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اقتصـاد کیـش
سازمانآگهیها
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دستیار دبیر مناطق آزاد در رفع موانع 
سرمایه گذاری  و تولید منصوب شد 

اقتصاد کیش -   با حکم مشــاور رئیس جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، »کیهان عباســیان« با حفظ سمت به عنوان »دستیار دبیر در رفع موانع 
ســرمایه گذاری و تولید فعاالن اقتصادی دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی« این دبیرخانه منصوب شد. 
به گزارش اقتصاد کیش ، »حمیدرضا مومنی« در این حکم آورده است؛

جناب آقای کیهان عباسیان
نظر به تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی؛ به موجب این حکم و با حفظ سمت به عنوان 
»دستیار دبیر در رفع موانع سرمایه گذاری و تولید فعاالن اقتصادی دبیرخانه شورایعالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی« منصوب می شوید. 
انتظار می رود با اتکال به خدواند متعال و با بهره گیری از برنامه ریزی منسجم با پیگیری 
مســتمر با هدف حل و فصل مشکالت سرمایه گذاران واحدهای تولیدی و فعاالن 
اقتصادی، تکمیل و راه اندازی طرح های شاخص نیمه تمام، تامین منابع مالی و همچنین 
رفع مشکالت مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، شناسایی و اولویت بندی حل 
معضالت توسعه صادرات و رفع موانع صادرات از مناطق آزاد و سایر موارد ارجاعی 
در جهت توسعه اقتصادی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی اهتمام ورزید. 
امید اســت با اســتعانت از پروردگار متعال در انجام وظایف محوله، پیشبرد اهداف 

دبیرخانه و همکاری و تعامل با معاونت اقتصادی موفق و سربلند باشید.
گفتنی است؛ »کیهان عباسیان« در حال حاضر مسئولیت مشاور دبیر در روابط تجارت 

بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز برعهده دارد.

مومنی هم چنان حکم میدهد!

ضرورت بازنگری در ردیف های اعتبارات 
طرح های عمرانی و زیر بنایی کیش

 

اقتصاد کیش -  مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش  بازنگری در تامین 
اعتبارات اجرایی طرح های عمرانی و زیر بنایی را زمینه ساز موفقیت شرکت در اجرای 

برنامه های عملیاتی دانست. 
به گزارش اقتصاد کیش  در نشست هم اندیشی هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با 
هیئت مدیره شرکت های تابعه که با حضور جعفر آهنگران رییس هیات مدیره و مدیر 
عامل و معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران عامل شرکت های تابعه 
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 شد،  مهندس عبدالنبی 
شرفی مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت  عمران ، آب و خدمات کیش ضمن 
اشاره به ضرورت بازنگری در ردیف های مرتبط با اعتبارات اجرایی طرح های عمرانی 
و زیر بنایی گفت: با توجه به تغییرات و افزایش بودجه طرهای ابالغی در سال جاری 
نسبت به بودجه پیش بینی شده ، بازنگری ردیف های اعتباری و اولویت بندی اجرا 
و انجام مراحل قراردادی به گونه ای که شرکت در پایان دوره  مالی دچار انحراف از 

عملکرد نباشد ضروری است .
وی افزود: در برخی طرح ها نیازمند اصالح بودجه هستیم به طور مثال در عملیات 
بهسازی و نوسازی کف پوش های شهری ظرفیت شرکت ما در ماه های گذشته به اتمام 
رسیده و از آن ها استفاده شده و نیاز است تا در اصالح بودجه یک تغییر و نگاه جدی 

داشته باشیم تا در طرح  های عمرانی و زیربنایی تا پایان سال با مشکل مواجه نشویم.
مدیرعامل شــرکت عمران، آب و خدمات کیش اظهار داشــت : کسب درآمد برای 
خدمات دهی مطلوب به ساکنان و پیش بینی منابع درآمدی مستلزم طرح و تصویب 
برخی عوارض و وصول آن اســت و این امر مســتلزم مصوبات  سازمان منطقه آزاد 

کیش است
 مهندس شرفی همچنین بر تسریع برگزاری کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون 
اقتصادی، شورای شهرسازی و معماری و کمیته زمان هدر رفت و شورای حقوقی 
با هدف افزایش رضایتمندی ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی تاکید کرد و گفت: 
برگزاری منظم و مستمر این جلسات و اجتناب از تاخیر در ابالغ مصوبات و هماهنگی 
در اتخاذ تصمیمات روند ارائه خدمات را آســان تر کرده و کیفت خدمات را ارتقاء 

خواهد داد.
رییس هیات مدیره شرکت عمران ، آب و خدمات کیش  خواستار تسریع در روند ابالغ 
طرح ساماندهی سواحل شد و با بیان اینکه ساماندهی غرفه ها و رستوران های ساحلی 
کیش زمینه ساز ارتقاء خدمات شهری و گردشگری است گفت: : تعداد زیادی غرفه 
و رستوران در نوار ساحلی جزیره وجود دارد که قرارداد  آن ها باید تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد : برخی از این غرفه های ساحلی بدون تعیین تکلیف قرار دادها در 
حال بهره برداری هستند و الزم است قراردادهای زمین آنها و سپس کاربری، مجوزهای 

شهرسازی و پرداخت پذیره های مربوطه مشخص شود.

مدیر عامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش عنوان کرد:

   اقتصاد کیش - بحث در مورد جایگاه قانونی شورای شهر در مناطق آزاد و در جزیره کیش قدمتی دیرینه دارد و به دفعات مطرح شده 
است  وامروزه  تا حدودی وضعیت آن در جامعه پس از سالها فعالیت شوراها پذیرفته شده است  و میزان انتظارات مردم از شورا  در تعریفی 
که از آن در حوزه مناطق آزاد وجود دارد ،مشخص شده است  اما  در دور جدید فعالیت شورای شهر که انتخابات آن  در خردادماه همراه با 

سراسر کشور برگزار شد ، خبری از فعالیت موثر این شورا  به گوش نمیرسد!

به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ انتخابات شــورای 
شهربعنوان پارلمان محلی  که همواره با  شور و شعف 
زیادی برگزار می گردد  و کاندیداها با انواع شعارهای 
تبلیغاتی ســعی در جلب اعتمــاد و رای  مردم دارند ؛ 
متاسفانه پس ازپایان  انتخابات فروکش می کند  .اینکه 
مردم از اعضای شورای شهر به عنوان نماینده خود توقع 
پیگیری خواسته ها و مطالباتشان  را دارند امری بدیهی 
اســت و اعضا شورا موظف و متعهدند در چارچوپ 
اختیــارات قانونی خود  و وعده هایی که به مردم داده 
اند ،مشکالت و مطالبات مردم را پیگیری کنند . اصوال  
اعضا منتخب باید مشخص کنند هدف شان از ورود به 
این کارزار چیست ؟ چه برنامه ای برای خدمت به مردم 
دارند و اکنون بعد از گذشت 3 ماه از دور جدید فعالیت 
شورا چه کاری انجام داده اند .اصال کجایند ! و در این 
مدت چقدر پیگیر مطالبات و رفع مشکالت مردم بوده 
اند . در دوره جدید چند جلسه تشکیل شده است ؟ چند 
بازدید برای رسیدگی به مشکالت ساکنین و شهروندان 
انجام شــده است و اگر شده برای حل این مشکالت 
چه اقداماتی  تاکنون انجام شــده است؟ بهرحال 3 ماه 
فرصت کمی نیســت ! و امروز اعضا محترم شورای 
شهر باید پاسخگوی عملکرد 3 ماهه شورا باشند و به 
مــردم گزارش دهند . در این مدت بجز خبر مربوط به 
نشست داخلی اعضا شورا برای تعیین عناوین اعضا ء 
خبر دیگری در سطح جامعه  از فعالیت شورا ی شهر 
منتشر نشده است و این نگران کننده است! آیا شورای 
شهر کیش در دوره جدید پس از سپری نمودن یک دوره 
نسبتا قابل قبول در دوره گذشته  ،بار دیگر افول خواهد 
کرد  و شرایطی مشابه دورهای آغازین خواهد داشت؟!

با این همه مشکالت موجود در سطح جزیره از رکود 
اقتصادی ، تا وضعیت نابسامان مدیریتی در بسیاری از 
حوزه ها ، مشکالت ناشی از کرونا ، وضعیت نه چندان 
مطلوب گردشــگری بعلت شرایط موجود  کرونا در 
کشــور ، مشکالت کیش ایر و نرخ بلیط ها ، بهداشت 
و درمان شهروندان ، مسائل و مشکالت بومیان و... و... 
دهها مشکل دیگری که وجود دارد شورای شهر واقعا 

کجاست و  پیگیر حل کدام یک از اینها بوده است ؟!
دوره ششم انتخابات شورای شهر کیش در حالی برگزار 
شد که  عبدالنبی شرفی ،حجت بزنی، لیال زارعی، بدریه 
بحرینی، محمد طاهری به عنوان اعضای ششمین دوره 
شــورای اسالمی شــهر کیش انتخاب شدند که البته 
عبدالنبی شــرفی  که در دوره قبل برای مدت 2 ســال 
ریاست شورا را بر عهده داشت بعدا از این ترکیب استعفا 
داد تا نفر علی البدل جایگزین شــود. پس از برگزاری 
مراســم تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه که با حضور 
نماینده فرماندار و مدیر امور اجتماعی سازمان منطقه 
آزاد در کیش  برگزار شد؛ حجت بزنی به عنوان رئیس 
شورا ، لیال زارعی به عنوان نایب رئیس و بدریه بحرینی 
به عنوان دبیر و سخنگوی شورای اسالمی شهر کیش 
انتخاب شدند . از میان اعضای فعلی  محمد طاهری و 
بدریه بحرینی سابقه حضور در دوره های قبلی  شورای 

شهر کیش برخوردارند.
حال ســوال اینجاست که  آیا خالءهای قانونی که در 
شــورای شهر در مناطق آزاد وجود دارد باید مردم را به 
این باور برساند که نمایندگان منتخب آنها عمال توان 
یــا قدرتی  در پیگیری امور ندارنــد و یا  می توانند از 
نمایندگانشان پیگیری خواسته هایشان را داشته باشند! 

و آیــا از همین اندک ظرفیت قدرت و توان شــوراها 
در مناطق آزاد هم بخوبی و بدرســتی استفاده می شود 
یا خیر ؟ این روزها خبری از فعالیت  شــورای شــهر 
کیش نیســت  ودر بســیاری از موارد و مشکالتی  که 
طی ماههای گذشــته وجود داشته و به وقوع پیوسته ، 
حداقــل اعالم موضع و یا اظهار نظری هم از هیچ یک 
از اعضای شورای شهر ندیده ایم !. در هر حال مردم و 
کســانی که پای صندوق های رای رفتند از نمایندگان 
خود انتظار دارند که گزارشــی از فعالیت های جاری 
شــورای شهر کیش ارائه کنند ودر مورد اتفاقات شهر 
اعالم نظر کنند، اگر هم واقعا جایگاه شورای شهر کیش 
تنها حالت تشریفاتی  دارد ، اعالم شود و اگر این چنین 
اســت این همه شوق و تالش برای  دست یابی به این 
کرسی ها و آن همه شعارهای جوراجور و وعده به مردم  

در ایام انتخابات چیست؟!
حتی اینکه سازمان منطقه آزاد کیش  هم چقدر در اداره 
امور مختلف جزیره شورای شهر را به کار بگیرد یا نگیرد 
هم بنظر می رسد به  میزان و توان اعضا شورا بستگی 

دارد کــه چقدر از قدرت پیگیری ، رایزنی و چانه زنی 
برخوردار باشند تا به جایگاه شورا بتوانند مشروعیت  و 
حق بدهند آیا اعضا فعلی شورای شهر از چنین توانی 
برخوردارند؟ اعضا شــورا بهر حال نمایندگان مردم 
هستند که با رای مستقیم آنها انتخاب شده اند و حداقل 
می توانند بازوی مشورتی  خوب و قابل اعتمادی  برای 
مدیران منطقه آزاد کیش در انتقال مشکالت و مطالبات 
آنها و مشارکت در توسعه و عمران کیش  باشند . از آنها با 
توجه به تعریف  حاکمیت منطقه آزاد انتظارات آن چنانی 
وجود ندارد اما آیا در همین اندازه انتظارات موجود اصال 
هستند ؟! حضوری دارند ؟ کاری می کنند ؟ یا نه فقط 

هدف کسب رای مردم بود !!
در این 3 ماه فعالیت دور جدید ، شــورای شهر کجای 
مسائل و مشکالت جزیره ایستاده است و چکار کرده 

است؟!
کیشوندان چه می گویند؟ 

 در ادامــه مرور گفــت و گوی خبرنگار اقتصاد کیش 
در موضوع شــورای شهر کیش با مردم خالی از لطف 

نیست.
 کیشوندی بر این باور است که همه امور در جزیره  در  
دست سازمان منطقه آزاد می باشد و شورای شهر هیچ 
جایگاهی در کیش ندارد. در حالی که بیشــتر اعضای 
شورای شهر را کارکنان سازمان منطقه آزاد تشکیل می 
دهند، از آنها نمی توان انتظار بیشــتری داشت.  و اتفاقا 
سازمان منطقه آزاد کیش  هم بی میل نیست کارمندانش  
عضو شورای شهر باشند ، تا عمال جایگاه شورای شهر 
خنثی باشد! اگر در نظر بگیریم که کارکنان منطقه آزاد 
و شــرکت های تابع آن پنج هزار نفر باشند با خانواده 
هایشــان ده هزار نفر می شــوند که اگر این افراد رای 
بدهند، قطعا کسانی رای می آورند که کارمند سازمان 

منطقه آزاد کیش بوده اند ! 
خانمی میانســال با بیان اینکه اگرچه قانون منطقه آزاد 
تجاری محدودکننده  وظایف و اختیارات  شورا است، 
اما شورای شهر می توانند این موانع را با رایزنی و مذاکره 
بر طرف کنند، وی گفت: این امر مســتلزم آن است که 
شــورای شهر مستقل باشد، زیرا اعضای شورای شهر 
زمانی  واکنش هایی را در مورد مسائل شهری نشان می 
دهند  که تهدیدی برای شغل و جایگاه خودشان نداشته 
باشد!.وی افزود: تکلیف شورای شهر در مناطق آزاد باید 
توسط مجلس شورای اسالمی مشخص شود که در آن 
شورای شهر کار نظارت بر اداره امور شهر را انجام دهد 
و در این صورت حدود زیادی از مشکالت کیشوندان 

حل خواهد شد.
یکی از تاکسیداران در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: 
شــورای شهر در مدیریت و عمران شهری نقش تاثیر 
گذاری دارد، اما در مناطق آزاد عمال کارایی ندارد و دلیل 
آن تعارض قوانین اداره این منطقه یا قوانین شورای شهر 
و روستا می باشد.شورای شهر کیش اگر بخواهد کاری 
از پیش ببرد بدون پشتوانه قانونی، اجرایی و تامین مالی 
نمیتواند و برای رفع این مشکالت سازمان منطقه آزاد  
باید یکبار برای همیشه موضع خود را در مورد  شورای 

شهر مشخص کند.
آقای میانسال گفت: از نگاه من نوعی بی اعتمادی بین 
مردم و شورای شهر کیش وجود دارد که از عملکرد بی 
نتیجه شــورا ناشی می شود.  باید بگویم بعضا سازمان 
منطقه آزاد کیش برای شورای شهر کیش جایگاه خاصی 
قائل نیست. برخی اختالفات درونی اعضا هم به نوعی 
حکایت از بی اعتمادی درونی شــوراها بوده و تشدید 
کننده این بی اعتمادی می گردد. شــورایی اثر بخش 
خواهد بود که تصمیماتش مورد پذیرش همه باشد و به 

خود باوری رسیده باشد.
یکــی از غرفه داران نیز بــا بیان اینکه قبل از انتخابات 
تبلیغات وسیع و شعارهای انتخاباتی فراوان و قول ها و 
وعده های زیادی به مردم داده می شود اما متاسفانه بعد 
از اینکه نمایندگان انتخاب و معرفی می شود در طول 
دوره 4 ساله هیچ برآیند و نتیجه ای دیده نمی شود. به 
همین دلیل در هر دوره کاهش مشارکت مردم را نسبت 

به دوره قبل شاهد هستیم.
کیشوند دیگری با انتقاد از اینکه باید یک بار برای همیشه 
قانون چگونگی عملکرد شــورای شهر در مناطق آزاد 
بررســی و نتیجه آن اعالم شود گفت: جایگاه شورای 
شــهر کیش صرفا صوری اســت و اگر از نمایندگان 
منتخبمان انتظار پیگیری امور را داشته باشیم به جایی 
نمی رسد . یکبار برای همیشه شورای شهر از بالتکلیفی 

دربیایند تا مردم هم تکلیفشان را بدانند!
جوانــی با بیان اینکه شــوراها  باید برآیند اندیشــه 
شهروندان و محل تبادل آراء درخور و شایسته و علمی 
و برنامه  ریزی شده باشند و حتی االمکان دربرگیرنده 
مجموعه ای از افراد با دانش و مهارت و تخصص های 
مورد نیاز مختلف و دارای تعهد باشــند. بدون وجود 
چنیــن تخصص هایی تحلیل ها نامفهوم و راه حل ها 
غیر علمــی و نتیجه نامطلوب خواهد بود. خدمات و 
فعالیتهای هر شهری متنوع هستند، بنابراین اداره شهر 
نیازمند یک شورای چند رشته ای است و تابلوی این 
شــورا باید یک تابلوی کامل با قطعات متناسب باشد. 
یک تابلوی ناموزون و نامتناسب قطعا زیبا و ارزشمند 

نخواهد بود.  
یک دانشجوی ســال سوم مهندسی در گفت و گو با 
خبرنگار ما گفت: مطلب مهم به انزوا رفتن و بهتر بگویم 
ناپدید شدن اعضای شورای شهر بعد از انتخابات است. 
نه تنها بندرت بعنوان یک عضوی شورا حضور می یابند 
بلکه جامعه بعضا نــام آنها را فراموش خواهد کرد. از 
مهمترین نقطه ضعف های شوراها در این چند دوره که 
موجب تضعیف جایگاه این پارلمان محلی شده است، 
همین موضوع است. اعضای شورای شهر در ابتدا باید 
خودشان را به رسمیت بشناسند تا دیگران نیز آنها را به 
رسمیت بشناسند. تا مادامی که این تسلسل باطل ادامه 

پیدا کند اوضاع همین خواهد بود.
نتیجه گیری

اعضای شورای شــهر باید در دسترس ترین مدیران 
یک جامعه باشند. مردم باید مستقیما نظارگر سخنان، 
پیشــنهادها و تصمیمات آنها باشــند. عدم برگزاری 
جلســات بصورت علنی در حضور مردم، عدم نظر 
سنجی از مردم، بی توجهی به بسیاری از شرح وظایف 
منجمله شــکل دهی انجمن هــا، توجه به وضعیت 
فرهنگی جامعه، توجه به وضعیت بهداشتی شهر و .... 
مردم را نسبت به این مجلس مهم بی تفاوت کرده و بعضا 
آن را اضافه قلمداد می کنند. شورای شهر کیش هنوز در 
عمل بعنوان نهادی موثر پذیرفته نشده  و موازی کاری، 
دخالت ها مســتقیم و غیر مستقیم, اختالفات  درونی 
اعضای شورا، عدم قاطعیت و ضعف اجرایی و علمی 
و برنامه ریزی در شوراها، عدم انعکاس کامل جلسات 
و تبیین شرح وظایف و ... موانع جدی بر سر راه اعمال 
وظایف قرار داده اند. به نظر می رسد سازمان منطقه آزاد 
کیــش هم در تثبیت و یا عدم تثبیت آن می تواند نقش 
موثری داشته باشد و به عنوان نهاد حاکمیتی جزیره در 

این باره تعیین تکلیف کند.
در هر حال امید اســت بتوانیم در دوره ششــم شاهد 
شــکل گیری شــورای متفاوت تری در جزیره کیش 

باشیم.

انتظار کیشوندان از شورای شهر

اقتصاد کیش -     مدیر اداره کار و خدمات اشــتغال ســازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
امسال حضور کارگران اتباع خارجی در این جزیره با ۱3 درصد کاهش نسبت به سال 

گذشته به 2 هزار و ۸۱۸ نفر رسیده است.
محمدعلی جالیر با بیان اینکه ملیت کارگران خارجی این جزیره از 2۰ کشور جهان 
اســت اظهار داشــت: افغانستان با 2 هزار و ۶4۱ نفر، هندوستان با ۱2۱ نفر ، فلیپین با 
۱3 نفر، چین با ۱۰ نفر ، تایلند با ۶ نفر و پاکستان با پنج نفر بیشترین فراوانی کارگران 

دارای مجوز را دارند.
وی اضافه کرد: ترکمنســتان، سوریه، بنگالدش، روسیه، ترکیه، مصرر، یونان، لبنان، 
عراق، سریالنکا، تاجیکستان، اوگاندا و اندونزی دیگر کشورهایی است که اتباع آنها 

در این جزیره دارای مجوز فعالیت هستند.
جالیر افزود: اکنون تمامی این افراد در اداره کار، خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد 
کیش دارای پروانه کار بر اساس گواهی سالمت، بیمه حوادث کارگری، قرارداد کار و 

تایید مراجع ذیصالح هستند.
وی افزود: کارفرمایان نیز بر اساس قوانین موجود حقوق آنان را پرداخت می کنند و 
درصورتی که هرکدام از این کارگران نسبت به عدم رعایت حقوق خود متعرض باشند 

این اداره همانند کارگران ایرانی موظف به رسیدگی است.
مدیر اداره کار و خدمات اشــتغال منطقه آزاد کیش یادآور شــد: طبق ماده 4۱ قانون 
کار در مناطق آزاد، می توان حداکثر تا ۱۰ درصد کارگران هر منطقه را اتباع خارجی 

استفاده کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به آمار رسمی کارگران این جزیره شامل 32 هزار بیمه شده تامین 
اجتماعی فعالیت 2 هزار و ۸۱۸ کارگر اتباع خارجی همچنان به نرم حداکثر نرسیده و 

اداره کار و خدمات اشتغال جزیره این اصول را رعایت کرده است.
نرخ بیکاری کیش  کمتر از میانگین کشوری و زیر چهار درصد قرار دارد و این که جزیره 
به دلیل اجرای طرح های مختلف از پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجهی برای جذب 

نیروی کار از نقاط مختلف کشور دارد.

کاهش 13 درصدی  حضورکارگران 
خارجی در  جزیره کیش

اقتصاد کیش -  با پیشــنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و موافقت مدیرکل 
شیالت استان هرمزگان، حمیدرضا بارگاهی به عنوان رئیس اداره شیالت منطقه آزاد 

کیش منصوب شد 
به گزارش اقتصاد  کیش، در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید اداره شیالت منطقه 
آزاد کیش که با حضور سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی، محمد ثاقب فرد مدیر  
کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد؛ حکم حمیدرضا بارگاهی 
به عنوان رئیس اداره شیالت منطقه آزاد کیش که از سوی نبی اله خون میرزایی معاون 
وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران صادر شده بود به ایشان اعطاء و از حمایت ها و 
اقدامات ارزشمند موسی احمدی در زمان تصدی مسئولیت اداره شیالت منطقه آزاد 

کیش قدردانی شد.
سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی و سرپرست معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش در این جلسه گفت: در آینده نزدیک شاهد تحوالت و ارتقای خوبی 
در حوزه های برنامه ریزی و توسعه ظرفیت های ذخایر و منابع آبزی منطقه آزاد کیش 

خواهیم  بود.
پورعلی با اشاره به این که یکی از ظرفیت های جزیره کیش "صیادی و بهره برداری 
پایدار از دخایر ومعادن آبزی" جزیره کیش است، اظهار داشت: در دهه ۶۰ بخش عمده 
ای از مسوولیت شرکت های "صید و توسعه صید" مشارکت در تامین پروتئین کشور 

از طریق صید در خلیج فارس و رساندن دست مصرف کنندگان بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش ارتقاء، بهره وری و عوامل تولید در 
آب های پیرامون را مستلزم دانش، مهارت، برنامه ریزی و مشارکت دانست و افزود: 
نیاز هست ظرفیت دانشی باالیی در اداره شیالت جزیره کیش وجود داشته باشد که 

بتواند راهبری خوبی در این حوزه اعمال کند.
محمد ثاقب فرد مدیر کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت:  معاونت 
فرهنگی و اجتماعی در راستای حقوق سازمان برای انتصاب افراد همسو در ادارات 
استان هرمزگان و ادارات وابسته به دولت اقدام کردند و حکم مسووالن بقیه سازمان ها 
و ادارات نیز با مقررات ماده ۶5 قانون احکام دائمی توسعه و ماده 27 قانون مناطق آزاد 

همسو خواهیم کرد.
ثاقب فرد اظهار داشت: شیالت از مجموعه های خیلی مهم است و حضور شخص 
حمیدرضا بارگاهی با حمایت تمام اقشــار و ذینفعان همراه می تواند این حوزه را 

متحول کند.
حمیدرضا بارگاهی رئیس اداره شــیالت منطقه آزاد کیش با اشــاره به دریا و بخش 
شیالت، افزود: بخش شیالت در جزیره کیش یک نقش محوری میان جامعه صیادی، 

بومیان و جامعه بهره برداری که در اطراف این منطقه صید و صیادی می کنند دارد.
بارگاهی تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده در مقاطع ارشد و دکترا، وضعیت 
زیســتگاه های اطراف جزیره مطلوب نیست به دلیل این که شرایط اقلیمی ناشی از 
گرمای کره زمین و وضعیت بهره برداری در اطراف کیش از سایت های مرجانی به 
عنوان گردشگری دریایی، صید و صیادی که در نوار دورتر از سواحل انجام می شود 

سبب شده زیستگاه های اطراف جزیره کیش سالم نباشند.
به گفته بارگاهی با هدف بهسازی آبزیان در اطراف جزیره کیش، ساماندهی فعالیت های 
صیادی و ظرفیت سازی و پتانسیل یابی فعالیت های گردشگری دریایی در دستور 

کار قرار می گیرد.  

رئیس جدید  اداره شیالت منطقه 
آزاد کیش منصوب شد

با پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و موافقت مدیرکل 
شیالت استان هرمزگان؛

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.

  در آخرین لحظاتی که روزنامه زیر چاپ میرفت اطالع پیداکردیم روز گذشته اعضا دوره جدید شورای شهر کیش جلسه ای مشترک را 
با مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش برگزار نموده اند . امید است این نشست آغازگر حرکت و فعالیت های جدی این دوره شورای 

شهر کیش برای پیگیری مطالبات و خواسته های ساکنین کیش باشد.

مدیر اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش اعالم  کرد:

پیشکسوتان دفاع مقدس
 هرمزگان تجلیل شدند

اقتصاد کیش - جانبازان ،رزمندگان دوران دفاع مقدس و خانواده های شهدا و ایثارگران 
هرمزگان روز گذشته  در آیینی که به صورت ویدیو کنفرانسی با حضور رییس جمهوری 

برگزار شد، مورد تجلیل قرار گرفتند. 
در آیین تجلیل و تکریم سراســری یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت 
خانواده های شهید مهدی ایرانمنش بندری، شهید حمید حسینی، شهیده مدافع سالمت 
حکیمه شب روا، شهید جمادی پور بندری زاده، شهید مدافع حرم خلیل تختی نژاد، شهید 

مدافع حرم عبدالحمید ساالری سردری به نمایندگی از سایر خانواده ها تجلیل شدند.
همچنین به نمایندگی از رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس از حســن زارعی، 
غالمحسین رودباری، موسی آشوری فینی، جهاندار صحرا نشین، محمد سرگزی، 
حشمت اهلل مقدسی، محمد زاورش، حجت االسالم عباس جاودان، رهباز احمدپور 

بخاری هم تجلیل شدند.
سکینه جاور، منیره محمدی از فعاالن دفاع مقدس در هرمزگان، محمدعلی میرزاده، علی 
نیکخواه، محمد روشن فرد، احمد رهبانی مقدم، محمد باران زاده از پیشکسوتان دفاع 

مقدس هم تجلیل شدند.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس هرمزگان در این آیین گفت:  این 
بزرگواران به نمایندگی از سایر خانواده های شهدا، ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع 

مقدس مورد تجلیل قرار گرفتند.
سردار حبیب اهلل میرزایی با بیان اینکه هرمزگان دارای یک هزار و 5۰۰ شهید است، ادامه 
داد: سایر رزمندگان و پیشکسوتان و خانواده های شهدا و ایثارگران در طول سال مورد 

تجلیل قرار می گیرند.

جهتدریافتآخریناخبار
ورویدادهایکیشومنطقه
بهنشانیزیرمراجعهنمایید
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