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نرخ حق الزحمه تنظیم قراردادهای 
امالک استیجاری مصوب و ابالغ شد

اقتصاد کیش- با افزایش چشمگیر قیمت مسکن و رشد فزاینده اجاره بهاء واحدهای 
مسکونی؛ سازمان منطقه آزاد کیش از ابالغ نرخ حق الزحمه امالک استیجاری خبر داد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، با هدف حمایت از اقشار مختلف مردم و مصرف کنندگان در 
جزیره کیش موضوع اصالح و ساماندهی تعرفه خدمات تنظیم قراردادهای استیجاری 
امالک، صورتجلسه کمیته نظارت بر فعالیت دفاتر امالک، مورد بحث و بررسی قرار 

گرفته و نرخ جدید این خدمات ابالغ شد.
حق کمیسیون تنظیم قرارداد رهن و ودیعه اجاره به میزان پنج دهم درصد مبلغ رهن از 

هر طرف  محاسبه و اخذ می شود.
همچنین حق کمیسیون تنظیم قرارداد اجاره به میزان بیست و پنج درصد مبلغ اجاره یک 

ماه  از هر طرف محاسبه و اخذ می شود.
حق کمیسیون تمدید اجاره نامه به میزان یک دهم حق الزحمه تنظیم قرارداد اجاره نامه 

از هر طرف محاسبه و اخذ می شود.
الزم به ذکر است این بخش نامه صرفا در خصوص تعرفه  تنظیم قراردادهای استیجاری 

است و تعرفه سایر معامالت ملکی کما فی -السابق بدون تغییر باقی خواهد ماند.
همچنین با توجه به این که طرح ســاماندهی مجوزهای کسب و کار در دست اقدام 
است، مشاورین شاغل در مجموعه های دفاتر امالک، در اولویت دریافت مجوز فعالیت 

اقتصادی مشاورین امالک می باشد.  

حل مشکالت صیادان کیش و جنوب 
کشور در دستور کار قرار دارد  

اقتصاد کیش-  معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران در جمع صیادان 
کیش اعالم کرد: برای حل مشکالت صیادان جنوب کشور به زودی طرح ساماندهی 

مجوز های صیادی اجرایی می شود.
به گزارش اقتصاد  کیش، پرویز محبی با حضور در جمع صیادان کیش از نزدیک در 

جریان مسایل و مشکالت صیادان کیش قرار گرفت.
صید ماهی با تور در آب های کیش و کاهش ذخایر ماهی، سوخت قایق ها، صید ترال 
لنج های استان های همجوار در آب های استان هرمزگان، مجوز های صیادی، الیروبی 
اســکله صیادی کیش و عریض آن، افزایش قــدرت موتور های قایق های صیادی و 
لنج ها، بیمه شناور های صیادی و مسکن از مهمترین مشکالت صیادان کیش اعالم شد.
هــم چنیــن نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس  گفــت: افزایش قدرت موتور 
شناور های صیادی در استان بوشهر اتفاق افتاده است، ولی در هرمزگان خبری از این 

طرح نیست و این یک تبعیض آشکار است.
جباری در خصوص وجود صید ترال در آب های هرمزگان هم بیان کرد: این موضوع در 
شورای تأمین استان بررسی می شود اگر چه با اطالع صیادان بالفاصله توسط نیرو های 

دریابانی و سپاه توقیف می شوند.
وی بیان کرد: برای حل مشکالت اسکله صیادی رایزنی هایی با سازمان منطقه آزاد کیش 

انجام شده و بهسازی اسکله نیز شروع شده است.
وی  موضوع اعطای مجوز به صیادان دارای قایق در کیش را هم قابل پیگیری دانست 

و افزود: در کارگروهی ویژه این موضوع بررسی خواهد شد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران نیز با بیان اینکه صدور مجوز های 
صیادی با اجرای طرح ساماندهی مجوز های صیادی حل می شود، اضافه کرد: استان 
هرمزگان دارای ســه هزار و ۲۰۰ شــناور دارای مجوز است و بیش از ۱۲ هزار شناور 

بدون مجوز نیز صیادی می کنند و باید ساماندهی شوند.
محبی گفت: در جزیره کیش ۵۸ صیاد بدون مجوز رسمی تنها با مجوز موقت سازمان 
منطقه آزاد کیش فعالیت می کنند و همین موضوع موجب ایجاد مشکل تامین سوخت 

برای آنان شده است.
وی گفت: در کوتاه مدت ده تا بیست مجوز با شناسایی افراد واجد صالحیت در کیش 

و هندورابی اعطا خواهد شد.
معاون صید و بنادر ماهیگیری ســازمان شــیالت ایران گفت: برای پیگیری سوخت 
شناور ها در کیش نیاز است تا مسئول توزیع فرآورده های سوختی در کیش همکاری 
کند چرا که این قایق ها حتما باید مجوز رسمی شیالت داشته باشند و با مجوز موقت 

سازمان منطقه آزاد نمی توانند سوخت دریافت کنند.
محبی در خصوص نحوه صید ماهیگیران کیش نیز با تشکر از رعایت صید با قالب، 
افزود: از این پس صیادان کیش می توانند با رعایت اصول زیست محیطی از تور های 
گوشــه گیر ســطح اســتفاده کنند منوط به جلوگیری از تخریب مرجان ها، اما تور 

محاصره ای ممنوع است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران :

با بخش نامه، دستورالعمل و روش های سنتی 
نمی توانیم در ارتقای فرهنگی جامعه موفق باشیم 

اقتصاد کیش-    مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی 
و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد کشــور از ظرفیت باالی فرهنگی برخوردارند و 
معاونان فرهنگی، اجتماعی و گردشــگری سازمان های این مناطق باید بهره کافی از 

این فرصت ها را ببرند. 
سعید محمد در بیستمین نشســت مشترک معاونان و مدیران فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان های مناطق آزاد کشور با بیان اینکه با بخش نامه، دستورالعمل و 
روش های سنتی نمی توانیم در ارتقای فرهنگی جامعه موفق باشیم افزود:فقط نگاه 
سخت افزاری به مقوله فرهنگ داشتن کافی نیست، مسائل فرهنگی راهکارهای خاص 

خود را دارند و باید با منطق و استدالل در بهبود باورهای افراد کار شود.
مشاور رییس جمهور، استفاده از ابزارهایی مثل برگزاری رویدادهای فرهنگی و استفاده 
از ابزار و روش های نوین در این حوزه را اثرگذار دانست و گفت: موضوعات فرهنگی 
در توسعه مناطق آزاد دخیل هستند و می توان با ایجاد مجموعه های فرهنگی و جذب 
خانواده ها به این مجموعه ها، توسعه را تک بعدی ندید چرا که پیوست فرهنگی در 

مناطق آزاد الزم االجرا است.
سعید محمد بر تشکیل اتاق فکر با حضور نخبگان و صاحبنظران حوزه فرهنگی در 
مناطق آزاد کشور تاکید کرد و بیان داشت: پیشنهادات و انتقادها را بشنوید و در نهایت 

بهترین ایده و اندیشه را انتخاب و در راستای آن حرکت کنید.
وی ادامه داد: با توجه به بروز مســائل اقتصادی در مناطق آزاد، شــاهد گرفتاری های 
اجتماعی در این مناطق هستیم، بسیاری از این نقاط بدون داشتن پیوست فرهنگی و 
اجتماعی توسعه یافته اند که معضالت فراوانی را به همراه داشته است که باید با برنامه 

ریزی صحیح برای اقشار ضعیف این معضالت به وجود آمده رفع شود.
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد: مســئوالن 
فرهنگی مناطق آزاد باید با برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح در نحوه هزینه کرد منابع، 
بیشترین بهره وری را در برنامه های فرهنگی - اجتماعی و در چارچوب راهبردهای 

مناطق داشته باشند.
سعید محمد با تاکید بر اینکه باید به حوزه گردشگری در مناطق آزاد کشور نیز اهتمام 
ویژه داشت، افزود: متاسفانه حوزه گردشگری در مناطق آزاد مورد غفلت قرار گرفته، 
همه مناطق دارای ظرفیت گردشگری هستند و برخی مناطق از ظرفیت منحصربفردی 

در این حوزه برخوردارند.
وی در ادامه پیشــنهاداتی در خصوص توسعه گردشگری در مناطق آزاد کشور ارائه 
داد و گفت: ما نیازمند ارتباط با کشورهای هدف هستیم، الزم است با آژانس های بین 
المللی قرارداد امضا کنیم و درصدی از اعزام توریسم ها به آنها اختصاص دهیم و در 

آنها ایجاد انگیزه کنیم.
مشاور رییس جمهور در پایان استفاده از امکاناتی مثل دهکده سالمت، توریسم درمانی، 
توریسم علمی و توریسم ورزشی را در توسعه حوزه گردشگری در مناطق کشور موثر 
دانست و افزود: برگزاری رویداد ۲۰۲۲ قطر، یک رویداد بزرگ ورزشی است و باید از 
این ظرفیت بیشترین بهره را ببریم. الزم است همکاران ما در مناطق آزاد کیش و قشم با 

جدیت بیشتر کارها را پیش ببرند و امکانات ورزشی مدنظر را تدارک ببینند.

به گزارش اقتصاد کیش   ، پویش مردمی کاشت صدها 
نهال کهور ایرانی با حضور جمعی از مسئوالن  محلی و 
نیروهای  نظامی و انتظامی ، ائمه جمعه و جماعات ، بومیان 
و دوستداران محیط زیست روز گذشته در منطقه شمال 

غربی جزیره کیش آغاز شد.
در این پویش با هدف توسعه پایدار محیط زیست ، بیش 
از ۱۲ هزار اصله درخت کهور ایرانی به عنوان گونه بومی 
و سازگار با محیط  در نقاط مختلف جزیره کیش کاشته 

می شود. 
سعید پورزادی سرپرست معاونت عمرانی و زیر بنایی  
سازمان منطقه آزاد کیش در این برنامه فرهنگی و اجتماعی 
گفت: حفظ و حراســت از فضای سبز و منابع طبیعی 
مسولیتی خطیر بر عهده تمام کیشوندان است و پویش 
کاشــت نهال با هدف احیای مناطق جنگلی این جزیره 

انجام شده است.
سعید پورزادی با بیان اینکه امیدواریم احیاگر خوبی در 
این راســتا باشیم افزود: سازمان منطقه آزاد کیش حامی 
شرکت ها و دستگاه های تابعه برای توسعه فضای سبز 

جزیره با تکیه بر گونه های بومی است.
عبدالنبی شرفی مدیرعامل شرکت عمران آب و خدمات 
جزیره کیش نیز در این پویش گفت: امسال برنامه های 
شــرکت در جهت توسعه فضای سبز بر مبنای کاشت 
گونه های بومی و ســازگار با اقلیم جزیره بوده و غرس 

۱۲ هزار اصله نهال تا پایان امسال در سطح جزیره برنامه 
ریزی شده است. مهندس  شرفی افزود: این تعداد نهال 
از گونه کهور ایرانی و در بخش های مختلف جزیره از 
جمله روستای باغو، منطقه جنگلی سفین قدیم و سایر 

نقاط فضای سبز جزیره غرس می شوند.
وی با اشاره به ساماندهی درخت های منطقه جنگی سفین 
قدیم اظهار داشت: این طرح با درخواست بومیان در این 
منطقه به عنوان بخشی از فضای سبز جزیره  اجرا شد که 
عالوه بر پاکسازی محیط از جانوران موذی ،  گونه های 

بومی نیز  جایگزین گونه های مهاجم شده است.
شرفی گفت: همچنین به منظور سهولت کار غرس نهال ها 
بومیان جزیره کیش می توانند با مراجعه به شرکت عمران، 
آب و خدمات نهــال های کهور ایرانی را دریافت و در 

مناطق جنگلی غرس کنند.
در این آیین عالوه بر کیشوندان، بومیان و دوست داران 
محیط زیست، امام جمعه اهل سنت، امام جمعه موقت 
اهل تشــیع کیش و جمعی دیگر از مســووالن جزیره  

حضور داشتند.

    اقتصاد کیش- پویش کاشت ۱۲ هزار اصله نهال با مشارکت گسترده کیشوندان و دوست داران محیط زیست در جزیره کیش آغاز شد.

روز گذشته با حضور مسئولین و مردم آغاز شد؛

پویش کاشت نهال کهور ایرانی در کیش 
با حضور گسترده کیشوندان

ایستگاه جزر و مدسنجی
 در جزیره کیش  راه اندازی شد

اقتصاد کیش-  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: چهار ایســتگاه جزر و 
مدسنجی در بنادر شهید رجایی، بندر لنگه، کیش و شهید ذاکری قشم راه اندازی شد. 

علی رضا محمدی کرجی ران در تشــریح این خبر افزود: راه اندازی و بروزرسانی این 
چهار ایستگاه با هدف پایش نوسانات تراز سطح آب و امکان تحلیل داده های جزر و 
مدسنجی و بهرگیری از آن در عملیات دریایی و بندری و همچنین استفاده در مطالعات 

دریایی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه داشــتن اطالعات تغییرات تراز دریا الزمه پیش بینی دقیق تر جزر و 
مد اســت و این امر در پهلو دهی کشــتی ها در بنادر و ســاخت موج شکن ها و سایر 
سازه های دریایی نقش مهمی دارد، خاطرنشان کرد: این ایستگاه ها دارای یک سنجنده 
مکانیکی و یک سنجنده راداری هستند که وظیفه آن خواندن اطالعات سطح آب در 
هر ۱۰ دقیقه یکبار و اطالعات دریافت شده از طریق یک دستگاه داده نگار ذخیره و 

جمع آوری می شود.
کرجی ران بیان کرد: برخورداری از اطالعات جزر و مدســنجی و استفاده داده ها در 
تمامی فعالیت های مرتبط با محیط دریا، استفاده هیدروگرافی و محاسبات سطوح جزر 
و مدی برای اســتفاده در امور مهندســی سواحل و ایمنی دریانوردی و تعیین چارت 
دیتوم منطقه)جانمایی نقاط کنترل ارتفاعی ایستگاه های پایش تراز سطح دریا( از دیگر 
کابردهای این دستگاه ها است. وی اضافه کرد: خروجی اطالعات ایستگاه ها به صورت 
فایل های اکســل شامل تاریخ، ساعت و میزان سطح آب، استخراج و محاسبات الزم 
بر روی آن است. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان عنوان کرد: اکنون برای رصد 
وضعیت ایســتگاه های جزر و مدســنجی، بازدیدهای دوره ای دوماهه، شش ماهه و 
یکســاله درنظر گرفته شده که توسط کارشناسان متخصص شاغل در اداره مهندسی 

سواحل این اداره کل انجام می شود

جهت دریافت آخرین اخبار
 و رویدادهای کیش و منطقه
 به نشانی زیر مراجعه نمایید
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طرح آزمایشی کیش مشخص نیست 
به کل کشور تعمیم پیدا کند یا خیر 

اقتصاد کیش-  یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه تغییر نحوه اختصاص سهمیه بنزین و دادن آن به افراد به معنی آزادسازی قیمت 

بنزین نیست گفت که این روش اثر تورمی نخواهد داشت. 
جعفر قادری اظهار کرد: ســال گذشــته در زمان بررسی الیحه بودجه پیشنهادی 
در کمیسیون تلفیق در همین رابطه مطرح شد که رای نیاورد و در صحن مجلس 
هم مطرح شــد و رای نیاورد، شــاکله آن این بود که به جای دادن سهمیه بنزین به 
خودروها، آن را به افراد بدهیم یعنی از ۸۵ تا ۹۰ میلیون لیتر بنزین توزیعی در روز، 
سهم خودروهای عمومی را کنار بگذاریم و مابقی را بین ۸۵ میلیون نفر جمعیت 
توزیع کنیم و به افراد سهمیه بدهیم یعنی مثاًل به ازای هر کد ملی ۲۰ لیتر بنزین بدهیم.
وی افزود: در این مدل اگر فرد خودش بخواهد از ســهمیه بنزینش اســتفاده کند 
قیمت آن۱۵۰۰ تومان است اما کسی که خودرو ندارد یا خودرو دارد و می خواهد 
از حمل و نقل عمومی استفاده کند، می تواند آن را با قیمتی که بخواهد بفروشد. 
بنزین آزاد هم لیتری ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد. بنابراین کسی که بنزین مازاد 
دارد می تواند آن را زیر سه هزار تومان به فروش برساند و در عمل قیمت بنزین در 

بازار از ۳ هزار تومان بیشتر نمی شود.
 این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تاثیر این روش بر ایجاد تورم 
نیز گفت: قیمت بنزین قرار نیست باال برود، همان سهمیه ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ 
تومان خواهد بود. پس قیمت تغییر نمی کند اما پیش از این سهمیه به خودرو تعلق 
می گرفت و حاال به فرد بنزین تعلق می گیرد؛ یعنی اگر من خانواده ۵ نفره داشــته 
باشم ۱۰۰ لیتر بنزین در ماه به خانواده من تعلق می گیرد و کسی اگر دو، سه یا ده 
تا خودرو هم داشــته باشد یا خودرو نداشته باشد باز به ازای اعضای خانواده اش 
به او بنزین تعلق می گیرد. اگر هم بخواهند بنزین آزاد خریداری کنند همان قیمت 

۳۰۰۰ تومان است .
این نماینده مجلس با بیان اینکه نام این روش آزادسازی قیمت نیست، تاکید کرد: 
قیمت بنا نیست تغییر کند. قیمت بنزین یارانه ای همان ۱۵۰۰ تومان و آزاد هم ۳۰۰۰ 
تومان خواهد بود. در بازار حتی از این مبلغ پایین تر می آید چرا که وقتی بنزین در 
پمپ بنزین به قیمت ۳ هزار تومان عرضه شود پس کسی بخواهد آن را عرضه کند 

باید زیر ۳۰۰۰ تومان بفروشند.
 قادری در پایان گفت: دولت در حال حاضر در حال انجام یک کار آزمایشــی در 
کیش و قشم است تا آثار و پیامدهای آن را بررسی کند و نتایج را ارزیابی می کند که 
ببیند می تواند آن را تعمیم دهد یا نه. سال گذشته خود من مخالف این طرح بودم و 
معتقد بودم می تواند پخته شود اما امسال دولت کار تجربی و آزمایشی می کند تا در 
این شرایط ایرادات و اشکاالت آن مشخص شود و دولت می تواند به نتیجه برسد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد  در جمع معاونان فرهنگی 
سازمان های مناطق آزاد تاکید کرد؛

هیئت مدیره موسسه غیر تجاری بازار پردیس دو

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 موسسه غیر تجاری بازار پردیس دو

با توجه به عدم احراز حد نصاب برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/10/1 
بدینوسیله از اعضای محترم موسسه غیر تجاری بازار پردیس دو دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع 
مرکز  محل  در   1۳:۳0 ساعت  از   1400/10/21 تاریخ  در  که  دوم(  )نوبت  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 

همایش های بین المللی کیش- سالن خلیج فارس برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره سال های 1۳۹۸ و 1۳۹۹
2- استماع گزارش بازرس قانونی پیرامون عملکرد هیئت مدیره و صورت های مالی و ترازنامه منتهی به 

پایان سال مالی 1۳۹۸ و 1۳۹۹
۳- اتخاذ تصمیم پیرامون عملکرد هیئت مدیره و صورت های مالی

4- انتخاب اعضای هیئت مدیره
۵- انتخاب بازرس قانونی

نوبت  دوم

قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان  اعالم کرد : 


