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استاندار هرمزگان:

مدیری که منتظر 
تهران بایستد 

و کار را متوقف کند 
به درد نمی خورد

درخشش و حضور اتاق بازرگانی 
هرمزگان  در جشنواره شهید رجایی

مالکین محترم، با توجه به اتمام مهلت مقرر قانونی،
 اسناد مالکیت دفترچه ای را به تک برگ تبدیل نمایید.

شماره همراه:  09111388043 
جهت پاسخگویی پیامکی به سؤاالت شما

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان رهمزگاناداره ثبت اسناد و امالک کیش

تسهیل امور و رفع بوروکراسی ، 
فلسفه فعالیت  مناطق آزاد

برای نخستین بار محقق شد:

اتاق  برتر  رتبه  کسب   - کیش  اقتصاد 
بازرگانی هرمزگان. در ارزیابی شاخص های 
و  خارجی  اقتصاد  اجتماعی،  مسوولیت های 

امور بین الملل 
بعد از هشتاد سال از عمر اتاق بازرگانی هرمزگان 
هیات  فعالیت  نهم  دور  در  بار  اولین  برای  و 
پارلمان بخش خصوصی هرمزگان  نمایندگان  
رجایی  شهید  جشنواره  در  بار  نخستین  برای 
های  ارزیابی شاخص  در  توانست  و  درخشید 
مسوولیت های اجتماعی و اقتصادی و اقتصاد 
بین  در  برتر   رتبه  الملل  بین  امور  و  خارجی 

دستگاه های اجرایی استان را از آن خود سازد.
به گزارش اقتصاد کیش به نقل از روابط عمومی 
اتاق بازرگانی هرمزگان، اتاق بازرگانی هرمزگان 
ضمن  نمایندگان  هیات  فعالیت  نهم  دور  در 
اقتصادی،  حضور پررنگ خود در عرصه های 
اقتصاد خارجی و امور بین الملل در عرصه های 
توانسته  نیز  المنفعه   عام  خدمات  و  اجتماعی 
است خدمات قابل توجهی به مردم استان ارائه 

دهد.
بازرگانی  اتاق  که  است  بار  نخستین  برای  این 
هرمزگان از آغاز فعالیت خود در استان، در این 
جشنواره حضور می یابد و اینگونه حائز رتبه 

برتر می شود.
شهید  جشنواره  مراسم  در  هرمزگان  استاندار 
در  استان  برتر  های  دستگاه  معرفی  و  رجایی 
اتاق  اقدامات  از  گرفته  صورت  های  ارزیابی 
بازرگانی استان و در راس آن محمدرضا صفا 
لوح،   اهدا  با  هرمزگان  بازرگانی  اتاق  رییس 

تقدیر ویژه ای به عمل آورد.
بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب  روحانی  حسن 
این  در  ریاست  نماینده  عنوان  به  هرمزگان 

جشنواره حضور داشتند.
بدین شرح  هرمزگان  استاندار  تقدیر  لوح  متن 

است:
برادر ارجمند و گرامی

جناب آقای محمدرضا صفا
ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی هرمزگان
با سالم و احترام

اتاق  در  شما  مدیریت  و  ارزنده  های  تالش 

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان 
از یک سو باعث سودمندی و بالندگی اقتصاد 
و  موثر  نقش  ایجاد  با  دیگر  سوی  از  و  استان 
ترغیب فعاالن اقتصادی و ادای مسوولیت های 
اجتماعی، موجب ارتقا فرهنگ اخالق حرفه ای 
و بهبود فضای کسب و کار در این استان گردیده 

است.
یاد و  بزرگداشت  تبریک هفته دولت و  ضمن 
وسیله  بدین  باهنر،  و  رجایی  شهیدان  خاطره 
عرصه  در  جنابعالی  ارزشمند  های  تالش  از 
و  خصوصی  بخش  های  فعالیت  مدیریت 
افزایش رونق اقتصادی منطقه، تقدیر و تشکر به 
عمل می آید امید است همواره در پرتو عنایات 
خداوند متعال و خدمت به مردم و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید.
فریدون همتی استاندار و رییس جشنواره 

شهید رجایی استان هرمزگان

درخشش و حضور اتاق بازرگانی هرمزگان
 در جشنواره شهید رجایی

بعد از هشتاد سال برای نخستین بار محقق شد:

گذشته   روز   - کیش   اقتصاد 
درگذشت   از  خبرگزاریها  برخی 
پله اسطوره ۸۰ ساله دنیای فوتبال  
جهان  فوتبال  سلطان  به  ملقب 
این  در  نیز  برخی  و  دادند  خبر 
خصوص سکوت کردند و فقط به 
وخامت حال او که در بیمارستان 

بستری است اشاره کردند.
ناسیمیونتو  دو  آرانتس  ادسون 
)زادهٔ   )Pelé( پله  به  ملّقب 
ترس  در   )۱۹۴۰ اکتبر   ۲۳
کوراسائویس بازیکن سابق فوتبال 
 ۱۵ در  وی  است.  برزیل  اهل 
سالگی به باشگاه سانتوس پیوست 
و در سپتامبر ۱۹۵۶ نخستین بازی 
خود را مقابل کورینتیانس به انجام 
در  را  خود  گل  اولین  و  رساند 

دروازه این تیم جای داد.
سه  خود  بازیکنی  دوران  در  پله 
و  کرد  کسب  را  جهانی  جام 
جمله  از  بسیاری،  رکوردهای 
فوتبال  تاریخ  در  گل  بیشترین 
او  دیگر  القاب  از  شکست.  را 
»پروال  و  سلطان(  )شاه؛  »ری« 
او  بودند.  سیاه(  )مروارید  نگرا« 
صاحب نظران،  از  بسیاری  نظر  از 
بازیکن  بهترین  و  بزرگ ترین 

تاریخ فوتبال شناخته می شود. 
برتر  گلزن  اولین  همچنین  او 
بعد  می باشد.  گل   ۱۲۸۴ با  جهان 
رده  در  آلمان  از  مولر  گرد  او  از 
دوم با ۱۲۲۹ گل قرار دارد. مجله 
در   ۱۹۹۹ سال  در  فوتبال  فرانس 
رای گیری از برندگان توپ طال تا 
آن سال پله را با ۱۷ رای به عنوان 
فوتبال   ۲۰ قرن  بازیکن  برترین 
انتخاب کرد. وی همچین از طرف 
برترین  المپیک  الملی  بین  کمیته 

ورزشکار قرن ۲۰ شناخته شد.
در   ۱۹۵۰ سال  از  را  فوتبال  وی 
و  کرد  شروع  سالگی   ۱۰ سن 
خیلی زود در سال ۱۹۵۸ با اینکه 
جام  در  نداشت  بیشتر  سال   ۱۸
بازیکن  جوانترین  سوئد  جهانی 
همچنین  و  شد  شناخته  برزیلی 
افتخارات  به  گلزنی  با  توانست 

خویش بیفزاید.
عنوان  به  بازی  مهارت  ضمن  او 
کامل  مهارت  مهاجم،  یا  هافبک 
تمام   داشت.  را  پا  دو  با هر  بازی 
دریبل زنی  بود،  قهار  کننده ای 
ماندنی.  یاد  به  پاسوری  بی نظیر و 
فوروارد  یک  عنوان  به  حتی  او 
سرعت،  بود.  نیز  قهاری  تکل زن 
از  او  شوت  دقت  و  قدرت 
معروف ترین ویژگی هایش هستند.

در  خود  حرفه ای  دوران  در  او 
و  کرد  بازی  جهانی  جام  چهار 
جهانی  جام   ۳ کسب  به  موفق 
در  ۱۹۷۰( شد.  و   ۱۹۵۸  ،۱۹۶۲(
جام  جهانی ۱۹۵۸ سوئد او با ۱۷ 
سال سن جوانترین بازیکن برزیل 
در  گلزنی  با  شد  موفق  و  بود 
فینال برزیل را قهرمان جهان کند. 
دومین  در   ۱۹۶۲ جهانی  جام  در 
چکسلواکی  برابر  برزیل  بازی 
برزیل  نتوانست  و  شد  مصدوم 

همراهی  بعدی  دیدارهای  در  را 
نیز   ۱۹۶۶ جهانی  جام  در  کند. 
در  تنها  تا  شد  باعث  مصدومیت 
کند  بازی  برزیل  برای  بازی  دو 
بار در همان مرحلهٔ  این  برزیل  و 
جام  در  ولی  شد؛  گروهی حذف 
بازگشت  قدرت  با   ۱۹۷۰ جهانی 
ایتالیا  برابر  فینال  در  گلزنی  با  و 
عالوه بر کسب جام قهرمانی یکی 
از معدود بازیکنانی شد که در دو 
فینال جام جهانی گلزنی کرده اند. 
او موفق شد در چهار دوره پیاپی 

جام جهانی گلزنی کند.
را در  فوتبال خود  تمام دوران  او 
باشگاه برزیلی سانتوس بازی کرد 
و تنها در سال های آخر به آمریکا 
رفت تا برای کاسموس بازی کند. 
بعد از بازنشستگی در ۱۹۷۷ او به 
فعالیت  ورزشی  شخصیتی  عنوان 
ورزش  وزیر  مدتی  و  است  کرده  

برزیل بود.
خبر درگذشت بازیکن افسانه ای  
فوتبال جهان دیروز در حالی روی 
قرار  خبرگزاریها  برخی  خروجی 
گرفت  که برخی منابع خبری نیز 
بودن  کذب  یا  درست  از  خبری 
این خبر منتشر نکردند تا ابهام در 
یا کذب خبر هم چنان  صحت و 

وجود داشته باشد.

پله ،سلطان فوتبال 

 4رتبه کشوری جشنواره الگوی برتر 
تدریس به فرهنگیان هرمزگان رسید

دستگیری کالهبردار جاعل 
عناوین دولتی در کیش 

جانشین فرماندهی انتظامی ویژه کیش  خبر داد:

پله 
سلطان فوتبال 


