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نیازمندی اهی روزاهن کیش

دهم اردیبهشت     روز ملی 
خلیج افرس رگامی باد
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نقد روز . . .

فرسودگی خودروهای جزیره 

زنان 
کشتی گیر 

ایران 
قهرمان 

آسیا شدند
صفحه 3 ۩

مدیر امور فرهنگی و آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش:

وزیر اقتصاد: 

۷۵ تئاتر خیابانی در کیش
 اجرا می شود 

اعتماد سرمایه گذاران به 
واگذاری های دولتی باید احیاء شود

آگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذارآگهی فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار
شماره شماره 0909/ف//ف/14011401

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیششرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش )سهامی خاص( متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش در 
نظر دارد، از طریق مشارکت در طراحی و ساخت با سرمایه گذاران ذیصالح، نسبت به احداث 
مجتمع چند منظوره در سطح جزیره کیش مطابق با مشخصات مندرج در جدول ذیل اقدام 

نماید:

کاربری موقعیت مساحت )متر مربع( شماره قطعه

مختلط شامل:
1. تجاری )%30(

2. خدماتی )%12.5(
3. اداری )%2.5(

4. مسکونی )%20(
5. هتل )%20(

6. پذیرایی و تفریحی )%10(
7. فرهنگی و ورزشی )%5(

میدان سنایی

خیابان کاشانی

لوپ دیدار

59.540 TS - 242

لذا از عالقمندان به سرمایه گذاری که از توان مالی، اجرایی، فنی و مدیریتی مناسب برخوردار 
می باشند دعوت بعمل می آید نسبت به تهیه اسناد با شرایط ذیل اقدام و تا پایان وقت 
اداری روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 فرم های تکمیل شده و مدارک مورد نیاز را در قبال 

اخذ رسید در پاکت دربسته و الک و مهر شده تحویل نمایند.
الزم به ذکر است تکمیل و ارائه مدارک مربوطه هیچ گونه حقی برای متقاضی و یا تعهدی 
برای شرکت ایجاد نخواهد کرد و شرکت در قبول و یا رد درخواست هر یک از متقاضیان 
مختار و مخیر است. در ضمن متقاضی تحت هیچ شرایطی حق درخواست استرداد مدارک 

ارسالی و یا وجه واریز شده به منظور خرید اسناد را از شرکت نخواهد داشت.
• تاریخ فروش اسناد فراخوان : از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 

مورخ 1401/03/12    )حتی ایام تعطیل و جمعه ها(

• مهلت زمان تحویل اسناد فراخوان : از روز دو شنبه مورخ 1401/03/02 تا پایان وقت اداری 
روز سه شنبه مورخ 1401/03/17

محل فروش اسناد فراخوان :
-  دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – 

دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 076-44425018
- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- باالتر از چهارراه شهید حقانی )جهان کودک(- نبش خیابان 

کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 طبقه اول 
          تلفن: 88880260- 88771903 -021-28429

 IDC.KISH.IR سایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش -
محل  تحویل پاکات:

- دفتر مرکزی: جزیره کیش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 1 – 
دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش- تلفن 20- 076-44425018

- دفتر تهران: بزرگراه آفریقا- باالتر از چهارراه شهید حقانی )جهان کودک(- نبش خیابان 
کیش- ساختمان منطقه آزاد کیش- شماره 45 -  طبقه اول 

         تلفن: 88880260- 88771903 –021
نقد که می بایست به حساب شماره  مبلغ خرید اسناد فراخوان: 900.000.000 ریال وجه 
بانک  نزد   IR490150000411082271708521 شبا  شماره  به   4110-822-7170-852-1
 IR840610000000700833464590 انصار و حساب شماره 700833464590 به شماره شبا

نزد بانک شهر به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش واریز گردد .
مبلغ خرید اسناد در سایت شرکت نیز  900.000.000 ریال می باشد.

هزینه درج آگهی بر عهده سرمایه گذار منتخب می باشد.
شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با سوابق ساخت و ساز در فراخوان به غیر از 

اشخاص حقیقی و حقوقی که طرف قرارداد و یا تفاهم نامه مشارکت در ساخت با شرکت 
می باشند، آزاد است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:  

 تماشاگران جام جهانی را از طریق 
مناطق آزاد جذب می کنیم

   اقتصاد کیش -  وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی گفت: انجمن 
خیریــن میراث فرهنگی برای جذب کمک های ارزی و ریالی دوســتداران میراث 

فرهنگی در داخل و خارج کشور تشکیل می شود.
سیدعزت اهلل ضرغامی  در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: حفاظت و 
مرمت آثار میراث فرهنگ هزینه هایی هم دارد و این هزینه ها را ما حتماً می دهیم. به 
لحاظ قانونی مشکالتی بود که مردم نمی توانستند کمک های مالی خود را به میراث 

فرهنگی هدیه کنند اما بعد از مصوبه دو هفته پیش دولت این مشکل حل شد.
وی گفت: در اساسنامه صندوق احیا این امکان وجود دارد و انجمن خیرین میراث 
فرهنگی تشکیل می شود. ما باید زمینه جذب کمک های مردمی ریالی و ارزی را فراهم 
کنیم. برخی از مردم در خارج از کشور هستند که می خواهند به میراث فرهنگی ایران 

صفحه 3کمک کنند، چه اشکالی دارد که بتوان این کمک ها را جذب کرد. ۩


