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طرح جمعه های خدمت در شرکت 
عمران، آب و خدمات کیش اجرا می شود 

اقتصاد کیش -  مهندس عبدالنبی شرفی  مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات 
کیش از راه اندازی برنامه جمعه های خدمت با هدف بررسی مشکالت حوزه شهری 

و ارتباط صمیمی با ساکنان خبر داد. 
به گزارش اقتصاد کیش ،  مهندس عبدالنبی شرفی با اشاره به تاکید امام جمعه کیش مبنی 
بر راه اندازی جمعه های خدمت گفت : با توجه به اینکه حجت السالم حسن زاده  امام 
جمعه محترم کیش در خطبه های نماز جمعه بر ضرورت یک حرکت جهادی و تحرک 
جدی برای رفع مشکالت شهروندان تاکید کردند، از این هفته شرکت عمران ،آب و 
خدمات با راه اندازی جمعه های خدمت ، جهت بررسی و حل مشکالت حوزه شهری 

و ارتباط موثر با ساکنان فضای صمیمی را خارج از محیط اداری ایجاد خواهد کرد.
شــرفی با بیان اینکه هر جمعه یکی از مجموعه ها و بخش های جزیره کیش برای 
بازدید در نظر گرفته می شود، افزود: چنانچه ساکنان تمایل داشته باشند تا مسئوالن 
شرکت از پروژه خاصی بازدید کرده و مشکالت آن مجموعه را بررسی کنند می توانند 

درخواست خود را به روابط عمومی شرکت اعالم نمایند.
رییس هیات مدیره شرکت عمران،آب و خدمات، با بیان اینکه تامین رفاه و افزایش 
رضایتمندی ســاکنان و توسعه همگون شهری مهم ترین رویکرد این شرکت است 
افزود: همانگونه که در خطبه های نماز جمعه  به فوریت های خدمتی اشاره شد، در 
شــرکت عمران ، آب و خدمات نیز  طرح های عمرانی در حوزه خدمات شــهری با 
اولویت بندی و نیاز سنجی اجرایی می شود . ضمن اینکه مناطق کمتر توسعه یافته و 

مغفول مانده در اولویت قرار می گیرند.

مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات کیش :

جزیره کیش نیازمند نصب 
دکل های تجمیعی مخابراتی است

اقتصاد کیش - معاون فنی تله کیش گفت: برای حل مشکالت آنتن دهی تلفن همراه 
و اینترنــت در کیــش نیازمند نصب و راه اندازی دکل های تجمیعی و خدمات دهی 

اپراتور های تلفن همراه هستیم.
به گزارش اقتصاد کیش، عزیزی در گفتگوی خبری سیمای کیش گفت: با بررسی های 
کارشناسی و نشست با اپراتور های تلفن همراه و سازمان تنظیم مقررات رادیویی دو 

دکل در منطقه نوبنیاد باید نصب و راه اندازی شود.
عزیزی با اشاره به اینکه در خصوص نصب دکل های تجمیعی در کیش با اپراتور های 
مختلف به جمع بندی رسیدیم ، گفت: در مناطق A ۱ و A ۲ فضای نصب جانمایی 
شده و فرآیند نصب تا ۷۲ ساعت آینده اجرایی می شود و امیدواریم خدمات بهتری به 

قسمت نوبنیاد ۱ و فازهاي A ۱ و  A۲ ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه براساس پیشرفت تکنولوژی نیازمند دکل های تجمیعی بیشتری 
هســتیم، گفت: اگر به ســمت تکنولوژی 5G حرکت کنیم نیازمند بیش از ۷۰ دکل 

مخابرانی هستیم.
وی گفت: براساس تکنولوژی 4G سي و سه نقطه دکل فعال داریم و ۷ نقطه دیگر نیاز 

است که دکل ها نصب و راه اندازی شود.
عزیزی گفت: مشترکان در حوزه ارتباطات سیار مشکالت را به اپراتورهاي تلفن هاي 

همراه اطالع دهند.
معاون فني تله کیش گفت: نقاط نصب دکل هاي تجمیعي در یک ماه گذشته نهایي 
شــده است و در حال اختصاص زمین براي نصب تجهیزات هستیم و امیدواریم در 

یک ماه آینده انجام شود.
عزیزي گفت: امیدواریم اپراتورهاي تلفن هاي همراه در جزیره کیش بتوانند مشکالت 

حوزه خود را برطرف کنند تا مشترکان خدمات مطلوب تري دریافت کنند.

معاون فنی تله کیش  : مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کرد :

   اقتصاد کیش - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش: انجام مطالعات نظری در حوزه زیرساخت های نرم؛ زمینه ساز اجرای 
طرح های ملی و فراملی است.

به گزارش اقتصاد کیش، جعفر آهنگران 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، روز گذشته  در نشست 
هم اندیشــی هیئت مدیره شرکت های 
تابعه با هیات مدیره سازمان"حاکمیت 
شرکتی سازمان منطقه آزاد کیش" که با 
هدف هم افزایی، بیان مشکالت، توسعه 
و تحول سازمان، شرکت ها و موسسات 
تابعه در سالن رازی مرکز همایش های 
بین المللی کیش برگزار شــد؛ بر لزوم 
اهمیت مطالعات نظری در توسعه پایدار 
به"زیر ساخت های نرم و سخت" تاکید 

کرد.
آهنگران با بیان ایــن که یکی از فقدان 
اساســی مناطق آزاد بی اهمیت شمردن 
مبانی نظری اســت، گفــت: اولویت 
نخســت در تمام مطالعات انجام شده 
در خصوص مناطق آزاد کشور توجه به 

زیرساخت ها است.
به گفتــه آهنگــران توســعه پایدار، 
زیرســاخت های دو وجهــی" نرم و 
سخت" است و با انجام مطالعات نظری 
در حوزه زیرســاخت های نرم می توان 
برای اجرای طرح های ملی و فراملی به 

یک اجماع رسید.
وی حاکمیت شرکتی را یکی از مهمترین 
موضوعات مطرح شده در حوزه شرکت 
ها و بنگاه های اقتصادی برشمرد و افزود: 
در قدیمی ترین منطقه آزاد که باید پیشران 
اقتصادی مناطق آزاد کشور باشد این مهم 
در دستور کار مسوالن جزیره کیش قرار 

گرفته است.
جعفر آهنگران اظهار داشت: مناطق آزاد 

کشــور که به عنوان پیشران اقتصادی 
کشــور محسوب می شــود؛ دستاورد 
حاکمیت شرکتی می تواند در این زمینه 

نقش موثری داشته باشد.
آهنگران اهتمام ویژه به ابزار های جدید 
مالــی در جزیره کیــش را از اقدامات 
مهم سازمان دانســت و گفت: یکی از 
موضوعات اصلی مناطق آزاد استفاده از 
ابزار مالی است و دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد برای استفاده از این مهم نسبت 
به تشــکیل کارگروهی بــرای اصالح 

بودجه در مناطق آزاد اقدام کرده است.
وی خاطر نشان کرد: مجموعه سازمان 
منطقه آزاد کیــش در این زمینه تجربه 

ارزنده ای را کسب کرده است.
هم چنین محمد ثاقب فرد مدیر  کل حوزه 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
این که جلسه  هم اندیشی هیئت مدیره 

شرکت های تابعه با هیات مدیره سازمان؛ 
آغاز فرایند حاکمیت شرکتی سازمان در 
مناطق آزاد برای نخستین بار مطرح می 
شود، گفت : در اجرای قانون مناطق آزاد، 
حاکمیت شــرکتی در منطقه آزاد کیش 
نوید بخش فعالیت های آتی ســازمان، 

کیشوندان و فعاالن اقتصادی است.
ثاقب فرد عنوان کرد: مدل شرکت داری 
سازمان منطقه آزاد کیش به گونه ای است 
که شرکت های ما صرفا وظایف تصدی 
گرایی در چهار چوب جذب ســود و 
افزایش دارایی را ندارند، بلکه بخشــی 
از حاکمیت ســازمان در برخی موارد 
توســط شرکت ها انجام می شود و این 
مهم دستاورد بزرگی برای شرکت های 

تابعه است.
بــه گفته ثاقــب فرد در ســال مالی 99 
تمام مجامع شــرکت ها برگزار شد و 
برای نخستین بار از سازمان حسابرسی 
بازرس مستقل،  سازمان و شرکت های 
تابعه گزارش مقبولی دریافت کردند و 
در اجرای قوانین، مقررات، ثبات مالی و 

جذب سود موفق بودیم.
هم چنین ناصر آخوندی در این نشست  
گفت: این جلســه در راســتای منشور 
اخالقی و آشــنایی تمام اعضای هیئت 
مدیــره و مدیران عامل شــرکت ها به 
وظایف ذاتی و قانونی خود برگزار شده 

است
 آخوندی، اظهار داشــت: جلســه هم 
اندیشی هیئت مدیره شرکت های تابعه 
با هیات مدیره ســازمان به منظور ایجاد 
هم افزایی در اثر بخشی، ارزش آفرینی 
و ســود آوری شــرکت ها کمک حائز 
اهمیتي برای مرتفع کردن مشــکالت 
مالی، حســابداری و تسریع در فرایند 

صدور مجوزها دارد.
آخوندی تصریح کرد: با توجه به وظایف 
تعیین شــده  اعضای هیئــت مدیره و 
مدیرعامل شــرکت ها بر اساس قانون 
تجارت، کنترل های داخلی و حاکمیت 
شــرکتی؛ منطقه آزاد را به بازار سرمایه 

متصل می کند.
عضو هیئت مدیره ســازمان منطقه آزاد 
کیش "شفافیت، تصمیم گیری به موقع، 

تصمیمات عادالنه، رعایت حقوق تمام 
ذینفعان به ویژه ســهام داران، مشتریان، 
مردم، کارکنان شــرکت ها و سازمان ها 
را یکی از چهار اصل حاکمیت شرکتی 

برشمرد.
ناصــر آخونــدی یکــی از مهمترین 
مشــکالت سازمان ها را تامین به موقع 
منابع مالی برای اجرای زیرساخت طرح 
ها عنوان کرد که برای محقق شــدن این 
مهم نیاز به حاکمیت شــرکتی است از 
این رو برای این که یک ســازمان پیش 
رونده و پیش برنده باشــیم باید خود را 
با الزامات و قوانین بازار سرمایه کشور و 

دنیا مطابقت دهیم.
آخوندی در رابطــه با ابالغ کمیته نرخ 

گذاری در منطقــه آزاد کیش، گفت: از 
ابتدای اردیبهشــت کمیته نرخ گذاری 
قیمت های را تعیین و ابتدای خرداد ابالغ 
می کند و بر اساس این فرآیند شرکت ها 
نسبت به اعمال علی الحساب در انعقاد 

قرارداد ها اقدام می کنند.
به گفته آخوندی بر اساس قانون زمانی 
که کمیته نرخ گذاری قیمت ها را تعیین 
می کند نیاز بــه تصویب هیئت مدیره 
نیســت و از همان روز قابلیت اجرایی 

دارد.
هم چنین سعید پورعلی معاون فرهنگی 
و اجتماعــی و سرپرســت معاونــت 
گردشگری ســازمان منطقه آزاد کیش 
مفهوم حاکمیت شرکتی را گفتمان غالب 
در ســازمان عنوان کرد و افزود: سازمان 
نقش حاکمیت جزیره را دارد و در ماده 5 
قوانین و مقررات مناطق آزاد اشاره شده 
که هر منطقه توســط سازمانی اداره می 
شود که به صورت شرکت با شخصیت 
حقوقی مستقل تشکیل شود و سرمایه آن 

منطقه هم متعلق به دولت است.
پورعلی در ادامه تصریح کرد: ســازمان 
مفهومی به نام حاکمیت است، در مفهوم 
حاکمیت نوعــی انحصار وجود دارد و 
یک قلمرو عرضی  9۱ کیلومتر را سازمان 
منطقه آزاد کیــش از دولت گرفته و در 
برنامه راهبردی سه ساله الگو سازی یکی 

از وظایف سازمان محسوب می شود.
بــه گفته پورعلی الگو ســازی "پیوند 

با اقتصاد بیــن المللی، انتقــال دانش 
و فنــاوری، طراحی هــای پروژه های 
جسورانه، استفاده از شرکت های دانش 
بنیان و حکمرانی مطلوب محلی" یکی 
از وظایف ســازمان منطقه آزاد کیش به 
عنوان نماینده عالــی دولت در منطقه 

است.
وی افزود: مفهوم حاکمیت شــرکتی 
فراتر از مفهوم مدیریت شرکتی است 
و باید از مفهوم حاکمیت شــرکتی در 
قالب مفهوم مسئولیت اجتماعی بهره 
مند شویم تا "جامعه ای بهتر، مطلوب 
تر، محیط زیست مناسب، انسان های 
ســالم، بهداشــت و آموزش بهتری" 

داشته باشیم.

تاکید بر توجه به  مطالعات نظری 
در توسعه پایدار 

تمدید طرح ترخیص فوق العاده 
خودرو های توقیفی  در جزیره کیش 
اقتصاد کیش -  رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی ویژه کیش از تمدید طرح 

ترخیص فوق العاده خودرو های توقیفی تا ۱۸ مهر خبر داد.
به گزارش خاقتصاد  کیش، سرگرد مهدی توانگر گفت: طرح تسهیل در ترخیص 
خودرو های توقیفی که از ۱۸ خرداد آغاز شده با اتمام مهلت دو ماهه با تدبیر رئیس 

پلیس راهور ناجا تا ۱۸ مهرماه تمدید شد.
وی با بیان اینکه در ۲ ســال گذشــته برای رفاه حال شهروندان اقدامات و خدمات 
گسترده ای از سوي پلیس راهور ارائه شده است، گفت: طرح قسط بندي جریمه های 
رانندگی، نوبت دهی اینترنتی، طرح کاهش مراجعان به پلیس راهور، سیستمی شدن 
توقیف و رفع توقیف قضایی، ترخیص موتورســیکلت های رسوبی از جمله این 

اقدامات است.
ســرگرد توانگر گفت: خودروهای فرسوده و همچنین خودروهایی که هیچ گونه 

سابقه ای در سامانه شماره گذاری پلیس ندارند از این خدمات مستثنی هستند.

ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس 
در صداوسیمای کیش  اعالم شد 

اقتصاد کیش - دو ویژه برنامه حکایت عاشــقی و کشــتی نجات به مناســبت 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس از صداوسیمای مرکز کیش به روی آنتن می رود.

بــه گزارش اقتصاد  کیش، روابط عمومی صداوســیمای مرکز کیش اعالم کرد: 
حکایت عاشقی عنوان ویژه برنامه رادیویی است که از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر از رادیو 

کیش پخش می شود.
برنامه حکایت عاشقی به تهیه کنندگی محسن صبری از ساعت ۱۲:45 تا ۱۳:۱5 

روی آنتن می رود.
برنامه تلویزیونی کشتی نجات نیز در هفته دفاع مقدس از سیمای مرکز کیش پخش 

می شود.
این برنامه با همکاری پایگاه پدافند هوایی و ناحیه مقاومت بسیج کیش تولید می شود.

مهدی روحی تهیه کننده این برنامه تلویزیونی است.
برنامه کشتی نجات از ۳۰ شهریور تا ۳ مهر از ساعت ۲۲ به مدت 5۰ دقیقه روی 

آنتن می رود.

اقتصاد کیش - رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی کیش گفت: در آستانه بازگشایی 
مدارس و آغاز ســال تحصیلی جدید، جشــن عاطفه ها در کیش در حال برگزاری 

است.
به گزارش اقتصاد  کیش، عطاء اله میرزاده گفت: جشن عاطفه ها با هدف کمک به 
دانش آموزان نیازمند و با همکاری کمیته امداد امام خمینی )ره(، صدا و سیما، آموزش 
و پرورش، سازمان دانش آموزی و نیروی مقاومت بسیج از ۲۰ شهریور آغاز شده 

و تا یازدهم مهر ادامه خواهد داشت.
وی گفت: خیران و نیکوکاران می توانند با وارد کردن کد دستوری ۷۷۷#*۸۸۷۷* 

کمک های خود را به دانش آموزان نیازمند اهدا کنند.
میرزاده گفت: شماره کارت ۶۰۳۷99۷95۰۰۲۷9۳9 نیز برای واریز وجوهات نقدی 
و ارســال عدد ۱۰۰ به ســامانه ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ نیز برای ارسال کمک های نقدی در 

نظر گرفته شده اند.
وی گفت: خیران همچنین می توانند با رعایت دستورالعمل های بهداشتی حضوری 
به کمیته امداد امام خمینی )ره( مراجعه و کمک های نقدی و غیر نقدی خود را در 

آستانه سال تحصیلی به دانش آموزان اهدا کنند.

برگزاری جشن عاطفه ها 
در کیش 

اقتصاد کیش -    جلسه کمیته بازگشایی مدارس در سال تحصیلی ۱4۰۰ با هدف برنامه 
ریزی و فراهم آوردن شرایط الزم برای نحوه بازگشایی مدارس در کیش برگزار شد.

به گزارش اقتصاد  کیش، روابط عمومی مرکز توســعه ســالمت کیش اعالم کرد: 
نحوه بازگشــایی مدارس، برگزاری جلســه توجیهی مدیران مدارس براي اجرای 
دستورالعمل های بهداشتی، انجام بازدید های مشترک کارشناسان آموزش و پرورش 
و مرکز توسعه سالمت از مدارس، تهیه مطالب و محتوای آموزشی در قالب کلیپ، 
انیمیشن برای آگاهی والدین و دانش آموزان، برخورد با نقض کنندگان مصوبات ستاد 

اقدامات پیشگیرانه کرونا در اماکن آموزشی از مصوبات این جلسه بود.
براســاس اعالم دبیر شــوراي ســالمت کیش تا اطالع ثانوی آموزش در مدارس و 

دانشگاه های جزیره کیش غیر حضوری و بصورت مجازی خواهد بود.
این جلسه با حضور مدیر فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش، رئیس آموزش و پرورش، 
رئیس اداره نظارت بر مراکز آموزشی، و کارشناسان آموزش و پرورش و مرکز توسعه 

سالمت کیش برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته بازگشایی 
مدارس در کیش 

اقتصاد کیش -   سخنگوی شورای سالمت کیش گفت: آمار تجمیعی واکسیناسیون 
در جزیره کیش به 4۰ هزار و ۱۲ ُدز رسید.

به گزارش اقتصاد  کیش، دکتر محمدرضا رضانیا گفت: از آغاز واکسیناسیون در جزیره 
کیش در نوبت اول ۲۸ هزار و 9۰۶ ُدز واکسن تزریق شده است.

وی گفت: ساکنان جزیره کیش ۱۱ هزار و ۱۰۶ ُدز واکسن نوبت دوم  را نیز دریافت 
کرده اند .

دکتر رضانیا گفت: روز گذشــته نیز هزار و ۲۱5 ُدز واکســن به ساکنان باالی ۱۸ سال 
کیش تزریق شد.

روابط عمومی مرکز توسعه سالمت کیش از ساکنان جزیره کیش درخواست کرد برای 
انجام واکسیناسیون به سامانه salamat.gov.ir مراجعه و پس از نام نویسی و گرفتن 

نوبت منتظر دریافت پیامک باشند.
ساکنان جزیره کیش با توجه به شیوع ویروس کرونا از تجمع بدون دریافت پیامک و 
یا نوبت اعالمی به تاالر شهر مراجعه نکنند و منتظر فرارسیدن نوبت و دریافت پیامک 

تزریق واکسن باشند.

تزریق ۴۰ هزار ُدز واکسن 
در جزیره کیش 

سخنگوی شورای سالمت کیش  اعالم کرد:

اقتصاد کیش -  مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش ضمن تاکید بر لزوم 
رعایت نظم و انضباط شــهری از اصالح معابر و دسترسی ها به اماکن گردشگری و 

اقامتی خبر داد. 
به گزارش اقتصاد کیش ،  مهندس عبدالنبی شرفی در بازدید از برخی هتل های جزیره 
کیش ضمن اشــاره به ضرورت توسعه زیر ســاخت ها و استاندارد سازی خدمات 
گردشگری به عنوان محور فعالیت های اقتصادی در جزیره کیش گفت : با توجه به 
اینکه در روند ساخت برخی اماکن اقامتی راه های دسترسی به گونه ای طراحی شده که 
ترافیک شهری را با مشکل مواجه می سازد ، شرکت عمران ، آ ب و خدمات با همکاری 
پلیس راهور آماده است تا در جهت اصالح این معابر با سرمایه گذاران همکاری کند.

مهندس شرفی با بیان اینکه  توجه سرمایه گذاران به رعایت کامل ضوابط شهر سازی در 
طراحی و ساخت هتل ها ضروری است اظهار داشت : با توجه به اینکه برخی هتل ها 
در طرح های توسعه ای خود این ضوابط را به طور کامل رعایت نکرده اند ، در حال 
حاضر در برخی معابر مشکالتی در حوزه ترافیک شهری ایجاد می شود که باید برای 

رفع آن و حفظ انضباط ترافیکی تالش کرد.

اصالح معابر و بهسازی مسیردسترسی 
به هتل ها و مجتمع های مسکونی

 توسط شرکت عمران ، آب و خدمات کیش بررسی شد؛

کیشوند گرامی:
پلیس راهنمایی و رانندگی ف.ا. ویژه کیش

رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی 
و نشانه ی فرهنگ باالی کیشوندان است.


