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 گزارش خبرگزاری ایرنا  از  تخریب ساختمانی در کیش ؛

مجتمع  نگین کیش  و اختالف حقوقی  
طرفین....

    اقتصاد کیش -  مجتمع نگین کیش زخمی 
چند ساله در جزیره است که باالخره به بهانه زمین 
لرزه های تیرماه هرمزگان ســرباز کرد و هم اکنون 
تخریــب ۲ بلوک آن تبدیل به جدالی برای احقاق 
حقوق طرفین شده است. جزئیات زخم نگین کیش 

را در گزارش پیش رو بخوانیم.

طی  چند روز گذشــته تصاویــری از تخریب ۲ بلوک 
ســاختمانی در جزیره کیش در فضای مجازی و برخی 
رســانه ها منتشر شده که این مســاله حساسیت افکار 
عمومی را بر انگیخته اســت. برخی آن را اقدامی شایسته 
برای جلوگیری از تکرار حوادثی مانند متروپل می دانند و 
برخی آن را حرکتی برای تضییع حقوق ساکنان این مجتمع 

قلمداد می کنند.
منشاء  اختالف

نگین کیش مجتمعی است که سال ۱۳۷۰ طی قراردادی 
بین سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت نگین برای ساخت 
۱۲۰ واحد مسکونی به صورت استیجاری ساخته شده که 
شرکت پس از ساخت، واحدها را به اشخاص ثالث واگذار 
می کند که این قضیه اکنون منجر به ایجاد اختالف حقوقی 
بین ســازمان منطقه آزاد  کیش و اشخاص ثالث به عنوان 

بهره بردار شده است.
سازمان منطقه آزاد کیش آنگونه که در توضیحات مدیریت 
حقوقی خود منتشر کرده است  عنوان داشته است : زمین 
مجتمــع مذکور جهت ســاخت ۱۲۰ واحد به صورت 
اســتیجاری ۲۱ ساله تنها به شــرکت نگین واگذار شده، 
این درحالی است که بهره داران مدعی هستند سازمان در 
قرارداد خود به شــرکت اجازه داده است پس از ساخت 

می تواند اعیانی را به اشخاص ثالث واگذار کند.
فرصتی که سوخت

از طرفی ســازمان منطقه آزاد کیش  در توضیحات خود 
در خصوص تخلیه مجتمع مسکونی نگین کیش آورده 
اســت: "این شرکت طی ۲ مرحله در سال های ۱۳۸۳ و 
۱۳۸۷ تبدیل قرار داد استیجاری به قرارداد قطعی زمین را 
از ســازمان درخواست می کند و در هر ۲ بار موضوع در 
کمیسیون اقتصادی و ارزشیابی زمین مطرح و با درخواست 
شرکت نگین به صورت پرداخت ۲۰ درصد نقد و الباقی به 

صورت قسط موافقت می شود.
اما در هر بار با اعالم شرکت مبنی بر اینکه شرایط مذکور 
خارج از توان مالی ان است علیرغم تنظیم قرارداد به علت 
عدم مراجعه شرکت نگین به مرحله اجرا نمی رسد" که 
بهــره برداران آنگونه که در جوابیه خود که در اختیار ایرنا 
قرار داده اند ادعا می کنند: در جریان پیشنهاد واگذاری زمین 
در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۷ بین سازمان منطقه آزاد کیش و 
شرکت نبوده اما سازمان کامال در جریان واگذاری امالک به 

اشخاص ثالث بوده است.
صدور حکم تخلیه

مدیریت حقوقی ســازمان منطقه آزاد کیش توضیح داده 

است: به علت عدم توانایی مالی شرکت نگین برای اقدام به 
قطعی کردن یا تمدید قرارداد استیجاری، عدم اخذ پایان کار 
ســاختمانی واحدهای احداث شده پس از ۲۱ سال، عدم 
پرداخت اجاره بها بابت قرارداد اســتیجاری، در نهایت به 
علت اتمام قرارداد اجاره در سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ حکم 
قطعی تخلیه و تحویل عرصه و اعیان زمین علیه شرکت 
نگین کیش اقدام شده که در پی آن  علیرغم صدور حکم 
قطعی، پس از ۲ سال اعطای مهلت و سعی در حل مسالمت 
آمیز موضوع، از سوی شخص ثالث نتیجه ای حاصل نشد.
اشخاص ثالث نیز در این خصوص اعالم کرده اند: اجاره 
بهای ۲۱ سال اول به سازمان پرداخت شده و از سال ۱۳۹۱ 
با پایان ۲۱ ســال اول بهره برداران اجرت المثل خود را در 
صورت مطالبه سازمان و یا تنظیم و یا تمدید قرار داد فوق 

پرداخت می کردند.
همچنین در ادامه صحبت های اشــخاص ثالث آمده: از 
طرفی در ســال های پایانی ۲۱ ســال اول پس از مراجعه 
بهره برداران برای تعین تکلیف، درخواست آنان از سوی 
سازمان منطقه آزاد کیش به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی 
بین بهره برداران و سازمان مورد پذیرش قرار نگرفته است.

اخذ مجدد حکم قضایی
سازمان منطقه آزاد کیش همچنین در ادامه توضیحات خود 
آورده اســت: سازمان مجددا در سال ۱۳۹۹ نسبت به اخذ 
حکم قطعی علیه شرکت نگین کیش و متصرفین اقدام کرده 
اما همچنان در جهت رعایت حال متصرفین و مساعدت 
با ایشــان از ســال ۹۹ به بهانه های متعدد از اجرای حکم 
معلق شــده و سعی در حل مسالمت آمیز موضوع داشته 
که بدلیل عدم هرگونه همکاری متصرفین با ســازمان در 
نهایت در ســال ۱۴۰۱،  نسبت به شروع عملیات اجرایی 

تخلیه اقدام شد.
همچنین نظر به اعالم اداره آتش نشانی و دستور دادستان 
محترم جزیره کیش دایر بر تخلیه فوری آپارتمان ها بدلیل 
اینکه فاقد استحکام الزم جهت سکونت می باشند در پی 
زلزله های اخیر، به روند تخلیه و تخریب سرعت بخشیده 

شد.

 

هیچ مبلغی بعنوان اجاره از ســوی ســاکنین به سازمان 
پرداخت نشــده است و سال هاست ملک متعلق به بیت 
المــال را بصورت رایگان تحت تصرف دارند که وصول 

مطالبات سازمان نیز در دستور کار قرار دارد.
مستندات متصرفین مبنی بر استحقاق ایشان به حق و حقوق 
در خصوص مجتمع مذکور، بارها در مراجع متعدد قضایی 
اعم از بدوی و تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و النهایه 

حکم قطعی له سازمان صادر شده است .
اشخاص ثالث نیز در این خصوص با بیان اینکه دلیل تاخیر 
در اجرای حکم تخلیه صادر شــده در سال ۱۳۹۹ شرایط 
کرونایی اســت اعالم می کنند: سازمان منطقه آزاد کیش 
تاکنون پیشــنهاد واگذاری به بهره برداران ارایه نکرده و یا 

حاضر به مصالحه با بهره برداران نیست.
توضیحات رییس ستاد مدیریت بحران کیش

معاون عمرانی ســازمان منطقه آزاد کیش و رییس ستاد 
مدیریت بحران این جزیره نیز در این ارتباط گفت: تذکرات 
و هشدارهای الزم در خصوص خطرات ساختمان های 
نگین کیش به علت فرسودگی بنا به تناوب داده شده است 
اما بهره برداران نســبت به این اخطارها همواره بی توجه 

بودند.
سعید پورزادی افزود: در نهایت به علت وقوع زلزله های 
متعدد تیرماه اســتان هرمزگان و احساس آنها در جزیره 
کیش، ۲ مــورد از بلوک های مجتمع نگین کیش که هر 
لحظه امکان ریزش آنها وجود داشــت با تدابیر امنیتی و 

ایمنی تخلیه و تخریب شد.
وی اضافه کرد: دلیل اصلی تخریب این بلوک ها جلوگیری 
از بروز حادثه های مشــابه ســاختمان متروپل و یا دیگر 

حوادث بود.
اشخاص ثالث نیز در پایان پیشنهاد کرده اند: آماده خرید 
و یا مشارکت با سازمان هستند و در صورت عدم توانایی 
و توافق بین ســازمان منطقه آزاد و بهره برداران در مدت 
زمان مشخص شده بدون ادعا حاضر به  تحویل واحدها 
بوده و در این خصوص هر گونه اعتراض را از خود سلب 

شده می دانند.

اقتصاد کیش-   امام جمعه کیش با تقدیر از حمایت مسئوالن کیش درجهت تقویت 
فعالیت های مذهبی و فرهنگی بر ضرورت ارتقای امکانات مصالی کیش تاکید کرد. 
به گزارش اقتصاد کیش  ، محسن نظرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
عمران ، آب و خدمات کیش  با حضور امام جمعه کیش و معاون عمرانی و زیربنایی 

سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از مدیران از مصالی بزرگ کیش بازدید کرد.
حجت االســالم حســن زاده امام جمعه کیش در این بازدید با بیان اینکه دغدغه 
مسئوالن سازمان و شرکت عمران، آب و خدمات  کیش در زمینه تقویت فعالیت های 
مذهبی و حمایت از ساخت و تجهیز فضاهای فرهنگی قابل تقدیر است خواستار 

تسریع روند تکمیل تجهیزات و امکانات مصالی کیش شد.
بر اساس این گزارش ارتقای سیستم صوتی، کامل شدن روند ساخت گنبد ، عایق 
بندی دربهای ورودی شبســتان و راه اندازی انشــعاب آب این مجموعه از جمله 

مواردی بود که در این بازدید عنوان شد.
محسن نظرپور مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش  نیز ضمن بررسی 
شرایط شبستان مصلی ، اظهار داشت: با توجه به ضرورت تامین شرایط مطلوب 
برای حضور ساکنان و گردشگران در مراسم و آیین های مذهبی ، ارتقای امکانات 
و تجهیزات مصالی بزرگ کیش در دستور کارقرارگرفته و بسرعت اجرایی خواهد 

شد.
نظرپــور افزود: پس از برگزاری مناقصه جهت رفع نواقص و تکمیل تجهیزات و 
امکانات مصلی و محوطه ســازی تا دوماه آینده روند تکمیل و ارتقای امکانات 

مصلی آغاز خواهد شد. 
سعید پورزادی معاون عمرانی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش نیز با تاکید بر 
تسریع فعالیت های عمرانی و استفاده از پیمانکاران مجرب در جهت بهبود کیفیت 
فعالیت های عمرانی اظهار داشت: سازمان با هدف ایجاد فضای مطلوب فعالیت 
هــای مذهبی ، تامین مالی این طرح را در اولویت قرارداده و تالش می کند ضمن 
کوتاه سازی فرایندها ، بخش خصوصی مجرب و توانمند برای تکمیل تجهیزات و 

اتمام ساخت مصلی بکارگرفته شود.
معاون عمرانی سازمان تصریح کرد : با هدف اجتناب از دوباره کاری و مدیریت منابع 
مالی بر استفاده از مصالح مرغوب و سازگار با شرایط اقلیمی کیش و استانداردسازی 

فعالیت مجریان این مجموعه نظارت می شود.

تأکید بر توسعه و ارتقاء امکانات و 
تجهیزات مصالی بزرگ کیش 

اقتصاد کیش-   شرکت عمران ، آب و خدمات  کیش با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال ، ۲۴ 
مدرسه را در مقاطع مختلف تحصیلی بهسازی می کند. 

به گزارش  اقتصاد کیش ، با توجه به تعطیلی مدارس در دوسال گذشته به دلیل شیوع 
کرونا و بازگشایی این مدارس در سال تحصیلی جدید، پس از ابالغ معاونت عمرانی 
و زیر بنایی ســازمان منطقه آزاد کیش آماده ســازی فضاهای آموزشی و بهسازی 

مدارس در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
بر اساس این گزارش محسن نظر پور مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات کیش  
با اشاره به تالش معاونت عمرانی شرکت عمران،آب و خدمات برای آماده سازی 
فضاهای آموزشــی کیش پیش از شروع سال جدید تحصیلی اظهار داشت : مقرر 
شد در مرحله نخست این طرح ، موارد ضروری شامل اجرای رنگ آمیزی محوطه 
داخلی و نمای بیرونی، تعمیر و تعویض درب و پنجره کالس ها به انضمام یراق 
آالت، اصالح سیستم الکتریکال و روشنایی، تعمیرات اساسی تجهیزات سرویس 

های بهداشتی و سایر عملیات بهسازی متفرقه بخش ابنیه مدارس اجرایی شود.
 وی افزود: این عملیات با بودجه ای بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال از ابتدای مرداد آغاز شده 

و تا به امروز با پیشرفت خوب و مطابق زمانبندی اعالم شده در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات  کیش افزود: پیش بینی می شود تا نیمه دوم 

شهریور ، آماده سازی مدارس تکمیل و به بهرهبردار تحویل شوند.
الزم به ذکر است جزیره کیش دارای ۵1 مدرسه شامل ۲3 مدرسه دولتی و 18 مدرسه 

خصوصی است که 9 هزار و 7۵۵ دانش آموز در این مدارس تحصیل می کنند.

بهسازی ۲۴ مدرسه در جزیره 
کیش برای سال تحصیلی جدید 

جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش و منطقه به 

پایگاه خبری، تحلیلی
 اقتصاد کیش 

به نشانی زیر مراجعه نمایید
EGHTESAD-KISH.IR

ــاد کیش-   فرمانده انتظامی جزیره کیش گفــت: به منظور ارتقای فرهنگ  اقتص
ترافیکی و جلوگیری از ناهنجاری های حمل و نقل ۶۲ دوربین های ثبت تخلفات 

رانندگی در این جزیره نصب می شود. 
ســرهنگ علی اصغر جمالی اظهار داشت: این تعداد دوربین با همکاری سازمان 
منطقه ازاد کیش در سه مرحله نصب می شود که مرحله اول آن 1۲ دستگاه بوده که 
با توجه به برنامه ریزی جزیره برای میزبانی از هواداران جام جهانی فوتبال قبل از 

آغاز ایم مسابقات انجام شود.
وی اضافه کرد: در مرحله دوم و سوم نیز به ترتیب ۲۲ و ۲8 دستگاه دوربین کنترل 
سرعت و تخلفات رانندگی دیگر نیز نصب می شود که در نظر داریم به منظور  تحقق 

اهداف توسعه فرهنگ ترافیکی در جزیره تا یک سال آینده این برنامه محقق شود.
وی افزود: هم اکنون در این جزیره 11 دستگاه دوربین ثبت تخلف وجود دارد که 
۶ مورد از آنها فعال است و بقیه نیز به علت مستهلک بودن خارج از مدار سرویس 

قرار دارد.
سرهنگ جمالی گفت: امسال 98 مورد تصادف شامل یک مورد تصادف فوتی، 38 
تصادف مورد جرحی و ۵9 مورد خسارتی در جزیره رخ داده که نسبت به 1۵8 مورد 

مدت مشابه سال گدشته مورد 38 درصد کاهش دارد.
وی افزود: پلیس راهور جزیره در سال جاری حدود 83 هزار مورد اعمال قانون برای 
رانندگان متخلف ب هثبت رسانده که از  ۲8 درصد رشد برخوردار شده است که 
با توجه به فرهنگ ترافیکی کیش، وجود این تعداد تخلف رانندگی شایسته نیست 
و الزم اســت کیشوندان و مسافران بیش از گذشته قوانین راهنمایی و رانندگی را 

رعایت کنند.
حرکت خودروها برابر با ســرعت اعالمی تابلوهای نصب شده، اجبار استفاده از 
کمربند ایمنی برای تمام سرنشین ها، استفاده از چراغ راهنما قبل از رسیدن به میدان، 
است کامل خودرو در زمان عبور عابر پیاده، رانندگی بین خطوط، استفاده از راهنما 
برای تغییر حرکت از یک خط به خط دیگر از جمله قوانین راهنمایی و رانندگی 

در کیش است.
رعایت تمام قوانین راهنمایی و رانندگی در جزیره کیش اجباری بوده و در صورت 
بروز تخلف، جرایم به صورت مکانیزه با استفاده از دوربین های سطح معابر ثبت 

می شود.

 دوربین  های کنترل سرعت 
درخیابانهای  کیش افزایش می یابند 

 فرمانده انتظامی جزیره کیش :

اقتصاد کیش-    "دکتر علیرضا نصیری" به عنوان رئیس جدید پارک علم و فناوری 
هرمزگان منصوب شد. 

صبح  روز گذشته  با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حکم رئیس جدید 
پارک علم و فناوری هرمزگان اعطا شد.

در حکم محمد علی زلفی گل خطاب به علیرضا نصیری آمده است:
"نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و با عنایت به پیشــنهاد معاون 
فناوری و نوآوری به موجب این حکم به مدت ۴ سال به سمت رئیس پارک علم و 
فناوری هرمزگان منصوب می شوید. امید است با توجه به راهبرهای اساسی دولت 
مردمی نقشی شایسته در تحقق اعداف نظام علم، فناوری و نوآوری به ویژه توسعه 
پارک و مراکز رشد و حل مشکالت پیش روی شرکت ها و موسسات دانش بنیان 

مستقر در پارک ایفا نمایید."
دکتر علیرضا نصیری که پیش از این معاون پارک علم و فناوری هرمزگان بوده است، 
ریاست دفتر فنی دانشگاه هرمزگان و عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان را در 

کارنامه دارد. علی فتی از سال 9۰ رییس پارک علم و فناوری هرمزگان بود.

رئیس جدید پارک علم و فناوری 
هرمزگان منصوب شد

اقتصاد کیش-     پرواز شــماره 1۰۴3 هواپیمایی ماهان در مسیر تهران به کیش در 
روز جمعه گذشته  بعد از دوبار تالش ناموفِق خلبان برای فرود در فرودگاه کیش، 

بدلیل بدی آب و هوا نهایتا به تهران بازگشت.
به گزارش  اقتصاد کیش ، ظهر  جمعه گذشته  هواپیمای ایرباس 31۰ هواپیمایی ماهان 
در مسیر تهران- کیش موفق به رساندن مسافران خود به مقصد کیش نشد و نهایتا 
به فرودگاه مهرآباد بازگشت. امیرحسین ذواالنواری مدیر روابط عمومی ماهان ایر، 
درباره جزییات این پرواز گفت: خلبان پس از تالش برای فرود در فرودگاه کیش، 
بدلیل بدی آب و هوا موفق به فرود نشــد و به فرودگاه شــیراز برگشت تا سوخت 
گیری داشــته باشد ومجدد به کیش بازگردد. وی افزود: خلبان پس از بارگشت از 
آسمان کیش و سوخت گیری در شیراز مجدد به کیش بازگشت، اما هم چنان به دلیل 
بدی آب و هوا موفق به فرود در فرودگاه کیش نشد و مسافران را به تهران بازگرداند.

ماهان موفق به فرود در کیش نشد


