
با دستور آهنگران؛
  سازه اصطبل های سوارکاری 

کیش تکمیل می شود
جعفر آهنگــران، 
مدیرعامــل ســازمان 
منطقــه آزاد کیــش 
پنجشــنبه یکم مهر 
در بازدیــد از مجموعه 

ســوارکاری المپیک جزیره، دستور تکمیل سازه 
اصطبل های ســوارکاری این منطقه را صادر کرد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین  الملل سازمان 
منطقه آزاد کیش، مجموعه ســوارکاری المپیک 
کیش در زمینی به مساحت 65 هکتار با هدف »بهره 
برداری قرنطینه اســب ایــران، واردات و صادرات 
اسب، برگزاری مسابقات«در سال 1372 احداث 
شده است. این مجموعه دارای 70 باکس اسب است 
که توسط 8 اصطبل این باکس ها پوشش داده می 
شوند و در حال حاضر 60 نفر هنرجو در این مجموعه 
در حال آموزش بوده و 9 راس اسب برای مالکین و 

کیشوندان نگهداری می شود.
    

یک مسئول ذی ربط خبر داد
تسهیل و تسریع در صدور 

مجوزهای بهداشتی جزیره 
ه  ر ا د ا ئیــس  ر
استاندارد و نظارت غذا 
و دارو ســازمان منطقه 
آزاد کیش رفع موانع و 
مشــکالت واحدهای 

تولیدی فرآورده های آرایشی و بهداشتی را در این 
منطقه از اولویت های کاری این اداره عنوان کرد.  به 
گزارش ایلنا؛  وحید آهنگر در جلسه ای که با هدف 
ارائه پیشنهادها، طرح مشکالت و موانع فرآورده های 
آرایشی و بهداشــتی فعال برگزار شد، افزود: ایجاد 
تعامل ســازنده میان ســرمایه گذاران و سازمان و 
حمایت از تولیدات داخلی موجب ارتقای ســطح 
کیفیت محصوالت تولیدی مشــمول استاندارد و 
بهداشت در جزیره کیش خواهد شد. به گفته وی 
در راستای ایجاد تعامل با سرمایه گذاران؛ این حوزه 
نسبت به پیگیری مشکالت عنوان شده و سرعت 
بخشیدن به صدور مجوزهای بهداشتی و استاندارد 
در چارچوب قوانین و ضوابط در دســتور کار قرار 

داده است.
    

برای نخستین بار برگزار می شود 
فستیوال ورزش های الکترونیک 

در کیش
فستیوال ورزش های 
الکترونیــک بــا هدف 
ســطح  ی  تقــا ر ا
فعالیت هــای بدنــی 
و ذهنــی در قالــب 

»گیمینگ« برای نخستین بار در جزیره کیش 
برگزار خواهد شــد.  به گزارش ایلنا؛  مدیرعامل 
موسســه علوم و فنون کیش با بیان این مطلب 
گفت: این فســتیوال از نهم تا 12 مهر امسال با 
5 بازی» کال آو تیوتــی، کالش رویال، فیفا21، 
بیو بی جی، فوتبال 2021«  برگزار خواهد شد. 
مسعود توفیقی »گیمینگ« را به عنوان یکی از 
ورزش های شناخته شــده در جهان عنوان کرد 
و افزود: بازیکن هــا در فرآیند بازی »گیمینگ« 
فعالیت های بدنی و ذهنی دارنــد. به گفته وی، 
با توجه به این که بازی از طریق گوشــی شرکت 
کنندگان در این فستیوال برگزار خواهد شد در 
بخش آنالین و در بستر  اینترنت هیچ محدودیتی 

وجود ندارد.
    

 استقرار تیم سیار انتقال خون 
در جزیره 

تیم ســیار سازمان 
انتقال خون بندر لنگه 
به مــدت ســه روز در 
کیش مستقر می شود.  
به گــزارش ایلنــا؛ تیم 

ســازمان انتقال خون بندر لنگه از 4 تا 6 مهر در 
کلینیک امام علی )ع( مســتقر می شوند و آماده 
دریافت خون اهدایی ســاکنان و گردشــگران 
خواهند بود. داوطلبان اهدا خــون می توانند از 
ساعت 10 تا 16 با در دست داشتن کارت ملی به 

کلینیک امام علی )ع( مراجعه کنند.
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مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد 
کیش تأکید کرد: انجام مطالعات نظری 
در حوزه زیرساخت های نرم؛ زمینه ساز 

اجرای طرح های ملی و فراملی است. 
به گــزارش ایلنا؛ جعفــر آهنگران  
در نشست هم اندیشــی هیئت مدیره 
شــرکت های تابعــه با هیــات مدیره 
سازمان»حاکمیت شــرکتی سازمان 
منطقــه آزاد کیش« که بــا هدف هم 
افزایی، بیان مشکالت، توسعه و تحول 
سازمان، شــرکت ها و موسسات تابعه 
در ســالن رازی مرکــز همایش های 
بین  المللی کیش برگزار شــد؛ بر لزوم 
اهمیــت مطالعات نظری در توســعه 
پایدار به»زیر ساخت های نرم و سخت« 

تاکید کرد.
وی با بیــان این که یکــی از فقدان 
اساسی مناطق آزاد بی اهمیت شمردن 
مبانی نظری است، گفت: اولویت نخست 

در تمام مطالعات انجام شده در خصوص 
مناطق آزاد کشور توجه به زیرساخت ها 

است.
به گفته آهنگران توســعه پایدار، 
زیرساخت های تو وجهی» نرم و سخت« 
است و با انجام مطالعات نظری در حوزه 
زیرساخت های نرم می توان برای اجرای 
طرح های ملی و فراملی به یک اجماع 

رسید.
وی حاکمیــت شــرکتی را یکی از 
مهمترین موضوعات مطرح شــده 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.
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.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
اهتمام ویژه به ابزار های جدید مالی در 
جزیره کیش را از اقدامات مهم سازمان 
دانست و گفت: یکی از موضوعات اصلی 
مناطق آزاد استفاده از ابزار مالی است و 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای 
اســتفاده از این مهم نسبت به تشکیل 
کارگروهی برای اصالح بودجه در مناطق 

آزاد اقدام کرده است.
وی خاطرنشــان کــرد: مجموعه 
سازمان منطقه آزاد کیش در این زمینه 

تجربه ارزنده ای را کسب کرده است.
سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش نیز در ادامه این 
نشست با بیان این که جلسه  هم اندیشی 
هیئت مدیره شرکت های تابعه با هیات 
مدیره ســازمان؛ آغاز فرایند حاکمیت 

شرکتی ســازمان در مناطق آزاد برای 
نخستین بار مطرح می شود، گفت: در 
اجرای قانون مناطــق آزاد، حاکمیت 
شرکتی در منطقه آزاد کیش نوید بخش 
فعالیت های آتی سازمان، کیشوندان و 

فعاالن اقتصادی است.
محمد ثاقب فرد عنــوان کرد: مدل 
شرکت داری سازمان منطقه آزاد کیش 
به گونه ای است که شرکت های ما صرفا 
وظایــف تصدی گرایــی در چارچوب 
جذب ســود و افزایش دارایی را ندارند، 
بلکه بخشی از حاکمیت ســازمان در 
برخی موارد توسط شرکت ها انجام می 
شود و این مهم دســتاورد بزرگی برای 

شرکت های تابعه است.
به گفته وی در ســال مالی 99 تمام 
مجامع شــرکت ها برگزار شــد و برای 
نخستین بار از سازمان حسابرسی بازرس 
مستقل،  ســازمان و شرکت های تابعه 
گزارش مقبولی دریافــت کردند و در 
اجرای قوانین، مقــررات، ثبات مالی و 

جذب سود موفق بودیم.
همچنین عضو هیئت مدیره سازمان 
منطقه آزاد کیش در این جلسه گفت: 
این جلســه در راستای منشور اخالقی 
و آشــنایی تمام اعضای هیئت مدیره و 
مدیران عامل شرکت ها به وظایف ذاتی 

و قانونی خود برگزار شده است
 ناصر آخوندی،  افزود: جلســه هم 
اندیشی هیئت مدیره شرکت های تابعه 
با هیات مدیره سازمان به منظور ایجاد هم 
افزایی در اثر بخشی، ارزش آفرینی و سود 
آوری شرکت ها کمک حائز اهمیت برای 
مرتفع کردن مشکالت مالی، حسابداری 

و تسریع در فرایند صدور مجوزها دارد.
آخونــدی در ادامه ســخنان خود 
تصریح کرد: با توجه به وظایف تعیین 

شده  اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت ها بر اســاس قانون تجارت، 
کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی؛ 
منطقه آزاد را به بازار ســرمایه متصل 

می کند.
عضو هیئت مدیره سازمان منطقه 
آزاد کیش شــفافیت، تصمیم گیری 
به موقع، تصمیمــات عادالنه، رعایت 
حقوق تمام ذینفعان به ویژه سهام داران، 
مشتریان، مردم، کارکنان شرکت ها و 
سازمان ها را یکی از چهار اصل حاکمیت 

شرکتی برشمرد.
آخوندی یکی از مهمترین مشکالت 
سازمان ها را تامین به موقع منابع مالی 
برای اجرای زیرساخت طرح ها عنوان 
کرد که برای محقق شدن این مهم نیاز 
به حاکمیت شــرکتی اســت از این رو 
برای این که یک سازمان پیش رونده و 
پیش برنده باشیم باید خود را با الزامات و 
قوانین بازار سرمایه کشور و دنیا مطابقت 

دهیم.
وی در رابطــه بــا ابــالغ کمیتــه 
نرخ   گذاری در منطقه آزاد کیش، گفت: 
از ابتدای اردیبهشت 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 اســاس قانون 
زمانی که کمیته نرخ   گذاری قیمت ها 
را تعیین می کند نیاز به تصویب هیئت 
مدیره نیســت و از همــان روز قابلیت 

اجرایی دارد.
در این نشســت،  معاون فرهنگی 
و اجتماعــی و سرپرســت معاونــت 
گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
نیز 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 توسط سازمانی 
اداره می شــود که به صورت شرکت با 
شخصیت حقوقی مســتقل تشکیل 
شود و سرمایه آن منطقه هم متعلق به 

دولت است.
سعید پورعلی در ادامه تصریح کرد: 
سازمان مفهومی به نام حاکمیت است، 
در مفهوم حاکمیت نوعی انحصار وجود 
دارد و یک قلمــرو عرضی  91 کیلومتر 
را ســازمان منطقه آزاد کیش از دولت 
گرفته و در برنامه راهبردی سه ساله الگو 
سازی یکی از وظایف سازمان محسوب 

می شود.
به گفته پورعلی الگو سازی »پیوند 
با اقتصاد بین  المللی، انتقــال دانش و 
فنــاوری، طراحی هــای پروژه هــای 
جسورانه، استفاده از شرکت های دانش 
بنیــان و حکمرانی مطلــوب محلی« 
یکــی از وظایف ســازمان منطقه آزاد 
کیش به عنوان نماینده عالی دولت در 

منطقه است.
وی افزود: مفهوم حاکمیت شرکتی 
فراتر از مفهوم مدیریت شرکتی است و 
باید از مفهوم حاکمیت شرکتی در قالب 
مفهوم مسئولیت اجتماعی بهره مند 
شــویم تا »جامعه ای بهتر، مطلوب تر، 
محیط زیست مناسب، انسان های سالم، 
بهداشت و آموزش بهتری« داشته باشیم. 
گفتنی اســت در این جلسه مصطفی 
خانزادی، عضو هیئت مدیره و برخی از 
معاونان، مدیران ســازمان منطقه آزاد 
کیش، اعضای هیئت مدیره و مدیران 
عامل شرکت ها و موسسات تابعه حضور 

داشتند.

جعفر آهنگران تأکید کرد:

ایجاد زیرساخت های نرم برای اجرای طرح های ملی و فراملِی کیش

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اخبار کیش

سه شنبه 30 شهریور نخستین جلسه شورای 
اسالمی شهر کیش با حضور مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد کیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا؛ جعفر آهنگران در این جلسه، 
استقبال پرشور مردم این منطقه از انتخابات دوره 
ششم شورای اسالمی شهر کیش رابیانگر عملکرد 

مثبت این نهاد دانست. 
وی بــر اهمیت عملکــرد مثبت شــورای 
اسالمی شــهر کیش تاکید کرد و گفت: با توجه 
به این مهم که همــکاری و همگرایــی نهادها 
در جزیره مثال زدنی اســت، شــورای اسالمی 
شــهر کیش از دوره پنجم تا کنون نقش مهمی 
 در تحقــق حکمروایی محلی ایفا کرده اســت. 

آهنگران افزود: اقدامات موثر شورای اسالمی شهر 
کیش می تواند به عنوان یک الگو به سرزمین اصلی 

و مناطق آزاد کشور تسری یابد.
وی با بیان این که مناطق آزاد الگوی توسعه 
کشــورها هســتند و باید جزیره کیش الگوی 
مناطق آزاد کشور باشد، گفت:  به دلیل کارکرد 
مثبت مناطق آزاد؛ کشــورهای توسعه یافته، 
ایجاد مناطق آزاد جدید را در دستور کار خود 

قرار دادند.
رئیس هیئت مدیره ســازمان منطقه آزاد 
کیش بر لزوم اهمیت اجماع ملی در مناطق آزاد 
اشاره داشت و گفت: خوشبختانه جزیره کیش 
از یک اجماع نســبی برخوردار است و تا زمانی 

که مناطق آزاد به یک اجماع ملی نرســد نمی 
تواند موفق عمل کند.

به گفته آهنگران بخشی از این اجماع  توسط 
شورای شهر کیش شکل گرفته است و سازمان 
منطقه آزاد کیش با ایجاد تعامل ســازنده نمونه 
ای از یک حکمروایی محلی را در این منطقه اجرا 
کرده است. وی بر نقش موثر شورای اسالمی شهر 
کیش در جلسات، کمیته ها و شوراهای منطقه 
آزاد کیش اشاره کرد و گفت هیچ محدودیتی برای 
مشارکت اعضای شورای اسالمی شهر کیش در 
تصمیم گیری های جزیره وجود ندارد و این نهاد 
می تواند ارتباط معنادار سازمان با بومیان کیش 

را ایجاد کند.

رئیس شورای اسالمی شهر کیش نیز هدف 
از برگزاری جلســه شــورا با مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش را بهره مندی از رهنمودهای 
ســازمان، عنوان کرد و گفت: شــورای اسالمی 
شــهر کیش با همراهی و همســویی با سازمان 

 پل ارتباطی بیــن مردم و ســازمان خواهد بود. 
به گفته حجت بزنی، انتقال دفتر شــورای شهر 
کیش از مرکز این جزیره به منطقه سفین می تواند 
تاثیر بسزائی در سرعت بخشیدن برای پاسخگویی 

به مطالبات مردم این منطقه باشد.

در نشست خبری که صبح سه شنبه 30 شهریور برگزار 
شد، مدیر امور فرهنگی و آموزشی ســازمان منطقه آزاد 
کیش از برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی به مناسبت 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جزیره کیش با شعار» 
ما مقتدریم« خبرداد و گفت: با توجه به مصادف شدن این 
هفته با اربعین حســینی و تاکید بر برنامه های فرهنگی و 
هنری از ســوی معاونت فرهنگی و اجتماعی در راستای 
پاسداشت رشادت ها و دالورمردی های رزمندگان غیور 
اسالم، این برنامه ها با همکاری ادارات، نهادها و ارگان های 

جزیره کیش برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا؛ رضا اردالن با اشاره به اعالم زمان بندی 
اجرای برنامه های هفته دفاع مقدس از سوی بسیج سپاه 
کشور به تمامی دســتگاه ها افزود: برنامه های هفته دفاع 
مقدس از ساعت 8 صبح چهارشنبه 31 شهریور با مراسم 

غبارروبی و عطرافشانی مزار شــهدای گمنام کیش آغاز 
خواهد شد.

برپایی نگارخانه عکس های دفــاع مقدس در مبادی 
ورودی جزیره کیش، پادکســت ها و مارش های نظامی 
و ماندگار در فرودگاه و بنــدرگاه کیش، تولید برنامه های 
رادیو و تلویزیونی توسط صدا و سیمای مرکز کیش و گفتگو 
با مهمانان ملی،کشوری و جزیره کیش با محوریت دفاع 
مقدس و ارزش های جنگ تحمیلی، مسابقات کتاب خوانی 
و نامه ای به یک شهید در سطح گروه سنی کودک و نوجوان 
توســط امور فرهنگی و فرهنگســراهای کیش، مالقات 
با خانواده معظم شــهدا و ایثارگران با حضور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، فرماندهان نظامی و انتظامی و 
مسووالن کیش از دیگر برنامه هایی است که در طول هفته 

دفاع مقدس در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

مدیر امور فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد کیش 
بر لزوم اهمیت تبلیغات محیطی در ســطح جزیره کیش 
اشاره کرد و افزود: تبلیغات و اطالع رسانی مناسب از سوی 
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت عمران، 

آب و خدمات در دستور کار قرار گرفت.
اردالن به نقش مهم رســانه ها در اطالع رســانی این 
رویداد بزرگ اشــاره کــرد و گفت: حمایــت و همراهی 
خانــه مطبوعــات و رســانه های کیش در پوشــش و 

 اطالع رســانی این برنامه باشــکوه قابل تقدیر اســت.
به گفته اردالن تمام برنامه های عکاسان دفاع مقدس 31 
شــهریور، اجرای نمایش خیابانی جای پای فرهاد از 31 
شهریور تا 6 مهر، اکران فیلم ســینمایی نفوذی با حضور 
عوامل فیلم در سالن خلیج فارس در اول مهر، بزرگداشت 
هنرمند فقید علی سلیمانی اول مهر، همایش نقش بانوان 
در دفاع مقدس با هماهنگی اداره امور زنان کیش 2 مهر، 
اجرای تئاتر نامه هایی به دخترم سهراب منتخب تعدادی 
از جشنواره های کشوری 3 مهر، شب آواهای ماندگار دفاع 
مقدس 4 مهر، شب ادبیات و خاطره گویی دفاع مقدس 5 
مهر، و گرامیداشت سالروز شکست حصر آبادان در 6 مهر 
که پایان بخش این برنامه ها خواهد بود. از سوی معاونت 
فرهنگی و اجتماعی در مرکز همایش هــای بین  المللی 

کیش سالن خلیج فارس برگزار خواهد شد.
اردالن افزود: شب عکاسان دفاع مقدس با حضور استاد 
سعید صادقی، استاد فرهاد ســلیمانی و حامد مغروری 

برگزار خواهد شد.

با حضور آهنگران همراه بود؛

برگزاری نخستین جلسه شورای اسالمی شهر کیش 

تشریح ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در کیش 

نشست

خبر
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