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سازمان مدیریت بحران تهران:

جزئیاتنخستیناسیدپاشیدرخوزستان

عامل نشست زمین درمیدان قیام شکستگی لوله آب است

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺼﻮره اﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﭽﯽ
ﻫﻤﺴﺮ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪ ﻓﺼﻴﺤﯽ

را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ  ٢٤ﻣﻬﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤٫٣٠ﺗﺎ ١٦٫٣٠
در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﺑﻴﻦ رﺿﺎ و اﺑﻮذر ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻓﺼﻴﺤﯽ -اﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﭽﯽ -ﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺋﯽ -ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺻﻞ -ارﺑﺎب زاده
ﻧﺎﻇﻤﻴﺎن -ﻗﻨﺪﭼﯽ -ﻣﺨﺘﺎرزاده -ﺿﻤﻴﺮى -ﻣﺮﺗﻀﺎﺋﯽ و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ
 /٩٥٢٢٢٢٠١آ

ﺳﺎﻟ� دﮔﺮ را ﺑ� ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﻧﺸﺴﺘﻪ ا�ﻢ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ زﻫﺮا ﻣﺨﺘﺎرى
و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ ﺧﻴﺒﺮى

اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ٢٤ﻣﻬﺮﻣﺎه از ﺳﺎﻋﺖ  ٢اﻟ�
 ٤ﻋﺼﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم ﺑﻪ ﺳﻮگ ﻣ� ﻧﺸﻴﻨﻴﻢ .
ﺗﺸﺮ�ﻒ ﻓﺮﻣﺎ�� ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ�
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

 ١٧ﺳﺎل از ﻧﺒﻮدﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺎ �ﺎد و ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺎدر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

ﺳﻴﺪهﺣﺎﺟﻴﻪﺧﺎﻧﻢﭘﻮراﻧﺪﺧﺖﻋﻠﻮى
زﻧﺪه ا�ﻢ� .ﺎد و ﻧﺎﻣﺶ ﮔﺮاﻣ� ﺑﺎد
ﻧﺮﮔﺲ ،ﻣﮋﮔﺎن
ﺣﺴﻴﻦ و ﻣﺮﺟﺎن ﯾﺰدان ﺑﺨﺶ

 /٩٥٢٢٢٢٤١م

ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ

را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ  ،ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ ا�ﺸﺎن
اﻣﺮوز ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٧٫٢٤در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا واﻗﻊ
در ﭘﻨﺠﺮاه ﺳﻨﺎﺑﺎد ﺳﺎﻋﺖ  ١٤:٣٠اﻟ� ١٦:٣٠
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ�
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮم و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء ﺣﺴﻴﻨﯽ
را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.
�ﺎدش ﮔﺮاﻣ� و روﺣﺶ ﺷﺎد.

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺮ
ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن

آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻤﻨﺶ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﻴﺎﺋﯽ

ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ و از درﮔﺎه اﻟﻬ� ﺑﺮا�ﺘﺎن
ﺻﺒﺮ آرزو ﻣ� �ﻨﻴﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺻﻔﻮى ،دﮐﺘﺮ ﻣﻴﻨﺎﺋﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎرﺷﺎﻫﯽ ،دﮐﺘﺮ داوودى
دﮐﺘﺮ ﻇﻬﻮرﯾﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻗﺮه
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎرى ،دﮐﺘﺮ ﻣﺸﮑﺎت

 /٩٥٢٢٠٣٨٣ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس
ﺳﻌﻴﺪ و دارﯾﻮش ﻫﺎدﯾﺎن

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ ﻫﺠﺮان اﺑﺪ�
ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن ﻣﺮﺣﻮم
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل رﺳﻮﻟﯽ

را ﺑﻪ �ﺎد ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ� ﻫﺎ�ﺶ ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٢٢٠٥١٠م

ﺳﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻫﺎدﯾﺎن

را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺑﺮا�
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ ﺟﻤﻴﻞ و اﺟﺮ
ﺟﺰ�ﻞ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻮﺛﺮ

 /٩٥٢٢٠٧٩٤ق

دوﺳﺖ ارﺟﻤﻨﺪ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺗﺒﺮﺋﯽ

ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺴﻠﻴﺖ ا�ﺎم ﺳﻮﮔﻮار� اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع(
دوﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﺑﺰرگ
ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎدروان ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر

ﺣﺎج ﻣﺮﺗﻀﯽ ارﺑﺎب

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.
ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن
ﻣ�رﺳﺎﻧﻴﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش آن ﻣﺮﺣﻮم ،ﻫﺰ�ﻨﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد
ﺻﺮف اﻃﻌﺎم ﻋﺰاداران ﺣﺴﻴﻨ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم

 /٩٥٢٢١٥٠٦م

ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻴﺎت ﻣﺨﺘﺎرى

 /٩٥٢٢٢٢٣٦م

 /٩٥٢٢١٧٤٣م

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ
درﮔﺬﺷﺖ دوﺳﺖ ﻋﺰ�ﺰ

آﻗﺎى ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ

ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎﻧﻮ از آﻟﻤﺎن
 /٩٥٢٢١٨٦١ف

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻠﻴﺲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى
ﻓﺎ.ا.ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
دﮐﺘﺮ ﻧﻐﻤﻪ ﺻﻤﺪزاده

 /٩٥١٩٨٦٠١م

ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮازﻧﺪه و ﻋﺎﺷﻖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ،ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺳﻮگ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮد را
اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ و از درﮔﺎه اﺣﺪ�ﺖ ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ ﺟﺰ�ﻞ آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﭼﺎﻻﮐﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺎﺻﺮى

ﮔﺬﺷﺖ� .ﺎد و ﺧﺎﻃﺮه آن ﻋﺰ�ﺰ را در �ﺎزدﻫﻤﻴﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻫﺠﺮﺗﺶ زﻧﺪه و ﮔﺮاﻣ� ﻣ�دار�ﻢ.

ﻓﻘﺪان ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻴﻪﺧﺎﻧﻢ
ﻣﺮﯾﻢاﻟﺴﺎدات ﺟﻼﻟﻴﺎن ﺣﺴﻴﻨﯽ

 /٩٥٢٠٧٧١٤م

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﻣﺎ در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺣﺴﻦ ﭘﻮر و ﺑﺎﻧﻮ
 /٩٥٢٢١٦٥١ف

ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺿﻴﺎﺋﯽ وﻓﺎﺋﻴﺎن

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى ﻣﺤﺘﺮم
ﺟﻼﻟﻴﺎن ﺣﺴﻴﻨﯽ -ﻫﺎﺷﻤﯽ
و ﻗﻮﭼﺎن ﻧﮋاد

ﻣﺼﻴﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻴﺮﻣﻌﺰى -دﮐﺘﺮ رﻓﻌﺘﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻴﭙﻮر -دﮐﺘﺮ ﺻﺎدﻗﯽ

 /٩٥٢٢٢٢١٧آ

ﺳﺎﻟ� د�ﮕﺮ از ﺳﻔﺮ ﺑ� ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

زمینلرزه صبح روز گذشته تنها خسارت مالی
به دنبال داشته اما فعال ب��رآورد خسارت و میزان
خرابی خانهها انجام نشده است.سلطانعلی
رحمانیفرماندار«لیکک»کهگیلویهوبویراحمد در
گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به این که ساعت5:13

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺗﺒﺮﺋﯽ

ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﻴﻨﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻄﺮ ﺗﻮ در ﻋﻤﻖ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺟﺎرى اﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎى ﺗﻮ در ﺟﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ
ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﻣﻬﺮﻣﺎه دوﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
درﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن ﻣﺎدرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن
ﻣﺎ را ﻧﻴﺰﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
دﮐﺘﺮ ﺟﻤﻴﻠﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮى
دﮐﺘﺮ ﻣﮑﺮم ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﻮاه ،دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺪ
دﮐﺘﺮ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﻼن

 /٩٥٢٢١٣٨١م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺗﺒﺮﺋﯽ

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﺘﺮم و ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻫﺎى ﻣﺤﺘﺮم واﺑﺴﺘﻪ
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻏﻔﺮان و رﺣﻤﺖ ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ
و ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﻫﻮدى

 /٩٥٢٢٢٠٠٨آ

نشانحاضردرمحلنیزگفت:آتشنشاناندرحال
نجاتکارگرمدفونشدهدرخاکبودندکهیکیاز
آنهانیزگرفتاروفوتمیشود.ویضمنردهرگونه
ارتباطاینحادثهباتونلخط 7مترویتهرانتاکید
کرد:محلوقوعنشستزمینبامحدودهکارگاهی
تونل خط هفت متروی تهران فاصله زیادی دارد.
وی با بیان این که از چند ماه گذشته گزارش های
متعددی درباره نشت آب در محدوده میدان قیام
بهدستمارسیدهبود،افزود:دستگاههایمختلف
در حال بررسی علل نشت آب بودند که ترک های
موجود در آسفالت را مشاهده کردند.صادقی
یادآور شد :مسدود شدن بخشی از میدان قیام در
چند روز اخیر به دلیل شناسایی این ترک ها بود.

سقوطتیربرقیککشتهو ۱۰زخمیبرجاگذاشت
س��ق��وط ت��ی��رب��رق روی ع������زاداران حسینی در روس��ت��ای
التپه بهشهریک کشته و  ۱۰زخ��م��ی ب��ر ج��ا گ��ذاش��ت.ب��ه
گزارش  مهر ،این حادثه عصر سه شنبه همزمان با تاسوعا و
عزاداری اهالی روستای التپه اتفاق افتاد و عباس محمدی از
اهالی روستای التپه کشته شد و ۱۰نفر زخمی شدند.این اتفاق
در حالی رخ داد که عزاداران در حال رفتن به سمت محل دفن
شهید گمنام بودند که با قطع درخت و سقوط آن روی کابل فشار
قوی برق و سقوط درختان روی ع��زاداران ،این اتفاق رخ داد.

زلزله "لیکک" خسارت جانی نداشت

ﻫﻤﮑﺎر ارﺟﻤﻨﺪ

 /٩٥٢٢٠٧٢٥ش

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر
تهران عامل وق��وع نشست زمین در میدان قیام
پایتخت را شکستگی لوله انتقال آب به رباط کریم
عنوان کرد و گفت :نشت آب موجب شست و شو
و سستی خ��اک ش��ده و حفره ه��ای متعددی در
خ��اک ای��ن محدوده به وج��ود آورده است.احمد
صادقیشامگاه دوشنبه در گفت وگو باایرنا افزود:
حادثه فرونشست زمین در میدان قیام در جریان
زدنگمانههایجدیدبهمنظورشناساییحفرههای
زیرخاک این محدوده بود.وی تصریح کرد :کارگر
مقنیدرحالزدنگمانهبودهکهدیوارهیکیازاین
حفرههاریزشمیکندوکارگردرزیرآوارمدفونمی
شود.صادقی با اشاره به حادثه رخ داده برای آتش

نخستیناسیدپاشیدر خوزستانباانگیزهشخصیرخداد.معاون
اجتماعی پلیس خوزستان در گفت و گو با میزان درباره جزئیات
اسیدپاشیرویمردی25سالهدرگتوندخوزستانگفت:عصرپنج
شنبه 2مردجوانبامراجعهبه مغازهخرازیمرد 25سالهای،پساز
دقایقیصحبترویاواسیدپاشیدهو سواربرخودرویوانتازمحل
متواریشدهاند.سرهنگعلیقاسمپور ادامهداد :قربانیابتدابه
بیمارستانگتوندوبعد برایدرمانتکمیلی بهاهوازاعزامشد.وی
بابیاناینکهانگیزهایناسیدپاشیشخصیاست،تاکیدکرد :این
فرد تنها از ناحیه گردن و قسمتی از صورتش دچار سوختگی شده
است.قاسمپور با بیان این که این نخستین اسیدپاشی در استان
خوزستان است ،تأکید کرد :هم اکنون تحقیقات ویژه مأموران
پلیس،برایشناساییدومرداسیدپاشآغازشدهاست.

درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎ را در ﻏﻢ
ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ خ.ح.م ﺣﺎﻓﻆ ﻧﮕﻴﻦ ﺧﺮاﺳﺎن
 /٩٥٢٢٢٢١٨م

ﺑﺴﻢ رب اﻟﺸﻬﺪا
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ روﺷﻨﮏ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس اوﯾﺲ روﺷﻨﮏ
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻌﻈﻢ و ﻣﻌﺰز روﺷﻨﮏ

ﺷﻬﺎدت ﺳﺮدار رﺷﻴﺪ اﺳﻼم
ﭘﺎﺳﺪار ﺷﻬﻴﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ روﺷﻨﮏ
را ﺗﺒﺮ�� و ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻠﻮدرﺟﺎت
ﺑﺮا� آن ﺷﻬﻴﺪ ﮔﺮاﻧﻘﺪر
و ﺻﺒﺮ و ﺳﻼﻣﺘ� ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ
ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪى ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب و ﻣﺒﻞ دﻗﺖ

 /٩٥٢٢١٨٨٦م

روزگذشتهزمینلرزهایبهقدرت 4.8درجهریشتر
درلیکک،درحوزهروستاهایبخشبهمئی اتفاق
افتاد ،گفت :این حادثه فوتی نداشت اما ریزش
برخیجادههاوخرابیخانههارابهدنبالداشتکه
هنوزبرآوردخسارتبهطورکاملانجامنشدهاست.

اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ
ﺟﻨﺎبﻣﻬﻨﺪسﻣﺤﺴﻦﻗﺎﻧﻌﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺮ� ﻣﻬﺮﺑﺎن را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎوﺧﺎﻧﻮادهﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎنﺗﺴﻠﻴﺖﻋﺮضﻣ�ﻧﻤﺎ�ﻢ.
ازﺧﺪاوﻧﺪﺻﺒﺮ�ﺟﻤﻴﻞﺑﺮا�ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎنﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ.

ﻧﻴﮏ ﻣﺮام

 /٩٥٢٢٢٠٩٤م

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻧﭙﺘﻮن ﺗﺒﺮﺋﯽ
ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺗﺒﺮﺋﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﺗﺒﺮﺋﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺒﺮﺋﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ ﺗﺒﺮﺋﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﻓﺸﺎرى ﺻﺎﻟﺢ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺒﺮﺋﯽ
اﻓﺸﺎرى ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﺴﻨﻦ ﻣﻈﻔﺮى

درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣ� ﮔﻮﺋﻴﻢ.
دﮐﺘﺮ دﻫﻘﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻔﯽ

 /٩٥٢٢٠٦٢٥ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺳﻴﺪوﺣﻴﺪ ﺳﻴﺪزادﮔﺎن
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر

ﺣﺎج ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺳﻴﺪزادﮔﺎن

را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،از ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم ،ﻏﻔﺮان اﻟﻬ� و ﺑﺮا�
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﭘﻴﺮوز
 /٩٥٢٢١٦٣٠ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
وﺣﻴﺪ ﺳﻴﺪزادﮔﺎن
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تعلیقمدیرواحضارمعلمواستعفایرئیس
آموزشوپرورشمنطقه
مدیرکلآموزشوپرورشاستانسیستانوبلوچستانخبرتنبیه
بدنیدانشآموزمقطعپنجمدبستانتوسطمعلممدرسهراتایید
کردوگفت":پسازارزیابی،مدیراینمدرسهتعلیقومعلمخاطی
نیز به هیئت رسیدگی به تخلفات احضار شده است ".به گزارش
تسنیم،همچنینفریدوندامنی ،رئیسآموزشوپرورشمنطقه
بمپور نیز از سمت خود استعفا کرد.قیصر قادری دانشآموز پایه
پنجمدبستانادیبروستایخیرآبادمنطقهبمپوراستکهتوسط
معلمش مورد تنبیه بدنی قرارگرفته و در زمان دریافت خبر در
بیمارستانشهرستانایرانشهرتحتدرمانقراردارد.

سقوطیکفروندهواپیمایشناساییسپاه
رواب���ط عمومی ق��رارگ��اه ق��دس نیروی زمینی سپاه از وقوع
سانحه ب��رای یک فروند هواپیمای ف��وق سبک جایرو پلن در
جنوب ش��رق کشور خبر داد.ب��ه گ��زارش ایسنا ،ای��ن هواپیما
در بازگشت از ماموریت شناسایی در حوالی ایرانشهر دچار
سانحه ش��د.در این سانحه دو سرنشین این هواپیما مجروح
شدند که یکی از آنان به نام احمد مایلی به شهادت رسید.گفته
میشود این هواپیما به کابلهای برق برخورد ک��رده است.

آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺒﺮﺋﯽ

درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻋﻠﻮ
درﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و
ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور اوت

 /٩٥٢٢١٠٦٢ق

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺼﻴﺤﯽ
و اﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﭽﯽ ﻃﻮﺳﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﺧﺎﻟﻪ ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن
را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻓﻬﻴﻤﻪ ﻧﺎﻇﻤﻴﺎن ،دﮐﺘﺮ اﻟﻬﻴﺎرى
ﻧﮕﻴﻦ اﻟﻬﻴﺎرى

 /٩٥٢٢٢٢٧٩م

ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪﺗﺮ�ﻦ ﺳﭙﺎسﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ و ﺗﺴﻠ� ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﻋﺰ�ﺰان �ﻪ
در ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺪوﻫﺒﺎر درﮔﺬﺷﺖ ﺟﺎﻧﺴﻮز

ﻣﺮﺣﻮمﻣﻐﻔﻮرﺣﺎجﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦﺣﺒﻴﺒﯽﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
ﻣﺎ را �ﺎر� ﺑﺨﺸﻴﺪ�ﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد �ﺎ ارﺳﺎل
اﻋﻼﻣﻴﻪ ،ﺑﻨﺮ ،ﺗﺎج ﮔﻞ و ...ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺮار
داد�ﺪ ،ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸ�ﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آن�ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ
در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﺎد� ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى :ﺣﺒﻴﺒﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ -ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ دو
اﻣﻴﻨﯽ -رادﻣﻨﺶ -اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﯽ -ﺟﻮان -ﺧﺰﭼﻴﻦ
 /٩٥٢٢٢٢٧٤م

ﺧﺎﻧﺪانﻣﺤﺘﺮمﻓﺼﻴﺤﯽواﻣﻴﻦ،ﻓﺮﯾﺒﺎﺟﺎن
ﺷﺮ�� ﻏﻤﺘﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﻏﻔﻮرﯾﺎن ﻧﻮروزى -ﻣﻬﻴﻦ دﺧﺖ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن
 /٩٥٢٢٢٢٣٩م

دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ اﻣﻴﺮﺷﺎﻫﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﻣﺮﺣﻮمﻣﻐﻔﻮرﮐﺮﺑﻼﯾﯽرﺳﺘﻢزﻣﺎﻧﯽاوارﺷﮏ

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﻪ و�ﮋه
ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزه ﭘﻞ
ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻔﺎﺋﻴﺎن

 /٩٥٢٢٢٢٤٥ب

ﺳﺎراى ﻋﺰﯾﺰ

و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺣﺠﮕﺬارى

درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و
ﺑﺮا�ﺘﺎن ﺻﺒﺮ ﺟﺰ�ﻞ آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ .ﻫﻤﺪرد� ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
ﻣﺎرا در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن آن ﻋﺰ�ﺰ ﭘﺬ�ﺮا ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﺮاﺑﯽ و آذر ﻧﻴﮏ روش -آﻣﺮﯾﮑﺎ
 /٩٥٢٢٢٢٧٨م

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ اﻗﻮام،دوﺳﺘﺎن و
ﻫﻤ�ﺎران ﮔﺮاﻣ� �ﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد
درج آﮔﻬ� و ﺑﻨﺮ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﺗﺎج ﮔﻞ
و ﺗﻤﺎس ﻫﺎ� ﺗﻠﻔﻨ� و ﭘﻴﺎﻣ� از
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ� دور و ﻧﺰد�� در

ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ،ﺗﺪﻓﻴﻦ و ﺗﺮﺣﻴﻢ زﻧﺪه �ﺎد

ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺮاﺑﯽ
اﺑﺮاز ﻫﻤﺪرد� و ﻫﻤﺮاﻫ� ﻧﻤﻮده اﻧﺪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﻘﺪ�ﺮ و ﺗﺸ�ﺮ و ﺳﭙﺎس را دار�ﻢ .

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن
را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم رﺣﻤﺖ
و ﻏﻔﺮان اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم
ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

ﺟﻬﺎن ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺷﺮق

 /٩٥٢٢١٩١٢ف

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ
ﻧﻐﻤﻪ ﺻﻤﺪزاده

درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن
آﻗﺎ� د�ﺘﺮ ﺑﻬﻤﻨﺶ
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ
ﻣﺎ رادر ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ .

دﮐﺘﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻻرى
دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر ،دﮐﺘﺮ ﺳﺮاﻓﺮازى
دﮐﺘﺮ زارﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮزاده
دﮐﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺎن
 /٩٥٢٢٠٣٩٣ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺒﺮﺋﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺒﺮﺋﯽ
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

از ﻃﺮف اﻗﻮام ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر:
ﻓﺘﺢ ا ...ﻟﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﻴﺮوزه ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻟﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻬﻨﺎز ﻟﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ آرﯾﻦ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮐﻴﻮاﻧﻔﺮ  ،اﻓﺴﺮ اﻧﻮرى ،ﺗﻬﻤﻴﻨﻪ اﻧﻮرى
ﻋﻠﯽ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮔﺮ ﯾﺰدى ،ﺗﺮاﻧﻪ اﻧﻮرى ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺤﺴﻨﯽ ،ﻣﻴﻨﺎ روﺷﻨﺪل
ژﯾﻼ روﺷﻨﺪل ،ﻣﻴﺘﺮا روﺷﻨﺪل ،ﺳﻌﻴﺪ رﺿﻮان ،ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺸﻴﺮى
 /٩٥٢٢٢٢٠٠آ

 /٩٥٢٢١٢٥٨ب

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� �ﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد،
درج آﮔﻬ� ،ﺑﻨﺮ ﺗﺮﺣﻴﻢ ،ﺗﺎج ﮔﻞ و ﺗﻤﺎس ﻫﺎ� ﺗﻠﻔﻨ� و
ﭘﻴﺎﻣ� از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ� دور و ﻧﺰد��
در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ و ﺗﺮﺣﻴﻢ زﻧﺪه �ﺎد

ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮروزى

اﺑﺮاز ﻫﻤﺪرد� و ﻫﻤﺮاﻫ� ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﻘﺪ�ﺮ و ﺗﺸ�ﺮ و ﺳﭙﺎس را دار�ﻢ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ� ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻔﺘﻢ آن ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺮف اﻣﻮر ﺧﻴﺮ�ﻪ ﻣ� ﮔﺮدد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮروزى و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

 /٩٥٢٢٢٠٧٣م

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ

دﻧﻴﺎ� ﺑﺎ او ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺎﻣﻮﺧﺖ �ﻪ ﺑ� او ﭼﻪ �ﻨﻴﻢ
اﻣﺎ وﻓﺎ�ﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ �ﻪ
ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎ� ﺑ� ﻣﻨﺖ و ﺑ� ﺻﺪا� او را �ﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ در
ﺟﺎن زﻧﺪﮔ� ﻣﺎن ﺳﺒﺰ اﺳﺖ  ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧ�ﻨﻴﻢ.

اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ او ﺑﻮد �ﻪ ا�ﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ رﻓﺘﻨﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ،دوﺳﺘﺎن

و آﺷﻨﺎ�ﺎن را ﺑﻪ دور ﻣﺎ ﺟﻤﻊ �ﺮد و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻗﻠﺒﻬﺎ�ﺘﺎن
آﻣﺪ�ﺪ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎ�ﺴﭙﺎر� ،ﺳﻮم ،ﻫﻔﺘﻢ  ،ﭼﻬﻠﻢ و ﺳﺎﻟﮕﺮد

رواﻧﺸﺎد ﺣﺎج ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﻗﻄﺮه اﺷ�� ،ارﺳﺎل ﻣﺘﻦ ﺗﺴﻠﻴﺖ �ﺎ ﻧﺜﺎر ﺗﺎج ﮔﻞ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ� ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺮ رو�
اﻧﺪوﻫﻤﺎن ﮔﺸﻮد�ﺪ .ﻣﺤﺒﺖ وﺻﻔﺎ�ﺘﺎن را ارج ﻣ� ﻧﻬﻴﻢ و ﻧﻴ�ﻮﺗﺮ�ﻦ دﻋﺎﻫﺎ� ﺧﻮد را ﻧﺜﺎرﺗﺎن
ﻣ� �ﻨﻴﻢ و آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ زﻧﺠﻴﺮ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ �ﺎران ،ﻫﺮﮔﺰ از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

 /٩٥٢٢١٧٢٨ف
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