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به مناسبت هفته کیش صورت گرفت
افتتاح اولین بیمارستان تخصصی و 

فوق تخصصی دامپزشکی جزیره کیش
اولیــن بیمارســتان 
تخصصی و فوق تخصصی 
دامپزشــکی جزیره کیش 

افتتاح شد.
بــه گــزارش خبرنگار 

اعزامی خبرگزاری ایلنا، بیمارستان تخصصی و فوق 
تخصصی دامپزشکی کیش اولین بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی دامپزشکی در استان هرمزگان است 
که با حضور ضیا بارچی پور رئیس بیمارســتان فوق 
تخصصی کیش و کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد کیش افتتاح شد.
الزم به توضیح اســت که هدف از تاســیس این 
بیمارســتان توجه ویژه بــه تمامی حیوانــات اعم از 
حیوانات اهلی و خانگی کیشوندان و حیوانات موجود 
در سطح جزیره کیش به منظور عمل و وظیفه انسانی 
و پیشگیری از وقوع هرگونه بیماری واگیردار مشترک 

است.
    

اولین مرکز پیشگیری از بیماری های 
واگیردار در کیش افتتاح شد

مرکــز خدمــات جامع 
ســالمت و پایگاه سالمت 
)صــدف( جزیــره کیش با 
حضور مدیرعامل سازمان 
منطقــه آزاد کیش، رضانیا 

رئیس مرکز ســالمت کیش و معاون وزیر بهداشت 
کلنگ زنی شد. به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری 
ایلنا، آیین کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سالمت و 
پایگاه سالمت ) صدف( جزیره کیش با حضور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، رضانیا رئیس مرکز سالمت 

کیش و معاون وزیر بهداشت برگزار شد. 
براساس این گزارش این مرکز در مساحت ۲ هزار 
و ۴۰. متر مربع با زیربنای بالغ بر هزار و ۵۰۰ مترمربع 
در ۳ طبقه ساخته خواهد شد. بر اساس این گزارش، 
خدمات سالمتی این مرکز شامل ۲ واحد دندانپزشکی، 
تزریقات و پانسمان است.از مهمترین ویژگی های مرکز 
جامع سالمت و پایگاه سالمت صدف می توان به توجه 
و تمرکز بر اقدامات پیشــگیرانه قبل از وقوع هرگونه 

اپیدمی اشاره کرد.
    

تاج سفر به قطر را بسیار پر هزینه توصیف کرد
جام جهانی قطر جام جهانی پولدارها

رئیس فدراسیون فوتبال 
جمهوری اســالمی ایران با 
بیان اینکه باید از ظرفیت های 
کیش بــرای جــام جهانی 
اســتفاده کرد، عنوان کرد: 

کیش ظرفیت های خوبی دارد و می تواند نقش موثری 
در اعزام تماشاچی های جام جهانی داشته باشد.

به گــزارش ایلنا، مهدی تــاج در مراســم انعقاد 
تفاهم نامه برگزاری المپیاد ورزشــی فوتسال جوانان 
زیر ۲۰ سال با بیان اینکه جام جهانی قطر، جام جهانی 
پولدارهاست، عنوان کرد: سفر به جام جهانی قطر بسیار 
پر هزینه است، در این بین کیش می توانست با میزبانی 

خود، باعث کاهش هزینه ها باشد.
تاج، کیش را یک جزیره ورزش محور دانست و گفت: 
کشور در رشته های فوتبال  و فوتسال ساحلی مزیت های 
بسیاری دارد.وی اظهار کرد: موتور توسعه فوتسال و 
فوتبال کشور، باشگاه های ورزشی و استان ها هستند. 
باشگاه ها دارای ظرفیت محدودی هستند بنابراین باید 

از ظرفیت استان ها استفاده کرد.
    

برای استعدادیابی تیم ملی فوتسال جوانان 
زیر ۲۰ سال صورت گرفت

انعقاد تفاهمنامه کیش کاپ بین 
فدراسیون فوتبال و سازمان منطقه آزاد

تفاهم نامــه برگــزاری 
المپیاد ورزشــی فوتسال 
جوانان کشور با هدف توجه 
به اســتعدادهای جوانان به 
ویژه در نقاط محروم با عنوان 

کیش کاپ منعقد شــد. به گزارش خبرنگار اعزامی 
خبرگزاری ایلنا به جزیره کیــش، تفاهمنامه ای در 
حوزه استعدادیابی تیم ملی فوتســال جوانان زیر ۲۰ 
ســال جزیره کیش با نام کیش کاپ بین فدراسیون 
فوتبال جمهوری اسالمی ایران و سازمان منطقه آزاد 

کیش منعقد شد.
 این تفاهمنامه با هدف کشف استعداد جوانان زیر۲۰ 
سال فوتسال جزیره کیش بین فدراسیون فوتبال کشور 
و سازمان منطقه آزاد کیش منعقد شد. این تفاهمنامه 
با هدف شناسایی و جذب استعدادهای ساکنان جزیره 
کیش و مناطق محروم کشور منعقد شد، ضمن اینکه 
فراخوان آن در سطح تمامی استانهای کشور منتشر 

شده است.

جهان نما

مدیرعامل جامعه بازاریان کیش، 
در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: جزیره 
کیش در شرایط بسیار بدی قرار دارد، 
وضعیت اقتصادی جزیــره کیش به 
غرفه داران و فعالین اقتصادی فشــار 
زیادی آورده اســت و همین موضوع 
باعث شده تا آنها نتوانند برای خرید کاال 
به چین، دبی و ترکیه سفر کنند به دلیل 
اینکه مدت هاست هیچ پروازی از کیش 

به این کشور ها نداریم و مسافران مجبور 
هســتند برای خرید کاال به سرزمین 
اصلی رفته و با پرداخــت هزینه های 
بیشتر اقدام به واردات کاال کنند. قبال 
روزانه6-۵ پرواز از جزیره کیش به دبی 
داشــتیم اما در حال حاضر حتی یک 
پرواز هم انجام نمیشود.به طور مثال در 
شرایط فعلی اگر یک تاجر بخواهد به 
چین سفر کند باید 1۵۰ میلیون تومان 

هزینه کند که این کار صرفه اقتصادی 
برایشان ندارد.

مجتبــی دلجــو دربــاره افزایش 
هزینه های زندگی فعاالن اقتصادی در 
جزیره کیش گفت: گرانی اجاره بهای 
خانه و فروشگاه و همینطور هزینه های 
باالی زندگی باعث شــده است برخی 
از فعالین اقتصــادی مجبور به فروش 
ماشــین های خود شــوند تا بتوانند 

هزینه های گزاف زندگــی در جزیره 
کیش را بپردازند.

همچنین در حــال حاضر به خاطر 
عدم واردات خــودرو به جزیره کیش و 
گرانی آن غرفه داران مجبور هستند با 
موتور شارژی تردد کنند و پارکینگ ها 
و سطح شهر مملو از موتور شده است 
و همین موضوع باعث شــده تا جزیره 
کیش وجهه اصلی خودش که قبال یک 

جزیره لوکس بود را از دست بدهد.
وی دربــاره مشــکالت زندگــی 
در جزیره کیش ادامــه داد، با توجه به 
هزینه های باالی زندگــی در جزیره 
کیش و کیفیت نامطلوب آب، فرسودگی 
خودرو هــای عمومی چــرا روز به روز 
شرایط برای کیش وندان بدتر می شود؟ 
در گذشته جذابیت کیش به کیفیت 
باالی خودرو های آن بــود اما در حال 
حاضر به خاطر عــدم واردات خودرو 
تاکســی های حمل و نقل عمومی به 

شدت فرسوده شده اند.
قبال بازار مرکز تجاری کیش روزانه ۵ 
هزار نفر مشتری و مراجعه کننده داشت 
اما االن به 1۰۰۰ تا 1۲۰۰ نفر کاهش 
پیدا کرده و همین امر باعث ورشکستگی 
بسیاری از فعالین اقتصادی در کیش 

شده است .
در حال حاضر به خاطــر گرانی ارز 
و دشــواری واردات کاال، ۵۰ درصد از 
اجناسی که در فروشــگاه های جزیره 
کیش به فروش میرسد، ایرانی هستند، 
نه به این معنی که جنس ایرانی بد است 
بلکه منظورم این اســت که با توجه به 
اینکه جزیره کیش منطقه آزاد اســت 
بایســتی برند های خارجی بیشتری 

در بازار های آن باشد تا بتواند رقابت با 
کشور های خارجی ایجاد کند و به جذب 

گردشگر کمک کند.
وی خاطرنشــان کــرد، برخی از 
بازرگانان از طریق شــبکه مجازی و با 
اعتباری که دارند از چیــن و ترکیه با 
قیمت ارز روز جنــس وارد میکنند و 
همین موضوع باعث شده است تا قیمت 
تمام شده کاال خیلی بیشتر شود و در 
نهایت کسی که هزینه ها را می پردازد 

مسافر است.
هزینه های پرداختی مسافران در 
جزیره کیش بسیار باالست به عنوان 
مثال، معاونت گردشــگری سازمان 
منطقــه آزاد کیش بــرای یک پرس 
چلوکبــاب ۳۵۰هزار تومــان در نظر 
گرفته است که هر تاکسی دار 1۰۰ هزار 
تومان از این مبلغ را بعنوان پورســانت 
دریافت میکند یعنی عمال رستوران دار 
به تاکسی باج می دهد اما در آخر مسافر 

کل هزینه را می پردازد.
سال هاست تاکسیداران به همین 
نحو عمل میکنند، البتــه به نظر بنده 
تاکسی دار ها هم تقصیری ندارند، وقتی 
قیمت قطعات خودرو 1۰ برابر، ودیعه 
خانه ۳ برابر و اجاره خانه ۵ برابر افزایش 
داشته است آنها هم مجبور به پرداخت 
هزینه های باال هستند و همگی زنجیره 
وار به هم متصل هستند و همین موضوع 
باعث شده است تا شاهد یک جزیره بی 

رونق باشیم.
این فعال اقتصادی که سابقه دو دهه 
فعالیت در جزیره کیــش دارد گفت: 
هیچوقت اوضاع اقتصادی مانند امروز 
بد و نا امید کننده نبوده است. شرایط 

فعلی موجب شده است تا امروز کیش 
به یک جزیره کســل کننده با فعالین 
اقتصادی گرفتار، بدهــکار و مقروض 
باشــیم که هیچ امیدی به بهتر شدن 
اوضاع اقتصادی ندارند و معتقدند ادامه 

مسیر غیرممکن است.
تعداد زیادی از غرفه داران با بدهی 
سنگین رفته اند اگر این روند ادامه پیدا 
کند غرفه داران بیشتری از جزیره خارج 

خواهند شد.
بنده امیدوارم دولت و در وهله اول 
شــخص رئیس جمهور به مشکالت 

مناطق آزاد رسیدگی کنند.

مدیرعامل جامعه بازاریان جزیره؛

آقایان به داد کیش برسید
مدیرعامل جامعه بازاریان 

کیش: وضعیت اقتصادی بد 
جزیره کیش به غرفه داران 

و فعالین اقتصادی فشار 
زیادی آورده است. گرانی 

اجاره بهای خانه و فروشگاه 
و همینطور هزینه های باالی 

زندگی باعث شده است 
برخی از فعالین اقتصادی 

مجبور به فروش ماشین های 
خود شوند تا بتوانند 

هزینه های گزاف زندگی در 
جزیره کیش را بپردازند

سامانه اطالع رسانی رویدادهای سازمان منطقه آزاد کیش و نقشه جامع گردشگری 
 events.kish.ir کیش شامگاه جمعه ۲۰ آبان با شعار ایران قوی، کیش زیبا به نشانی 

رونمایی شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم رونمایی از دو سامانه اطالع رسانی 
رویدادها و نقشه جامع کیش، دستیابی به رویکرد تمدنی و برتر را مستلزم تالش های 

بخش دولتی و خصوصی عنوان کرد.
مهدی کشاورز، اظهار داشت: برای تهیه نقشه جامع کیش بیش از ۵ ماه با برگزاری 
جلسات مستمر از تعداد بیش از ۳۰۰ مقاله بین  المللی که حدود ۲۰۰ مقاله مربوط به 
سال های ۲۰۲1 تا ۲۰۲۲ بود برای طراحی هرچه بهتر نقشه گردشگری استفاده شده 
است. وی افزود: تمام زحمات و تالش های مدیران گذشته قابل تقدیر است اما باید به این 
مهم توجه داشت که در این زمینه عدم رویکرد علمی و توازن توسعه بوده و ظرفیت های 

بسیاری اجرایی نشده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با دو چشم انداز گردشگری و 
تجاری مالی برای این منطقه، گفت: برای تحقق هر اقدامی در راستای توسعه و پیشرفت 
جزیره کیش باید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نیاز های گردشگری در آن دیده شود.
کشاورز با بیان این که صنعت گردشگری موضوعی بسیار مهم و حیاتی در اقتصاد کشور 
محسوب می شود ضمن اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که تاکید بر اقتصاد مقاومتی 
دارند، اظهار داشت: ایران جز 1۰ کشور دارای ظرفیت هایی در حوزه آثار باستانی است 
اما متاسفانه در فهرست 1۰۰ کشور برتر در حوزه صنعت گردشگری دنیادیده نمی شود 
بنابراین تاکید ما برقدرتمند شدن صنعت گردشگری است. وی افزود: به همین منظور 

بارها در جلسات تاکید شده است که در ۳6۵ روز سال، ۵۲ هفته و 1۲ ماه سال نباید فصل 
رکود داشته باشیم و برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که به تعداد روز های سال رویداد 

برگزار شود.
کشاورز تصریح کرد: همکاران ما با تحقیق و مطالعه یک طراحی انجام دادند که در 16 
محور، نقطه مطلوب دستیابی به موفقیت برای کیش را تشریح کرده اند، برنامه عملیاتی 
و نقشه اجرایی داریم که در بازه زمانی مشخص انجام می شود و این امر در گرو اتحاد بین 

بخش دولتی و خصوص است.
وی در ادامه این مطلب با تاکید بر این که اصناف ستون های اقتصادی جزیره و اعتبار 
کیش هستند، افزود: نگاه ما تنها نظارتی است و کنترل ها به عهده بخش خصوصی خواهد 
بود و توجه داشته باشیم که به نگاه تمدنی و برتر دست نمی یابیم مگر با مشارکت و تالش 

بی قفه در کنار یکدیگر، بر همین اساس ما با کمک بخش خصوصی در دوره ای ۲ تا ۳ ساله 
باید به این نتایج برسیم و قطعا خواهیم رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی ها، سازمان 
و بخش خصوصی در کنار هم خواهند بود و 1۰۰ درصد اجرا به بخش خصوصی محول 
می شود، سازمان نیز حمایت 1۰۰ درصدی برای هماهنگی با دستگاه های باال دستی 

را دریغ نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: با اجرای این طرح و 81 فرصتی که برای بخش خصوصی به وجود 
می آید، تلفیقی معنایی، مفهومی و شکلی با طرح جامع ساماندهی سواحل شکل خواهد 

گرفت تا ۵8۰ رویداد در سال داشته باشیم.
به گفته کشاورز در طرح جامع ساماندهی سواحل حدود 9 هزار میلیارد تومان سرمایه 

گذاری شده که حدود ۳۰۰ بسته سرمایه گذاری فراهم می شود.

همه افراد می توانند در نقشه جامع کیش رویداد ثبت کنند
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: این سامانه در حال 
حاضر در یک زبان آغاز به فعالیت کرده است و در ادامه زبان انگلیسی و عربی نیز به این 

سامانه اضافه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مرتضی رمضانی گالشــی، در حاشیه مراســم رونمایی از سامانه 
اطالع رسانی رویدادها و نقشه جامع کیش که همزمان با روز کیش در سازمان منطقه 
آزاد در جزیره کیش برگزار شد، درخصوص این سامانه، به خبرنگار ایلنا، گفت: سامانه 
اطالع رسانی رویدادها و نقشــه جامع کیش درحال حاضر و در فاز یک مشغول به ارائه 

خدمات به هموطنان است و بیش از هزار ساعت بر روی آن کار شده است. 
تمامی رویدادهای موجود و تا پایان سال در آن قید شده است و قابلیت توسعه را دارد. 
همه افراد می توانند رویدادهای مورد نظر خود را در این سامانه ثبت کنند و پس از تایید 
این رویداد نیز در سامانه نمایش داده خواهد شد. درضمن تمامی اطالعات این افراد در 

سامانه به صورت محرمانه و حفظ خواهد شد. 

به مناسبت گرامیداشت  ۲۰ آبان روز کیش تحقق یافت:

رونمایی از سامانه اطالع رسانی رویدادها و نقشه جامع کیش

گزارش

دبیر جشنواره بین  المللی کارتون و کاریکاتور جام جهانی فوتبال گفت:1۷۳6 
اثر از ۷۲ کشور در مســابقه بین  المللی کارتون و کاریکاتور جام جهانی فوتبال 

شرکت کرده اند که بیش 6۰۰ اثر آن آثار هنرمندان ایرانی است.
به گزارش ایلنا، شــجاعی طباطبایی در نشســت خبری این جشنواره در 
سازمان منطقه آزاد کیش گفت: فراخوان این جشنواره در سایت های خارجی 
دنیا و ایران کارتون منتشر و آثار در شهریور ماه سال جاری در سایت ایران کارتون 

دریافت شد.
وی ادامه داد: به طور کلی کارتون آثاری است که به صورت موضوعی بوده و 
کاریکاتور به طراحی اغراق امیز از چهره گفته می شود. دبیر جشنواره بین  المللی 
کارتون و کاریکاتور جام جهانی فوتبال با اشاره به دلیل انتخاب موضوع فوتبال 

گفت: دلیل آن تاکید نقش پررنگ ایران در صلح و دوستی در دنیا است.

حضور ۷۲ کشور در مسابقه 
معاون هنری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی نیز در ادامه این نشست 
خبری با بیان اینکه این مسابقه جزو رویدادهای هنری با محوریت ایران در سطح 
بین الملل است، عنوان کرد: جمع کردن آثار از ۷۲ کشور، یک کار خاصی است 
که تنها از یک تیم خاص انجام می شود. فروزان فر اظهار کرد: تمام تالش ما این 
است که تکرار چنین رویدادی منوط به تهران و کیش نباشد و سایر شهرها نیز 

چنین رویدادی را برگزار کنند.
بر اســاس این گزارش، برخی از آثار منتخب همزمان با آغاز جام جهانی در 

اسکله تفریحی و ۳۰ آور به مدت ۲ هفته در تابلو و بیلبردهای شهری به نمایش 
گذاشته خواهد شد.

تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد 
کیش و صندوق توســعه صنایع دستی و فرش 
دســتباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی 
و فرهنگی کشور منعقد شــد.  به گزارش ایلنا، 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش، در این 
مراسم عنوان کرد: 1۳ اثر تاریخی در کیش وجود 
دارد که ۷ اثر آن ثبت شده است که می توان به کاخ 
نخست وزیری، کاج مرجان، بازار فرانسه و... اشاره 
کرد. در این بین آثاری مانند هتل شایان، فرودگاه 

قدیمی ظرفیت ثبت دارند.کشاورز اظهار کرد: 
میراث فرهنگی می تواند در بخش مرمت، بهزایی، 
تدوین بسته های سرمایه گذاری و جذب سرمایه 
گذار در حوزه بناهای تاریخی، سازمان منطقه آزاد 
را حمایت کند.وی تاکید کرد: بخش خصوصی 

توانمند می تواند در این حوزه حمایت کند.

احیای زندگی به اماکن تاریخی
همچنیــن مدیرعامــل صندوق توســعه 

صنایع دســتی و فرش دســتباف، در ادامه این 
مراســم گفت: معتقدم کــه اگر به ایــن بناها 
 توجه شــود می توان زندگــی دوباره بــه آنها 

بخشید.
ساری با اشاره به 1۲ تا 1۳ بنای تاریخی موجود 
در جزیره، ادامه داد: خوشبختانه در جزیره کیش 
این امکان وجود دارد که بتواند به خوبی این بناها 
را مورد توجه و مرمت کافــی قرار داد، اما با توجه 
به فراوانی و تعدد این بناها در ســطح کشور نیاز 
اســت که توجه و احیای این بناها با مشارکت و 
همکاری بخش خصوصی صورت گیرد. تا بتوان 
 در یک همکاری با تغییــر کاربری در احیای آنها 

قدم نهاد.

ارسال ۱۷۳۶ اثر به جشنواره کارتون و کاریکاتور جام جهانی فوتبال

در روز کیش با امضای تفاهم نامه آغاز شد

همکاری سازمان کیش و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش

 آگهی مزایده فروش امالک شرکت فلز گستر ارشیا
پیرو صدور حکم ورشکستگی شرکت فلز گستر ارشیا سنندج ) سهامی خاص( به شماره ثبت 7753 از سوی شعبه دهم دادگاه عمومی – حقوقی دادگستری شهرستان 
سنندج ودر راستای اجرای قانون ورشکستگی شرکتها ، امالک متعلق به شرکت موصوف واقع در کیلومتر 32 جاده – سنندج – دهگالن – شهرک صنعتی دهگالن، 

فاز 1 – خیابان ششم با مشخصات زیر به صورت مزایده به فروش می رسد:
1-زمین کارخانه شامل 4490/70 متر مربع و زیر بنای آن 824 مترمربع دارای سند واگذاری )دفترچه قرارداد( از طرف شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان

2- سالن تولید با اسکلت سوله فلزی با ارتفاع 9 متر و تاج 11 متر، کف بتون، سقف ورق موجدار گالوانیزه عایق پشم شیشه و توری مرغی با ریل جرثقیل با ابعاد 
20*24 متر و مساحت 480 مترمربع

3- ادامه و گسترش سالن تولیدبا اسکلت خرپای فلزی که پیشرفت فیزیکی آن در مرحله اجرای فنداسیون، نصب ستونها و اجرای تیرهای اصلی از نوع خرپای 
فلزی با ابعاد 40*13 مترو مساحت 520 مترمربع

4- اسکلت ورودی برای جرثقیل با پیشرفت فیزیکی اجرای ستون گذاری و فنداسیون با ابعاد 13/20*6/80 متربا مساحت 89/70 مترمربع
5- ساختمان اداری و مسکونی 6- ساختمان نگهبانی، انبار و سرویس بهداشتی کارگران

7- اتاق برج خنک کننده 8- اتاقک تاسیسات برق
9- انشعابات: شامل برق 600 کیلو وات 3 فاز ) سیستم برق MOF( – گاز 160 مترمکعب 2 پوند صنعتی و خانگی

10- دیوار کشی با بلوک سیمانی پیش ساخته در سه جهت و یک جهت بلوک بتونی

آگهی
آقای محمد مراد حشمتی نام پدر:محبعلی تاریخ تولد: 1340/06/30 
شماره:  دادنامه  در  المکان  مجهول   3358810933 ملی:  شماره 
شعبه 4  از  مورخه 1401/05/09 صادره   140191390005921892
دادگاه خانواده شهریار به اطالع می رساند همسر شما خانم زینت 
حشمتی با ارائه دادنامه مذکور و مدارک الزم تقاضای ثبت طالق نموده 
است لذا الزم است ظرف مدت یک هفته دراین دفتر حاضر و اسناد را 
امضاء بفرمایید،درغیراینصورت طبق مقررات اقدام و طالق ثبت خواهد 

شد و اعتراض بعدی شما مسموع نمی باشد.
دفتر رسمی ازدواج 6 و طالق 11
سردفتر علی عسگری دئفه


