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با شعار »ارمغان سکوت، امنیت و آرامش« ؛

آغاز فعالیت بزرگترین کارخانه شیشه؛ درب و پنجره آغاز فعالیت بزرگترین کارخانه شیشه؛ درب و پنجره 
آلومینیومی و یوپی وی سی در جزیره کیشآلومینیومی و یوپی وی سی در جزیره کیش

به گــزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ گروه مهندســی 
آلومینیوم و شیشــه کیش با شــعار "ارمغان سکوت، 
امنیــت و آرامش" فعال در زمینه تولید انواع شیشــه 
ســاختمانی به صورت فول اتوماتیک، درب و پنجره 
آلومینیومی و یو پی وی ســی با استفاده از بروزترین 
ماشــین آالت روز اروپا در جزیره کیش فعالیت خود 
را آغاز کرده اســت. تیم متخصص این شــرکت در 
زمینه مشــاوره، طراحی، تولید و اجرا از ابتدا تا انتهای 
پروژه همراه شــرکت های متقاضی با کیفیت باال و به 
صــورت تضمینی خواهند بود. هم چنین قیمت قابل 
رقابت و پشــتیبانی قوی محصوالت موضوعی است 
که این شرکت را از سایر رقبای خود متمایز می سازد. 
دکتــر مجتبی محمد زاده؛ مدیرعامل گروه مهندســی 
آلومینیوم و شیشــه کیش در خصوص  هدف از انتقال 
ایــن تکنولوژی به جزیره کیــش به خبرنگار ما گفت: 
نبود اســتاندارد خاص و موثر در جزیره کیش با توجه 
به کاربری گردشــگری و ساخت پروژه های بزرگ و 
فاخر ما را بر آن داشــت که دستگاههای تولید شیشه و 
درب و پنجره یو پی وی و آلومینیومی را به کیش وارد 
کنیم تا بتوانیم خدمات شایسته ای را به صاحبان صنایع 
و پروژه هــای مختلف ارائه نماییــم. وی با بیان اینکه 
دستگاهها تمام اتوماتیک و تحت لیسانس کشورهای 
ایتالیا و آلمان وارد جزیره کیش شده اند، گفت: در حال 
حاضر شیشه استاندارد دو جداره و عایق تولید و عرضه 
می شود و این شیشه در فاز دوم به پیشرفته ترین شیشه 
موجود در دنیا تبدیل خواهد شد، شیشه هایی که برای 
مثال در برج خلیفه دبی و پروژه های بزرگ و مهم جهان 
مورد استفاده قرار گرفته اند در آینده نزدیک درجزیره 

کیش هم قابل ارائه خواهد بود.
 دکتر محمد زاده با اشــاره به مشکالتی  که در جزیره 
کیش از نظر تولید شیشــه اســتاندارد وجود داشت، 
اظهــار کرد: در گام اول بدلیل مشــکالت موجود در  

جزیره ،  ماشین آالت و دستگاههای ساخت شیشه دو 
جداره استاندارد که عایق حرارتی هم هستند به جزیره 
وارد گردیده  که به صورت کامال اتوماتیک شیشــه ها 
برش خورده، شسته شده و به صورت دوجداره و در 
حد استاندارهای جهانی و با قابلیت صادرات تحویل 
مشــتری می شــود.وی افزود : از طرفی به دلیل نبود 
کارخانه تولید کننده درب و پنجره یوپی وی ســی و 
آلومینیومی که توان نگهداشت شیشه باکیفیت تولیدی 
ما را از نظر درزبندی و عایق داشته باشد اقدام به وارد 
کردن دستگاههای ساخت درب و پنجره آلومینیومی 
و یو پی وی ســی به صورت جداگانــه نموده ایم تا 
بتوانیم جایگاه مناســبی را برای نصب شیشــه های 

تولیدی تامین نماییم.
مدیرعامل گروه مهندسی آلومینیوم و شیشه کیش هم 
چنین  به موضوع قیمت تمام شــده در کیش نســبت 

به سایرشــهرها  اشــاره کرد و افزود: در جزیره کیش  
قیمت های گزافی  از جهات مختلف خصوصا در بحث 
حمل و نقل به خریدار و صاحبان پروژه ها تحمیل می 
شود که این موضوع با خرید از جزیره کیش و استفاده 
از تولیــدات داخل جزیره تا حد باالیی مرتفع خواهد 
شد . وی افزود: قطعا حمایت  سازمان منطقه آزاد کیش 
و ســازندگان و فعالین بخش خصوصی از راه اندازی  
این گونه صنایع  در جزیره به شتاب بخشیدن به رونق 
و توســعه کیش کمک شایان توجهی خواهد داشت و 
عالوه بر کاهش هزینه ،به سرعت اتمام پروژه ها  کمک 

شایان توجهی خواهد کرد.
دکتر محمد زاده که  خود از ســابقه بیش از یک دهه  
مشــاور اجرایی در پروژه های متعدد برخوردار است 
، گفت: کارخانه شیشه و درب و پنجره آلومینیومی و 
یوپی وی سی در کیش متناسب با استاندارد های روز 
دنیا در جزیره کیش مشغول به فعالیت است و در گام 
بعــدی عالوه بر تامین نیاز بــازار جزیره در نظر دارد 
به بحث صادرات به کشــورهای حوزه خلیج فارس، 
قطــر، عمان، امارات و ... ورود نماید که البته منوط به 
حمایت و تامین سایر دستگاههای پیشرفته خواهد بود 
و قطعا ارز آوری بسیار خوبی را در پی خواهد داشت.
گفتنی اســت ایــن مجموعه   تاکنون بــا پروژه های 
مطرحی در داخل و خارج از کشــور همکاری داشته 
اســت. از جمله پروژه های داخلی می توان به پروژه 
ایران مال تهران، مشهد مال مشهد، هتل روتانا مشهد، 
پروژه پدیده مشــهد، هتل و کنسرت هال اکسلسیور 
کیش، برج یاس مشهد، برج آرمیتاژ مشهد و... و پروژه 
دفتر نفتی مســقط عمان و پــروژه اوپال مال عراق از 
جملــه پروژه های خارجی اجرا شــده توســط این 

شرکت هستند.

   اقتصاد کیش -  برای اولین بار کارخانه تولید شیشه و درب و پنجره آلومینیومی و یوپی وی سی درجزیره  کیش مطابق با استاندارهای جهانی و با به 
روزترین دستگاههای تمام اتوماتیک در جزیره کیش فعالیت خود را آغاز کرد . این کارخانه با ظرفیت تولید ماهیانه حدود پنج هزار متر شیشه و هفت هزار متر 

در و پنجره را می توان  یکی از بزرگترین کارخانه های تولید شیشه و درب و پنجره آلومینیومی و یوپی وی سی در منطقه  قلمداد کرد.

کیش  اقتصاد 
سازمان آگهی ها 44424999

   اقتصاد کیش-   رییس ستاد مدیریت بحران کیش گفت: جنوبی ترین مرکز لرزه 
نگاری کشور برای پایش های علمی زمین لرزه ها در این جزیره ایجاد می شود. 

به گزارش  اقتصاد کیش  سعید پورزادی روز گذشته  با بیان اینکه این مرکز با همکاری 
مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران ایجاد می شود اضافه کرد: این مرکز دارای پنج دستگاه 

لرزه نگار با به روز ترین استاندارهای جهانی خواهد خواهد بود.
وی اضافه کرد: معاونان اجرایی و علمی مرکز لرزه نگاری کشور در کیش حاضر 
شدند  و  یکی از دستگاه ها را در مجموعه تحقیقات زیست محیطی جزیره نصب 

کردند.
رییس ستاد مدیریت بحران کیش یادآور شد: چهار دستگاه لرزه نگار دیگر نیز در 
بنادر چارک و آفتاب و جزایر فارور و هندورابی نصب گردیده  تا بتوانیم داده های 
علمی از زمین لرزه های این محدوده به منظور بررسی های علمی تر به ثبت برسند.

وی با بیان اینکه مرکز لرزه نگاری کیش جنوبی ترین نقطه لرزه نگاری کشور زیر نظر 
مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران فعالیت می کند افزود: در آینده نزدیک نیز کنفرانس 
علمی زلزله شناسی با همکاری مراکز علمی کشور از جمله دانشگاه تهران در این 

جزیره برگزار می شود.
رییس ستاد مدیریت بحران کیش با تاکید بر رعایت خونسردی و هشیاری توسط 
یادآور شد: با توجه به حضور سه ماهه تیم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در کیش 

اطالعات ثبت و برنامه ریزی های الزم انجام خواهد شد.

 مرکز لرزه نگاری کشور در جزیره 
کیش ایجاد می شود

رییس ستاد مدیریت بحران کیش:

   اقتصاد کیش-   شیخ محمد صالح پردل از علما و اندیشمندان برجسته اهل سنت  
جنوب ایران که در جمع مردم  بندر چارک سخن می گفت با اظهار گله مندی از 
برخی از مسئوالن و نبود امکانات اولیه اسکان مانند چادر به منظور خدمات دهی 
شایسته به مردم زلزله زده  بندر چارک عنوان کرد: آیا  تامین نیاز ابتدایی و اولیه این 
عزیزان در این مواقع بحرانی اینقدر سخت است؟ باور کنید شاید همین مردم با 
سخن درست و صحیح از چادر هم بگذرند اما ما نمی توانیم بگوییم  چادر برای 
مردم زلزله زده نیست! خود مردم  با همت خودشان می توانند هزار چادر تامین 
کنند اما این زیبنده مسئوالن و دستگاههای مسئول  در این شرایط بحرانی و برای 

مردمی زلزله زده نیست! که نتوانند نیازهای اولیه مردم زلزله زده را تامین کنند .
به گزارش خبرنگار اقتصاد کیش؛ شیخ محمد صالح پردل از علما و اندیشمندان  
برجسته اهل سنت  جنوب ایران به همراه جمعی از مسئوالن مدارس دینی اهل 
ســنت   به منظور دلجویی از مردم  از مناطق زلزله زده  بندر چارک  بازدید و در 
جمع مردم شریف بندر چارک حضور وبه ایراد سخنرانی پرداختند. شیخ  محمد 
صالح پردل که در ورزشگاه ملوان بند رچارک  محل برپایی  کمپ  اسکان مردم  
بندر چارک در زلزله های اخیر سخن می گفت در ابتدای سخنان خود مردم بندر 
چارک را علی رغم وقوع این بحران طوالنی بسیار شریف و نجیب توصیف کرد 
و با اشاره به عنصر باور و یقین و اعتماد به خدا گفت: دیدار برادران و خواهران 
مومنی چون شما برای من و امثال من عبادت است و در این دوهفته بحران زلزله 
در این خطه ایمان و باورهای شما خودش را به بهترین شکل  نشان داد. وی افزود: 
زلزله های پی در پی که در این مدت بیشتر از 100 مورد بود دیوارهای خشتی و 
گلی  خانه های شمار را لرزاند و بعضا دیوارهای خانه های شما را  فروریخت اما 
نتوانست به ایمان، پیمان، باور و یقینی که در اعماق قلب های شما بود و ایمانی 

که به خدا و و رسول خدا داشتید خدشه ای وارد کند. 
شیخ محمد صالح پردل با تاکید بر اینکه مردم بندر چارک بسیار قانع و صبور و 
شــاکرند و وقتی از بندر عباس به اینجا آمدم فکر می کردم اینجا زلزله ای نیامده 
گفــت: هر روز صبح که بیدار می شــویم و هر روز کــه آفتاب غروب می کند 
می گوییم راضی و خشنود شدیم که خداوند رب ما است و دلمان خوش است 
که اسالم روش زندگی ما است. دلمان خوش است که پیامبر عظیم الشان پیامبر 
و رسول برحق و مربی مهربان ما است و این را پذیرفتیم و در این دو هفته فقط 

خدارا شکر کردیم.
وی با اظهار گله مندی از برخی از مســئوالن و نبود امکانات اولیه اســکان مانند 
چادر به منظور خدمات  دهی شایســته به مردم زلزله زده خطاب به مردم گفت: 
اگر شما تقاضای 300 چادر و خیمه کردید دلیل بر ضعف ایمان شما نیست بلکه 
این نیاز طبیعی و حق قانونی ، شــرعی و اجتماعی  شــما است.  طبیعی است که 
شما از مسئوالنی که هزاران خیمه در دستشان دارند  تعدادی خیمه و چادر بطلبید 
شما که نگفتنید خانه های ما را از نو بسازید!  خیلی عجیب است که خیمه را از 

شما دریغ کنند! 
شیخ پر دل با اشاره به ویدئوی کوتاهی که چندی پیش در فضای مجازی از دو 
عزیز زلزله زده و پس از زلزله شدید 5 و 6 دهم ریشتری به اشتراک گذاشته شده 
بود ادامه داد: این دو عزیز تنها تقاضای چادر و خیمه به عنوان سرپناه خود داشتند 
و خیلــی برایــم تکان دهنده بود و یکی از آنها می گفت فقط خیمه می خواهیم!  
وی افزود: مردم اینجا بسیار محجوب هستند  و شرم و حیا دارند و این ورزشگاه 
محیــط خوبی برای برپایی خیمه ها در مواقع بحرانی اســت و مردم غیر از این 
چاره ای ندارند اما حتی در دادن چادر به آنها که ســاده ترین نیاز یک زلزله زده 

است  هم دریغ می شود ! 
وی ادامه داد: در این کلیپ  مردم التماس می کردند که خیمه ای به ما بدهید که 
بتوانیم در حیاط خانه مان ســرپناهی برای خانواده داشته باشیم و مراقب خانه و 
زندگیمان باشیم اما برادر دیگر به نقل از مسئولی در همان کلیپ می گفت: خیمه 

به اینها ندهید شاید برنگردانند...! و این جمله برایم خیلی تکان دهنده بود . 
شیخ محمد صالح پردل با اشاره به اینکه اختالس های کالن توسط افراد مختلف 
در دستگاههای مختلف  با مبالغ هنگفت سه هزار و پنج هزار میلیارد دالر از کشور 
خارج می شــود و دیگر برنمی گردد  و کســی پاسخگو نیست ودر اینجا برخی 
نگران  احتمال برگردانده نشدن چادرها هستند ،افزود: آیا حق این مردم شریف 
و نجیب یک خیمه و چادرنیســت و باید کارت ملی بگذارند و کسی ضامنشان 
شود تا این خیمه را برگردانند؟ !وی گفت: من ضامنشان هستم چون من این مردم 
را می شناســم حاال اگر برهم نگردانند حقش در این مصیبت به دســتش رسیده 
است! آیا قیمت یک چادر ارزش آن را دارد که دل این مردم مصیبت دیده را با این 
سخنان  بیشتر به درد آوریم ؟ !ما امروز در شرایط  بحران هستیم و این نوع رفتارها 

بی احترامی و کم لطفی  به مردم صبور و نجیب و شاکر ما است.
وی  گفت:حدود 1500 خانواده در چارک و حومه ساکن هستند آیا  تامین نیاز 
ابتدایی و اولیه این عزیزان در این مواقع بحرانی اینقدر سخت است؟ !باور کنید 
شاید همین مردم با سخن درست و صحیح از چادر هم بگذرند اما ما نمی توانیم 
بگوییم  چادر نیست! خود مردم می توانند هزار چادر تامین کنند . وقتی سیل و 
زلزله در هر جای کشور رخ  می دهد اولین گروه پشتیبان مردم کشورند تا دولت 
برسد سه چهار روز طول می کشد! این موضوع بارها در بالیای مهیبی چون زلزله 

بم و سیل سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق  ثابت شده است. 
شیخ پردل در بخش پایانی سخنان خود مردم شیعه و سنی استان هرمزگان را بسیار 
نجیب و قانع توصیف کرد و گفت: خدا قوت و تبریک شما که ایمانتان مثل کوه 
بود و ایمان، خودش را در خوشــیها و ناخوشی ها نشان می دهد. ایمان همیشه 
آبادگر است و تعادل انسان را حفظ می کند، شما برادران و خواهران و سرمایه های 

دنیا و آخرت ما هستید.    

انتقاد شیخ محمد صالح پردل از عدم رسیدگی 
به مشکالت مردم  زلزله زده بندر چارک

   اقتصاد کیش-    مدیر درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان گفت: راه اندازی پلی 
کلینیک تخصصی به منظور ارایه خدمات درمانی رایگان به بیمه شدگان نیاز مبرم 

ساکنان جزیره کیش است. 
غالمعباس مومنی در دیدار رییس بیمارســتان کیش در خصوص ارایه خدمات 
درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی در کیش اظهار داشت: طبق اعالم بیمارستان 
تخصصی جزیره کیش در سال گذشته ۲0۸ هزار نفر خدمت به افراد تحت پوشش 

تامین اجتماعی در این بیمارستان خدمات درمانی ارایه شده است.
وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۴00 نفر از این افراد از خدمات بســتری بیمارســتان بهره 
مند شده اند افزود: راه اندازی پلی کلنیک تخصصی تامین اجتماعی نیاز مبرم مردم 
کیش بوده و بخش درمان سازمان تامین اجتماعی نیز در صدد است این مطالبه را 

محقق کند.
مومنی افزود: برای تحقق این مطالبه هم اکنون سه ساختمان شامل یک ساختمان 
ملکی بیمه تامین اجتماعی و ۲ ساختمان از سوی سازمان منطقه آزاد معرفی شده 
اســت تا استانداردهای الزم آن از سوی کارشناسان معاونت درمان سازمان تامین 

اجتماعی بررسی و اعالم شود.
وی با بیان اینکه پس از بررســی شرایط ساختمان ها و تایید استانداردهای آن، راه 
اندازی پلی کلنیک تخصصی در این جزیره به حدود چهار ماه زمان نیاز دارد افزود: 
در این کلنیک خدمات تخصصی درمان سرپایی رایگان به بیمه شدگان ارایه می شود 
و خدمات بستری نیز کماکان از بیمارستان تخصصی جزیره کیش از سوی تامین 

اجتماعی خریداری می شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان افزود: بیمارستان تخصصی جزیره کیش 
دارای امکانات و تجهیزات الزم و اســتاندارد بوده و خرید خدمات بستری از این 
مرکز درمانی برای تامین اجتماعی مقرون به صرفه تر از احداث یک بیمارســتان 
مستقل است و ارایه خدمات رایگان بخش سرپایی به عنوان اولویت در پلی کلینیک 

انجام خواهد شد.
رییس بیمارســتان تخصصی کیش نیز در این ارتباط گفت: ما نگاه طوالنی مدت 
همکاری با ســازمان تامین اجتماعی داریم و همانند گذشته ارائه خدمات تامین 
اجتماعی به بیمه شدگان تامین اجتماعی بر اساس قرارداد منعقد شده با این بیمه 

برقرار است.
مصطفی نادعلی نژاد گفت: ســازمان منطقه آزاد کیش تداوم همکاری در راستای 
رضایت بیمه شدگان سه پیشنهاد شامل اداره احداث بیمارستان مستقل، راه انداری 
پلی کلینیک تخصصی و خرید خدمت سرپایی و یا خرید کامل خدمت را ارایه کرده 

است تا این بیمه بتواند خدمات مناسبتری را به افراد تحت پوشش خود ارایه کند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از فضای فیزیکی بیمارستان تخصصی کیش، ساختمانی 
در شرکت سرمایه گذاری و ساختمان قبلی بیمه تامین اجتماعی جهت راه اندازی 
پلی کلنیک تامین اجتماعی در این جزیره پیشنهاد شده است  افزود: مدیریت درمان 
تامین اجتماعی استان هرمزگان هم اکنون با همکاری سازمان متبوع خود در حال 
بررسی پیشنهادها و ساختمان های معرفی شده است تا بتواند در کمترین زمان ممکن 

یکی از آنها را انتخاب و در خدمت بیمه شدگان باشد.
نادعلی نژاد با بیان اینکه قبل از اسفند 1۴00 خدمات این بیمارستان از سوی تامین 
اجتماعی به صورت ویژه خریداری می شد گفت: اما از این تاریخ به بعد خدمات با 
نرخ دولتی خرید می شود در این شرایط به علت خصوصی بودن بیمارستان کیش 

نرخ برخی خدمات حدود چهار برابر افزایش پیدا می کند.
وی اضافه کرد: اما سازمان منطقه آزاد کیش کماکان اجازه افزایش نرخ به بیمارستان 
را نداده و براساس قیمت قبلی خدمات به بیماران ارایه می شود که هم اکنون 100 
میلیارد ریال تفاوت نظر هزینه درمانی بین بیمارستان و بیمه تامین اجتماعی وجود 

دارد که در حال رایزنی برای رفع آن هستیم.
هم اکنون در این جزیره 3۸ هزار نفر بیمه شده اصلی اجباری و اختیاری وجود دارد.

راه اندازی پلی کلینیک تخصصی تامین 
اجتماعی نیاز مبرم مردم کیش است

مدیر درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان :

آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده عمومی  
شماره شماره 846846/ص//ص/0101 تاریخ  تاریخ 2828//0303//14011401

شرکت خدمات بندری و دریایی خلیج فارس خط کیش در نظر دارد بدنه یک فروند شناور خود را با 
مشخصات فنی مندرج در جدول زیر را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند، لذا کلیه متقاضیان 
حقیقی و حقوقی می توانند برای دریافت اسناد مزایده و اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار آگهی به مدت 
10 روز با ایمیل office@pgkl.ir  شماره  02186053037  و  02186053212  داخلی 403 و 406  یا شماره 

همراه 09912056041  تماس حاصل فرمایند.

محل استقرار مشخصات شروع سال ساخت نام شناور ردیف

استان تهران- شهرک صنعتی پرند  طول 19 متر عرض 7.5 متر
 عمق 3.2 متر

1396  بدنه یدک کش 2000
 HP تحت ساخت

1

استان تهران مندرج در اسناد مزایده 2 جرثقیل و لوازم برقی شناور

خدمات بندری و دریایی 
خلیج فارس خط کیش

 Persian Gulf Kish Line 
))Port & Marine Services

تجدید مزایده

مشاور امور بانوان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

 ارتقاء توان اقتصادی بانوان در مناطق آزاد بررسی می شود ارتقاء توان اقتصادی بانوان در مناطق آزاد بررسی می شود
   اقتصاد کیش-   مشاور امور بانوان دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: یکی از برنامه های 
مهم و جدی در مناطق آزاد بررسی و رسیدگی به مشکالت 

بانوان و ارتقای توان اقتصادی آنان است. 
این مطلب را سیده »الهام موسوی« در جلسه هم اندیشی 
با شــماری از طالب فعال و دغدغه مند مســائل بانوان 
سرزمین آب و آفتاب عنوان و اظهار داشت: همزمانی رفع 
آســیب های حوزه زنان و ارتقای سطح اقتصادی بانوان 

نتایج خوبی را در پی خواهد داشت.
در ادامــه این جلســه »خدیجه غالمی« مدیر مدرســه 
علمیه ریحانه الرســول )س( خواهران قشــم با اشاره به 
برخی از مشــکالت موجود در حوزه بانوان جزیره قشم 
توانمندسازی اقتصادی بانوان، حمایت از کارآفرینی بانوان 
و توسعه مشاغل ُخردخانگی با محوریت زنان سرپرست 
خانوار را از مهم ترین مطالبات بانوان نگین خلیج فارس 

عنوان کرد.
وی اضافــه کرد: رفع مشــکالت موجود در این عرصه، 
ایجاد بازارچه های دائمی برای عرضه محصوالت بانوان 
کارآفرین، احداث پارک بانوان، توسعه زیرساخت های 
بهداشتی و درمانی ویژه بانوان و توسعه مراکز ورزشی ویژه 

بانوان از دیگر مطالبات بانوان قشم است.
در ادامه این جلسه »میترا رنجبر« رییس اداره صنایع دستی 
مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
ســازمان منطقه آزاد قشــم گفت: در بودجه سال 1۴01 
بودجه های قابل توجهی از سوی سازمان منطقه آزاد برای 

خدمت رسانی به بانوان قشم در نظر گرفته شده است. 
وی از برگزاری دوره های کارآفرینی خالق )استارتاپ( 
خبــر داد و افزود: ایــن دوره ها که نقش مهمی در ایجاد 
کارآفرینی بانوان جزیره قشــم دارد به زودی در سرزمین 

عجایب هفتگانه برگزار خواهد شد

پیرو آگهی مناقصات با موضوع  نگهداری فضای سبز مناطق سه 
گانــه و پارک های واقع در جزیره زیبای کیش که در تاریخ 
1401/04/08 همین روزنامه چاپ گردیده اســت به اطالع 
می رساند مبلغ برآورد اولیه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجــاع کار ردیف 4 جدول مندرج در آگهی، مطابق مبالغ 
قید شده در جدول مندرج در آگهی نوبت دوم که در همین 

روزنامه چاپ گردیده است اصالح می گردد.

اصالحیه آگهي نوبت اول مناقصـات عمومی
 دو مرحله ای 

نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه)یک ، دو و سه(
و  پارک های واقع درجزیره زیبای کیش

شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش


