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بهداشت

اربعین

وزیران بهداشت ایران و چین :همکاریهای دوجانبهپزشکی بهگستردگیسایرحوزهها نیست
  وزیرانبهداشتایرانوچیندیروزدوشنبهدرمالقاتیتاکید
کردندکهعرصهپزشکی،بهداشتی،سالمتوآموزشدرروابط
میانایرانوچینکماکانبهگستردگیقلمروهایدیگرنیست
وتوسعهاینمناسباتبهعزمراسخدوکشورنیازدارد.بهگزارش
ایرنا « ،سید حسن قاضی زاده هاشمی» که برای شرکت در
کنفرانسجهانیبهداشتبهشهرشانگهایدرشرقچینسفر
کرده است ،در دیدار با همتای چینی خود برگزاری همایش
جهانی ارتقای سالمت در چین را یکی از مهمترین گام ها در
راستایتوسعهسالمتبشردانستوگفتکهاینخدمتبزرگی
برایمردمدنیااست.ویازایرانوچینبهعنواندوتمدنبزرگ
بشری یاد کرد و گفت که سفر سال جاری میالدی «شی جین
پینگ» رییس جمهوری خلق چین به ای��ران نقطه عطفی در
تاریخ تبادالت دو کشور بهخصوص در دوره مدرن محسوب
می شود و طبیعتا رشد اقتصادی دو جانبه را به دنبال خواهد

داشت.هاشمی از چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری
ایران بهخصوص در دوران تحریم یاد کرد و گفت که امیدواریم
در آینده و پس از تحریم نیز چنین ارتباطاتی میان دو کشور در
همین سطح و حتی باالتر برقرار باشد.وزیر بهداشت ارزش
تبادالت تجاری دو کشور در 9ماه امسال را بالغ بر 21میلیارد
دالر دانست و گفت که در حوزه های مختلف بهویژه در نظام
سالمت،ایرانوچینمیتوانندهمکارینزدیکیداشتهباشند
و پس از توافق هسته ای کشورهای مختلف به دنبال برقراری
ارتباطات گسترده تر با ایران در زمینه های مختلف هستند و
چینهممیتواندازاینفرصتبهبهترینشیوهاستفادهکند.
«لیبین»()LIBINوزیربهداشتچیننیزدراینمالقاتگفت
که پیشنهادهای وزیر بهداشت ایران برای گسترش همکاری
دوجانبهودرچارچوبروابطدیرینهدوکشورکهتاریخمناسبات
جاده ابریشم را یدک می کشند ،قابل توجه است و چین از این

پیشنهادهااستقبالمیکند.ویافزودکهعرصهفعالیتهای
بهداشتی،پزشکیوآموزشیبایدیکیازمهمترینبخشهای
رو به گسترش همکاری های دو کشور چین و ایران باشد.خانم
«لی» گفت که با تاثیر پذیری از سفر سالجاری میالدی رییس
جمهوریچینبهایرانبدونشکروابطدوکشوردرعرصههای
بهداشتی هم گسترش خواهد یافت.در این همایش مهم بین
المللیکهبهمدت 4روزادامهدارد 750،نفرازوزیرانبهداشت،
کشاورزی ،توسعه ،دارایی ،امور خارجه ،برنامه ریزی ،تجارت
کشورهاونیزتصمیمگیرانسیاستهایعمومیوکارشناسان
ارتقای سالمت دنیا حضور دارند.براساس برنامه اعالم شده،
وزیر بهداشت ایران امروز سهشنبه سخنرانی خود را با موضوع
«حذفگرسنگی:باتسریعدرتحققهدفدومازاهدافتوسعه
پایدار از طریق تقویت مدیریت خوب نظام سالمت با اقدام همه
بخشهایدولتی»ایرادخواهدکرد.

ﻣﺎدرم

ﺷﺸﻤﻴﻦ ﭘﺎ�ﻴﺰ ﻧﺒﻮدﻧﺖ را ﻫﻨﻮز ﺑﺎور ﻧﺪارم
دﻟﻢ ﺑﺮا� د�ﺪارت ﭘﺮ ﻣ� �ﺸﺪ
ﻣﺠﺘﺒﯽ دواﭼﯽ
 /٩٥٢٥٩٩٢٢ق

ﺳﻼم ا ...ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﻴﻦ)ع( و ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎدا...اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ

در روز ارﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻻر و ﺳﺮور ﺷﻬﻴﺪان ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻀﺮت اﺑﺎﻋﺒﺪا...اﻟﺤﺴﻴﻦ)ع( ﻣﺎدر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺮم ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺳﺮاﺑﯽ

ﺑﻪ ﻟﻘﺎء ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺳﺒﺤﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ .او �ﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﻧﻤﺎز ﺳﺮﻣﺎ�ﻪ ا� وز�ﻦ ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ
دﺳﺖ از ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺷﺴﺖ و ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺎﻗ� راﻫ� ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ و ﺗﺪﻓﻴﻦ آن ﻓﻘﻴﺪه ﺳﻌﻴﺪه اﻣﺮوز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٩٫٢ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ ﺻﺤﻦ آزاد� ﺣﺮم
ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮ� ﺑﺮﮔﺰار و ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه اﺑﺪ�ﺶ ،آراﻣﺴﺘﺎن روﺳﺘﺎ� ﮔﺮاﺧ� )ﺷﺎﻧﺪ�ﺰ( راﻫ� ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ.
روز دوم ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫٩٫٣ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺪ�ﺮ ﺑﺎﺑﺎﻋﻠ� ﺷﺸﺼﺪ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﻠﻮار ارﺷﺎد،
اﻧﺘﻬﺎ� ارﺷﺎد  ،١ﺳﻤﺖ ﭼﭗ از ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠اﻟ�  ١٠:٣٠و ﻋﺼﺮ  ١٤اﻟ�  ١٦ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
روز ﺳﻮم ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٩٥٫٩٫٤از ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠اﻟ�  ١٣در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺮاﺧ� ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر
ﺑﺮ ﻣﺰارش ﺣﻀﻮر ﻣ� �ﺎﺑﻴﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى:
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ  -ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ  -ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ  -دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻬﺪﯾﺰاده

 /٩٥٢٦١١٨٠ف

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﻏﻔﻮرى

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� �ﻨﻴﻢ.
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى اﺳﻼﻣﯽ -ﻋﻠﯽ آﺑﺎدى

 /٩٥٢٦١٤٧٧م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﺤﻤﺪ اﻓﻀﻠﯽ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

ﻫﻤﺴﺮ آﻗﺎى رﺿﺎ ﺳﺮﺑﺎز رﺿﺎﯾﯽ

را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﺘﻢ آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ روزﻫﺎ� ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٩٥٫٩٫٣و  ٩٥٫٩٫٤ﺳﺎﻋﺖ ١٤
اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪاﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒ�)ع(
واﻗﻊ در ﻓ�ﻮر�  ٢٧ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

رﻓﺖ ﺗﺎ داﻣﻨﺶ از ﮔﺮد زﻣﻴﻦ ﭘﺎک ﺑﻤﺎﻧﺪ
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎک ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ
ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺰﯾﻤﻪ راﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٢٤٤١٨٧ق

ﺳﺮﺑﺎزرﺿﺎﯾﯽ -رﺿﺎزاده

ﺑﻴﮕﺎه ﺷﺪ ،ﺑﻴﮕﺎه ﺷﺪ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻧﺪر ﭼﺎه ﺷﺪ

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﯽ

ﺑﺎ اﻧﺪوه ﻓﺮاوان درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر� ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻫﻤﺴﺮ� ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺮادر� ﺑﺎوﻗﺎر

ﺷﺎدروان ﺣﺎج ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻔﻮرى

را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺮﺣﻴﻤ� زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ در روزﻫﺎ� ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ٩٫٢
و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٩٫٣ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﺗﺎ  ٤در
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﻬﺪ� واﻗﻊ در رﺿﺎﺷﻬﺮ ﺑﻠﻮار رﺿﻮ�
ﻧﺒﺶ رﺿﻮ�  ٤ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﻏﻔﻮرى
ﺧﺎﻧﻮاده
 /٩٥٢٦١٧٦٤م

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻟﻪ آذرﭘﮋوه
ﺑﺎﻧﻮ� ﻧﻮر و ﻫﻨﺮ و داﻧﺎﺋ� ﺑﻪ رﻓﻴﻖ
اﻋﻠ� ﭘﻴﻮﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻋﺮض ﺗﺴﻠﻴﺖ و ﺗﻌﺰ�ﺖ،
ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر دو ﻋﺎﻟﻢ ،ﺻﺒﺮ و
ﺗﻮاﻧ� ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﻮار و
دوﺳﺘﺎن ﭘﺮﺷﻤﺎرش ﺑﺮا� ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻢ
ﻫﺠﺮان ا�ﻦ اﺳﻮه ﺧﻮﺑ� و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ�
ﻋﻨﺎ�ﺖ ﻓﺮﻣﺎ�ﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻘﺎﺑﻴﺎن

 /٩٥٢٦١٠٦٧م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﯾﺰاده
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻬﺪﯾﺰاده

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ
آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺤﻴﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده

 /٩٥٢٦١٥١١م

در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎدروان

ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻤﺠﻴﺪى

�ﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﺎو�ﺪش را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٢٥٩٩٦٤ف

اﻧﺎﷲ و اﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن

ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮارﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺰازﯾﺎن
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم
ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﯾﻘﯽ وزﯾﺮى

در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ در ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺰﻫﺮا )س( ﭘﻨﺞ راه ﺳﻨﺎﺑﺎد ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﻋﺖ
 ٨٫٣٠اﻟ�  ١٠٫٣٠و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از ﺳﺎﻋﺖ ١٤
اﻟ�  ١٦ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .

ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

 /٩٥٢٦١٨٦٢م

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم آذرﭘﮋوه
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
و ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ آذرﭘﮋوه
رﺿﺎ ﺟﺎن ،اﻣﻴﺮ ﻋﺰﯾﺰ
و اﻟﻬﺎم ﺧﺎﻧﻢ
اﻧﺪوه ﻣﺎ در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن

ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺰﯾﺰ

در واژه ﻫﺎ ﻧﻤ� ﮔﻨﺠﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻴﻢ
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮا�ﺘﺎن ﺻﺒﺮ� ﻋﻈﻴﻢ و ﺑﺮا�
آن ﺑﺰرﮔﻮار روﺣ� ﺷﺎد و آرام ﻃﻠﺐ
�ﻨﻴﻢ .ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ﻧﻴﻤﺎ و رﺿﺎ ﺳﺘﺎرى

 /٩٥٢٦٠٩٥٣ر

رئیس ستاد اربعین به اظهار نظرها و انتقادها در مورد
هزینه های بیمه اربعین و نحوه واگذاری آن به یک شرکت
پاسخ داد.
حسین ذوالفقاری   اظهار کرد :بیمه از ضرورت های
سفر اربعین حسینی بود .کدام مسافرت خارجی بدون
بیمه انجام می شود؟ چرا در امور دیگر معتقد به خرج
کردن هستیم اما برای سالمت خودمان در طول سفر
اربعین حاضر به پرداخت این هزینه برای تحت پوشش
قرار گرفتن نیستیم؟  
وی ادامه داد :درست است که افراد بی بضاعت نیز به
سفر اربعین رفتند اما بیمارستان های عراق رایگان
نیست و مشکالتی که برای افراد پیش بیاید در صورت
بستری شدن و دریافت خدمات نیازمند پرداخت هزینه
است  .
به گفته رئیس ستاد اربعین اگر فردی وارد بیمارستان
های عراق شود برای درمان اولیه باید بین  60تا 100
دالر هزینه پرداخت کند .ما سال گذشته با این مشکل
مواجه بودیم و تعدادی از زائران به صورت عادی فوت
کردند و خانواده آن ها هزینه ترخیص جنازه و انتقال آن
به ایران را نداشتند  .
ذوالفقاری با بیان این که بیمه زائران ،مشکالت خانواده
آن ها را کاهش داده است ،تاکید کرد :در حادثه منا به
دلیل این که سقف بیمه را کاهش داده بودند ،به خانواده

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ آذرﭘﮋوه
ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢدﮐﺘﺮﻫﺎﻟﻪآذرﭘﮋوه

درﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣ� و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ
ﻋﺰ�ﺰﺗﺎن را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

 /٩٥٢٦١٦٢٥ف

 /٩٥٢٦١٤٠٥ف

ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺮاى ﺷﺎﻫﻴﺪ
ﺳﻠﻤﺎن ﺷﺎﻫﻴﺪ

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ
اﻟﻬﺎم آذرﭘﮋوه
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺣﻀﻮر ﺳﺮ�ﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ
ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ ،ﺳﻼﻣﺘ�
و ﺑﻘﺎ� ﻋﻤﺮ آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻃﺎﻫﺮه ﺟﻼﻟﯽ ،ﺳﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮى
ﻓﺨﺮى ﺷﻬﻴﺪى ،ﺣﺴﻦ اﺳﻤﻌﻴﻞ زاده
ﻓﺮﯾﺪه ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﯾﺰدى ،اﻟﻨﺎز ﻣﻴﻼﻧﯽ
آرش ﮐﻮﭼﮑﯽ

ﮔﺮوه ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ)ﻋﺞ(
ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺴﺮوى
دادﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮى
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده  ،ﻣﺎ را در ﻏﻢ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮى
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

 /٩٥٢٦٠٩٣١د

درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺎج ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻔﻮرى را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ��
ﺑﺪاﻧﻴﺪ .ﺷﻮﮐﺖ ﻓﺪاﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده
 /٩٥٢٦١٠٠٥ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻬﺪى زاده
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
ﺣﺴﻦ ﻣﻬﺪى زاده

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪى اﺣﻤﺪى روﺣﺎﻧﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺪﺳﺎزان ﺗﻮس

 /٩٥٢٦٠٨٠٦ق

 /٩٥٢٦١٢٥٠م

پاسخ رئیس ستاد اربعین به اظهارنظرها درباره بیمه زائران اربعین

را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻋﻠﻮ
درﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن
ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر ارﺟﻤﻨﺪ

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )ﺷﻬﻨﺎز( رﺿﺎزاده
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ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻏﻔﻮرى و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ

درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮدوﺳﻴﺪﺑﻬﺰادوﺳﻴﺪﺑﻬﻨﺎمﺗﻔﺮﺷﯽ
 /٩٥٢٦١٢٧٩م

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم آذرﭘﮋوه

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ آذرﭘﮋوه
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻴﺮﯾﻦ وﺛﻮﻗﯽ
آرﻣﻴﻦ و آرﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ
ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ دوﺳﺖ ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن
ﻫﺎﻟﻪ ﻧﺎزﻧﻴﻦ

»ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻟﻪ آذرﭘﮋوه«

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ.
رﻓﺘﻨﺶ را ﺑﺎور ﻧﺪار�ﻢ ... ،و ﭼﻪ زود د�ﺮ ﻣ� ﺷﻮد.

ﭘﺮﯾﺎ ،ﯾﺎﺳﻤﻦ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻼﻧﺘﺮى

 /٩٥٢٦٠٥٩٨م

اﻟﻬﺎم و ﺑﻬﺮام ﻋﺰﯾﺰ
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم آذر ﭘﮋوه
درﮔﺬﺷﺖ

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻟﻪ آذر ﭘﮋوه

را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺑﻬﻨﺎز و ﺻﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎن  /٩٥٢٦٠٥١٨م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻬﺪى ﻣﺠﺎﻫﺪى و ﺑﺎﻧﻮ

درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم آﻣﺮزش اﻟﻬ�
و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺳﻼﻣﺘ� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮى ﺣﺮﻣﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٦٠٦٩٠م

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻏﻔﻮرى و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ

ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺎج ﻣﺤﺴﻦ ﻏﻔﻮرى را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﺑﺮﮐﭽﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده
 /٩٥٢٦١٠٨٨ف

درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

 /٩٥٢٦٠٨٧٧ف

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم

دﮐﺘﺮ آذرﭘﮋوه

ﻫﻤﺪرد� ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎ را در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن
دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﭘﺬ�ﺮا ﺑﺎﺷﻴﺪ.
روﺣﺶ ﺷﺎد و �ﺎدش ﮔﺮاﻣ� ﺑﺎد .
زﻫﺮا  ،ﻧﻮﺷﻴﻦ  ،ﻋﻼ و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ ﻧﻮرى

 /٩٥٢٦١٧٧٣ر

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ آذرﭘﮋوه

ﺑﺎ�ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ و اﻧﺪوه ،ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� را ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم آرزو ﻣ� �ﻨﻴﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻫﺎدى اﮐﺒﺮى و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ رﺿﺎﺋﯽ ﻃﻠﺐ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٦٠٧٠٤م

دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﯽ آﻗﺎﯾﺎن
دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ،دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ
و دﮐﺘﺮ اﻣﻴﺮ آذرﭘﮋوه
و ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده آﻧﻘﺪر ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ و ﺟﺎﻧ�ﺎه
اﺳﺖ �ﻪ �ﺴ� �ﺎرا� ﺗﺴﻠ� دادن ﺑﻪ دل
ﭘﺮدرد و داغ ﺷﻤﺎ را ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻫﻢ در ا�ﻦ
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺮ�� و داﻏﺪار�ﻢ.
دﮐﺘﺮ ﯾﺤﻴﯽ ﺣﺪادى و ﺑﺎﻧﻮ
ﺷﻬﺮﯾﺎر ،ﺷﻬﺮام ،ﻧﺎزﻟﯽ و ﻣﺮﯾﻢ

 /٩٥٢٦٠٦٩٥ب

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﯾﺰاده

درﮔﺬﺷﺖﻣﺎدرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎنراﺑﻪﺷﻤﺎوﺧﺎﻧﻮادهﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻏﻔﺮان
اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻣﻴﺮى ﻧﮋاد -ﺧﺎورى ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ

 /٩٥٢٦١١٨٢م

هریک از شهدای این فاجعه  50میلیون تومان پرداخت
شد .در آن زمان انتقاداتم را به سازمان حج و زیارت اعالم
کردم که چرا زائران بیمه کامل نشده بودند  .
وی با بیان این که هزینه های عجیب و غریبی در کشور
و فرهنگ جامعه داریم ،به خبرگزاری میزان گفت :ما
سوغات خریدن و برخی فرهنگ های هزینه بر دیگر را نیز
داریم که آن ها را رها کرده ایم و هزینه بیمه را که مصداق
عینی مشارکت مردمی در جهت رسیدگی به افراد آسیب
دیده است بیش از حد بزرگ کرده ایم   .
به گفته ذوالفقاری برخی دوستان اطالعات کافی را
درباره بیمه به برخی عزیزان نداده اند و برخی یک طرفه
موضوعاتی را مطرح کردند و مدعی شدند که هزینه های
سفر در حال افزایش است.
برخی دلسوزان هم بدون این که این موضوع را از ما
سوال کنند ،آن را رسانه ای کردند .درباره بیمه زائران
ساعت ها در ستاد اربعین و جلسات مختلف بحث های
کارشناسی انجام شد  .
رئیس ستاد اربعین تصریح کرد :سال گذشته تعدادی
زائر تصادف کردند و هنگامی که می خواستیم خسارت
آن ها را بپردازیم ،هیچ سندی نداشتیم.نیرو به عراق
اعزام کردیم تا کروکی پلیس را دریافت کند و تحقیق
کردیم که این افراد آیا تصادف کرده اند ،یا خیر؟ بنابراین
موضوع بیمه در جهت آرامش و جلوگیری از فشارهای

عجیب و غریبی است که بر خانواده های آسیب دیده
وارد می شود  .
وی با اشاره به حادثه سامرا ،گفت :اگر این افراد بیمه
نباشند چه اتفاقاتی برای آن ها رخ می دهد؟ مردم با
عشق و عالقه نذورات خود را برای کمک به مراسم اربعین
پرداخت کردند،حال فقط مشکل بیمه زائران است  .
ذوالفقاری ادامه داد :پس از پایان مراسم اربعین افرادی
که نگران هزینه کرد زائران برای بیمه هستند می توانند
با شرکت بیمه گذار جلسه برگزار کنند و ببینند آیا برای
این شرکت سودی باقی مانده است یا تمامی این دریافتی
ها را هزینه کرده است؟  
رئیس ستاد اربعین درب��اره انتقادات برخی اف��راد و
مسئوالن در خصوص وج��ود ران��ت در واگ���ذاری بیمه
اربعین ،گفت :امسال برخالف سال های گذشته ،بیمه
اربعین با برگزاری جلسه مناقصه واگذار شد .در سال
های قبل بیمه به صورت انحصاری در اختیار یک شرکت
بود که امسال اقدام به برگزاری مناقصه کردیم .جالب
است که م��ردم بدانند بیمه گ��ذار قبلی امسال هزینه
اعالمی اش سه هزار تومان بیشتر از بیمه فعلی بود و مدت
زمان ارائه خدماتش نیز کمتر بود  .
وی افزود :امیدواریم این شرکت بیمه در مناقصه سال
آینده خدماتش را ارتقا دهد و از هزینه های دریافتی
بکاهد تا بتواند بار دیگر زائران اربعین را بیمه کند   .

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم دﮐﺘﺮ آذرﭘﮋوه

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ اﻣﻴﺪ آذرﭘﮋوه

دﮐﺘﺮ راﻣﻴﻦ زﺟﺎﺟﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ .

ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﻓﻘﺪان ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻟﻪ آذرﭘﮋوه
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� �ﻨﻴﻢ

 /٩٥٢٦١١٨٥ق

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻌﻈﻢ
اﺣﻤﺪى روﺣﺎﻧﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﻬﺪى اﺣﻤﺪى روﺣﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
و ﺑﺮا� آن ﻋﺰ�ﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻏﻔﺮان اﻟﻬ� و ﺑﺮا�
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ ﺟﻤﻴﻞ و اﺟﺮ ﺟﺰ�ﻞ از درﮔﺎه
اﺣﺪ�ﺖ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى  :ﻣﻴﻼﻧﯽ و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﻫﻮﻣﻦ ﻣﻴﻼﻧﯽ و ﺑﺎﻧﻮ -دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻧﯽ ﻣﻴﻼﻧﯽ و ﺑﺎﻧﻮ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧﯽ ﻣﻴﻼﻧﯽ
 /٩٥٢٦٠٥٥٦ف

اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻓﺘﻮﺣﯽ
و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم

ﺑﺎ اﻧﺪوه ﻓﺮاوان درﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن
را ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺮاﻣ� ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

دﮐﺘﺮ رﺣﻤﺎﻧﯽ  -دﮐﺘﺮ رﮐﻨﯽ

 /٩٥٢٦٠٤٦٣ف

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم آذرﭘﮋوه
درﮔﺬﺷﺖ ﺟﺎﻧﺴﻮز

ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻟﻪ آذرﭘﮋوه

و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم

دﮐﺘﺮ ﻟﻴﻼ رﺿﻴﺌﯽ ،دﮐﺘﺮ روزﺑﻪ راﺷﺪ
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺴﺎ ﺑﺤﺮ ﺣﺴﻴﻨﯽ
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺷﻌﺮﺑﺎف

 /٩٥٢٦١٧٩١ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ رﺿﺎ آذرﭘﮋوه
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم آذرﭘﮋوه
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺑﺰرگ از دﺳﺖ دادن

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻟﻪ آذرﭘﮋوه
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده،
ﺧﻮد را ﺷﺮ�� اﻧﺪوه ﺷﻤﺎ ﻣ� داﻧﻴﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻗﻮام زاده -ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻮام زاده
 /٩٥٢٦٠٦٨٨م

ﻫﻤﮑﺎر ﻋﺎﻟﻴﻘﺪر ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ آذرﭘﮋوه

درﮔﺬﺷﺖ اﻧﺪوﻫﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ
ﻫﺎﻟﻪ آذرﭘﮋوه

را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮا� ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ
ﻏﻔﺮان اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
 /٩٥٢٦٠٩٠٢ف

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎج اﮐﺒﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

 /٩٥٢٦١٧٩٧پ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻣﺤﺘﺮم آذرﭘﮋوه و وﺛﻮﻗﯽ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� �ﻨﻴﻢ.
ﺗﻬﺮان  -ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ آﻣﺎﻟﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٢٦١٧٠٨ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
ﺣﺠﺖ ﻣﺤﻤﻮدى ﺟﻠﻔﺎن
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺮ
)ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن(
و ﺟﻨﺎب آﻗﺎى اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﯽ
ﻣﺤﻤﻮدى ﺟﻠﻔﺎن

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺛﺮ و ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم
ﻏﻔﺮان و رﺣﻤﺖ اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ و ﺳﻼﻣﺘ� از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻬﺮ )ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن(
 /٩٥٢٦٠٩٩٧ف

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم

دﮐﺘﺮ آذرﭘﮋوه

�ﺎش واژه ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺳﻌﺖ ﻏﻢ ﺟﺎﻧﺴﻮزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻗﻠﺒ� ﻣﺎ را ﺑﭙﺬ�ﺮ�ﺪ .
دﮐﺘﺮ اﻣﻴﺮ ﻫﺎدى ﻧﺠﻮﻣﻴﺎن
و ﻧﮕﺎر ﻧﻮرى از اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

 /٩٥٢٦٠٧٨٤ف

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم آذرﭘﮋوه
آرﻣﻴﻦ و آرﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ

ﺑﺎ�ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ دوﺳﺖ ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

ﻫﺎﻟﻪىﻣﻬﺮﺑﺎن)ﺧﺎﻧﻢدﮐﺘﺮﻫﺎﻟﻪآذرﭘﮋوه(
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻃﺎﻫﺮه آذرﻓﺮ -دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ آذرﻓﺮ
ﭘﺮﻫﺎم ﺑﺨﺎراﯾﯽ ﻧﺠﻔﯽ
 /٩٥٢٦٠٦٨٩م

ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� �ﻪ از ﻟﺤﻈﺎت اول
ﻣﺼﻴﺒﺖوارده،درﻣﺮاﺣﻞﺗﺸﻴﻴﻊ،ﺗﺪﻓﻴﻦوﻣﺠﺎﻟﺲﺗﺮﺣﻴﻢ

ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﻓﻴﻊ ﻃﻐﺮاﺋﯽ

ﺧﺎدم �ﺸﻴ� اول آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ� ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﮔﺮﻣﺸﺎن و اﻫﺪاء ﺗﺎج ﮔﻞ و ﭼﺎپ ﺑﻨﺮ ،ﺗﺮا�ﺖ و
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨ� ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮم و
ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده �ﻤﺎل
ﺗﺸ�ﺮ و ﻗﺪرداﻧ� را دار�ﻢ.
ﻃﻐﺮاﺋﯽ
ﺳﺎﻏﺮواﻧﻴﺎن-
 /٩٥٢٦٠٣٩٠م

ﺳﭙﺎس ﻣﯽ دارﯾﻢ

اﺑﺮاز ﻟﻄﻒ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮ�ﺸﺎوﻧﺪان و
ﻫﻤ�ﺎران ارﺟﻤﻨﺪ�
�ﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺑﺰرﮔﻮار�
در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ و ﺗﺪﻓﻴﻦ و ﺳﻮﮔﻮار�

ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ

ﻋﺼﻤﺖ ﺟﻼﯾﺮى
ﻣﺎ را رﻫﻴﻦ ﻣﻨﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ
�ﻪ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ٩٥٫٩٫٢
ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ
آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺰارش واﻗﻊ در
ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﻴﻊ ﮔﺮدﻫﻢ ﻣ� آ�ﻴﻢ .

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى
ﺟﻼﯾﺮى -ﺣﺴﻴﻨﯽ

 /٩٥٢٦٠٧٧٨ف
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