 
مظفری مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش 
و در راستای دستیابی به سیاست سازمان مبنی 
بر توجه به فضاهای آموزشی، 5 مدرسه در سطح 
جزیره با هزینه ای بالغ بــر 15 میلیارد ریال در 
فرصتی کوتاه بازسازی شد که مدرسه خوارزمی 
با هزینه  800 میلیون تومان، بیشترین هزینه را 
در بر داشــت که عمده هزینه بابت مقاوم سازی 
این مدرســه با هدف تامین ایمنی دانش آموزان 

صورت گرفت.

اخبار کیش
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معاون اقتصادی سازمان منطقه 
آزاد کیش بــا بیان اینکــه بورس 
بین  الملل در مناطــق آزاد در دهه 
فجر امســال راه اندازی خواهد شد، 
گفت: هدف ســازمان اصوال احداث 
جزیره مصنوعی نیســت بلکه برای 
بهره بــرداری از بندرگاه تجاری 35 
هزار تنی کیش، ناچــار به الیروبی 
بستر دریاست تا امکان پهلوگیری 

شناورهای مربوطه، مهیا شود.

ناصــر آخونــدی در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصادی ایلنــا درباره 
راه اندازی بورس بین  الملل در منطقه 
آزاد کیش گفت: طبق اظهارات آقای 
بانک دبیر شــورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصــادی، بورس بین  الملل 
در مناطق آزاد در دهه فجر امســال 

راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه   بورس بین  الملل 
پس از بورس اوراق بهادار، نفت، کاال 
و انرژی به عنــوان پنجمین بورس 
کشــور فعالیت خــود را در مناطق 
آزاد کشورمان آغاز می کند، گفت: 
فعالیت بورس بین الملل در کیش با 
رشد سرمایه گذاری و انجام معامالت 

بین  المللی در مناطق آزاد کشور و به 
ویژه منطقــه آزاد کیش باعث رونق 

اقتصادی کشور می شود.
معــاون اقتصــادی ســازمان 
منطقــه آزاد کیــش ادامــه داد: 
بورس بین  المللی با جــذب منابع 
ارزی و عرضه ســهام و انــواع اوراق 
قرضــه، زمینــه حضور گســترده 
سرمایه گذاران بین المللی را فراهم 
می کند و خرید و فروش ها در بورس 

بین  الملل با ارزهای خارجی و توسط 
بانک عامل خارجی انجام خواهد شد 
که یک ناظر بین  المللی هم بر روند 
معامــالت نظــارت دارد. به همین 
دلیــل، ســرمایه گذاران خارجی 
می توانند با اطمینان نسبت به انجام 
معامالت و ســرمایه گذاری در این 

بورس اقدام کنند.
آخونــدی با اشــاره بــه  میزان 
جذب سرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی از ابتدای سال تاکنون گفت: 
میزان سرمایه گذاری داخلی جذب 
شــده )تحقق یافته( از ابتدای سال 
1398 تاکنون در بخش غیرصنعتی 
675،17 میلیارد ریال بوده اســت 

و در بخش صنعتــی 601 میلیارد 
ریال سرمایه ریالی و 216 هزار دالر 

سرمایه ارزی تحقق یافته است.
وی با درباره اقدامات انجام شده 
در راستای افزایش جذب سرمایه ها 
گفــت: تدوین کتــاب فرصت های 
ســرمایه گذاری ســال 1398 در 
راســتای جذب هــر چه بیشــتر 
ســرمایه گذار به منطقه،  برگزاری 
یازدهمین نمایشــگاه فرصت های 
سرمایه گذاری کشــور و ششمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، 
 Kish( بیمــه و خصوصی ســازی
Invex( ، جــذب ســرمایه گذار 
خارجــی از طریق کشــور ترکیه، 
امضاء تفاهــم نامه با فدراســیون 
فوتبال جهت احداث مراکز ورزشی 
برای برگزاری اردوهــای آمادگی 
تیم های شــرکت کننــده در جام 
جهانی 2022 قطر، مشخص نبودن 
شــاخص های اقتصادی)IRR( و 
)NPV( در پروژه های خاص جهت 
تصمیم گیری راحت تر سرمایه گذار، 
تعریف پروژه های جدید و متفاوت 
که تاکنون در کشور اجرا نشده است 
مانند هتل ریزورت هــا، بازبینی و 
به روز رسانی شیوه نامه جلب و جذب 
سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش و 
بازبینی شیوه نامه واگذاری اراضی 
منطقه آزاد کیش از جمله اقدامات 
انجام شده برای جذب سرمایه های 

داخلی و خارجی است.
معاون اقتصادی سازمان منطقه 
آزاد کیش افزود: همچنین واگذاری 
امــالک و مســتغالت ســازمان از 
طریق شــرکت ســرمایه گذاری و 
توسعه کیش در راســتای کاهش 
تصدی گــری بخــش دولتــی، 
واگذاری اراضی سازمان به شرکت 

سرمایه گذاری و توسعه کیش جهت 
واگذاری از طریق فراخوان عمومی 
در راستای شفاف سازی حداکثری 
واگذاری های زمیــن، اخذ مصوبه 
هیات مدیره مبنی بر واگذاری 20 
ســاله اراضی صنعتی )از 5 سال به 
20 ســال(، تدوین و اصالح شــیوه 
نامه ها و فرایندهای کاری در حوزه 
صنعت )شــیوه نامه پروانه خدمات 
خودرویی، شیوه نامه پروانه خدمات 
کارگاهی، شیوه نامه پروانه خدمات 
سردخانه صنعتی، شیوه نامه کسب 
و کار فضــای مجازی و شــیوه نامه 

تغییر موضــوع فعالیت(، بازنگری و 
اصالح مفــاد قراردادهای واگذاری 
اســتیجاری اراضی صنعتی باعث 
رشد جذب ســرمایه گذاری دراین 

منطقه شده اند.
آخوندی ادامه داد: البته مدیریت 
اراضی صنعتی به معنای شناسایی 
واحدهای بالتکلیف قراردادی و افراز 
قطعات بال استفاده به قطعات قابل 
واگذاری و همچنین جهت افزایش 
جذابیت ســرمایه گذاری پیشنهاد 
شده اســت برخی از این قطعات به 
صورت کارشناســی شــده توسط 
سازمان ساخته شــده و در اختیار 

سرمایه گذاران قرار داده شود.
وی دربــاره ســاخت جزیــره 
ر  ظهــا مصنوعــی در کیــش ا
داشت:هدف سازمان اصوال احداث 
جزیره مصنوعی نیست. بلکه برای 
بهره بــرداری از بندرگاه تجاری 35 
هزار تنی کیش، ناچــار به الیروبی 
بستر دریاست تا امکان پهلوگیری 

شناورهای مربوطه، مهیا شود.
آخونــدی ادامه داد:  بــر اثر این 
الیروبی، مقادیــر قابل مالحظه ای 
شــن و خاک و ماسه و ســنگدانه 
تولید خواهد شــد و بایــد باالخره 
این مصالح به جایــی منتقل و دپو 
شــود. عموماً در اکثر نقــاط دنیا، 
بهترین روش و اقتصادی ترین روش، 
اســتحصال زمین از دریا با استفاده 
از ایــن مصالح اســت. زمینی که از 
تجمیع این مصالــح در نقطه ای از 
دریا ایجاد می شود، اصطالحاً جزیره 

مصنوعی نامیده می شود که در واقع 
 محصول اجبــاری اســت از انجام 

پروژه الیروبی.
معاون اقتصادی سازمان منطقه 
آزاد کیش درباره میزان هزینه های 
برآورد شــده برای ســاخت جزیره 
مصنوعی گفت: الیروبــی بندرگاه 
کیش حدود 600 میلیــارد تومان 
است. اما از انجایی که در حدود 50 
هکتار زمین مرغوب ساحلی )جزیره 
مصنوعی( با کاربری گردشــگری و 
مسکونی و تجاری از دریا استحصال 
می شــود، بنابراین این پــروژه در 
نهایت، نه تنها هزینه ای برای کیش 
نخواهد داشــت، بلکه درآمد قابل 
مالحظه ای از محل فروش زمین های 
استحصال شده یا به اصطالح جزیره 
مصنوعی، عاید جزیره کیش خواهد 

شد.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در گفت وگو با ایلنا خبر داد:

تحقق 21۶ هزار دالر سرمایه ارزی در کیش طی ۶ ماه

 معاون اقتصادی سازمان 
منطقه آزاد کیش: میزان 

سرمایه گذاری داخلی 
جذب شده )تحقق یافته( 

کیش از ابتدای سال 
1398 تاکنون در بخش 

غیرصنعتی 675،17 
میلیارد ریال بوده است و در 

بخش صنعتی 601 میلیارد 
ریال سرمایه ریالی و 216 

هزار دالر سرمایه ارزی 
تحقق یافته است  بورس بین  الملل کیش 

پس از بورس اوراق بهادار، 
نفت، کاال و انرژی به عنوان 

پنجمین بورس کشور 
فعالیت خود را در مناطق 

آزاد کشورمان آغاز می کند

خبر

تفاهمنامه همکاری ســازمان منطقه آزاد 
کیش و دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص 
طراحی، اســتقرار و راه اندازی شــرکت های 
دانش بنیان در مرکز نوآوری و فناوری جزیره 

کیش امضا شد. 
 به گزارش ایلنا؛ دکتر غالمحسین مظفری، 
مدیرعامل این سازمان، در نشست با دکتر جبار 
علی ذاکری سردرودی رییس دانشگاه علم و 
صنعت ایران با بیان اینکه جزیره کیش به عنوان 
یک پایلوت از تجربه و دانــش خوبی برای راه 
اندازی مرکز نوآوری در جزیره کیش برخوردار 
است گفت: یکی از حلقه های مفقودی جزیره 
بحث نو آوری ابداع و اختراع بــود و با توجه به 
استقبال شــرکت های دانش بنیان، مقرر شد 

شرایط بهینه ای برای اشــتغال جدید و مقوله 
منابع انســانی دانش بنیان و اســتارت آپ ها 

فراهم شود.
دکتر مظفری افزود: به همین دلیل تفاهم 
نامه سه جانبه با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، وزارت علوم پارک ها و مراکز رشــد 
و نو آوری کشور امضاء شــد تا با بهره گیری از 
تجربیات و توان یکدیگر، طرح ها و پروپوزال های 
برخوردار از شــرایط فیزیکــی الزم در زمینه 
فعالیت های دانــش بنیان و اســتارت آپ ها 

پذیرش شوند. 
 وی با اشاره به توسعه زیرساخت های اولیه 
جزیره کیش افزود: یکــی از محورهای اصلی 
استراتژی برنامه راهبری، توجه به دانش های 

نسل سوم است که در راستای آن یک شورای 
راهبری و یک کمیته اجرایی تعریف شده است 
و یک ساختار اولیه نیز در بحث مرکز نوآوری، 
استقرار و توسعه زیر ساخت ها، در نظر گرفته 
شده است تا به کمک آن بتوانیم طی این سالها 
تجربه ای که در زمینه نو آوری در کشور فراهم 
شــده اســت در جزیره کیش به کار بگیریم و 

استفاده کنیم. 
 مدیر عامل ســازمان منطقــه آزاد کیش 
افزود:  بر اساس امضای تفاهمنامه سه جانبه، 
پارک های علمی و فناوری کشور یک نماینده به 
عنوان پل ارتباطی با سیستم انتخاب کردند تا از 
طریق یک کار مشارکتی و تیمی، بهره برداری 
از ایــن امکانات فراهم شــود. دکتر مظفری با 

اشاره به استقرار 40شــرکت دانش بنیان در 
مرکز نو آوری کیش گفت: با توجه به استقبال 
شــرکت های دانش بنیان از مرکــز نوآوری 
کیش و تقضاهای متعــدد در این زمینه، برای 
استقرار و فعالیت شرکت های مورد نظر هیچ 
مشکل و محدودیتی در این زمینه نداریم وی 

افزود: دانشگاه ها و سازمانهای دولتی و بخش 
خصوصی نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد 
دانش بنیان ایفا می کنند و برای دســتیابی به 
اهداف کمی و کیفی می توانند از پروتکل های 
هم افزایی برون ســازمانی به نحو شایسته ای 

بهره برداری کنند.

میان سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه علم و صنعت ایران صورت گرفت

امضای تفاهمنامه راه اندازی شرکت های دانش بنیان


