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در دیدارهای جداگانه با ظریف و روحانی انجام شد

مذاکرات مقامات  3کشور از  3قاره در تهران
نمایندگان  3کشور از  3ق��اره مختلف روز گذشته با
مسئوالن کشورمان در تهران دیدار کردند .قائم مقام
وزرای خارجه سوریه و سوئد و وزیر امورخارجه توگو
میهماندستگاهدیپلماسیکشورمانبودند.گفتوگو
درباره همکاری های دوجانبه مشترک ،مسائل منطقه
ایوبینالمللی،ازجملهمحورهایمشترکاینرایزنی
هابود.
▪ ▪روحانی :تروریسم ابزار خوبی برای کشورها نبوده
ونیست

به گزارش ایسنا و تسنیم ،حجت االسالم و المسلمین
دکتر حسن روحانی در دیدار «رابرت داسی» وزیر امور
خارجه توگو با اشاره به ضرورت معرفی توانمندیها
و ظرفیتهای موجود در ای��ران و توگو به بخشهای
خصوصیدوکشور،خاطرنشانکرد:امروزشرکتهای
ایرانیتوانمندیهایبسیارخوبیدربخشهایمختلف

ازجملهصنعت،معدنوامورزیرساختیدارند وبهخوبی
قادرنددررقابتباشرکتهایبزرگخارجی،خدماتی
با کیفیت باالتر ارائه و در اجرای پروژه های زیربنایی
مشارکتکنند.رئیسجمهورباتأکیدبرضرورترایزنی
وهمکاریایرانوتوگودرسازمانهایبینالمللیبرای
حل و فصل مشکالت و معضالت جهانی ،گفت :امروز
به خطر افتادن صلح ،ثبات و امنیت در جهان از یک سو
و افراط  ،خشونت و تروریسم از سوی دیگر  ،دو چالش
مهمی است که جامعه جهانی با آن روبه رو است .دکتر
روحانی تجاوز و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها را
تهدیدی برای صلح و امنیت در جهان دانست و با اشاره
به ضرورت همکاری و مشارکت همه کشورها در مسیر
مبارزهباتروریسم،گفت:تروریسمهرگزابزارخوبیبرای
کشورها برای رسیدن به اهدافشان در منطقه نبوده و
نیست« .رابرت داسی» وزیر امور خارجه توگو نیز در این
دیدارگفت:امروزقارهآفریقانهبهقدرتهایاستعماری

بلکه به م��ردم این منطقه تعلق دارد و آن��ان خواستار
همکاری و گسترش مناسبات با کشورهای دوست ،به
ویژه ایران هستند .رابرت داسی ،وزیر امور خارجه توگو
همچنینبادکترظریفنیزدیداروگفتگوکرد.
دکتر الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در
دیدار فیصل مقداد ،قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه،
رواب��ط دو کشور جمهوری اسالمی ای��ران و جمهوری
عربی سوریه را عمیق ،دوستانه و تاریخی ارزیابی کرد و
گفت :ایران و سوریه دارای مناسباتی غنی و راهبردی
هستند .الریجانی با اشاره به مسائل منطقهای به ویژه
سوریه و مبارزه با گروههای تکفیری -تروریستی ،ادامه
داد :سوریه در خط مقدم مقاومت در مبارزه با تروریسم
و صهیونیسم است و از نظر سیاسی رفتار دولت سوریه
وشخصآقایبشاراسدبرایحلسیاسیبحرانبسیار
سنجیده بوده است .رئیس مجلس شورای اسالمی با
بیاناینکهبرخیکشورهایمنطقهوقدرتهایجهانی
لآتشافروزیهایکنونیدرسوریههستند،تاکید
مسئو 
کرد:آمریکاوهمپیمانانمنطقهایاشمشکالتفراوانی
را در منطقه به وجود آوردند که باید با تدبیر کشورهای
منطقه ،مانع از وارد آمدن خسارات بیشتر شد .فیصل

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻮﮐﺖ رﺷﻴﺪى )ﻣﻠﮏ(

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ
ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ درﮔﺬﺷﺖ
ﺷﺎدروان ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺣﺎج ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ﺣﺴﻴﻨﯽ

راﺑﻪاﻃﻼع�ﻠﻴﻪدوﺳﺘﺎنوآﺷﻨﺎ�ﺎنﻣ�رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻣﺮوز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ٩٥٫٨٫١٨
ﺳﺎﻋﺖ  ٩:٣٠ﺻﺒﺢ از ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ -ﺻﺤﻦ
آزاد� ﭘﺲ از ﻃﻮاف ﺑﻪ ﻃﺮف آراﻣﮕﺎه اﺑﺪ�اش
واﻗﻊ در ﺑﻬﺸﺖ رﺿﺎ )ع( اﻧﺠﺎم ﻣ�ﮔﻴﺮد.
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻤ� در
روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٨٫٢٠ﻋﺼﺮ  ١٤اﻟ� ١٦
در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺰﻫﺮا )س( واﻗﻊ در ﭘﻨﺠﺮاه ﺳﻨﺎﺑﺎد
ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى :رﺷﻴﺪى -ﻣﻠﮏ

را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ و ﺗﺪﻓﻴﻦ اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ١٠
ﺻﺒﺢ در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ روزﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ٩-١١
ﺻﺒﺢ و  ١٤-١٦ﻋﺼﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ا ...ا�ﺒﺮ واﻗﻊ در
اﺑﺘﺪا� ﺑﻠﻮار ﻣﺠﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
 /٩٥٢٤٩٢٤٣م
ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٢٤٩٣٤٠آ

▪ ▪دیدارظریفوقائممقاموزیرخارجهسوئد

هانیکا س��ودر قائم مقام وزی��ر ام��ور خارجه سوئد نیز
که به ای��ران سفر ک��رده ب��ود ،میهمان دیگر ظریف در
روز گذشته ب��ود .رواب��ط دوجانبه ،راهه��ای گسترش
همکاریها در حوزههای مختلف سیاسی و اقتصادی
بهویژههمکاریهایبانکی،روابطایرانواتحادیهاروپا،
موضوعاتمنطقهایوبینالمللی،ازجملهبحرانسوریه
ومعضلترانزیتموادمخدرازمحورهایاصلیرایزنیو
گفتوگوها بود .قائم مقام وزیر خارجه سوئد همچنین
با جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور
خارجه درباره مسائل دو جانبه ،منطقهای و بینالمللی
دیدارورایزنیکرد.همزمانهلناسانگلندسفیرسوئددر
تهراننیزدرگفتوگوباتسنیم،بابیاناینکه ایرانباید
شریکاقتصادیبزرگسوئدشوددربارهموانعآمریکایی
بر سر راه تجارت با ایران تاکید کرد :دولت سوئد این امر
راجدیانگاشتهوگفتوگوینزدیکیبانهادهایمالی
سوئدیومقاماتمربوطهآمریکاییداردتامسائلباقی
ماندهراحلکند.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﺑﺎ ﻗﻠﺒ� آ�ﻨﺪه از اﻧﺪوه و ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺎدر� ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻓﺪا�ﺎر ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮه ﺗﺸﮑﺮى ﺣﺪادﯾﺎن )اﯾﻮزى(

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ
ﻋﺼﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ١٩آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﺗﺎ  ١٦در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ
واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى :اﯾﻮزى  -ﺗﺸﮑﺮى ﺣﺪادﯾﺎن  -زﻧﺪى
رﺿﻮى  -ﮔﻨﻮدى  -وﺟﻮدى و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن

 /٩٥٢٤٨٧٦٦ف

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ

ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﺷﺎرع ﺷﻬﺮى
را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ اﻗﻮام  ،آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ٩٥٫٨٫١٨و
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٨٫١٩از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ�
 ١٦در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﻬﺪ� واﻗﻊ در رﺿﺎﺷﻬﺮ
ﺑﻠﻮار رﺿﻮ� ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد  .ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ
ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮم
و ﺗﺴﻠ� ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى :ﺷﺎرع ﺷﻬﺮى
ﯾﺪاﻟﻬﯽ ﺷﻬﺮى و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

 /٩٥٢٤٩٢٩٥ف

 /٩٥٢٤٨٢٩٩ف

را ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ا�ﺸﺎن
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻃﻼع
ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن
ﻣﺮﺣﻮم در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥/٨/٢٠از ﺳﺎﻋﺖ ٨:٣٠
اﻟ�  ١٠:٣٠در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣ�ﮔﺮدد.
ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� در ﻣﺮاﺳﻢ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن
ﻣﺮﺣﻮم وﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده راﻧﺎن ﺷﺮق

 /٩٥٢٤٨٢٨١خ

اﻧﺎ ﷲ و اﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﯽ

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤ�ﺎر ﻣﺤﺘﺮم

ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻢ دوﻟﺘﯽ

را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷ�� و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده آﻣﺮزش روح آن ﻓﻘﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ را از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٤٨٧٩٤آ

ﻣﺪﯾﺮ ارﺟﻤﻨﺪ -ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺰرﮔﻮار
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﺻﺮاﻓﺎن ﺻﺎدﻗﯽ

ﻓﻘﺪان ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ
اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ .ﻏﻔﺮان و رﺣﻤﺖ اﻟﻬ�
ﺑﺮا� آن ﻋﺰ�ﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺳﻼﻣﺘ�
و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻋﺰت ﺑﺮا� ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟ�
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل
ﺧﻮاﻫﺎﻧﻴﻢ.

ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﺻﺎدراﺗﯽ دورﯾﮑﺎ

ﺑﺎﻧﻮ ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﺒﺴﺘﺮى
)ﻫﻤﺴﺮ آﻗﺎ� ﻋﻠ� ﺟﺒﺎر� آزاد(

را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ٩٥٫٨٫١٨
ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ از ﻣﻨﺰل آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ واﻗﻊ در رﺿﺎﺷﻬﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧ�  ١ﭘﻼ�  ١٩٣ﺑﻄﺮف
ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﺎﺻﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ در روزﻫﺎ� ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٨٫١٩و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ٩٥٫٨٫٢٠
از ﺳﺎﻋﺖ  ٢اﻟ�  ٤ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻧﺼﺮت ﻧﺒﺶ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ  ١٠ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى :ﺟﺒﺎرى آزاد -ﻣﺸﺘﺎق ﺷﺒﺴﺘﺮى -واﺛﻘﯽ ﻓﺮ -روح ﺑﺨﺶ -ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن
دﮐﺘﺮ ﺷﺒﺴﺘﺮى -ﻣﻴﺮاب ﺷﺒﺴﺘﺮى -ﺷﻔﻴﻌﯽ -ﺑﺮﻗﯽ -ﺣﺎﺟﯽ اﺣﻤﺪى

 /٩٥٢٤٨٣٩١ق

ﺑﺎ اﻧﺪوه ﻓﺮاوان درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺎدرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﻓﻘﺪان
ﺧﻮرﺷﻴﺪ زﻧﺪﮔﻴﺘﺎن ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﻮرى

�ﺎدش ﮔﺮاﻣ� ﺑﺎد.
ﺧﺎﻧﻮاده ات

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﺮﺳﻨﻞ
آژاﻧﺲ ﻋﻤﺮان ﮔﺸﺖ

 /٩٥٢٤٨٥٩٢م

 /٩٥٢٤٨١٥٢م

ﺭ

ﺟﻨﺎب ﻣﻬﻨﺪس
ﻋﻠﯽ ﺻﺮاﻓﺎن ﺻﺎدﻗﯽ

ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﮕﺮﯾﻴﻢ ﭼﻮن اﺑﺮ در ﺑﻬﺎران
ﮐﺰ ﺳﻨﮓ ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻴﺰد روز وداع ﯾﺎران

اﻧﺪوه ﻣﺎ در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن آن ﻋﺰ�ﺰ
ﺑﺰرﮔﻮار در واژهﻫﺎ ﻧﻤ�ﮔﻨﺠﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣ�ﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮا�ﺘﺎن ﺻﺒﺮ�
ﻋﻈﻴﻢ و ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم روﺣ� ﺷﺎد و آرام
ﻃﻠﺐ �ﻨﻴﻢ.

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﻟﻢ درﮔﺬﺷﺖ

ﻫﻤﺴﺮ  ،ﭘﺪر وﺑﺮادر� دﻟﺴﻮز و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺷﺎدروان

ﮐﯽ رﻓﺘﻪ اى ز دل ﮐﻪ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻨﻢ ﺗﺮا

ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺎرى

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻤﺎن ﻣﺮﺣﻮم

ﺳﻴﺪاﺣﺴﺎن -ﺳﻴﺪاﯾﻤﺎن -ﺳﻴﺪﻋﻤﺎد
اﻟﻬﺎماﻟﺴﺎدات و ﺳﻴﺪﻋﻤﻴﺪ ﻣﻴﺮﻋﺎﻗﻞ

ﺣﺎج اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻣﺎﻧﻴﺎن ﺑﻴﺪﺧﺘﯽ

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم

راﺑﻪاﻃﻼع�ﻠﻴﻪاﻗﻮام،آﺷﻨﺎ�ﺎنودوﺳﺘﺎنﻣ�رﺳﺎﻧﺪ.

ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ آن ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ از ﺻﺤﻦ آزاد� ﺑﻪ ﺳﻮ�
آراﻣﮕﺎه اﺑﺪ�اش در ﺻﺤﻦ ﺟﻤﻬﻮر� ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮ� ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.

ﻣﺠﺎﻟﺲ �ﺎدﺑﻮد آن ﻣﺮﺣﻮم ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﻋﺖ  ٩اﻟ�  ١١و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ١٤

اﻟ�  ١٦و ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ  ١٤اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺰﻫﺮا واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن

اﺣﻤﺪآﺑﺎد -ﺑﻴﻦ اﺑﻮذر و رﺿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .ﺗﺸﺮ�ﻒ ﻓﺮﻣﺎ�� ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ�

ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮم و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 /٩٥٢٤٨٣٣٢م

 /٩٥٢٤٦٧٢٢م

در دﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد

درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮادرﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﺷﺎدروان

ﺣﺎج ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻓﺮزان ﻓﺮ)ﻣﺒﻬﻮت(
ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺒﺮى ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ و
ﺧﺎﻃﺮه آﻧﺎن را ﮔﺮاﻣ� ﻣﻴﺪار�ﻢ

 /٩٥٢٤٨٦٧٢م

ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎ ﺑﻬﺎرى

را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻧ� و ﺑﻬﺎر�
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم
ﻏﻔﺮان اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ آرزو ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ

ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪﮐﺎﺧﮑﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٤٨٥٢٧ف

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 ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﻬﺮﯾﺎر
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن
را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از درﮔﺎه ا�ﺰد ��ﺘﺎ ﺑﺮا� آن
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﭘﺴﺮان

 /٩٥٢٤٨٣٦٩ل

آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس وﺣﻴﺪ رﺿﺎ ﺑﻬﺎرى

ﻣﺼﻴﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن ﺷﺎدروان

ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ آﻗﺎ ﺑﻬﺎرى

را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻔﺮان
واﺳﻌﻪ اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ آرزو ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻴﺎن ﻫﻠﺚ دارو

 /٩٥٢٤٨٥٢٤ف

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

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺑﻬﺮام ﻋﻠﻴﺪوﺳﺘﯽ

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.

ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزى ﺗﻮس

 /٩٥٢٤٥٩٦٠ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﯽ
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻠﺪ�ﻨﮓ ژ�ﺎژﻃﻮس

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﯽ
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
اﺣﺴﺎن ﺧﺪاداد ﺣﺴﻴﻨﯽ)ﻫﺘﻞ آﻓﺘﺎب(

 /٩٥٢٤٨٨٢٤پ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى وﺣﻴﺪ ﺑﻬﺎرى
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� از درﮔﺎه
ﺑﺎر�ﺘﻌﺎﻟ� ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

ﻋﻠﯽ ﻓﺨﺎر

 /٩٥٢٤٩١٤٠ف

ﭼﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﺎور ﻧﺒﻮدﻧﺶ و ﻗﺒﻮل ﻧﺪﯾﺪﻧﺶ

دﻧﻴﺎ� ﺑﺎاوﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻴﺎﻣﻮﺧﺖ �ﻪ ﺑ� او ﭼﻪ �ﻨﻴﻢ ،اﻣﺎ وﻓﺎ�ﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺖ �ﻪ ﻣﺤﺒﺖﻫﺎ�
ﺑ�ﻣﻨﺖ و ﺑ�ﺻﺪا� او را �ﻪ ﺟﺎوداﻧﻪ در ﺟﺎن زﻧﺪﮔﻴﻤﺎن ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧ�ﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ اﺣﺘﺮام و ﺣﻖﺷﻨﺎﺳ� و ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﭙﺎس ،ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرداﻧ� و ﺗﺸ�ﺮ ﺧﻮد را از
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﻋﺰ�ﺰان ،ﺳﺮوران ،دوﺳﺘﺎن ،آﺷﻨﺎ�ﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن �ﻪ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج �ﺸﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ
ﺗﺸﻴﻴﻊ و ﺗﺪﻓﻴﻦ و ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰ�ﺰ و ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻧﺎزﻧﻴﻦﻣﺎن

ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر ﺷﺎدروان ﺣﺎج ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺼﻴﺮﯾﺎن

وﺑﺎ�ﺎدﻣﺎدرﻓﺪا�ﺎروﭘﺪرﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻤﺎن

ﺣﺎج ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺒﻬﻮت

ﻣﺼﻴﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر
ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن ﺷﺎدروان

اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﮐﻠﯽ

 /٩٥٢٤٨١٢٥ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
ﺑﻬﺮام ﻋﻠﯽ دوﺳﺘﯽ

که در آن زمان در طول مسیر بیش از
 ۱۰۰نفر حضور نداشتند و ما امروز را
تصور نمی کردیم.
حضرت آیت ا ...مکارم شیرازی بیان
داش��ت:اگ��ر آن روز ب��ه جابر حرکت
شیعیان را در امروز می گفتند برایش
قابل تصور نبود چراکه ام��روز مسیر
طوالنی نجف تا کربال مملو از جمعیت،
موکب ،خدمت رسانی و ارائه صدها
خدمت فرهنگی و اجتماعی است.
وی تصریح کرد :احترام به مقدسات
اه���ل س��ن��ت م��س��ئ��ل��ه م��ه��م دی��گ��ری
اس���ت ک��ه اگ���ر رع��ای��ت ش���ود موجب
ه��م��دل��ی و وح����دت ب��ی��ش از پیش
مسلمین می شود و نباید به مسائل
اختالفی دام��ن زد ،چ��را ک��ه موجب
پ��راک��ن��دگ��ی ام��ت اس�ل�ام م��ی ش��ود.

ﺳﺮﮐﺎر ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻧﯽ
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس وﺣﻴﺪ رﺿﺎ ﺑﻬﺎرى
ﻣﻬﻨﺪس اﻣﻴﺮ رﺿﺎ ﺑﻬﺎرى
و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻬﺎرى

 /٩٥٢٤٨٥٢٠م

دﮐﺘﺮ ﭘﺮﯾﺴﺎ ﺳﻌﻴﺪى
و دﮐﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﻣﻴﺮﺻﺪراﺋﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﺑﻬﺎرى ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

ﻣﺪﻧﯽ -ﺷﻬﺮام -ﺟﺎﻫﺪى ﻧﻴﺎ

 /٩٥٢٤٧٥١٨ف

دﮐﺘﺮ زﯾﺮک  -دﮐﺘﺮ رﺿﻮى  -دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻣﺸﮑﯽ
دﮐﺘﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪى
 /٩٥٢٤٦٩٩٠ق

ﺷﺎرع ﺷﻬﺮى

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﯽ

اﻧﺪوه از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر� ﻣﻬﺮﺑﺎن
و دﻟﺴﻮز را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺑﺮا� آن
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ رﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﺳﻴﺪرﺿﺎ

دﮐﺘﺮ ﺳﻴﻤﺎ ﺳﺎﻻرى راد

یکی از مراجع تقلید شیعه در قم گفت:
در راهپیمایی اربعین حسینی باید با
احترام به همه مقدسات ادیان الهی
به ویژه مقدسات اهل سنت ،همدلی،
و ح��دت و انسجام امت اس�لام را رقم
زد.
ب��ه گ����زارش خ���ب���رگ���زاری«ح���وزه»،
حضرت آیت ا ...ناصرمکارم شیرازی
دی��روز در دی��دار برنامه ری��زان موکب
حضرت معصومه(س) با اشاره به این
که راهپیمایی اربعین یک تبلیغات
پرشور ،پرفایده و ریشه دار برای عالم
اسالم و تشیع است اظهارکرد :بیش
از  ۵۰سال پیش برای تحصیل به عراق
رفته بودم و خدا توفیق داد دو بار در
راهپیمایی اربعین امام حسین از نجف
تا کربال شرکت کرده ام با این تفاوت

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﮐﻠﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ
ﻫﻤ�ﺎر ﮔﺮاﻣ�  ،اﺳﻮه اﺧﻼق ﻣﺮﺣﻮم

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ درﮔﺬﺷﺖ
ﻓﺮزﻧﺪ� ﺑﺮوﻣﻨﺪ  ،ﻫﻤﺴﺮ� ﻓﺪا�ﺎر
و ﭘﺰﺷ�� ﻧﻤﻮﻧﻪ

آیت ا ...مکارم شیرازی :احترام به مقدسات
اهل سنت در راهپیمایی اربعین ضروری است

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى رﺿﺎ رزﻣﯽ
و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم رزﻣﯽ

اﻧﺎﷲ و اﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن

ﺗﻨﻬﺎ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ

را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ آن
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ٩٥٫٨٫١٩ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ
از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺰل واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﺳﻨﺎﺑﺎد -ﺑﻴﻦ �ﻼﻫﺪوز و ﺷﻬﺮ�ﺎر
ﺑﻪ ﺳﻮ� ﺑﻬﺸﺖ رﺿﺎ)ع(
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺳﺎﻻرى راد -راﺳﺘﺎ
ﺛﻘﻔﯽ ﻣﻘﺪم  -ﺳﺎﻻرى ﻗﺎﯾﻦ
ﺧﺰاﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ

مقداد نیز در این دیدار با ادای احترام به شهدای مدافع
حرم در سوریه تاکید کرد :ام��روز خون دو ملت ایران
و سوریه در دفاع از ارزشه��ا با هم عجین شده است و
دشمنانتالشمیکنندحربهفشارتحریماقتصادیرا
بهمردمسوریهبیشترکنند.
دکتر والیتی ،رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیز پس از دیدار فیصل مقداد
گفت :بدون تردید محور مقاومت با همکار یهای
بین کشورهای خ��ط مقاومت ب��ه وی��ژه ب��ا انتخاب
رئیسجمهور جدید لبنان هر روز قو یتر میشود.
والیتی با بیان ا ی��ن که پیروزی سریع و ب��رق آسای
نیروهای ارتش و نیروهای مردمی سوریه ،تروریستها
را هر روز ضعیفتر میکند ،اف��زود :همکار یهای
جمهوری اس�لام��ی ای���ران ب��ا س��ور ی��ه کمک ب��ه خط
مقاومت است .در حقیقت کمک به خط مقاومت در
برابر هجوم آمریکا و عامالن آن در منطقه است .قائم
مقام وزیر خارجه سوریه نیز در دیدار با والیتی گفت:
بشار اسد به هیئتهایی که به سوریه میآیند میگوید
که با دستان پاکی مثل مقام معظم رهبری به چنین
پیروزیهایی دست یافتهایم .فیصل مقداد در ادامه

سفر خود به تهران با ظریف نیز دیدار و گفت وگو کرد.
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روﺣﺸﺎن ﺷﺎد

ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮان

 /٩٥٢٤٥٤١٢د

ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﻮده و �ﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم و اﻋﻼﻣﻴﻪ و ﭼﺎپ ﺑﻨﺮ و درج آﮔﻬ� در روزﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺜﺎر ﺗﺎج
ﮔﻞ ،اﺑﺮاز ﻫﻤﺪرد� �ﺮده و ﻣﺮﻫﻤ� ﺑﺮ ﻗﻠﺐ داﻏﺪارﻣﺎن ﺷﺪ�ﺪ ،ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪ�ﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار�
ﻣ��ﻨﻴﻢ و ﻧﻴ�ﻮﺗﺮ�ﻦ دﻋﺎﻫﺎ� ﺧﻮد را ﻧﺜﺎرﺗﺎن ﻣ��ﻨﻴﻢ و از ا�ﻦ�ﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻟﻤﺎت روﺣ� ﻓﺮاوان
و �ﺜﺮت ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﻮاران ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻗﺪرداﻧ� ﺣﻀﻮر� از ﺗ� ﺗ� ﺷﻤﺎ ﻋﺰ�ﺰان ﻧﺸﺪها�ﻢ ،ﻗﻠﺒﺎ ﭘﻮزش
ﻣ�ﻃﻠﺒﻴﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺼﻴﺮﯾﺎن

 /٩٥٢٤٨٧٩٥م
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