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والدت با سعادت      حضرت علی )ع( 
و روز  پدر      گرامی باد

هیئت مدیره و مدیر عامل بازار مرکز تجاری کیش

  با تاسف و تاثر فراوان  مصیبت وارده  در گذشت پدر  گرامی تان 
را  صمیمانه تسلیت  و تعزیت عرض نموده ، از درگاه خداوند 
متعال  برای  آن شادروان مغفرت واسعه الهی و برای جنابعالی، 
خانواده محترم و همه  بازماندگان صبر و شکیبایی  مسئلت 

داریم 

اناهلل و انا الیه راجعون
جناب آقای مجتبی حالجی ثانی

مدیریت محترم صنایع چوب حالج ) نیدشت(
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صفحه 2 ۩

جشن فوتبال بومیان در کیش 
صفحه 3 ۩

       اقتصاد کیش -  مجمع عمومی فدراسیون فوتبال با اکثریت آرا شهاب الدین 
عزیزی خادم را به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب کرد.

به گزارش اقتصاد کیش  ، مجمع عمومی فدراسیون فوتبال روز گذشته  شهاب الدین 
عزیزی خادم را با اکثریت ارا )49 رای(به عنوان رئیس جدید فدراســیون فوتبال 

انتخاب کرد.
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال  روز گذشته با حضور 4 نامزد مصطفی اجورلو، 
شهاب الدین عزیزی خادم، علی کریمی و کیومرث هاشمی آغاز شد که در دور اول 
انتخابات هیچ نامزدی حداکثر آرا را به دست نیاورد و انتخابات به دور دوم کشیده شد.

در دور اول انتخابات فدراسیون فوتبال علی کریمی 9 رای
شهاب الدین عزیزی خادم 35 رای

کیومرث هاشمی 24 رای
مصطفی اجورلو 18 رای 

بدســت آوردند و یک رای هم باطله اعالم شــد. رقابت دور دوم بین عزیزی خادم 
و کیومرث هاشمی انجام شد که عزیزی خادم با 49 رای در برابر 38 رای کیومرث 

هاشمی برنده شد.
رییس جدید فدراسیون فوتبال کیست؟

پس از رأی گیری انتخابات ریاســت فدراسیون، شــهاب الدین عزیزی خادم 
به ریاســت فدراسیون فوتبال رســید. او تقریباً 8 سال است که سودای ریاست 
فدراسیون فوتبال را در سر دارد تا باالخره به این عنوان رسید. شهاب الدین عزیزی 
خادم متولد بهمن 135۶ است و تحصیالت خود را در مقطع دکترا و رشته روابط 
بین الملل - مطالعات منطقه ای ادامه داد. او عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون 

است.
از فعالیت های ورزشــی عزیزی خــادم می توان به عضویت در تیم ملی فوتبال 
دانشجویان و تیم نیروی زمینی اشاره کرد. عزیزی خادم در انتخابات هیئت رئیسه 
سال 139۰ در مبارزه انتخاباتی علی فتح اهلل زاده، مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل 

را شکست داد و به هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رسید.
عضویت در کارخانه ایران خودرو، مدیریت در شرکت های زیرمجموعه وزارت 
رفاه، حضور در هیئت مدیره باشگاه سایپا، شرکت پتروشیمی امیرکبیر و شرکت 
پتروشیمی شازند، گوشه ای از سوابق مدیریتی عزیزی خادم است. او در سال 1395 
برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نام نویسی کرد، اما از سوی کمیته تعیین 

صالحیت فدراسیون فوتبال، رد صالحیت شد.
امیر عابدینی یکی از اعضای وقت این کمیته، در مصاحبه با روزنامه قانون، دلیل رد 
صالحیت عزیزی خادم را "نداشتن 1۰ سال سابقه مدیریت دولتی" عنوان کرد. این 
بند مورد نظر، در اصالحیه جدید از اساســنامه فدراسیون ایران حذف شد تا او بار 

دیگر برای انتخابات فدراسیون فوتبال نام نویسی کند.
زمانی که باشگاه استقالل زیر نظر وزارت رفاه زمان وزارت کاظمی بود، عزیزی خادم 

معاون پارلمانی، حقوقی وزارتخانه بود ..
شهاب الدین عزیزی خادم بار دیگر برای عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
آذرماه سال 139۶ شانس خود را امتحان کرد، اما مجمع فدراسیون فوتبال به محمود 

اسالمیان رأی داد.

شهاب عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال شد

شرکت خانه مجرى پروژه هاى مسکونى روما در جزیره کیش  در نظر دارد ،نسبت به فروش 
ضایعات فلزى خود اقدام نماید لذا از کسانى که درزمینه  خرید ضایعات فعالیت مى نمایند، 
دعوت به عمل مى آید جهت بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت به آدرس ذیل مراجعه نمایند .

بلوار مرجان-  روبروى هتل سیمرغ- برج هاى روما- درب کارگاهى- دفتر مدیریت پروژه 
تلفن جهت تماس براى بازدید 09123384101

آگهى مزایده

به همت هیئت ورزش های بومی محلی منطقه آزاد کیش   و با همکاری موسسه ورزش کیش برگزار شد ؛

آغاز تزریق واکسن کرونا
 در جزیره کیش

اخذ مالیات بر ارزش افزوده در 
مناطق آزاد، تعارض قانونی دارد

مدیر هماهنگی نهاد های مالی دبیرخانه شورایعالی 
 مناطق آزاد مطرح کرد:

مجلس با واردات خودرو
 از مناطق آزاد مخالفت کرد

با رای نمایندگان؛

شهاب عزیزی 
خادم رئیس 
فدراسیون 
فوتبال شد

همین صفحه ۩

جهانگیری معاون اول رییس جمهور:

برگزاری انتخابات پرشور بهترین 
راه نمایش اقتدار ملی است


