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عبدالرحمن ارزانی 

مشــیت و تقدیر الهی بر این بود که شاهد سفر زودهنگام 
دوست و برادر گرامی مان شادروان عبداهلل بی نیاز باشیم.
با  نهایت تاسف و تاثر این مصیبت  جانکاه را به شما و همه 
بازماندگان تسلیت و تعزیت عرض نموده ، برای آن عزیز 
سفر کرده آمرزش و مغفرت و برای همه بازماندگان آرزوی 

صبر و اجر دارم .

انا هلل و انا الیه راجعون 

خانواده  محترم بي نیاز، مراغزاده و ساير وابستگان

یونس خردمند 

تقدیر و سرنوشت  بر این بود که دوست و برادر گرامی مان 
شادروان عبداهلل بی نیاز در هجرتی زودهنگام از این جهان  
با همه ما وداع کند .درنهایت غم و اندوه  این مصیبت  بزرگ  
را به شما و همه بازماندگان تسلیت و تعزیت عرض نموده 
، برای آن شــادروان  آمــرزش و رحمت الهی  و برای همه 

بازماندگان آرزوی صبر و شکیبایی  دارم. 

بازگشت همه بسوی اوست

خانواده  محترم بي نیاز، مراغزاده و ساير وابستگان

سايت پرورش میگو بندرچارک  رسما آغاز بکار کرد 

خانواده محترم بی نیاز، مراغزاده ، 
محمدی و سایر بستگان 

درگذشت مرد نیکوکار، خیروخوشنام  
شادروان  عبداهلل بی نیاز 

موجب تاثر و تاسف عمیق  گردید. این مصیبت 
را به خانواده آن شادروان و سایر  بازماندگان  

و اهالی شریف مراغ  تسلیت و تعزیت عرض نموده ، برای آن مرحوم 
مغفرت و علو درجات و برای  همه بازماندگان صبرجمیل  واجرجزیل  

مسئلت داریم.
خانواده صادق پور 

طی مراسمی بصورت ویدیو کنفرانس و به دستور رییس جمهور ؛

             با عنایت به مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی بانکها 

و ادارات در تهران به اطالع می رساند مهلت تحویل اسناد مناقصه 
موضوع مناقصه شماره ۱۲۱/ن/۱۴۰۰ تا پایان وقت اداری روز 

سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ تمدید گردید الزم به ذکر است بازگشایی 
پاکات مناقصه راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/6 

در محل مرکز همایشهای بین المللی کیش می باشد. 

عیه طال ا

دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت سرمايه گذاری و توسعه کیش

ربیعی سخنگوی دولت خبر داد؛

ادارات تهران و البرز از امروز سه شنبه  
تا يکشنبه هفته آينده تعطیل شد

عملیات احداث بازارچه ملوانی
 در بندرلنگه هرمزگان آغاز شد

با حضور استاندار هرمزگان ؛
پايان تصويربرداری سريال 

جزيره در کیش

استاندارهرمزگان :

ورودی وخروجی شهرها و 
روستاهای هرمزگان کنترل می شود

بهره برداری
 از طرح های 
ملی با حضور 
رئیس جمهور


