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خانواده محترم و معزز بي نياز 
مراغ زاده  و ساير وابستگان 

با كمال تاسف و تاثر  در گذشت جانكاه برادر ، دوست و همكار 
ديرينه مان شــادروان عبداهلل بي نياز را از صميم قلب تسليت 
عرض نموده ، بهشت جاودان خداوندي را براي آن عزيز از دست 
رفته مان و صبر و ســامتي و عمر باعزت و پر بركت را براي 

همه شما بزرگواران و عزيزان از در گاه ايزد منان آرزومندم.

ابراهيم  خضري

خانواده محترم بي نياز 
برادران محترم مراغ زاده

با كمال تاسف و تاثر در گذشت اسفناك دوست و همكارعزيزمان 
شــادروان عبداهلل بي نياز را صميمانه تسليت و تعزيت عرض 
نموده از خداوند  متعال براي ايشان رحمت و مغفرت و براي شما 

و همه بازماندگان صبر و سامتي آرزومنديم.

علي قصر حميدي - رضا  قصر حميدي

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون

خبر درگذشت مرد نيكوكار وفعال اجتماعی مرحوم حاج عبداهلل بی نياز،كه 
اســوه ای از اخاق،تقوا،انسانيت ،نيک انديشی و نوع دوستی بود موجب 
تاثر و تالم گرديد.ضمن عرض  تسليت خدمت خانواده محترم آن مرحوم 

،بستگان،منسوبين و مردم شريف مراغ،چارك و بخش شيبكوه،برای آن مرحوم مغفور علو درجات 
 واعلی عليين و برای بازماندگان صبر واجر مسلت دارم.

اللهم من أحييته منا فأحيه علی اإلســام ، ومن توفيته منا فتوفه علی اإليمان ، اللهم ال تحرمنا 
 ناصر شريفىأجره وال تضلنا بعده

اناهلل و انااليه راجعون
مشيت الهی بـــر ايـــن تعلق گرفـــت تا اين بار يكی از افراد 
نيكوكار ، خير ، فعال و خوشنام منطقه رخت از اين جهان خاكی 

بربندد و به ديار معبود خود بشتابد.
خبر درگذشت مرد نيكوكار، خيروخوشنام منطقه 

 شادروان  عبداهلل بی نياز،كه نمونه ای بارز  از اخاق،نيكوكاری  
و مردم داری  بود موجب تاثر و تاسف عميق اينجانب  گرديد.

ضمن عرض  تســليت به  خانواده محترم آن شــادروان و همه وابستگان  و مردم 
شريف مراغ،چارك ، كيش  و منطقه شيبكوه،برای آن مرحوم مغفرت و علو درجات 

و برای بازماندگان صبرجميل  واجرجزيل  مسلت دارم.

حاج يعقوب شمس –   امام جمعه اهل سنت کيش 

خانواده محترم بى نياز 
با تاسف و تاثر فراوان درگذشت  شادروان عبداهلل بی نياز  يكی از فعالين اقتصادی ، اجتماعی و افراد خير و نيكوكار  منطقه  
را  صميمانه  به شــما و  همه بازماندگان تســليت  و تعزيت عرض نموده ، از خداوند متعال آمرزش  و علو درجات برای آن 

شرکت تيام رايان کيش  –   نامور شادروان و صبر و شكيبايی  برای شما و همه بازماندگان  آرزومنديم .

اان هلل واان الی راجعون

اان هلل واان الی راجعون

بررسى شرايط اجرای طرح 
زيباسازی سفين کيش

حفظ مشتريان و 
ارتقاء کيفيت 

خدمات از
 اولويت های بيمه 

ايران معين
 است

داریوش محمدی مدیرعامل بیمه
 ایران معین :
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معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش :

تالش برای وقوع حداقل تعطيلى های 
ممکن در جزيره کيش  است 

"خانه های سازمانى" راهکار اساسى 
حل مشکل مسکن ساکنان کيش

حسین شیرازی منش فعال بخش خصوصی کیش از ارائه یک طرح جدید می گوید ؛

توسط شرکت عمران ، آب و خدمات کیش صورت می گیرد ؛

مشيت الهی بـر ايـن تعلق گرفـته كـه بهار فرحناك زندگی را خـزانـی 
ماتم زده بـه انتظار بنشيندو اين بارزترين تفسير فلسفـه آفـرينش 

درفـراخـنای بـی كران هـستی و يـگانه راز جـاودانگی اوسـت


