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ارائه  آموزش های تخصصی
 توسط دانشگاه عالمه طباطبایی 

در کیش

اصالح جامعه بایداصالح جامعه باید
 از مسئولین شروع شود از مسئولین شروع شود

صفحه  2 ۩

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
جامعه هتلداران کیش  - به شماره ثبتجامعه هتلداران کیش  - به شماره ثبت3737

بدینوسیله از کلیه مالکین  ، بهره برداران و مدیران عامل هتلهای 
عضو جامعه هتلداران دعوت میشود تا در مجمع عمومی فوق العاده 
که از ساعت 19 الی 21 روز چهارشنبه  مورخ 1400/10/29 در محل 
بهم  میگردد،حضور  برگزار  پالس  آرامیس  هتل   کنفرانس  سالن  

رسانید.
دستور جلسه:

1- اصالح مواردی از اساسنامه
مسیح اله صفاـ  رئیس هیئت مدیرهمسیح اله صفاـ  رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
جامعه هتلداران کیش - به شماره ثبتجامعه هتلداران کیش - به شماره ثبت3737

بدینوسیله از کلیه مالکین  ، بهره برداران و مدیران عامل هتلهای عضو جامعه هتلداران 
دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده که از ساعت 16 الی 18 
روز چهارشنبه  مورخ 1400/10/29 در محل سالن  کنفرانس هتل  آرامیس پالس برگزار 

میگردد،حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان و تصویب ترازنامه عملکرد سال مالی منتهی به 
سالهای 1398-1399

2- انتخاب اعضاءهیئت مدیره جامعه 
3- انتخاب بازرسان جامعه

4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار
5- هر موضوعی که در صالحیت مجامع می باشد.

مسیح اله صفاـ  رئیس هیئت مدیرهمسیح اله صفاـ  رئیس هیئت مدیره

اطالعات پروژه های 
سرمایه گذاری 

جزیره کیش 
به روز می شود 

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش:

فؤاد مرادزاده سرپرست 
فرمانداری شهرستان بندرلنگه شد

با حکم استاندار هرمزگان؛

شهرداری بندرعباس آمادگی کامل 
برای مقابله با سیل و بحران

 احتمالی دارد

شهردار بندرعباس :

عدالت آموزشی در  مناطق آزاد 
وجود ندارد 

معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورایعال مناطق آزاد :

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم سالگرد شهادت
 سردار قاسم سلیمانی:


