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          علیرضا نوری

با نهایت تأســف و تألم  درگذشــت همســرخواهر 
گرامی تان را صمیمانه به شــما و خانواده محترمتان 

تسلیت عرض میکنم.  روحش شاد 

 دوست وبرادر عزیزم آقای حقیریان

حسین شیرازی منش

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده 
محترم تسلیت عرض نموده ، از خداوند متعال برای آن شادروان 
رحمت واسعه و علو درجات وبرای شما، وهمه بازماندگان صبر 

جمیل آرزومندم.

جناب آقای مهندس حقیریان

 محسن قريب

ضایعه درگذشت جناب آقای عشقی )  همسر  همشیره گرامیتان( 
را به شــما و خانواده محترمتان  صمیمانه تســلیت گفته و از 
خداوند متعال صبر و سالمتی برای شما و علو درجات را برای 

آن مرحوم مسئلت مینمایم.

جناب آقای مهندس حقیریان

بازدیدسر مربی تیم ملی فوتبال 
از ورزشگاه المپیک کیش

صفحه 1 ۩

پیام تبریک مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات 
کیش  در گرامیداشت روز جهانی کار وکارگر

ابوالفضل طیبی 

فضای ســبز زیبا و پاکیزگی دو شاخصه شــهری جزیره کیش و از 
وجوه تمایز این دردانه خلیج فارس در مقایســه با دیگر شــهرهای 

کشور است .
همچنین توسعه پرشتاب شهری در این جزیره مزیت دیگری است که 
به زعم شهروندان وگردشگران باعث تفاوت و تنوع در فضای شهری 

این منطقه آزاد کشور شده است. 
عوامل زیادی در دستیابی به این موفقیت ها برای کیش زیبا دخیل بوده 
وهستند اما درپس همه این عوامل دستان پینه بسته ای قراردارند که 
رویــش را به خاک و طراوت و زیبایی را به کوچه ها وخیابانهای این 

شهر تقدیم کرده اند .
تقدیر از تالشــهای شما که از شریف ترین انســانها در همه جوامع 
هستید به یک روز محدود نمی شود و هر روز باید سپاسگزار خدمات 
شــما باشیم که چرخهای توســعه جز باهمت شما عزیزان به حرکت 

در نخواهد آمد.
» یازدهم اردیبهشت« و روز جهانی کار و کارگر برکارگران خدوم 

جزیره کیش به ویژه همکاران گرانقدرم در شرکت عمران،
 آب و خدمات کیش گرامی باد.

صفحه 2 ۩

تجلیل  از کارگران جزیره کیش  
در  روز جهانی کار و کارگر

پیام تبریک مدیرعامل شرکت عمران، 
آب و خدمات کیش  در گرامیداشت 

روز جهانی کار وکارگر

پیام تبریک 
مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش 

به مناسبت روز 
جهانی کارگر


