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صفحه 11 ۩

نیازمندی اهی روزاهن کیش

دهم اردیبهشت     روز ملی 
خلیج افرس رگامی باد

صفحه 2 ۩

صفحه 3 ۩

اقتصاد کیش-  رییس هیات مدیریت مجمع توســعه و نوآوری ســازندگان کیش، 
نــوآوری در مشــاغل و ارائه خدمات را از جمله نیازهــای این جزیره برای جذب 
گردشــگران دانست و گفت: توســعه همه جانبه مهمترین تفکر و عالقه دولت و 

مسووالن در جزیره کیش است. 
به گزارش  اقتصاد کیش  نادر کشتکار  گفت : تیم مدیریتی دستگاه های اجرایی کنونی 
این جزیره عالقه مند به توسعه کیش بوده و در کنار آن این مجمع نیز متشکل از سرمایه 
گذاران حوزه های مختلف در حال ارتباط گیری با مسووالن ارشد کشور برای رفع 

چالش های منطقه هستند.
وی بــا بیان اینکه رایزنی برای جلوگیــری از حذف معافیت های مالیاتی در مناطق 
آزاد تجاری و صنعتی یکی از مهمترین اولویت های کاری مجمع توسعه و نوآوری 
سازندگان کیش است، یادآور شد: نوآوری در مشاغل و ارائه خدمات از جمله نیازهای 

امروز جزیره برای تقویت اقتصاد خود از جمله جذب گردشگران است.

تشکر و سپاسگزاری

لمخلوق  ،لم یشکر الخالق
من لم یشکر ا

محسن ناصری استانجین

       بدینوســیله از کلیه ســروران گرامی و بزرگوار، دوســتان، 
آشنایان،امام جمعه و ائمه محترم کیش، مدیرعامل محترم سازمان 
منطقــه آزاد کیش، معاونین، مدیران و کارکنان محترم ســازمان 
منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه و مؤسسات، مدیران،  رؤسا 
و مســئولین محترم ادارات و ارگانهای نظامی و انتظامی کیش، 
شــرکت ها و ســرمایه گذاران محترم بخش خصوصی، اصناف، 
جوامع صنفی بویژه جامعــه بازاریان  و جامعه هتلداران کیش،  
همکاران محترم در جامعه مراکز پذیرایی کیش  وکلیه عزیزانی  که 
به طرق مختلف، از طریق تلفن، ارسال تاج گل، درج پیام تسلیت در 
جراید، دیدار حضوری، نصب پالکارد  و حضور در مراسم ترحیم، 
در غم از دست دادن والده ام  شادروان مرحومه مغفوره  حاجیه خانم  
غنچه قادری اظهار همدردی نموده و موجب تسلی خاطر اینجانب و 
خانواده ام  گردیدند، تقدیر و تشکر نموده، سالمتی و بهروزی همه 

سروران گرامی را از خداوند متعال خواهان و خواستارم .

اصـالحیهاصـالحیه
پیــرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بازار 
بین المللی ونوس به شــماره ثبت 112شناسه ملی 10980031842 
چاپ شــده در روزنامه اقتصادکیش و مستندا به تبصره 1بند 8_7 
اساســنامه از کلیه مالکین یا نمایندگان قانونی که حق حضور در 

جلسه دارند جهت شرکت در مجمع دعوت بعمل میاید.

هیئت مدیره بازار بین المللی ونوس کیش

علی علی 
خدیور خدیور 
استعفاء استعفاء 

دادداد
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نوآوری در خدمات گردشگری 
نیاز امروز کیش است 

رییس هیات مدیریت مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش:
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تعداد پروازها

نکته ...
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آگهی دعوت به مجمع عمومی 
فوق العاده   مالکین مجتمع مسکونی 

 آناهیتا  )نوبت سوم(

وضعیت رویکردی توسعه سواحل مکرانوضعیت رویکردی توسعه سواحل مکران
 مناسب نیست مناسب نیست

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

شرکت ایرانسل مکلف به ساماندهی 
سایت های مخابراتی خود در کیش شد

رییس هیات امنای تله کیش :
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