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مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات 
کیش :

طرح جمعه های 
خدمت در شرکت 

عمران، آب و 
خدمات کیش 
اجرا می شود 

اطالعیه
تمدید مهلت خرید، تحویل و بازگشایی پاکات 

تجدید مزایده شماره ۱۱۸/م/ع/۱۴۰۰/2

دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش  

موضوع مزایده : پیش فروش 22 واحد مسکونی در پروژه مسکونی رویای 
واگذاری  و  دو  دامون ساحلی  پروژه مسکونی  در  واحد مسکونی  و 9  کیش 
استیجاری رستوران موسوم به کافه کتاب ) قطعه CMS-3(، سوله شماره 24 
فاز 5 شهرک صنعتی و واحد اداری 207 و واحد خدماتی G16 مجتمع بیست و 
واگذاری قطعی غرفه خدماتی به شماره C10 فاز C و 8 باب غرف تجاری بازار 

ونوس واقع در جزیره زیبای کیش
مشتریان گرامی، مهلت خرید، تحویل و بازگشایی پاکات مزایده  به شرح ذیل 

تمدیدگردید:
•  خرید اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1400/07/12
•  تحویل پاکات مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 140/07/18

•   بازگشایی پاکات مزایده راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/07/20  
در محل مرکز همایشهای بین المللی خلیج فارس.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 076-44425012 
 idc.kish.ir و  44420903 - 076دبیرخانه کمیسیون معامالت تماس یا به سایت

مراجعه فرمایید.

جزیره کیش میزبان مسابقات 
والیبال نشسته قهرمانی آسیا هم اندیشی مدیران کیش

تمدید طرح ترخیص فوق العاده 
خودرو های توقیفی  در جزیره 

کیش 

توسعه کمی و کیفی امکانات آموزشی 
کیش  در آستانه سال جدید تحصیلی 

ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس 
در صداوسیمای کیش

  اعالم شد 

اقتصاد کیش - آماده سازی مدارس و بهسازی 
فضاهای آموزشی کیش به همت شرکت عمران، 

آب و خدمات اجرایی می شود. 
به گزارش  اقتصاد کیش  در نشستی با حضور  
و  مدیره  هیات  رییس  عبدالنبی شرفی  مهندس 
مدیر عامل و برخی از معاونان و مدیران شرکت 
عمران ، آب و خدمات کیش  ، مدیران معاونت 
فرهنگی و اجتماعی و فناوری اطالعات سازمان 
منطقه آزاد کیش با رئیس و مدیران  اداره آموزش 
و پرورش  کیش بر آماده سازی مدارس جهت 
ارائه خدمات آموزشی مناسب به دانش آموزان در 

سال جدید تحصیلی تاکید شد.   
مهندس شرفی در این نشست با تاکید بر اینکه 
بهبود فضای فیزیکی و تامین امکانات ضروری 
های  دغدغه  از  یکی  همواره  کیش  مدارس  در 
مهم سازمان منطقه آزاد کیش  بوده است گفت: 
همکاران ما در بخش های مختلف با اهتمام ویژه 
تا  کنند  پرورش تالش می  آموزش و  مقوله  به 
امکانات مناسبی در مدارس برای میزبانی از دانش 

آموزان جزیره کیش مهیا شود.
بر اساس این گزارش عالوه بر ساخت و تجهیز 
فضاهای اداری و آموزشی جدید از جمله ، آماده 
اداره آموزش و پرورش  سازی ساختمان جدید 
کیش، ساخت مدرسه در منطقه نوبنیاد و اجرای 
طرح توسعه ای در دبستان دانا ، مواردی چون 

لوله کشی آب ، ضد عفونی کردن و نظافت مدارس 
و سرویس اسپلیت ها و سیستم های خنک کننده 
از جمله خدمات شرکت عمران، آب و خدمات 

در مدارس و فضاهای آموزشی کیش است.
همچنین حیدری رییس اداره آموزش و پرورش 
کیش با تقدیر از همراهی مسئوالنه سازمان منطقه 
آزاد کیش و  شرکت عمران، آب و خدمات در 
تامین نیازها و بهسازی فضاهای آموزشی گفت: 
آشنایی  این شرکت و  بودن مدیر عامل  مردمی 

وی با شرایط جزیره کیش سبب شده است تا 
شرکت عمران با رویکردی همدالنه تر نسبت به 
بهبود فضاهای آموزشی و ارتقاء خدمات با اداره 

آموزش و پرورش کیش همکاری کند.
الزم به ذکر است ساختمان فعلی اداره آموزش 
و پرورش به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش در اختیار این اداره قرار 
گرفته و بهسازی آن را شرکت عمران، آ ب و 

خدمات بر عهده دارد.

توسعه کمی و کیفی امکانات آموزشی کیش
 در آستانه سال جدید تحصیلی 

در بازدید مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات از آموزش و پرورش کیش مطرح شد؛

جناب آقای معمارزاده
 مدیریت محترم مجتمع خورشید

در بازدید مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات 
تسلیت قطره ایست در برابر غم دریاگونه شمااز آموزش و پرورش کیش مطرح شد؛

از خداوند صبری عظیم برای شــما و خانواده  
محترمتان خواستاریم


