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مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
آزاد کیــش، هم افزایــی در تقویت 
فعالیت های نوآورانه و پژوهشــی را 

زمینه ساز تبدیل ظرفیت های کیش 
به عامل توســعه اقتصادی کشــور 

عنوان کرد.

به گزارش روابــط عمومی و امور 
بین  الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
در مراســم گرامیداشــت روز ملی 

پژوهش، از پژوهشگران جزیره کیش 
که در بخش هــای مختلفی ازجمله 
محیط زیســت، پوشــش گیاهی، 
آبزیــان، و تهیه اطلــس و فرهنگ 
بومی منطقه فعالیت های پژوهشی 
داشته، همچنین چندین شرکت های 
دانش بنیان که طرح های تحقیقاتی 
ارزشــمندی ارائــه کــرده بودند و 
همکاران پژوهشگر سازمان منطقه 

آزاد کیش با اهدای لوح تجلیل شد.
در این مراسم غالمحسین مظفری 
با ابراز خرســندی از شــمار فراوان 
پژوهشگران ساکن در جزیره کیش 
گفت: بــا وجود رکــود فعالیت های 
اقتصادی و پژوهشــی در کشور که 
ناشــی از شــیوع جهانی کروناست، 
جزیره کیــش با یک حرکــت موثر 
و ایجــاد مرکــز نــوآوری فرصت 
بسیار ارزشــمندی را برای فعالیت 
شــرکت های دانش بنیان و حمایت 

از اســتارت آپ ها در این منطقه آزاد 
فراهم کرد.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش حضــور بیش از 45 شــرکت 
دانش بنیــان در این مرکــز را مبین 
زیرســاخت های مناسب این جزیره 
برای فعالیت هــای اقتصادی برپایه 
علم و فناوری برشمرد و گفت: کیش 
با ظرفیت های کم نظیر در حوزه های 
متعــدد ازجملــه اقتصاددریامحور 
می توانــد بارســنگینی را در رونق 

اقتصادی کشور به دوش بکشد.
وی بررســی اصولــی طرح هــا، 
آسیب شناســی فعالیت های انجام 
شده و توجه به مقوله مهم پژوهش را 
ارکان اصلی موفقیت در روند توسعه 
برشــمرد و با تاکید بر ضرورت توجه 
جدی به نیازهای پژوهشــی تصریح 
کرد: بی تردید هم افزایی با مشاوران 
مجرب و پیشــبرد کارهــا بر مبنای 

تحقیق و پژوهــش منجر به حصول 
نتایج بهتری خواهد شد.

مظفــری با بیــان اینکــه باید از 
ظرفیت هــای کیش برای اســتقرار 
طرح های بین  المللی استفاده شود، 
گفت: برای تحقق این هدف معرفی 
شایسته توانمندی های این منطقه 
آزاد از طریق رسانه ها ضروری است و 
اصحاب رسانه در این روند مسئولیت 

حساس و مهمی بر دوش دارند.
مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد 
کیش از آغــاز به کار واحــد صنایع 
خــالق در هفته های آینــده در برج 
نوآوری کیش خبــر داد و از اصحاب 
رسانه و پژوهشــگران جزیره کیش 
خواســت مرکز نوآوری را خانه خود 
دانســته و با رویکرد یــک ظرفیت 
ملی و فرامنطقه ای درجهت معرفی 
شایسته این فرصت ارزشمند فعالیت 

کنند.

مظفری در مراسم تقدیر از پژوهشگران جزیره کیش تأکید کرد:

هم افزایی در تقویت فعالیت های پژوهشی کیش

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

فعالیت گروه سیار تست سریع 
کووید 19 در کیش 

مرکز توسعه سالمت کیش طرح نمونه گیری 
سریع از افراد عالمت دار، با هدف قطع زنجیره انتقال 
و پیگیری سریع بیماران را با جدیت اجرا می کند.  به 
گزارش ایلنا؛ رئیس مرکز توسعه سالمت کیش با 
اشاره به اجرای گسترده طرح حاج قاسم سلیمانی 
در نقاط مختلــف و محله های مســکونی کیش 
گفت: برای قطع سریع تر زنجیره انتقال بیماری و 
شناسایی و جداسازی افراد مبتال، طرح تست سریع 
کووید ۱۹ با تالش واحد بیماری ها و آزمایشگاه مرکز 
توسعه سالمت کیش درحال اجرا است. محمدرضا 
رضانیا افزود: با توجه به مشخص شدن جواب تست 
در ۳۰ دقیقه پیگیری و مراقبت افراد مبتال سریع تر 
و امکان انتقال این بیماری بــه دیگران محدودتر 
می شود. وی گفت: رعایت ضوابط بهداشتی از سوی 
مردم و همچنین در دستگاه های اجرایی و اداری 
افزایش  یافته و این مهم سبب خارج شدن کیش 
از وضعیت قرمز شده است اما نگرانی ما از تجمعات 
و دورهمی های شب یلدا اســت . رضانیا با اشاره به 
زحمات شبانه روزی کارکنان بهداشت و درمان در 
ده ماه گذشــته برای مبارزه با بیماری کرونا گفت: 
با همکاری مردم، شــیوع کرونا را در کیش کنترل 
کردیم و هم اکنون میزان شیوع و بروز بیماری در 
جزیره کیش کاهش پیدا کرده است. وی اضافه کرد: 
اعزام تیم سیار نمونه گیری کووید۱۹ در محالت، 
کارگاه ها و مجموعه های پرخطر، آموزش به بیماران 
کرونایی برای جداســازی بیماران از ســایر افراد، 
آموزش و گندزدایی اماکن و وسایل و محیط های 
کار و پیگیری وضعیت بیماران و مراقبت از آنها از 
جمله اقداماتی است که مدافعان سالمت در مرکز 
توسعه سالمت کیش در راستای مدیریت و کنترل 
کرونا انجام داده و همچنان در حال خدمت رسانی 
به مردم به ویژه ساکنان کیش هستند. این مسئول 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر استفاده از ماسک، 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی، فاصله گذاری 
اجتماعی و کاهش تجمعات موجب شــده میزان 

شیوع بیماری تا حدودی کنترل و کاهش یابد.
    

بهره برداری از درمانگاه جدید 
ویژه بیماران کرونایی در جزیره 

درمانگاه جدید کووید ۱۹ تا پایان آذر در کیش 
به بهره برداری می رســد. به گزارش ایلنا، سعید 
پورزادی ازآغاز به کار درمانگاه جدید ویژه بیماران 
کرونایی در منطقه سفین کیش تا پایان آذر خبر 
داد و گفت: با تاکید مدیرعامل ســازمان مبنی بر 
توسعه کمی و کیفی خدمات ویژه بیماران مبتال به 
کویید۱۹ و اجرای مصوبات شورای سالمت کیش، 
ایجاد یک درمانگاه تخصصــی از ردیف اعتبارات 
عمرانی سازمان در دستور کار اجرایی قرار گرفت. 
وی با اشاره به تکمیل روند ســاخت و تجهیز این 
مرکز گفت: ســاختمان این درمانگاه جدید در فاز 
D شــهرک میرمهنا جنب مرکز بهداشت بوعلی 
واقع شده اســت که با توجه به عدم بهره برداری و 
نزدیکی به مرکز بهداشت، معاونت عمرانی سازمان 
تالش کرد با تغییر کاربری ساختمان روند ایجاد 
درمانگاه تسریع شود. به گفته مدیر فنی و عمران 
شهری معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه 
آزاد کیش، این ساختمان دردو طبقه ساخته شده 
که مساحت هرطبقه ۱۰8 مترمربع بوده و دارای دو 
اتاق مجزا جهت پذیرش و معاینه بیماران و مسیر 
ورود و خروج جداگانه است. پورزادی با بیان اینکه 
روند تغییر کاربری این ساختمان از 2۰ آبان آغاز و 
پس از انتخاب پیمانکار طرح اجرا و تغییرات اساسی 
در ساختمان ایجاد شد، یادآور شد: تا پایان آذر روند 
بازسازی تکمیل و ساختمان به مرکز توسعه سالمت 

کیش تحویل داده خواهد شد.

اخبار کیش

رئیس واحد کار و خدمات اشتغال ســازمان منطقه آزاد 
کیش از به روزرسانی »سامانه هوشمند اشتغال« با هدف ثبت 
قراردادهای کارکنان و کارگران و امکان دسترسی آنها به این 
اطالعات خبر داد. به گزارش ایلنــا، محمدعلی جالیر با بیان 
اینکه راه اندازی سامانه هوشمند در راستای دستیابی به اهداف 
دولت الکترونیک، موجب کاهش مراجعات اداری و تســهیل 
دسترسی شرکت ها به قوانین کار می شود گفت: پیش از این، 
قرارداد ۱2 هزار کارگر در سامانه هوشمند اشتغال ثبت شده و 
تنها اطالعات کارگران قابل مشاهده بود، اما در حال حاضر با به 
روز رسانی این درگاه الکترونیکی،کارگران و کارکنان می توانند 
به فایل قراردادها نیز دسترسی داشته باشند. جالیر افزود: طبق 

ماده ۱۰ قانون اشتغال در مناطق آزاد و همچنین ماده ۱۰ قانون 
کار در سرزمین اصلی، قرارداد بین کارفرما و کارگر در ۳ نسخه 
تنظیم می شود و هرنسخه باید در اختیار کارگر، کارفرما و اداره 
کار محل فعالیت قرارگیرد که با راه اندازی این سامانه هوشمند، 

دو ماده قانون اشتغال به خوبی رعایت خواهد شد.
رئیس واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش 
ضمن اشاره به اینکه هرگونه اطالعات مربوط به قرارداد، تغییرات 
آن و همچنین روند ترک کار باید در سامانه هوشمنداشتغال 
ثبت شود عنوان کرد: کارفرما موظف است برای جلوگیری از 
هرگونه ادعایی مبنی بر اخراج شدن و خسارت های احتمالی 
اطالعات ترک کار کارگر را در ســامانه ثبت کند تا در صورت 

مراجعه کارگر، طبق اطالعات درج شده در سامانه، صحت یا 
عدم صحت امر قابل استناد باشد. وی ادامه داد: مفاد قانون کار 
در سرزمین اصلی 2۰۳ ماده بوده، درصورتی که برای تسهیل 
امور در مناطق آزاد این رقم به 5۱ ماده کاهش داشته و ساده تر 
شده است. جالیر با بیان اینکه تمامی امور با توافق بین کارفرما 
و کارگر انجام می شود اما به معنای از بین رفتن حقوق هیچ یک 
از طرفین نیست افزود: با راه اندازی مجدد این سامانه وظایف و 
مسئولیت های کارگران و کارفرمایان در قبال یکدیگر ثبت و 

حقوق هر دو طرف بیشتر رعایت خواهد شد.
رئیس واحد کار و خدمات اشــتغال کیش گفت: کارگر یا 
کارفرما به محض ورود به ســایت JOB.KISH.IR و وارد 

کردن شماره همراه، از سوی سامانه پیامکی سازمان منطقه آزاد 
کیش رمز عبور دریافت می کنند. وی در پایان افزود: کارفرما 
می تواند با وارد کردن رمز عبور قرارداد و اطالعات کارکنان خود 
را در سامانه بارگذاری و ثبت کند؛ همچنین کارکنان و کارگران 

می توانند قراردادهای خود را مشاهده و دریافت کنند.

سامانه هوشمند اشتغال منطقه آزاد کیش به روزرسانی شد 

بسیاری از پروژهای عمرانی و وضعیت مالکیت بیش از ۱۱ 
هزار ملک در جزیره کیش در سال ۹۹ تعیین تکلیف شدند.

 معاون عمرانی ســازمان منطقه آزاد کیش در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا با اشــاره به عملکرد این معاونت گفت: از سال ۹۷ 
تالش شد تا پروژه های نیمه تمام که مشکالت مختلفی داشتند 
را با اتخاذ سیاست های مناسب و حمایت حاکمیتی سازمان به 
سرانجام رسانیم. برخی از پروژه های به اتمام رسیده نیز به دلیل 
نداشتن پایان کار، امکان صدور سند برای خریداران و مالکین 

واحدها را نداشتند.
علی مقدس زاده ادامه داد: بیش از ۱۱ هزار مالک واحد های 
مسکونی و تجاری توانستند با تعیین تکلیف و مساعدت سازمان 
پایان کار سند های امالک خود را دریافت کنند مثال یکی از این 
پروژه ها مرکز تجاری کیش بود که پس از ۱۷ سال دارای پایان کار 
شد و خریداران واحدهای این مرکز جهت دریافت اسناد تفکیکی 

خود از امنیت خاطر برخوردار شدند.
وی ادامه داد: در بخش عمران، یکی از پروژه ها، پروژه توسعه 
تصفیه خانه پساب جزیره کیش است. این تصفیه خانه حدود ۳۰ 
سال پیش با ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب احداث شده بود لیکن 
نیاز به افزایش ظرفیت داشت که در حال حاضر افزایش ظرفیت 
آن از ۱۰ هزار متر مکعب بــه 2۰ هزار متر مکعب در قالب پروژه 
عمرانی زیر بنایی در حال اجراست و سال آینده به بهره برداری 

خواهد رسید. ارتقای سیستم بازیافت زباله نیز با هدف تامین نیاز 
25 سال آینده کیش اســت که اقدامات سازمانی اولیه به اتمام 
رسیده و شرکت عمران در نظر دارد به روش BOT و بهره مندی 

از سرمایه گذاری بخش خصوصی این پروزه را اجراکند.
مقدس زاده با اشاره به اینکه برخی پروژه ها در جزیره کیش 
با اســتفاده از روش تامین مالی BOT و بــدون صرف بودجه 
بیت المال اجرا و تکمیل می شود ادامه داد: در سال های گذشته 
سازمان منطقه آزاد گاها برای پرداخت حقوق نیز دچار مضایق 
مالی بود اما خوشبختانه در دو ســال اخیر این مشکل برطرف 
شده و با سیاســت های اجرایی و اقتصادی مدیر عامل محترم 
ســازمان با ایجاد درآمد پایدار برای ۱۰ سال آینده نیز ظرفیت 
تامین منابع مالی بسیار گسترده ای برای مدیران آینده سازمان 

ایجاد شده است.
 وی افزود: یکی از روش های ما این اســت که در پروژه های با 
بدهی های قابل توجه به جای دریافت وجه نقد بخشی از سهام 
پروژه را دریافت می کنیم. از طرف دیگر ما در دو ســال اخیر به 
زمین های با کاربری های تجاری و اداری پروانه نمی دهیم زیرا در 

این زمینه در جزیره عرضه بیش از تقاضاست. 
مقدس زاده با اشاره به اینکه ما به ســرمایه های موجود در 
جزیره کیش به عنوان سرمایه ملی نگاه می کنیم افزود: جزیره 
کیش دارای طرح جامع است و بر اساس طرح جامع فعال ظرفیت 

برای ساخت واحدهای مسکونی وجود دارد بویژه اینکه صرفه 
اقتصادی نیز دارد اما باید به گسترش زیر ساخت ها نیز توجه کرد 
زیرا زیر ساخت های موجود کیش پاسخگوی نیاز مستحدثات 
فعلی کیش و حداکثر تا چند ســال آینده است. به همین دلیل 
توسعه زیرساخت های مورد نیاز با چشــم انداز 25 ساله آینده 
در برنامه های اجرایی ســازمان منظقــه آزاد تدوین و در حال 
انجام اســت. وی ادامه داد: 5۱ درصد سهام نیروگاهی که برق 
جزیره کیش را تولید می کند متعلق به بخش خصوصی است. 
این شرکت در سالهای گذشته ۷۰۰ مگاوات برق پیش فروش 
نموده که میبایست وجوه حاصل از پیش فروش را صرف توسعه 
زیرساخت ها و افزایش ظرفیت تولید برق و آب می نمود و در سال 
جاری نظارت بر عملکرد شرکت مذکور در تحقق توسعه ظرفیت 

تولید برق در برنامه معاونت عمرانی قرار گرفته است.
مقدس زاده با اشــاره به افزایش ظرفیت شرکت ماهتاب در 
زمینه تولید آب و برق در سال گذشته گفت: این اقدام در راستای 
سیاست های ســازمان و تا مین یکی از نیازهای ضروری کیش 
است.  وی با اشــاره به اینکه در سطح کشور به طور متوسط 25 
درصد واحدهای صنعتی فعالیت می کنند افزود: در جزیره کیش 
این میزان بیش از ۶۰ درصد است و تمامی فعالیت ها غیر آالینده 
هستند و بازار فروش محصوالت تولیدی واحدی صنعتی مذکور 
عالوه برسرزمین اصلی در خود جزیره و نیز در کشورهای حاشیه 

خلیج فارس است که حتما دارای ارز آوری برای کشور می باشد.
وی با اشــاره به اینکه نگاه ما به تمامی سرمایه گذاری ها در 
کیش ملی است ادامه داد: امسال برای اولین بار در حوزه معاونت 
اقتصادی واحد کنترلپروژه را راه اندازی کردیم و معتقدیم این 
کنترل باید بر روی پروژه هایی که توسط سرمایه گذاران محترم 
بخش خصوصی ساخته می شود نیز اعمال شود زیرا اگر زمان 
اجرای یک پروژه افزایش پیدا کند. هزینه های اجرای پروژه نیز 
متناســب با تورم افزایش پیدا می کند و این افزایش قیمت ها 
تحمیل هزینه بر منافع ملی و آســیب بر اقتصاد عمومی کشور 
اســت و در نهایت افزایش هزینه ها از مصرف کنندگان نهایی 

دریافت می شود.
وی با اشــاره به اینکه محور توسعه کیش گردشگری است، 
یادآور شد: ایجاد شهربازی، جزایر مصنوعی، واحدهای اقامتی 
بوم گردی، دهکده های شادی ازجمله نیاز های جذب گردشگر 
برای کیش است که ما با تشویق بخش خصوصی و سرمایه گذاران 

درصدد ایجاد و توسعه آنها در جزیره هستیم. 

وضعیت بازار تابع وضعیت اقتصادی کشــور 
است و هر متغیری که بر اقتصاد تاثیر بگذارد قطعا بر 
بازار نیز تاثیر می گذارد. مدیرعامل جامعه بازاریان 

کیش با بیان این مطلب در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت اقتصادی و بازارهای 
کیش گفت: وضعیت بازار تابع وضعیت اقتصادی 
کشور است و هر متغیری که بر اقتصاد تاثیر بگذارد 
قطعا بر بازار نیز تاثیر می گذارد. در این میان نرخ ارز 
و عدم ثبات در بازار ارز تاثیر زیادی بر نوسانات بازار 
گذاشته است و متاسفانه فعالین اقتصادی که در 

مناطق آزاد فعالیت می کنند دچار ضرر شدند و 
سرمایه های آ نها سه پنجم کاهش پیدا کرده است.

رحمان ســادات نجفی ادامه داد: وقتی نرخ 
ارز متغیر اســت و ارزش پول داخلی کاهش پیدا 
می کند و پول خارجی گران می شود فعاالن بازار 
مجبورند برای تامیــن کاالی ارز از ذخیره خود 
استفاده کنند و نمی توانند جنس جدید را با قیمت 

قبلی جایگزین کنند و سرمایه ها کوچک می شود. 
وی با اشاره به تاثیر ویروس کرونا عالوه بر افزایش 
قیمت ارز بر وضعیت بازار ادامه داد: هر چند ویروس 
کرونا تاثیر مستقیمی بر روی عملکرد بازار و خرید 
و فروش در جزیره گذاشته اما خوشبختانه جزیره 
کیش وضعیت بحرانی ندارد و بر اساس اعالم ستاد 

مبارزه با کرونا رنگ جزیره کیش زرد است.

وی ادامه داد: ما تالش کردیم که در طول دوران 
کرونا تعطیل نشــویم و هر چند آسیب ها جدی 
به بازار وارد شده اســت اما با حفظ پروتکل های 
بهداشتی خوشبختانه هیچ کدام از فعاالن بازار 
مشکل با بیماری کرونا نداشتند و امروز تقریبا هر 
سه روز یک بار یک بیمار بستری کرونا وجود دارد و 

می توان امیدوار بود که مشکالت حل شود.

در گفتگو با ایلنا مطرح شد:

ایجاد درآمد پایدار و تکمیل پروژه های عمرانی در جزیره کیش 

مدیرعامل جامعه بازاریان جزیره به ایلنا خبر داد:

کاهش سرمایه بازاریان کیش به علت نوسانات نرخ ارز و ویروس کرونا 

گفت وگو

خبر
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