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معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی از وعده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خبر داد:

از میان خبرها

بودجهحاشیهمشهد؛ اولویتاول درفهرست پروژههای عمرانی کشور
مهدی عسکری -معاون امور عمرانی استانداری خراسان
رضویبابیاناینکههنوزتخصیصاعتباربودجهحاشیهشهر
و بافت فرسوده مشهد انجام نشده است ،گفت :با پیگیری
وزارت راه و شهرسازی و طبق وعده سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور ،پس از تهیه فهرست پروژه های عمرانی کشور،
بودجه حاشیه شهر مشهد در اولویت اول این فهرست قرار
گرفت و امیدواریم تخصیص این بودجه هر چه سریع تر آغاز
شود.وی در گفت وگوی کوتاهی با خراسان رضوی ادامه

داد :در عین حال چون تخصیص این بودجه توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شود ،زمان تخصیص
نیز باید توسط این سازمان اعالم شود.
▪ ▪ابالغ دو ماه قبل ،انتظار برای تخصیص

بیست و هفتم تیرماه بود که معاون وزیر راه و شهرسازی و
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ،از ابالغ
 90میلیارد تومان از ردیف بودجه حاشیه شهر مشهد خبر

داد و اعالم کرد این بودجه می تواند با مکمل هایی به سه یا
چهار برابر افزایش یابد؛ زیرا این مبالغ به شرطی اختصاص
مییابد که شهرداری و دستگاههای دیگر هم منابعی برای
این مهم اختصاص دهند .در این صورت با  ۹۰میلیاردی
که به مشهد اختصاص یافته است ،میتوانیم  ۲۷۰میلیارد
تومان پروژه داشته باشیم.سال قبل به رغم انتظار طوالنی
برای ابالغ ردیف بودجه  40میلیاردی حاشیه شهر مشهد،
هیچ رقمی از این بودجه به حاشیه مشهد اختصاص نیافت.
برای امسال نیز اگر چه در قانون بودجه ،ردیف 100میلیارد
تومانی برای حاشیه شهر و بافت فرسوده مشهد در نظر
گرفته شده ،اما از این رقم فقط  90میلیارد تومان ابالغ شده
و هنوز هیچ عددی به خزانه استان واریز نشده است.
▪ ▪برای ابالغ ردیف بودجه حاشیه مشهد جای نگرانی
نیست

ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﭼﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯾﺖ را ﺑﯽ درﯾﻎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ و
ﺣﮑﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﯽ ،از رﺣﻤﺖ ﺑﻴﮑﺮاﻧﺖ ﺷﮑﻴﺒﺎﯾﯽ ﻋﻄﺎﻓﺮﻣﺎ
ﺗﺎ اﻧﺪوه ﻓﻘﺪان ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎن را ﺑﺮ ﺗﻦ و ﺟﺎن ﻫﻤﻮارﮐﻨﻴﻢ.

در همین زمینه «رضا جمشیدی» رئیس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان با بیان اینکه برای ابالغ ردیف بودجه
حاشیه مشهد جای نگرانی نیست ،گفت :در بررسی هایی

که بعد از ابالغ  90میلیارد تومانی انجام شد ،رقم موجود در
قانون بودجه همان  100میلیارد تومان است و جایی برای
نگرانی از ابالغ نشدن  10میلیارد تومان باقی مانده ردیف
بودجه حاشیه شهر مشهد وجود ندارد.
▪ ▪ضرورت تهیه جدول جدید هزینه های حاشیه شهر

ویبابیاناینکهپیگیریهابرایابالغ 10میلیاردتومانبعدی
برایسال 95همچنانادامهدارد،درپاسخبهاینسوالکهآیا
جدولهزینهکردبودجهحاشیهشهرمشهدهمانجدولسال
گذشته است ،اظهار کرد :جدول سال گذشته با عدد و رقم و
طرحهایبسیارکمتریبود،بنابراینبایدجلساتهماهنگی
برای تدوین جدول جدید هزینه کرد بودجه حاشیه مشهد
تشکیلشود.جمشیدیگفت:باتوجهبهاینکهاعتباریادشده
به تازگی به شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ابالغ شده
است،بایدبدونگذشتزمانیطوالنی،جلساتهماهنگیو
تدوینجدولجدیدهزینهکردبودجهبرگزارشود.
مشروح این گزارش در روزنامه خراسان رضوی امروز
منتشر شده است.

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺣﺎج ﻣﺎﺷﺎء ا ...ﭘﻮرﻧﻮرى

را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ آن ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮدا ��ﺸﻨﺒﻪ ٩٥٫٦٫٢٨
ﺳﺎﻋﺖ ١٠ﺻﺒﺢ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺤﻦ آزاد� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آراﻣﮕﺎه
اﺑﺪ� اش واﻗﻊ در ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﺎﺻﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮم و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

 /٩٥١٩٦٥٢٩م

ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺷﻬﺮ�ﻮر ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ

ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺎدروان

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﭘﻮر

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ .روﺣﺶ ﺷﺎد

ﺑﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ��ﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻤﺎن ﺷﺎدروان

ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ زاده اﻣﻴﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥١٩٦٤٧٥م

ﺑﻴﺴﺖ و ��ﺴﺎل ﮔﺬﺷﺖ اﻣﺎ �ﺎدت ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻗﻠﺐ
و ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﻣﺎﺳﺖ.
روﺣﺖ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎد و �ﺎدت ﺗﺎ اﺑﺪ ﺟﺎو�ﺪان ﺑﺎد .

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥١٩١١٥٠ل

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﯽ

دولت بحرین همچنان از برپایی فریضه نماز جمعه در
شهرهایشیعهنشینکشورجلوگیریمیکند.بهگزارش
«مرآةالبحرین»،مأمورانرژیمآلخلیفهازورودامامجمعه
الدراز برای ادای نماز جمعه در
و نمازگزاران به شهرک ّ
مسجد جامع امام صادق (علیه السالم) جلوگیری می
کنند .فعاالن سیاسی بحرینی گفتند :به دلیل ممانعت

ﯾﺎدﺑﻮد
ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﺳﺎل از روز� ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﻋﻘﻪ
ا� ﺑﺎورﻧﻜﺮدﻧ� ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎرور ﻋﻤﺮ ﺷﺎدروان ﻣﺮﺣﻮم

ﺷﺎدروانﺣﺎج رﻣﻀﺎن
رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮان ﺧﻤﺴﻪ

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪى ﻫﺮﻣﺰزاده )دﻗﺖ(

را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻛﺸﻴﺪ و آن وﺟﻮد ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎرﺷﻨﺎس
داﻧﺸﻤﻨﺪ را ﺳﺮاﭘﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻛﺮد .ﻫﻨﻮز ﺟﺎ�
آن ﺟﻮان ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ و ﺑﺮوﻣﻨﺪ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ و
دوﺳﺘﺪاراﻧﺶ ﺧﺎﻟ� اﺳﺖ .ﺑﻪ روان ﭘﺎﻛﺶ درود
ﻣ�ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ و ﺑﺮا�ﺶ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش دار�ﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺮﻣﺰزاده )دﻗﺖ(

 /٩٥١٨٧٠٢٣ب

را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام ،دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ )ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ و آﻗﺎ�ﺎن( در روزﻫﺎ�
ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٦٫٢٧ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﺻﺒﺢ  ٩٫٣٠اﻟ�  ١١٫٣٠و ﻋﺼﺮ  ١٦اﻟ� ١٨
و ��ﺸﻨﺒﻪ  ٩٥٫٦٫٢٨ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠ� )ﮔﺎراژدارﻫﺎ( ﺻﺒﺢ  ٩٫٣٠اﻟ� ١١٫٣٠
و ﻋﺼﺮ  ١٦اﻟ� ١٨ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﮔﺮدد.

سجادپور -پیرمرد  80ساله ای که به تنهایی زندگی
میکرد در پی یک آتش سوزی جان سپرد.
به گزارش خراسان ،ظهر روز گذشته داماد پیرمردی
که به تنهایی زندگی می کرد برای جویاشدن از احوال
او راهی منزلش در خیابان آیت ا ...عبادی مشهد
شد اما ناگهان در صحن حیاط با پیکر سوخته پدر
زنش روبه رو شد و با اورژانس تماس گرفت دقایقی
بعد ماموران امدادی با حضور در محل دریافتند که
پیرمرد عالیم حیاتی ن��دارد بررسی های بیشتر که
با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی احمدی

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﻬﻨﺪس آل ﺷﻴﺦ

ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت
و ﺑﺮا� ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺻﺒﺮ و
ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى :رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮان ﺧﻤﺴﻪ ،رﻣﻀﺎﻧﯽ ،ﻋﺸﻘﯽ ،وﺣﺪﺗﯽ ،ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ
ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦﯾﺰدى،رﺣﻴﻤﻴﺎن،رﺿﺎزاده،ﺣﮑﻴﻤﯽ،ﻃﻼﭼﯽ،ﺧﻨﺪان،ﻧﻮروزى،ﻧﻴﮑﻮﻓﺎل،آذرﯾﻦ
 /٩٥١٩٥٧٠٧م

ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ اﻧﺪوه ،درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻓﺪا�ﺎرﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺷﺎدروان

 /٩٥١٩٦٤٦٨م

ﻫﺎﺷﻢ ﺟﺒﻠﯽ

را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ و ﺧﻮد را در ﻏﻢ
ﺷﻤﺎ ﺷﺮ�� ﻣ� داﻧﻴﻢ

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺪار اﺑﻨﻴﻪ ﺻﺪرا

 /٩٥١٩٥٧٢٨ف

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﻴﺪ ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻫﻤﺪاﻧﯽ )آل ﺷﻴﺦ(

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى :آل ﺷﻴﺦ ،ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﻮى ﺗﺮﺑﺘﯽ ،ﺳﻌﻴﺪى،
ﺑﺎﻗﺮى ﻓﺮد ،ﺧﺰاﻋﯽ ،ﺧﻄﻴﺒﯽ ،آرﯾﻦ

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ
ﻋﺰ�ﺰ ازدﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺗﺎن ﺷﺎدروان

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎى

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﻋﻄﺎ ﺟﺎن

در ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﭘﺮوازت
ﻣﻦ ﺻﺒﻮرم اﻣﺎ
آه  ...ا�ﻦ ﺑﻐﺾ ﮔﺮان
ﺻﺒﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺪاﻧﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﻏﻔﺎرﯾﺎن

 /٩٥١٩٢٧٠٧ق

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده،
از ا�ﺰد ﻣﻨﺎن رﺣﻤﺖ اﻟﻬ� و ﺑﺮا�
آن ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺰ�ﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺻﺒﺮ و
ﺷ�ﻴﺒﺎ�� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ .

اﻧﺠﻤﻦﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎنرﺳﻤﯽﻧﻈﺎمﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥١٩٦٢٩٤ب

ﯾﺎدﺑﻮد

ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻓﺮاق ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰ و
ﺑﺰرﮔﻮارﻣﺎن زﻧﺪه �ﺎد

ﺣﺎﺟﻴﻪﺧﺎﻧﻢاﺧﺘﺮاﻟﻤﻠﻮکارﻣﯽ

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ�دار�ﻢ
ﻋﺰ�ﺰاﻧ� �ﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﻧﻤﺎد ﻋﻴﻨ� اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ� و
ﺑﺨﺸﺎ�ﺶ و ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻮد .ﺻﻔﺎ� �ﺎد و ﺧﺎﻃﺮاﺗﺸﺎن ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺑﻮدﻧﻤﺎن در دﻟﻬﺎ� ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺳ�ﻮﺗﺸﺎن ﻗﺮ�ﻦ آراﻣﺶ و �ﺎدﺷﺎن ﺟﺎوداﻧﻪ ﮔﺮاﻣ�

ﻣﺮﯾﻢ ﻟﻄﻴﻒ

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.
روﺣﺶ ﺷﺎد و �ﺎدش ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺎو�ﺪ ﺑﺎد

 /٩٥١٩٤٨٠١ف

ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن -ارﻣﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺷﻬﺮﯾﺎر آل ﺷﻴﺦ
ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ آزاده آرﯾﻦ
آﺗﻮﺳﺎى ﻋﺰﯾﺰ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣ� ﮔﻮﺋﻴﻢ.
ﻣﺎ را در ﻏﻤﺘﺎن ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

اﺣﺴﺎن ﺑﺎﻗﺮزاده  -ﺣﺪا داورى  -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﻼﺋﯽ
ﺳﺎرا ﺷﻬﺮﮐﯽ  -ﺑﻬﺘﺎش ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن
ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺻﺪﻗﯽ  -ﻧﺎزﻟﯽ ﺻﺪﻗﯽ  -ﺑﻬﺰاد ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن

 /٩٥١٩٦٤٨٦م

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻤﺴﻪ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﺎج ﻣﺠﻴﺪ ﺧﻤﺴﻪ

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮم

ﺣﺎج رﻣﻀﺎن ﺧﻤﺴﻪ
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﺖ و ﺑﺮا� �ﻠﻴﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ﺻﺒﺮو ﺷ�ﻴﺒﺎ�� ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺣﻴﻤﻴﺎن

 /٩٥١٩٦٤٠٧ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﭘﻮر

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ.
 /٩٥١٩٦٠٠١ف

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺟﺒﻠﯽ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺪﯾﻪ اورﻋﯽ
ﻧﮕﺎر و ﻧﻴﻮﺷﺎى ﮔﺮاﻣﯽ

و �ﺎدﻣﺎن ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل
وﺻﺎل آﺳﻤﺎﻧ�
ﻣﺎدر ﻋﺰ�ﺰ و ﮔﺮاﻣﻴﻤﺎن زﻧﺪه�ﺎد

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
ازدرﮔﺎه ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم
رﺣﻤﺖ اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ

ﮐﻨﻌﺎن ﮐﺎﻣﺮان ﻓﺮ

آﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺷﭽﻴﺎن
دوﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺎدر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺳﭙﻬﺮ وﮐﻴﻞ آﺑﺎد

ﻫﻴﺎتﻣﺪﯾﺮهوﮐﺎرﮐﻨﺎنﺷﺮﮐﺖﻋﻤﺮانﺳﭙﻬﺮ
وﮐﻴﻞ آﺑﺎد
 /٩٥١٩٥٩٩٢ب

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪ اورﻋﯽ ﻣﻴﺮزﻣﺎﻧﯽ

 /٩٥١٩٦٥٠٧م

نیروهایآلخلیفه،مردمبهناچارنمازخودراباتاخیراقامه
الدراز از سه ماه پیش تاکنون شاهد تحصن
خواهند کردّ .
گسترده مردم در مقابل منزل آیت ا ...شیخ عیسی قاسم
است.حکومتبحرینازژوئنگذشتهشیخعیسیقاسمرا
الدرازخانهنشینکرده
سلبتابعیتوویرادرمنزلشدر ّ
وتمامراههایارتباطبادنیایخارجرابهرویاوبستهاست.

مرگ پیرمرد 80ساله در آتش

ﺷﺮﮐﺖ آﺛﺎر ﻃﻮس

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﻴﺰاده ﻣﻘﺪم

مردم بحرین نمازجمعه را با تاخیر اقامه میکنند

 /٩٥١٩٦٥١٥ب

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﺑﺎ �ﺎد و ﺧﺎﻃﺮه اش ﻣﺠﻠﺲ �ﺎدﺑﻮد� ��ﺸﻨﺒﻪ  ٢٨ﺷﻬﺮ�ﻮر ﺳﺎﻋﺖ  ١١-٩ﺻﺒﺢ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ١٦اﻟ�  ١٨ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار
ﺧﻴﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن ﻋﺰ�ﺰ
و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻗﺪردان ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد �ﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ� اﻫﺪاء ﺗﺎج ﮔﻞ ،ﭘﺮده ،ﺗﺮا�ﺖ و  ...ﺑﺎﻧ�
ﺳﻨﺖ ز�ﺒﺎ� اﻫﺪاء آن ﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎ� ﺧﻴﺮ�ﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
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ﺑﺎور ﻧﺒﻮدن ﻋﺰ�ﺰ ﺷﻤﺎ و دوﺳﺖ ﻣﺎ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﻤ�ﻦ
ﻟﻴ�ﻦ رﺳﻢ دﻧﻴﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
روﺣﺶ ﭼﻮن ﻟﺒﺎن ﭘﺮﺧﻨﺪه اش ﺷﺎد.

ﻣﻘﺪس ﻧﻴﺎ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥١٩٦٤٤١م

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺪﯾﻪ اورﻋﯽ
ﻧﮕﺎر ﻋﺰﯾﺰ و ﻧﻴﻮﺷﺎى ﻋﺰﯾﺰ
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺟﺒﻠﯽ و اورﻋﯽ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﻓﺮﯾﺒﺎ و ﻣﺼﻄﻔﯽ داﻧﺸﯽ ﻧﻴﺎ
ﺷﺎدى -ﺷﻬﺮﯾﺎر
 /٩٥١٩٦٤٧٢م

نژاد (قاضی ویژه قتل عمد) همراه بود نشان می داد:
پیرمرد در حال تهیه غذا روی اجاق گاز بود که ناگهان
لباس هایش به خاطر نزدیکی به شعله اجاق گاز ،آتش
گرفت.
او تالش کرد خود را از طبقه زیرزمین به صحن حیاط
بکشاند اما هیچ کس فریادهای او را نشنید و پیرمرد بر
اثر عوارض ناشی از آتش سوزی جان سپرد.
گزارش خراسان حاکی است با انتقال جسد پیرمرد
به پزشکی قانونی ،تحقیقات قضایی در این باره ادامه
یافت.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﮐﺎﻣﺒﻴﺰ ادﻫﻤﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﺮان ادﻫﻤﯽ
ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻫﻮﻣﻦ ﻣﺴﻨﻦ ﻣﻈﻔﺮى و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥١٩٦١٩٧م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى

ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻬﺮﯾﺎر آل ﺷﻴﺦ

درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺻﺒﺮ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ ﭘﻨﺪار

 /٩٥١٩٦٤٨٥م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺧﺮد
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﻋﻠﻮ درﺟﺎت
از ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن ﺑﺮا� ا�ﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرم

ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻴﺮآوران ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﯽ ﺧﻨﺪه رو

 /٩٥١٩٦١٦٠ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى

ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻬﺮﯾﺎر آل ﺷﻴﺦ
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

ﺷﺎدروان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻫﻤﺪاﻧﯽ

را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﺪان آل ﺷﻴﺦ ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺪه ﺗﺠﺎرت ﻫﺮﻣﺲ

 /٩٥١٩٦٤٨٤م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آل ﺷﻴﺦ
درﮔﺬﺷﺖ اﻧﺪوﻫﺒﺎر ﻣﺎدرﮔﺮاﻣ� ﺗﺎن
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﻘﺎ� ﻋﻤﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﺮم را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.

ﻋﻠﯽ ﻋﻠﻤﯽ -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺑﻨﺎ و ﻧﻤﺎى ﮐﻮﯾﺮ
 /٩٥١٩٦٢٨٨م

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻧﺠﻒ ﭘﻮر
ﻟﻴﻠﯽ و ﭘﻴﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻗﺮه و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻨﺎه و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﺳﻬﻴﻞ ﻗﺮه و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥١٩٥٤٢٩ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى

ﻣﻬﻨﺪس آل ﺷﻴﺦ
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده،
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا�
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺒﺎﺳﺎزه ﺗﻮس ﮔﺎم

 /٩٥١٩٦٥٠١م

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺟﺒﻠﯽ و دﺧﺘﺮان ﮔﻞ

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺟﺒﻠﯽ

درﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ و ﺑﻘﺎ� ﻋﻤﺮ و ﺳﻼﻣﺘ� را
ﺑﺮا�ﺘﺎن آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ و ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺎﻫﺮودى و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥١٩٥٥٥٤م
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