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آگهی واگذاری بصورت اجاره
 واحد اداری

 در برج صدف کیش
صفحه 3 صفحه 3۩ ۩ صفحه 3 ۩

صفحه 2 ۩

جام جهانی 2022 
بازی های امروز:

ساعت ۱۳:۳0 
 ژاپن - کاستاریکا

ساعت ۱۶:۳0 
 بلژیک - مراکش

ساعت ۱۹:۳0 
 کرواسی - کانادا

ساعت 22:۳0 
 اسپانیا - آلمان

تأکید معاون رئیس 
جمهور بر لزوم 

پیشرفت هرمزگان 
با محوریت نخبگان 

بومی 

صفحه 3 ۩

معاونت عمرانی و زیربنایی معاونت عمرانی و زیربنایی 
سازمان منطقه آزاد کیشسازمان منطقه آزاد کیش

بدینوسیله به اطالع میرساند معاونت عمرانی و زیربنایی 
سازمان منطقه آزاد کیش در راستای ساماندهی شبکه 
و اجرای صحیح نصب انشعابات فاضالب در نظر دارد 
نسبت به شناسایی شرکت های واجد شرایط اقدام و برای 
ایشان کارت فعالیت در این زمینه صادر نماید، لذا به کلیه 
اعالم  اقتصادی  فعالیت  دارای مجوز  متقاضیان حقوقی 
می گردد نامه درخواست و سوابق فعالیت خود )اعم از 
مجوز فعالیت اقتصادی، لیست سوابق پیمانکاری مرتبط 
طی 5 سال گذشته، رتبه و مدارک تحصیلی و فنی مدیران و 
کارکنان کلیدی( را حداکثرتا تاریخ1401/09/15در سامانه 
 dabirkhaneh.kish.ir آدرس  به  سازمان  دبیرخانه 

بارگذاری نمایند . 

نوبت دوم
نوبت دوم اطـالعیهاطـالعیهسازمان منطقه آزاد کیش

مزایده اجاره غرفه های نقش حنا - سالن ماساژ- سالن بیلیارد-
شکالت فروشی - رنت خودرو 

متقاضیان گرامی می توانند رزومه و سوابق کاری خود را طي نامه کتبی ، از 
ساعت ۸ لغایت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/0۹/07 به دفتر مدیریت 
مجموعه ، واقع در بلوک B تحویل نمایند. همراه داشــتن مدارک شناسایی 

جهت دریافت پاکت وشرکت در مزایده الزامی می باشد.
 ساعت مراجعه : ۸ الی10 صبح 

آدرس : کیش - میدان ساحل - پشت ساختمان بورس - خیابان لوپ پرتو

 آگهی مزایده غرفه های هتل گامبرون 
نوبت دومنوبت دومنوبت اول

بهسازی روستای »باغو« کیش بهسازی روستای »باغو« کیش 
در دستورکار قرار دارد در دستورکار قرار دارد 

جزیره کیش میزبان دهمین دوره 
بازی های آسیایی ناشنوایان 2024 

برقراری دومین پرواز کارگو
 از استانبول به جزیره کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش  اعالم کرد:

عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد: 

رسالت ما این است که مناطق آزاد را 
به بهشت سرمایه گذاران تبدیل کنیم

 

صنایع  گروه  ساختمان  گذاری  ســرمایه  شــرکت 
واحد  یک  دارد  نظر  در  عام(  )ســهامی  تهران  بهشهر 
اداری به مساحت ۳1۳.50 مترمربع واقع در طبقه ششم 
برج صدف کیش مطابق مشخصات و شرایط در این 
آگهی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صالحیت 
به صورت اجاره واگذار نماید.  متقاضیان شرکت در 
این فراخوان میتوانند جهت بازدید و ارایه درخواست، 
با همراه داشتن کارت ملی و معرفی نامه معتبر )برای 
اشخاص حقوقی( از تاریخ درج آگهی، همه روزه بجز 
ایام تعطیل از ساعت 9الی1۳ و 17الی21 تا پایان وقت 
 A31 اداری روز پنج شنبه مورخ 17/9/1401 به واحد
واقع در طبقه همکف برج صدف کیش مراجعه و یا با 

شماره تلفن 09۳۳5889۳61 تماس حاصل نمایند. 
شرایط فراخوان اجاره:

1- بازدید از محل الزامی می باشد.

2- حداقل مدت اجاره یک سال و حداکثر سه سال میباشد.   
۳- مبلغ اجاره بها قابل تبدیل به رهن یا اجاره می باشد 
و در زمان مراجعه حضوری توسط نماینده موجر به 

متقاضیان اعالم میگردد. 
مختار  پیشنهاد  هرگونه  رد  یا  پذیرش  در  4-موجر 

می باشد

آگهی واگذاری بصورت اجاره آگهی واگذاری بصورت اجاره 


