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ضمیمه امروز اقتصاد کیش

والدت با سعادت      حضرت علی )ع( 
و روز  پدر      گرامی باد

صفحه 2 صفحه 2۩ مالکین و ساکنین مجتمع آناهیتا ۩

  با تأســف و تأثر فراوان مصیبت وارده درگذشــت والده   
گرامی تان را صمیمانه تســلیت عرض نمــوده، از خداوند 
متعال برای آن مرحومه مغفرت واســعه و برای جنابعالی، 
خانواده محترم و  همه  بازماندگان صبر و سالمتی  مسئلت 

داریم. 

جناب آقای مهماندوست 

مرتضی گوگردی

  با نهایت  تأســف و تأثر درگذشــت والــده   گرامی تان را  
صمیمانه تســلیت و تعزیت عرض نموده، از  خداوند منان   
برای آن عزیز از دســت رفته آمــرزش و برای جنابعالی، 
خانواده محتــرم و همــه بازماندگان صبر و شــکیبایی 

آرزومندم.

جناب آقای مهماندوست 

ویژه چهارمین جشنواره فیلم کوتاه موج کیش
اسفند ماه 1399    ضمیمه روزنامه اقتصادکیش   8 صفحه

"موج" چهارم 
در ساحل بین الملل

4

صفحه 2 ۩

اطـالعـیه
قابل توجه 

کلیه مشاورین فعال در جزیره کیش

بدینوسیله به اطالع کلیه مشاورین فعال 
در جزیره کیش می رساند؛

پیرو طرح ساماندهی و سازماندهی 
مشاورین امالک توسط این اتحادیه ؛ 

از کلیه مشاورین فعال درزمینه امالک 
درخواست میگردد هر چه سریعتر 

نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده خود
 نزد اتحادیه اقدام فرمایند.

روابط عمومی اتحادیه مشاورین امالک کیش

با حضور رئیس جمهور انجام شد:

بررسی طرح ملی انتقال آب
 از خلیج فارس به مرکز فالت ایران

تاکید بر ترویج فرهنگ بازیافت 
و تبدیل جزیره کیش به پایلوت 

طرح های زیست محیطی 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
 در نخستین جلسه شورای راهبردی 

بین المللی سازی آموزش عالی منطقه آزاد 
کیش :

جزیره کیش می تواند 
منشاء  تحوالت بزرگ 

علمی و اقتصادی 
در سطح کشور باشد
صفحه 2 ۩

عصر روز گذشته توسط  نمایندگان مجلس شورای اسالمی صورت گرفت؛

  تصویب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در  مناطق آزاد
 از  سال آینده


