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با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در استانبول

نفت

آشنا :پیام ایران به خوبی به اعضای سازمان همکاری اسالمی منتقل شد

کاهش قیمت نفت درآستانه
نشست دوحه
درحالی که انتظار می رود قیمت نفت با نزدیک شدن به
نشست فریز نفتی در روز یک شنبه افزایش یابد ،طی دو
روزگذشته این روند معکوس بود.
به گزارش خراسان هر بشکه نفت برنت که روز پنج شنبه
حدود  0 . 5دالر کاهش یافته بود روز گذشته نیز بیش از
یک دالرکاهش یافت .برخی منابع اعالم خبر عدم حضور
وزی��ر نفت ای��ران در ای��ن نشست را علت کاهش یکباره
قیمت نفت دانسته اند .گفتنی است بر اساس اعالم
پایگاه اینوستینگ قیمت نفت تا ساعت  12روز گذشته
بیش از  43دالر بود اما از بعد از ظهر به یکباره سقوط کرد و
تا مرز  42دالرکاهش یافت .قیمت نفت روزگذشته نهایتا
به حدود  42.8دالر رسید.
عالوه بر آن تسنیم گزارش داد که انتشار برخی گمانه
زنی ها در مورد به نتیجه نرسیدن مذاکرات تولیدکنندگان
بر سر این طرح عامل اصلی افت قیمت نفت طی روز
جمعه بوده است .عالوه بر آن بلومبرگ نیز روز پنج شنبه
گزارش مربوط به افزایش  600هزار بشکه ای تولید ایران
در  14روز نخست ماه آوریل را به نشست دوحه پیوند زد
و نوشت :کشور های تولیدکننده که آماده شرکت در این
نشست می شوند با فشار رو به روخواهند شد .به گزارش
فارسکاهش قیمت نفت در دو روزگذشته درحالی است
که طی هفته گذشته با اعالم حضورکشور های بیشتر در
این نشست وحمایت کشورهای مختلف از نشست دوحه،
قیمت نفت روند صعودی به خود گرفته بود.

مسکن مهر

مشاور رئیس جمهورگفت :سخنان دکتر روحانی در
اجالس سازمان همکاری های اسالمی مشخص کرد که
نگاه ایران به منطقه ،کامال نگاه همکاری است ،دشمن
مشترک را رژیم صهیونیستی میشناسد ومشکل اصلی را
درجهان اسالم ،تعصب ،جاهلیت وتفرقه میداند.
بهگزارش ایسنا ،حسامالدین آشنا افزود :رئیس جمهوری
وهیئت همراه ،فعالیتهای خود درخصوص این اجالس
را از قبل از سفر آغ��ازک��رده بودند که این فعالیت ها در
روزهای آینده هم ادامه خواهد داش��ت.وی در تماسی
تلفنی از استانبول با گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو ،
افزود :جمهوری اسالمی ایران وظیفه داشتکه پیام ملت

ایران را برای اعضای سازمان همکاری اسالمی ارسالکند
و این پیام به خوبی منتقل شد و در صحبت های سران
کشور های اسالمی ،تاثیرات ج��دی پیشگیری هایی
که ریاست جمهوری اسالمی ایران و هیئت همراه برای
جلوگیری از تشدید فضای اختالف در میان کشورهای
اسالمی داشتند را شاهد بودیم.آشنا به سخنرانی رئیس
جمهوری قزاقستان در این اجالس اش��اره کرد و گفت:
رئیس جمهوری قزاقستان که قبل از رئیس جمهوری
اسالمی ایران دراجالس سخنرانیکرد درسخنرانی خود
به صراحت اشارهکردکه درسفراخیرخود به ایران برایش
مسلم شدکه اراده ایران ،اراده همکاری درمنطقه است.

الریجانی :تماشای فیلم«محمد رسولا( ...ص)» حضوردرمحراب عبادت بود
شکیبا  -رئ��ی��س مجلس ش���ورای اس�لام��ی شامگاه
چهارشنبه  25فروردین به همراه کارگردان و عوامل فیلم
«محمد رسول ا( ...ص)» به تماشای این فیلم نشست.
وی پس از تماشای این اثرگفت :تصور میکنم در زمان
سه ساعتیکه فیلم را می دیدیم گویی درمحراب عبادت
نشسته بودیم و انسان یک رابطه واقعی با حقیقت پیدا
میکرد .وی با اشاره به شگفت انگیزی فیلم بیان کرد:
این فیلم شاید جزو آثار هنری نادر است که هم ساختار
داستانی جذاب دارد و هم جلوه های هنری ارزنده ای
در آن مشاهده می شود .من امیدوارم این فیلم هرچه
بیشتر نشر پیدا کند .رئیس قوه مقننه اف��زود :در طول
زمان تماشای فیلم به هیچ چیزی جزفیلم نمیاندیشیدم
چرا که این فیلم آن قدر انسان را درگیرخود میکرد که

می خواستم لحظه ها قطع نشود لذا این فیلم حقیقتا
ارزشمند اس��ت و از صمیم قلب گفتم زم��ان تماشای
آن گویی درمحراب عبادت هستم .الریجانی ادامه داد:
امیدوارم جناب مجیدیکه ازاستوانه های هنریکشور
هستند بخش های دیگر این سلسله را ادامه داده و تمام
زندگی پیامبر(ص) را در قالب هنر سینما در بیاورند و
ما نیزحتما در این زمینه کمک میکنیم .مجید مجیدی
کارگردان این فیلم نیزگفت :دکترالریجانی چه در زمانی
که در مجلس و چه زمانی که در نهاد های دیگر بودند
توجه وی��ژه ای به سینما داشتند لذا اکنون امیدواریم
در سال های آینده بودجه ح��وزه سینما که به لحاظ
تاثیرگذاری جایگاه وی��ژه ای دارد ،ارتقا پیدا کند تا آثار
فاخرساخته شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ خبرداد:

محدودیت برای تردد خودرو های شهرهای دیگر در تهران

قائم مقام وزیر راه 70:درصد
اعتبارات مسکن مهرتامین نشد
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از ارس��ال نامه پروژه های
مسکن مهر مشکل دار به ق��وه قضاییه توسط وزی��ر راه و
شهرسازی خبر داد و گفت :تنها  30درص��د اعتبارات
م��ورد نیاز مسکن مهر تامین ش��د.ب��ه گ���زارش تسنیم،
احمد اصغری مهرآبادی اظهارکرد :با دستور معاون اول
رئیس جمهوری جلساتی با نمایندگانی از وزارت نیرو ،
استان ها و مدیران تشکیل شد و اعتبارات مورد نیاز -برای
مسکن مهر -را 5600میلیارد تومان برآوردکردیمکه 30درصد
آن تامین شده است .وی با بیان اینکه 200هزارمسکن مهر
آماده افتتاح شدهکه به دلیل نبود خدمات زیربنایی امکان
واگذاری آن ها را به متقاضیان نداریم ،تصریحکرد :قراربود
 4500واحد مسکن مهر -دهه فجرسالگذشته -واگذارشود
که اردیبهشت امسال تحویل می شود .وی با بیان این که
باید برای واحد های فاقد متقاضی مسکن مهر مشتری
پیداکنیم ،یادآورشد:پرونده برخی از پروژه ها به دالیلی در
مراجع قضایی مطرح و درحال رسیدگی است واز رئیس قوه
قضائیه درخواستکردیم برای این واحدها شرایط ویژهای در
نظرگرفته شود که دستورات الزم به معاون اول قوه قضاییه
داده شده است .وی ادامه داد :بر این اساس با امضای وزیر
راه وشهرسازی فهرست طرح های مشکل داربرای رسیدگی
به دفترآقای اژه ای ارسال می شود.

ری��ی��س پلیس راهنمایی و ران��ن��دگ��ی ت��ه��ران ب���زرگ از
اجرای طرحی در پایتخت خبرداد که بر اساس آن تردد
خودروهای دارای پالک شهرهای دیگر در معابر تهران
محدودخواهدشد.سردارسیدتیمورحسینیدرگفتوگو
با خبرنگار «انتظامی» ایسنا ،دراین بارهگفت :برابر قانون
هر راننده موظف است با پالک متعلق به خودش درسطح
شهررانندگیکند وازسوی دیگرهرخودرونیزباید با پالک
همان شهرترددکند واگرفردی ازشهری به شهردیگرنقل
مکان کرده و در آنجا مستقر شود باید حتما پالک همان
شهر را نیزبرای خودرویش دریافتکند.
وی با بیان این که یکی از برنامه های پلیس راهنمایی و
رانندگی پایتخت در سال جاری ایجاد محدودیت برای
ت��ردد خ��ودرو ه��ای با پ�لاک شهرستان در سطح معابر
است ،گفت :متاسفانه در سال های اخیر به شدت تردد
خودرو هایی با پالک شهر های دیگر در تهران افزایش
یافته است و همین امر باعث اخالل در ترافیک شهرها
نیز شده است ،از همین رو قصد داریم تا در سال جاری
با خودروهای پالک شهرستان که دارای تردد مداوم در
تهران هستند برخورد کنیم.رییس پلیس راهنمایی و
رانندگی تهران بزرگ با بیان این که درفازنخست اجرای
اینطرحاولویتبرخوردباخودروهایحملونقلعمومی
است ،ادامه داد :منظورازخودروهای حمل ونقل عمومی
یعنی خودروهایی استکه با پالک شهرستان درآژانسها
فعالیت ک��رده یا به شکل تاکسی و مسافربر شخصی
اقدام به حمل وجابجایی مسافر در تهران میکنند اما

پالکشان متعلق به تهران نیست که همکاران من این
افراد را شناسایی و با آنان برخورد خواهند کرد.به گفته
حسینی مأموران راهوردرصورت مشاهده خودروهایی با
پالک شهرهای دیگراقدام به جریمه آنان خواهندکرد؛ اما
خودروی این افراد توقیف نخواهد شد.
وی درب��اره این که آیا احتمال جریمه این خودرو ها به
وسیله دوربین های کنترل ترافیک یا ثبت تخلفات نیز
وج��ود دارد یا خیر؟ به ایسنا گفت :در حال حاضر این
امکان وجود ندارد اما به دنبال این هستیم تا در اولین
فرصت از ظرفیت دوربین ها نیزکمک بگیریم و این جزو
برنامه های آتی ماست.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی
تهران بزرگ درباره تشخیص خودروهاییکه تردد مداوم
به تهران دارند ازخودروهاییکه موقتا وارد تهران شدهاند
نیزگفت :تشخیص این امرتوسط ماموران انجام خواهد
شد ،به عنوان مثال فردی که با پالک شهرستان اقدام
به مسافربری درتهرانکند قطعا برای چند روزموقتا وارد
شهر نشده و مشمول جریمه خواهد شد .اما افرادی که
برای کاری موقتی وارد شهر شده اند مشمول این طرح
نخواهند بود.
حسینی درباره پالک خودروهای شهرهای اطراف تهران
همچون ایران ،21ایران78و  ...نیزگفت :این محدودیت
برای تمام پالکهاست ،همانطورکه میدانید پالکهای
ای���ران ، 11ای���ران ،22ای���ران ،33ای���ران ،44ای��ران،55
ایران ،66ایران ،77ایران88وایران99درحال حاضرتنها
پالکهای مجازبرای خودروهای شهرتهران هستند.

معلم فداکارچقدرحقوق میگرفت؟
ایسنا -دهه شصتی بود؛ آن هم  .67در روستای «چاه
نلی» به دنیا آمد؛  300متری قتلگاهش .با آن شرایط
و امکانات ،درس خواند تا ب��رای خ��ودش کسی شود.
درسش را خواند و به روستا برگشت .حاال دیگر برای
خودش کسی شده بود؛ حمیدرضا گنگو زهی ،معلم
مقطع ابتدایی روس��ت��ای نوکجو.همکار حمیدرضا
میگوید «دیر رسیدیم» .این نقطه هرچقدرکه آدم فکرش
را بکند ،دوراست .خیلی دور .اهالی اینجا ازهمه چیز و
همهکس دورند .آن ها درنقطه «صفر» زندگی میکنند؛
«صفر مرزی» .این روستا ها تابع بخش «روتک» هستند
و «روتک» تابع شهرستان «خاش»؛ صد هاکیلومتردورتر
از اولین جایی که کمترین امکانات را دارد.عبدالغفور
شهنوازی ،انگار که صد ب��ار آن حادثه را ب��رای کسی
تعریف ک��رده باشد ،با جمالتی دقیق و پشت سر هم
تعریف میکند 15« :فروردین بود .چهاردهم شب ،باران
شدیدی آمد .صبح هم توفان بود وگردباد .زنگ تفریح با
حمیدرضا درحیاط مدرسه مراقب بچه ها بودیم .دیوار
خشت وگلی مدرسه ،نمکشیده بود و داشت می ریخت.
حمیدرضا متوجه شد .بچه ها کنار دیوار داشتند بازی
میکردند .داد زدیم .صدا به صدا نمی رسید .دویدیم
به سمتشان .همین که با حمیدرضا بچه ها را کشیدیم
کنار ،دیوار ریخت .حمیدرضا ماند زیرآوار وسرش ضربه
خورد .من نجات پیدا کردم و فقط پای چپم شکست».از
آنجا ،با پای شکسته ،حمیدرضا را سوار ماشین خودش
کرده و تا می توانسته پای سالم را روی گاز فشار داده تا
بلکه برسند« :بچه های سپاه و نیروی انتظامی ،راه را
برایمان بازکردند .با سرعت می آمدیم .دو ساعت طول
کشید تا به آمبوالنس رسیدیم .اما خیلی دیر شده بود.
حمیدرضا به بیمارستان نرسید».
شاید اگ��ر می شد همان زم��ان حادثه تماس گرفت،
حمیدرضا زنده می ماند اما «اینجا صفر مرزی است.
موبایل آنتن نمی دهد .منطقه ما محروم است .یک
آمبوالنس هم نداریم».باقی ماجرا را ب��رادر همسر
حمیدرضا تعریف میکند؛ عطاءا« :...ساعت  11بود که
همکارش تماس گرفت و خبر داد که این اتفاق افتاده
است».حاال همسر  25ساله حمیدرضا مانده و  2یادگار؛

یک مقام ارشد اروپایی :اطمینان می دهیم تجارت با ایران ممکن است
یک پایگاه خبری در گزارشی به نقل از مقامات ارشد
اتحادیه اروپا هدف ازسفرهیئت بلند پایه اروپایی به ایران
را اطمینان دادن به بانک های بین المللی برای تجارت
با اینکشورعنوانکرد.بهگزارش خبرگزاری دانشجویان
ایران (ایسنا) به نقل از پایگاه خبری ای یوآبزرور ،یک
هیئتبلندپایهاروپاییبهرهبریفدریکاموگرینیمسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا قراراست ابتدای این هفته
به ایران سفرکنند تا بانک های بین المللی را نسبت به
تجارت با جمهوری اسالمی مطمئن سازند اما به گفته
مقامات ،آن ها فرصت ندارند درباره حقوق بشرگفت وگو
کنند.این هیئتکه فدریکا موگرینی در راس آن قراردارد
متشکل از هفت کمیسیونر اتحادیه اروپا در بخش های
انرژی ،تجارت وصنعت استکه روزهای شنبه و یکشنبه
درتهران خواهند بود.براساس اینگزارش ،در پی اجرایی
شدن توافق هستهای ایران وگروه5+1که تابستانگذشته
دروین حاصل شد ،متئو رنزی نخست وزیرایتالیا نیزاوایل
هفتهجاریباگروهیمتشکلاز 60تاجرارشدبرایامضای

هوالباقی

با کمال تاسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره شادروان

حاجیه خانم

بی بی زهرا مدرس نژاد

را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان محترم می رسانیم .
مراسم تشییع و خاکسپاری آن بزرگوار در روز شنبه
 95.1.28ساعت  15بعدازظهر از مهدیه نیشابور به سمت
آرامگاه ابدیش واقع در نیشابور باغ بهشت فضل برگزار
می گردد .به همین مناسبت مجلس یادبودی در روزهای
یکشنبه  29فروردین از ساعت  9:30الی  12و  16الی 18
واقع در مهدیه نیشابور و سه شنبه  31فروردین ماه از
ساعت  16الی  18واقع در مشهد مسجد قبا نبش خیام  21برگزار می گردد .حضور سروران
گرامی موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود

خانواده های مدرس نژاد  -قرشی

قاضی بازنشسته دادگستری را به اطالع
اقوام و آشنایان می رسانیم.
مراسم تشییع امروز  95.1.28ساعت 9:30
صبح پس از طواف در حرم رضوی به سوی
آرامگاه ابدیش بهشت رضا برگزار میگردد.
وسیله ایاب و ذهاب درب منزل ساعت 9
صبح مهیا می باشد .آدرس بلوار سجاد-
میالد -بین میالد  2و  -4پالک .82
مجلس ترحیم روز یکشنبه  95.1.29از ساعت
16الی18درمحلمسجدامامعصر(عج)خیابان
راهنمایی نبش راهنمایی  4منعقد می گردد.

خانواده جهانی ،همدانی
و فامیل وابسته

 /95020619م

حاجیه خانم فخری قوامی
یاد و خاطره شان راگرامی می داریم

روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد.

خانواده امین االسالمی

 /95004185م

آلمان :علی -باربارا -شکور -موسی

 /95019540م

عمه عزیز سرکار خانم
فاطمه مشکین فام

پسرعمههایعزیزودخترعمههایعزیز

 /95020085م

خانواده لطیفیان

 /95017812ف

سومین سال درگذشت همسر و
مادر عزیزمان را گرامی می داریم.

خانواده کارگر راضی

 /95015617ق

بازگشت همه به سوی اوست
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ناگهانی

شرکت توس رادیه

 /95019817م

خانواده های محترم
خالنلوئی  -مشکین فام
پسیان -فیالبی -حسینی
سنگانی -صادق زاده
مهندس کوروش خالنلوئی

(استاد دانشگاه )

را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رسانیم.
مراسم ترحیم امروز شنبه  1.28نوبت عصر از ساعت
 16الی  18در مسجد الزهرا(س) واقع در احمدآباد،
بین بلوارابوذرغفاری و رضا و فردا یکشنبه  1.29نوبت
عصر از ساعت  16الی  18در مسجد قبا واقع در بلوارخیام ،نبش خیام  ( 21مردانه
و زنانه ) منعقد می باشد .حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و
تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده :آیت الهی -شفیعی و مهذب حسینیان

بانهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را تسلیت
عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای آن
مرحومه علو درجات و برای سایر بازماندگان صبر
و شکیبایی مسئلت داریم.

درگذشت نابهنگام

مهندس مصطفی آیت الهی

 /95019871م

پزشک گرانقدر و دوست ارجمند
جناب آقای دکتر مقداد محسنیان

را تسلیت عرض نموده ،ما را در غم خود
شریک بدانید.
آمریکا  -مهین و مسلم
اسکندر فیالبی
 /95020077م

دکتر استرآبادی

خاندان محترم و گرانقدر استرآبادی

خانواده محترم شادروان

مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت عرض
نموده شادی روح عزیز از دست رفته و
سالمت بازماندگان را از پروردگار یکتا
مسئلت داریم

جمعی از دوستان و همکاران پزشک
 /95020741م

مهارآتش سوزیگسترده مخزن های نفتی
درشهرک صنعتی یزد
مدیرعامل آتش نشانی یزد از مهار آتش سوزی گسترده در
شهرک صنعتی یزد درمدت8ساعت خبرداد.
سیدعباس میرشمسی روزگذشته درگفتوگوبا ایرنا اظهار
کرد :ساعت 23:30پنج شنبه شرکت پتروآذرآسیا درشهرک
صنعتی یزد دچارآتش سوزیگسترده ای شدکه با توجه به
آتش سوزی2مخزن 100هزارلیتری مشتقات نفتی22آتش
نشان با13خودروی سنگین درمدت8ساعت نسبت به مهار
کامل حریق اقدامکردند.میرشمسی با اشاره به اینکه آتش
سوزی درشرکت یاد شده برای چهارمین بار رخ داده است،
گفت :این آتش سوزی هیچگونه صدمه جانی نداشت و پس
ازبررسی دقیق علت وقوع حادثه ،میزان خسارتهای وارده
و دلیل این آتش سوزی اعالم خواهد شد.

ناکامی قاچاقچیان درانتقال1900کیلو
مواد مخدربهگرگان
توکلی  -با همکاری اطالعاتی پلیس کرمان و گلستان
قاچاقچیان با یک تن و900کیلوانواع موادمخدردر زرند به
دامافتادند.فرماندهانتظامیاستانکرمانگفت:درراستای
مبارزهباقاچاقچیانعمدهموادمخدر،ماموران پلیس زرند با
همکاری اطالعاتی پلیس استان «گلستان» ازعبورمحموله
سنگین مواد مخدر با خبر شدند و با استقرار در مسیر تردد
قاچاقچیان ،ابتدا خودرو زانتیا که وظیفه راه پاک کنی را
بر عهده داشت شناسایی و درادامهکشنده «آکسور» نیزبه
تورماموران وارد ومتوقف شد .سرداربنی اسدی افزود :در
بازرسی ازکامیون یک تن و800کیلوتریاک و101کیلوحشیش
کشف شد .قویدل دادستان زرند هم اظهارکرد :اعضای این
باند ،قصد انتقال این محموله مواد مخدراز زاهدان بهگرگان
را داشتند .وی افزود :دراین عملیات 2قاچاقچی دستگیر
وتحقیقات دراین زمینه ادامه دارد.

جناب آقای دکتر حمید صارمی

مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت عرض نموده و
برای شما صبر و شکیبایی آرزومندم.
دکتر حسین قهرمان
 /95020180م

را تسلیت عرض نموده ،از خداوند منان
آرزوی سالمتی و طول عمر بازماندگان
را خواهانیم.

را تسلیت عرض می کنیم.
آمریکا :یاسر و گیتا -سوزان -فرناز -فریما

چشمامون از گریه هنوزم خیسه ،
هرشبمون بی تو  ،توی این حال گذشت
یک چیزایی باورش آسون نیست ،به
همین راحتی سه سال گذشت

آلودگی آب اسالم آباد غرب موجب مسمومیت  150نفر
از اهالی یک روستا شد .به گزارش میزان ،افراد به علت
مبتال شدن به اسهال و استفراغ ،عمدتا به صورت سرپایی
در مراکز درمانی اسالم آبادغرب درمان شده اند .افشین
کریمی فرماندار اسالم آبادغرب به شایعه های گوناگون
منتشر شده در بین مردم اشاره کرد و گفت :علت فراگیری
اسهال در دس��ت بررسی اس��ت ام��ا ب��راس��اس اطالعات
اولیه ،احتمال آل��وده شدن آب شرب شهرستان بر اثر
بارندگی های اخیر وج��ود دارد .رئیس مرکز بهداشت
استان کرمانشاه هم گفت :پس از آگاهی ازحادثه ،ساعت
 24پنج شنبه کمیته بحران در بیمارستان امام خمینی
(ره) و پس از آن ،ساعت8صبح جمعه در فرمانداری اسالم
آبادغرب تشکیل شد و به بررسی این موضوع پرداخت.
دکتر ابراهیم شکیبا گفت :با توجه به پراکندگی شیوع
بیماری در سطح شهرستان به ویژه شهر اسالم آبادغرب،
این احتمال وجود دارد که بارش های اخیر باعث آلودگی
آب آشامیدنی شهر شده باشد اما در این رابطه هنوز
مستندات کافی دردست نیست.

ضایعه درگذشت پدر گرامی همسرتان مرحوم

درگذشت مهندس کوروش خالنلوئی

 /95020729م

مسمومیت 150نفرازاهالی اسالم آباد غرب
با آب آلوده

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت نابهنگام

جناب آقای مهندس
محمدحسین رضوانیان

را گرامی می داریم

همسر شادروان محمود همدانی

و بیست و هفتمین سالگرد مادر عزیزمان

 /95020635ب

بانو طاهره خلیلی مطلق
(لطیفیان )

مرحومه طاهره جهانی

حاج ابوالحسن امین االسالمی

از طرف خانواده استرآبادی -بحرینی
محسنیان -اکبرزاده -دارا -اقدسی
عطار -شادی افروز و فرمانیان

بیست و سومین سالگرد درگذشت
مادر و همسر فداکار و مهربانمان

بازگشت همه به سوی اوست
با کمال تأثر وتأسف
درگذشت نابهنگام مادرعزیزمان

در چهاردهمین سال درگذشت
پدر بزرگوارمان زنده یاد

نفت

دوست و برادر ارجمند

شادروان کوروش خالنلویی

با نهایت تأسف و تأثر
درگذشت مرحوم مغفور بزرگ خاندان

را به اطالع دوستان و آشنایان می رسانیم.
مجالس ترحیم در روزهای شنبه 95.1.28
از ساعت  16الی  18در مسجد قبا واقع
در بلوار خیام و یکشنبه مجلس ختم آن
مرحوم  95.1.29همزمان با سومین روز
درگذشت از ساعت  9:30الی 11:30
و  16الی  18در مسجد توفیق واقع در
احمدآباد برگزار خواهد شد.

یک سری قراردادها درحوزههای نفت،گاز وحمل ونقل به
ارزش هفت میلیارد یوروبه تهران سفرکرد.
یک مقام ارش��د اتحادیه اروپ��ا نیز روز چهارشنبه گفت
که حضور این تعداد کمیسیونر پیام منسجم ویکپارچه
مشارکت دوباره با ایران را به همراه دارد.این مقام اروپایی
اف��زود :این سفر برای این طراحی شده است تا مجددا
اطمینان داده شودکه همکاری با ایران ممکن است.وی
تصریحکرد :بانکهای بینالمللیکه خدمات آنها برای
پی ریزی سرمایه گذاری خارجی آتی مورد نیاز است ،به
علت نگرانی های قانونی وسابقه ارتباط با شبکه پیچیده
تحریمهای اتحادیه اروپا وآمریکا علیه ایران درسال های
اخیرنسبت به بازگشت به اینکشوربیمیل هستند.
بهگزارش اییوآبزرور ،تحریمهای ایران لغوشده اما برخی
ازآنها همچنان به قوت خود باقی است .اتحادیه اروپا در
آستانه سفرموگرینی به ایران ،محدودیتها علیه82مقام
امنیتی و قضایی ایرانی را به بهانه حقوق بشر برای یک
سال دیگرتمدیدکرد.

خواهر محترم سرکارخانم
فاطمه مشکین فام
و خواهرزادههای عزیز

هوالباقی

دکتر سیدعلی اکبر استرآبادی

«یسنا» و «عسل».
دای������ی ب��چ��ه ه��ا
میگوید« :یسنا
 2س��ال��ه اس���ت و
ع��س��ل  4س��ال��ه.
یسنامشکلقلبی
دارد .خدابیامرز
دار و ن���دارش را
خ���رج ای���ن بچه
میکرد» .
«معلم فداکار» امروز و «معلم خرید خدمتی» دیروز،
به گفته برادر همسرش «حدود شهریور بود که ضمن
خدمت استخدام شد .در این  7ماه هم مزه حقوقش
را نچشید .ماهی  450هزار تومان بود که نداده بودند.
با یک بچه مریض ،سخت بود برایش .تنها شانسی که
داشت این بود که بیمه شده بود».پیام ها و خبر ها و
توییت ها و تقدیر ها همچنان سرازیر اس��ت 20: 30 .هم
خبرحادثه را با تصویرحمیدرضا گنگو زهی و موسیقی
پس زمینه خیلی غمناک پخش کرد .اما آنچه از جلوی
چشم آدم تکان نمی خورد ،واقعیت های تلخ دیگری
است .این که دیوارهای خشت و گلی مدرسه هایی در
نقاط صفر مرزی هنوز در کمین زنگ های تفریحند.
این که آمبوالنس ها و امکانات اولیه ای باید باشد که
نیست .این که کلی اپراتور تلفن همراه داریم با جوایز
رنگارنگ و پیامک های گاه و بیگاه الکی که سهم مردم
این نواحی از این همه درآمد وجایزه ،یک آنتن ضعیف
و ناقابل برای مواقع ضروری نیست .این که یک معلم
جوان که امروز در اوج سن عشق وحالش زیرخروار ها
خاک خوابید و سه نفر را برای همیشه منتظر گذاشت
تا دو پدر و مادر ،داغدار نشوند ،قرار بود فقط ماهی450
هزارتومان حقوق بگیرد! و دو واقعیت چشم به راهکوچک
نیز باقی است« :یسنا» و «عسل».
دو روز پیش ،دانش آموزان مدرسه روستای نوکجو با
معلمشان خداحافظی کردند و هرگز فراموش نمیکنند
مشق آن روز را که «گردباد شد ،دیوار ریخت ،آن مرد زیر
آوار ماند ،آن مرد تمام شد».
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سرکارخانم بحرینی

بانهایتتأسفوتأثرمارادرغمازدستدادنناباورانه
پدری مهربان و همسری فداکار مرحوم مغفور

دکتر سیدعلی اکبر استرآبادی

شریک بدانید .روحش شاد و قرین رحمت الهی باد.

اکبرزاده و بانو

 /95020616م

جناب آقای محمد آرانیان
حاج محمد حسن آزاد
را صمیمانه تسلیت عرض نموده
برای بازماندگان صبر و اجر جزیل از
خداوند متعال خواستارم.

رضا شنوائی

 /95020742م

خواهر گرامی سرکارخانم
فاطمه مشکین فام و
خواهرزادههای محترم

مصیبت وارده را در عروج نابههنگام

آقای کوروش خالنلویی
به شما تسلیت عرض مینماییم.

بلژیک :نعمتا ...مشکین فام و بانو
مهندس سعید رضوی و بانو

 /95019541م

خاندان محترم دستبند چی
رجبی و فاضلی پور
مجید و منا عزیز
بانهایت تاسف درگذشت مرحوم

حاج محمد حسن دستبندچی
را تسلیت عرض نموده

ما را در غم خود شریک بدانید

مسعود جعفری و بانو

 /95020736م

خاله عزیز
سرکار خانم فاطمه مشکین فام

ودخترخالههایعزیزوپسرخالههایعزیز

درگذشت مهندس کوروش خالنلوئی
را تسلیت عرض می کنیم.

آمریکا :مهندس آرش فیالبی
دکتر هالی -دکتر آذیش فیالبی

 /95020097م

CMYK

