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ای مردم! به جماعت و یکپارچگی روی آورید و از پراکندگی بپرهیزید.
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تازههای مطبوعات
••ایران  -علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور
دریادداشتی با عنوان «پیام جهانی ق��رارداد بوئینگ با
ایران» نوشت « :ناوگان فرسوده هوایی ایران که نیازمند به
کارگیری فوری بیش از 2000فروند هواپیما میباشد با
این توافق و همچنین توافقی که با ایرباس در چند روز آینده
به امضا خواهد رسید احیا خواهد شد».
••آرمان –اینروزنامهدرمطلبیباعنوان«جامعهتشنهاعدام
بابکزنجانی نیست؟» نوشت :درنگاه غالب درجامعه بابک
زنجانی یک بازی خورده افراد دیگراست ،دراین صورت باید
مشخصشودچرابهاواعتمادکردندواحیاناچهنفعیدراین
زمینهداشتند؟پاسخاینپرسشهمبااعدامروشننمیشود.
••ش��رق -ای��ن روزن��ام��ه درمطلبی ب��اع��ن��وان «همسویی
شاید،همدلی نه» به نقل از حجتا ...جودکی،وابسته
اسبق فرهنگی ت��ه��ران درق��اه��ره درب���اره رواب���ط ای��ران
ومصرنوشت:همسویی اجباری است؛ یعنی شرایط جدید
منطقه موجب این نزدیکی ظاهری شده است و دو کشور
برنامهازپیشتعیینشدهایبرایحلمشکالتگذشتهخود
ندارند ،بنابراین پایداری این همسویی زیر سؤال است.
••جوان –این روزنامه درگزارشی با باز خوانی وعده های
دولت یازدهم نوشت:با رسیدن به روزهای آخرعمر دولت نه
تنهاهیچیکازاینوعدههاعملینشده،بلکهبه اعترافهای
مقامات دولتی در زمینه شکست برای حل معضل بیکاری
برخورد کردیم ؛طنز ماجرا اینجاست دولت که متولی رفع
بیکاریاست،برایجلبرأیبافرافکنیبهگالیهازوضعیت
بیکاری روی آورده است!
••اعتماد -حسینکنعانیمقدم،دبیرکلحزبسبزگفت:
اصولگرایانعالوهبروحدتبایدشخصیتیرابرایرقابتبا
روحانی در نظر بگیرند که بتواند آرای خاکستری را جذب
کند؛ پاکدست باشد و بتواند اعتماد عمومی را جلب کند .به
نظر شخص من یک شخصیت آخوند این وظیفه را به عهده
خواهد گرفت.

...

••صبحانه آنالین مدعی شد  :بر اس��اس نظریه مهمی
که اخیرا از سوی مدیرکل حقوقی قوه قضائیه صادر شده،
رسماتصریحشدهاستکه"پلمببرایجلوگیریازعملیات
ساختمانی ،مجوز قانونی ندارد و فک آن نیز جرم نیست!"
که این دستور مهم ،در پاسخ به درخواست یکی از دادرسان
دستگاه قضایی صادر و ابالغ شده است.طبق این نظریه
مهم،ماده 100شهرداریوالحاقاتآن،جوازیبرایپلمب
محلهاییکهبدونپروانهیامخالفپروانهاحداثمیشوند،
پیشبینینکردهوشهرداریبایدبهکیفیتمناسبدیگری،
از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند.
•• انتخاب نوشت  :نقویان استاد حوزه و دانشگاه گفت:
با یک عمامه ،چادر ،ریش و سجاده که کسی مسلمان نمی
شود ،سوره جن می گوید اگر ظلم کردی از جرگه مسلمانی
خارج هستی.اینکه حاکم چه چیزی بخورد یا بپوشد مهم
نیست بلکه باید راستگو باشد و حکمش عدالت داشته
باشد و هنگامی که وعده ای می دهد بتواند به وعده اش
عمل کند اما در کشور ما مسئولی وعده خانه های هزار
متری می داد.در استرالیا رئیس پارلمان این کشور به
خاطر خرید بلیت هواپیما با هزینه بیت المال استعفا داد
اما در کشور ما یک نفر با هزینه بیت المال  140نفر را با
خود به نیویورک برد.
•• پ��ارس نیوز مدعی ش��د  :یکی از ب��زرگ��ان جریان
اصالحات که نقش محوری در شکل گیری کارگزاران
داشته توصیه هایی را به رئیس جمهور داشته است .وی
در توصیه اول خود به روحانی گفته است :شما در تعامل
با مراجع و علما در قم کم کاری کردید و عم ً
ال بسیاری از
مراجع اصلی در قم پیوند عمیقی با دولت فعلی ندارند .
همچنین در دولت شما توازن بین بخش کالن اقتصاد و
بخش ُخرد اقتصاد به وجود نیامد و در بخش کالن از جمله
کنترل تورم پیشرفتهایی ایجاد شد اما در بخش ُخرد که
معیشت روزمره مردم است ،هیچ کاری انجام نشد .این
چهره شاخص جریان اصالحات توصیه سوم خود را اینگونه
بیان ک��رده اس��ت :من به شما گفتم که از ظرفیت آقای
سیدحسن خمینی استفاده کنید؛ به ویژه بعد از انتخابات
خبرگان که ظرفیت بسیار جدی داشت اما شما به این هم
بی اعتنایی کردید و سیدحسن خمینی هم گله زیادی از
دولت دارد و من هر چه تالش کردم با او صحبت کنم هنوز
دلش نسبت به دولت شما صاف نشده است.
••سایت  598نوشت  :رییس فدراسیون فوتبال میگوید
دیدار ایران و ساحل عاج به دلیل دستور وزارت امور خارجه
مبنی بر برگزار نکردن دیدار یا اردوی تدارکاتی در امارات
لغو شده است .مهدی تاج گفت :وزارت امور خارجه نامهای
را به ما ابالغ کردند که ما آن را به همه باشگا هها دادیم
و براساس آن نمیتوانستیم اردو یا دیداری را در کشور
امارات برگزار کنیم و اجرای این دستور برای ما الزم بود.
••الف خبرداد :احمد توکلی در مطلبی با اشاره به این
جمله که  2روز پیش در جمع اعضای اتاق بازرگانی گفته
بود « اگر آقای هاشمی و احمدی نژاد این بار با هم رقیب
باشند ،من رای نمیدهم و میروم سوریه» ،نوشت :در
آن لحظه نه من و به احتمال قریب به یقین ،نه حضار در
ذهنمان خطور نکرد که این جمله ممکن است وقتی از
فضای بیان کنده شود ،تلقی بدی بسازد و چنین تصور
گردد که قصد گوینده خدای ناخواسته طعنه به برادران
فداکار و انقالبیون مسلمان مدافع حرم باشد .همان از
خودگذشتگانی که آن قدر بصیرت دارند که جبهه حق و
باطل را به مرزهای جغرافیایی محدود نبینند.روز بعد که
برخی برادران متعهد رسانه ای این برداشت را از آن جمله
من نشان دادند و از آن انتقاد کردند تازه من متوجه شدم
باید بیشتر دقت میکردم.

 /٩٥٢٥٦١٦٢د
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نتانیاهو :ایران قبل از برجام هم با شتاب به سوی
ساخت بمب حرکت نمی کرد!
بازخوانی مواضع نتانیاهو درباره دسترسی ایران به بمب اتمی
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تناقض گویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره ایران

بنیامین ن��ت��ان��ی��اه��و ،ن��خ��س �توزی��ر رژی��م
صهیونیستی با بیان این که «برای لغو توافق
هستهای  5+1و ای��ران با دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت وگو
خواهد ک��رد»در اظهاراتی که با سخنان
قبلی او در تضاد بود گفت« :فکر می کنم
ای��ران قبل از توافق هسته ای با شتاب به
س��وی ساخت بمب حرکت نمیکرد».او
گفته برای 'باطل کردن برجام' پنج راهکار
در نظر دارد هر چند از جزئیات این راهکارها
به خبرنگار ان.بی.سی .چیزی نگفته است.
به گزارش تسنیم و بی بی سی نخست وزیر
رژیم صهیونیستی در مصاحبه اخیر خود با
برنامه  60دقیقه شبکه ان بی سی با اشاره
به تحریم ها گفته است ایران قبل از برجام
با شتاب به س��وی بمب هستهای حرکت
نمیکرد .نتانیاهو این را در پاسخ به این که
شما که از لغو برجام حمایت می کنید نگران
نیستید که ایران به سوی سالح هسته ای
برود بیان کرد .این درحالی است که پیش
از این بارها خالف این حرف را مطرح کرده
ب��ود .به عنوان مثال ،او در سال 1992
گفته ب��ود  :ای���ران ت��ا س��ال  1997بمب
میسازد .در سال  1995نیز گفت  :ایران
تا سال  2000بمب میسازد یک سال بعد
او در سال 1996گفت  :ای��ران به ساخت

051 37009111
روابطعمومی:
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نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:

▪ ▪ماجرای نقاشی در سازمان ملل

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سپتامبر
2012ن��ی��ز در سخنرانی خ��ود در مجمع
عمومی سازمان ملل درحالی که یک نقاشی
از شمای یک بمب کارتونی در دست داشت
تاکید کرد :ایران تا بهار یا تابستان 2013

بمب خواهد ساخت!این نقاشی او با واکنش
تمسخر آمیز رسانه ها و کاربران شبکه های
اجتماعی مواجه شد .این درحالی بود که
همان سال گاردین گزارش داد که «ارزیابی
سازمان موساد این بوده که ایران در آستانه
ساخت س�لاح هسته ای ق��رار ن��دارد ولی
نتانیاهو با اط�لاع از این ارزیابی سازمان
جاسوسی اسرائیل در سخنرانی ها و موضع
گیری های متعدد تالش کرده است برنامه
هسته ای ای��ران را یک تهدید جدی برای
جامعه جهانی و اسراییل جلوه دهد».

...
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براساس تصمیم شورای عالی انتخاباتی اصالح طلبان:

شورای اصالح طلبان در استان ها و شهرستان ها
تشکیل می شود

عارف :امیدوارم ش��اهد رف��ع محدودیت ه��ا از برخ��ی یاران انقالب باش��یم

دبیر شورای سیاستگذاری اصالحطلبان گفت :در آخرین جلسه شورای عالی اصالح
طلبان درباره نحو ه شکل گیری شورای اصالح طلبان استانها و شهرستانها صحبت شد
وتوافقاتاولیهایبرایشکلگیریآنصورتگرفت.بهگزارشایسنا،ژالهفرامرزیان ادامه
داد :رابطان استانها از بین اعضای شورای عالی و کارگروه استانها انتخاب می شوند
که برای ایجاد شوراهای اصالح طلبان استانها و شهرستانها فعالیت خواهند کرد .این
فعال سیاسی اصالح طلب در ادامه گفت :پیش نویس آیین نامه این شوراها تنظیم شده و
به تصویب اعضای شورای عالی رسیده است و بر اساس این آیین نامه دوستان ما شورای
اصالح طلبان استانها و شهرستانها را مدیریت خواهند کرد .فرامرزیان همچنین درباره
چهارمین کارگروه شورای عالی انتخاباتی اصالح طلبان نیز گفت :پیش نویس اهم وظایف
کار گروه راهبردهای دراز مدت  ،ترکیب اعضای آن و سازوکار فعالیت آن ها توسط کار گروه
تدوین برنامههای راهبردی مطرح شده و به برخی از اعضای شورای عالی همچون معین،
توفیقی ،مبلغ ،حق شناس و کوالیی مسئولیت داده شده تا این پیش نویس را بررسی کنند
و برای تصویب به شورای عالی ارائه دهند.
▪ ▪یادداشت عارف در مورد هفته وحدت

بمب خیلی نزدیک اس��ت ،چند س��ال بعد
درس��ال 2009ن��ی��ز گفت :ای��ران تا سال
 2011بمب میسازد .وی در سال 2012
نیز این زمان را به چند ماه کاهش داد .
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نمابر تحريريه021 88437330 :
2000999
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چاپمشهد:
شرکترواق روشن مهر
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www.khorasannews.com
e-mail:info@khorasannews.com
آییننامه اخالق حرفهای روزنامه خراسان
را در سایت بخوانید

محمدرضا عارف ،رئیس فراکسیون امید مجلس نیز در یادداشتی به مناسبت هفته
وحدت نوشت :هفته وحدت فرصتی برای همدلی و همراهی همه مسلمانان نه تنها
در ایران بلکه در سراسر جهان اسالم است .هفته وحدت فرصت مناسبی است که به
بازخوانی مجدد آموزههای دین اسالم درباره لزوم رفتار مهربانانه با برادران و خواهران
همه فرق اسالمی و ادیان الهی بپردازیم و جمهوری اسالمی ایران میتواند با توجه به
این آموزههای اخالقی ،صلح طلبی خود را در عرصههای مختلف به نمایش بگذارد.
وی افزود :متاسفانه در مقاطعی از دوران  38ساله انقالب اسالمی به خاطر برخی
سوء تفاهمها بین یاران انقالب فاصله افتاد که مطمئن ًا شکاف بین یاران اصیل انقالب
فرصت را برای شیطنتهای دشمنان نظام فراهم میکند .عارف تأکید کرد :امیدوارم
در برهه حساس کنونی با تدبیر نظام اسالمی و حل برخی از چالشهایی که تداوم آن
هیچ سودی برای کشور ندارد شاهد رفع محدودیتها از برخی دوستان و یاران انقالب
باشیم که حضور همه چهرههای انقالبی مؤمن در جشن وحدت خواست قلبی پیر
جماران ،امام خمینی(ره) است.

...

قوه قضائیه

قدومی :سطح اختالفات میان ایران و حماس کمتر از  5درصد است

دستگیری عامالن ترور قاضی سراوان پس از  ۸سال

ایسنا-نمایندهجنبشحماسدرتهرانگفت:رابطهبینجنبشمقاومتاسالمیحماسوایرانهرروزبهترمیشود.
خالد قدومی با بیان این که پیوند مشترک میان ایران و حماس ،فلسطین است و درواقع فلسطین مهم ترین مسئله
مشترک بین ایران وحماس است ،افزود :طی سال های اخیر اختالفاتی درباره برخی مسائل بین ایران و حماس
وجود داشته ولی من میزان آن را کم تر از 5درصد میدانم .وی با بیان این که مالقاتها و تماسها بین ایران و حماس
هر موقع که الزم باشد برقرار است ،اظهار کرد :در روزهای آینده گفتوگوها و مالقاتهای بیشتری صورت میگیرد.

خبرگزاری صدا و سیما  -دادستان زاهدان گفت :سه عامل اصلی شهادت قاضی کریمی با تالش شبانه روزی
سربازان گمنام امام زمان(عج) ،پس از شناسایی ،چند روز گذشته دستگیر شدند.حجت االسالم موحدی راد،
افزود :آن ها به ترور یکی ازمولوی های اهل سنت در سیستان و بلوچستان و تخریب یکی ازدکل های اپراتور ایرانسل
دراستان اعتراف کرده اند.وی گفت :فرد اصلی دستگیر شده،یکی از افراد گروهک متالشی شده عبدالمالک ریگی
بوده است.وی گفت :اتهامات دیگراین افراد در حال بررسی است.

توضیحات سخنگوی حزب اعتدال و توسعه
درباره جلسه واعظی در کردستان
اسماعیل شجاعی سخنگوی ح��زب اع��ت��دال و توسعه
درباره فعالیت های انتخاباتی حزب متبوعش گفت :ما در
استان ها مدام جلساتی برگزار میکنیم و مشغول توسعه
دفاتر استانی هستیم اما هنوز فعالیت انتخاباتی را شروع
نکردیم .به گزارش تسنیم ،شجاعی درباره ادامه فعالیت
حزب اعتدال و توسعه با شورای عالی سیاستگذاری
اصال حطلبان ،خاطرنشان کرد :هنوز تصمیم جدیدی
برای همکاری با شورای سیاستگذاری نگرفتیم و اتفاق
جدیدی نیفتاده است.
وی اف��زود :ما در انتخابات مجلس ده��م عضو ش��ورای
سیاستگذاری نبودیم و تنها با اصال حطلبان ائتالف
کردیم .ارتباط ما با شورای سیاستگذاری برای انتخابات
بود و تصمیم جدیدی اتخاذ نکردیم چراکه هنوز فصل
انتخابات نشده است .سخنگوی اعتدال و توسعه درباره
زمان برگزاری کنگره سراسری اعتدال و توسعه ،گفت:
قرار بود این کنگره در آذرماه برگزار شود که تاریخ آن به
دی ماه موکول شد.
▪ ▪جلسه واعظی با اعضای ح��زب اع��ت��دال و توسعه
کردستان در غیر ساعت اداری و کاری بود

شجاعی همچنین در گفت و گو با ایلنا ،در واکنش به
جوسازی درباره حضور محمود واعظی وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات در جلسه استانی حزب اعتدال و توسعه
در کردستان و ایجاد شائبه برای فعالیت انتخاباتی اعضای
کابینه دولت ،گفت :به طور مشخص اگر اعضای یک حزب
فعالیت سیاسی نداشته باشند باید سیستم فعالیت آن
حزب را متوقف کرد .مهم این است اعضای کابینه دولت
که عضو حزب هستند فعالیت حزبی را در فعالیتهای
اجرایی خود در دستور کار قرار دهند تا بتوانند شور و
نشاط سیاسی به جامعه تزریق کنند و طرفداران دولت را
در مقابل هجمههای گسترده تبلیغاتی رسانههای متعدد
مخالف دولت حفاظت کنند .وی تصریح کرد :آقای دکتر
واعظی جمعه گذشته به کردستان رفت و حضور وی به
عنوان معاون سیاسی حزب در دیدار با اعضای شورای
استانی حزب اعتدال و توسعه کردستان در غیر ساعت
اداری و کاری بود .به گ��زارش فارس وی در این جلسه
گفته بود :شما میدانید وقتی رأی از یک حدی باالتر
رود تضمینشده اس��ت ام��ا من فکر میکنم که در 29
اردیبهشت ،انتخابات سختی خواهیم داشت چون هر
کس با هر تفکری که کاندیدا شود ،هدفش تخریب آقای
روحانی است.

گزارش دبیر کل «جهاد اسالمی» درباره طرح  10ماده ای برای
مواجهه با اسرائیل
دبیر کل جهاد اسالمی در  5دیدار جداگانه با مقامات
کشورمان طرح ابتکاری  10ماده ای تشکل اش برای
مواجهه با رژیم صهیونیستی را ارائه کرد .به گزارش ایرنا
و فارس رمضان عبدا ...ابتدا با وزیر خارجه کشورمان
دی��دار کرد .ظریف با بیان این که هیچ کشور و قدرتی
قادر نیست اقدامی را به تنهایی به پیش ببرد ،گفت :رژیم
اسرائیل چه به تنهایی و چه با کمک دیگر قدرتها کاری
از پیش نخواهد برد .وی با اعالم حمایت قاطع جمهوری
اسالمیازآرمانفلسطینوبابیاناینکهایرانهموارهدر
کنارفلسطینبودهوخواهدبود،گفت:رژیمصهیونیستی
چه به تنهایی و چه با کمک دیگر قدرتها کاری از پیش
نخواهد برد.
▪ ▪جزئیات ط��رح  10م��اده ای جهاد اسالمی برای
فلسطین

گفتنی است رمضان عبدا ...در تشریح جزئیات طرح
 10ماده ای فلسطین« ،لغو توافقنامه اسلو ،پس گرفتن

رسمیت بخشیدن به اسرائیل ،تقویت مرحله آزادسازی و
مبارزه ،بازسازی جنبش آزادیبخش ،پایان جداییهای
حماس و فتح در غزه و راما ،...لغو عادیسازی روابط
با اسرائیل ،تقویت مقاومت و انتفاضه ،دعوت از همه
گروههای فلسطینی برای گفتوگو و تفاهم» را از دیگر
بندهای ابتکار عمل دانست و گفت :بارها به حاکمان
کشورهای عربی گفتیم در شرایطی که شما به مردم
فلسطین پشت ک��ردی��د ،ای��ن ای���ران ب��ود ک��ه براساس
اعتقادات خود از آرمان مردم فلسطین حمایت میکرد.
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین پس از دیدار
با ظریف ،با والیتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمع تشخیص دیدار کرد .والیتی در نشست خبری
پس از این دی��دار با اش��اره به این که طرح  10ماده ای
فلسطین در جهان عرب به طور عام و در فلسطین به طور
خاص مورد توجه قرار گرفته ،گفت :بر اساس آمارها
حدود  65درصد مردم فلسطین با طرح رمضان عبدا...
موافقهستند.

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره انعکاس نادرست
اظهارات ابراهیمیان
فارس -عباسعلی کدخدایی ،سخنگوی شورای نگهبان
با اشاره به اینکه ابراهیمیان عضو حقوقدان این شورا،
در تماسی با وی اعالم کرده است که نظرش راجع به
قانون انتخابات بد منعکس شده است ،تصریح کرد:
«آنچه منتشر شده این بود که قانون انتخابات ریاست
جمهوری در بررسی صالحیت ها خالف قانون اساسی
است؛ نکتهای که همان روز برخی در تماس با من بند 9
اصل  110را یادآور شدند که وظیفه بررسی صالحیت
ها در انتخابات ریاست جمهوری بر عهده ش��ورای

نگهبان نهاده شده است و آقای دکتر ابراهیمیان عزیز
بیان داشتند که من توجه به این بند داشته و این گونه
سخن نگفته ام و معتقد هستم به موجب این بند بررسی
صالحیت نامزد های انتخابات بر عهده شورای نگهبان
است ».سخنگوی شورای نگهبان در ادامه خاطرنشان
کرده است :از من خواسته شد که این نکته را اصالح
کنم؛ ظاهر ًا تیتر انتخابی برخی رسانه ها مانند اینکه:
«معتقدم قانون انتخابات ریاست جمهوری خالف قانون
اساسی است» دقیق نبوده است.

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ

ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان
ﺣﺎج ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اردﮐﺎﻧﻴﺎن

راﺑﻪاﻃﻼع�ﻠﻴﻪدوﺳﺘﺎنوآﺷﻨﺎ�ﺎنﻣ�رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ٢٣آذرﻣﺎه از ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﻬﺸﺖ ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪ )ع( ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮد�ﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ روز ٤ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ٢اﻟ�
 ٤ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و ٥ﺷﻨﺒﻪ  ٩اﻟ�  ١١ﺻﺒﺢ و  ٦:٣٠اﻟ�  ٨:٣٠ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
در ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺪ�ﺮ ﺑﺎﺑﺎﻋﻠ� واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺳﺎزﻣﺎن آب ،ارﺷﺎد ،اﻧﺘﻬﺎ�
ارﺷﺎد  ١٫١٦ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ�ﮔﺮدد.

ﺧﺎﻧﻮاده اردﮐﺎﻧﻴﺎن و ﭼﺮﻣﭽﯽ
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