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مدیرعاملشرکتبینالمللیمرجانکیش-پیمانپیمانپور
مدیریت،غرفهدارانوکارکنانشرکتمرجانکیش

با تأسف و تأثر درگذشت  برادر گرامی تان را به جنابعالی 
و خانواده محترم  تسلیت عرض نموده از خداوند متعال 
برای آن شادروان  رحمت واسعه الهی و برای شما و همه 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نماییم .

اناهلل و انا الیه راجعون
جناب آقای سادات نجفی

مدیر عامل محترم جامعه بازاریان و بازرگانان کیش

بازارپردیسدو

درگذشت برادر بزرگوارتان را خدمت جنابعالی 
و خانواده محترم تســلیت عرض می نماییم. 
برای آن مرحوم آمرزش و رحمت الهی و  برای 
جنابعالی و خانواده محترم صبر و شکیبایی 

مسئلت داریم.

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای سادات نجفی

شرکتتنتوری-اسکچرز

درگذشــت  اخوی بزرگوارتان را بــه جنابعالی و خانواده 
محترم  تسلیت عرض نموده از خداوند منان برای آن مرحوم 
آمرزش  و برای شما و عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت 

داریم.

جناب آقای سادات نجفی

صفحه 2 ۩

ابوالفضل طیبی- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران  ، آب و خدمات کیش

با تاسف و تاثر مصیبت وارده درگذشت پدر گرامی تان را صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض 
نموده ، از درگاه خداوند متعال  برای  آن شــادروان مغفرت واســعه الهی و برای جنابعالی، 

خانواده محترم و سایر بازماندگان اجر جزیل و صبر جمیل مسئلت داریم .

جناب آقای مهندس علی عرب
مدیر عامل محترم شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش
خبر درگذشــت برادر  گرامی تان موجب تأســف و تأثر فراوان گردید . این مصیبت را به  
جنابعالی و خانواده محترم  تســلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن شادروان  
غفران و رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی، خانواده محترم و عموم بازماندگان صبر و 

اجر مسئلت می نمایم.

جناب آقای سادات نجفی
مدیر عامل محترم جامعه بازاریان و بازرگانان کیش 

ابوالفضل طیبی - مدیر عامل شرکت عمران ، آب و خدمات کیش

صفحه 2 صفحه 2۩ ۩

مجتمع مسکونی سارا در نظر دارد یکدستگاه آبشیرین کن  50 متر مکعب ساخت ایتالیا را 
به باالترین پیشنهاد قیمت به فروش برساند .متقاضیان می توانند پس از بازدید پیشنهاد 
خود را همراه با مشخصات کامل و شماره تلفن ثابت و همراه در پاکت در بسته به دفتر 

مجتمع  سارا تحویل نمایند.
نشانی : کیش شهرک صدف -خیابان خراسان - نبش شریعتی -مجتمع مسکونی سارا 

ساعت بازدید : همه روزه )بجز تعطیالت( از ساعت 11:00 الی 12:00
تلفن تماس 09347681206  - 07644454591

بدیهی است فروشنده در انتخاب پیشنهادها و فروش آبشیرین کن ذکر شده اختیار کامل 
دارد .

هیئت مدیره مجتمع مسکونی سارا

فروش آب شیرین کن 

اتاقبازرگانی،صنایع،معادنوکشاورزیهرمزگان-دفترکیش

با کمال تأثر و تألم درگذشــت برادر گرامیتان را خدمت شــما و خانواده 
محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده 

مغفرت الهی و برای بازماندگان آن بیت شریف صبر جزیل مسالت دارد.

اناهلل و اناالیه راجعون
برادر ارجمند جناب آقای سادات نجفی

مدیر عامل محترم جامعه بازاریان و بازرگانان کیش

نجفــی ت  ا د ســا ن   رحمــا ی  اق آ ب  جنــا
کیــش ن  ان گا ر ز بــا و  ن  یــا ر زا با معــه  جا م  محتــر مــل  عا ری  مــد

بــا  نهایــت تأســف و تأرثمصیبت وارده  ردگذشــت  
ربارد گرامــی اتن را هب جنابعالــی و خانــواده محتــرم  تســلیت  و 
ونــد متعال ربای آن  تعزیــت رعض نمــوده از ردگاه خدا

شــاردوان غفران و  رحمت واســعه الهی و ربای شــما، خانواده 
جمیل 

محتــرم و همــه بازمانــدگان صبر

و اجرجزیــل  مســئلت مــی نمامیی.

گروه آان کیش - انصری

هیات دولت بودجه ۱۴۰۰ سازمان های 
مناطق آزاد را تصویب کرد

در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور؛

حضور بومیان کیش در کنار 
مرزبانان یک افتخار است

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش:

تأکید بر  توسعه 
خدمات شهری، 
آبادانی کیش، 
رفاه عمومی و 
جلب رضایتمندی 
مردم

در بازدید پایان سال  سرپرست سازمان منطقه آزادکیش
 از شرکت عمران ، آب و خدمات کیش صورت گرفت؛


