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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.  

تعویق امتحانات پایان ترم مدارس 
جزیره  کیش  

اقتصــاد کیش-  رییس اداره آموزش و پرورش کیش گفت: امتحانات این جزیره به 
منظور بررسی بیشتر جوانب همه گیری یه ویژه سویه اومیکرون به مدت یک هفته به 

تعویق افتاد.
پرویز حیدری راد روز گذشته اظهار داشت: طبق بخشنامه قانونی وزارت آموزش و 
پرورش و ستاد ملی کرونا امتحانات پایان ترم مدارس باید از چهارم دی ماه به صورت 

حضوری برگزار شود که اجرای آن الزامی است.
وی اضافه کرد: اما در این جزیره با همکاری شورای سالمت جزیره پس از اخذ مجوز 
از اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان، برگزاری امتحانات پایان ترم در این جزیره به 
دلیل گردشگری و توریستی بودن یک هفته به تعویق افتاد تا در صورت اتخاذ تصمیمات 

جدید ستاد ملی کرونا بر اساس آن عمل شود.
رییس اداره آموزش و پرورش کیش یادآور شد: در صورتی که ستاد ملی کرونا نتیجه ای 
جدید تا ۱۱ دی ماه اعالم نکند این اداره موظف است با رعایت پروتکل های بهداشتی 
و بخشنامه های ۰۶ و ۰۷ وزارتخانه، امتحانات پایان ترم را به صورت حضوری برگزار 

کند.
وی افزود: بخشــنامه های ۰۶ و ۰۷ مدارس را ملزم به رعایت شــدید پروتکل های 
بهداشتی از جمله رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، حضور دانش آموزان باالی 

۱۲ سال به شرط تزریق واکسن و واکسیناسیون معلمان اشاره دارد.
حیدری راد گفت: بدون شک مدارس این جزیره در ایام امتحانات همانند روزهای قبل 
این بخشنامه ها را رعایت می کنند و این اداره به همراه مرکز توسعه سالمت بازرسی های 

خود را برای حفظ سالمت دانش آموزان بکار تشدید خواهد کرد.
این جزیره دارای ۵۱ مدرسه شامل ۲۳ مدرسه دولتی و ۱۸ مدرسه خصوصی با ۳۶۷ 
کالس درس )۲۶۸ کالس مدارس دولتی و ۹۹ کالس مدارس خصوصی( است؛ در 
این مدارس ۹ هزار و ۷۷۵ دانش آموز مشغول تحصیل بوده که هشت هزار و ۳۶۰ نفر در 
مدارس دولتی و یک هزار و ۴۱۵ نفر در مدارس خصوص مشغول علم آموزی هستند.

رییس اداره آموزش و پرورش کیش خبر داد:
 علی قدمیاری مشاور در امور هوشمند سازی 

سازمان منطقه آزاد کیش  شد

اقتصاد کیش-     محمدرضا لواسانی طی حکمی علی قدمیاری را به عنوان مشاور در 
امور هوشمند سازی سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد. 

به گزارش اقتصاد  کیش، طی حکمی از سوی محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان 
منطقه آزاد کیش خطاب به علی قدمیاری آمده است:

با استعانت از خداوند متعال و نظر به تخصص، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی، به 
موجب این حکم به عنوان مشاور در امور هوشمند سازی منصوب می شوید.

جنابعالی موظفید موارد ذیل را ساماندهی و تعقیب بفرمایید:
۱-     راه اندازی و اداره "کارگروه تخصصی بازمهندسی فرایندها" و برگزاری آن به 
صورت روزانه و پیگیری تا حصول نتیجه )برای هشت فرایند در فاز اول طی یکصد 

روز(
بدیهی است، معاونین و مدیران محترم و مدیران عامل شرکت های مربوطه می بایست 
نهایت همکاری و اقدامات الزم را در اسرع وقت نسبت به حضور و اجرای به موقع 
مصوبات کارگروه انجام داده و جنابعالی موظف هستید هر هفته گزارش اقدامات و 

ارزیابی پیشرفت )به تفکیک هر فرآیند( را به بنده ارائه فرمایید.
۲-    برگزاری "کارگروه شــهر هوشــمند" در راستای بررسی، کارشناسی و تحلیل 

پیشنهادات از سوی سرمایه گذاران و کار آفرینان.
امید است با سرلوحه قرار دادن فرامین رهبر گرانقدرمان در جهت تولید، پشتیبانی و 
مانع زدایی بکوشیم تا موجبات خوشنودی خداوند متعال و رضایتمندی مردم عزیز 

کشورمان فراهم گردد.
الزم به ذکر است " معاونت سیمای سازمان صدا و سیما، رئیس هیات مدیره شرکت 
رهکام ایرانیان ســتاد اجرایی امام)ره(، مجری پروژه ســامانه های هوشمند سرعت 
ســنج راه های کشــور با اجرای سی شرکت دانش بنیان، رئیس شورای اطالع رسانی 
و نماینــده ویژه امور پارلمانــي مرکز ملی فضای مجازی، رئیس اجالس تکنولوژي 
صنعت مخابرات ایران، دانشگاه صنعتي شریف، مسئول تدوین محور سیاست گذاري 
صنعتي و تکنولوژي مجموعه هم اندیشي هاي برنامه چهارم توسعه سازمان مدیریت 
و برنامه ریزي کشــور، مدیر کمیته هاي آموزش و ارتباطات بین الملل انجمن علمي 

مدیریت تکنولوژي ایران" از جمله سوابق کاری علي قدمیاري است. 

به گزارش  اقتصاد  کیش به نقل از روابط عمومی سازمان 
منطقه آزاد کیش ، محمدرضا لواســانی روز گذشته  به 
همراه سرپرست معاونت عمرانی و زیر بنایی و سرپرست 
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
کیش از شرکت های مستقر در شهرک کارگاهی جنوب 
جزیره بازدید کــرد و در جریان روند فعالیت آنها قرار 

گرفت.
لواســانی در این بازدید با تاکید بر این مهم که اعتقادی 
بر دســتور یک طرفه و آنی ندارم، اظهار داشت: مباحث 
مطرح شده در حوزه های سایت بازیافت و عمرانی باید 
در کمیسیون های مربوطه مطرح و بررسی های الزم در 

این خصوص انجام شود.

    اقتصاد کیش-  سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از شهرک کارگاهی جنوب در این منطقه بر اهمیت پروژه ها با رویکرد 
فنی و تخصصی تاکید کرد.

بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش از شهرک کارگاهی جنوب کیش

با حکم سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش ؛

پذیرش دانشجو در پردیس بین الملل 
کیش دانشگاه عالمه طباطبایی 

اقتصاد کیش-  پردیس بین الملل کیش دانشــگاه عالمــه طباطبایی در چهار دوره 
تخصصی مدیریت، بازاریابی، هتلداری و گردشگری داوطلب می پذیرد.

به گزارش اقتصاد کیش، سرپرست دانشگاه عالمه طباطبایی کیش گفت: این دانشگاه 
از اول مهر ۱۴۰۰ آغاز به کارکرده اســت و در حال حاضر مقطع دانشگاهی ندارد، اما 

دوره های تخصصی را با کیفیت باال برگزار می کند.
جوادی افزود: تقویم آموزشی، شهریه و نام رشته ها در پایگاه اینترنتی دانشگاه مشخص 

است و متقاضیان می توانند مراجعه و نام نویسی کنند.
در پایان این دوره ها نیز به شرکت کنندکان گواهینامه معتبر اعطاء می شود.

افزایش ۴۳ درصدی پرواز های 
فرودگاه کیش 

اقتصــاد کیش-  فرودگاه بیــن المللی کیش از ابتدا فروردین تا آذر امســال 
بــا افزایش ۴۳درصدی پرواز هــای ورودی و خروجی، میزبان مســافران و 

گردشگران بود.
به گزارش اقتصاد  کیش، براساس گزارش مرکز اطالعات و آمار فرودگاه بین 
المللی کیش در ۹ ماه گذشــته امســال تعداد ۱۸ هزار و ۷۷۸ پرواز ورودی و 

خروجی در این فرودگاه انجام شده است.
از این تعداد پرواز های ورودی و خروجی به ۱ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۹۹ نفر 

در فرودگاه بین المللی کیش خدمات ارائه شده است.
فــرودگاه بین المللــی کیش با ۹ کیلومتر مربع مســاحت در ارتفاع ۳۱ متری 
از ســطح دریا قرار گرفته اســت و زیر نظر شرکت توسعه و مدیریت بنادر و 
فرودگاه های کیش یکي از شرکت های زیر مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش 

فعالیت می کند.

رییس پلیس راهور کیش :

تعداد موتورسیکلت های کیش
 باید متناسب با جمعیت آن باشد

اقتصــاد کیش- رییس پلیس راهور کیش گفت: توازن تعداد موتورســیلکت ها با 
جمعیت این جزیره از الزامات توسعه فرهنگ ترافیکی است.

مهدی توانگر  روز گذشته اظهار داشت: طرح ساماندهی موتورهای شارژی که از سال 
۹۴ در دســت پیگیری و بررســی بود از ۱۷ آذر امسال آغاز شد و تاکنون ۲۹۰ دستگاه 

موتور شارژی در این جزیره پالک گذاری شدند.
وی با بیان اینکه ۸۰ دستگاه موتور سیکلت که پالک شهرهای دیگر را دارند و در کیش 
تردد می کنند نیز پالک گذاری شدند یادآور شد: با توجه به ظرفیت محدود خیابان ها، 
اقلیم و میزان جمعیت جزیره نظارت بر واردات موتور های شــارژی یکی از اساسی 

ترین اقدامات است.
وی افزود: از زمان آغاز اجرای طرح ساماندهی موتورهای شارژی تمایل وارد کنندگان 
به ورود این وسیله نقلیه بسیار زیاد شده است و به تازگی نیز یک فروشگاه جدید برای 

عرضه موتور افتتاح شد.
سرهنگ توانگر اضافه کرد: با توجه به تردد ۱۹ هزار و ۵۰۰ خودرو در کیش باید تعداد 
موتورهای شارژی هم قانونمند و متناسب با خودروهای کیش باشد و در این راستا 

باید کار کارشناسی و دقیق برای توازن این وسیله نقلیه با جمعیت جزیره انجام شود.
وی در خصوص نظم دهی بیشــتر به تردد موتور ســواران گفت :جلسه ای با حضور 
اعضای شورای ترافیک تشکیل می شود تا مسیر های مشخصی برای راکبان موتور در 

معابر عمومی و قوانین واردات موتورهای شارژی در نظر گرفته شود.
رییس پلیس راهور کیش یادآور شد: در تصادفات رانندگی عالوه بر پلیس نهادهای 
امدادی درمانی و خدماتی درگیر می شوند و وقت و هزینه زیادی صرف می شود که 

بهتر است با رعایت مقررات و احترام به قانون جلوی این هزینه ها گرفته شود.
سرهنگ توانگر در خصوص تردد موتورهای شارژی در مسیر دوچرخه سواری هم 
گفت: این اقدام تخلف است و ماموران اجرائیات شرکت عمران آب و خدمات این 

موتور ها توقیف و با دستور مرجع قضایی یک ماه در پارکینگ نگهداری می شود.

بدینوسیله از کلیه شرکاء / سهامداران محترم شرکت پیشگامان عروس 
 دریا کیش با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 13930 دعوت به عمل 
می آید تا در تاریخ 1400/10/17 در ساعت 11:00 در محل شرکت به نشانی 
جزیره کیش بلوار ســاحل مجتمع تجاری اداری دیپلمات طبقه اول واحد 

104 حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :

1- جهت انتخاب مدیران و تعیین سمت آنان 
2- تعیین دارندگان حق امضا 

رییس هیئت مدیره شرکت پیشگامان عروس دریا کیش

آگهی دعوت از سهامداران / شرکاء 

اقتصــاد کیش-   هفدهمین نمایشــگاه تخصصی 
صنعت ساختمان و صنایع وابسته  از امروز در جزیره 

کیش برپا می شود.
به گزارش اقتصاد  کیش، در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ 
شــرکت تخصصی فعال در صنعت ساختمان کشور 

حضور دارند.
شرکت شــهرک های صنعتی تهران، قزوین، کرمان، 
یزد، هرمزگان و بوشــهر برای حضور در این رویداد 

نمایشگاهی اعالم آمادگی کرده اند.
هفدهمین نمایشــگاه تخصصی صنعت ساختمان و 
صنایع وابسته با حضور متخصصان و تولیدکنندگان 
برتــر داخلــی ازامروز  ۷ تــا ۱۰ دی در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار خواهد شد.
هیات های از استان های بوشهر، یزد و قزوین به منظور 
بازدید از این نمایشــگاه به جزیره کیش سفر خواهند 

کرد.
در این نمایشگاه خدمات و کاال های مرتبط با صنایع 

ســاختمانی، دکوراســیون، عمران و شهرسازی به 
مخاطبان ارائه می شود.

عالقه منــدان می توانند برای بازدیــد از هفدهمین 

نمایشــگاه تخصصی صنعت ســاختمان در مدت 
چهار روز برگزاری نمایشــگاه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ به 

نمایشگاه های دائمی جزیره کیش مراجعه کنند.

جزیره کیش میزبان هفدهمین نمایشگاه تخصصی 
صنعت ساختمان 

اقتصاد کیش-    تیم کودکان هوشــمند جزیره کیش 
در مســابقات بین المللی  محاسبات ذهنی با چرتکه 

خوش درخشیدند 
 بــه گزارش خبرنگار  اقتصاد کیش بیســتمین دوره 
مســابقات بین المللی محاســبات ذهنی با چرتکه 
PAMA ۲۰۲۱ با حضور ۲۱ کشــور تایوان،مالزی، 
تایلند، کانادا، آفریقــای جنوبی،  ویتنام،کره جنوبی، 
عربســتان، هند، قزاقســتان، روســیه، اســترالیا، 
چین،ازبکســتان،مصر،امارات متحده عربی ،اردن، 
عراق،تاجیکستان،فلسطین و ایران  برگزار شد  که  با 

حضور تیم قدرتمند ۱۳۶نفره ایران  همراه بود . 
در این مســابقات که بصورت آنالین برگزارشد ، تیم 
۷نفره جزیره کیش به مربیگری سحر بشردوست، در 
این مســابقات خوش درخشــیدند و این عناوین  را 

بدست آوردند :
C ایلیا دارایی قهرمان سطح

E نگین اسدی قهرمان سطح
D زهرا نصرت برگزیده اول سطح

C ثمین خزایی برگزیده دوم سطح
C رضا دلیرگلی برگزیده دوم سطح

C فاطمه رییسی برگزیده سوم سطح
D ماتیار فدایی برگزیده سوم سطح

درخشش کودکان هوشمند جزیره کیش 
در مسابقات جهانی

اقتصاد کیش-  ساکنان جزیره کیش با مراجعه به یکی از ۵ ایستگاه صدور کارت 
کیشوندی می توانند با ارائه مدارک هویتی خود کارت کیشوندی را دریافت کنند.

به گزارش اقتصاد کیش، رئیس اداره صدورکارت کیشــوندی منطقه آزاد کیش 
افزود:ساعات فعالیت شعبه های صدور کارت کیشوندی از ۸ صبح تا ۲۲ شب 

در نظر گرفته شده است.

وی از ســاکنان جزیره کیش درخواســت کرد نسبت به تمدید یا صدورکارت 
کیشوندی خود در اولین فرصت اقدام کنند.

 kishvand.kish.ir براتی گفــت: متقاضیان می توانند با مراجعه به نشــانی
فرایند نام نویســی خــود را انجام دهند و به نزدیکترین شــعبه صدور کارت 

مراجعه کنند.

فعالیت ۵ ایستگاه صدور کارت کیشوندی
 در کیش 

در راستای کنترل ویروس کرونا؛

2۳00 بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد 
غذایی و اماکن عمومی در کیش انجام شد 
اقتصاد کیش-  رئیس مرکز توســعه سالمت کیش عنوان کرد: در راستاي کنترل 
ویــروس کرونا ، ۲۳۶۰ مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در کیش 

مورد بازرسی قرار گرفته است.
به گزارش اقتصاد کیش به نقل از روابط عمومی مرکز توســعه ســالمت کیش؛ 
دکتر رضانیا خاطر نشــان کرد: در این مدت ۱۲۰۵ بازدید از مراکز تهیه و توزیع 
مــواد غذایی، ۸۰۲ مورد بازدید از اماکن عمومی و ۳۵۳ مورد بازدید از غرفه های 
آرایشی و بهداشتی انجام و نکات آموزشي و تذکرات الزم نیز به فعاالن این مراکز 

ارائه شده است.
وي با تاکید بر اینکه در راستاي کنترل و قطع زنجیره انتقال کرونا با متخلفان این 
حوزه به طور جدي برخورد مي شود تصریح کرد: در این مدت ۳ مرکز متخلف به 

دادگاه معرفی شده و ۴ مرکز  به دلیل تخلف بهداشتي تعطیل شده اند.
رئیس مرکز توســعه سالمت کیش اظهار کرد: در راستای حفظ و ارتقاء سالمت 
کیشوندان و مسافران، در این مدت ۱۱هزار و ۶۳۷ کیلوگرم مواد غذایی غیر قابل 

مصرف کشف و معدوم شده است.
وی افــزود: ۵۴ مــورد نمونه برداری از نان، ۲۴ مــورد نمونه برداری میکروبی از 
منابع آب آشــامیدنی، ۱۸ مورد بازدید از مدارس، ۳مورد بررســی آلودگی ناشی 
از فاضالب، ۱مورد بررســی آلودگی ناشی از زباله،۲۱مورد نمونه برداری از مواد 
غذایی و خوراکی، ۱۷۷مورد اندازه گیری کلر آب آشامیدنی، ۸۶۴ مورد سنجش با 
تجهیزات پرتابل، و رسیدگی به ۳۳ مورد شکایات کتبی و تلفنی واصله به بهداشت 

محیط از اهم فعالیت های این مرکز در آذر ماه ۱۴۰۰ است.
دکتر رضانیا تصریح کرد: بسیج مقابله محیطي با کووید   -۱۹ و نظارت بر واحد هاي 
صنفي تهیه و توزیع غذا، اماکن عمومي و مکان هاي پر ازدحام تا پایان شکســت 

کرونا ادامه خواهد داشت.


