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صفحه 11 ۩

نیازمندی اهی روزاهن کیش

دهم اردیبهشت     روز ملی 
خلیج افرس رگامی باد

صفحه 3 صفحه 3۩ صفحه 2۩ ۩

 گزارش خبرگزاری ایرنا از  تخریب ساختمانی در کیش ؛

صفحه 3 صفحه 3۩ ۩

     اقتصاد کیش -  مجتمع نگین کیش زخمی چند ساله در جزیره است که باالخره 
به بهانه زمین لرزه های تیرماه هرمزگان ســرباز کرد و هم اکنون تخریب ۲ بلوک آن 
تبدیل به جدالی برای احقاق حقوق طرفین شده است. جزئیات زخم نگین کیش را 

در گزارش پیش رو بخوانیم.
طی  چند روز گذشــته تصاویری از تخریب ۲ بلوک ساختمانی در جزیره کیش در 
فضای مجازی و برخی رسانه ها منتشر شده که این مساله حساسیت افکار عمومی را 
بر انگیخته است. برخی آن را اقدامی شایسته برای جلوگیری از تکرار حوادثی مانند 
متروپل می دانند و برخی آن را حرکتی برای تضییع حقوق ساکنان این مجتمع قلمداد 
می کنند. نگین کیش مجتمعی است که سال ۱۳۷۰ طی قراردادی بین سازمان منطقه آزاد 
کیش و شرکت نگین برای ساخت ۱۲۰ واحد مسکونی به صورت استیجاری ساخته 
شــده که شرکت پس از ساخت، واحدها را به اشخاص ثالث واگذار می کند که این 
قضیه اکنون منجر به ایجاد اختالف حقوقی بین سازمان منطقه آزاد  کیش و اشخاص 

ثالث به عنوان بهره بردار شده است.

تأکید بر توسعه و ارتقاء امکانات مصالی بزرگ کیش تأکید بر توسعه و ارتقاء امکانات مصالی بزرگ کیش 

بهسازی ۲۴ مدرسه در جزیره 
کیش برای سال تحصیلی جدید 

مجتمع  نگین کیش  و اختالف 
حقوقی  طرفین....

 

فوق العاده  عمویم  مجمع  ساند  م�ی باطالع  بدینوسیله 
موسسه بازارونوس به شماره ثبت 112- شناسه میل  
10980031842 درساعت 12:00مورخ 1401/06/03 
در طبقه همکف درمشاعات روبروی دف�ت بازار ونوس  

برگزار یم گردد.
یا  ن  از کلیه مالک�ی   لذا مستندا به تبرصه یک بند 7-8 
نمایندگان قانو�ن که حق حضور درجلسه دارند  جهت 

کت در مجمع دعوت بعمل میاید.  �ش
   دستور جلسه : 

ن الملیل  1 تغی�ی واصالح مفاد اساسنامه موسسه بازار ب�ی
ونوس 

آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده 
بازار بین المللی ونوس بازار بین المللی ونوس   

شماره ثبت شماره ثبت 11۲11۲-  شناسه ملی  -  شناسه ملی  109800318۴۲109800318۴۲

هیئت مدیره  بازار بین المللی ونوس کیشهیئت مدیره  بازار بین المللی ونوس کیش

 

عادی  عمویم  مجمع  ساند  م�ی باطالع  بدینوسیله   
ثبت  شماره  به  بازارونوس  موسسه  العاده  فوق  بطور 
112-شناسه میل  10980031842   درساعت 13:00 
درمشاعات  همکف  طبقه  در   1401/06/03 مورخ 

روبروی دف�ت بازار ونوس برگزار یم گردد.
ن  وبــهره برداران یا نمایندگان قانو�ن که   لذا از کلیه مالک�ی
کت دعوت بعمل  حق حضور درجلسه دارند  جهت �ش

میاید .
   دستور جلسه : 

ن الملیل ونوس. 1 -تصویب  منشور اخال�ت موسسه بازار ب�ی
ن به اصالح  غر�ن  که دارای شیشه  2-الزام کردن مالک�ی

وسازه های  قدییم یم باشند. 
3-اجرای عملیات بازسازی طبق طرح پیشنهادی و تصویب 

بودجه 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور  فوق العاده بازار بین المللی ونوس بطور  فوق العاده بازار بین المللی ونوس   

شماره ثبت شماره ثبت 11۲11۲-شناسه ملی  -شناسه ملی  109800318۴۲109800318۴۲

هیئت مدیره  بازار بین المللی ونوس کیشهیئت مدیره  بازار بین المللی ونوس کیش

 دوربین  های کنترل سرعت 
درخیابانهای  کیش افزایش می یابند 

آغاز احداث 13۶1 واحد  فرمانده انتظامی جزیره کیش :
مسکونی طرح نهضت ملی مسکن 

در بندرلنگه 


