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همتی معاون  اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش :

نمایندگان رئیس جمهور مشکالت 
مردم کیش را نیز بررسی کنند 

اقتصاد کیش-   امام جمعه اهل ســنت کیش گفت: انتظار داریم رییس جمهور و 
هیات دولت برای بررسی مستقیم مشکالت و چاره جویی کیش به این جزیره سفری 

اختصاصی داشته باشند.
به گزارش  اقتصاد کیش شیخ یعقوب شمس در خطبه های نماز جمعه اهل سنت 
کیش  اظهار داشت: حجه االسالم  سید ابراهیم رییسی که به منظور پیگیری مشکالت 
مردم هرمزگان به این اســتان ســفر و در ســفر ۲ روزه خود مشکالت زیرساختی،  
آموزشــی، مســکن، مسائل مربوط به امور کشــاورزان،  صید و صیادی، وضعیت 

مشعیشتی مردم، امور زلزله زدگان سیل و سیل زدگان را بررسی کرد.
وی افزود: به نوبه خودم و به نمایندگی از مردم از این بازدیدها که به همراه ۱۷ نفر 
معاونان رییس جمهوری و وزرای دولت انجام شد کمال قدر دانی را دارم اما انتظار 
می رفت سفری کوتاه هم به کیش برای بررسی مشکالت این جزیره داشت یا حداقل 

نماینده دولت در این منطقه آزاد تجاری حضور پیدا می کرد.
امام جمعه اهل ســنت کیش اضافه کرد: این جزیره نیز همانند ســایر نقاط اســتان 
هرمزگان از مشکالت مختلفی از جمله نبود فضای مناسب آموزشی، چالش های 
زیرساختی، مسکن، معیشت، مسایل مربوط به صید صیادی رنج می برد و کیشوندان 

برای رفع این مشکالت عالقه مند سفر رییس جمهور هستند.
شیخ  یعقوب شمس یادآور شد: انتظار می رود با توجه به اینکه کیش یکی از اولین 
مناطق آزاد است ونوع مدیریت آن ، رییس جمهور کشورمان در یک سفر اختصاصی 
با بررسی مشکالت یاور این جزیره برای توسعه و نقش آفرینی در اقتصاد کشور باشد

وی اظهار داشت: معیشت یکی از دغدغه های بومیان جزیره است و انتظار می رود 
دولت سیزدهم بهبود این وضعیت را تحت لوای قانون چگونگی مدیریت مناطق 

آزاد در اولویت قرار دهد.
وی افزود: بومیان به واسطه شغل های سنتی خود از جمله صیادی و ماهیگیری نسبت 
به جامعه سرمایه گذار کیش از توان مالی کمتری برخوردار هستند و الزم است برای 
کاهش شکاف طبقاتی بین مهاجران و بومیان تسهیالت و تمهدیات مناسبی در این 

راستا اندیشیده شود.
شیخ شمس گفت: تامین مسکن ارزان، توسعه زیرساخت های آموزشی و رفاهی 
دیگر مطالباتی است که کیشوندان از دولت انتظار دارند تا بواسطه سازمان منطقه آزاد 

در این جزیره انجام شود.
امام جمعه اهل سنت کیش با بیان اینکه بومیان این جزیره به ۲ دسته شامل ساکنان 
بومیان اصیل و مهاجران بزرگ شده هستند افزود: این مردمان انتظار دارد که دولت به 
واسطه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و همچنین سازمان منطقه آزاد 

کیش در مدیریت این منطقه از نیروهای بومی و محلی استفاده شود.
وی اضافــه کرد: تجربه نشــان داده هرزمان به این افراد در تخصص ها و پســت 
های مختلفی که اعتماد شــده موفق بودند و این مســاله عواید زیادی برای مردم و 

رضایتمندی کیشوندان داشته است.
شیخ شمس افزود: کیش و مناطق آزاد گوهرهای گرانبهایی هستند که باید در اختیار 
اقتصاد و حوزه سرمایه گذاری کشور قرار بگیرد اما هم اکنون شاهد آن هستیم علی 
رغم تالش های قابل تقدیر انجام یافته تنها بخش کمی از اهداف این مناطق آنگونه 

که در قانون مشخص شده تجلی یافته است.
وی افزود: معتقدم فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران دیگر بومیان کیش هستند که 
برای اعتالی آن زحمت کشیده اند که تجلی تمام اهداف مناطق آزاد تجاری و اجرای 

کامل قانون این مناطق از خواسته های این افراد است

به گزارش اقتصاد کیش، حســین همتی سرپرســت 
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
کیش در جلسه هم اندیشی بانک ها و موسسات مالی 
با محوریت رفع موانع تولید در منطقه آزاد کیش، گفت: 
با هدف بهره منــدی از ظرفیت بانک ها در پروژه ها، 
فرصت های ســرمایه گذاری و شیوه های نوین تامین 
مالی؛ تسهیالت بانکی برای سرمایه گذاری در جزیره 

کیش هدفمند می شود.
همتی با بیان این که پیشرفت و توسعه طرح ها از اولویت 
های ســازمان منطقه آزاد کیش است، افزود: بانک ها و 
موسسات مالی باید با قدرت و سرعت بیشتری نسبت 

به ارائه خدمات اقدام کنند.
وی اصالح فرآیندها را از اقدامات مهم سازمان منطقه 
آزاد کیش برشــمرد و اظهار داشت: بانک ها و فعاالن 

اقتصادی از ابتدای سرمایه گذاری تا انتهای فعالیت ها 
به یکدیگر متصل بوده و همگام با تمام مجموعه های 

بخش خصوصی و دولتی، فرآیندها تسهیل می شود.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد کیش تصریح کرد: با تسریع در ارائه خدمات 
بانکی به پروژه ها؛ رونق و توســعه همزمان در جزیره 

کیش تحقق خواهد یافت.
حسین همتی با بیان این که تسهیل فرآیندهای بانکی 
سبب سرعت بخشیدن ارائه خدمات می شود، گفت: 
سرمایه گذاران با احراز تمکن مالی و روش های شفاف 

می توانند خدمات شایسته ای را دریافت کنند.
همتی با تاکید بر این که افزایش اختیار شعب مناطق آزاد 
از ســوی دبیر شورایعالی مناطق آزاد در حال پیگیری 
است افزود: از مدیران استانی و کشوری در قالب یک 

گردهمایی دعوت می کنیم تا نیازسنجی بانک ها انجام 
شود که این مهم سبب ارتقاء عملکرد اقتصادی بانک ها 

و شعب در مناطق آزاد می شود.
وی با اشاره به این که جزیره کیش از گردش مالی خوبی 
برخوردار است و باید در سرزمین اصلی با یک امتیازات 
ویژه ای شــعب بانک ها در نظر گرفته شــوند، افزود: 
برخی از سرمایه گذاران بیشترین گردش مالی خود را 

در بانک های  شعب تهران و یا شهرهای دیگر دارند.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه ازاد کیش با اشــاره به تاثیراختیارات بانک ها در 
جذب ســرمایه گذاران گفت: سرمایه گذاران با توجه 
به اختیار و اقتداری که بانک ها دارند نسبت به تمرکز 
فعالیت های  بانکی خود در جزیره کیش اقدام می کنند.
حسین همتی با تاکید بر ممتاز بودن شعب بانک های 
کیش اظهار داشت: باید توقعات از منطقه آزاد کیش در 
سطح استانی باشد و بانک ها نیز با آمادگی الزم خدمات 
گــردش مالی در حد یک اســتان را با توجه به حجم 

سرمایه گذاری و پروژه در کیش ارائه دهند.  
گفتنی است اختیارات شعب کیش، ارائه تسهیالت بانکی، 
تسهیل ارائه خدمات، آئین نامه مقررات پولی بانکی مناطق 
آزاد،کاهش بروکراســی های اداری،توسعه فعالیت ها، 
افزایش اختیارات شعب، عدم وجود بازه تنفس مناسب با 
فعالیت تجار، باال بودن مبلغ پرداخت سود بانکی از جمله 

مباحث مطرح شده در این نشست بود.
شایان ذکر است در این جلسه برخی از مدیران سازمان، 
رئیس جامعه هتلداران کیش، رئیس سندیکای صاحبان 
صنایع، عضو هیئت مدیره جامعــه بازاریان و رئیس 
جامعه مراکز پذیرایی کیش و مدیران بانک ها حضور 

داشتند.

    اقتصاد کیش-  حسین همتی حضور بانک های توانمند در جزیره کیش را یکی از ظرفیت های بارز این منطقه برای ایجاد فرصت های 
جدید سرمایه گذاری، پیشرفت طرح ها و تامین منابع مالی عنوان کرد.

بانک ها و موسسات مالی منطقه آزاد کیش 
باید با قدرت بیشتری کار کنند 

رییس جمهور از ظرفیت های 
هرمزگان برای توسعه آن استفاده کند

اقتصاد کیش-  امام جمعه کیش گفت: می توان با نفت و گاز هرمزگان یک کشور را 
اداره کرد اما این استان با وجود این منابع منطقه ای کم برخوردار است که انتظار می رود 

رییس جمهور از این ظرفیت برای توسعه این منطقه استفاده کند.
به گزارش  اقتصاد کیش حجت االسالم احمد حسن زاده در خطبه های نماز جمعه 
جزیره  کیش با اشاره به سفر رییس جمهور و هیات دولت به هرمزگان گفت: این استان 

منابع فراوانی دارد که می توان از این ظرفیت ها در راستای توسعه آن استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه می توان با نفت و گاز موجود در هرمزگان یک کشور را اداره کرد 
اضافه کرد: با وجود این منابع هرمزگان یکی از استان های کم برخوردار بوده به گونه 

ای که مشکالت فروانی در بخش های مختلف زیرساختی دارد.
امام جمعه کیش همچنین خواستار توجه جدی دولت سیزدهم برای فعال کردن اقتصاد 
دریا، صادرات و واردات در این استان شد و گفت: انتظار می رفت جزیره کیش نیز به 

واسطه جغرافیای خود میزبان یکی از اعضای هیات دولت در این سفر باشد.
وی افزود: بنده به نمایندگی از مردم و مسووالن کیش رییس جمهور را به جزیره کیش 
دعوت می کنم تا در یک سفر اختصاصی نسبت به بررسی نقاط قوت و ضعف این 

جزیره اقدام کند.
حجت االسالم حسن زاده یادآور شد: این جزیره با توجه به مدیریت خاصی که دارد 
از لحاظ اقتصادی و چرخش پول جز ۱۰ شهر برتر کشور است اما مشکالت مختلف 
آن از جمله مسکن، زیرساخت های آموزشی و فرهنگی و معیشت ساکنان را با چالش 

های متفاوتی روبرو کرده است.
وی هم چنین  با اشاره به آتش سوی یکی از مراکز اقامتی جزیره در روز پنجشنبه گذشته 
و زخمی شدن ۶ تن اظهار داشت: رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت و راه اندازی 
مراکز خدماتی ضروری بوده و دستگاه های متولی برای جلوگیری از این اتفاقات باید 

بر رعایت آن نظارت کامل داشته باشند.

امام جمعه اهل سنت کیش :امام جمعه کیش: 

سونوگرافی بیمارستان  کیش
حدود ده سال پیش  بیمارستان کیش  یک دستگاه سونوگرافی  داشت و به بیماران 
خدمات می داد امروز هم با افزایش قابل توجه جمعیت و فراوانی متقاضیان هم 
چنان بیمارستان فقط همین یک دستگاه را دارد این موضوع  موجب ایجاد  صف 
و شــلوغ شدن  و طوالنی شدن  زمان نوبت دهی بخش سونوگرافی بیمارستان 
شــده  اســت . بدین صورت وقت و انرژی زیادی از مردم گرفته می شود تا در 
نوبت باشند . تقاضا مندیم با توجه به اهمیت موضوع در این خصوص چاره ای 

اندیشیده شود.

نقد روز ...

تشکیل پرونده قضایی در خصوص حادثه 
آتش سوزی هتل پارسیان جزیره کیش

اقتصاد کیش-   رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی در 
خصوص آتش سوزی هتل پارسیان جزیره کیش خبر داد. 

مجتبی قهرمانی در تشریح این خبر، تصریح کرد: دادستان عمومی و انقالب جزیره 
کیش در همان دقایق اولیه وقوع حادثه با حضور در محل، دستور فوری برای تشکیل 
پرونده قضایی صادر نموده و بر این اســاس مقرر شــده است تیم کارشناسی این 

موضوع را به صورت دقیق بررسی و اظهار نظر کند.
وی همچنین تصریح کرد: بنا به گزارش دادستان جزیره کیش، این حادثه آتش سوزی 
در یک واحد فست فود واقع در طبقه هم کف هتل پارسیان جزیره کیش اتفاق افتاده 
که به علت ریزش سقف موجب مصدومیت چهار نفر شده است که سه نفر از آنها 
پس از اعزام به بیمارستان و درمان سرپایی ترخیص شده اند ولی حال یک نفر دیگر 

وخیم بوده و در کما به سر می برد.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان خاطرنشان کرد: تحقیقات قضایی در این 

خصوص ادامه دارد و نتایج نهایی آن متعاقباً اعالم خواهد شد.
بعد از ظهر پنجشنبه  گذشته حادثه انفجار کپسول گاز باعث آتش سوزی و تخریب 
در مجتمع خدماتی هتل پارسیان جزیره کیش شد که مصدومیت تعدادی از حاضرین 

در این محل را به همراه داشت

افتتاح باجه پستی فرودگاه بین المللی 
جزیره کیش 

اقتصاد کیش-    باجه پستی فرودگاه بین المللی کیش با هدف ارسال بسته های پستی 
مسافران و ساکنان جزیره کیش به شهر های مختلف افتتاح شد.

به گزارش اقتصاد  کیش، مدیرکل دفتر مدیرعامل اموراستان ها و ارتباطات شرکت 
ملی پســت در مراســم افتتاح این باجه پستی گفت: هدف از راه اندازی این باجه ها 

دسترسی آسانتر مردم به پست و ارتقاء و توسعه خدمات پستی است.
حسن عمیدی گفت: مسافرانی که تمایل به حمل بار ندارند می توانند کاال و بار همراه 

خود را با استفاده از پست در نقاط مختلف کشور دریافت کنند.
وی هزینه حمل بار را بر اساس نرخ نامه مصوب خدمات پستی تعیین شده براساس 
وزن کاال و مقصد عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه شرکت ملی پست با شرکت های 
هواپیمایی مختلف همکاری می کند محدودیتی برای ارسال مرسوله های شهروندان 

وجود ندارد.
عمیدی خاطرنشان کرد: اداره پست مکلف است مرسوالت مشتریان و بار مسافران 
را در زمان معین تحویل گیرندگان دهد و در صورت بروز هرگونه تاخیر در خدمت 

ارائه شده به مشتریان غرامت پستی پرداخت می شود.

ابالغ مصوبات کمیته نظارت بر رعایت 
ضوابط بهداشتی در کیش

اقتصاد کیش-    مصوبات تکمیل طرح واکسیناسیون تمام کارکنان مجامع و آغاز 
فعالیت کمیته های نظارتی در راستای پیشگیری از گسترش شیوع سویه امیکرون 

ابالغ شد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، کمیته نظارت بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی با محوریت 

مقابله با سویه جدید کرونا میان آحاد جامعه برگزار شد.
علی ابراهیمی معینی دبیر کمیته نظارت بر رعایت شــیوه نامه های بهداشتی گفت: 
آمادگی کمیته های نظارتی جهت مقابله با سویه جدید کرونا و میزبانی شایسته از 

گردشگران نوروز ۱4۰۱ در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطر نشــان کرد: تمام صنوف و جوامع فعال در سطح جزیره کیش موظف به 

پیگیری تزریق دو دوز واکسن کارکنان خود هستند.
محمدرضا رضانیا رئیس مرکز توسعه سالمت کیش، گفت: نظارت ها در الیه های 
سازمانی، صنفی، ارگان های نظارتی و عموم مردم از اهداف کمیته های نظارتی است.

رضانیا در ادامه تصریح کرد: افزایش موارد مثبت و بستری در بیمارستان نداریم اما 
انتظار می رود طی ۱۰ روز آینده موارد مثبت سویه اُمیکرون در کیش افزایش پیدا کند.

رئیس مرکز توســعه سالمت کیش با اشــاره به نظارت های حداکثری بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی افزود: کنترل تمام شیوه نامه ها به ویژه استفاده از ماسک در 

تمام تجمعات و نظارت بر حمل و نقل عمومی از وظایف کمیته ها است.
وی در خصوص چگونگی نظارت بازرسان اظهار داشت: نظارت بر سیستم حمل و 
نقل باید با قدرت بیشتری انجام شود همچنین با رعایت میزان ظرفیت، تهویه مکان 
و استفاده از ماسک در تجمعاتی نظیر جنگ ها و کنسرت ها نسبت به پیشگیری از 

این بیماری تاثیر گذار است.
رضانیا در رابطه با مدت زمان قرنطینه در سویه اُمیکرون گفت: این مدت برای سویه 
جدید نیز ۱4 روز تعیین شده و زمان جدیدی برای دوره قرنطینه این بیماری ابالغ 

نشده است.
وی در ادامه اظهار داشت: سیستم های نظارتی در سایر جوامع صنفی مانند بازارها، 
رستوران ها و هتل ها دوباره فعال می شوند و با واحد های متخلف برخورد قانونی 

خواهد شد.
رضانیا افزود: در صورتی که تاب آوری سیستم های بهداشتی و درمانی به دلیل شیوع 
بیش از حدسویه جدید کرونا شکسته شود ناچار به تشدید و اعمال محدودیت های 

بیشتری خواهیم بود.
رییس مرکز توسعه سالمت کیش افزایش تبلیغات محیطی را یکی دیگر از راه های 
پیشگیری از این بیماری عنوان کرد و گفت: با همکاری روابط عمومی سازمان منطقه 
آزاد کیش و با تبلیغات محیطی در ارائه پیام های آموزشی می توان اقدامات پیشگیرانه 

موثری را عملیاتی کرد.
محمدرضا رضانیا از ساده انگاری در رعایت شیوه نامه های بهداشتی خبر داد و عنوان 
کرد: در برخورد با ســویه های قبلی کرونا و با رعایت 85 درصدی شــیوه نامه های 

بهداشتی موفق شدیم با این بیماری مقابله کنیم.

در نشست سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با جامعه هتلداران مطرح شد؛

 شورای مشورتی حوزه گردشگری کیش
 تشکیل می شود 

اقتصاد کیش-  سرپرست معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش تسهیل سفر گردشگران از اقصی نقاط 
کشــور به این منطقه را یکی از برنامه تحولی سازمان 

عنوان کرد. 
به گزارش اقتصاد  کیش، سرپرست معاونت گردشگری 
سازمان منطقه آزاد کیش در نشستی با جامعه هتلداران 
که در هتل شایگان  کیش برگزار شد، بر لزوم اهمیت 
حمل و نقل جزیره اشاره داشت و گفت: جزیره کیش به 
عنوان مقصد گردشگری؛ بسترهای الزم برای سفرهای 

زمینی با حداقل هزینه ها پیش بینی شده است.
وی با اشاره به کیفیت ارائه خدمات هتل های جزیره 
کیش به گردشــگران در مقایسه با هتل های سرزمین 
اصلی اظهار داشت: جاذبه های گردشگری و امکانات 
رفاهی در جزیره کیش زمینه ساز جذب شمار زیادی 

از گردشگران به این منطقه شده است.
سرپرست معاونت گردشــگری سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: ارائه خدمات ارزان قیمت، خدمات متنوع 
گردشگری و تسهیل مسیرهای تردد به جزیره کیش 

از مهمترین برنامه های ســازمان منطقه آزاد کیش در 
نوروز ۱4۰۱ است.

جــواد جمالی با بیان این کــه امکانات هتلی از قبیل 
اتاق، تخت و مســائل ایمنی” در باز بینی طرح جامع 
جزیره پیش بینی شده است، اظهار داشت: باید بررسی 
استانداردهای آتش نشانی در هتل ها و زیرساخت های 
الزم در حوزه گردشگری با هدف رونق این صنعت در 

سطح منطقه مورد توجه قرار گیرد.
جمالی با اشــاره بر اهمیــت اجرای قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد اشاره داشت و افزود: با کمک جامعه 
هتلداران کیش در چارچوب قانون مناطق آزاد تجاری 
و صنعتی می توانیم گام های موثری در حوزه صنعت 

گردشگری این منطقه برداریم.
به گفته جمالی با تشکیل شــورای مشورتی توسعه 
گردشگری از توان و تجربه فعاالن این حوزه بهره مند 

خواهیم شد.
جمالی همچنین در خصوص استفاده پرسنل هتل ها 
از خدمات تامین اجتماعی گفت: با توجه به این که در 

ســال ۶۰ میلیارد تومان از سوی بیمه شدگان به تامین 
اجتماعی پرداخت می شــود اما بابت این پرداخت ها 

هیچ خدماتی به مردم ارائه نمی شود.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
با تاکید بر این که سرمایه انسانی پایه اصلی گردشگری 
اســت ادامه داد: یکی از مشکالتی که کارکنان هتل ها 
با آن مواجه هســتند بحث مسکن پرسنل است که در 
این خصوص طرحی آماده شده که با همکاری جامعه 

هتلداران اجرایی می شود.
وی تاکید کرد: آغاز فصل اردیبهشت زمان تردد بیشتر 
گردشگران به جزیره کیش است که با همکاری جامعه 
هتلداران برنامه تحولی در دستور کار قرار گرفته است.
سرپرست معاونت گردشــگری سازمان منطقه آزاد 
کیش تاکید کرد: به زودی طی همکاری روابط عمومی 
سازمان منطقه آزاد کیش با تشکیل اتاق فکر، فرآیند ایده 

های خالقانه شناسایی و اجرایی می شود.
علی ابراهیمی معینی نیز در این نشست گفت: سیاست 
ما در گردشگری بر این است که از مراکز خود اعم از 

هتل ها، مراکز اقامتی و تک برندها حمایت کنیم. 
وی با اشــاره به شیوع سویه جدید امیکرون در کشور 
تاکید کرد: با توجه به ابالغ مصوباتی در کمیته نظارت 
باید طرح واکسیناسیون تمام کارکنان حوزه گردشگری 
انجام شود و در صورت بروز مشکل در این خصوص 
با هماهنگی مرکز توسعه سالمت کیش نسبت به رفع 

این موارد اقدامات الزم انجام خواهد شد.
مسیح اله صفا مدیرعامل جامعه هتلداران کیش خانه 
های شــبانه را یکی از معضــالت کیش عنوان کرد و 
گفت: در حال حاضر یک هزار و ۲۰۰ خانه شبانه و ۲۱ 
هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که با تبدیل شدن 
۱۰ درصد از این واحدهای خالی به مسکن های شبانه؛ 
سه هزار و ۲۰۰ واحد در این حوزه فعال خواهند شد 
که این تهدیدی برای صنعت هتلداری در کیش است.

شرکت دوستداران آینده ساز کیش)سهامی عام(شرکت دوستداران آینده ساز کیش)سهامی عام(

آگهی مزایده سهام  ،نوبت دوم آگهی مزایده سهام  ،نوبت دوم 
 شرکت دوستداران آینده ساز کیش به شماره ثبت  شرکت دوستداران آینده ساز کیش به شماره ثبت 1384213842

و  میلیون  تعداد1500،000)یک  دارد  نظر  در  شرکت  ،این  تجارت  قانون   36 ماده  مطابق 
ملی  شناسه  به  کیش  ساز  آینده  دوستداران  شرکت  سهام  از  بانام  هزار(سهم  پانصد 
1400825769)سهامی عام (را از طریق مزایده عمومی در تاریخ 1400/11/6به فروش رساند.
از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا تعداد سهام مدنظر ،قیمت پیشنهادی خرید را تا 
تاریخ 1400/11/5در پاکت درب بسته تحویل شرکت دوستداران واقع در کیش – رو به روی 

هتل کوروش – ساختمان خلیج فارس – طبقه اول واحد 2 نمایند.
ضمنا قیمت اسمی هر سهم 1000 ریال می باشد که به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار 

خواهد شد.


