
 سال بیست و سوم 

روزانهم استانی  

چهارشنبه 26 خرداد  1400 ،5 ذی القعده 1442 ،16  ژوئن   2021،شماره 3753 ) 1137 دوره جدید( - 12 صفحه

صفحه 2 ۩

www.eghtesad-kish.ir  : سایت قیمت 5000 تومان  

صفحه2 ۩

امنیت شعبات  اخذ رای انتخابات 
در کیش فراهم است 

فرمانده انتظامی ویژه جزیره کیش:

اقتصــاد کیش - فرمانده انتظامی ویژه جزیره کیش گفت: ۱۰۰ پلیس این 
جزیره روز انتخابات به صورت مســتقیم عهده دار حفظ امنیت ۲۴ شــعبه اخذ 

رای هستند.
ســرهنگ علی اصغر جمالی در نشســت خبری اظهار داشت: فعالیت این 
فرماندهی برای تامین امنیت انتخابات از مهر و آبان سال ۱۳۹۹ در راستای عمل 
به ماموریت های مختلف با تشکیل قرارگاه انتظامی امام  علی )ع( آغاز شده است.
وی اضافه کرد: این قرارگاه متشکل از ۱۱ کمیته فرعی در مراحل مختلف 
جریان انتخابات ۱۴۰۰ از تشکیل ستاد انتخابات تا ثبت نام شوراهای اسالمی، 
بررســی صالحیت ها، شروع فرایند تبلیغات حضور داشته و این روند در روز 
انتخابــات با حضور مســتقیم ۱۰۰ نیروی پلیس تا پــس از اعالم نتایج تداوم 

صفحه 2خواهد داشت. ۩

نگرانیم
نامه انجمن سرمایه گذاران کیش

 به دکتر آهنگران ؛

اقتصاد کیش - انجمن ســرمایه گذاران و کارآفرینان کیش طی نامه ای 
خطــاب به دکتر جعفر آهنگران مدیر عامل ســازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
مشکالت  کالن سرمایه گذاری و  اقتصادی جزیره خواستار جستجوی تدبیری 
برای حل مشکالت شد و از اتخاذ برخی تصمیمات در تشدید این مشکالت 

اظهار نگرانی کرد.
 به گزارش اقتصاد کیش محســن قریب دبیر کل انجمن سرمایه گذاران 
و کار آفرینان کیش در نامه خود آورده اســت: در چند ماه گذشــته در ارتباط با 
تمدید پایداری قرارداد و یا عقد قراردادهای واگذاری از اســتیجاری به قطعی 
انجــام فرآیند انجام کار عــالوه بر تطویل آن به دلیل تغییرات مدیریتی و عدم 
تشــکیل جلسات کمیســیون های ارزش گذاری زمین و کمیسیون اقتصادی 
متأسفانه در مواردی تطویل موضوع  هم چنین اتخاذ و ابالغ برخی تصمیمات 
صرفا اقتصادی  در راستای بهره وری بیشتر سازمان  از   افزایش قیمت مواجه 
اســت بطوریکه در مواردی علیرغم دریافت وجه از سرمایه گذاران بر مبنای 
نرخ اعالمی خود ســازمان و شرکت سرمایه گذاری و توسعه  ، پروسه تنظیم 

الحاقیه به بهانه های مختلف انجام نمی پذیرد .
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دعوت مدیر عامل سازمان منطقه
 آزاد کیش برای حضور حداکثری 

در انتخابات ریاست جمهوری

مزايده گذار: بيمارستان كيش
نوع مزايده: مزايده عمومي يك مرحله اي

موضوع مزايده: عبارت است از واگذاري فروشگاه تجهيزات پزشكي) ارتوپدی فنی( بيمارستان 
كيش به صورت اجاره ساليانه

مدت قرارداد:12 ماه شمسي
شرايط خصوصي وعمومي  مزايده   به اين شرح است :

- شركت كليه اشخاص واجد شرايط آزاد است )الزم به ذكر است متقاضيان مي بايست پروانه 
معتبر از مراجع ذيصالح را اخذ نموده باشند (.

- به پيشنهاد هاي فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت تعيين 
شده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .

- هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده  مي باشد .
-پاكات مي بايست بصورت درب بسته با مهر و امضاء به دبيرخانه بيمارستان تحويل و رسيد 

اخذ گردد .
- مبلغ پيشنهادي مي بايست به صورت خوانا وبدون خط خوردگي باشد وكمتراز مبلغ پايه  نباشد .
- ارائه اسناد و مدارك شامل تصوير شناسنامه، كارت ملي، كپي پروانه معتبر يا شناسه ملي و 

سوابق كاري واجرائي  همراه برگه شركت در مزايده   الزامی است .
- برنده مزايده   موظف است قبل از شروع به كار مجوز، فعاليت اقتصادي را از منطقه آزاد كيش  

اخذ نمايد .
- بيمارستان در قبول يا رد هريك از پيشنهادات مختار بوده وارائه تقاضا هيچگونه حقي براي 

پيشنهاد دهندگان ايجاد نخواهد كرد . 
مهلت دريافت اسناد:1400/3/28

مهلت ارسال پيشنهاد : 1400/3/31
تاريخ بازگشايی پاكات :1400/4/1

تاريخ اعتبار پيشنهاد: يك ماه 
برآورد مالی: ماهيانه يكصد و پنجاه ميليون ريال 

- جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  07644459417تماس حاصل نمائيد.
- محل تحويل اسناد جزيره كيش بلواركرانه -بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی  كيش 

–  دبيرخانه بيمارستان – شماره تماس:8 -07644459400 داخلی 318 

آگهی مزایده یک مرحله ای 

فرم استعالم بهاء

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش 

مزايده گذار: بيمارستان كيش
نوع مزايده:عمومي يك مرحله اي

مشاركتي  صورت  به  كيش  بيمارستان  تزريقات  واگذاري  از  است  عبارت  مزايده:  موضوع 
درصدي

مدت قرارداد:24 ماه شمسي
شرايط خصوصي وعمومي  مزايده   به اين شرح است :

- شركت كليه اشخاص واجد شرايط آزاد است )الزم به ذكر است متقاضيان مي بايست پروانه 
معتبر از مراجع ذيصالح را اخذ نموده باشند (.

- به پيشنهاد هاي فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت تعيين 
شده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .

-هزينه درج آگهي به عهده برنده استعالم بهاء مي باشد .
-پاكات مي بايست بصورت درب بسته با مهر و امضاء به دبيرخانه بيمارستان تحويل و رسيد 

اخذ گردد .
- مبلغ پيشنهادي مي بايست به صورت خوانا وبدون خط خوردگي باشد وكمتراز مبلغ پايه  نباشد .
- ارائه اسناد و مدارك شامل تصوير شناسنامه، كارت ملي، كپي پروانه معتبر يا شناسه ملي و 

سوابق كاري واجرائي  همراه برگه شركت در مزايده   الزامی است .
- برنده مزايده   موظف است قبل از شروع به كار مجوز، فعاليت اقتصادي را از منطقه آزاد كيش  

اخذ نمايد .
- بيمارستان در قبول يا رد هريك از پيشنهادات مختار بوده وارائه تقاضا هيچگونه حقي براي 

پيشنهاد دهندگان ايجاد نخواهد كرد . 
مهلت دريافت اسناد:1400/3/28

مهلت ارسال پيشنهاد : 1400/3/31
تاريخ بازگشايی پاكات :1400/4/1

تاريخ اعتبار پيشنهاد: يك ماه 
برآورد مالی: ساليانه دو ميليارد و دويست ميليون  ريال 

-جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  07644459417تماس حاصل نمائيد.
- محل تحويل اسناد جزيره كيش بلواركرانه -بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی  كيش 

–  دبيرخانه بيمارستان – شماره تماس:8 -07644459400 داخلی 318 

آگهی مزایده یک مرحله ای 

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش 

پیروزی بزرگ
 با گل سردار 
اردوی کیش 
کارساز شد 

ایران 1 - عراق صفر 

موضوع مزايده: واگذاری فروشگاه مواد غذايی به صورت اجاره ساليانه

دعوت امام جمعه کیش برای 

مشارکت حداکثری در انتخابات


