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وام 75میلیونتومانیخوداشتغالی برای مددجویانکمیته امداد

آموزش و پرورش

بانک پارسیان در پی تفاهمنامه ای با کمیته امداد امام
خمینی(ره) ،متعهد به پرداخت وام های قرض الحسنه به
مددجویانایننهاددرقالبمشاغلخانگیوخوداشتغالی
تا سقف  750میلیون ریال شد .به گزارش ایرنا از کمیته
ام��داد ،تفاهمنامه همکاری بین کمیته ام��داد و بانک
پارسیانباهدفاعطایتسهیالتخوداشتغالیومشاغل
خانگی به خانواده های تحت حمایت کمیته ام��داد به
امضایطرفینرسید.سیدپرویزفتاحرئیسکمیتهامدادو
کوروشپردیسانمدیرعاملبانکپارسیاناینتفاهمنامه
را برای تعامل و گسترش همکاری های موثر و کمک به

مدیرکل ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش و
پرورش مطرح کرد

گالیه خانوادهها از اخذ وجوه  ۴۰۰تا ۶۰۰
هزار تومانی در برخی مدارس دولتی
مدیرکل ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش و پرورش گفت:
برخی خ��ان��وادهه��ا گالیه میکنند ک��ه م��دی��ران م��دارس
دولتی هنگام ثبتنام بین  400تا  600هزار تومان پول از
مردم طلب میکنند که در این راستا نظارتهای میدانی
ص��ورت می گیرد.به گ��زارش ف��ارس ،رحیم میرشاهولد
مدیرکل ارزی��اب��ی عملکرد رسیدگی به شکایات وزارت
آموزش و پرورش در سی و دومین اجالس رؤسای آموزش
و پ��رورش سراسر کشور ،اظهار داش��ت :در سال گذشته
بیش از  50هزار مدرسه کشور بازرسی شده است اما باز هم
مشکالتی وجود دارد.میرشاهولد با اشاره به ثبتنام مدارس
و مرزبندیهایی که برای آن وجود دارد ،گفت :تمام موارد
باید مانند دستورالعمل انجام شود و میانپایهها خود به خود
ثبتنامهستندومدیرانمدارسنبایدآنهارابهسمتمدارس
دیگر روان��ه کنند.مدیرکل ارزیابی و عملکرد و رسیدگی
به شکایات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مدیران
مدارس باید توجه بیشتری به موضوع دریافت وجه هنگام
ثبتنام داشته باشند ،تصریح کرد :مردم به شدت اعتراض
دارن��د که برخی مدیران م��دارس بین  400تا  600هزار
تومان در مدارس دولتی برای ثبتنام طلب پول میکنند
که نظارت میدانی میتواند این مشکالت را برطرف کند.

مشاور عالی سازمان سنجش آم��وزش کشور از تغییر
زم��ان آزم��ون کارشناسی ارش��د  ۹۵خبر داد و گفت:
آزمون کارشناسی ارشد که پیش از این در بهمن ماه
برگزار می شد ،به اردیبهشت ماه منتقل شد .دکتر

حسین توکلی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود :آزمون
کارشناسی ارشد  ۹۵در روزهای  ۱۶و  ۱۷اردیبهشت
برگزار و ثبت نام برای این آزمون در روزهای  ۱۶تا ۲۲
آذرماه  ۹۴انجام می شود.

هویتنماد شهدایغواصکربالی 4شناسایی شد
هویت پیکر مطهر غواصی که صحنه تکان دهنده ای
ابتدا برای خبرنگاران و سپس برای میلیون ها ایرانی در
اقصی نقاط دنیا از عملیات کربالی 4به نمایش گذاشت،
شناسایی شد.به گزارش ایرنا« ،منصور مهدوی نیاکی»
متولد سومین روز فروردین  1346در آمل است ،این
غواص شهید اعزامی از لشکر  25کربال بود و در جریان

عملیات کربالی  4در منطقه ام الرصاص ،در چهارم دی
ماه 65بهشهادترسید.روابطعمومیکمیتهجستجوی
مفقودینستادکل نیروهایمسلحازشناساییپیکرپاک
و مطهر هفت شهید خط شکن و غواص خبر داد و اعالم
کرد :این شهدای گرانقدر متعلق به استان مازندران
هستندکهازطریقکارتهویتوپالکشناساییشدهاند.

ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ،ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ

ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺗﻘﯽ زاده ﺷﻴﺮازى

ﺣﺎجﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦﺧﺪادادﺣﺴﻴﻨﯽ

ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺎدروان ﺣﺎج ﻋﺒﺎس ﻣﺪدﯾﺎن
را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام ،دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  ٩٤٫٥٫١٢ﺳﺎﻋﺖ
 ٨ﺻﺒﺢ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺟﻨﺐ ﭘﺰﺷ��
ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ روزﻫﺎ� ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ١٣و  ٩٤٫٥٫١٤در ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻋﻠ� )ع( واﻗﻊ
در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮔﺎراژدارﻫﺎ ﺻﺒﺢ  ٩:٣٠اﻟ�  ١١:٣٠و
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ  ١٦:٣٠اﻟ�  ١٨:٣٠ﺑﺮﮔﺰار ﻣ�ﮔﺮدد.
ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ن��وزادان سه قلوی مادر ب��اردار اهل شهر ورزن��ه استان
اصفهان روز یکشنبه توسط دو تکنسین فوریت های
پزشکی و پرسنل مامایی مرکز بهداشتی درمانی شهر
ورزنه به صورت سالم در بالگرد اورژانس هوایی به دنیا
آمدند.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان روز
یکشنبه درمصاحبه با ایرنا گفت :ساعت  9:30صبح
دیروز در پی تماس تلفنی از مرکز بهداشتی درمانی شهر
ورزنه واقع در شرق اصفهان مبنی بر اینکه خانمی باردار
در شرایطی اضطراری درحال زایمان است  ،یک واحد
امداد اورژانس پیش بیمارستانی به همراه دو تکنسین
فوریت های پزشکی از پایگاه ورزنه به مرکز بهداشتی
درمانیاعزامشدند.ویافزود:باتوجهبهشرایطجسمی
این مادر 28ساله  ،از اورژانس هوایی درخواست امداد
شد که با فرود بالگرد اورژانس هوایی به شهر ورزنه ،مادر

بیش از  500نفر از اعضای شبکه منتقدان نشریه
سینمایی « ایندی وایر» از سراسر جهان ،فهرستی را
از برترین فیلمهای غیرانگلیسی سال  2015منتشر
کردند .به گزارش ایسنا ،فیلم «درباره الی» ساخته اصغر
فرهادی که سال  1387در ایران اکران شد وامسال
پس از گذشت نزدیک به  6سال از تاریخ هشتم آوریل
در سینماهای آمریکای شمالی به روی پرده رفت در
فهرست برترین فیلمهای خارجی غیرانگلیسی سال

بارداربههمراهدوپرسنلماماییمرکزبهداشتیدرمانی
این شهر به بیمارستان الزهرا (س) اعزام شدند که در
حیناعزاموبهدلیلدردشدیدمادرباردارمراحلزایمان
دربالگردودرحینپروازآغازشد.ویتصریحکرد:باتوجه
به در خطر بودن جان مادر و نوزادان ،پرسنل فوریت های
پزشکی با همکاری نیروهای مرکز بهداشتی درمانی
اقدامات درمانی الزم ب��رای تسهیل زایمان را بر فراز
آسمان شهر اصفهان و در کابین بالگرد اورژانس هوایی
انجام دادند که خوشبختانه با موفقیت انجام شد.مدیر
حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان ادامه داد :پس از
زایمان ،نوزادان سه قلو که  2دختر و یک پسر هستند به
همراه مادر جوان خود که دومین تجربه بارداری را پشت
سرگذاشتهبهبیمارستانالزهرا(س)تحویلشدندوحال
جسمیهرچهارنفرمساعداست.

 2015رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.
این فهرست بر اساس فیلمهایی تهیه شده است که
امسال در سینماهای آمریکای شمالی اکران شدند.
این فیلم که در شصت و دومین جشنواره فیلم برلین
در سال  2009موفق به کسب جایزه خرس نقرهای
بهترین کارگردانی فیلم برای فرهادی شد ،در هشتاد
و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار نیز نماینده
سینمای ایران بود.

هستیم ،گفت :اجرای این کار نیازمند انضباط و تدوین
یک برنامه میان مدت است تا بتوانیم به اهداف تعیین
شده دست پیدا کنیم.وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی
هم در این نشست با اشاره به اینکه حجم بدهی های
دول��ت بسیار گسترده اس��ت ،تسویه این بدهی ها را
گامی موثر در جهت تقویت بخش خصوصی و خروج
از رکود دانست.در این جلسه پس از تشریح و تبیین
دالیل استفاده از اوراق بدهی برای تسویه بدهی دولت،
راهکارهای پیشنهادی برای تسویه بدهی دولت به
پیمانکاران و بانکها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
و مقرر شد تا جلسه آتی دستگاه های اقتصادی ستادی
دولت جمع بندی پیشنهادات را ارائه دهند.

ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﮐﻠﻴﻨﻴﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺗﻌﺎدل اﮐﻮ
ﻫﺎدى ﺑﻬﺰاد

 /٩٤٢٠٨٧١١م

 /٩٤٢٠٨٦٩٧م

ﺳﺎﻟ� در اﻧﺪوه ﻫﺠﺮان ﻧﺎزﻧﻴﻦ
ﺧﻮاﻫﺮ و دوﺳﺖ وارﺳﺘﻪ و آزاده ﻣﺎن

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ درﮔﺬﺷﺖ

ﺣﺎﺟﻴﻪﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻃﻮﺳﯽ )رﺿﻮى(

ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ
ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ

ﮔﺬﺷﺖ اﻣﺎ اﻧﺒﻮه ﺧﺎﻃﺮات ز�ﺒﺎ�
ﺑﻮدن وز�ﺴﺘﻦ ﭘﺮﺑﺎر و ﭘﺮﻣﻬﺮا�ﺸﺎن
ﻫﻤﺎره در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺟﺎر�ﺴﺖ �ﺎدش
ﮔﺮاﻣ� ﺑﺎد

ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣ�ﻣﺎن را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن و
آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ�رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ آن ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ
 ٩٤٫٥٫١٢ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ از رﺿﺎﺷﻬﺮ
ﻓﺮﺧ� �� ﻣﻨﺰل آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف
آراﻣﮕﺎه اﺑﺪ�اش روﺳﺘﺎ� ﭘﺎژ ﺣﺮ�ﺖ
ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ روزﻫﺎ� ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم
ﺻﺒﺢ  ٩:٣٠اﻟ�  ١١:٣٠و ﻋﺼﺮ ٥-٧و
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺠﺎد واﻗﻊ
در ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد ﺳﺎﻋﺖ ٥-٧ﻣﻨﻌﻘﺪ اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﮔﺮاﻣ� را ارج
ﻣ�ﻧﻬﻴﻢ.

ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ �ﺎد دوﺳﺘﻤﺎن:راﯾﺤﻪ ﻣﺠﺘﺒﻮى

ﭼﻘﺪر دﻟﻤﺎن ﺑﺮا�ﺶ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ
�ﺎد و ﻧﺎم ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻤﺎن

ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن
را در ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺘﺶ
ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻃﺮﯾﺎن

 /٩٤١٩٥٤١١ق

ﺗﻮرا�ﺤﻪ ﺑﻬﺎر ﻣ� دﻫ��،ﻪ ا�ﻦ ﭼﻨﻴﻦ �ﻮﭼﻪ
ﺑﺎﻏﻬﺎ� ﻗﻠﺒﻤﺎن،ﺳﺮﺷﺎرازﻋﻄﺮﺗﻮو�ﺎدﺗﻮﺳﺖ

ﻫﻮاﻟﺤﯽ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺎدروان

ﺣﺎج ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺻﺒﻮرﯾﺎن
را ﺑﻪ �ﺎد ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ�ﺶ ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.

ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺑﺮا� آﻣﺪﻧﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎر� ﻣ� �ﻨﺪ،
ﺑﺮا� دوﺑﺎره د�ﺪﻧﺖ و ﻟﻤﺲ دﺳﺘﺎن ﭘﺮﻣﻬﺮت.
اﻓﺴﻮس �ﻪ ﻧﻴ� ﻣ� داﻧﻢ آرزو�ﻢ را در ﺧﻮاب
ﺧﻮاﻫﻢ د�ﺪ.
اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺴﺮ ﻋﺰ�ﺰ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ

ﺷﺎدروان ﻓﺮاﻣﺮز ﻣﻠﮏ

ﻋﺒﺎس رﺑﻴﻌﯽ

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.
روﺣﺶ ﺷﺎد
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺻﺮف اﻣﻮر ﺧﻴﺮ�ﻪ و
آزاد� زﻧﺪاﻧ� ﺑﺪﻫ�ﺎر ﻣ� ﺷﻮد.

ﺑﻪ د�ﺎر ﺑﺎﻗ� ﺷﺘﺎﻓﺖ.

ﻣﺎدر ﻫﻤﻴﺸﻪ داﻏﺪارت
ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادراﻧﺖ -ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

ﻣﻌﻠﻢ ﭘﻴﺸ�ﺴﻮت

ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺒﻮرﯾﺎن

 /٩٤٢٠٧٢٥٣م

ﭘﺪر ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ رﺑﻴﻌﯽ

ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ از ﺣﺮم ﺳﺎﻋﺖ  ٩:٣٠و ﺗﺪﻓﻴﻦ در
ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﻴﻊ ﺳﺎﻋﺖ ١١:٣٠روز دوﺷﻨﺒﻪ ٩٤٫٥٫١٢
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٥٫١٣ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻧﺼﺮت ﺧﻴﺎﺑﺎن د�ﺘﺮا
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٥٫١٤ﻣﺴﺠﺪاﻟﺰﻫﺮا ﭘﻨﺠﺮاه ﺳﻨﺎﺑﺎد از ﺳﺎﻋﺖ  ٤:٣٠ﺗﺎ ٦:٣٠
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى  :رﺑﻴﻌﯽ -اﻣﻴﺪوار ﺗﻬﺮاﻧﯽ-اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮى-ﻓﻴﺎض -وﻟﯽ زاده
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪى -ﻧﻌﻴﻤﯽ ﻣﺸﻴﺮﯾﺎن -ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ -داودﭘﻮر

 /٩٤٢٠٨٠١٠م

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﺷﺎدروان

ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪى

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ�دار�ﻢ.
 /٩٤٢٠٧٢٨٩م

وى ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻮد و ﭼﻪ ﺧﻮش ﻓﺮﺟﺎم رﻓﺖ
ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎ دﻟﯽ آرام رﻓﺖ

ﺑﺎ ﻗﻠﺒ� آ�ﻨﺪه از درد و اﻧﺪوه و ﭼﺸﻤﺎﻧ� اﺷ�ﺒﺎر
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر ﺷﺎدروان ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﻴﻤﯽ

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٤٢٠٤٨٩٨م

ﯾﺎدﺑﻮد

ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺳﺎل از ﻓﺮاق
ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺷﺎدروان

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  ٩٤٫٥٫١٢از ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ
از ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آراﻣﮕﺎه اﺑﺪ� اش واﻗﻊ در ﺑﻬﺸﺖ رﺿﺎ )ع(
ﺑﻠﻮ�  ١٢ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ �ﺎدﺑﻮد�
در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٤٫٥٫١٣ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﻋﺖ  ٩:٣٠اﻟ� ١١:٣٠
و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮاز ﺳﺎﻋﺖ  ١٧اﻟ�  ١٩در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﻬﺪ� )ﻋﺞ(
واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ،ﻧﺒﺶ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ١٤ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .
ﻣﺘﻤﻨ� اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺮ�ﻒ ﻓﺮﻣﺎﺋ� ﺧﻮد روح آن ﻋﺰ�ﺰ ﺳﻔﺮ �ﺮده را ﺷﺎد و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آور�ﺪ.
ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻣﺠﻠﺲ زﻧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣ�ﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﮔﺮدد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﺣﻠﻴﻤﯽ ،رﺣﻤﺎﻧﯽ  ،ﺑﻬﺎدرى  ،دل آﺳﺎﺋﯽ ،ﻧﻘﯽ ﭘﻮر  ،ﺑﺮادران ﻓﺮد  ،اﮐﺮاﻣﯽ ،ﺗﻮﺳﻠﯽ
 /٩٤٢٠٦٩٨١پ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺮادر ﻋﺰ�ﺰﺗﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ�
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻤﺎﻧﯽ
و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﻗﺪﺳﻴﻪ اﺳﺪزاده

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻄﺮﺗﻮدرﻋﻤﻖ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺟﺎر�ﺴﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋ�ﺲ ﺗﻮ درﺑﺮق ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ ﭘﻴﺪاﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎ� ﺗﻮ درﺟﺎن زﻧﺪﮔ� ﺳﺒﺰاﺳﺖ

 /٩٤٢٠٧٢٤٠م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪى

 /٩٤٢٠٧٦١٩ف

وﺗﻮﻧﻴﺴﺘ� �ﻪ ﺑﺒﻴﻨ�....

ﻫﻢ دوره اى ﻫﺎﯾﺖ درﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ورودى٩٢
 /٩٤٢٠٥٢٨٢د

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم

ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮ
ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس )ع(

ﻣﻬﻨﺎز ﻃﺎﻫﺮى ،ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻤﺎدزاده
ﻣﻠﻮس و ﺳﺘﺎره
 /٩٤٢٠٧٠٥٦ف

ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
ﮔﺬﺷﺖ و ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺴﺖ
�ﻪ ﻓﻀﺎ� ﺧﺎﻧﻪ از ﻋﻄﺮ ﻧﻔﺲ ﻫﺎ�
ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻤﺎن

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺮﺟﺲ ﻣﺮﺷﺪ

ﺧﺎﻟﻴﺴﺖ .روﺣﺸﺎن ﺷﺎد و �ﺎدﺷﺎن
ﮔﺮاﻣ� ﺑﺎد.

ﺧﺎﻧﻮاده اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ

 /٩٤٢٠٦١٠٢ش

ﯾﺎدﺑﻮد

در ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
درﮔﺬﺷﺖ

اﺳﺘﺎد ﻓﻘﻴﺪ ﺷﺎدروان

دﮐﺘﺮﺳﻴﺪﻋﻠﯽاﮐﺒﺮرزﻣﯽ
�ﺎد و ﺧﺎﻃﺮه اش
را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.

ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آن ﻣﺮﺣﻮم
 /٩٤٢٠٨٥٦١م

ادامه اعتراضات در نوارغزه و کرانه باختری
پلیس رژیم صهیونیستی دیروز عامل سوزاندن کودک
شیرخواره فلسطینی را بازداشت کرد .وی اعتراف کرد
که مساجد ،خانهها و مزارع فلسطینیها را به آتش کشیده
است .به گزارش الجزیره" ،یهود الندسبرگ" سال گذشته
نیز به دلیل اقداماتی مشابه محاکمه شده بود  .رژیم
صهیونیستی مدعی شده است که برای مقابله با خشونت
شهرک نشینان تدابیر امنیتی مناسبی اتخاذ کرده است.
با این حال حمله صهیونیست های نژاد پرست به مردم
فلسطین همچنان ادامه دارد.
یکفلسطینیساکنشهر"اللد"بهنام"عمادابوشرخ"صبح
دی��روز به هنگام خ��روج از مسجد از سوی یک گ��روه سه
نفره شهرک نشینان هدف ضرب و جرح قرار گرفت و به
بیمارستان منتقل شد .همزمان تظاهرات فلسطینی ها
همچنان ادامه دارد .این تظاهرات در کرانه باختری با
دخالت نظامیان رژیم صهیونیستی به درگیری انجامید .
صهیونیستهاگلولههایپالستیکیوگازاشکآورشلیک
کردند که در اثر آن دهها معترض زخمی شدند .کودکان
شهر غزه نیز با روشن کردن شمع ،یاد این نوزاد  18ماهه
را گرامی داشتند.
▪ ▪اعتراض هزاران نفر از ساکنان سرزمینهای اشغالی
علیه نژادپرستی

اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪى

ﺧﺎﻧﺪان ﺧﺪاداد ﺣﺴﻴﻨﯽ -ﻣﻴﺮ رﺋﻴﺴﯽ و ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ

بازداشت قاتل کودک فلسطینی

▪ ▪حمله به یک فلسطینی دیگر

جلسهتیم اقتصادی برایتسویه بدهیدولت

را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن ﻣﺮﺣﻮم دوﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ
 ٩-١١و ﻋﺼﺮ  ٥-٧ﻣﺴﺠﺪاﻟﻤﻬﺪ� واﻗﻊ در
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ١٤و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ  ٩-١١و ﻋﺼﺮ
 ٥-٧در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن  ١٧ﺷﻬﺮ�ﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.

 /٩٤٢٠٨٦٧٩آ

از ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﻧﺎم آورى ﺧﻮﺷﻨﺎم رﻓﺖ
ﺑﻮد ﻣﻮﻻﯾﺶ ﻋﻠﯽ در ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎى ﻋﻤﺮ او

بین الملل
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اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ضمن
تاکید بر تعهد قطعی دولت برای تسویه بدهی ها گفت:
اصالحنظامبانکیوتسویهبدهیها،موردتاکیددولتو
شخص رئیس جمهور است که حتما انجام خواهد شد.
به گ��زارش مهر ،اسحاق جهانگیری در جلسه برنامه
جامع اصالح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه،
ضمن اعالم تعهد دولت برای تسویه بدهی ها گفت :پس
از دستور دکتر روحانی ،موضوع اصالح نظام بانکی به
یک انتظار عمومی تبدیل شده است.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه
برای اصالح نظام بانکی و تسویه بدهی های دولت
نیازمند عزمی جدی و انسجامی همگانی در دولت

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗ�

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮ� اوﺳﺖ

ﺧﺎﻧﺪان رﺿﻮى

اشتغال خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امضا
کردند.رییس کمیته امداد گفت :وجود فقیر در جامعه
غیرقابل انکار است اما با برنامه ریزی و توانمندسازی
می توان ریشه های فقر را از بین برد.کوروش پردیسان
مدیرعامل بانک پارسیان نیز با بیان اینکه کمیته امداد با
فراهم کردن اشتغال های خرد و خانگی شرایط بهتری
برای باال بردن کیفیت زندگی مددجویان فراهم کرده
است ،اف��زود :امداد با راه ان��دازی کسب و کار مطلوب و
مناسب برای این قشر در مناطق کم برخوردار ،باعث
بهبودوضعیتمعیشتیواقتصادیمددجویانشدهاست.

زمان برگزاریکنکورارشد۹۵تغییرکرد

ﺑﺎ�ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺪدﯾﺎن

تولد سه قلوها درآسمان اصفهان

15

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻤﺎﻧﯽ
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم
رﺣﻤﺖ و ﻏﻔﺮان و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻋﺰ�ﺰ ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ��
ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.
ﻓﺮﯾﺪه اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﯽ ) اﺳﺪزاده (
وﺣﻴﺪ اﺳﺪزاده
 /٩٤٢٠٧٣١٩ف

از سوی دیگر هزاران نفر از ساکنان سرزمین های اشغالی
در اعتراض به حمالت نژادپرستانه علیه فلسطینی ها
تجمع کردند .در همین حال رمضان عبدا ...شلح ،دبیرکل
جهاد اسالمی فلسطین در پیامی تاکید کرد که کودک
سوزی صهیونیست ها که همزمان با یورشهای مکرر به
مسجداالقصی صورت گرفت عزم اسرائیل برای ریشه کن
کردن فلسطینی ها از این سرزمین را نشان می دهد.وی
از تمامی گروههای مقاومت خواست تا به این جنایت پاسخ
دهند .نایب رئیس دفتر سیاسی حماس نیز خواستار آزاد
گذاشتن مقاومت در کرانه باختری شد .اسماعیل هنیه
گفت « :عربدهکشی شهرکنشینان صهیونیستی در کرانه
باختری جز با توقف همکاری امنیتی با اسرائیل و فعالیت
مقاومت در این منطقه پاسخ داده نمیشود».

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺠﺎﺗﯽ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮوﯾﻦ ﻧﺠﺎﺗﯽ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻘﺪم و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٤٢٠٧٢٥٩م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺟﻠﻴﻞ رﺿﻮى
و ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ
درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﺎدرﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺎن
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎ را در ا�ﻦ ﻏﻢ
ﺟﺎﻧ�ﺎه ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻤﻴﺰى و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٤٢٠٨١٣٧م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس

ﺣﻤﻴﺪ ﮐﻴﺎﻧﯽ ﺑﺠﺴﺘﺎﻧﯽ
و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻴﺎﻧﯽ

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

ﺷﺎدروان ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻴﺎﻧﯽ ﺑﺠﺴﺘﺎﻧﯽ

راﺧﺪﻣﺖﺷﻤﺎﺗﺴﻠﻴﺖﻋﺮضﻧﻤﻮده،ازدرﮔﺎهﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻨﺎن ،ﻏﻔﺮان و رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ اﻟﻬ� ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم
و ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻘﻴﺒﯽ
ﻧﻘﻴﺒﯽ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ
 /٩٤٢٠٦٧٠٠م

ﺻﺒﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺒﺎ�ﺪ ﭘﺪر ﭘﻴﺮ ﻓﻠ� را
ﺗﺎ دﮔﺮ ﻣﺎدر ﮔﻴﺘ� ﭼﻮ ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰا�ﺪ

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم رﺿﻮى و ﻃﻮﺳﯽ وﻧﺪ
آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺟﻠﻴﻞ رﺿﻮى و ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮاﻣﯽ
داﻣﺎد ﻋﺰﯾﺰم  ،ﻋﻠﯽ ﺟﺎن و ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ
ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧ�ﻪ ﺑﺮ دﺳﺘﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﺎﻧﻮ� ﻧﺎزﻧﻴﻦ
ﺑﻮﺳﻪ ﻣ� زدم  ،ﺑﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﭘﺎ�ﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺳﻪ
ﺧﻮاﻫﻢ داد � ...ﻪ ﻫﻤﺎره » دﻟﻢ « ﺑﺎ » دل
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ « اﻟﻔﺘ� واﻓﺮ داﺷﺖ.
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﺎ را ﺑﭙﺬ�ﺮ�ﺪ  ،رواﻧﺸﺎن ﺷﺎد ﺑﺎدا.

دﮐﺘﺮ زﻫﺮه رﺿﺎزاده  ،اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ و
اﻣﻴﺮ ﺧﺴﺮو ﮐﻴﻬﺎﻧﯽ
 /٩٤٢٠٧٠٢٥ل

ﭘﺰﺷﮏ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر ﺳﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ
دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺳﺎدات ﻣﺠﺘﺒﻮى
ﻣﺎ را در دﻟﺘﻨﮕ� ﻫﺎ�
ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻴﻼﻧﯽ ﻓﺮ

 /٩٤٢٠٥١١٠ف

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻴﺮﺟﻨﺪى
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪى

درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣ� ﺗﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﺮت
اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ��
ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ

ﻧﻴﻨﺎ ،ﻟﯽ ﻻ ،اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻧﻘﺎﺑﻴﺎن

 /٩٤٢٠٧٣١٣ف

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ
ﺑﺎ�ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

ﺷﻬﻴﺪان زﻧﺪه اﻧﺪ و زﻧﺪه ﭘﺮور

ﺷﻬﺎدت اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺮدان ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ و�ﮋه آﻧ�ﻪ
در راه دﻓﺎع از اﺳﻼم و ﺣﺮﻣﻴﻦ ﺷﺮ�ﻔﻴﻦ و
ﺑﺎرﮔﺎه آﺳﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺎﻻر ﺷﻬﻴﺪان ﺣﻀﺮت
اﺑﺎﻋﺒﺪا ...ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﻋﺰ�ﺰان و ﺑﺰرﮔﻮاران
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻌﺘ� ﻣﺸﻬﺪ دوام �ﻪ در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ،ﺗﺪﻓﻴﻦ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ

ﺷﻬﻴﺪ ﺟﻮاد ﮐﻮﻫﺴﺎرى

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﮑﻴﻨﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ

ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ درج آﮔﻬ�  ،ﺑﻨﺮ ،
ﭘﺮده ﻧﻮ�ﺴ� و  ...اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺗﻘﺪ�ﺮ و ﺗﺸ�ﺮ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﻤﮕﺎن را
از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

 /٩٤٢٠٨٦٩٠م

 /٩٤٢٠٦٤٩٣ل

را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﻴﺪ
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