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اکنون کــه با حمایت و مســاعدت های 
مدیران محترم در ســازمان منطقه آزاد 
کیش و دیگــر مدیران محتــرم  جزیره 
،مجموعه نانوایی ســنگک علی بابا واقع 
در بازارچه گلســتان شــهرک صدف به 
بهره برداری رسیده است. الزم میدانیم  

از حمایت ها و مساعدتها ی :
- جناب آقــای دکتر پورعلــی معاونت 
محترم اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 

- جناب آقای دکتر شیر دل مدیر محترم اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
- جناب آقای دکتر نبی زاده رئیس اتحادیه آرد و نان کیش

-  مدیریــت محترم امور بازرگانی ســازمان  منطقه آزاد کیــش ، مدیریت محترم اداره 
نظارت منطقه آزاد کیش ، ریاست  محترم  اداره اماکن نیروی انتظامی کیش 

مدیریت محترم  جامعه بازاریان و بازرگانان کیش و همه مســئولین محترم  که در این 
راه یاریگر ما بودند ،تقدیر و تشــکر نموده توفیق خدمتگــزاری روز افزون برای همه 

مسئوالن را از خداوند منان مسئلت داریم.

                   مدیریت مجموعه نانوایی سنگک علی بابا 

تقدیر و تشکر 
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق 

دوست معزز، جناب آقای ابراهيم خسروانی
درگذشت مرحوم مغفور عبداهلل بی نیاز، مرا در بهت و اندوه فرو 
برد. این فقدان جانکاه بی شک برای شما که از نزدیک ترین های 
آن فقید جاوید بودید دردناک تر اســت. درگذشت آن مرحوم را 
به حضرتعالي و خانواده هاي  عزادار صمیمانه تســلیت عرض 
مــی کنم و تســلی و آرامش دل هاي  غمگیــن آنان را از خداوند 

می نمایم. مسئلت  متعال 

 نادر كشتکار

جناب آقای ابراهيم خسروانی 
مدیرعامل محترم تجارتخانه جنوب – كيش

با تاسف و تاثر فراوان 
درگذشت  دوست ،  همکار 
و همراه همیشــگی تان  
شادروان عبداهلل بی نیاز  
حضرتعالی   باتفاق  که 
تــاش هــای  درخور 
تحســینی در رونق و 
توســعه حوزه تجارت 
و سرمایه گذاری کیش 

داشتند را  صمیمانه  به جنابعالی ، خانواده محترم و 
معزز ایشان و همه بازماندگان تسلیت عرض نموده 
، از خداوند متعال رحمت واسعه و علو درجات برای 
آن شــادروان و صبر و سامتی برای شما و همه 

بازماندگان  را آرزومندیم .

شركت زیالن توسعه
 تجارت كيش - قجری

وزیر بهداشت اعالم کرد: 

انجام  واكسيناسيون ۱۸ سال به باال در
 جزایر خليج فارس به جز كيش و قشم 

شور و نشاط ورزش جزیره كيش 
به همت هيئت دووميدانی 
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سامانه آنالین سفارش غذا  
از رستورانهای جزیره کیش 

وب سایت و اپلیکیشن

www.F4k.ir

فود فور كيش

با کمال تاســف و تاثر درگذشت 
یکی از تاشــگران صدیــق و از 
فعاالن تجاری ، اقتصادی و سرمایه 
گذاری کیش بویژه در ســال های 
پیشین  ، شادروان عبداهلل بی نیاز 
دوست ، همکار و همراه همیشگی 
ابراهیم خســروانی  آقای  جناب 

) تجارتخانه جنوب( که بی شــک نقشــی انکار ناپذیر و 
ستودنی در رونق تجاری و اقتصادی  جزیره  بویژه 
در ســال های آغاز شــکل گیری منطقه آزاد کیش را 
داشــتند ، صمیمانه تســلیت و تعزیت عرض نموده ، 
آمرزش  و مغفرت الهی را  برای آن شــادروان و صبر 
و شــکیبایی برای خانواده معزز و محترم ایشــان ، 
دوســتان و همه بازماندگان ایشان از خداوند متعال 

مسئلت داریم .

باز گشت همه بسوی اوست

روزنامه اقتصاد كيش  

محمد ثاقب فرد مدیر کل  امور مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش؛ 

  منطقه آزاد كيش آماده جذب
 سرمایه گذاری های كالن است  

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

دغدغه اصلی تمام فعاالن اقتصادی كيش 
در راستای  منافع كلی  جزیره است 


