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یادداشت روز . . .

فقط جهت اطالع! 
آغاز روزشمار جام جهانی قطر 

  ابراهیم ارزانی

صفحه 2 ۩

صفحه 10 ۩

صفحه  3 ۩

هزینه و 
سرمایه گذاری
 در بندرچارک

 به سود کیش است

 گردش نخبگان و روی کار آمدن سالیق 
سیاسی و فکری مختلف موجب تحرک

 در جامعه می شود 

هتل مجلل 
پاالس کیش 

بزودی
 به بهره برداری 

می رسد

من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق
جناب سرهنگ علی اصغر جمالی 

فرمانده محترم منطقه ویژه انتظامی   و دریابانی کیش

تالش های مجدانه و خدمات دلسوزانه 
و متعهدانــه جنابعالــی در راســتای 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبری در 
رسیدگی به مشکالت مردم و بخصوص 
اهتمام ویژه جنابعالی در رسیدگی به 
مطالبات و مشــکالت صیادان و اهالی 
بومی جزیره کیش و باالخص روحیات 

مردم داری و تکریم ارباب رجوع توسط مجموعه تحت امر تان 
شایسته تقدیر و سپاسگزاری است .

بدینوســیله از همــه تالش های دلســوزانه و همراهی های 
جنابعالــی در این راه  تقدیر و تجلیل  نموده ، توفیق مســتمر 
و روزافزون جنابعالی را در راه خدمت هرچه بیشــتر به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران از خداوند متعال آرزومندیم.

        شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت کیش                
               صیادان واهالی بومی جزیره کیش

پرسپولیس چاره ای 
جز برد ندارد

مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه 
کیش:

فضل اله جوادپور؛ مدیرکل هتل 
پاالس و کارشناس ارشد صنعت 
هتلداری و گردشگری خبر داد ؛

فقط جهت اطالع !

همه  مدارس کیش  از شرایط الزم برای 
آموزش حضوری برخوردار نیستند 

رئیس مرکز توسعه سالمت کیش : معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان:


