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به دنبال اجرای طرحی تاثیر گذار برای 
حل مشکل مسکن ساکنان کیش هستیم 

اقتصاد کیش- سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش گفت: در راستای توسعه اهداف 
دولت برای اعتالی خدمت به کیشوندان، با ارتقای سطح شفافیت امضاهای طالیی 

در سازمان منطقه آزاد حذف می شود.
محمدرضا نوایی لواسانی روز گذشته در بازدید از زمین اجرای طرح توسعه مسکن 
جزیره کیش اظهار داشت: مسکن مهمترین چالش پیش روی کیشوندان است که 

سازمان منطقه آزاد کیش به دنبال اجرای طرحی تاثیر گذار در این راستا است.
وی اضافه کرد: در این راستا یک قطعه زمین ۳۵ هکتاری جانمایی و تخصیص داده 
شده که و طراحی های مقدماتی آن برای اجرا به صورت مشارکتی و BOT )قرارداد 
ساخت، بهره برداری، انتقال و واگذاری( نیز انجام شده و به زودی خبرهای خوبی 

در این راستا شنیده خواهد شد.
نوایی لواســانی یادآور شد: در این زمین تمامی زیرساخت های فرهنگی، هنری، 
فضای سبز و خدماتی در نظر گرفته شده و واحدها با متراز کوچک و متوسط و 

منتطبق با استاندارهای روز جهان احداث می شود.
وی یادآور شد: سازمان منطقه آزاد کیش از اجرای این طرح به دنبال انتفاع نیست 
بلکه در صدد است با واگذاری واحدها به کارکنان و ساکنان قیمت مسکن در این 

جزیره را تعدیل کند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش افزود: معتقدیم در واگذاری اراضی و طرح ها 
و انتخاب خریدار و مشــارکت کننده بیشــترین امضاهای طالیی در این جزیره 
وجود داشــته که هم اکنون در صدد هستیم با ارتقای شفافیت مانع از فعالیت این 

امضاها باشیم.
وی گفت: شــفافیت در واگذاری طرح ها و سرمایه گذاری ها به گونه ای شفاف 
خواهد بود که ساکنان و کیشوندان بتوانند به عنوان بزرگترین ناظر و بازرس عمل 

کنند.

    اقتصاد کیش- وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در حاشیه بازدید از گمرک اینچه برون گلستان در گفت و گو با یکی از اعضای 
شورای اسالمی تنگلی این منطقه گفت: بومیان ساکن در مناطق آزاد، بیشترین سهم و بهره را از این مناطق باید داشته باشند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش:

مشاور رییس جمهور  و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ؛

فضای شفاف اقتصادی برای حضور سرمایه گذاران
 در مناطق آزاد ایجاد می شود

اقتصاد کیش -  مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ویژه اقتصادي گفت: با 
انتخاب مدیران قوی و برطرف شــدن رانت و فساد، 
فضای شفاف اقتصادی برای ورود سرمایه گذاران در 

مناطق آزاد ایجاد می کنیم. 
به گزارش اقتصاد کیش  سعید محمد در سفر دوروزه 
به اســتان گلستان در دیدار با نماینده ولی فقیه استان 
اظهار کرد: پیشــتر به عنوان مسئول قرارگاه خاتم به 
گلستان ســفر داشتم و بخشی از فعالیت های خاتم 
االنبیاء در استان به پایان رسیده و بخشی از آن متوقف 
شــده است اما اکنون در بخش مناطق آزاد به گلستان 

سفر کرده ایم.
وي با بیان اینکه 8 منطقه آزاد فعال در کشــور داریم، 
افــزود: هفــت منطقه جدید در مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام مصوب و ابالغ شده که راه اندازی آنها 
در دستور کار است.

مشــاور رییس جمهور اضافه کرد: اخیراً رهبر معظم 
انقالب )مدظله( تحول در مناطق آزاد و توجه به بحث 

فرهنگی و اجتماعی را تاکید کرده اند.
سعید محمد با بیان اینکه متاسفانه بومیان مناطق آزاد 
از نظر فرهنگی دچار آسیب شدند، ادامه داد: اکنون ما 
دنبال پیوست های فرهنگی برای مناطق آزاد هستیم؛ 
توسعه مناطق آزاد باید با لحاظ پیوست های فرهنگی 
و اجتماعی باشــد و شاخص های اقتصادی نباید به 

جامعه آسیب بزند.
وي بــا بیان اینکه تنها دو درصد صادرات کشــور از 
مناطق آزاد انجام می شود، گفت: تنها هفت درصد از 
سرمایه گذاری کشور و یک درصد از فعالیت تولیدی 

کشور در مناطق آزاد انجام مي شود.
طرح تحول در مناطق آزاد طراحی می شود

دبیر شــورایعالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ویژه 
اقتصادي از برنامه ریزی برای طرح تحول در مناطق 
آزاد خبرداد و اظهار کرد: با توجه به اینکه مناطق آزاد 
جدید مصوب شده همه در مرز کشور حضور دارند 
همکاری با کشــورهای منطقه را هم در دستور کار 
قراردادیم و تالش داریم با مشــوقات این مناطق مثل 
معافیت گمرک، معافیــت مالیاتی و تردد بدون ویزا 

موجب رونق این مناطق شویم.
ســعید محمد تصریح کرد: متاسفانه حذف معافیت 
مالیات بر ارزش افزوده که مصوب شده به فعاالن این 

مناطق صدمه می زند.
وي با بیان اینکه آیت اهلل رئیســی هم تاکید بر اجرای 
قانــون ماده 6۵ در مناطــق آزاد کردند، توضیح داد: 
براساس این قانون تمام امور به دست مدیران مناطق 
اجرا می شود مگر موارد امنیتی ولی االن دستگاه های 
اجرایی درآمدهای خود را بر می دارند ولی تعهدات 

خود را قبول نمی کنند.
مشــاور رییــس جمهور از فشــار مضاعف برخی 
دســتگاه ها روی مناطق و فعاالن اقتصادی خبرداد و 
گفت: این فشار باعث شده مدیران برای جبران هزینه 
ها به سمت زمین فروشی در مناطق آزاد بروند و حتی 

حقوق پرسنل از فروش زمین تامین می کند.
سعید محمد تاکید کرد: باید مدیران قوی بگذاریم تا 
نگرانی هایی که به دلیل فساد، رانت و البی ایجاد شده 
برطرف شــود و در فضای شفاف اقتصادی سرمایه 

گذاران بتوانند ورود کنند.

ارائه خدمات رایگان 
سالمت به ساکنان  جزیره 

هندورابی
اقتصاد کیش - ساکنان جزیره هندورابی از خدمات پایگاه سیار سالمت بیمارستان 

تخصصی و فوق تخصصی کیش بهره مند شدند.
به گزارش اقتصاد  کیش، تیم ســیار خدمات ســالمت بیمارستان این منطقه آزاد 
به هشــتاد نفر از ســاکنان جزیره هندورابی در تخصص های داخلی، عمومی، 

روانشناسی، مامایی، دارو و تزریقات  خدمات رایگان ارائه کردند.
همچنین خدمات پرستاری شامل اندازه گیری قند خون و فشار خون نیز از خدمات 

درمانی ارائه شده در این طرح بود.
بر اساس این گزارش طرح استقرار پایگاه سیار خدمات سالمت بیمارستان، تا پایان 

سال ۱۴۰۰ هر هفته جهت رفاه حال عموم مردم در نقاط مختلف جزیره کیش و 
مرکز سالمت هندورابی اجرا خواهد شد.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی : 

بهره و سهم بومیان از مناطق آزاد باید بیشتر شود 

سید احسان خاندوزی در گفت و گو با ذکریا صابر عضو 
شورای اسالمی روستای تنگلی منطقه آزاد اینچه برون 
اظهارداشت: بهره برداران اقتصادی از مناطق آزاد بومیان 

خواهند بود.
وی افــزود: در زمینه اشــتغال نیــز اولویت جذب و 
بکارگیری در مناطق آزاد با بومیان است و تالش خواهیم 

کرد تا بومیان از وضعیت منطقه راضی باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: مشکل اراضی 
ملکی و گذر مرزی برای بومیان  و بهره مندی آنان از مناطق 
Ra.آزاد در دستور کار شورای عالی مناطق آزاد قرار دارد

 وی هــم چنین افزود: دولت ســیزدهم با تغییر راهبرد 
عملکردی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 

به دنبال ایجاد نسل 2 مناطق آزاد با رویکرد تولید محوری 
و صادرات است. 

سید احســان خاندوزي  هم چنین  افزود: بنای دولت 
سیزدهم این است که با تغییر راهبرد، شاهد نسل 2 مناطق 
آزاد با رویکرد تولید محور و صادرات مدار باشیم و منطقه 
آزاد اینچه برون با زیرساخت های موجود به عنوان یکی از 

نخستین مستعد های این مناطق به شمار می رود.
خاندوزی با اشاره به تالش های دبیرخانه مناطق آزاد برای 
تهیه طرح جامع منطقه در حال انجام است افزود: امیدواریم 
بتوانیم از تمام ظرفیت هایی که تا امروز به صورت بالقوه 
باقی مانده است مانند ظرفیت های حوزه ترانزیتی و حوزه 
ژئوپلیتیک کشور که آن را به حوزه ژئوکومی وصل می کند 

و می تواند قطبی باشد استفاده کنیم.
وي گفــت: منطقــه آزاد اینچه برون با اســتفاده از این 
ظرفیت ها می تواند به عنوان یکی از مناطق تولید محور و 
صادرات گرا در نقطه تماس اقتصاد ایران با اقتصاد حوزه 

اوراسیا مطرح شود و موثر باشد.
ذکریا صابر عضو شورای تنگلی منطقه اینچه برون نیز در 
گزارشی به وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر 
مسووالن به این منطقه مرزی گلستان گفت: روستای 
تنگلی مهمترین راه برای ارتباط ایران با اوراسیاست که 
توجه اساسی به این منطقه توسعه اقتصادی را برای کشور 

به دنبال دارد.
وی تصریح کرد: ما اهالی این منطقه هیچ زمین اضافی در 
منطقه آزاد نمی خواهیم اما انتظار داریم حقوق مالکیت 

اراضی ما حفظ شود.
صابر تاکید کرد: توجه به مســاله بومگردی با توجه به 
ظرفیت های منطقه به خوبی در نظر گرفته شــود و این 
انتظار را داریم که در دولت سیزدهم همه مشکالت این 

منطقه اقتصادی برطرف شود.
سیداحســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به 
اتفاق اســتاندار و شماری از مسووالن استانی از مرز و 
گمرک اینچه برون، ایستگاه راه آهن و برخی زیرساخت 
های منطقه آزاد تجاری - صنعتی این منطقه در شمال 

استان بازدید کرد.
اینچه برون تنها گمرک زمینی و ریلی استان گلستان در 
بخش داشــلی برون از توابع شهرستان ۳۷۰ هزار نفری 

گنبدکاووس در مرز ایران و ترکمنستان واقع است.

بازدید سرپرست سازمان منطقه 
آزاد کیش از سایت بازیافت کیش 

اقتصاد کیش- سرپرســت ســازمان منطقه آزاد کیش  در جریان بازدید از سایت 
بازیافت کیش گفت: بازیافت درست  زباله ها و اقتصاد چرخشی اولویت اول این 

سازمان در عرصه تبدیل تهدیدهای زباله به فرصت است.
محمدرضا نوایی لواسانی روز جمعه در بازدید از سایت بازیافت زباله کیش اظهار 
داشت: زباله در کنار اینکه تهدید بزرگی برای محیط زیست کیش شناخته شده به 

عنوان یک فرصتی ایده آل برای اقتصاد این جزیره نیز معرفی شده است.
وی اضافــه کرد: رها کردن و بال تکلیفی آن معضل بزرگی برای محیط زیســت 
بوده و سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان یک اولویت نخست ساماندهی آن را در 
دستور کار قرار داده و از تمام سرمایه گذارانی که در این عرصه عالقه مند هستند 

حمایت می کند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش یادآور شد: در این راستا به دنبال بازیافت درست  
زباله و ایجاد اقتصاد چرخشی هستیم که برای تحقق آن الزم است مدیریت محیط 
زیســت جزیره نســبت به جمع آوری نکته نظرات فعاالن محیط زیست جزیره 

اقدام کند.
وی یادآور شد: پس از آن طرح های کارآفرینان و سرمایه گذارانی که با ایده محوری 
و نوآوری طرح های خود را تدوین کرده باشند پذیرش می شود تا در سریع ترین 

زمان ممکن این معضل برطرف شود.
غفار آقازاده معاون امور شهری و محیط زیست شرکت عمران آب و خدمات کیش 
نیز در این بازدید گفت: ۳۹ درصد از زباله های جمع اوری شــده در این جزیره 
دفن، ۴۴ درصد تبدیل به کود کمپوست و ۱۷ درصد نیز تفکیک و پرس می شود.

به طور متوســط ماهانه ۳۵۰ نفر با بهره گیری از2 هزارکانتینر، ۹ خودروی جمع 
آوری پسماند،  ۱۷ خودروی جمع آوری ضایعات قابل بازیافت، کار جمع آوری 
و عملیات فرآیند مدیریت پسماند حدود 2 هزار و 2۵۰ تن زباله در جزیره کیش 

را برعهده دارند.

 مدیر اجرایی منطقه آزاد
 اینچه برون منصوب شد

اقتصاد کیش-   با حکم مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري 
- صنعتي و ویژه  اقتصادی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، »مدیر اجرایی 

منطقه آزاد اینچه برون« منصوب شد. 
»سعید محمد« در این حکم »حسن ملک حسینی« را به عنوان مدیر اجرایی منطقه 

آزاد اینچه برون منصوب کرد.
مشاور رییس جمهور، در این مراسم که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي، 
معاونین دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد و مسئولین استان گلستان برگزار شد، گفت: 
منطقه آزاد اینچه برون می تواند به شکوفایی اقتصاد و توسعه گلستان کمک کند و 

معیشت مردم گلستان را ارتقا ء دهد.
 دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ویژه اقتصادي همچنین منطقه آزاد 
انزلی را به عنوان معین منطقه آزاد اینچه برون معرفي کرد و گفت: منطقه آزاد اینچه 
برون تا زمان شــکل گیری و توســعه از طریق منابع مالی منطقه آزاد انزلی حمایت 
می شــود. گفتني است؛ »دفتر اجرایی منطقه آزاد اینچه برون« در شهر گرگان استان 

گلستان واقع شده است. 
یادآور مي شــود؛ در ابالغیه ای که از ســوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کشور اعالم شده است، هر منطقه 
آزاد با توجه به نزدیکی و همچنین شباهت های منطقه از لحاظ اقدامات و ظرفیت های 

تعریف شده به عنوان معین آن منطقه معرفی شدند.

مدیر برگزاری رویداد کیش اینوکس 2021 خبر داد:

برگزاری ۲۰ نشست تخصصی و 
همایش در کیش اینوکس ۲۰۲۱ 

اقتصــاد کیش-  مدیر برگزاری رویداد 
کیــش اینوکــس 2۰2۱ از برگزاری 2۰ 
نشســت تخصصی و همایــش دراین 

رویداد بین المللی خبر داد.
به گزارش  اقتصاد  کیش، آریا حمیدیان 
افزود: ســیزدهمین نمایشــگاه معرفی 
فرصت های ســرمایه گذاری کشور و 
هشتمین نمایشــگاه بین المللی بورس، 
بانک، بیمه و خصوصی ســازی )کیش 
اینوکس 2۰2۱( بــا رویکرد های تازه و 
متناسب با نیاز های اقتصاد ایران در کیش 

برگزار مي شود.
وي افزود: این رویداد اقتصادي با حضور بیش از 2۰۰ ســازمان و موسســه دولتی و 

خصوصی هشتم تا ۱۱ آذر در جزیره کیش برگزار می شود.
حمیدیــان گفت: حمایت ازجریان تولید داخــل از طریق رفع موانع متعدد قانونی و 
اجرایی، گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی بنگاهها، کمک به تحقق هرچه بیشتر 
اصل ۴۴ و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی، آسیب شناسی و بازنگری 
اقدامات پیشین در بازارپول و سرمایه، طراحی الگو های نوین تامین مالی، توسعه سرمایه 
گذاری های مولد، معرفی فرصت های سرمایه گذاری و خصوصی سازی در سرزمین 
اصلی و مناطق آزاد و ویژه، توجه به سرفصل های تازه ای نظیر کسب و کار های اینترنتی، 
بررسی فرصت ها و تهدید های بازار رمزارز ها و نحوه مواجهه حاکمیت با این مقوله رو 

به رشد از محور ها و مباحث محتوایی رویداد کیش اینوکس است.
مدیــر برگزاری رویداد کیش اینوکس 2۰2۱ گفت: رویداد پیش رو در ســال تولید 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و با توجه به رویکرد های اقتصادی دولت سیزدهم با مشارکت 
سیاســت گذاران، دســت اندرکاران، فعاالن بازار های مالی، بازار سرمایه، اتاق های 
بازرگانی، شرکت های نوآور و دانش بنیان وسایر ذینفعان و عالقمندان، فرصت تازه ای 
برای بازنگری اقدامات انجام شده، ترسیم چشم انداز های نو و شکوفایی اقتصادی است 

که با وضعیت مطلوب، فاصله بسیاری دارد.
حمیدیان افزود: رویداد kishINVEX2۰2۱ با محور های بازار های مالی ایران وجهان 
- الگو های نوین تامین مالی از بازار پول و بازار سرمایه ، توسعه سرمایه گذاری مولد 
- معرفی فرصت های ســرمایه گذاری و خصوصی سازی در مناطق آزاد و سرزمین 
اصلی ، بانکداری بین المللی - Offshore banking ، دیپلماسی اقتصادی - توسعه 
تجارت با کشور های منطقه و حوزه CIS ، اقتصاد دیجیتال - توسعه کسب و کار های 
هوشمند و کارافرینی نوآورانه ، تاسیس بورس بین الملل - بررسی طر حها و برنامه های 
مربوط به ایجاد تاالر ارزی و ارائه سهام ارزی از طریق بورس بین الملل در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی ، اقتصاد مسکن - نظام های نوین تامین مالی مسکن ،آینده پژوهی - پیش 
بینی متغیر های اقتصادی، سرمایه اجتماعی و کارآفرینی در ایران و با حضور مقامات، 

مسئولین، دست اندرکاران و کارشناسان اقتصادی برگزار می  شود.
وي افــزود: برگزاری همایش بزرگ الگوی مطلوب حکمرانی اقتصادی با موضوع 
موازنه سیاســت، اقتصاد و سرمایه گذاری با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
و مجلس شورای اسالمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سرفصل های 
بررسی جوانب پیوستن ایران به پیمان شانگ های در تکمیل پیوند با اوراسیا و پروژه 
کمربند – راه ، تحلیل ســند همکاری 2۵ ســاله ایران و چین، فرصت ها و تهدید ها، 
فرصت های توسعه همکاری های تجاری ایران با همسایگان و کشور های منطقه ، نقش 
مناطق آزاد و بورس بین الملل در جهانی سازی اقتصاد ایران، پیش بینی آینده اقتصاد 
در سناریو های مختلف پیش رو ، روش های تامین مالی مگاپروژه ها و طرح های بزرگ 
صنعتی کشــور - راهکار ها و چالش ها در نهم آذر و برگزاری 2۰ نشست تخصصی 
وهمایش جانبی با حضور بیش از ۱۰۰ نفر سخنران از کارشناسان برجسته اقتصادی 
کشور در  روز های ۹ تا  ۱۱ آذر با موضوعات و محور های مرتبط با مسائل روز اقتصادی 

کشور از دیگر برنامه های رویداد KishINVEX2۰2۱ است.

افزایش امکانات درمانی جزیره 
کیش یک ضرورت برای ساکنان است

اقتصاد کیش-    امام جمعه کیش گفت: توسعه و افزایش امکانات درمانی این جزیره 
برای ارتقای آسایش و آرامش کیشوندان ضروری است.

حجت االسالم احمد حسن زاده در خطبه های نماز روز گذشته جزیره کیش  اظهار 
داشت: با توجه به وضعیت جغرافیایی کیش، درمان مستلزم هزینه های باال است و برای 
کاهش این سرانه باید امکانات و خدمات بیشتری در بیمارستان جزیره از سوی متولیان 

امر از جمله سازمان منطقه آزاد کیش انجام شود.
وی اضافه کرد: سونوگرافی خواهران یکی از اولین خواسته های خانواده ها در جزیره 

است تا در همه روزهای هفته سونوگرافی این قشر توسط پزشک زن انجام شود.
وی یادآور شد: از چهار سال قبل این مشکل با مسووالن در میان گذاشته اما تا اکنون 
حل نشده و از مدیریت بیمارستان و مدیرعامل جدید سازمان درخواست می شود این 

مشکل را قبل از سایر مشکالت حوزه درمان مرتفع کنند .
امام جمعه کیش نصب دوربین های پایش تصویری را از دیگر مطالبات کیشوندان برای 
ارتقای سطح امنیت جزیره اعالم کرد و افزود: اکنون تعدادی از این دوربین ها در جزیره 

فعال شده که برای جلوگیری از تخلفات نقش بسزایی دارد.
وی اظهار داشت: انتظار می رود دستگاه های متولی هر چه سریعتر سریعتر نسبت به 
افزایش این دوربین ها و نصب دوربین های چهره خوان در راستای ارتقای سطح امنیت 

جزیره و مقابله با جرایم و تخلفات اقدام کنند.
حجت االسالم حسن زاده با بیان اینکه حدود 2 هفته ای انتصاب سرپرست سازمان 
منطقه آزاد کیش سپری می شود یاد آور شد: در این مدت بازدید های مناسب و خوبی 
از بخش های مختلف جزیره انجام شد اما انتظار می رود که یک برنامه کوتاه مدت برای 
توسعه فعالیت های زیربنایی از جمله حوزه مسکن، آموزش و پرورش و درمان تدوین 

و هرچه سریع تر به نسبت به اجرای آن اقدام کرد.
وی افزود: این جزیره به علت تغییرات بی حساب و نسنجیده ای که در گذشته انجام شد 

تعطیل شده و تنها با برنامه ریزی صحیح این چالش ها جبران می شود.
امام جمعه کیش با اشاره به روز  پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان 
امام راحل گفت: تشکیل این نیرو یکی از شاهکارهای امام راحل بوده که و اکنون به 

یک شبکه بزرگ فرهنگی، اجتماعی و نظامی تبدیل شده است.
وی افزود:  این فرهنگ افتخار ایران اسالمی است و باور داریم می توانیم با این تفکر 

بسیاری از مشکالت را حل کنیم.

امام جمعه کیش: 

شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای پروژه 
ساماندهی ورودی شرقی شهر از سمت میناب

بــه شــماره 2000004916000010را از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیــه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ســامانه، 
نســبت به ثبت نام و دریافت گواهــی امضای الکترونیکی )به صورت 
برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر ســازمانی اقدام الزم را 

به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان:1400/09/06 ساعت 7:00

- مهلت دریافت اسناد فراخوان:1400/09/11 ساعت 19:00
- مهلت ارسال پیشنهادات:1400/09/21 ساعت 19:00

- زمان بازگشایی پاکت ها: 1400/09/22 ساعت 15:00
این آگهی برابر آئین نامه معامالت جدید شهرداری تهران تسری به مراکز 

استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی یا 

فیش واریزی به مبلغ 800/000/000 ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار 

امام خمینی )ره( شماره 07633625042

فراخوان عمومی یک مرحله ای
 پروژه ساماندهی ورودی شرقی شهر از سمت میناب 

شناسه : 1229429روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

با حکم » سعید محمد«؛


