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  با تاسف و تاثر فراوان مصیبت وارده  در گذشت  
مادر بزرگ  گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض 
نموده، از خداوند متعال  برای  آن شادروان مغفرت  
و برای ســرکار عالــی ، خانواده محتــرم و همه 

بازماندگان صبر و سالمتی مسئلت داریم .

اناهلل و انا الیه راجعون 

سرکار خانم محبی فر 

دانش آموزان کالس نهم  دوره اول متوسطه الغدیر کیش
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بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران فاز 4 پروژه 
تعاونی مسکن نیک ترابر کیش میرساند با توجه 
به جرائم سنگین و سرسام آور ساالنه تمدید دوره 
درحال  که   )  svc4 قطعه   ( تعاونی  زمین  ساخت 
به مبلغ 225,000,000,000   حاضر متحمل جریمه 
مهلت   1402/1/30 تاریخ  تا  است  شده  تومان 
دارند نسبت به واریز مبلغ250,000,000 میلیون 
تومان )دویست و پنجاه میلیون تومان ( به منظور 

مشارکت در ساخت اقدام نمایند . 
بخش  قانون   13 ماده  مطابق  درغیراینصورت 
تعاون و بند الف ماده 58 اساسنامه تعاونی ، اقدام 

قانونی به عمل خواهد آمد .
رضا زاده - مدیرعاملرضا زاده - مدیرعامل

 شرکت تعاونی مسکن نیک ترابر کیش شرکت تعاونی مسکن نیک ترابر کیش

آگهی دعوتآگهی دعوت
 به مشارکت در ساخت به مشارکت در ساخت

آغاز ثبت نام  مقطع ارشد پردیس 
بین المللی کیش دانشگاه امیر کبیر 

برگزاری نخستین جلسه کمیته 
بحران ستاد نوروزی کیش

رئیس اداره آرد و غله کیش خبر داد :

هشت نانوایی کیش به دلیل
 کم فروشی پلمب شد

پروژه های نیمه تمام غیرضرور
 در هرمزگان متوقف شوند 

استاندار هرمزگان:

اقتصاد کیش-      استاندار هرمزگان گفت: پروژه های نیمه تمام غیرضرور در استان 
متوقف شوند.

مهدی دوستی در جلسه شورای مولدسازی اموال دولتی با تأکید بر اینکه بخشی از 
بودجه های مورد نیاز پروژه های عمرانی را باید از طریق مولدسازی اموال مازاد دولتی 
تامین کنیم، اظهارداشت: این امر یک انتخاب برای مدیران نیست بلکه یک الزام است 

که بعنوان اصلی ترین عامل سنجش عملکرد استان ها باید اجرایی شود.

تشکیل شورای تشکیل شورای 
گفتگوی دولت گفتگوی دولت 
و مناطق آزادو مناطق آزاد

سادات نجفی پیشنهاد داد:
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