
مدیرعامل منطقه آزاد کیش خواستار شد: 
 انسجامی همگانی 
در مصرف بهینه برق

مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیــش 
در پیامی از ســاکنان 
جزیره کیش خواست 
تا با مصرف بهینه برق، 

کاهش و یا بخشودگی اجاره بهای امالک و غرفه ها 
و نظارت موثر در حفظ و ارتقای فضای فرهنگی و 
اخالقی کیش، همه با هم برای توسعه همه جانبه 
و رونق این جزیــره زیبا همراه شــوند.به گزارش 
نجواخبر، جعفر آهنگران، در این پیام آورده است: 
»قصد دارم در سایه همراهی و مشارکت فعاالنه همه 
نهاد های دولتی، عمومی و مدنی و آحاد ســاکنان 

عزیز کیش چند درخواست را در میان بگذارم.
۱ - روزها و ماه های داغ جزیره فرا رسیده اند، به 
خوبی می دانیم وضیعت آب و برق کیش شکننده 
اســت  . اگر چه با همت وزارت نیرو و سازمان، امید 
می رود تا چند ماه آینده نیروگاه جدیدی راه اندازی 
شده و از آن دغدغه ها بکاهد؛ ولی تا آن زمان، عزیزان 
ساکن کیش، ما را چون همیشه رهین منت خود 
خواهند کرد و خواهش مرا برای کاهش در مصرف 
می پذیرند و به صورت بهینه تری مصرف خواهند 
کرد  . خاموش کردن المپ هــا )زمانی کردن(، به 
ویژه استفاده کردن از تعداد کمتری از دستگاه های 
هواساز و سرمایشی )اسپلیت( و وسایل پر مصرف، 
صرفه جویی جدی در مصرف آب نمونه هایی برای 

مصرف بهینه و مدیریت انرژی است.
سازمان هم با هماهنگی انجمن ها و صنوف آغاز 
و پایان فعالیت کاری را از ابتدای تابستان به اجرا در 

خواهد آورد.
۲ - به خوبــی می دانید اجــاره در پی افزایش 
افسارگســیخته و خطرناک قیمت امالک، چنان 
روند فزونی یافته که متاسفانه از بنیه مالی بسیاری 
از ســاکنان کیش با درآمد ثابت خارج شده است  . 
نقش مهم و تعیین کننده این گروه از شهروندان در 
مسئولیت های مختلف دولتی، عمومی و خصوصی 
در قوام و دوام جزیره نیاز به توضیح ندارد. با توجه 
به فرا رســیدن فصل اجاره مجــددا به عنوان یک 
خدمتگــزار که با مــردم بودن مایه فخر اوســت 
مخلصانه می خواهم به رغم تورم و شرایط دشوار، 
حال و روز مســتاجرین عزیز را مراعات کنند. که 

اطمینان دارم جوابم مثبت خواهد بود.
۳ - فضای فرهنگی و اخالقــی جزیره به تایید 
بسیاری از دلسوزان، صاحبنظران و مسئوالن مثبت 
و در خور ستایش است. برای جلوگیری از هرگونه 
قضاوت و داوری های ناعادالنه و گاه افراطی، خود با 
نظارت موثر در ساحت ارزش ها پیشگام شده و اجازه 
ندهیم بهانه گیران در ارائــه تصویر غلط از جزیره 

زیبایمان بهانه داشته باشند.
    

کورت مرکزی تنیس مجموعه 
المپیک کیش تکمیل می شود

تجهیز و ســاخت 
زمین هــای تنیس در 
دســتور کار مناطــق 
آزاد تجــاری کشــور 
قرار گرفــت. به گزارش 

نجواخبر، داود عزیزی، رئیس فدراسیون تنیس در 
جلسه با وحید مومنی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
تجاری کشور پیرامون توسعه و تجهیز زمین های 
تنیس مناطق آزاد تجاری کشور بحث و تبادل نظر 
کردند. در این جلسه اهمیت زیرساخت های تنیس 
برای توسعه ابعاد همگانی و قهرمانی این رشته مورد 
توجه قرار گرفت و بحث و بررسی در خصوص تکمیل 
سنتر کورت مجموعه المپیک کیش، ادامه ساخت 
۶ زمین تنیس در مجموعه ورزشی قشم همچنین 
ســاخت زمین های تنیس در مناطق آزاد انزلی و 

چابهار مورد توجه قرار گرفت.
    

برگزاری نمایشگاه ملی دستان 
آسمانی در جزیره کیش 

موسســه ملی فرهنگی هنری سوخته نگاری 
ایران با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش و پارک 
ملی علوم و فناوری های نــرم و صنایع فرهنگی، 
نمایشگاه ملی دستان آسمانی را در جزیره کیش 
برگزار می کند.  به گزارش ایلنا؛ این نمایشگاه از ۱۳ 
تا ۱7 تیر در مرکز فناوری های نرم و صنایع خالق 

کیش برگزار می شود.
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مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
آزاد کیــش، از بهره بــرداری و آغــاز 
عملیات اجرایی ۲۱ طــرح با مجموع 
سرمایه گذاری ریالی و ارزی معادل ٤۲ 
هزار میلیارد ریال در این جزیره خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ جعفر آهنگران در 
آیین پنجمیــن دوره افتتاح ۵۲ طرح 
عمرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
ارس، کیش، قشــم، انزلی، اروند، ماکو 

بــا ارزش ۸ هزار میلیــارد تومان که با 
حضور رئیس جمهــور از طریق ویدیو 
کنفرانس برگزارشــد، بر لزوم تکمیل 
زیرساخت ها و توسعه متوازن و پایدار 
در راستای ماهیت مناطق آزاد از جمله 
جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش 
صــادرات، انتقال فنــاوری و مهم تر از 
آن ورود به نســل پنجم این مناطق بر 
پایه ارائه خدمات پیشــرفته در عرصه 

مراکزمالی، لجستیکی، گردشگری و 
فعالیت های فناورانه تأکید کرد.

وی گفت: سازمان منطقه آزاد کیش 
در ماه های اخیر با هدف توازن در توسعه 
باتســهیل فعالیت بخش خصوصی، 
کاهش بروکراســی و تعامل با فعاالن 
اقتصادی، ضمن عمل به منویات رهبر 
معظم انقالب در خصوص مانع زدایی 
و حمایت از تولید توانســته با هدایت 

ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 
حوزه های کلیدی صنایــع دارویی و 
خدمات تولیدی فناورانه رشــد بسیار 

مناسبی را تجربه کند.
آهنگران با تاکیــد بر اهمیت ایجاد 
فرصت های مناسب و معرفی مطلوب 
ظرفیت های این منطقه آزاد در سطح 
ملی، به تکمیل مراحل ســاخت پایانه 
جدید مســافری فرودگاه بین المللی 
کیش اشاره کرد و افزود: امروز ۹ طرح 
عمرانی با حجم سرمایه گذاری ریالی 
۱۹۰۰میلیارد تومان وسرمایه گذاری 
ارزی ۲۲میلیــون دالر به عالوه حدود 
۱۱میلیــون یورو بــه بهره بــرداری 
رســید و. عملیات اجرایی ۱۲ طرح با 
سرمایه گذاری ۱۶هزار و ۱۹7 میلیارد 

ریال در کیش آغاز شد.
وی با بیان این مطلب که این طرح ها 
منطبق با طرح جامع کیش و بر اساس 
مطالعات جمعیت شــناختی با هدف 
پاسخگویی به نیازجمعیت در حال رشد 
منطقه بنا شده است، تصریح کرد: این 
طرح ها برای ۳7۵نفر به طور مستقیم 
و حدود 7۵۵ نفر به طور غیرمستقیم 

اشتغال زایی داشته است.
مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد 
همچنیــن از دکتر حســن روحانی 
درخواســت کرد در راستای خواسته 

های حقوقی منطقه آزاد کیش، برایب 
ازگشت سهام شرکت هواپیمایی کیش 
به سازمان منطقه آزاد کیش و واگذاری 
بخشی از این سهام به فعاالن اقتصادی 
جزیزه ، بازگشــت٤۹ درصد از سهام 
شــرکت آب و برق کیش به ســازمان 
منطقه آزاد کیــش و همچنین اتصال 
شبکه برق کیش به شبکه برق سراسری 
با هدفتقویت زیر ساخت های انرژی و 
افزایش رفاه بیشتر ساکنان این منطقه 
به عنوان شهری هوشــمند و پیشرو ، 

سازمان منطقه آزاد کیش رایاری کند.
آهنگــران جزیــره را منطقه آزاد 
پیشرو در استفاده موفق از روش های 
نوین تأمیــن منابع مالــی از طریق 
بازار ســرمایه برای تکمیلطرح های 
عمرانی نیمه تمام عنوان کرد و گفت: 
انتشــار اوراق صکوک اجاره و اوراق 
خرید دیــن بــه ارزش ٤۰۰میلیارد 
تومان و ایجــاد اولینصندوق زمین و 
ســاختمان در مناطق آزاد کشور از 
جمله سازوکارهای نوین و اطمینان 
بخش در تأمین منابع مالی است که 
امید داریم بهبخــش خصوصی هم 

گسترش یابد.
الزم به ذکر است  طرح هایی که در 
این آیین با حضور ویدیو کنفرانســی 
رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق 

آزاد کشور و همچنین فرماندار استان 
هرمــزگان در کیش بــه بهره برداری 
رســید عبارت از بلــوک A برج های 
پرشین مارینا، مجتمع مسکونی یوتاور، 
تله کابین میکا، شــرکت ارائه خدمات 
حفاری )پترو سرویس پارسیان کیش(، 
فاز دوم شــرکت ارائه خدمات ایمنی 
پیشــرفته صنایع نفــت و گاز )فامور 
مهرگان کیش(، فازجدید شرکت تولید 
شربت و قطره خوراکی و مکمل ورزشی 
)کیــش مدیفارم(، شــرکت تولیدی 
شیرآالت و اتصاالت و ابزار صنایع نفت و 
گاز)ِمت لوک هیدرونیوماتیک کیش( و 
شرکت تولیدی آب آشامیدنی )مروارید 

نوش سالمت کیش( می باشند.
همچنین طرح هایی که عملیات 
اجرایی آنها امروز آغاز شــد شــامل 
مجموعه چندمنظوره ونیز، هتل های 
ملیا و آرمیتاژ، کارخانه جات ساخت 
ســازه های فلزی، انواع ســکوهای 
کشــتیرانی، مونتاژ لــوازم خانگی 
و آرایشــی، طراحی و ســاخت انواع 
پکیج  های آب  شــیرین کن و تصفیه، 
پایانــه باربــری کامیونــی، کارگو 
فرودگاهی، اپرون غربــی فرودگاه، 
جاده مواصالتی بندر چارک، مدرسه 
۱۸ کالسه و دیوار پیرامونی فرودگاه 

بین المللی کیش بود.

باحضور رئیس جمهور و از طریق ویدئوکنفرانس محقق شد:

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ٢١ طرح عمرانی در کیش 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور در مراسم 
ششمین دوره بهره برداری  و آغاز عملیات اجرایی طرح های عمرانی مناطق آزاد کشور 
از ایجاد بورس بین    الملل در منطقه آزاد کیش با هدف تقویت زمینه افزایش صادرات 

کاالهای تولیدی این منطقه آزاد خبر داد.
به گزارش ایلنا؛ حمیدرضا مومنی، با اعالم اینکه امروز ۵۰ طرح ســرمایه   گذاری با 
ارزشی بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان و اشــتغالزایی برای ۲ هزار و ۹۰ نفر در مناطق آزاد 
کیش، اروند، قشم و ارس به بهره برداری  می رسد، گفت: با افتخار اعالم می کنم که در حال 
حاضر ۶۲۱ طرح سرمایه   گذاری و زیربنایی در مناطق آزاد کشور با ارزشی بالغ بر ۲٤۸ 
هزار میلیارد تومان در حال اجراست که به صورت متوسط با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
و بهره برداری  در ماه های آینده برای حدود ۳7 هزار نفر اشتغالزایی به همراه خواهد داشت.

وی افزود: همچنین امروز عملیات اجرایی ۵۲ طرح به ارزش بیش از ۶۲ هزار میلیارد 
تومان در مناطق ارس، اروند، انزلی، چابهار، کیش، قشم و ماکو آغاز می شود.

مشاور رئیس     جمهور با اعالم اینکه ســازوکارهای قانونی ایجاد بورس بین    الملل 
درجزیره کیش تامین شده است،  گفت: به منظور بهره مندی از مزایای متنوع و متعدد 
بازار های مالی همکاری های گسترده ای میان مناطق و بخش های مختلف بازار سرمایه 
انجام شده که از آن جمله می توان به ایجاد شرکت تامین سرمایه خاص مناطق آزاد و 
گسترش فعالیت های تاالرهای بورس در مناطق جهت جذب سرمایه   گذار خارجی به 

ویژه از کشور های همسایه اشاره کرد.
مومنی با بیان اینکه بورس بین    الملل یکی از موثرترین برنامه های برای ایجاد بستر 
اقتصادی الزم جهت جذب سرمایه های خارجی به کشور است افزود: با احتساب اقتصاد 

جهانی از طریق شیوه های استاندارد بورس بین    الملل مسیر مطمئنی برای صادرات 
کاالهای تولیدی کشور را فراهم کنند.

وی تصریح کرد: این ابزار نقش بی بدیلی در تامین مالی ارزی برای طرح ها و شرکت ها نه 
تنها در مناطق آزاد بلکه برای کل کشور خواهد داشت که در حال اخذ مجوز از شورایعالی 

بورس بوده و پس از آن در رویداد بعدی بورس بین    الملل در کیش افتتاح خواهد شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد خبر داد:

ایجاد بورس بین    الملل در کیش با هدف افزایش صادرات 

خبر
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مدیر فناوری و اطالعات ســازمان منطقه آزاد کیش با 
بیان این که سامانه "کیش من" my.kish.ir گامی دیگر 
در راستای تحقق شهر هوشمند در جزیره کیش است، گفت: 
یکی از مزیت های مدیریت واحد در ســازمان منطقه آزاد 
کیش، شرکت ها و موسسات تابعه تامین تمام نیازهای حوزه 

فناوری و اطالعات در جزیره کیش است.
به گزارش ایلنــا؛ به گفته امیر ســوداگران پنجره واحد 
خدمات اشخاص حقیقی در ســامانه "کیش من" شرایط 
ارتباط میان سامانه ای را فراهم کرده است تا تبادل داده ها 
میان سامانه های موجود در حوزه فناوری و اطالعات تحقق 
یابد. وی با اشاره به این که تعداد ۵۰ سامانه در سازمان منطقه 
آزاد کیش، شرکت ها و موسســات تابعه وجود دارد، اظهار 
داشت: ارتباطات میان ســامانه ای می تواند خروجی های 
خوبی را برای کاربرد مدیریتی و فعالیت فعاالن اقتصادی را در 

جزیره کیش فراهم کند.
مدیر فناوری و اطالعات ســازمان منطقــه آزاد کیش 
سامانه کیش هوشمند را یکی از سامانه های فعال سازمان 
منطقه آزاد کیش برشمرد و افزود: سامانه "کیش من" دو 
زیر سامانه هوش تجاری و حساب کاربری "کیش اکانت" 
است که در ارائه خدمات به ساکنان کیش و گردشگران نقش 

موثری ایفا می کند.
مدیر فناوری و اطالعات ســازمان منطقــه آزاد کیش 
دریافت اطالعــات در حوزه های "حمــل و نقل عمومی، 
گمرک، بانک ها، بیمه ها، اســتاندارد ســازی، ثبت تعداد 
ســرمایه   گذاری ها و میزان صدور مجــوز" از قابلیت های 
سامانه "کیش من" بر شمرد و افزود: امکان پرداخت تخلفات 

رانندگی و عوارض خودروها و اعالم میزان صادرات و واردات 
فعالیت های اقتصادی و مجوزهایی که در این زمینه صادر 
می شود فراهم شده است. امیر ســوداگران با بیان این که 
معرفی بانک های فعال جزیره کیــش و اطالعات مربوط به 
بانک ها، بیمه ها، فعالیت ها و استانداردسازی که توسط اداره 
استاندارد در این سامانه قابل دسترسی است گفت: ثبت تعداد 
سرمایه   گذاری ها، صدور مجوزها، پروانه های تولیدی، میزان 
صدور مجوز کیشوندی، ابطال آنها و وضعیت سیم کارت ها 

در این سامانه در نظر گرفته شده است.
ســوداگران خاطرنشــان کرد: برای اشخاص حقیقی، 
کیشــوندان و فعاالن اقتصادی شرایطی فراهم شده که اگر 
فردی حداقل یک خدمت از منطقه آزاد کیش دریافت کرده 
باشند به صورت خودکار در سامانه حساب کاربری آن شخص 
my.kish. فعال می شود و با ورود به حساب کاربری سامانه
ir خدماتی که از ســازمان منطقه آزاد کیش، شرکت ها و 
موسسات تابعه دریافت می کنند می توانند وضعیت خدمت 

موردنظر را در آن سامانه مشاهده کنند.

کارگروه تسریع رسیدگی به درخواست های بومیان 
کیش در حوزه امور شــهری و شهرســازی در شرکت 

عمران، آب و خدمات تشکیل می شود.
به گزارش نجوا خبر، عبدالنبی شــرفی، سرپرست 
این شرکت در دیدار با شیخ یعقوب شمس امام جمعه 
اهل تسنن با اشاره به اهتمام جدی شرکت برای ارتقای 
سطح ارائه خدمات به بومیان جزیره کیش از تمایل این 
شرکت برای تشکیل کارگروهی با هدف تسریع در روند 
حل مشکالت آن ها در حوزه امور شهری و شهرسازی 
خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه با حضور 
نمایندگان بومیان جزیره و مسئوالن شرکت عمران، 
آب و خدمات، کاهش مراجعات مردمی به شــرکت و 
سرعت بخشیدن به درخواســت های آنان و در نهایت 
افزایش رضایتمندی ســاکنان و بومیان جزیره کیش 

است.
شرفی با اشاره به تالش مدیران پیشین برای توسعه 
و پیشرفت خدمات شهری در کیش و با تاکید بر اینکه 
شــرکت عمران، آب و خدمات خود را ملزم می داند در 
جهت رفاه بیشتر مردم و بهبود کیفیت خدمات تالش 
کند افزود: بومیان عزیز منطقه سفین اطمینان داشته 
باشند که اجرای طرح های توسعه ای و عمرانی در این 
منطقه با جدیت و تالشی مضاعف پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعامل دو سویه بین بومیان و شرکت 
عمران، آب و خدمات ضامن موفقیت طرح های عمران 
شهری در منطقه سفین و حفظ زیبایی های بصری این 
بخش از جزیره زیبای کیش اســت از اجرای چندین 

طرح در زمینه اجرای آســفالت معابر، فضای ســبز و 
فضاســازی مناســب در بخش های مختلف منطقه 

سفین خبر داد.
شیخ یعقوب شــمس نیز آبادانی منطقه سفین را 
دغدغه اصلی بومیان کیش برشــمرد و گفت: شرکت 
عمران، آب و خدمات یکی از مهم ترین عوامل موثر در 
آبادانی جزیره کیش است و از این رو روش و خط مشی 
مدیران این شــرکت و نگرش آنان به توسعه همگون 
کیش بــه ویژه منطقه ســفین برای بومیــان جایگاه 

مهمی دارد.
وی با ابراز خرسندی از آشــنایی خوب سرپرست 
این شرکت با مسائل کیش و ساکنان منطقه به واسطه 
سابقه فعالیت طوالنی در این جزیره و ارتباط تنگاتنک 
با مردم در شورای شهر کیش گفت: بی تردید این حس 
تعامل و توجه جدی به افزایش کمی و کیفی خدمات در 
حوزه شهری زمینه ساز پیشرفت و آبادانی بیشتر جزیره 

کیش در ماه های آینده خواهد بود.

با تشکیل کارگروه محقق می شود؛
تسریع رسیدگی به درخواست های بومیان کیش در  حوزه شهری

مدیر فناوری و اطالعات سازمان منطقه آزاد مطرح کرد:
سامانه »کیش من«؛ گامی در راستای تحقق شهر هوشمند در جزیره 

خبرخبر


