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صالحی :در برنامه بلند مدت هسته ای ایران با آژانس به تفاهم رسیدیم

ظرف  2هفته آینده دو نیروگاه  1000مگاواتی در بوشهر کلنگ زنی میشود

هادی محمدی  -رئیس سازمان انرژی اتمیکشورمان
درمورد برنامه بلند مدت صنعت هسته ای ایرانکه
طبق برجام باید به آژانس ارائه میشد اظهارداشت:
اینبرنامهرابهآژانسدادهایمودرایننهادبینالمللی
نیزنهایی شده است .دکترعلی اکبرصالحی صبح
روزگذشته که به بهانه روز هوای پاک با استفاده از
متروبهسرکارخودمیرفتدرجمع خبرنگاران افزود:
ارائه این برنامه یکی ازشرایط برجام بود وما ازاین پس
دردوران اجرای برجام طبق این برنامه جلومی رویم

البته این برنامه منتشرنمیشود چون اصوالکشورها
اینگونه برنامه ها راکه درچارچوب پروتکل الحاقی
هم هست محرمانه نگه می دارند و ضرورتی ندارد
کشوری اقدامات برنامه هسته ای خود را برای همه
بیانکند .صالحی درمورد وضعیت ساخت پرتعداد
سانتریفیوژهای پیشرفته ایرانی (م��اده  63برجام
پیوست یک) در این برنامه نیزگفت  :تولید پرتعداد
ماشینهای پیشرفته بعد ازسال دهم جزوتفاهم این
برنامهمیانایرانوآژانسبینالمللیانرژیاتمیاست

الریجانی :دولت الیحه
دودوازدهم بودجه را ارائهکند

ادامه اعالم آمادگیخارجیها برای حضوردراقتصاد ایران

فاینانسهای ایتالیا وکره در راه ایران
مذاکرات آئ��ودی با واردکنندگان ایرانی ،فاینانس 8

میلیاردیوروییدولتایتالیابرایشرکتهایایتالیایی

ونیزتصمیم اگزیم بانککره جنوبی برای فاینانس5.5

میلیارد یورویی شرکت های ک��ره ای جهت حضور در
ایران ازجمله تازه ترین خبرهای پسابرجامی است.سه
روز از لغو تحریم ها می گذرد و اخبار ،کماکان حاکی
از تمایل حضور خارجی ها در ب��ازار ای��ران اس��ت .در
تازه ترین آن ه��ا ،دی��روز خبرگزاری تسنیم به نقل از
رویترز نوشت :شرکت آئ��ودی در حال بررسی ورود
خود به بازار خودروی ایران است .سخنگوی شرکت
آئودی گفته است :نمایندگان برند آئودی ،متعلق به
شرکت فولکس واگ��ن در حال حاضر ب��رای مذاکره
با وارد کنندگان احتمالی در ایران به سر می برند تا
چشم ان��داز تجارت با این کشور را مورد بررسی قرار

واین تشکیک برخی دوستان درایران بود وما دراین
موضوعباآژانسکامالبهتفاهمرسیدیم.ویهمچنین
گفت :دو روزاستکه می توانیم بگوییم پروتکل را به
اجرا گذاشته ایم و این طبق تعهد ما بوده است .وی
افزود :ظرف یکی2هفته آینده شاهدکلنگ زنی دو
نیروگاه هزارمگاواتی دربوشهرخواهیم بود همچنین
باچینیهاهمصحبتمیکنیمکهدونیروگاهکوچک
صدمگاواتیرادرسواحلدریایعمانبسازیمکهالبته
شروعنشدهامادرحالپیگیریهستیم.

دهند .وی افزوده است« :پتانسیل رو به رشدی برای
خ��ودروه��ای لوکس (در ب��ازار ای���ران) وج��ود دارد» .
ایسنا نیز به نقل از منابع خارجی ،از دو فاینانس در
مجموع13.5میلیارد یوروییکشورهای خارجی برای
حضورشرکتهای متبوع خود درایران خبرداده است.
بر این اساس وال استریت ژورنال نوشته است :دولت
ایتالیا با پیش بینی رشد چهاربرابری صادرات به ایران
دردوسال آینده ،قصد دارد حداکثرهشت میلیارد یورو
(8.71میلیارددالر)فاینانسبرایشرکتهاییکهدرایران
سرمایهگذاریخواهندکرد،فراهمکند.ازسویدیگربانک
صادراتوارداتکرهجنوبی(اگزیمبانک)نیزقصددارد
برایفراهمکردنحدودپنجمیلیاردیورو(5.45میلیارد
دالر)فاینانسبرایشرکتهایکرهایکهدرایرانفعالیت
میکنند ،با بانک مرکزی ای��ران توافقنامه امضا کند.

با وجود اعالم سخنگوی دولت مبنی بر ارائه
نکردن بودجه دو دوازده���م ،رئیس مجلس
ش��ورای اسالمی با تأکید بر اجرای آیین نامه
داخلی مجلس مبنی بر زمانبندی قانونی
بررسی الیحه برنامه ششم و بودجه  ،95گفت:
ب��ا توجه ب��ه زم��ان ان��دک مجلس الزم اس��ت،
دول��ت الیحه دودوازده���م بودجه را ارائ��ه کند.
به گ��زارش خانه ملت ،دکتر علی الریجانی در
نشست علنی دیروزمجلس شورای اسالمی ،از
رسانه ها خواست تا با توجه به آیین نامه داخلی
مجلس بدانند ،زمان نماینده ها جهت مطالعه
الیحه برنامه ششم توسعه و بودجه  95برای
ارائه پیشنهادات به کمیسیون تخصصی الزم
اس��ت وامکان ح��ذف ای��ن زم��ان وج��ود ن��دارد.

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﯽ

عیادت رئیس سازمانانرژی اتمیازسلحشور
رئیس سازمان ان��رژی اتمی کشور با حضور در بیمارستان از فرج ا...
سلحشورعیادتکرد .بهگزارشفارس ،علی اکبرصالحی ضمن عیادت از
فرج ا ...سلحشورکارگردان وهنرمند فرهیختهکشورازریاست بیمارستان
جویای سیر درمانی سلحشور شد .در این دی��دار صالحی با خانواده
سلحشورنیزبهگفتوگو پرداخت وآثارفاخر وارزشمند سلحشورهمچون
یوسفپیامبر(ص)رادارایروحالهیدانستهوبرایایشانآرزویسالمتی
کرد .بهگزارش فارس ،سلحشورکه مدتی است به سرطان ریه مبتالست از
روز پنجشنبه و پس ازتشدید التهاب ریه دربیمارستان بستری شده و در
حال حاضرباکمک دستگاههایکمکی تنفس میکند.

رئیس جمهوریونان :ترکیه به قاچاق انسان
کمک می کند

«پروکوپیس پاولوپولوس» رئیس جمهور یونان ترکیه را متهم کرد که
به تعهدات خود مبنی بر مهار بحران پناهجویی و مقابله با زد و بند با
قاچاقچیان انسان عمل نمیکند .به گزارش دویچه وله ،وی گفت« :من
بیم آن دارم که قاچاقچیان انسان در ترکیه ازحمایت مقام های رسمی
برخوردارباشند » .با وجود سرمای هوا و وزش بادهای توفانی دردریای اژه
ورود پرشمار پناهجویان ازترکیه به یونان همچنان ادامه دارد.

ﺳﻴﺪه زﻫﺮا اﻟﻔﺘﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ

راﺑﻪاﻃﻼعاﻗﻮام،دوﺳﺘﺎنوآﺷﻨﺎ�ﺎنﻣ�رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﭘﻴ�ﺮ آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ
از ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮ�ﻪ اﻧﺼﺎراﻟﺤﺠﻪ )ﻋﺞ ( واﻗﻊ
در ﺧﻴﺎﺑﺎن آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧ� اﻧﺠﺎم و در ﻣﺰار
ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﺎﺻﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﺎ� ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
 /٩٤٤٤٣٠٣٧م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻼﻟﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى اﻣﻴﺮ ﺟﻼﻟﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﭼﻤﻨﯽ
درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن ﻣﺮﺣﻮم

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﭼﻤﻨﯽ

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده آن ﻣﺮﺣﻮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده در ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺳﻢ روز ﭼﻬﺎرم درﮔﺬﺷﺖ
آن ﻣﺮﺣﻮم روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ١٣٩٤٫١١٫١واﻗﻊ
در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧﻴﺎم ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎم  ٢١ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ از
ﺳﺎﻋﺖ  ٩اﻟ�  ١١و  ١٤اﻟ�  ١٦ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﺷﻮد.

ﭘﻴﺘﺰاﮐﻨﺪز -ﭘﻴﺘﺰا ﺷﺐ

و ﺗﺎﻻر و رﺳﺘﻮران ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺼﺮ ﻫﺪﯾﺶ

 /٩٤٤٤١٦٦٣م

از او ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮ� او ﺑﺎز ﻣ� ﮔﺮد�ﻢ
ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ا�ﺰد ��ﺘﺎ و ﺑﺎ دﻟ� ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺪوه و
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺪم

را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺸﻬﺮ�ﺎن ﻗﻮﭼﺎﻧ� ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٣٠د�ﻤﺎه راس ﺳﺎﻋﺖ
 ١٠:٣٠ﺻﺒﺢ از ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻔﺎﺋ� ﭘﻼ�
 ١٥١ﺑﻪ ﺳﻮ� آراﻣﮕﺎه اﺑﺪ�ﺶ در ﺑﻬﺸﺖ �ﺎﺳﺮ و ﻧﺎﺻﺮ واﻗﻊ در
ﺟﺎده ﻃﺮﻗﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰ�ﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﺷﻮد.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ
 ١١-٩و ﺟﻤﻌﻪ ﺻﺒﺢ  ١١-٩و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ  ٤-٢در ﻣﺴﺠﺪ
ﺗﻮﻓﻴﻖ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ� ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.

ﻏﺮوب ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ

ﺷﻴﻤﺎى ﻋﺰﯾﺰ

ﻗﺮ�ﻦ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ا�ﺎم رﺣﻠﺖ ﺟﺎﻧﮕﺪاز
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )ع( و ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘ�!
ﺷﻤﻊ وﺟﻮد ��� در آرزو� د�ﺪار ﺑﺮادر
و ﺷﻤﻊ وﺟﻮد د�ﮕﺮ� در آرزو� وﺻﺎل
ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه آب ﺷﺪﻧﺪ! ﭼﻘﺪر ﻏﻢ
اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ﻓﺮاغ ﻋﺰ�ﺰان و ﭼﻘﺪر ﻃﺎﻗﺖ
ﻓﺮﺳﺎﺳﺖ زﻧﺪﮔ� ﺑﺎ �ﺎدﺷﺎن! ﺑﻪ �ﺎد
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ� ﻫﺎ�ﺶ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰار� ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد را ﺑﻪ �ﻮد�ﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻬﺰ�ﺴﺘ�
اﻫﺪاء ﻧﻤﻮد�ﻢ و از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ� ١٦
ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣٩٤٫١١٫١ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰارش
واﻗﻊ در ﺻﺤﻦ ﺟﻤﻬﻮر� ﺑﻠﻮ� ٤٨١
ﮔﺮدﻫﻢ ﻣ� آ�ﻴﻢ.
ﺻﺪراﻻدﺑﺎﺋﯽ -ﮐﺎﻣﻴﺎب

 /٩٤٤٤١٥٦٢ف

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ارﺟﻤﻨﺪﺗﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد
ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ .

ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪﯾﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده

 /٩٤٤٤١٩٢٢ف

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻴﺪﺟﻮاد ﻣﻴﺮﺷﻔﻴﻌﯽ

در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺪ�ﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﭼﺎره ا�
ﺟﺰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ .روح ﭘﺎ�ﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﻻ
ﻋﻠ�)ع( ﻣﺤﺸﻮر ﺑﺎد .از ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﺑﺮا�ﺘﺎن
ﺻﺒﺮ� ﻋﻈﻴﻢ آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﺣﺴﻴﻨﯽ
ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻔﺮى و ﺑﺎﻧﻮ
آزادﺑﺨﺖ  -آزاددﺧﺖ )آﻟﻤﺎن(
آزادﺑﺨﺶ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٤٤٤٢٢٤٩ف

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻼﻟﯽ

ﻓﺮزﻧﺪان :اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻧﺎﺻﺮ ،اﻣﻴﺮ ،رﻓﻌﺖ و ﻧﺼﺮت ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺪم
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى :ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺪم ،ﻓﻴﺮوزﮐﻮﻫﯽ ،دﻧﮑﻮﺑﺎن ،اﺷﮑﺬرى ،ﺗﻘﯽ ﭘﻮر ﻣﻨﺎﻓﯽ،
ﺗﻮاﻧﮕﺮ ،دﻻور ،ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺪم
 /٩٤٤٤٢٠٧٩م

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﻟﻢ ﺿﺎ�ﻌﻪ
ﻧﺎﮔﻮار درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن

ﺷﺎدروان

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ درﮔﺬﺷﺖ

ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺎدروان

ﺣﺎج ﺳﻴﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻴﻼﻧﯽ

را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ�رﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ
آن ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ٩٤٫١١٫١
از ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻮﻫﺴﻨﮕ�٢٩
ﭘﻼ�  ٢٩ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و ﭘﺲ از ﺗﺸﻴﻴﻊ
در ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﺎﺻﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﺎ� ﺳﭙﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ روز ﺟﻤﻌﻪ ٩٤٫١١٫٢در ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻤﻬﺪ� )ﻋﺞ( واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ ٩
ﺻﺒﺢ اﻟ�  ١١و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ٢اﻟ�  ٤و روز ﺷﻨﺒﻪ  ٩٤٫١١٫٣در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ
واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ� از ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ اﻟ�  ١١و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺳﺎﻋﺖ  ٢اﻟ�  ٤ﺑﺮﮔﺰار
ﻣ�ﮔﺮدد.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم
 /٩٤٤٤٣٠٨٧م

در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ
ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر� ﻣﻬﺮﺑﺎن

ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻘﻮى ﭘﺎﮐﺒﺎز

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن

در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٩٤٫١١٫١از ﺳﺎﻋﺖ ١:٣٠
ﺗﺎ  ٣:٣٠در ﻫﻴﺌﺖ ﺟﻮاد اﻻﺋﻤﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻓﺮدوس �ﺎدش را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
در ﺑﻬﺸﺖ ا�ﺒﺮ ﺳﻨﮕﻔﺮش ﻣﺰارش را ﺑﺎ ﮔﻼب
د�ﺪﮔﺎﻧﻤﺎن ﺟﻼ ﻣ� ﺑﺨﺸﻴﻢ.
ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻪ ﺳﺮوران را ارج ﻣ� ﻧﻬﻴﻢ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم ،ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان
و ﻧﻮه ﻫﺎ ) ﻧﺎدﯾﺎ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ،ﮐﻴﺎﻧﺎ ،دﯾﺎﻧﺎ(

 /٩٤٤٤١٧٥٦م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺪم

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺛﺮ و ﺗﺄﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ
ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻮارﻣﺎن ﺷﺎدروان

درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .

ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﭘﻴﺮودﯾﻦ

اﺷﺮف  -ﺣﺴﻴﻦ زاده  -ﻣﻬﺪﯾﺨﺎﻧﯽ

 /٩٤٤٤٢١٣٠ف

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و واﺑﺴﺘﮕﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن
ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ �ﺎدﺑﻮد� در
روز  ٥ﺷﻨﺒﻪ  ٩٤٫١١٫١از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ�  ١٦در
ﻣﺴﺠﺪاﻟﻤﻬﺪ�واﻗﻊدرﺧﻴﺎﺑﺎنﻓﻠﺴﻄﻴﻦ-ﻧﺒﺶﻓﻠﺴﻄﻴﻦ١٤ﺑﺮﮔﺰارﻣ�ﮔﺮدد.

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻴﺎ
ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻢ و ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰ
و ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺪ و ﺧﺎﻃﺮه ﻋﺰﯾﺰ

ﻫﻤﺴﺮ داﻏﺪار ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪزاده ﻓﺮﺷﭽﯽ ﻓﺮزﻧﺪان:رﺿﺎ -ﻣﻬﺮان -ﭘﻴﺎم-ﻣﻬﺴﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﭘﻴﺮودﯾﻦ -ﻣﺤﻤﺪزاده ﻓﺮﺷﭽﯽ و ﺳﺎﯾﺮ واﺑﺴﺘﮕﺎن

وﺣﻴﺪ ﻏﻔﻮرﯾﺎن

 /٩٤٤٤٢٤٠٢م

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ .ﻣﺮا در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
 /٩٤٤٤١٨٠١ف

گفتگویتلفنیروحانیوکامروندربارهاجرایبرجام

دبیرسیوچهارمینجشنوارهفیلمفجرهیئتداورانبخشسودایسیمرغ
این روی��داد سینمایی را معرفی کرد .به گزارش ایسنا ،محمد حیدری در
احکامی ابوالحسن داوودی (نویسنده وکارگردان سینما ) ،محمد داوودی
(مدیرفیلمبرداری)،مجتبیراعی(نویسندهوکارگردانسینما)،سیدجمال
ساداتیان(تهیهکنندهسینما)،منوچهرشاهسواری(تهیهکنندهسینما)،
مهدیفخیمزاده(بازیگر،کارگردان)ونیکیکریمی(بازیگر،کارگردان،مترجم)
رابهعنوانهیئتداورانبخشمسابقهسینمایایرانجشنوارهفجرمعرفی
کرد.جشنوارهفیلمفجربهدبیریمحمدحیدری12تا22بهمنبرگزارمیشود.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻼﻟﯽ

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر�
ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻓﺪا�ﺎر ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

هیئت داوران سودای سیمرغ فیلم فجر
معرفیشدند

ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﯽ
را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده واز درﮔﺎه ا�ﺰد ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا�
آن ﻋﺰ�ﺰ ﺳﻔﺮ�ﺮده رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ
و ﺑﺮا� ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻮﮔﻮار
ﺻﺒﺮو ﺳﻼﻣﺘ� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ

 /٩٤٤٤٢٥١٥ف

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺪم

ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس
ﻧﺎﺻﺮ و اﻣﻴﺮ ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺪم
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ
رﻓﻌﺖ و ﻧﺼﺮت ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺪم

درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ﮔﺮاﻣ� ﺗﺎن را
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻏﻔﺮان و رﺣﻤﺖ ﺑﺮا�
آن ﻣﺮﺣﻮم ،ﺻﺒﺮ و
اﺟﺮ ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٤٤٤١٧٨٤ف
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حجت االسالم و المسلمین دکترحسن روحانی روز سه شنبه در تماس تلفنی
دیویدکامرون،گفت :همه باید تالشکنیم تا توافق هسته ای به خوبی اجرایی
و عملیاتی شود  .جمهوری اسالمی ایران مشروط بر آنکه طرف مقابل به تمام
تعهداتش عملکند ،به همه تعهدات خود عمل خواهد کرد  .دکتر روحانی
تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران ازحضورکمپانی های اروپایی و انتقال
سرمایه و فناوری و همکاری در عرصه های مالی و بانکی استقبال میکند.
نخست وزیر انگلستان نیز در این تماس تلفنی با تبریک اجرای رسمی برجام
و ضرورت تعهد طرفین به اجرای دقیق آن  ،اظهارداشت :همه طرفین باید به
تعهدات خودتحت برجام عملکنند و انگلستان قطعا این کار را انجام خواهد
داد .دیوید کامرون همچنین به ضرورت تحرکی جدی در روابط همه جانبه
ایران و انگلستان اشاره کرد و گفت :انگلستان آماده است تا تمامی تخصص و
تجربیات مالی و بانکی و اقتصادی خود را دراختیارجمهوری اسالمی ایران
قراردهد وبی تردید افزایش رفت وآمد میان مقام های ارشد دوکشور می تواند
به تقویت این همکاری ها و روابط دو کشورکمک کند .نخست وزیر انگلستان
همچنین بابیان اینکه به زودی بخش صدور ویزا در سفارت لندن در تهران
فعال خواهد شد ،ابرازامیدواریکردکه با رئیس جمهوری اسالمی ایران دیدار
وگفت و گوکند.
رئیس جمهورهمچنین با نیکالس مادورو رئیس جمهور ونزوئال نیزدرخصوص
افزایش همکاری های میان دوکشورگفتگوی تلفنی انجام داد.

نیکوکارتهرانی هتلیدرمشهد را
وقفحرم امامحسین(ع)کرد
یک نیکوکار تهرانی به نام «حاج علی اکبر انصاری» هتل خود در خیابان امام
رضا (ع) مشهد را وقف حرم مطهر امام حسین (ع) در کربال کرد.به گزارش ایرنا،
هتل «موضیفه االمام الحسین (ع)» وقف شده در مشهد سه هزار متر مربع زیر
بنا و هفت طبقه دارد که ارزش ریالی آن 400میلیارد ریال برآورد شده است.
وقف این هتل دیروز طی مراسمی با حضور آیت ا ...صدیقی امام جمعه موقت
تهران ،آیت ا ...رسولی محالتی نماینده مقام معظم رهبری در بنیاد مسکن
کشور ،قائم مقام تولیت و رئیس اداره شریعت حرم مطهر امام حسین (ع) و
مسئوالن آستان قدس رضوی انجام گرفت.انصاری پیش از این نیز هتل دیگر
خود در قم را برای حرم مطهر امام حسین (ع) وقف کرده بود.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻴﺎ
ﺑﺎ�ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﺪان
ﻣﺤﺘﺮم ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻋﻠﻮى ،ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺿﻴﺎﺋﻴﺎن ،ﺑﺎﻗﺮى،
ﺣﻨﺎﯾﯽ ،رﺋﻴﺴﯽ ،ﻧﻴﮏ ﭘﺮور،
اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ،ﺳﺘﻮده ،اﮐﺒﺮزاده

 /٩٤٤٤١٩٠٤آ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻬﻨﺪس واﻻ ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﻋﺰﯾﺰ و ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻴﮑﻮ اﯾﺮان

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﻟﻢ ﺿﺎ�ﻌﻪ ﻧﺎﮔﻮار
درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎدروان

ﻣﻬﻨﺪس ﻗﺎﺳﻢ واﻻﻣﻌﺘﻤﺪ

را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده و از درﮔﺎه ا�ﺰد ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا�
آن ﻋﺰ�ﺰ ﺳﻔﺮ�ﺮده رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ و
ﺑﺮا� ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻮﮔﻮار ﺻﺒﺮ و
ﺳﻼﻣﺘ� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم
ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ

 /٩٤٤٤٢٥٠٧ف

ﺧﺎﻧﺪانﻣﺤﺘﺮموﻧﻴﮏاﻧﺪﯾﺶﮐﺮﺑﺎﺳﯽ
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﻋﺮض ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و
ﺷﺎد� روح ﺑﻠﻨﺪ و آﺳﻤﺎﻧ� واﻟﺪه ﻣﺎﺟﺪه ﺗﺎن
ﺑﺎﻧﻮ� ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻧﻴ�ﻮ�ﺎر

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻮﮐﺖ ﺧﺎﮐﺴﺎرى
را ﺑﻪ دﻋﺎ� ﺑ� ﺻﺪا� ا�ﺘﺎم و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ
ﺑ� ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣ� ﺳﭙﺎر�ﻢ.
روﺣﺶ ﻗﺮ�ﻦ رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﺑﺎد.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﯾﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺷﮑﻮه ﻣﻬﺮ
آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ذﻫﻨﯽ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ذﻫﻨﯽ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻬﺮ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺿﺎﻣﻦ آﻫﻮ
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﮑﻮه ﻣﻬﺮ  ١و ٢
 /٩٤٤٤٢٥٦٤آ

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺮﺷﻔﻴﻌﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺳﻴﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻴﺮﺷﻔﻴﻌﯽ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺮا� آن
ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺳﻼﻣﺘ� و ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻋﺰت آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ
ﻣﻮﺛﻖ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٤٤٤٠٥٤٧ر

دوﺳﺖ ارﺟﻤﻨﺪ
ﺟﻨﺎبآﻗﺎىﻣﻬﻨﺪساﺑﺮاﻫﻴﻢﺟﻼﻟﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ اﺑﻮ� ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮا� ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺻﺒﺮ واﺟﺮ و ﺑﺮا� آن
ﻣﺮﺣﻮم رﺣﻤﺖ اﻟﻬ� ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺴﻴﺎن

 /٩٤٤٤٢٥١٠آ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺪم
ﺿﺎ�ﻌﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

ﺣﺎجﺳﻴﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢﺟﻼﻟﯽﻣﻘﺪم
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و
ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ١٠٠ﺗﺨﺘﯽ
ﻓﺮدوس و ﺑﺮج ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ آرش

 /٩٤٤٤٢٣٧٩ف

ﻋﻤﻮى ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺪم
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﺗﻘﯽ ﭘﻮر

اﻟﻨﺎز و آرش ﻋﺰﯾﺰ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد
ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ
اﻣﻴﻦ  -ﺳﻬﻴﻼ  -زرى
ﺳﺎرا  -ﺳﺎﻧﺎز

 /٩٤٤٤١٧٧٤ف

دوﺳﺖ و ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺪم
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﺗﻘﯽ ﭘﻮر
دﮐﺘﺮ اﻟﻨﺎز و دﮐﺘﺮ آرش ﻋﺰﯾﺰ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎدروان

ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﻼﻟﯽ ﻣﻘﺪم
ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم آﻣﺮزش اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎر� از
درﮔﺎه اﺣﺪ�ﺖ آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﺛﺮﯾﺎ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ

 /٩٤٤٤١٧٧٢ف
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