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رئیس سازمان حفاظت محیط زیست :

معصومهابتکاربااشارهبهاهمیتسیاستهایکلیمحیط
زیست گفت :متاسفانه در سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی،محیطزیستدیدهنشددرحالیکهبدونمحیط
زیست نمیتوانیم اقتصاد مقاوم داشته باشیم.
به گزارش مهر ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و
معاون رئیس جمهوری در همایش سیاست های کلی
محیط زیست ،اجرا و نظارت در دبیرخانه مجمع تشخیص
مصلحتنظامگفت:مهمترینشاخصهسیاستهایکلی
حوزه محیط زیست ،همگرایی ملی برای حفظ محیط
زیست بود .ما شاید بیشترین فشار را در قوه مجریه داریم
هم از نظر مسئولیت ها و هم از نظر فشاری که به جهت
شرایط محیط زیست جهانی و کشورمان وارد می شود.
ابتکار افزود :از زمانی که سیاست های کلی محیط زیست
توسط مقام معظم رهبری ابالغ شد ،تغییر شرایط به نفع
همراهی بیشتر قوا رخ داد و همراستایی خیلی خوبی
شکل گرفته است .ابالغ سیاست ها فی نفسه یک اتفاق
بسیار مهم در سپهر نظامات سیاسی کشور بود .این اتفاق
همزمانشدبادومسئلهمهمجهانی،مسائلمحیطزیست
خیلی تحت تاثیر شرایط کلی محیط زیستی جهان است.
حال کره زمین به دلیل تخلفات گسترده ای که بشر کرده،
ناخوشایند است و تغییرات اقلیم و انقراض گونه ها مسائل

 7بیمارستان صحرایی در مرز عراق مستقر شد

جدی است و هر روز بشر به تهدید بودن اینها بیشتر پی می
برد.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد :ما در
کشور خودمان االن درون بحران تغییرات اقلیم هستیم؛
زیرا دنیا محدودیت دو درجه افزایش دما را وضع کرده
در حالی که ما هم اکنون بیش از یک و نیم درجه را پشت
سر گذاشتیم .کاهش بارش مستمر در  ۳۰سال اخیر
را ثبت کرده ایم و کاهش میزان بارش برف را کشاورز ما
می بیند.
وی تصریح کرد :سال گذشته توافق جهانی برای مقابله با
تغییرات اقلیم شکل گرفت و خوشبختانه دولت هم الیحه
توافق پاریس را تصویب کرده و اگر اق��دام جدی نکنیم
آسیب آن برای اقتصاد و منابع طبیعی ما بسیار بسیار
ناگوار خواهد بود و ممکن است غیرقابل بازگشت شود،
چون طبیعت تا نقطه ای می تواند خود را ترمیم کند که به
آن ظرفیت زیستی می گوییم.
معاون رئیس جمهور اظهار داشت :این اراده جهانی برای
مواجهه درست با تغییرات اقلیم شکل گرفت .همینطور
اراده جهانی برای توسعه پایدار هم بود که اهداف توسعه
پایدارابالغشدیعنیهمزماندوجهتگیریخوبجهانی
با ابالغ سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری و
همچنین با تبیین برنامه ششم توسعه کشور و عالوه بر

اینها با ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی همزمان شد.
البته محیط زیست آن گونه که باید در سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی دیده نشد .قطعا اگر محیط زیست به
عنوان زیرساخت ،اقتصاد را پشتیبانی نکند ،نمی توانیم
اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.
ابتکارافزود:امروزهمینتهدیداتمحیطزیستبهفرصت
های استثنایی اشتغالزایی برای ایران در حوزه انرژی های
نو و بهینه سازی مصرف انرژی بدل شده است و بسیاری
حوزه های دیگر مثل گردشگری طبیعی ،تاالب ها و...
نیز می تواند به اقتصاد کمک کند و فرصت هایی برای
اشتغال ایجاد کند.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
ادامه داد :اگر مسئله ای مثل آب را درست مدیریت نکنیم
و همین روند کنونی را ادامه دهیم ،می تواند به مسئله ای
جدی و حتی تهدید امنیتی بدل شود.وی گفت :مسئله
محیط زیست همیشه در رأس سیاست ها و توجهات دولت
بوده و رئیس جمهور بارها اعالم کرده که دولت من ،دولت
محیط زیست است و هر کدام از نتایجی که امروز دست
پیدا کرده ایم ،دستاورد این موضوع است .امروز کیفیت
هوای ما در کالنشهرها نسبت به سه سال قبل بهتر است و
مثال در تهران همین االن حدود  ۶۰روز هوا نسبت به سال
 ۹۲بهتر شده است.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

از ﺧﺎﻃﺮ دلﻫﺎ ﻧﺮود ﯾﺎد ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ
اى آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎ ورد زﺑﺎﻧﯽ

ﺷﺎدروان ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﻓﺮخ ﻣﻌﻴﻦ اﻓﺸﺎرى )ﺻﺮاﻓﺎن ﺻﺎدﻗﯽ(

�ﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻫﻤﺴﺮ� دﻟﺴﻮز
و ﻣﺎدر� ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻓﺪا�ﺎر

را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ�رﺳﺎﻧﺪ.

ﺣﺎﺟﻴﻪﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻠﻴﺎن ﻧﺠﻒآﺑﺎدى

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘ�
ﺻﺒﺢ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ٩٥٫٨٫١٨

از ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠اﻟ�  ١٠:٣٠و ﻋﺼﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

را در ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز درﮔﺬﺷﺘﺶ
ﮔﺮاﻣ� ﻣ�دار�ﻢ.
ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان
 /٩٥٢٤٧٤٩٨آ

 ٩٥٫٨٫١٩از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ� ١٦

در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮاء ﭘﻨﺠﺮاه ﺳﻨﺎﺑﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﻣ�ﮔﺮدد.

ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ
ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮم

ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎدى ﻣﻘﺪم

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ اﻗﻮام،آﺷﻨﺎ�ﺎن و ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ� ﻫﺎ�
ﻣﻘﻴﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ  .ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﭘﻴ�ﺮ آن
ﻣﺮﺣﻮم دوﺷﻨﺒﻪ  ٩٥ /٨/١٧ﺳﺎﻋﺖ  ١٠از ﺣﺮم
ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رﺿﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ در ﻋﺼﺮ روزﻫﺎ� ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ١٨و  ١٩آﺑﺎﻧﻤﺎه از ﺳﺎﻋﺖ ١٤ﺗﺎ  ١٦در
ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻴﻦ
ﻣﻌﻠﻢ  ٤٠و  ٤٢ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
 /٩٥٢٤٧٩٢٥ل

ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎدى ﻣﻘﺪم و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﻴﺪ اول ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ اﻗﺪس ﻣﻴﺮﺻﺪراﯾﯽ) ﻗﻮام ﺻﺪرى(

ﻣﺮاﺳﻢ �ﺎدﺑﻮد� از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ�  ١٦روز دوﺷﻨﺒﻪ
 ٩٥٫٨٫١٧در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن
اﺣﻤﺪآﺑﺎد ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ� ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ
و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺻﺪرى
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻣﻴﺮﺻﺪراﯾﯽ و ﻗﻮام
 /٩٥٢٤٦٨١٢م

ﻣﺮﺣﻮم و ﺗﺴﻠ�ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى :ﺻﺮاﻓﺎن ﺻﺎدﻗﯽ
ﻣﻌﻴﻦاﻓﺸﺎرى -ﻣﻴﺮﻋﺎﺑﺪى -ﺟﺎوﯾﺪى
ﻣﺒﺎﺷﺮى -ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

 /٩٥٢٤٧١٥٩م

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺎدرى ﻣﻬﺮﺑﺎن

ﺳﻴﺪه اﻧﻴﺲ ﻓﺮداﻧﻴﺎن

ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ
ﺷﺎدروان

ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ
اﻓﺘﺨﺎرى ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ

ﺣﺎج ﮐﺎﻇﻢ آﺟﻴﻞ ﭼﯽ

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ
و ﺑﻪ روح ﭘﺎ�ﺶ درود ﻣ� ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ

ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻤ� زﻧﺎﻧﻪ در ﺗﺎر�ﺦ
 ٩٥٫٨٫١٧از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ� ١٦
در ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد ﻣﻴﻼد  ١٢ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﺎر� ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ
ﻣﺠﺘﺒ� ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﺷﻮد.
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺗﺴﻠ�
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده آﺟﻴﻞ ﭼﯽ

 /٩٥٢٤٤٤٧٦ف

اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻧﻘﺪر
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﻬﺮﯾﺎر

ﻣﻘﺪﺳﻴﺎن  -اﻓﺘﺨﺎرى

 /٩٥٢٤٧٣٤٩ف

ﻣﺼﻴﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣ�ﺗﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻣ�ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ��
ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

دارﯾﻮش ﺷﺠﺎع و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٤٦٨١٣م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺎدر اﺷﮑﺬرى
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻴﮋن اﺷﮑﺬرى
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﻟﻢ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

وﺣﻴﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٤٧٥٣٨ف

ﯾﺎ ﺣﻖ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻓﺮاﻣﺮز ﻣﻬﺮﯾﺎر

در ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮم

ﻣﻬﻴﻦ دوﻟﺘﯽ و اﻟﻬﺎم ﭘﻴﺮداورى

و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم

�ﺎد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ� و ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ� ﺑ� ﻣﻨﺘﺸﺎن ﮔﺬر ﻋﻤﺮ
را ﺑﺮ ﻣﺎ آﺳﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ �ﺎدﺷﺎن ﮔﺮاﻣ� ﺑﺎد

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ و ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻫﻤﺪرد�
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از درﮔﺎه
ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﺮت
و ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ .

ﻣﻬﺪى اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﭘﻮر و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٤٧٥١٠ف

آزرﻣﯽ -ﺣﺎﺟﻴﺎن -ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ
 /٩٥٢٤٦٠٩٣د

درﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺮﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺳﻼﻣﺘ� و ﺑﻘﺎ� ﻋﻤﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ
 /٩٥٢٤٦٩١٥م

اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﮐﻠﯽ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺻﺒﺮ و ﺳﻼﻣﺘ� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ .
دﮐﺘﺮ اﺳﺪﭘﻮر و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٤٧١٩٩پ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮاد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ
ِرﺋﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺎﻧﻮن ﺟﻮاﻫﺮات اﯾﺮان
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ

 /٩٥٢٤٧٥٣٦ف

ﺑﻮدﻧﺖ ﻧﻤﺎد ﮔﻮ�ﺎ� ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ� و ﺳﺨﺎوت و
ﻧﺒﻮدﻧﺖ ﺣﺴﺮت ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ  ٩٥/٠٨/١٨از ﺳﺎﻋﺖ
 ١٤اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ واﻗﻊ در
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ� اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه
و �ﺎدت را ارج ﻣ� ﻧﻬﻴﻢ.

آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﭘﻮر

 /٩٥٢٤٥٩٦٠ف

ﻟﻴﻼ ﺳﻴﺎﻣﮏ ﺳﻴﺎوش
ﺑﻬﻤﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﺎده

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎز
آزرﻣﯽ )ﻧﻮﻋﯽ(

 /٩٥٢٤٦٨٦٧ف

ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزى ﺗﻮس

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺧﻄﻴﺐ

ﻣﺎدر ﮔﺮاﻧﻘﺪرﻣﺎن

دﮐﺘﺮ ﻓﻀﻠﯽ ﻧﮋاد
دﮐﺘﺮ ﻏﻔﺎرزادﮔﺎن

درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮا�
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ�
ﺑﺮادر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﺷﺎدروان

 /٩٥٢٤٨٠٣٩م

دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ و ارﺟﻤﻨﺪ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﻮر

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺑﻬﺮام ﻋﻠﻴﺪوﺳﺘﯽ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﻴﻤ� در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ١٣٩٥٫٠٨٫١٨از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤:٠٠اﻟ�
 ١٦:٠٠در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺰﻫﺮا واﻗﻊ در ﭘﻨﺠﺮاه
ﺳﻨﺎﺑﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر �ﻠﻴﻪ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� و ﻫﻤﺸﻬﺮ�ﺎن
ﻣﺤﺘﺮمﺑﻴﺮﺟﻨﺪ�ﻣﻘﻴﻢﻣﺸﻬﺪﻣﻮﺟﺐاﻣﺘﻨﺎن
و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﻄﻴﺐ  -ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺧﻄﻴﺐ
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺧﻄﻴﺐ  -ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺧﻄﻴﺐ

معاوندرمانوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشکیاز
استقرارهفت بیمارستان صحرایی 235 ،آمبوالنس،
چهار بالگرد و هفت هزار نیروی بهداشتی  -درمانی
در ایام اربعین در سه مرز ایران با عراق خبر داد.محمد
آقاجانی دی��روز گفت :نیروهای بهداشتی  -درمانی
وزارت بهداشت در سه مرز چزابه ،شلمچه و مهران با
به کارگیری  235آمبوالنس 16 ،اتوبوس آمبوالنس،
چهار بالگرد و هفت هزار نیروی انسانی مستقرشدند و
بهزائرانایاماربعیندرعراقخدماترسانیمیکنند.
وی در بخش دیگری از گفت و گویش با ایرنا با اشاره
به برنامه های جدید وزارت بهداشت تا پایان دولت
یازدهماظهارکرد:ازابتدایامسالتاکنون 714تخت
اختصاصی زایمان در 132شهر افتتاح شده است و تا
آخرفعالیتدولتیازدهمتعداداینتختهادرکشوربه
هزارو 800تختاختصاصیزایمانمیرسد.آقاجانی
همچنین از کاهش  6.5درصدی سزارین با توجه به
افزایش خدمات زایمان طبیعی رایگان در کشور طی

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

ﯾﺎدﺑﻮد

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ�

تداوم بیش از دو قرن پیاده روی مردم
بهبهان تا قدمگاه امام رضا(ع)

معاون درمان وزیربهداشت:

اقتصاد مقاومتی بدون محیط زیست ممکن نیست

ﯾﺎدﺑﻮد

ﺑﺎ�ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر
ﮔﺮاﻧﻘﺪرﺗﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و
ﺧﻮد را در اﻧﺪوه ﺗﺎن ﺷﺮ�� ﻣ� داﻧﻴﻢ.
رواﻧﺶ ﺷﺎد و �ﺎدش ﮔﺮاﻣ� ﺑﺎد.

دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮى ﻧﻴﮏ -دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎرى
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺮﺧﻮش -ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪى ﻧﮋاد
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻘﻴﻤﯽ -ﭘﻮرﺷﻬﺴﻮار
ﻏﺮاب -ﻫﻨﮕﻮال

 /٩٥٢٤٦٦٩١م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى اﺻﻐﺮ ﺗﺸﮑﺮى ﺑﻬﺸﺘﯽ
و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ
اﺣﻤﺪ ﺗﺸﮑﺮى ﺑﻬﺸﺘﯽ
و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده،
ﻋﻠﻮ درﺟﺎت ﺑﺮا� ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ ﺑﺮا�
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن از درﮔﺎه اﺣﺪ�ﺖ ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ

ﺣﺴﻦ ﺻﺎدﻗﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٤٧٤٩٩ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺳﻌﻴﺪ ﺻﺒﺢ ﺧﻴﺰ

درﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮا�
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� را ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ .

ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزى ﺗﻮس

 /٩٥٢٤٦٠٠٨ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺳﺎﻟﺮوز درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺎدر ﻓﺪا�ﺎرم

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ

رواﻧﺸﺎد »ﻣﻬﻴﻨﺪﺧﺖ دوﻟﺘﯽ«

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ

و ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰ�ﺰم

رواﻧﺸﺎد »اﻟﻬﺎم ﭘﻴﺮداورى«

ﮔﺬﺷﺖ .د�ﺮوز ﺑﻪ ﺻﻔﺎ� وﺟﻮدﺷﺎن ﻣ� ﺑﺎﻟﻴﺪم و ا�ﻨ� ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﺎمﻧﻴ�ﺸﺎن ﺗ�ﻴﻪ ﻣ� زﻧﻢ� ،ﺎد آن ﻋﺰ�ﺰان ﻫﻤﻮاره ﺑﺮا�ﻢ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
روﺣﺸﺎن ﺷﺎد و �ﺎدﺷﺎن ﮔﺮاﻣ� ﺑﺎد.
ﻫﺎﻟﻪ ﭘﻴﺮداورى
 /٩٥٢٣٣٢٩٤م

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺎدرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ
ﻋﻠﻮدرﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان اﯾﺴﺘﺎ

 /٩٥٢٤٧٧٠٦ب
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یکسالگذشتهخبرداد.
▪ ▪بهرهبرداریازهزارتختروانپزشکیتاچندروزآینده

معاون درم��ان وزیربهداشت همچنین ازگسترش
خدماتسالمتخبردادوگفت:هزارتختروانپزشکی
جدیدطیچندروزآیندهدر 78شهرکشوربهرهبرداری
میشود.ویادامهداد12:خدمتروانپزشکیدرکتاب
ارزشهاینسبیخدماتسالمت،تعرفهگذاریشده
است که با تصویب شورای عالی بیمه در دولت یازدهم
تحتپوششبیمهقرارگرفتهاست.آقاجانیهمچنیناز
ارائهخدماتراینوپرایمریآنژیوپالستیدربیمارستان
های منتخب وزارت بهداشت خبر داد و گفت :از سال
گذشته در بیمارستان های منتخب وزارت بهداشت
خدمات درم��ان سریع سکته قلبی ارائ��ه می شود و با
اج��رای این طرح اف��راد دچارسکته قلبی درکمتر از
شش ساعت به خدمات و داروهای درمان این عارضه
دسترسیپیدامیکنند.

ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﮐﻠﯽ

همزمانبادههآخرصفروسالروزشهادتامامرضا(ع)،مردمشهرهای
بهبهان و منصوریه مسیر  13کیلومتری مساجد و امام زادگان این
شهرهاتاقدمگاهامامرضا(ع)راباپایپیادهطیمیکنندوبهعزاداری
می پردازند.به گزارش ستاد موکب رضوی در شهرستان بهبهان در
اینآیینسنتی–مذهبیکهسابقهایبیشازدوقرنراداراست،مردم
شهرهایبهبهان،منصوریهودیگرشهرهاوروستاهایاطرافبااجتماع
درامامزادگانومساجدبهبهانومنصوریه،دریکمراسمهماهنگبه
سمتقدمگاهومسجدتاریخیاینشهرحرکتمیکنندوموکبهای
رضوینیزدرطولمسیرازآنانپذیراییمیکنند.اینآیینباشکوهکه
در سال های اخیر در رسانه های سراسری به ویژه رسانه ملی بازتاب
خوبیداشتهاستبهعنوانباشکوهترینوطوالنیترینمراسمجنوب
کشورشناختهمیشودکهمردمازقشرهایمختلفضمنشرکتدر
آنباامامخویشنجوامیکنند.شایانذکراستکهشهرتاریخیارجان
بهعنوانیکیازشهرهایمسیرجادهوالیترضویاستکهطبقنقل
مورخان کاروان امام رضا(ع) در جریان هجرت آن حضرت از مدینه به
مروازآنعبورومدتیرانیزاتراقکردهاستکهمردماینشهرنسلدر
نسلاینمکانرامقدسشمردهوگرامیمیدارند.

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ و ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﮐﻠﯽ

ﺑﺎ اﻧﺪوه ﻓﺮاوان ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﮔﻔﺘﻪ،ﺑﺮا�ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟ�وﺗﻤﺎﻣ�ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺎ�ﺪار آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
دﮐﺘﺮ ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪى و ﺑﺎﻧﻮ

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ ﻓﻘﺪان اﺑﻮ� ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻣﺤﺘﺮم
آرزو� ﺳﻼﻣﺘ� دار�ﻢ.
دﮐﺘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺎﻫﺮودى -دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺴﺎ
دﮐﺘﺮ رﺣﻴﻢ ﺗﻘﻮى -دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده رﺿﺎﯾﯽ
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻬﺪوى
 /٩٥٢٤٧٠٦٦م

اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎى

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﺎج ﻃﺎﻫﺮ ﺣﺴﻦ زاده

 /٩٥٢٤٦٨٦٥م

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﮐﻠﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را
ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ

دﮐﺘﺮ اﺧﻮان رﺿﺎﯾﺖ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٤٦٨٥٢ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺧﻄﻴﺐ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم
آژاﻧﺲ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﯾﯽ آﻫﻨﮓ ﺳﻔﺮ

ﺑﺎاﻧﺪوه ﻓﺮاوان درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
آژاﻧﺲ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﯾﯽ ﺳﻴﻨﺎ ﺳﻴﺮ ادﯾﺒﻴﺎن

 /٩٥٢٤٧١٤٨ف

ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﺮ ﻭ ﺗﺎﻟﻢ
ﻭ ﻗﻠﺒﻰ ﻣﺎﻻﻣﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻭﻩ

ﻫﺠﺮان ﻫﻤ�ﻼﺳ� ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

ﺁﻗﺎﻯ ﺩﻛﺘﺮ ﻛﺮﻳﻢ ﺩﻭﻟﺘﻰ

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤ� داﻧﺸ�ﺪه ﭘﺰﺷ��
ﻣﺸﻬﺪ را ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺎن
و ﺟﺎﻣﻌﻪ داروﺳﺎزان
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎى ورودى ۵٧
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٤٧٢٨٤ق

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﮐﻠﯽ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

دﮐﺘﺮ ﺗﻘﻮى -دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪوى  -دﮐﺘﺮ داراﺑﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﻠﻴﺤﻪ ﮐﺸﻮرى  -دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﻴﺎر
ﺗﻮﮐﻠﯽ -دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ  -دﮐﺘﺮ ﻏﺮﯾﻔﯽ

 /٩٥٢٤٦٦٧٧ق

درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر

ﺣﺎج ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻋﺼﺎر ﺑﺎﯾﮕﯽ

ﭘﺪرﻫﻤﺴﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن
ﻋﻠﻮدرﺟﺎت را ﺑﺮا� آن ﻋﺰ�ﺰ ﺳﻔﺮ�ﺮده ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﺷﯽ زرﯾﻦ ﺧﺮاﺳﺎن
 /٩٥٢٤٧٦٩١م

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻬﺮﯾﺎر
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮاﻣﺮز ﻣﻬﺮﯾﺎر
و آذر ﺟﺎن

درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� �ﻨﻢ.

دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺎﻣﮏ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ -ﻟﻴﻼ ﭘﻴﺮداورى

 /٩٥٢٤٧٥٦١ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
اﺻﻐﺮ ﺗﺸﮑﺮى

ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن ﭘﺬ�ﺮا ﺑﺎﺷﻴﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻤﻴﺰى

 /٩٥٢٤٧٥٨٣ف

ﻧﻴﮏ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﮔﺮاﻧﻘﺪر
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم
ُﺻﻨﻌﯽ و ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ،درﮔﺬﺷﺖ
ﻧﻴ� اﻧﺪ�ﺶ و ﻧﻴ�ﻮ�ﺎر ﮔﺮاﻧﻘﺪر؛

زﻧﺪهﯾﺎدﭘﺮﯾﭽﻬﺮﻣﺆﺗﻤﻨﯽ
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰ�ﺰان ﺗﺴﻠﻴﺖ و ﺗﻌﺰ�ﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮا� آن ﺑﺎﻧﻮ� ﺑﺰرﮔﻮار ،آﻣﺮزش
و ﻫﻤﺠﻮار� ﺑﺎ ﻧﻴ�ﺎن و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ﺻﺒﺮ و ﺳﻼﻣﺘ� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
و ﻫﻴﺌﺖ اﻣﻨﺎى آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻴﺎض ﺑﺨﺶ )ﻋﺒﺪاﷲ ﻫﻨﺮى( ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٤٧٢٦٧آ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮى ﺣﻘﻴﻘﯽ )ﺑﺨﺘﻪ(
آﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽ
آﻗﺎى ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻫﻨﺮى
ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره

ﻣﻮﻧﺎ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮى )ﺑﺨﺘﻪ(
و دﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮم

ﺣﺎج ﮐﺎﻇﻢ آﺟﻴﻞ ﭼﯽ

را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از ا�ﻨ�ﻪ ﻣﺨﺎرج ﺗﻌﺰ�ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮ�ﺎر ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا آﺟﻴﻞ ﭼ�
ﺻﺮف ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ� در ا�ﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ �ﻤﺎل ﺗﺸ�ﺮ و ﻗﺪرداﻧ� را دار�ﻢ.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( -ﺧﻴﺮﯾﻪ ﻧﻮراﻟﺮﺿﺎ

)ع(

 /٩٥٢٤٥٥٧٩م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى

ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪﯾﺎن

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .
ﻣﺎرا در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى و اﻗﺘﺼﺎدى و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻫﺸﺘﻢ

 /٩٥٢٤٧١٨٤ب
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