
»سید ابراهیم رئیســی« صبح روز گذشته  دوشنبه )دوم 
خرداد( در راســتای تقویت دیپلماســی همسایگی و 
گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به 
دعوت »هیثم بن طارق آل ســعید«، سلطان عمان، به این 

کشور سفر کرد. 
در این سفر ۱۲ سند همکاری میان مقامات ارشد دو کشور 
در حوزه های انرژی، سیاسی، حمل و نقل، همکاری های 
دیپلماتیک، روابط تجــاری و اقتصادی، علمی، محیط 

زیست و ورزشی به امضا رسید.
این اســناد توسط وزرای امور خارجه، صنعت، معدن و 
تجارت، نفت، راه و شهرسازی و رئیس سازمان توسعه 
تجارت کشورمان و همتایان عمانی آنها به امضا رسیده 

است.
این پنجمین سفر خارجی رئیسی در طول دوره فعالیت 
دولت سیزدهم و نخستین سفر رئیس جمهوری اسالمی 
ایران به عمان در دوره ســلطان جدید این کشــور است 

و پیشــتر در راســتای ایجاد زمینه های گسترش روابط 
اقتصادی و تجاری ایران و عمان، هیأتی ۵۰ نفره از تجار 
و فعاالن اقتصادی ایران هفته گذشــته به این کشور سفر 

کردند.

3 سه شنبه 3 خرداد 1401، 22 شوال 1443 ، 24 می 2022، شماره 3964 ، صفحه

        اقتصاد کیش -  ایران و عمان در جریان 
سفر یک روزه آیت اهلل رئیسی به مسقط، ۱۲ سند 
همکاری در حوزه های سیاســی، حمل و نقل ، 
همکاری های دیپلماتیک، اقتصادی و گردشگری 

امضا کردند.

اقتصاد کیش-     رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی در حکمی 
دبیرکل مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش را به عنوان مشاور این فراکسیون 

منصوب کرد.
به گزارش  اقتصاد کیش، معصومه پاشــایی بهرام در حکمی طهمورث قاسمی را 

به عنوان مشاور فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی منصوب کرد.
در بخشی این حکم آمده است: شایسته است در راستای سیاست های کلی نظام 
قانون گذاری و رویکرد های تحولی در تحقق کار ویژه ای تقنینی و نظارتی مجلس 

در حوزه مناطق آزاد اقدام نمایید.
قاسمی پیش از این مدیر حوزه آموزش معاونت اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش  

بود و در حال حاضر دبیر مجمع سازندگان کیش می باشند.

 با حکم رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی :

آگهی مزایده فروش خودرو 
بانک سرمایه شعبه کیش در نظر دارد یک دستگاه خودرو کیا 
سورنتو مدل 2009 را از طریق مزایده عمومی با مبلغ پایه 
260 میلیون تومان به فروش برساند لذا متقاضیان می توانند 
تاریخ 1401/03/08جهت کسب اطالعات بیشتر و  تا  حداکثر 
بازدید به بانک سرمایه شعبه کیش واقع در جنب بازار ونوس 

به شماره تلفن 44463425-076 مراجعه نمایید.
بانک سرمایهبانک سرمایه

پایه اول تا سوم ابتدایی پسران مجموعه آموزشی الغدیر در منطقه صدف پذیرای 
دانــش آموزان اســت و دانش آموزان برای حضور در پایه چهارم بایســتی در 
کالس های مدرســه ای  که در منطقه ســفین  برگزار می شود حضور پیدا کنند. 
آنطور که مسئوالن می گویند کمبود معلم باعث شده تا این کالس ها در منطقه  
سفین متمرکز شوند اما این موضوع بسیاری از خانواده ها را به جهت بعد مسافت 
و رفت و آمد با مشکل روبرو می کند. از آنجا که 4 کالس برای پایه چهارم ابتدایی 
پسران تشکیل می شود به نظر می رسد برگزاری ۲ کالس در منطقه سفین  و دو 
کالس در منطقه صدف می تواند این مشکل را حل نماید. از مسئوالن مجموعه 
آموزشــی الغدیر درخواست می کنیم که به این مشــکل که دغدغه بسیاری از 

خانواده ها است؛ رسیدگی نمایند.
جمعی از خانواده ها

نقد روز ...

درخواست از موسسه  آموزشی الغدیر 
کیش

در جریان سفر رئیس جمهور به عمان صورت گرفت؛

امضای امضای ۱۲۱۲ سند همکاری در حوزه های مختلف  سند همکاری در حوزه های مختلف 
بین ایران و عمانبین ایران و عمان

طهمورث قاسمی  مشاور فراکسیون 
مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی شد 

   اقتصاد کیش- اولین نمایشگاه گروهی هنرمندان خوشنویس کیش در نگارخانه 
هنرهای معاصر این جزیره گشایش یافت.

بمدیرامور هنری ســازمان منطقه آزاد کیش در آیین گشایش این نمایشگاه اظهار 
داشت: با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان برای اولین بار هنرمندان 
خوشنویس جزیره آثار خود را در قالب یک نمایشگاه در معرض دید عالقه مندان 

گذاشته اند.
بدریه بحرینی افزود: در این نمایشگاه ۹ تن از اساتید و هنرمندان خوشنویسی جزیره 
در بخش های مختلف خوشنویسی، نقاشی خط ۹۵ اثر را در قالب خط نستعلیق، 

شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث خلق کرده اند.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه از یکم تا پنجم خرداد ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ آماده بازدید 
عالقه مندان است یادآور شد: بهزاد قناتیان، علی شربیانی، رمضان اقبال حضوری، 
حســین ابارشی، سید محمود آهاری حسینی، علی حسین پور شیرازی، محسن 
خوشنویسان، غالمرضا شاهواری و حجت االسالم سید محسن طباطبایی هنرمندان 

حاضر در این نمایشگاه هستند.
حســین آبارشــی متولد ۱۳۵۸ در تهــران و دارای مدرک فــوق ممتاز از انجمن 
خوشنویســان ایران است و نفر اول خوشنویسی کشــور در ۱۳۸۵،  دارنده حکم 
طال در نمایشــگاه گروهی ایتالیا در سال ۲۰۲۱ از جمله سوابق وی بوده دارای ۱۰ 
اثر نقاشــی خط ثبت شــده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ۱۰ اثر در کتاب 

هنرمندان آسیا است.
رمضان اقبال حضوری متولد ۱۳۳۶ بوده و دارای مدرک ممتاز خط نستعلیق بوده 
و هنرجوی اولین دوره کالس های فوق ممتاز استاد امیرخانی در سال ۱۳۶۸ است 
و سید محمود آهاری حسینی نیز متولد ۱۳۵۵، دبیر مقطع متوسطه و دارنده مدرک 

ممتاز انجمن خوشنویسان ایران است و در زمینه نقاشی خط فعالیت می کند.
علی حسین پورشیرازی متولد ۱۳4۱ با بیش از چهار دهه سابقه هنرجویی دارای 
دیپلم افتخار هنری دفاع مقدس بوده و شــرکت در کتابت قرآن و کتیبه نگاری و 

موکب های مذهبی در استان فارس، مساجد جزیره کیش را در کارنامه خود دارد.
محسن خوشنویسان نیز دارای مدرک و درجه استادی، موسسه انجمن خوشنویسان 
شهرســتان گلپایگان و از شاگردان استاد امیرخانی در سال ۱۳۷۵ بوده و غالمرضا 
شــاهورانی نیز متولد ۱۳4۶ و فعالیت هنری خود را از ســال ۱۳۸۰ شروع کرده و 

مدرس انجمن خوشنویسان نوین ایران و خوشنویسی با خودکار است.
علی شربیانی هم متولد ۱۳۳4 کرمانشاه است و مدیر انجمن خوشنویسان جزیره 
کیش سال ۱۳۹4 تا کنون بوده و دارای مدرک فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران 
بوده و عالوه بر برگزاری چندین دوره نمایشگاه دبیر و داور جشنواره خوشنویسی 

سردار دلها و نور قلم را در سوابق کاری خود دارد.
سعید قناتیان نیز متولد ۱۳۵۵ است و در ۲۵ سال سابقه هنرجویی خوشنویسی موفق 
به قبولی در آزمون فوق متار نستعلیق و حجت االسالم سید محسن طباطبایی متولد 
۱۳۵۳ از شهرستان قم بوده و فعالیت هنری خود را در کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان شهرستان محل تولد خود آغاز کرده است.

اولین نمایشگاه گروهی خوشنویسی 
هنرمندان کیش گشایش یافت

   اقتصــاد کیش- مدیــر اداره بنادر و دریانوردی کیش گفت: ۶ خدمه موتور لنج 
باری در حال غرق در ۱۵مایلی شمال غربی این جزیره از مرگ حتمی نجات یافتند.
مهدی امامدادی اظهار داشت: در پی دریافت پیام اضطرار توسط مرکز فرعی جستجو 
نجات دریایی کیش در ساعت ۲۰:44 یکم خرداد ماه  در خصوص آبگرفتگی یک 
فروند موتور لنج باری در نزدیکی جزیره هندورابی، بالفاصله هماهنگی های الزم 

انجام و شناور ناجی ۱۶ به موقعیت اعزام شد .
وی افزود : شناور ناجی با حضور به موقع در مختصات اعالم شده و رویت شناور 

توانست هر ۶ خدمه موتور لنج در حال غرق را به سالمت تحویل بگیرد .
مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش اضافه کرد: بنابر اظهارات نجات یافتگان شناور 
مضطر موتور لنج باری در حال دریانوردی از بندر شارجه به سمت بندر آبادان بوده 

که به علت آبگرفتگی در خواست کمک کرده است.
وی یادآور شد: این شناور علیرغم در اختیار گذاشتن تجهیزات تخلیه آب توسط 

شناور ناجی ۱۶ وبا توجه به آبگرفتگی شدید غرق شده است .

6 خدمه لنج باری در آب های کیش 
نجات یافتند

   اقتصاد کیش-  شب فرهنگی و فرزانگی با هدف بزرگداشت حکیم ابوالقاسم 
فردوسی و حکیم عمر خیام در پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش اقتصاد کیش، در این مراسم عالوه بر شعرخوانی و اجرای موسیقی، 
بهرام پروین گنابادی یکی از بزرگترین فردوسی پژوهان ایران و سعید رضادوست، 
پژوهشگر و نویسنده و عضو خانه اندیشمندان علوم انسانی در خصوص  حکیم 

ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام سخنرانی کردند.

برگزاری شب فرهنگی و فرزانگی 
در کیش

   اقتصاد کیش-   رئیس پلیس راهور کیش از ثبت بیش از ۱۶ هزار فقره تخلف و 
اعمال قانون از سوی دوربین ها و افسران پلیس، برای رانندگان متخلف خبر داد.

به گزارش اقتصاد کیش، سرهنگ مهدي توانگر، گفت: استفاده از تلفن همراه و 
توجه نکردن به جلو از سوي رانندگان مهمترین عوامل بروز سوانح رانندگي در 

کیش است.
وي با اشاره به بروز چند فقره تصادف در سطح معابر جزیره کیش در ماه گذشته، 
افزود: امســال شاهد رشــد آمار هاي تصادف نسبت به اردیبهشت سال گذشته 

بودیم.
وی افزود: تغییر مسیر ناگهانی، رعایت نکردن حق تقدم، توجه نداشتن به جلو 
ناشــی از استفاده از تلفن همراه از عوامل اصلی و تاثیر گذار در وقوع تصادف و 

تخلف های رانندگی است.
ســرهنگ توانگر گفت: تیم های محســوس و نامحسوس پلیس راهور کیش با 

حضور ۲4 ساعته در حال رصد فعالیت های ترافیکی هستند.
وي گفت: آموزش های روزانه، اهدای گل و دفترچه قانون به رانندگان قانونمند، 
آموزش از طریق فضای مجازی از اقدامات پیشــگیرانه پلیس راهور در جزیره 

کیش است.
رئیس پلیس راهور کیش با اشاره به اینکه فرهنگ رانندگی کیش با اختالف در 
بهترین سطح در مقایسه با سایر نقاط کشور است، تصریح کرد: ساکنان هرگونه 

تخلف رانندگی را با شماره ۱۲۰ به پلیس راهور اعالم کنند.

افزایش آمار تصادف  رانندگی در کیش
رئیس پلیس راهور کیش  اعالم کرد:

   اقتصاد کیش-   مدیرکل مدیریت درمان تأمین اجتماعی هرمزگان از معرفی چند 
ساختمان برای راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی در جزیره کیش خبر داد.

به گزارش اقتصاد کیش، غالمعباس مومنی با اشاره به دغدغه های امام جمعه، مردم 
و مسئوالن کیش در خصوص راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی، گفت: تا ۱۵ روز 
آینده کارشناسان تامین اجتماعی ساختمان های معرفی شده را از نظر استاندارد های 

الزم برای راه اندازی درمانگاه  بررسی و نتایج اعالم خواهد شد.
وی گفت: دسترسی مردم و ویژگی های ساختاری برای راه اندازی درمانگاه تامین 

اجتماعی از ویژگی های مهم برای تایید این ساختمان ها است.
مدیرکل مدیریت درمان تأمین اجتماعی هرمزگان، افزود: امنیت در جزیره کیش 
مطلوب اســت اما در حوزه درمانی نواقصی وجود دارد که بخشی از آن مربوط به 

مدیریت درمان تامین اجتماعی است.
مومنی با اشاره به اینکه ارائه خدمت، مساله اصلی در دولت سیزدهم است، گفت: 
امیدواریم بتوانیم هرچه سریعتر کارشناسی اماکن معرفی انجام شود تا در صورت 

دارا بودن شرایط درمانگاه تامین اجتماعی راه اندازی شود.

درمانگاه تامین اجتماعی بزودی
در کیش راه اندازی می شود 

مدیرکل مدیریت درمان تأمین اجتماعی هرمزگان :

ارتقای مهارت های رانندگان ناوگان حمل و نقل ارتقای مهارت های رانندگان ناوگان حمل و نقل 
عمومی کیش عمومی کیش 

   اقتصاد کیش-  دوره آموزش شهرشناســی و اخالق 
حرفه ای در حمل و نقل عمومی کیش برگزار شد .

به گزارش اقتصاد  کیش ، در راستای ارتقای مهارت های 
راننــدگان ناوگان حمل و نقل عمومی کیش، دوره های 
آموزش شهرشناسی و اخالق حرفه ای به صورت ماهیانه 

در سالن اجتماعات این شرکت برگزار می شود.
نرخ صحیح کرایه در مسیر های مختلف شهری ، تخلفات 
و جرایــم راهنمایی و رانندگــی ، مهارت های ارتباطی 
به ویژه کنترل خشــم ، اخالق حرفه ای ، تعهد کاری و 
رعایت اصول عرفی ،  برخورد مناســب با مخاطبان در 
شرایط مختلف و الزامات قانونی فعالیت صحیح در حوزه 
حمل و نقل از جمله مباحثی است که با حضور مدیر حمل 
و نقل عمومی کیش و جمعی از روسای اداره و کارشناسان 
این مدیریت و مشــاور فرهنگی شرکت عمران ، آب و 

خدمات در این دوره ها مطرح می شود.
الزم به ذکر است مدیریت حمل و نقل عمومی کیش یکی 
از مدیریت های شرکت عمران، آب و خدمات است که 
وظیفه سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد ناوگان حمل 

و نقل عمومی کیش را برعهده  دارد. در حال حاضر  بیش از 
۵۶۰ تاکسی بی سیم با رنگ سفید ،  ۱۲۸ تاکسی زرد خطی 

و ۷۹ دستگاه مینی بوس در ناوگان حمل و نقل عمومی 
کیش به مسافران و گردشگران خدمات ارائه می کنند.


