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یادداشت روز...

آشنایی با انواع بیمه 
 علی اسکندری

والدت با سعادت      حضرت زرها )س( 
و روز زن      گرامی باد
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اناهلل و انا الیه راجعون

آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب بهره بردار جهت واگذاری استیجاری غرف واقع در پالژهای آقایان و بانوان
موسسه ورزش وتفریحات سالم کیش به شماره 1111/ف/99

مؤسسه ورزش و تفریحات سالم کیش

مؤسسه ورزش و تفریحات سالم کیش در نظردارد غرف واقع در پالژهای آقایان و بانوان 
ح جدول ذیل را  بصورت اجاره یک ساله » به صورت اجاره نقد ماهیانه و درصدی  به �ش
وط به اینکه از اجاره بهاء پایه ماهیانه کم�ق نباشد«به اشخاص حقی�ق و  از فروش م�ش
حقو�ق صالحیت دار واگذار نماید. متقاضیان غرف درخواس�ق یم توانند از تاریــــخ درج 
ن جهت  ایط ذیل اقدام و همچن�ی این آگیه به مدت 7 روز کاری نسبت به تهیه اسناد با �ش
پایان  تا  این موسسه مراجعه نموده و  خانه  اماکن به دب�ی از  دریافت اطالعات و بازدید 
وقت اداری روز  چهارشنبه  مورخ 99/12/20 فرم های تکمیل شده و مدارک مورد نیاز 

را در قبال اخذ رسید در پاکت در بسته و الک و مهر شده تحویل نمایند.
یا  و  متقا�ن  برای  ح�ق  هیچ گونه  مربوطه  مدارک  ارائه  و  تکمیل  است  ذکر  به  الزم 

تعهدی برای مؤسسه ایجاد نخواهد کرد و مؤسسه در قبول و یا رد درخواست هر یک از 
اییط حق درخواست  متقاضیان مختار و مخ�ی است ، در ضمن متقا�ن تحت هیچ �ش
داد مدارک ارسایل و یا وجه واریز شده به منظور خرید اسناد را از مؤسسه نخواهد  اس�ق

داشت.
تاریــــخ فروش اسناد فراخوان: از تاریــــخ درج آگیه در روز  دوشنبه 12/04/ 1399 و روز 

سه شنبه 99/12/05 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ99/12/12
آخرین مهلت زمان تحویل اسناد فراخوان : پایان وقت اداری ساعت 15 روز چهارشنبه 

مورخ 99/12/20
تاریــــخ بازگشا�ی پاکات: ساعت 10 صبح  روز شنبه مورخ 1399/12/23 

و  ورزش  مؤسسه  اداری  ساختمان  المپیک،  میدان  جزیره کیش،  اسناد:  فروش  محل 
خانه- تلفن 07644422511 تفریحات سالم کیش، قسمت دب�ی

و  ورزش  مؤسسه  اداری  ساختمان  المپیک،  میدان  جزیره کیش،  پاکات:  تحویل  محل 
خانه. تفریحات سالم کیش، قسمت دب�ی

مبلغ خرید اسناد فراخوان: 2.000.000ریال وجه نقد که یم بایست به حساب شماره 
1-16601915-822- 4110 نزد بانک انصار شعبه ونوس کیش به نام مؤسسه ورزش و 

تفریحات سالم کیش واریز گردد.
هزینه درج آگیه بر عهده متقاضیان منتخب یم باشد. تحویل غرف به متقاضیان   *

منتخب، 31فروردین 1400 یم باشد.
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 موقعیت 
شماره 

 غرف 

متراژ غرف  
 کاربری غرف  به مترمربع 

اجاره بهای پایه  
 ماهیانه ) ریال ( 

اجاره پایه کل 
 سالیانه)ریال( 

 بهای پایه نقدی و درصدی 
 تضمین به تفکیک به ریال

 نقد ماهیانه )ریال(  درصد از فروش 

عرقیات و   15/ 8 1 پالژبانوان  1
 دمنوش

105،000،000 1،260،000،000 
10% 31,500,000 63.000.000 
 سی و یک میلیون و پانصد هزار ریال ده

میوه و   15/ 8 2 پالژبانوان  2
 تنقالت 

 بیست و هفت میلیون ریال  ده 54.000.000 27,000,000 10% 1،080،000،000 90،000،000

مواد   15/ 8 3 پالژبانوان  3
 غذایی 

 بیست و هشت میلیون وسیصدو پنجاه هزارریال ده 56.700.000 28,350,000 10% 1،134،000،000 94،500،000

مواد   15/ 8 4 پالژبانوان  4
 غذایی 

94،500،000 1،134،000،000 
10% 28,350,000 

56.700.000 
 بیست و هشت میلیون وسیصدو پنجاه هزارریال ده

 آرایشی و  15/ 8 5 پالژبانوان  5
 هداشتی ب

96،600،000 1،159،200،000 
10% 28,980,000 

57.960.000 
 بیست و هشت میلیون و نهصدو هشتاد هزارریال  ده

پالژ   6
بستنی و   15/ 8 6 بانوان 

 1.260.000.000 105.000.000 آبمیوه 
10% 31.500.000 

63.000.000 
 میلیون و پانصد هزار ریالسی و یک   ده

 1.140.000.000 95.000.000 لوازم شنا  15/ 8 7 پالژبانوان  7
10% 28.350.000 

57.000.000 
 ریال  بیست و هشت میلیون و پانصد هزار  ده

 28.350.000 %10 1.134.000.000 94.500.000 لوازم شنا  15/ 8 8 پالژبانوان  8
56.700.000 

 بیست و هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال ده

لباس  15/ 8 9 پالژبانوان  9
 زنانه 

73.500.000 882.000.000 10% 22.050.000 44.100.000 
 بیست و دو میلیون و پنجا هزار ریال ده

پالژ   10
 15/ 8 10 بانوان 

بدلیجات 
و صنایع  

 دستی
94.500.000 1.134.000.000 

10% 28.350.000 
56.700.000 

 بیست و هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال ده
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ردی

 

 موقعیت 
شماره  

 غرف

متراژ غرف  
 به مترمربع 

کاربری  
 غرف

اجاره بهای پایه  
 ماهیانه ) ریال ( 

اجاره پایه کل  
 سالیانه)ریال( 

 بهای پایه نقدی و درصدی 
 تضمین به تفکیک به ریال  

 نقد ماهیانه )ریال(  درصد از فروش

 40.950.000 20,475,000 %10 819،000،000 68،250،000 کبابی  15/ 8 11 پالژبانوان  11
 ریال  بیست میلیون و چهارصد وهفتاد و پنج هزار  ده

 ریال   23,700,000 %10 948،000،000 79،000،000 ماساژ  40 14 پالژبانوان  12
47.400.000 

 بیست و سه میلیون و هفتصد هزار ریال ده

 22,050,000 %10 882،000،000 73،500،000 ماساژ  40 15 پالژبانوان  13
44.100.000 

 ریال  بیست و دو میلیون و پنجاه هزار ده

پالژ   14
 1.056.000.000 88.000.000 نقش حنا  40 16 بانوان 

10% 26.400.000 
52.800.000 

 بیست وشش میلیون و چهارصد هزارریال  ده

 29.160.000 14,580,000 %10 583،200،000 48،600،000 مو   بافت 7 17 بانوان پالژ 15
 ریال  چهارده میلیون و پانصد و هشتاد هزار  ده

 29.160.000 14.580.000 %10 583،200،000 48،600،000 مو   بافت 7 18 پالژبانوان  16
 چهارد میلیون و پانصدو هشتاد هزارریال  ده

پالژ   17
 210.000.000 105.000.000 %10 4.200.000.000 350.000.000 فست فود  40 19 بانوان 

 یکصدو پنج میلیون ریال  ده

 پالژ  18
 105.000.000 52,500,000 ده 2،100،000،000 175،000،000 بوفه  22 1 آقایان 

 ریال پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار  10%

 پالژ  19
 9.600.000 4,800,000 ده 192،000،000 16،000،000 ماساژ  6 2 آقایان 

 ریال  چهار میلیون و هشتصد هزار 10%

 پالژ  20
 27.000.000 13,500,000 ده 540،000،000 45،000،000 عکاسی  10 3 آقایان 

 ریال سیزده میلیون و پانصد هزار 10%
 

 
 
 
 
 
 
 
 

نوبت دوم
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مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش

مهندس  آرزو یزدیان مدیر مرکز خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات 
شرکت مهندسی  آمین در گفتگویی بمناسبت روز مهندس:

هدف شرکت مهندسی آمین نقش 
آفرینی فعال در توسعه استاندارد 

کیش است

انتصابات جدید در  دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شرکت عمران ، آب وخدمات 
کیش اعالم کرد:

پیشرفت 75 درصدی پروژه
 مصالی کیش

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش خبرداد:

اجرای طرح جامع توسعه جزیره 
هندورابی با مشارکت بانک های کشور 

 چهارمین جشنواره فیلم موج کیش با معرفی آثار برتر
  به کار خود پایان داد 
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