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مشاور رییس جمهور عنوان کرد :

شاخه کنسرسیوم 5  دانشگاه برتر 
ایران در کیش  راه اندازی  می شود 

اقتصاد کیش - دبیر کنسرســیوم کشوری پنج دانشگاه برتر کشور گفت: طرح 
تاسیس شاخه کیش این کنسرسیوم بررسی و طرح عملیاتی آن آغاز شد.

بــه گزارش اقتصاد کیش، محمد حســین نکوفر گفت: این طــرح با توجه به 
ظرفیت های ویژه منطقه آزاد فرصت مناسبی برای بهره گیری از پتانسیل های موجود 
در منطقه آزاد کیش است و مصوبات جلسات کنسرسیوم کشوری در تسریع عملیاتی 

شدن این طرح در جزیره کیش بسیار مهم است.
وی افزود: در این جلســه روسای پردیس های دانشگاهی به بررسی رشته های 
مشترک در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا پرداختند تا پس از اخذ مجوز های 

الزم به صورت مدارک مشترک دانشگاهی صادر شده در جزیره کیش ارائه شوند.
نکوفر همچنین جذب دانشجویان خارجی و برگزاری دوره های مشترک کوتاه 
مدت را از اهداف این کنسرســیوم در کیش دانست و تاکید کرد: برگزاری رشته های 
مشترک بین دو یا چند دانشگاه با اقبال فراوانی از سوی دانشگاه های خارجی و دانشجویان 
متقاضی از کشور های مختلف روبروست و با توجه به ساز و کار وزارتخانه های علوم و 
بهداشت در ایران، ماموریت کنسرسیوم در شاخه بین الملل و دانشجوی خارجی مسیر 

هموار تری خواهد داشت.
مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: این کنسرسیوم کشوری 
متشکل از دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی ایران و 
علوم پزشکی تهران است و از سال گذشته برنامه ریزی برای تاسیس شاخه جزیره کیش 

انجام شده و در سال جاری عملیاتی خواهد شد.
جلسه دبیر کنسرسیوم کشوری پنج دانشگاه برتر در جزیره کیش با حضور روسای 
پردیس دانشگاه های برتر جزیره کیش و معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 

کیش برگزار شد.

تاکید بر داشتن برنامه برای توسعه 
و تقویت فعالیت ها ی مناطق آزاد 

اقتصاد کیش -  مشــاور رئیس جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی گفت: کارهای موفق در مناطق آزاد ناشی از داشتن طرح و برنامه دقیق و 

اجرای درست آن است.  
»حمیدرضا مومنی« در نشســت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
استان گلستان که در گرگان برگزار شد با اشاره به بازدید خود از منطقه اینچه برون 
گفت: در اولین گام برای راه اندازی مناطق آزاد جدید مانند منطقه آزاد اینچه برون، 
الزم است طرح جامع و ساختار مالی و اداری سازمان منطقه آزاد مشخص شود چرا 
که از ابتدا باید تالش کرد در مناطق آزاد جدید با برنامه حرکت کرد در این راســتا 
الزم است اسناد اراضی مرتبط با مناطق آزاد جدید باید پیش از راه اندازی منطقه در 

اختیار سازمان مسئول قرار گیرد.
مومنی افزود: به نظر می رسد منطقه آزاد اینچه برون با توجه به زیرساخت های 
موجود و همکاری قابل قبول اســتانداری گلستان جزو یکی از مناطقی باشد که تا 

پایان دولت به بهره برداری برسد.
او با تاکید بر این نکته که قرار نیست مناطق آزاد جدید را به شکل مناطق آزاد 
فعلي و بدون ایجاد درآمدهای پایدار اداره کنیم اظهار داشت: اعتقاد ما در شورایعالی 
مناطق آزاد تامین مالی زیرســاخت های مناطق آزاد جدید از طریق سرمایه گذاری 
بخش خصوصی شامل شرکت های تامین سرمایه، بانک های خصوصی و موسسات 

تامین مالی است که مناطق نیز در این امر مشارکت داشته باشند. 
مشــاور رییس جمهور افزود: توجه به پیوســت های فرهنگی و اجتماعی در 
تمامی پروژه های اجرایی و عمرانی مناطق آزاد کشــور یکی از مهمترین مواردی 

است که باید مد نظر تمام مسئولین قرار گیرد.
مومنی، سهم و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشور را قابل توجه دانست و گفت: 
عملکرد مناطق آزاد به نســبت وضعیت داخل کشور و با در نظر گرفتن عدم ایجاد 
زیرساخت های مناطق در ابتدای شروع فعالیت های آنها، عملکرد قابل دفاعی است.
وی با اشــاره به اینکه هاب لجستیک شمال کشور باید در مناطق آزاد انزلی و 
اینچه برون ایجاد شــده و می بایست ظرفیت های جدید به این بخش اضافه شود 
گفت: شورای لجستیک در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شکل 
گرفته و اعتقاد داریم این همگرایی امکانات و ظرفیت های مناطق آزاد کشور، می 

تواند باعث زنده شدن شریان های ترانزیتی کشور گردد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه این نشست یکی از برنامه 
های در دست اجرا در این شورا را ایجاد بازار مشترک مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 

عنوان کرد و گفت: این بازار می تواند باعث رونق تولید در مناطق آزاد شود. 
مومنی هم چنین از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تولیدکنندگان خواست 
نکات مدنظر خود براي برنامه هفتم توسعه و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را به 

دبیرخانه شورایعالی ارسال نمایند.

اجرای طرح هاي نوآورانه در جزیره کیش با گسترش 
و توسعه فعالیت دانشگاهها و مراکز علمی در کیش

اقتصــاد کیش - جعفر آهنگران در جلســه 
امضا قراردادی فی مابین ســازمان منطقه آزد کیش 
و دانشــگاه علم و صنعت بر افزایش فعالیت های 
نوآورانه در حوزه های مختلف این منطقه تاکید کرد.
بــه گزارش اقتصاد  کیش دکتر جعفر آهنگران 
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش  در جلسه امضا 
قرارداد تخصیص زمین دانشگاهی به دانشگاه علم 
و صنعت گفت: کیش به عنوان نســل جدید مناطق 
آزاد و پیشرو در ایجاد مرکز بین المللی ارائه خدمات 
مالی، بانکی، بیمه ای و مباحث گردشــگری ، باید 
فعالیت های علمی شــرکت هــای دانش بنیان را با 
کمک دانشــگاه ها در حوزه های مختلف از جمله 

محیط زیست افزایش دهد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش تصریح 
کرد:محیط زیست جزیره باید به جد مورد توجه قرار 
گیرد و توسعه اقتصادی موجب مغفول ماندن عوامل 

موثرغیر اقتصادی در روند پیشرفت کیش نشود.
دکتــر آهنگران افزود: ما بیــش از آموزش به 
دنبــال حضور علم و صنعت و فناوری های جدید 
در کارکرد های منطقه آزاد کیش هستیم و تالش مي 
کنیم تا از پشــتوانه علمی و مبنا و چارچوب نظری 

طرح هاي زیست محیطي اطمینان حاصل کنیم.
آهنگران با اشاره به اینکه کشور به زودی از این 
تحریم ها عبور خواهد کرد گفت: کیش باید با آمادگی 
کامل بــرای معرفی خود در عرصه های بین المللی 
را داشــته باشد و استقرار 380 شرکت دانش بنیان و 
دانشــگاه علم و صنعت در مرکز نوآوری کیش می 

تواند زمینه این امر مهم را فراهم آورد.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش از بستر 
ســازی برای استقرار بورس بین الملل و بانک های 
آفشور در کیش خبرداد و عنوان کرد: انتظار می رود 
دانشــگاه علم و صنعت و دیگر دانشــگاه ها با دارا 
بودن استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان، شتاب 
دهنده ها و بحث های نو آوری، سازمان منطقه آزاد 
کیش را برای دســتیابی به اهداف حوزه صنعت و 

دانشگاه یاری کنند.
ســعید پورعلی معــاون فرهنگی و اجتماعی 
ســازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست گفت: 
در تفاهمنامه ای با وزارت علوم که سال های گذشته 
به امضا رســیده مباحث مرتبط با دریا، صنایع نفت 
و گاز و پتروشــیمی و گردشگری کیش مورد تاکید 

قرار گرفته است.
وی اظهار داشت:اکنون دانشگاه علم و صنعت 
در پژوهشــکده محیط زیست مستقر شده و ما باید 
با توجه به ابالغ های طرح جامع که بر حفظ محیط 

زیست جزیره تاکید دارد، به کمک دانشگاه و محیط 
زیست، مباحث آموزشی، پژوهشی و فرهنگ سازی 

و حفاظت را با محوریت پژوهشکده دنبال کنیم.
معــاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان منطقه 
آزاد کیش این جزیره را یک منطقه آزاد دانشــگاهی 
با رویکرد نسل چهارم برشــمرد و افزود: استقبال 
دانشــگاه ها برای حضور در کیش بسیار زیاد است 
و ما این مســئولیت را داریم تا حمایت بیشتری از 
آنها داشــته باشــیم، چرا که دانشگاها می توانند در 
ابعاد مختلف بین المللی ســازی و تقویت رویکرد 
توســعه دریا محور و مسائل مرتبط با آن همچنین 
تقویت حفظ محیط زیســت، برگزاری دوره های 
بین المللی، گردشــگری علمی و آموزشی و اتصال 

به بازار جهانی ما را یاری کنند.
سعید پورعلی تبدیل شدن این منطقه به کانون 
تکاپوهــای علمی را یکی از اهداف مهم ســازمان 
منطقه آزاد کیش عنوان کرد و گفت: در این صورت 
به راحتی می توانیم کنفرانس های علمی، پژوهشی، 
فرهنگی همچنین جشنواره های علمی را در کیش 
برپا کنیم و مرکز همایش ها های بین المللی جزیره 
نیز با ظرفیت بسیار خوب آمادگی دارد تا از رویداد 

های علمی بین المللی دانشگاهی میزبانی کند.
همچنین جبارعلی ذاکری رئیس دانشگاه علم 
و صنعت ضمن تشریح برخی اقدامات این مجموعه 
گفت: این دانشگاه حدود سه سال است که با نگاهی 
جدید به جزیره کیش، وارد مذاکره با سازمان شده و 
ما با توجه به تجربیاتی فعالیت هاي پیشین در جزیره 
با دیدگاهی فراتر از بحث های آموزشی به فعالیت 

مشغول هستیم.
وی افزود: با هماهنگی سازمان محیط زیست، 

وزارت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی برای فعال 
شدن در حوزه پژوهش در مباحث زیست محیطی 
و محیط زیســت دریا تفاهم نامه ای سه جانبه امضا 
کردیم تا با تجهیز پژوهشکده، تامین نیروی انسانی 
متخصص و همکاری های سازمان منطقه آزاد کیش 
رفع مشکالت زیست محیطی منطقه به ویژه جزیره 

را پیگیری کنیم.
رئیس دانشــگاه علم و صنعت ورود لکه های 
نفتی به اطراف جزیره را موضوع مورد بحث دیگری 
عنوان کرد و اظهار داشــت : دانشگاه علم و صنعت 
در دانشــکده فناوری های نوین با کمک ســازمان 
بنادر و دریانوردی این موضوع را پیگیری و دستگاه 

اسکیمیر نفت روب ساخته و تست شد.
وي افزود : پس از کسب تاییدیه ، مقرر شد از 
طریق یکی از شــرکت های وابسته به دانشگاه، این 
موضوع عملیاتی شــود که این اقدام بســیار خوبی 

برای جزیره خواهد بود.
جبارعلی ذاکری بیان داشــت: دانشگاه علم و 
صنعت در سال های اخیر فعالیت های بسیار خوبی 
در ایجاد مراکز نوآوری داشــته و این امر تحرک و 
پویایی مطلوبی برای دانشگاه به همراه داشته است، 
در جزیــره کیش نیــز یکی از فعالتریــن نهادها و 

موسسات مستقر در مرکز نوآوری هستیم.
وی گفت: مرکز نوآوری کیش که دانشگاه علم 
و صنعت نیز ســهم کوچکی در آن دارد، در حوزه 
فناوری نوآوری و اثر بخشی اجتماعی نقش موثری 
برای منطقه خواهد داشت و امیدوارم هر روز روند 
توسعه ای خود را طی کند تا جوانان و مردم ساکن 
در منطقه با یادگیری مباحث مرتبط بافناوری های نو 

ظهور گامی بزرگ در جهت توسعه بردارند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشست با مسئوالن دانشگاه علم و صنعت عنوان کرد: دبیر کنسرسیوم کشوری پنج دانشگاه برتر کشور  خبر داد:

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

ظرفیت بخش کرونا بیمارستان های 
شهیدمحمدی وخلیج فارس بندرعباس 

پر شده است 

اقتصاد کیش -  ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ظرفیت 
بخش کرونای بیمارستان های شهید محمدی و خلیج فارس بندرعباس پر شد.

فاطمه نوروزیان بیان داشــت: با جــان باختن ۹ نفر دیگر از بیماران مبتال به 
کرونا در هرمزگان، شــمار کل جان باختگان این بیماری در استان به هزار و 3۵۹ 

نفر رسید.
ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی هرمزگان با اشاره به اینکه ۱۶۴ بیمار مبتال 
به کرونا در بیمارســتان های اســتان بستری شدند که نسبت به شیانه روز گذشته ۱0 
درصد افزایش داشــته اســت و اکنون در مجموع ۵8۹ نفر در بیمارستان های استان 
تحت مراقبتند، اظهار کرد: از مجموع بستری ها، ۹۲ نفر در بخش مراقبت های ویژه 
)آی. سی. یو( بستری هستند که نسبت به شبانه روز گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته 

و حال ۲۲ نفر از آن ها وخیم است.
وی با بیان اینکه افرادی که دوز اول واکســن کرونای اسپونتیک و آسترازنکا را 
دریافت کرده اند تا ســه ماه حداکثر می توانند دوز دوم را دریافت کنند، خاطرنشــان 
کرد: فاصله بین تزریق دوز اول و دوم واکسن سینوفارم از ۴ تا 8 هفته متغیر است و 

به همین علت نگرانی از بابت تاخیر در تزریق این دوز وجود ندارد.
نوروزیان با اشاره به اینکه ظرفیت بیمارستان های شهید محمدی و خلیج 
فارس بندرعباس پر شــده اســت، تصریح کرد: شــهروندان عزیز در صورت 
کوچکتریــن عالئم به مراکز درمانــی مراجعه تا از دچار به وضعیت بحرانی نیز 

جلوگیری کنند.

تغییر و تحول در شرکت عمران ، آب و خدمات کیش  ؛

"نیاکان" جایگزین "معماری" در  روابط 
عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش شد

اقتصاد کیش -  در مراســمی که با حضور سرپرســت و جمعی از معاونان ا 
شرکت  عمران ، آب و خدمات کیش برگزار شد، مریم نیاکان به عنوان سرپرست 
اداره روابط عمومی شــرکت عمران ، آب و خدمات کیش معرفی و از زحمات 

فرزانه معماری در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی شد.
به گزارش اقتصاد کیش عبدالنبی شــرفی سرپرست شرکت عمران آب و 
خدمات در این مراسم با بیان اینکه  اطالع رسانی  و تعامل دو سویه  در ارتباط 
بــا مخاطبان با هدف افزایش رضایتمندی مردم از مهم ترین محورهای فعالیت 
روابط عمومی شرکت است اظهار داشت : باید تالش کرد تا با استفاده صحیح و 
اصولی از ظرفیت های رسانه ای و تعامل با رسانه های کارآمد و واقعی عملکرد 

بخش های مختلف شرکت به هموطنان ارائه شود.
وی تاکید کرد: ایجاد بستر مناسب برای طرح مسائل شهری و مطالبات مردمی 
یکی دیگر از حوزه های مهمی است که روابط عمومی باید در جهت تقویت آن 
تالش کند.وی  اظهار داشت : روابط عمومی با استفاده هوشمندانه از ظرفیت های 

داخلی شرکت می تواند روند ارائه خدمات به هموطنان را تسهیل کند.
مریم نیاکان دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت رسانه و بیش از ۱7 سال 

سابقه فعالیت رسانه ای می باشد.
پیش از این فرزانه معماری مسئولیت  روابط عمومی شرکت عمران ، آب و 
خدمات را بر عهده داشت.در این دوره با تقویت ، گسترش و ارتقاء فعالیت های 
انجام شــده این حوزه که پیش از این در حاشــیه قرار داشت به یکی از حوزه ها و 

مراکز فعال شرکت عمران ، آب و خدمات تبدیل شده بود. 

اقتصاد کیش -  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیــش در آیین افتتاح مجموعه کیبل اســکی مارینا 
با اشــاره به ظرفیت های این مجموعه، به توســعه 
گردشگری بر مبنای ورزش های دریایی تاکید کرد 

و کیش را پایلوت ورزش های آبی کشور برشمرد.
بــه گزارش اقتصاد  کیش ، جعفر آهنگران پنج 
شنبه گذشته  در مراســم افتتاح سایت کیبل اسکی 
مجموعــه "مارین دریا کیش" اظهار داشــت: این 
مجموعه با سه الین دویست متری، دومین مجموعه 
بزرگ کیبل اسکی ایران با شرایط ایده آل است که با 
هدف توســعه ورزش های آبی، ساحلی و دریایی 

جزیره کیش راه اندازي شد.
مدیرعامل موسســه ورزش و تفریحات سالم 
کیش نیز با اشــاره به تعبیه موج شکن های مناسب 
در دو طرف ســایت، اظهار کــرد: در این مجموعه 
خدمات اســکی روی آب با کابل در ســه الین با 

شرایط مختلف ارائه می شود.
عزیزاله فرضی پور هزینه ســرمایه گذاری این 
مجموعه  جدید را بیــش از ۲0 میلیارد ریال عنوان 
کرد و افزود: با توجه به تعداد کلوپ های غواصی و 
تفریحات دریایی در کیش و پایلوت بودن جزیره در 
زمینه ارائه خدمات دریایی کشور، اشتغال زایی بسیار 
خوبی در این حوزه انجام شــده و این مجموعه ها 
در ســال به حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر 

خدمات ارائه می دهد.
فرضی پــور مجموعه کیبل اســکی را  یکي از 
ظرفیت های بســیار خوب و جدید جزیره کیش در 

توسعه ورزش های آبی کشور دانست.

همچنین در ادامه ، مدیر مجموعه مارین کیش  
بهره برداري از مجموعه کیبل اسکي مارینا به عنوان 
دومین کیبل اسکی کشور را حرکت خوبي در حوزه 
ورزش برشــمرد و گفت: با افتتاح این سایت امکان 
آموزش نیز از سن کودکی فراهم شده و 7 نفر به طور 
مستقیم به چرخه  اشتغال این مجموعه اضافه شدند.

علیرضــا رومنده افزود: با افتتاح این مجموعه 
ظرفیت بســیار خوبی برای برگزاری مســابقات 
کیبل اسکی در سطوح منطقه، ملی، بین المللی ایجاد 

شده است.
وی با اشاره به اشتغال زایی مستقیم برای ۱۵0 
نفر در کیبل اســکي مارینا گفت: رشته های دریایی 

این مجموعه شــامل رشــته های مختلف بادبانی، 
کایت بوردینــگ، کایاک اقیانوســی و پدل بورد، و 
کیبل اسکی اســت که بر اساس قاعده هرم ورزش 
به طور مســتقیم حمایت می شوند و با اتکا به شعار 
"ورزش بــرای همــه" در زمینه ورزش قهرمانی و 

حرفه ای سرمایه گذاری شده است.
رومنده گفت: طرح این مجموعه از ســال 8۹ 
با پایان ســاخت موج شکن ها، آغاز شده است و با 
دریافت مجوز فعالیت در ســال ۹7 و اجراي طرح 
هاي توســعه اي در سال های مختلف، اکنون نیز با 
۹0درصد ظرفیت خود به بهربرداري رســیده که با 

استقبال بسیار خوبي همراه خواهد بود.

بهره برداري از مجموعه کیبل اسكي مارینا 
در جزیره کیش 

افزایش بی رویه شارژ 
در دهکده ساحلی

بنده یکی از ســاکنان دهکده ســاحلی خلیج فارس هستم، متاسفانه در  سال 
۱۴00 شارژ منازل  مسکونی را صد درصد  افزایش داده اند که  منطقی نمی باشد و 
خدمات ویژه ای نیز در جهت رفاه حال ســاکنان ارائه نمی گردد و یا افزایش نیافته 
اســت . ضمن اینکه این مجموعه بعلت اجاره های مکرر شــبانه متاسفانه وضعیت 
خوبی از نظر آرامش و امنیت  برای ســاکنان ندارد امیدوارم این موضوع مورد توجه 

و رسیدگی قرار گیرد .  

با حضور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت ؛

نقد روز ...

مدیر امور مالیاتی منطقه آزاد کیش خبر داد:

تمدید مهلت ارائه اظهارنامه 
صاحبان مشاغل تا ۱5 تیر 

اقتصــاد کیش -  مدیر امــور مالیاتی منطقه آزاد کیش از تمدید مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیاتی و ارســال فرم تبصره ماده ۱00 قانون مالیات های مستقیم تا ۱۵ 

تیر خبر داد.
بــه گزارش اقتصــاد کیش ، حمیدرضا منتظري گفــت: تمدید مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل تا ۱۵ تیر بنا به درخواست اتاق اصناف ایران و 

تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا انجام شده است.
وی با اشــاره به مشکالت و شــرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا 
در کشــور، افزود: صاحبان مشاغل تا ۱۵ تیر فرصت دارند، با مراجعه به سایت 
ســازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir نسبت به ارائه اظهارنامه 
مالیاتی و یا ارسال فرم تبصره ماده ۱00 قانون مالیات های مستقیم اقدام کرده و 

از تسهیالت و معافیت های قانونی بهره مند شوند.
منتظري با اشــاره به اینکه تسلیم نکردن اظهارنامه موجب بهره مند نشدن از 
معافیت مالیاتی مناطق آزاد می شود، گفت: مودیان ارایه اظهارنامه را جدی گرفته 
و همچنین نســبت به اعالم فروش کاال و خدمات و تکمیل مندرجات اظهارنامه 

دقت کنند.
وي گفــت: ابراز نکردن فروش از مصادیق کتمان درآمد و موجب ســلب 
کلیه معافیت ها و از جمله معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱3 قانون چگونگی اداره 

مناطق آزاد می شود.


