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صفحه 2 ۩

       احمد کتابفروش

با تأســف و تأثر درگذشــت برادر گرامیتان را صمیمانه 
تســلیت عرض نموده از خداوند متعال بــرای آن مرحوم 
غفران و رحمت الهی و بــرای جنابعالی و همه بازماندگان 

صبر جمیل مسئلت دارم.

جناب آقای مخملباف 

مجتبی حقیریان

با تأسف و تألم درگذشت برادر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده 
محترمتان صمیمانه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای 

شما آرزوی سالمتی، صبر و شکیبایی دارم . روحش شاد 

جناب آقای مخملباف 

حسین شیرازی منش

با تأسف فراوان درگذشت برادر عزیزتان را خدمت شما و خاندان بزرگ 
مخملباف تسلیت عرض میکنم. از خدای مهربان برای ایشان آمرزش و 
رحمت واسعه و برای شما و خانواده محترم صبر و شکیبایی خواستارم.

جناب آقای مخملباف 
مدیر کل محترم هتل داریوش کیش

             علیرضا نوری

با تأسف و تأثر درگذشت برادر عزیزتان را تسلیت عرض 
میکنم ، برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای شما و خانواده 

محترمتان صبرو شکیبایی مسئلت دارم. 

جناب آقای مخملباف 

محمدرضا یزدان پناه

با نهایت تأســف و تأثر مصیبت وارده درگذشت 
همســر  همشــیره  گرامي تــان  را صمیمانه  به  
جنابعالی و خانواده محترمتان تســلیت عرض 
نمــوده از درگاه خداوند متعال بــرای آن مرحوم 
غفران و رحمت واســعه الهی وبرای بازماندگان 
بویژه جنابعالی صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم. 

انا هلل و انا الیه راجعون 
جناب آقای مهندس حقیریان 

غالمحسین مظفري

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

بازماندگان صبرجمیل   و اجر جزیل آرزومندم.

اناهلل و انا الیه راجعون
جناب آقای مهندس حقیریان

صفحه 2 ۩

ایجاد پیست دوچرخه سواری در مجاورت 
خیابان ساحلی سفین 

مطالبه ای ازساکنان  سفین؛

وزارت آموزش 
و پرورش باید به 

کیش نگاه ویژه ای 
داشته باشد

 معاون فرهنگي و اجتماعي 
سازمان منطقه آزاد کیش:


