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بــه گزارش  اقتصاد کیش به نقــل از روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سعید پورزادی 
گفــت: تامین گاز نیروگاه هــای کیش با پیگیری های 
مجدانه ســازمان منطقه آزاد کیش؛ خرداد امسال تحقق 
یافت که با توجه بــه اجرای این طرح، مصرف روزانه 
گازوئیل از یک میلیون لیتر به دویست هزار لیتر کاهش 
پیدا کرده است و این اقدام مهم در حفظ محیط زیست 

نیز کمک شایانی خواهد کرد.
پورزادی در حوزه پایدار سازی شبکه آب و برق کیش، 
افزود: پس از 20 سال و با پایان تعمیرات و به روزرسانی 
دیگ بخار بازیافت حرارت نیروگاه شرکت آب و برق 
کیــش روزانه 100هزار لیتر در مصرف گازوئیل صرفه 
جویی خواهد شد که در بهینه سازی شرایط آب جزیره 

نیز نقش بسزایی دارد.

عضو هیئت مدیره ســازمان منطقــه آزاد کیش افزود : 
همزمان با آغاز به کار نخســتین نمایشگاه شهر پایدار 
در کیــش، این اقدام مهم و ارزشــمند به عنوان نوعی 
پایدارســازی شبکه ها و یکی از مولفه های شهر پایدار 

محسوب می شود.
وی با اشاره به کلنگ زنی کارگوی ترمینال فرودگاه کیش 
در شهریور ماه امسال و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
و سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه ترانزیت کاال عنوان 
کرد: این طرح در زمینی به مســاحت 3600 متر مربع با 
زیربنای 5 هزار مترمربع و سرمایه گذاری بالغ بر 2هزار 
میلیارد در بخش ریالی و 2 میلیون دالر در بخش ارزی 

احداث خواهد شد.
به گفتــه پورزادی جابجایی روزانه 500 تن بار، فرایند 
واردات و صادرات کاال، اشــتغال آفرینی، درآمدزایی و 

دسترســی آسان تجار کیش به کاال از مزایای این طرح 
است.

سعید پورزادی با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از 15 
درصــد این پروژه گفت: اجرای این طرح برای 80 نفر 
اشــتغالزایی ایجاد می کند و امکان انبار کردن کاالهای 

سردخانه ای را خواهد داشت.
پورزادی اظهار داشت: ایجاد سردخانه های زیر صفر، 
یکی از زیرساخت های مهم قلمداد می شود که می توان 
برای صادرات کاال به صورت بازار تازه در کشــورهای 

حوزه خلیج فارس اقدام کرد.
وی بر پویایی و گردش سرمایه این طرح ها تاکید کرد و 
افزود: کیش در اجرای این طرح ها پیشتاز بوده و برای 
توســعه این امر نیاز به زیرساخت هایی برای صادرات 

و واردات است.
سرپرســت ســازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این 
موضوع که ســازمان به عنوان نهاد حاکمیتی باید بستر 
فعالیت ها را آماده کند اظهار داشــت: به دلیل موقعیت 
جغرافیایــی و اثرگذاری کیش در منطقه می توان برای 
پیشــرفت و توسعه در تمام حوزه ها از سرمایه گذاران 
توانمند بخــش خصوصی برای همکاری دعوت کرد 
تــا در اقتصاد جزیره و منطقه شــاهد تاثیرگذاری قابل 

توجهی باشیم.

بستر سازی برای انجام فعالیت ها وظیفه سازمان 
منطقه آزاد کیش است

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش  عنوان کرد:

    اقتصاد کیش -     سعید پورزادی تعامل 
سازنده میان سازمان و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی در راستای توسعه زیرساخت ها و 

تحقق واردات و صادرات در جزیره کیش را به 
عنوان یکی از ظرفیت های مهم و ارزشمند در این 

منطقه عنوان کرد.
 اقتصاد کیش   -    به مناســبت گرامی داشــت ســالروز ورود تاریخی حضرت 
امام خمینی)ره( به میهن اسالمی، زنگ انقالب همزمان با سراسر کشور در مدرسه 

دخترانه پروین اعتصامی کیش طنین انداز شد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، با حضور ســعید پورزادی سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش، امام جمعه کیش، امام جمعه اهل تسنن، صالح بهرام پور رئیس اداره آموزش و 
پرورش کیش ، فرماندهان نظامی و انتظامی و برخی از مسووالن سازمانی و محلی 
صبح  روز گذشته چهارشنبه 12 بهمن هم زمان با سراسر کشور؛ زنگ انقالب در 

مدرسه دخترانه پروین اعتصامی نواخته شد.
صالح بهرام پور با تبریک فرارســیدن چهل و چهارمین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، گفت: با پیروزی و ظهور انقالب اسالمی عموم مردم ایران معنای واقعی 

استقالل و آزادی را درک کردند.
رییس اداره آموزش و پرورش کیش با اشاره به دستاوردهای مهم و ارزشمند انقالب 
اســالمی، افزود: پیش از انقالب مردم شکنجه ها و ستم های بی شماری را تحمل 
کردند اما امروز آرامشی در جامعه حکم فرماست که آن را باید مرهون وجود مقام 

معظم رهبری و پیروزی انقالب اسالمی دانست.

 زنگ انقالب در مدرسه پروین 
اعتصامی کیش بصدا در آمد 

 اقتصاد کیش   -   نخستین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار غرفه های برتر و ممتاز 
خود در سه بخش "شهر" ، "حمل و نقل" و "توسعه و اقتصاد پایدار" را معرفی کرد.

این نمایشگاه در سه محور شهر پایدار، حمل و نقل پایدار و توسعه و اقتصاد پایدار 
را مورد توجه قرار گرفت.

آرزو آقا محمدی افزود: بانک شهر، دانشگاه آزاد اسالمی، شرکت ملی پست، ایران 
خودرو دیزل، ایرانسل، شهرداری تبریز، شهرداری قم، ایمیدرو، شهرداری اصفهان به 
عنوان شرکت کنندگان برتر و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، شهرداری قزوین، 
تیسا کیش، شهرداری کرمانشاه، شهرداری زنجان، مپنا، کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران، وزارت صمت، شهرداری گرگان، اتحادیه حمل و نقل همگانی نیز به عنوان 

غرفه های ممتاز معرفی شدند.
وی اضافه کرد: برای رســیدن به شــهر پایدار لزوما شهرداری متولی نیست بلکه 
شهرداری مجری رسیدن به شهر پایدار است و ارگان های مختلف باید برای رسیدن 

به این اصل مهم به شهرداری کمک کنند.
نخستین اجالس و نمایشگاه بین المللی شهر پایدار در کیش با حضور 280 شرکت 
با هدف ارائه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان در راستای پایداری اجتماعی، 
اقتصادی، زیست محیطی و شهر هوشمند از پنجشنبه 6 دی تا یکشنبه نهم این ماه در 
محل نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش همه روزه از ساعت 16 تا 22 گشایش 

یافته بود.
شرکت کنندگان این نمایشگاه در حوزه مختلف از جمله سازمان های مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، هلدینگ های مختلف در حوزه های فناوری اطالعات، خدمات 
شهری، حمل و نقل، بانکداری، صنعت و معدن، توسعه تجارت، اپراتورهای تلفن 
همراه، شــرکت ملی پست، دانشــگاه ها، پارک های علم و فناوری، شرکت های 
ساختمانی، کشتیرانی، زیرمجموعه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و 

زیرمجموعه های وزارت دفاع و پشتیبانی فعالیت دارند.
همچنین بیش از 60 شرکت دانش بنیان و 20 شهرداری نقاط مختلف کشور از دیگر 
شرکت کنندگان در این اجالسیه و نمایشگاه هستند که توانمندی های خود در حوزه 

مدیریت هوشمند شهری را به نمایش گذاشته بودند.
برگزاری 18 کارگاه تخصصی در حوزه مدیریت شــهری هوشمند و 10 نشست 

تخصصی از دیگر برنامه های این رویداد بود.
دولت هوشمند، مدیریت شهری هوشمند، اقتصاد پایدار، انرژی های سبز، حمل و 
نقل پایدار، محیط زیست، حوزه های ساختمان پایدار و هوشمند، دولت هوشمند، 
تجهیزات و زیرساخت های اطالعات و مخابرات، پژوهش، اقتصاد پایدار و امنیت 

در شهرهای هوشمند برخی از محورهای این نمایشگاه بود.

برترین های نخستین نمایشگاه 
بین المللی شهر پایدارمعرفی شدند

 
اقتصاد کیش   -   مقارن با آغاز چهل و چهارمین دهه مبارک فجر، فراخوان »شناسایی 
و جــذب صاحبــان ایده و گروه های خالق و نوآور« در هفت منطقه آزاد تجاریـ  
صنعتی و ویژه اقتصادی کشور آغاز می شود. عالقه مندان از 12 تا 22 بهمن فرصت 
دارند تا با مراجعه به سایت هر یک از مناطق آزاد کشور در این فراخوان ثبت نام نمایند. 
به گزارش  اقتصاد کیش مدیر فرهنگی و صنایع خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی با اعالم این خبر گفت: به منظور جهشی موثر و کمک به توسعه 
صنایع خالق فرهنگی و اجتماعی در مناطق آزاد کشور، اولین دوره فراخوان سراسری 
شناسایی، سازماندهی و جذب افراد صاحب ایده، استارتاپ ها و گروه های خالق و 
نوآور در هفت منطقه کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو برگزار می شود.
علی قجری افزود: مبتنی بر سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم مصوب 
شــورایعالی انقالب فرهنگی در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص 
اهمیت راهبردی و اقتصادی فناوری های فرهنگی و نرم، لزوم همگرا کردن ظرفیت ها 
در کشور و نیز  با توجه به اینکه فناوری  های نرم و فرهنگی جز اولویت های الف 
توسعه فناوری در نقشه جامع علمی کشور قرار گرفته است، مناطق آزاد کشور به 
عنوان بهشت فرصت های سرمایه گذاری و توسعه اقتصاد دانش بنیان اقدام سراسری 

در حوزه صنایع خالق و نوآور را آغاز کرده است.
قجری با تشریح حوزه های مختلف این فراخوان اظهار داشت: تمامی حوزه  های مهم 
فناوری های فرهنگی و نرم از جمله تولید محتوا و نشر مکتوب و دیجیتال، طراحی، 
اســباب  بازی، نوشت افزار، لباس و سبک پوشــش، صنایع دستی، گردشگری، 
فناوری های اجتماعی، نوآوری های اجتماعی، گیم و بازی  های رایانه ای، پویانمایی و 
پی نمایی، سینما، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، تبلیغات، فناوری های مهندسی 
انگیزه، سازوکارهای مدیریت بهره وری و حکمرانی در حوزه فرهنگی و اجتماعی، 
بازی وار سازی، خدمات ارتباطی، رسانه ای، آموزشی و یادگیری در این فراخوان 

مورد نظر هستند.
وی با اشاره به مخاطبان و سازوکار اجرایی این فراخوان افزود: هر یک از مناطق آزاد 
هفت گانه در کشور به صورت مستقل و متناسب با اولویت های موضوعی و مسائل 
فرهنگی و اجتماعی منطقه خود طی این فراخوان به شناسایی و سازماندهی صاحبان 
ایده و استارتاپ ها اقدام می کنند. تمامی عالقه مندان حوزه نوآوری و خالقیت در 
اقصی نقاط کشور این فرصت را دارند تا در فراخوان مناطق مختلف شرکت کنند اما 
بدیهی است موضوعات، ایده ها و کسب و کارهایی که مستقیما با ظرفیت ها و مسائل 
فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد تناسب داشته باشند، شانس بیشتری برای جذب در 

این رویداد را خواهند داشت.
مدیر فرهنگی و صنایع خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
پایان تاکید کرد: در سالی که مزین به موضوع دانش بنیان و اشتغال آفرینی است، صنایع 
خالق فرهنگی می توانند فرصت ویژه ای را برای خلق کسب و کارهای نو، جذاب 
و با ارزش افزوده اقتصادی زیاد ایجاد کنند تا ضمن کمک به حل مسائل فرهنگی و 

اجتماعی جامعه، به خلق ثروت و تولید کار منجر شوند. 

مدیر فرهنگی و صنایع خالق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
عنوان کرد :

 صاحبان ایده و گروه های خالق و نوآور 
در مناطق آزاد کشورشناسایی می شوند 

اقتصــاد کیــش   -    میز خدمت  
شرکت عمران، آب و خدمات کیش 
بعد از نماز جمعه این هفته 14 بهمن 
در مصلی بــزرگ کیش برگزار می 

شود.
بــه گزارش اقتصاد کیــش  ابراهیم 
فرجادی رئیس اداره امور ایثارگران 
و ارتباطات مردمی ســازمان منطقه 

آزاد کیش اعالم کرد
میز خدمت این هفته  سازمان منطقه  

آزاد کیش با حضور محسن نظرپور 
مدیرعامل شــرکت عمران، آب و 
خدمات کیش در راســتای تکریم و رسیدگی به مشکالت ساکنان این منطقه و با 
هدف افزایش میزان رضایتمندی، سرعت بخشیدن پاسخگویی به مطالبات مردمی 

برگزار خواهد شد.
اداره امور ایثارگران و ارتباطات مردمی سازمان منطقه آزاد کیش مسئولیت برگزاری 

میز خدمات  مردمی در کیش را بر عهده دارد.

 فرجادی رئیس اداره امور ایثارگران و ارتباطات مردمی سازمان 
منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

 تشکیل میز خدمت  این هفته
 در مصلی بزرگ کیش

استقبال فرودگاهی از 
گردشگران و مسافران 

جزیره کیش
 اقتصاد کیش   -   به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر مسافران 
و گردشگران ورودی فرودگاه بین المللی کیش با اهدا گل و شیرینی مورد 

استقبال قرار گرفتند.
به گزارش اقتصاد  کیش، با آغاز نخستین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر، 
صبح روز گذشــته چهارشنبه 12 بهمن با اهداء گل و شیرینی مسافران و 

گردشگران ورودی فرودگاه بین المللی کیش مورد  استقبال قرار گرفتند.

 ) عام  سهایم   ( ساز کیش  آینده  دوستداران  کت  �ش م  مح�ت سهامداران  اطالع کلیه  به  بدینوسیله 
روز   15 ساعت  راس  سهام  صاحبان  العاده  فوق  بطور  عادی  عمویم  مجمع  جلسه  ساند که  م�ی
سه شنبه مورخ 1401/11/25 در محل سالن اجتماعات هتل آرامیس پالس واقع در جزیره کیش – 

میدان پردیس برگزار میگردد . 
دستور جلسه :

1– استماع گزارش هیئت مدیره و حسابریس و بازرس قانو�ن برای سال مایل منتیه به 1400/12/29
2 – تصویب حسابهای مایل سال 1400

3 – انتخاب حسابرس و بازرس قانو�ن سال 1401
االنتشار 4 – انتخاب روزنامه کث�ی

5 - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمویم سالیانه است

آگهی دعوت به مجمع  عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهامآگهی دعوت به مجمع  عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت دوستداران آینده ساز کیش ) سهامی عام (شرکت دوستداران آینده ساز کیش ) سهامی عام (

به شماره ثبت به شماره ثبت 1384213842  شناسه ملی    شناسه ملی  1400835769014008357690

هیات مدیره شرکت دوستداران آینده ساز کیش ) سهامی عام (هیات مدیره شرکت دوستداران آینده ساز کیش ) سهامی عام (

 ) عام  سهایم   ( ساز کیش  آینده  دوستداران  کت  �ش م  مح�ت سهامداران  اطالع کلیه  به  بدینوسیله 
ساند که جلسه مجمع عمویم فوق العاده صاحبان سهام راس ساعت 18  روز سه شنبه مورخ  م�ی
1401/11/25 در محل سالن اجتماعات هتل آرامیس پالس واقع در جزیره کیش – میدان پردیس 

برگزار میگردد . 
دستور جلسه : 

1 – استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانو�ن در خصوص افزایش �مایه  
2 – اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش �مایه و نحوه انجام آن 

3 – سایر  مواردی که در صالحیت مجمع عمویم فوق العاده میباشد . 

آگهی دعوت به مجمع  عمومی فوق العاده صاحبان سهامآگهی دعوت به مجمع  عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت دوستداران آینده ساز کیش ) سهامی عام (شرکت دوستداران آینده ساز کیش ) سهامی عام (

به شماره ثبت به شماره ثبت 1384213842  شناسه ملی    شناسه ملی  1400835769014008357690

هیات مدیره شرکت دوستداران آینده ساز کیش ) سهامی عام (هیات مدیره شرکت دوستداران آینده ساز کیش ) سهامی عام (

 اقتصاد کیش   -   حجت االســالم علیرضا بی نیاز امام جمعه کیش در مراســم 
نواختن زنگ انقالب به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر بر لزوم پاسداشت ارزش 

ها و آرمان های انقالب اسالمی تاکید کرد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، علیرضا بی نیاز در  مراســم نواختن زنگ انقالب که 
با حضور ســعید پورزادی عضو هیات مدیره و سرپرســت سازمان منطقه آزاد 
کیش، امام جمعه اهل تسنن، فرماندهان نظامی و انتظامی و برخی از مسووالن 
سازمانی و محلی روز گذشته  در مدرسه پروین اعتصامی کیش برگزار شد، با 
تبریک فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
و مصادف شدن آن با میالد فرخنده حضرت جواد االئمه)ع(، گفت: در قرآن از 
برخی روزها به عنوان یوم اهلل نام برده شده است و دهه مبارک فجر دارای ارزش 
و ویژگی های خاصی میان عموم مردم است و این ایام مبارک را گرامی میداریم. 
بی نیاز افزود: ایام دهه مبارک فجر نه تنها برای ملت ایران بلکه برای تمام جهان 

ارزشمند است و باید نسبت به گرامیداشت آن اهتمام ویژه داشت.
امام جمعه کیش با اشاره به این که انقالب اسالمی انفجار نور بود، گفت: مردم و 
جامعه با پیروزی انقالب اسالمی از ظلمت، سیاهی، ستم و سلطه خارجی رها 

شدند و استقالل، آزادی، عزت و کرامت را به ارمغان آورد.
وی اظهار داشت: دهه فجر نشانه ای از بیعت دوباره با رهبری و شهدای گرانقدر 

است و با تالش و کوشش خود در تمام عرصه ها آن را حفظ خواهیم کرد.
شــیخ یعقوب شــمس امام جمعه اهل تسنن  کیش نیز در این مراسم با اشاره به 
بیانات بنیانگذار انقالب اسالمی که فرمودند " امید من به شما جوانان، نوجوانان 
و دانش آموزان است"  اظهار داشت: بنا بر اعتقاد امام خمینی )ره( دانش آموزان 
آینده ســازان این مملکت هســتند و همواره در تعیین سرنوشت کشور نقش 

بسزایی دارند.
امام جمعه اهل تســنن بــا تاکید بر این که دانش آموزان باید با کســب علم و 
تخصص به پیشــرفت کشــور خدمت کنند، گفت: دانش آموزان وارثان خون 
شــهدای گرانقدری هستند که در برهه های حساس انقالب و جنگ تحمیلی 

حضور داشتند و جان خود را فدای این مملکت کردند.
وی با تاکید بر نقش مهم دانش آموزان در حفظ خون شهدا تصریح کرد: انقالب 
اسالمی متعلق به تمام ملت ایران بوده و آغاز زنگ انقالب به دست دانش آموزان 
به معنای تجدید بیعت با خون پاک شــهدا اســت و باید برای داشتن جامعه ای 

آباد و آزاد تالش کرد.

در اولین روز دهه فجر مطرح شد؛

تاکید ائمه جمعه کیش بر پاسداشت 
ارزش های انقالب اسالمی


