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صفحه 11 ۩

نیازمندی اهی روزاهن کیش

دهم اردیبهشت     روز ملی 
خلیج افرس رگامی باد

انتخاب شایسته جنابعالی بعنوان ریاست جامعه حرفه ای  هتلداران استان خراسان رضوی موجب 
افتخار و شادمانی است ؛ 

قدر  زر  زرگر شناسد قدر گوهر گوهری
به یقین مهد هتلداری ایران شایسته ساالری نموده و حضور  پربرکت حضرتعالی در راس جامعه 
موصوف  که مشهد به تنهایی نیمی از هتل های کشور را در بر دارد ؛ موجب توسعه و رشد گردشگری 

ایران خواهد شد .
حمیدرضا مخمل باف - مدیرکل هتل بزرگ داریوش

جناب آقای حاج محمود  مادرشاهیان
سرمایه گذار و کارآفرین عالیقدر 

کاظم پناهی 

خوشا آنان که عزت زگیتی بساط خویش 
برچیدند و رفتند

زکاالی این آشفته بازار محبت را پسندیدند 
ورفتند

ایزد منان را سپاســگزاریم که در غمناک ترین 
روزهای زندگــی مان مــا را از نعمت حضور  
دوستان و سرورانی مهربان بهره مند ساخت که 
همدردی شان التیامی است بر دل های داغدیده 
ما. ابراز همدردی و بذل محبت شــما عزیزان با 
حضور در مراسم و مجالس  ترحیم مادرم و یا 
ارسال گل و پیام های تسلیت موجبات تسلی و 
التیام این حقیر را فراهم نمود، سزاوار قدردانی 
و سپاســگزاری اســت. اگرچه آرزو میکنم در 
مجالس و محافل شادی عزیزان جبران زحمت 
نموده، تالش می کنم تا حضوراً توفیق عرض 

تشکر داشته باشم.

» من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق «
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نقد روز . . .

 پرواز کیش- دوبی

مالیات برمالیات بر
 ارزش افزوده  ارزش افزوده 
هست ؟ نیست؟!هست ؟ نیست؟!

صفحه 2 ۩

امام جمعه کیش :

ضد و نقیض در مناطق آزاد؛

سازمان منطقه آزاد کیش به استفاده 
از مدیران و نیروهای بومی توجه کند 

اجرای طرح مکمل یاری 
در مدارس  جزیره کیش

آگهی تمدید فراخوان خرید خدمات مشاورهآگهی تمدید فراخوان خرید خدمات مشاوره
 تدوین طرح جامع منطقه آزاد بوشهر تدوین طرح جامع منطقه آزاد بوشهر

سازمان منطقه آزاد کیشسازمان منطقه آزاد کیش

سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان معین منطقه آزاد بوشهر در نظر دارد با 

عنایت به آئین نامه مالی و معامالتی سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی 

به شماره  15909/ت 48217 ک ، مورخ 1392/01/31 نسبت به ارزیابی کیفی 

مهندسین مشاور دارای صالحیت با رتبه 1 در رشته شهرسازی و حداقل رتبه 

2 در طراحی شهری به منظور همکاری با حوزه معاونت عمرانی و زیر بنایی 

سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص تدوین طرح جامع منطقه آزاد بوشهر به 

مساحت تقریبی 27000 هکتار، دعوت به عمل آورد، لذا از متقاضیان همکاری 

تقاضا می شود جهت دریافت فرم های ارزیابی کیفی مشاوران)RFQ( به سایت 

https://kish.ir مراجعه نمایند و مدارک و سوابق خود را حداکثر تا روز سه 

شنبه مورخ 1401/03/17 ساعت 14 به  آدرس: استان هرمزگان، جزیره کیش، 

بلوار سنایی، سازمان منطقه آزاد کیش با عنوان فراخوان »انتخاب مشاور طرح 

جامع منطقه آزاد بوشهر« ارسال و در سایت سازمان منطقه آزاد کیش نیز به 

آدرس https://omrani.kish.ir ثبت نام نمایند.

سازمان منطقه آزاد کیش
نوبت اول


