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جزئیات فساد در صندوق فرهنگیان در اظهارات اژهای

سرمایه و هم بعضی از مشتریان این صندوق و یا داللهای
بین این صندوق و بانک و یا بین بانک با برخی از کسانی که
تسهیالت گرفتهاند ،وارد شده است.

اژهای:دولتگزارشیازحقوقهاینجومیبهقوهقضائیهندادهودیوانمحاسباتهمهنوزاعالمجرمنکردهاست
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای سخنگوی قوه
قضائیه در یکصد و چهارمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود به تشریح
آخرین وضعیت پروند ههای مهم و معروف پرداخت و به
پرسشهای نمایندگان رسانهها درباره مسائل حقوقی و
قضایی روز پاسخ داد.
ِ
▪ ▪دولتگزارشیازحقوقهاینجومیبهقوهقضائیهنداده
ودیوانمحاسباتهمهنوزاعالمجرمنکردهاست

ﺑﻪ ﮔﺰارش میزان ،محسنی اژه ای با بیان اینکه چند ماه
از موضوع حقوق های نجومی گذشته است ،تاکید کرد:
مردم به حق انتظار دارند که نظام  ،دولت و قوه قضائیه اقدام
درخ��وری انجام ده��د .دول��ت گفته است در حال بررسی
هستیم و قوه قضائیه هم منتظر پاسخ مانده است .تا امروز
هیچ م��وردی از سوی دولت به قوه قضائیه گ��زارش نشده
است .وی ادامه داد :دیوان محاسبات وارد موضوع شده و
گزارشیبهمجلسدادهاستکهچندیپیشدرستادمبارزه
با مفاسد اقتصادی رئیس دی��وان محاسبات این گزارش
را ارائه کرد .در آنجا تعیین شد چه کسانی باید پولشان را
مسترد کنند و اعالم شد که تا پایان آبان ماه صبر کنند تا کار
تمام شود .تا به امروز از ناحیه دیوان محاسبات به قوه قضائیه
اع�لام جرمی نشده اس��ت .حجت االس�لام و المسلمین
محسنی اژه ای خاطر نشان کرد :چندی پیش دادستان
کل کشور ماموریت پیدا کرد موضوع را از جنبه های مختلف
بررسی کرده و گزارش آن را اعالم کند .سازمان بازرسی
کل کشور نیز لیست هایی را تهیه کرده که بیش از اسنادی
است که دیوان محاسبات به آن رسیده بود .این لیست برای
دادستان تهران ارسال شده و از طرف دادستان نامه نگاری
شده است که سازمان ها ،گزارشات و اطالعات خود را ارائه
دهند که دولت تا کنون حدود  13نفر را یا جابجا یا برکنار
کرده است .حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای

تصریح کرد :چند مورد را بهطور موردی بازرسی کل کشور و
اطالعات سپاه اعالم کردند که آنها به شعبه بازپرسی اعالم
شده و در حال رسیدگی هستند.
▪ ▪در پرونده امالک شهرداری ،با انتشار سند محرمانه
برخوردشدهاست

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خبرهایی از پرونده واگذاری
امالک شهرداری تهران داد و گفت :پس از آنکه بازرسی کل
کشور وارد شد ،شهرداری هم در حال بررسی موضوع بود که
هنوزگزارشبازرسیکلکشورتمامنشدهبود،بعضیازافراد
نفسانتشارسندمحرمانه،جرماست.
آنرامنتشرکردندکه ِ
دراینپروندهباافشایفسادبرخوردنشده؛بلکهباانتشارسند
محرمانهبرخوردشدهاست.سخنگویقوهقضائیهادامهداد:
مسئلهشهرداریدرحالپیگیریاستومتوقفنشدهاست .در
مورد چگونگی پیگیری ،دادستان کل کشور موظف شد و
گزارش آن هم به دادستان تهران اعالم شد .حجت االسالم و
المسلمینمحسنیاژهایازدادستانتهرانخواستپرونده
شهرداریراضمندقت،تسریعکندوهرفردیاشخصیتیکه
جرمیمرتکبشده،بدونچشمپوشیبهآنرسیدگیکنند.

▪ ▪پروندهمتهمینریختهگراندرانتظارتعیینوقترسیدگی

سخنگوی ق��وه قضائیه در خصوص پ��رون��ده گ��روه ریخته
گران اظهار داشت :این پرونده  41متهم دارد و برای 41
نفر کیفر خواست صادر شده و به دادگاه ارجاع داده شده
است که اکنون درحال مطالعه توسط دادگاه است و بعد از
مطالعه وقت رسیدگی اعالم خواهد شد .اتهامات این 41
نفر اتهامات مالی است.

▪ ▪محکومیتیکقاضیبهحبسوشالقوبازداشت 3وکیل

معاوناولقوهقضائیهخاطرنشانکرد:مابینجلسهقبلواین

جلسه 3نفرازکارکنانادارهاموالتملیکییزدبهخاطرمسائل
مالیوتخلفاتشانبازداشتشدهاندواحتمالبازداشتافراد
دیگری نیز وجود دارد .وی در خصوص حکم یک قاضی که
قبالدستگیرشدهبود،گفت:اینفردبهحبس،جزاینقدی،
انفصالازخدماتدولتیو20ضربهشالقمحکومشدهاست.
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد :یک
کارمندتامیناجتماعیبهیکسالحبس،یکسالانفصال
از خدمات دولتی  ،جزای نقدی و شالق محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت :در آبان ماه  3وکیل
بازداشتشدهاند؛یکنفرقاضیتحتتعقیبقرارگرفتهویک
نفرازمحیطزیستتهراننیزتحتتعقیباست.
▪ ▪پروندهپزشکتبریزی

سخنگویقوهقضائیهبااشارهبهپروندهپزشکتبریزیگفت:
پس از تحقیقات مشخص شد که غذا نذری نبوده و در ادامه
پزشک هم اعتراف کرد که غذا نذری نبوده و با نشان دادن
فیش های پرداختی غذا از رستوران مورد نظر ،خرید غذا از
رستوراناثباتشد .درتحقیقاتبعدیتصاویربهدستآمده
از دوربین های رستوران ،خرید غذا از آن را تایید کرد و این
پزشکبازداشتاست .حجتاالسالموالمسلمینمحسنی
اژه ای با بیان اینکه چند مطلب در این پرونده مشکوک است،
گفت :پزشک ابتدا گفته بود غذا نذری است و بعد مشخص
شد که غذا نذری نیست و دوم اینکه اگر چه گفته بودند وی
خیر بیماران را به داروخانه معرفی می
با عنوان یک پزشک ّ
کند و هزینه آنها را می دهد ،اما تاکنون هیچ بیماری که از
طرف او به داروخانه رفته باشد ،شناسایی نشده است؛ اما
بعد مشخص شد که یکی از بستگان او ،وی را به عنوان یک
خیر معرفی کرده است .وی افزود :سمی در بدن
پزشک ّ
فوتیها بوده که با سم باقی مانده در غذاها یکسان بوده
است و اگر این مسائل بهدقت کشف نمی شد ،عده ای اذهان
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▪ ▪از 12هزارو 500میلیاردتومانتسهیالتبانکسرمایه
حدود 8هزارمیلیاردتومانآنمعوقهاست

عمومی را نسبت به ارزش ها بدبین می کردند.
▪ ▪پاسخبهنامهبرخینمایندگانمجلس

ویدرپاسخبهنامهایکهچندیپیشبرخیازنمایندگان در
موردیکیازمحکومین ،بهرئیسقوهقضائیه نوشتند،گفت:
دراین نامهچندمطلب است که من چند مورد آن را می گویم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تماس تلفنی که با دادستان
داشت،عنوانکرد:دادستانبهبندهگفتهیچنامهرسمیبه
من نرسیده؛امامندرسایتهامتنآنراخواندهاموبهزودی
جواب می دهم .حجت االسالم و المسلمین محسنی اژهای
با قرائت بخشی از این نامه مبنی بر اینکه حکم مورد نظر به
استناد ماده  134قانون مجازات اسالمی صحیحا صادر
نگردیده و ماده مذکور در این مورد اشاره دارد که در ارتکاب
جرم اشد ( 10سال
سه جرم تعزیری ،مرتکب باید به مجازات ِ
) محکوم شود ،گفت :از نمایندگان انتظار نیست که چنین
برداشت نادرستی از ماده  134کرده باشند؛ این کامال
اشتباه است .ماده  134میگوید اگر کسی سه جرم داشته
باشد ،هر کدام از جرائم را باید اشد داد  ،نه اینکه به یک اشد
محکوم کرد.وی یاد آور شد :قبل از اینکه این قانون در سال
 92تصویب شود ،هر کس که جرمی مرتکب می شد ،قاضی
می توانست مجازات حداقل ،حد وسط و یا حداکثر را برای
او صادر کند؛ اما طبق این قانون ،قاضی موظف است که
مجازات حداکثر را صادر کند.حجت االسالم و المسلمین
محسنی اژه ای در پاسخ به بخش دیگری ازاین نامه بیان
داشت :قانون را قوه قضائیه تصویب نکرده؛ بلکه مجلس
تصویب کرده و شورای نگهبان هم تایید کرده است.

▪ ▪آخرینوضعیتپروندهصندوقذخیرهفرهنگیان

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره
فرهنگیان به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت :اینطور که به

بنده گزارش شده ،این صندوق در سال  74برای کمک به
فرهنگیان تاسیس میشود ،هر نفر از فرهنگیان مختار بوده
که ماهیانه  5درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق
وارد کند و الزامی نیز نبوده است و بعد در پایان هر سال هر
میزان که فرهنگیان به این صندوق واریز کردند ،دولت نیز
موظف بوده معادل آن را به این صندوق واریز کند تا به یکی
از منابع درآمدی صندوق تبدیل شود .سخنگوی قوه قضائیه
تصریح کرد :این صندوق نیز مثل بسیاری از صندوقهای
دیگر منابع درآم��دی را به سمت فعالیت اقتصادی برده
است و حدود  100شرکت تشکیل دادهاند که یکی از آنها
بانک سرمایه بوده است.حجت االسالم و المسلمین اژهای
اضافه کرد :بانک سرمایه حدود  10سال پیش به عنوان
ششمین بانک خصوصی تاسیس میشود که کل آن برای
صندوق نیست و  47.66درصد از سهام این بانک مربوط
به صندوق ذخیره فرهنگیان است و  38.04درصد نیز به
گروه ریخته گران تعلق دارد و مابقی متفرقه است .وی ادامه
داد:پروندهایکهاکنوندراینزمینهتشکیلشده،پروندهای
مرکب از این صندوق و به عنوان یکی از سهامداران صندوق
در بانک سرمایه است.
▪ ▪درطول 10سالفعالیت 13،بارمدیریاسرپرستبانک
سرمایه تغییرکردهاست

معاون اول قوه قضائیه در تحلیل این موضوع گفت :به دلیل
اینکه دو سهامدار بزرگ بانک سرمایه گروه ریخته گران و
صندوق ذخیره فرهنگیان بوده اند ،در طول این  10سال
فعالیت 13 ،بار مدیر یا سرپرست بانک سرمایه تغییر کرده
است و بانکی که مرتب مدیرعاملش تغییر کند ،فی نفسه
ممکن است دچار اشکاالتی شود .سخنگوی دستگاه قضا
تصریح کرد:در حال حاضر اتهام فساد مالی هم به بعضی
از دست اندرکاران این صندوق ،هم دست اندرکاران بانک

وی ادامه داد :بانک سرمایه که حدود  48درصد سهام آن
متعلق به صندوق بوده است ،در طول این مدت حدود 12
هزارو  500میلیارد تومان تسهیالت در مجموع ارائه داده
استکهالبتهطبیعیاستکهاینرقمسالهایاولکمبودهو
هرچهبهسالهایآخررسیده،بیشتروبیشترشدهاستکهاز
اینمقدارتسهیالتچیزیدرحدود 8هزارمیلیاردتومانآن
معوقه است .وقتی بانکی  12هزار میلیارد تومان تسهیالت
بدهد که 8هزار میلیارد تومان آن معوقه باشد ،خیلی مشکل
دارد .حجت االسالم و المسلمین اژهای یادآور شد :در اینجا
دو یا سه فساد اتفاق افتاده است و قاضی و بازپرس باید عنوان
اینفسادهاراتشخیصبدهند؛ولیدرمجموعبهکسانیکه
تسهیالت دادهان��د ،در ازای پرداخت تسهیالت ،تسهیالت
دهندگانمنفعتشخصیبردهاند.

▪ ▪امالکی را بعضا تا  5برابر و یا بیشتر از قیمت واقعی
کارشناسیکردند

وی تصریح کرد :در این پرونده بین کسانی که حسابهای
خودشان را تسویه کردند با کسانی که تسهیالت داده و با
کارشناس تبانی صورت گرفته است ،امالکی را بعضا تا 5
برابر و یا بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کردند و بعد ملک
را بابت بدهی به بانک ارائه دادهاند .سخنگوی قوه قضائیه
در بیان مصادیقی در این زمینه اظهار کرد :به عنوان مثال
یک کارشناس ظرف سه یا چهار روز در سال  94ملکی را
در الهیه تهران  41میلیارد تومان کارشناسی کرد و پس
از آن به فاصله چند روز همین ملک  227میلیارد تومان
کارشناسی شد و بابت بدهی به بانک تحویل شد که یکی
از این افراد اکنون بازداشت است و در ازای آن نیز فالن
آپارتمان یا فالن ملک را به کسانی داده که این اقدامات را
برایشان انجام داده اند .سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان
کرد :این پرونده در دست بررسی است ،هم کارشناس ،هم
افرادی از صندوق و هم افرادی از بانک تحت تعقیب قرار
گرفتهاند و بدیهی است که رسیدگی به اینگونه پروندهها
زمانبر و پیچیده است.

▪ ▪عمده تخلفات صورت گرفته مربوط به سالهای  94و
 95است

بهگزارشفارسویدراینزمینهگفت:عمدهتخلفاتصورت
گرفته در این پرونده مربوط به سالهای  94و  95است.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺷﺎدروان

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻧﺼﻴﺮاﯾﯽ ﺣﻘﻴﻘﯽ

ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺷﺠﺎع ﺳﻨﮕﭽﻮﻟﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ�

دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻧﻌﻴﻤﯽ ﺗﺎﺟﺪار

را در آﻣﺮ��ﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ اﻗﻮام ،دوﺳﺘﺎن و
آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٨٫٢٥ﺳﺎﻋﺖ
 ١٠ﺻﺒﺢ از ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﻴﻊ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ٢٦
و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٢٧آﺑﺎن در ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
ﻧﺼﺮت واﻗﻊ در ﺳﻨﺎﺑﺎد از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ� ١٦
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .ﺗﺸﺮ�ﻒ ﻓﺮﻣﺎ�� ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم

 /٩٥٢٥٥١٨٤م

ﮐﯽ رﻓﺘﻪ اى ز دل ﮐﻪ ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻨﻢ ﺗﻮرا
ﮐﯽ ﺑﻮده اى ﻧﻬﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻢ ﺗﻮ را
ﻏﺎﯾﺐ ﻧﮕﺸﺘﻪ اى ﮐﻪ ﺷﻮم ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻀﻮر
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺸﺘﻪ اى ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺪا ﮐﻨﻢ ﺗﻮ را
ﻫﻔﺖ روز ازﻧﺪ�ﺪن زﻧﺪه �ﺎد ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻤ� روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫٨٫٢٥از ﺳﺎﻋﺖ
 ١٤اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم ﺑﺮﮔﺰار
ﻣ� ﮔﺮدد .ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎد�
روح آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ دل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى:ﺷﺠﺎعﺳﻨﮕﭽﻮﻟﯽ،ﻧﺼﻴﺮاﯾﯽﺣﻘﻴﻘﯽ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ
 /٩٥٢٥٥٢٩٤م

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺴﯽ ﻧﺼﺮى ﺷﺎﻫﺮودى
)ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن(

درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰ و ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪى

را از ﻃﺮف ﺗﻤﺎﻣ� �ﺎر�ﻨﺎن ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش و ﻣﻐﻔﺮت آن

 /٩٥٢٥٥٠٣٤پ

ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ اﻓﺴﺮ ﺗﻮﮐﻠﯽ
ﻫﻤﺴﺮ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺣﻤﺪﯾﺎن

ﭘﺪر ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﻣﺎﻧﻪ
ﭘﺪر ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺪاى اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺪرﯾﻌﻨﯽ ﻏﺮور و ﻣﺴﺘﯽ ﻣﻦ
ﭘﺪر ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻦ
ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ

ﺣﺎج رﺿﺎ ﻓﺨﺎر
را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج رﺿﺎ ﻓﺨﺎر

 /٩٥٢٥٥٣٨٢آ

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ اﻗﻮام ،دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﭘﻴ�ﺮ آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  ٢٤آﺑﺎن ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ از ﺻﺤﻦ آزاد� ﺑﻪ ﺳﻮ�
آراﻣﮕﺎه اﺑﺪ� اش در ﺻﺤﻦ ﺟﻤﻬﻮر� ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮ� ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن ﻋﺰ�ﺰ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٢٥و  ٢٦آﺑﺎن ،ﻋﺼﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ٢اﻟ�  ٤در
ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ� اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ�
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺣﻤﺪﯾﺎن ،ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

 /٩٥٢٥٤١١٠م

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎدروان

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻖ

ﺣﺎج ﺳﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺎدات ﺑﺎﻏﺪار
را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ
و ﺑﻪ روح ﭘﺎ�ﺶ ﺳﻼم و ﺻﻠﻮات
ﻣ� ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ .

ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺿﺎ�ﻌﻪ درﮔﺬﺷﺖ
ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺰرﮔﻤﺎن

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪى

ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺑﺮادران و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪى

ﭼﻮن ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎ�ﻪ آرام ﺑﺨﺸ�
ﺑﻮد �ﻪ ﻏﺮوب و ﻧﺎم ﻧﻴ�ﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷ�
ﺳﭙﺮده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪوم ﻣﺒﺎر� و
ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎ� ﺷﻤﺎ ﺑﻮد �ﻪ ﻣﺮﻫﻢ زﺧﻢ دﻟﻬﺎ�
ﻣﺎ ﺷﺪ در ﺿﻤﻦ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ٩٥٫٨٫٢٦
ﺳﺎﻋﺖ  ٢٫٣٠ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﺰارش واﻗﻊ
در ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﻴﻊ  -ﺑﺎغ دوم ﮔﺮدﻫﻢ ﻣ� آﺋﻴﻢ
ﺗﺎ �ﺎد او را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دار�ﻢ .
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن،ﺷﺎﻫﺮودى،اﺑﻮﺣﻴﺪرى
ﭼﮑﺸﯽ،ﭘﻴﺮاﯾﺶ ﺷﻴﺮازى ،ﺻﺎﻟﺤﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ
ﺷﺠﺎﻋﯽ،ﺳﺎرﯾﺎن ،ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰى،ﻗﺒﺎدى

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺪن ﻓﻮﻻد ﻣﺸﻬﺪ

ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪى،رزﻣﺠﻮ و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺻﻴﺖ آن ﻣﺮﺣﻮم ،ﺿﻤﻦ ﺗﺸ�ﺮ از ��ﺎ�� ﻋﺰ�ﺰان ،ﺗﻘﺎﺿﺎ دار�ﻢ
از آوردن ﺗﺎج ﮔﻞ ،ﺑﻨﺮ و اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺧﻮددار� ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ.
 /٩٥٢٥٤٧٢٠ف

ﺑﺎﻧﻮ ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﺒﺴﺘﺮى

ﻣﻮرد ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺮار داده و ﻫﻤﺪرد� ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ،
ﺗﺸ�ﺮﻧﻤﻮدهواﻣﻴﺪوار�ﻢﺑﺘﻮاﻧﻴﻢدرﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎ�
ﺷﺎد�ﺑﺨﺶ آن ﻋﺰ�ﺰان ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﻋﻠﯽ ﺟﺒﺎرى آزاد ،ﻓﺮزﻧﺪان و
ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

 /٩٥٢٥٢٥٩٣م

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺪن ﻓﻮﻻد ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٥٤٨٨٧ف

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ
زﻫﺮه ﺧﺠﺴﺘﻪ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و
ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣ� ﺻﺒﺮ و
ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ
دﮐﺘﺮ ﺑﺨﺘﻴﺎرى
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺎﻇﻤﯽ

 /٩٥٢٥٢٧٤٤ق

ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ﺿﺎ�ﻌﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم

اﺳﺘﺎد ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ
ﻣﺮﺣﻮمدﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪﺧﺠﺴﺘﻪﮔﻼﯾﻤﯽ

را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺧﺠﺴﺘﻪ و ﺣﻖ ﺷﻨﺎس و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� ا�ﺸﺎن
ﻏﻔﺮان اﻟﻬ� و ﻋﻠﻮدرﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎﺋ� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪى-ﻋﻠﯽﻣﺤﻤﺪىوﻃﺎﻫﺮهﺣﻖﺷﻨﺎس

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� �ﻪ از
ﻟﺤﻈﺎت اول ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده در ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﺸﻴﻴﻊ ،ﺗﺪﻓﻴﻦ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮﺣﻮم

ﺣﺎج ﺳﻴﺪرﺿﺎ ﺷﺎرع ﺷﻬﺮى

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺮﻣﺸﺎن ،اﻫﺪاء ﮔﻞ ،ﭘﺮده
ﻧﻮ�ﺴ� ،ﺗﺮا�ﺖ و  ...ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﺎد� روح
آن ﻣﺮﺣﻮم و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را
ﻓﺮاﻫﻢ آورده� ،ﻤﺎل ﺗﺸ�ﺮ را دار�ﻢ .ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن اﺟﺮش را ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﺎ�ﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى :ﺷﺎرع ﺷﻬﺮى  -ﯾﺪاﻟﻠﻬﯽ ﺷﻬﺮى

 /٩٥٢٥٥٣٩٧م

 /٩٥٢٥٤٣٨٧ف

ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﭼﻪ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﻫﻔﺖ روز ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺳﻔﺮ ﺑ� ﺑﺎزﮔﺸﺖ

 /٩٥٢٣٢٣٧٧ق

را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن و اﻗﻮام ﮔﺮاﻣ� ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٨٫٢٤ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ از ﻣﺤﻞ ﺧﻴﺮ�ﻪ
اﻧﺼﺎراﻟﺤﺠﻪ واﻗﻊ درﺧﻴﺎﺑﺎن آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧ� )ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ از ﺻﺤﻦ
آزاد� ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺒﺮه ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﻴﻊ( اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ روز دوﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٨٫٢٤ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎزﻣﻐﺮب
در ﺧﻴﺮ�ﻪ اﻧﺼﺎراﻟﺤﺠﻪ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٨٫٢٥ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
) ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠اﻟ�  ١٠:٣٠و  ١٤اﻟ� ( ١٦
در ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ اﺧﻮان واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺧﻮ�ﺸﺎوﻧﺪان ،دوﺳﺘﺎن،
آﺷﻨﺎ�ﺎن ،ﻫﻤ�ﺎران در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﻣﻮﺳﺴﺎت ،ﺷﺮ�ﺖ ﻫﺎ و ﺻﻨﻮف ﻣﺨﺘﻠﻒ �ﻪ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ،ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣ� ،ﺗﻠﮕﺮام ،ﺗﺮا�ﺖ،
ﻧﺼﺐ ﭘﺮده ،آﮔﻬ� در روزﻧﺎﻣﻪ  ،ﺗﻠﻔﻦ ،ﺳﺒﺪ و
ﺗﺎج ﮔﻞ ا�ﻨﺠﺎﻧﺐ ،ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎ�ﺮ واﺑﺴﺘﮕﺎن
را در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ،ﺗﺪﻓﻴﻦ ،ﺗﺮﺣﻴﻢ و
ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

ﻓﻘﻴﺪ و ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﻴﺒﺖ د�ﺪﮔﺎن را ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎدات ﺑﺎﻏﺪار

ﺣﺎج ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﻣﻴﺮاﺣﻤﺪى

ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎى ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن

ﺟﻨﺎبآﻗﺎىﻣﻬﻨﺪسﺣﻤﻴﺪﯾﺎورىزاده
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﻟﻢ ﺿﺎ�ﻌﻪ درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

آﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎورى زاده

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﺎن

روزﻫﺎ رﻓﺖ و ﮔﺬﺷﺖ و در اﻧﺪ�ﺸﻪ � ﺑﺎزآﻣﺪﻧﺖ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻃ� ﺷﺪ و ﻣﺮد
و ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻫﺮ روز ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻮق،
�ﻮﭼﻪ ﻫﺎ را ﭘﺎ�ﻴﺪ
ﻣﺜﻞ آن روز �ﻪ ﻣ� آﻣﺪ� از دور ،در�ﻎ
دل ﻣﻦ در ﻏﻢ ﻫﺠﺮان ﺗﻮ ا� ﺧﻮب ﺗﺮ�ﻦ
ﭼﻪ ﺑﮕﻮ�ﻢ ﭼﻪ �ﺸﻴﺪ
وﺑﻪ�ﺎدﻋﺰ�ﺰاﻧﻤﺎنﺣﺎجاﺣﻤﺪداودىوﻃﻠﻌﺖﺻﺎﺑﺮى

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم

 /٩٥٢٣٨٩١٩ب

را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ﺑﺮا�
ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ��
آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ ،ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده زارﻋﻴﺎن

 /٩٥٢٥٥٣٧٣م

ﺑﻮد�ﻢ ،در دل ﮔﺮ�ﺴﺘﻴﻢ و ﻫﻴﭻ ﻧﮕﻔﺘﻴﻢ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد
ﻫﻤﺮاﻫ� و ﻫﻤﺪرد� ﺗﻤﺎﻣ� ﺳﺮوران ،ﺗﺤﻤﻞ ا�ﻦ
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺑﻮد ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ
ﺗﺎ از �ﻠﻴﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ،دوﺳﺘﺎن ،ﻫﻤ�ﺎران در ﺻﻨﻒ ﻃﻼ
و ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺗﻬﺮان ،ﺑﺠﻨﻮرد ،ﻗﻮﭼﺎن،اﺳﺎﺗﻴﺪ،
روﺳﺎ� ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﭘﺰﺷ�ﺎن ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ،ﺑﺎزار�ﺎن و ﺳﺎ�ﺮ ﻋﺰ�ﺰاﻧ� �ﻪ ﺑﺎ
ارﺳﺎل ﺗﺎج ﮔﻞ ،درج ﺗﺴﻠﻴﺖ ،ﭼﺎپ ﺑﻨﺮ ،اﻋﻼﻣﻴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﺎ را در
ا�ﻦ روزﻫﺎ� ﺳﺨﺖ ﻫﻤﺮاﻫ� ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸ�ﺮ و ﻗﺪرداﻧ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﺿﻤﻨﺎ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ  ٣ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در آراﻣﮕﺎه اﺑﺪ�ﺶ در ﺑﺎغ اول ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﻴﻊ
ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪه ﺗﺎ ﻧﻴﺎز د�ﺪارش را ﺑﺎ اﺷ� د�ﺪه و ﻓﻐﺎن دل ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎرﺳﺎى

 /٩٥٢٥٤٩٣٣م
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