
3 شنبه 31 اردیبهشت 1401، 19 شوال 1443 ، 21 می 2022، شماره 3961 ، صفحه

        اقتصاد کیش -  رییس جمهور گفت:هدایت، نظارت و حمایت سه وظیفه دولت در راستای هماهنگ سازی بخش خصوصی با اقتصاد است. 
باید به فعالیت های مولد در کشور میدان داد و موانع سرمایه گذاری در این زمینه را برطرف کرد. 

اقتصــاد کیش-   دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصــادی اعالم کرد که با 
پیگیری هــای حقوقی صورت گرفته، حــدود ۱۰.۸ میلیون متر مربع به ارزش ۸۳ 
هــزار میلیارد تومان از اراضی مناطق آزاد در معامالت صورت گرفته، آزاد و به آن 

برگشته است. 
همزمان با افتتاح ۸۲ طرح در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سعید محمد نشست خبری 

خود در شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار کرد.
مشــاور رئیس جمهور در اظهاراتش به وضعیت معامالت در مناطق آزاد اشاره و 
گفت که در ســنوات گذشته معامالت زیادی شکل گرفته که در ابهام قرار داشت 
از این جهت بررسی های حقوقی جهت رفع ابهام از این پرونده ها در دستور کار 

قرار گرفت.
به گفته وی از شهریور سال گذشته تا کنون ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار متر به ارزش ۸۳ 
هزار میلیارد تومان که نزدیک به رقم بودجه عمرانی کشور است با روش های حقوقی 
و قضایی به نفع مناطق آزاد برگشته است و در سال جاری رقمی بیشتر خواهد شد.

هفت منطقه آزاد در حال ورود است
مشاور رئیس جمهور  با اشاره به سرمایه گذاری ۶.۱ هزار میلیاردی در مناطق آزاد 
تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی در قالب ۸۲ طرح گفت که این طرح ها در پنج 
منطقه آزاد تجاری و صنعتی و هفت منطقه ویژه اقتصادی توســط رئیس جمهور 

افتتاح شد.
به گفته وی مقرر شده هر فصل تعداد زیادی پروژه در مناطق آزاد تجاری و صنعتی 

و ویژه به بهره برداری برسد که در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال خواهد بود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره هشت منطقه آزاد فعال گفت که 
هفت منطقه دیگر نیز مصوب شــده که راه اندازی آن در دستور کار قرار دارد و در 

دوره زمانی کوتاهی به ظرفیت قابل توجهی برسد.
وی گفــت کــه در حال حاضر ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی فعال هســتند که مجوز 

راه اندازی۴۶ منطقه دیگر مصوب شده و به دنبال دستگاه مسئول برای آنها هستیم.
۱۰ درصد سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه

سعید محمد در ادامه به وضعیت سرمایه گذاری در مناطق در سال ۱۴۰۰ نیز اشاره و 
توضیح داد: در سرمایه گذاری داخلی، ۳۶ هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد تجاری و 
صنعتی و ۶۴ هزار میلیارد در مناطق ویژه اقتصادی سرمایه گذاری شده که در مجموع 

به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد سرمایه گذاری داخلی می رسد.
وی در مورد سرمایه گذاری خارجی نیز گفت که ۱۴۸  میلیون دالر در مناطق آزاد 
تجاری و صنعتی و ۱۵ میلیون دالر در مناطق ویژه سرمایه گذاری شده که در مجموع 

به ۱۶۳ میلیون دالر رسیده است.
به گفته مشــاور رئیس جمهور، سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه ۱۷ 

درصد کل سرمایه گذاری خارجی کشور در سال ۱۴۰۰  است.    
به مناطق آزاد حمله می کنند ولی تراز مثبت است

سعید محمد در ادامه از وضعیت تجارت در مناطق آزاد و ویژه نیز خبر داد و گفت 
که بســیار به مناطق حمله کرده و می گویند محل واردات شــده است در حالی که 
گزارش ها نشان می دهد در سال گذشته تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه مثبت ۱۱ 

میلیارد دالر بوده است.
وی افزود: باید توجه داشــت که اگر رقم واردات مناطق باال است بخش زیادی به 

واردات سرزمین اصلی که از کانال مناطق آزاد انجام می شود برمی گردد.

سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد :

تراز تجاری مناطق آزاد 
مثبت است

   اقتصاد کیش- مدیر تیم ملی فوتبال ایران به همراه دو عضو هیات رییسه فدراسیون 
فوتبال با مدیرعامل منطقه آزاد کیش دیدار کردند. 

حمید استیلی به همراه احسان اصولی و مهرداد سراجی در کیش با مهدی کشاورز، 
مدیرعامل منطقه آزاد کیش و هم چنین جمعی از مسئوالن و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی فعال در این منطقه دیدار و در خصوص زمینه همکاری های مشــترک 

گفت وگو کردند.
کشاورز در این دیدار بر آمادگی منطقه آزادی کیش به منظور حمایت از برنامه های 

آماده سازی تیم های ملی و تعامل نزدیک با مجموعه فدراسیون فوتبال تاکید کرد.
اســتیلی، اصولی و سراجی هم چنین پس از این نشست از میزان پیشرفت پروژه 
کمپ تیم های ملی و زمین های چمن منطقه آزاد کیش بازدید کردند. بر این اساس 
در صورت تحقق اهداف مورد نظر طبق برنامه از پیش تعیین شده، زمین های کمپ 
تمرینی کیش از شهریورماه سال جاری قابل بهره برداری به منظور میزبانی از اردوهای 

تیم های ملی فوتبال در رده های مختلف هم چنین تیم های باشگاهی خواهد بود

نشست مشترک مدیران فدراسیون  
فوتبال با مدیرعامل منطقه آزاد کیش

جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری،تحلیلی  اقتصاد کیش 
به نشانی زیر مراجعه نمایید
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   اقتصاد کیش-  حدود 9۰ المان شــهری در نقاط مختلف جزیره کیش ترمیم و 
زیبا سازی شدند.

به گزارش اقتصاد کیش  ، با توجه به شرایط خاص آب و هوایی کیش و تاثیر آن بر 
المان های شهری ، ترمیم و تعمیر ،رنگ آمیزی و زیبا سازی این المان ها از جمله 
فعالیت هایی اســت که با هدف حفظ آراستگی فضای شهری در طول سال اجرا 

می شود. 
بر همین اساس در ماه های گذشته ۸۷  المان از جنس فایبر گالس ، فلز ، سیمان ، 
چوب ، سفال ، برنز و یا ترکیبی از این مواد در بخش های مختلف جزیره از جمله 
پارک های ســاحلی ، میادین ، معابر و محوطه مقابل بازارها و مراکز تجاری رنگ 

آمیزی و زیبا سازی شدند. 
بیش از ۸۰ المان نیز در حال ترمیم و رنگ آمیزی است .   

الزم به ذکر است شرکت عمران، آب و خدمات با هدف زیباسازی فضای شهری با 
استفاده از آثار هنرمندان المان های زیبا و چشم نوازی را در نقاط مختلف شهر نصب 

کرده است که در تقویت نشاط فضای شهری بسیار موثر است.

ترمیم ، رنگ آمیزی و زیباسازی 
المان شهری در کیش

   اقتصاد کیش-   مدیرعامل شرکت ملی پست از برگزاری اینوتکس بین المللی 
پست در جزیره کیش همزمان با هفته پست خبر داد.

به گزارش اقتصاد کیش، محمود لیائی گفت: در اینوتکس بین المللی پســت 
از ســایر کشــور ها نیز توسط اتحادیه جهانی پســت دعوت خواهد شد تا از 
دستاورد های نوآورانه شــرکت های دانش بنیان ایرانی در حوزه پست بازدید 

کنند.
وی افزود: امیدوارم بتوانیم ظرفیت ایجاد شــده در کشــور را به سایر کشور ها 

صادر و به بازار سایر شرکت ها نیز ورود کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به نقش انکارناپذیر پست در لجستیک، 
افزود: از ظرفیت بخش خصوصی برای ارتقای لجســتیک، هوشمندسازی و 

پیاده سازی کامل تحول دیجیتال استفاده خواهیم کرد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه 9۸ فرصت شغلی در شرکت ملی پست احصا 
و هدف گذاری ۳۰۰ شغل نیز کلید زده  شده است تا ۳۰۰ استارتاپ خاص پست 
جذب شود، عنوان داشت: با تحقق این موضوع ۵ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

برگزاری اینوتکس بین المللی 
پست در جزیره کیش

تقریبا بین سالهای ۱۳9۶ تا ۱۳99 جناب آقای راستاد معاون محترم راه و شهرسازی، 
و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی طی دو سفر و بازدید که از بندرچارک داشتند 
و آقای عسکری نسب نیز ایشان را همراهی می کرد، تقاضای اسکله گردشگری 
در بندرچارک داشتیم و ایشان قول و دستور مساعدت دادند، و همچنین بخشدار 
وقت شیبکوه و فرماندار کنونی شهرستان بندرلنگه جناب مهندس مراد زاده نیز قبل 
ازشورای شهر بندرچارک پیگیر این موضوع بودند، نمیدانیم دست کدام  نامهربانی 
پشت قضیه هست که در خفا با بندرچارک مشکل دارد واین موضوع از دستور کار 

خارج گردیده است .. 
از فرماندار محترم شهرستان بندرلنگه درخواست داریم نسبت به این موضوع که 
جزء اولویتهای ایشــان در مرکز بخش شــیبکوه ) بندرچارک (  بوده ، اقدام الزم را 

مبذول فرمایند.
                                                  مبارک زارع

عضو شورای اسالمی شهر بندرچارک دوره پنجم

نقد روز ...

اسکله گردشگری بندر چارک

 در آیین بهره برداری پروژه های مناطق آزاد مطرح شد:

تاکید رئیس جمهور بر میدان دادن به  بخش خصوصی تاکید رئیس جمهور بر میدان دادن به  بخش خصوصی 
و استفاده از نیروهای بومی در مناطق آزاد و استفاده از نیروهای بومی در مناطق آزاد 

سید ابراهیم رییسی روز پنجشنبه در آیین بهره برداری 
همزمان از ۸۲ پروژه صنعتی، عمرانی و کشــاورزی 
شــورای عالی مناطق آزاد، تجــاری، صنعتی و ویژه 
اقتصادی با تشکر از تمامی دست اندرکاران اجرای این 
پروژه ها ابراز امیدواری کرد که این طرح ها و اقدامات 
اجرا شــده در جهت تولید، اشــتغال و کارآفرینی با 
محوریت علم و فناوری بــرای مردم برکات زیادی 

داشته باشد.
رییس جمهور افزود: فلســفه تاســیس مناطق آزاد 
تجاری این اســت کــه از ظرفیت هــای موجود در 
جهت تولید، اشــتغال و فعالیت های اقتصادی نهایت 
بهره گرفته شــود. این هــدف در برخی مقاطع مورد 
بی توجهی قرار گرفته و بعضی از این مناطق تبدیل به 
جایگاهی برای واردات شــده است در حالی که این 

مناطق بهترین فرصت برای صادرات هستند.
وی برخــورداری از اســتاندارد و کیفیــت باال را از 
ویژگی هــای ضروری محصوالت تولیدی در مناطق 
آزاد عنوان و تاکید کرد: گزارش های ارائه شــده نوید 
این را می دهد که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به فلسفه 
اصلی خود یعنی تولید، اشــتغال، کارآفرینی و جذب 

سرمایه بازگشته است.
رئیس جمهور گفت: سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
و افزایش بهره وری دو شــرط اساسی رشد اقتصادی 
هســتند؛ هر اقدامی در جهت افزایــش بهره وری و 
ســرمایه گذاری توســط بخش خصوصی باید مورد 

توجه مناسب قرار گیرد.
رییســی میدان دادن به بخش خصوصی برای حضور 
فعال در عرصه اقتصادی کشور را ضروری دانست و 
تصریح کرد: حضور بخش خصوصی، سرمایه گذاری 
بانک ها و شــرکت های بزرگ در اقتصاد از گام های 

موفقی است که باید تقویت شود.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه میدان دادن به بخش 
خصوصی از وظایف دولت اســت، اظهار داشــت: 
هدایــت، نظارت و حمایت ســه وظیفــه دولت در 
راستای هماهنگ ســازی بخش خصوصی با اقتصاد 
اســت. باید به فعالیت های مولد در کشور میدان داد 

و موانع سرمایه گذاری در این زمینه را برطرف کرد.
وی بــا قدردانی از وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
و ســایر دســتگاه های اجرایــی دخیل در تســهیل 
صــدور مجوزهای کســب و کار، گفت: زمینه برای 
ســرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصــادی باید بیش از 

پیش تسهیل شــود و راه اندازی سامانه جامع صدور 
مجوزهای کســب و کار گامــی موثر در این زمینه به 

حساب می آید.
رئیس جمهور خطاب به مدیران و روســای شورای 
عالــی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تصمیمات 
شــما نباید دچار پیچیدگی های اداری شود. متاسفانه 
در برخــی ادارات و ســازمان ها شــاهد گرفتــاری 
ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی به اینگونه موانع 
هســتیم. این روند به نحوی اســت که هم مدیران را 
خســته می کند و هم سرمایه گذار را از سرمایه گذاری 
پشیمان می کند. در مناطق آزاد نباید چنین پیچیدگی ها 

یا روندهای اداری فرسایشی را شاهد باشیم.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده در مورد اشتغال هشت 
هزار نفر در طرح های افتتاح شده امروز گفت: در سال 
مزین به شعار »تولید، اشتغال آفرین، دانش بنیان« شنیدن 

چنین خبرهایی مایه خوشحالی است.
رئیس جمهور به ضرورت استفاده از نیروهای بومی 
در مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی اشــاره کرد و اظهار 
داشــت: فعالیت مناطق آزاد عموما در نزدیکی مرزها 
است. در مناطق مختلف کشــور نیروهای کارآمد و 
تحصیلکرده بســیاری داریم که می تــوان از آنها در 
طرح ها و پروژه ها بهره گرفت، اما اولویت  جذب در 

هر منطقه با نیروهای کارآمد و بومی باشد.
رییسی با اشاره به اختیارات قانونی روسای مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی گفت: در کنار هر اختیار و حقی که به 
مدیران داده می شود، باید پاسخگویی نیز وجود داشته 

باشد و هر مدیر باید نسبت به تکالیف و وظایفی که بر 
عهده دارد، پاسخگو باشد.

رئیــس جمهور اقدامات و طرح های اجرا شــده در 
زمینه هــای انــرژی و کشــاورزی را در مناطق آزاد 
برای کشــور ضروری دانست و تصریح کرد: عمده 
طرح های انجام شــده هم مصرف داخلی دارد و هم 

فرصت های صادراتی ایجاد کرده است.
رییســی به نقش مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی در 
گســترش ارتباطات با همسایگان اشاره کرد و گفت: 
گســترش تعامالت با منطقه اوراسیا برای کشورمان 
جایگاه مهمی دارد، لــذا اقدامات مناطق آزاد و ویژه 
اقتصــادی در این منطقــه می تواند زمینــه افزایش 
تعامالت اقتصادی و تجاری با کشــورهای همسایه 

را فراهم کند.
رییس جمهور اظهار داشــت: در برنامه هفتم توسعه 
جایگاه مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی باید با توجه به 

اقتضائات روز بازتعریف شود.
رییسی بر ضرورت علمی، فناوری پایه و دانش بنیان 
بودن پروژه های انجام شــده در کشــور تاکید کرد و 
گفت: ضمیمه کردن دانایی ها به توانایی ها می تواند به 
انجام کارهای ماندگار در کشــور منجر شده و زمینه 

افزایش تولید و گسترش صادرات را نیز فراهم کند.
رییس جمهور با اشاره به اهمیت توسعه گردشگری در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: ایجاد اشــتغال 
و افزایش صادرات منافاتی با صنعت گردشــگری در 

این مناطق ندارد.

   اقتصاد کیش-   شــرکت عمــران، آب و خدمات کیش  با هدف ارتقای کیفی 
فعالیت های ساخت و ساز و طرح های عمرانی دوره آموزشی مدل سازی اطالعات 

ساختمان)B.I.M( را برگزار کرد.
با توجه به اینکه مدلسازی اطالعات ساخت )BIM( ابزاری نوین مبتنی بر فناوری 
اطالعات است که تحولی بزرگ در فرآیند مدیریت و چرخه عمر طرح های عمرانی 
بوجود آورده  و مزایای فراوانی در زمینه کاهش اتالف انرژی و سرمایه و افزایش بهره 
وری دارد ، معاونت فنی و عمرانی شرکت  عمران ، آب و خدمات کیش با هدف 
آشنایی بیشتر با مبانی و ابعاد مختلف مدلسازی اطالعات ساخت ،  دوره آموزشی 

یک روزه ای را برگزار کرد.
این دوره آموزشی با تدریس دکتر حسین تقدسی و دکتر مجتبی معربی، مدرسان 
با حضور  کارکنان و مهندسان این معاونت و جمعی از پیمانکاران و فعاالن عرصه 
ساخت و ساز بخش خصوصی در سالن اجتماعات شرکت عمران ،  آب و خدمات 

برگزار  شد. 
به گفته دکتر تقدسی مدرس این دوره،  بهبود ارتباطات بین عوامل مختلف پروژه و 
افزایش درک مشترک ، مدیریت بهینه فضاها، کنترل مقررات شهری بر اساس نرم 
افزار به صورت هوشمند ، ایجاد زمینه مناسب برای مدیریت نوین پروژ ها بر اساس 
مــدل های مجازی و برنامه ریزی پویای تخصیص منابع به پیمانکاران مختلف و 
کاهش عدم قطعیت های موجود در حین دوره ساخت از جمله مزایای استفاده از 

این نرم افزار در اجرای طرح های عمرانی است.
وی افزود: مدیریت چابک ، داشبوردهای مدیریتی و برنامه ریزی کنترل پروژه از 
جمله مزایایی است که به واسطه استفاده از این نرم افزار برای کاربران فراهم می شود.

 ، BIM بر اساس این گزارش بررسی کاربردی مدل های ۴ ، ۵ و ۶ بعدی نرم افزار
مزایای هر مدل و نمونه های متنوع آن در کشورهای مختلف همچنین پارامترهای 
تاثیر پذیر از این نرم افزار و موانع موجود در پیاده ســازی موفق این برنامه از دیگر 

مباحث مطرح شده در این نشست بود. 
الزم به ذکر است نرم افزار BIM  به معماران و مهندسان کمک می کند تا از مرحله 
طراحی، معماری و ســاخت ســنتی گذر کرده و با روشی نوین چرخه طراحی و 

ساخت را مدیریت کنند.
در پایان نشســت نیز حاضران ســواالت خود را در زمینه مزایا ، روش اســتفاده و 

کاربردهای این نرم افزار عنوان کردند.

برگزاری دوره آموزشی مدل سازی 
اطالعات ساختمان)B.I.M( در شرکت 

عمران ، آب و خدمات کیش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادیآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
 بازار پردیس یک بازار پردیس یک

هیئت مدیره بازار پردیسهیئت مدیره بازار پردیس11

م بازار پردیس1 ن و بهره برداران مح�ت قابل توجه مالک�ی
ساند ،جلسه مجمع عمویم عادی بازار پردیس 1 نوبت اول راس  بدینوسیله به آگیه م�ی
ساعت 14 مورخه 1401/03/07 در طبقه اول بازار تشکیل میگرددلطفا شخصا در جلسه 

حضور بهم رسانید.
    دستور جلسه :

1-برریس و تصویب صورتها وترازنامه مایل بازار و گزارش هیات مدیره 
2- ارائه گزارش بازرس هیات مدیره 

3- انتخاب اعضاءهیات مدیره بازار برای مدت دوسال 
4-انتخاب بازرس اصیل وعیل البدل هیات مدیره برای مدت 1سال

ه ان شارژو اندوخته بازار جهت هزینه های عمرا�ن و غ�ی ن 5- اتخاذ تصمیم در مورد م�ی
کت در جلسه مجمع: ایط �ش      �ش

ن و بهره بردارا�ن که دارای مجوز فعالیت اقتصادی معت�ب هستند )فاقد بدیه  1-کلیه مالک�ی
حق شارژو سهم مالکانه باشند (دارای حق رای یم باشند .

2-هر غرفه دارای دو رای یم باشد)مالک و بهره بردار(و هریک در صورت عدم حضور 
یم تواند به فرد دیگری وکالت دهد.

3- هر نفر فقط یم تواند وکالت یک نفر دیگر را داشته باشد.
4- افراد متقا�ن عضویت در هیات مدیره یم بایست حداقل 48 ساعت قبل از تشکیل 
ی  مجمع کاندیداتوری خود را به دف�ت بازار کتبااعالم نماید و حضور کاندیداها برای رای گ�ی

در جلسه الزایم است.

نوبت اول


