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هیئت فوتبال استان هرمزگان  

با  کمال تاسف و تاثر درگذشت  شادروان عبداهلل بی نیاز  یکی از پیشکسوتان با اخالق و خوشنام فوتبال استان هرمزگان و 
از فعالین اقتصادی ، اجتماعی و افراد خیر و نیکوکار  استان  را بویژه  به جامعه ورزش و فوتبال استان هرمزگان ، خانواده آن 
شادروان  و  همه بازماندگان تسلیت  و تعزیت عرض نموده ، از خداوند متعال آمرزش  و علو درجات  را برای آن شادروان و 

صبر و شکیبایی  برای همه بازماندگان  آرزومندیم .

اناهلل و انا الیه راجعون 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان 
سهام شرکت دوستداران آینده ساز کیش )سهامی عام(
به شماره ثبت 13842وشناسه ملی 14008357690

هیات مدیره شرکت دوستداران آینده ساز کیش )سهامی عام(

بدینوسیله به اطالع  کلیه سهامداران گرامی می رساند جلسه مجمع عمومی عادی  بطور فوق العاده 
این شرکت در ساعت ۱۷ روز یکشنبه مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ در محل  اصلی شرکت واقع در جزیره کیش 

بلوار هرمز قطعه TS۱۰۰Nطبقه اول واحد 3 کد پستی ۷9۴۱898۵۱6 برگزار میگردد .
ضمنا درخصوص نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بصورت غیر حضوری )مجازی( 
۱۰۴/3۱مورخ  نامه  وحسب  کرونا  از  ناشی  بیماری  شیوع  به  عنایت  رساندبا  می  باستحضار 
۱398/۱2/2۰ستاد ملی مدیریت کرونا ،برگزاری مجمع با حضور حداکثر ۱۵سهامدار حقیقی یا حقوقی 
می باشد لذا با عنایت به حضور ارکان هیئت رئیسه ونمایندگان محترم بازرس قانونی وحسابرس 
شرکت ونظر به اهمیت حفظ سالمت سهامداران ارجمند از سهامداران محترم دعوت می شود همزمان 
باجلسه مجمع از طریق صفحه این شرکت در سایت   hTTPS dostdaran kish . Ir:// بصورت 
غیرحضوری وزنده سواالت ونظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجامع 
اقدام گردد ضمنا جهت دسترسی ؛لینک مربوطه به شماره تماس سهامداران یا نماینده )وکیل قانونی( 

ایشان ارسال خواهد گردید.
دستور جلسه :

۱-استماع گزارش هیات مدیره وبازرس قانونی وحسابرس مستقل شرکت درخصوص عملکرد 
دوره مالی منتهی به ۱398/۱2/29

2-بررسی وتصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۱398/۱2/29
3- انتخاب حسابرس مستقل وبازرس قانونی وعلی البدل برای سال مالی بعد 

۴- انتخاب اعضای هیات مدیره 
۵- تعیین روزنامه کثیر االنتشار بمنظور درج آگهی های شرکت 

6- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
توجه :

متقاضیان عضویت در هیات مدیره شرکت ظرف یک هفته از تاریخ درج آگهی فرصت دارند تا 
درخواست مکتوب ومدارک خود را به نشانی شرکت ارسال ورسید دریافت نمایند .

صفحه 3 صفحه 2۩ ۩

ابراهیم ارزانی

واژه ها و کلمات قاصرند در بیان احســاس و سنگیني 
غم بزرگي که بر همه ما  مستولي گردیده است . مصیبت 
جانکاه درگذشــت برادر و دوست عزیز و گرانقدرمان 
شادروان عبداهلل بی نیاز را به همه عزیزان و بازماندگان 
بویژه فرزندان برومنــدش ، برادران محترم مراغ زاده، 
مردم منطقه بویژه اهالي شریف زادگاهش مراغ و رفیق 
و یارهمیشه همراه و صادقش آقای ابراهیم خسروانی 
که باتفاق و دوش به دوش هم  پله های ترقی را از مراغ 
و چارک تا قلب پایتخت در نوردیدند،صمیمانه تسلیت 
و تعزیت عرض می نمایم.ایمان کامل دارم خداوند تبارک 
و تعالي اورا که عمري با نیک اندیشي و خیر خواهي و 
مهرباني زندگي کرد ، در بهشــت جاودان خود در جوار 
صالحان و نیکوکاران  جاي خواهد داد. او بحق اســوه 
و اســطوره ای برای جوانان وورزشــکاران ، الگویی 
شایسته برای انسانهای تالشگر ، سخت کوش وموفق و 
انسانی امین، نیک اندیش و نیکوکار برای مردمانش بود. 
همه ما نیز چاره اي جز تسلیم در برابر اراده پروردگار  

و پذیرش تقدیر و  مشیت الهی نداریم.

خانواده  محترم و معزز بي نیاز،  
مراغ زاده و سایر وابستگان

ضمــن ادای احترام و با نهایت تأســف و تأثردر گذشــت ناگهانی جناب آقای 
عبداهلل بی نیاز معاونت محترم تجارتخانه جنوب و شرکت جنوب تدارک کیش 
را تســلیت عرض می نماییم. امیدواریم روانشان همواره در پناه الطاف الهی 

قرین عزت و رحمت باشد.

جناب آقای ابراهیم خسروانی
مدیریت محترم  کل تجارتخانه جنوب و ریاست محترم شرکت جنوب تدارک کیش

هوالباقی

صفحه 2 ۩

دعوت از فعالین اقتصادی برای استفاده
 از ظرفیت های موجود شهرک های صنعتی کیش 

شرکت جنوب تدارک کیش
سیاوش سهائی        احمد سهائی

تقدیرو مشیت  الهی بـر ایـن استوار بود  تا این بار یکی از افراد  

خوشنام ،نیکوکار و  خیرمنطقه  که نقش و همراهی قابل توجهی 

در عمران و پیشرفت منطقه داشت  به ناگاه ندای حق را لبیک و 

به دیدار معبود خود بشتابد.

خبر درگذشت مرد بااخالق، نیکوکار وخوشنام منطقه  شادروان  

عبداهلل بی نیاز،که نمونه ای بارز  از نیکوکاری  و مردم داری  

آن  محترم  خانواده  به  تسلیت  عرض   گردید.ضمن  عمیق  تاسف  و  تاثر  موجب  بود 

شادروان، خانواده های بازمانده و مردم شریف مراغ و چارک، برای آن شادروان مغفرت 

و علودرجات و برای بازماندگان صبر واجر مسئلت دارم.

محمد خدنگ - شهردار بندرچارک 

 خانواده محترم بی نیاز ، مراغزاده، پام ، محمدی و سایر بستگان
با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده درگذشت 

مرد نیکوکار،خیروخوشنام منطقه 
شادروان عبداهلل بی نیاز 

را  بودند  منطقه  مردم  صدیق  خدمتگزاران  از  که 
ازدرگاه   نموده،  تعزیت عرض  و  تسلیت  صمیمانه 
خداوند متعال برای آن شادروان مغفرت وعلودرجات 

و برای همه بازماندگان صبرجمیل و اجرجزیل  مسئلت داریم.

شورای اسالمی شهر بندر چارک

در صحن علنی مجلس قرائت شد؛

تذکر 65 نماینده به رئیس جمهور  
در مورد افزایش بی رویه قیمت ها

مدیر تسهیل تولید و صنایع کیش در گفت و گو با اقتصاد کیش عنوان کرد :

رعایت پروتکل های بهداشتی 
در هرمزگان کاهش یافته است

استاندار هرمزگان :


