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گروه اقتصادی- وزیر امــور اقتصاد و دارایی 
هرگونه دخالت دولت برای قیمت گذاری دستوری 
را رد کرد و گفت: نباید نوســانات بازار سرمایه که در 
تمامی اقتصادها امری طبیعی است را از چشمان دولت 
دید. فرهاد دژپسند گفت: دولت همواره قائل به گردش 
آزاد ســرمایه در بازار بورس بوده و از دخالت در این 
مسئله پرهیز کرده است. وی با بیان اینکه قیمت گذاری 
کاالها در بورس بر اســاس ضوابط و قوانین شورای 
عالی بورس انجام می شود تاکید کرد: این مسئله منجر 

به پویایی هرچه بیشتر بازار سرمایه نیز خواهد شد. 
وزیــر اقتصاد و دارایی بر عدم دخالت دولتی در 
قمیت گذاری کاالهای بورس اشاره کرد و افزود: البته 
دولت نقش نظارتی خود بر بازار سرمایه و تمامی بازارها 

برای جلوگیری از فساد را کنار نخواهد گذاشت. وی 
در مورد فروش سهام فوالدی ها و پاالیشی نیز گفت: 
تمامی قیمت گذاری این کاال و محصوالت خارج از 
دخالت دولت انجام شــد و نوسانات موجود در بازار 
را نباید از چشــمان دولت دید. وزیر اقتصاد و دارایی 
همچنین درباره شایعات مبنی بر تامین بودجه کشور 
از محــل بازار بورس نیز تاکید کرد: دولت هیچگاه به 
دنبال دستکاری بورس برای تامین بودجه نبوده و این 
مسئله ریشه در واقعیت ندارد. دژپست همچنین گفت: 
اما بخشــی از بودجه ســال آینده دولت باید از محل 
واگذاری شــرکت های دولتی تامین شود که دولت 
به جای فروش آزاد به دنبال فروش این شــرکت ها 
در بازار بورس اســت. وی با اشاره به اینکه حدود ۹۵ 

هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۱۴۰۰ باید از محل 
واگذاری شرکت های دولتی تامین شود افزود: قیمت 
گذاری شــرکت های دولتی نیز بر اســاس ضوابط و 

تصمیمات شورای عالی بورس انجام می شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی 

نوسانات بازار سرمایه را نباید از چشم دولت دید

به گزارش اقتصاد  کیش علی عرب  با 
اشــاره به برنامه ریزی های این شرکت در 
جهت استاندارد سازی اسکله های تفریحی 
و ایجاد اســکله های جدید به عنوان یکی 
از مهم ترین جاذبه های گردشگری کیش 
گفت: اسکله تفریحی و مارینای جدید که 
بــا هزینه بیش از یک صــد میلیارد تومان 
و بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصی 
ساخته می شود گام مهمی در ایجاد جاذبه 
 های جدید گردشــگری در جزیره کیش 

است.
عرب افزود: با توجه به برنامه ریزی ما 
برای ساخت یک اسکله جدید با معماری 
مدرن و امکانات تفریحی پیشرفته و اعالم 
آمادگی یک ســرمایه گذار توانمند بخش 
خصوصــی به زودی شــاهد آغاز مراحل 
اجرایی این اسکله در محدوده میدان دلفین 

خواهیم بود.
وی با اشــاره به اینکــه برای طراحی 
و ســاخت اسکله تفریحی انجام مطالعات 

ژئوتکنیکی ، هیدروگرافی و محیط زیستی 
ضروری است گفت : این اسکله که سیستم 
شــمع و عرشــه آن فوالدی است در ابتدا 
قرار بود در ســاحل مرجان ساخته شود اما 
پس از انجــام مطالعات و مکان یابی های 
متعدد و مشــورت با مشاوران سازمان در 
زمینه ســاماندهی سواحل و محیط زیست 
مشخص شــد که ســاحل مرجان مکان 
مناســبی برای ساخت این اسکله تفریحی 

نیست.

به گفته عــرب ، محدودیت ظرفیت 
خدمات دهی در ســاحل مرجان از جمله 
فضای محدود برای پارکینگ و ســرویس 
هــای بهداشــتی و کمبود فضــای کافی 
تــردد و گردش مســافران از جمله دالیل 
تغییر محل پیشــنهادی ساخت این اسکله 
 تفریحی از ســاحل مرجان به میدان دلفین 

بود.
مدیر عامل شــرکت مدیریت بنادر با 
بیان اینکه مشاوران موقعیت سواحل جنب 

میدان دلفین را برای ســاخت این اســکله 
جدید مناســب ارزیابــی کردند تصریح 
کــرد: در این بخش از جزیره فراهم کردن 
تاسیسات ســاحلی متناسب با این اسکله 
که به طور قطع روزانه با اســتقبال گسترده 
گردشــگران مواجه می شــود امکان پذیر 

است.
وی اظهار داشــت : به دلیل فضای باز 
در این بخش از جزیره ، می توان به سهولت 
فضای خدماتی و رســتورانی ، پارکینگ ، 

ســرویس های بهداشــتی، فضای ســبز، 
محوطه ســازی زیبا و ایستگاه های حمل 
و نقــل عمومی را در اطراف این اســکله 

ایجاد کرد.
عــرب مــدت زمــان پیــش بینی 
شــده بــرای ســاخت ایــن اســکله را 
حــدود ۲۴ ماه پــس از مرحلــه تحویل 
 زمیــن و آغــاز عملیات اجرایــی عنوان 

کرد.
الزم به ذکر اســت در حال حاضر در 

جزیره کیش عالوه بر ۴ اســکله تفریحی 
در ســاحل مرجان ، جنب میدان ساحل ، 
منطقه ســفین و مجموعه مسکونی دامون، 
اســکله های بزرگ تجاری، مســافری، 
کاپوتــاژی ، اســکله هــای ســوختی و 
پشــتیبانی شــرکت های نفتی و همچنین 
اســکله صیادی امکانات مناسبی را برای 
گردشــگران ، تجار و بازاریان ، مســافران 
 مسیر دریایی و صیادان جزیره کیش فراهم 

کرده است.

اقتصاد کیش- مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر 
و فرودگاه های کیش از  ساخت یک اسکله تفریحی و مارینای جدید در کیش

 با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد. 

ساخت اسکله تفریحی 
و مارینای جدید 

در کیش

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر 
و فرودگاه های کيش  خبرداد:

در حال حاضر در جزیره کیش عالوه بر ۴ اســکله تفریحی در ساحل 
مرجان ، جنب میدان ســاحل ، منطقه ســفین و مجموعه مســکونی 
دامون، اســکله های بزرگ تجاری، مســافری، کاپوتاژی ، اســکله 
های ســوختی و پشــتیبانی شــرکت های نفتی و همچنین اسکله 
صیادی امکانات مناســبی را برای گردشــگران ، تجــار و بازاریان ، 
مســافران مســیر دریایی و صیادان جزیره کیش فراهم کرده است.


