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نامه  146نماینده به رئیس جمهور در انتقاد به تنزل جایگاه آموزش
عالی در بودجه
 146نماینده طی نامهای به رئیس جمهور نسبت به تنزل
جایگاه و عنوان مجتمعهای آموزش عالی و دانشکده ها و
دانشگاه ها در الیحه بودجه انتقاد کردند.به گزارش فارس،
 146نماینده مجلس شورای اسالمی نامه ای به حجت
االس�لام حسن روحانی نوشتند.متن کامل این نامه که
توسط اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه
علنی عصر دیروز پارلمان قرائت شد ،به شرح ذیل است:
جنابآقایروحانی رئیسجمهورمحترم/سالمعلیکم
احتراماضمنآرزویسالمتیوتوفیقروزافزونبهاستحضار
میرساند وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در اقدامی
غیرمنطقی و غیرمعقول جایگاه و عنوان مجتمعهای
آموزش عالی و دانشکده ها و دانشگاه های مختلف کشور را

در الیحه بودجه سال  96تنزل داده که باعث بروز مشکالت
اجتماعی و اعتراض دانشجویان ،اساتید و مردم گردیده
اس��ت.در صورتی که عناوین عمده دانشگاه ها در الیحه
و قانون بودجه سال  94 ،93و  95با همان عنوان اصلی
ردیف های بودجهای و اعتبار دریافت کردند .نظر به اینکه
داوطلبان و دانشجویان دانشگاه ها به اعتبار و رتبه دانشگاه
ها انتخاب رشته میکنند این اقدام باعث دلسردی و یاس
و ناامیدی جامعه دانشگاهی ش��ده اس��ت.ل��ذا از محضر
حضرتعالی تقاضامندیم دستور فرمایید وزارت علوم و
سازمان برنامه و بودجه نسبت به اصالح و اع��اده عنوان
موسسات آموزش عالی و ایجاد ردیف در بودجه سال 96
اقدام الزم را داشته و نتیجه را به نمایندگان اعالم کنند.

دبیر موسسه بین المللی بتن خبرداد:

منتقدان برجام ،رشد اقتصادی را زیر سوال می برند

طیب نیا :مردم آثار رشد اقتصادی را در زندگی خواهند دید

تدوین  27استاندارد ملی برای بتن
حسین بردبار -دبیرموسسه بین المللی و رئیس
مرکزتحقیقات بتن از تدوین  27استاندارد ملی
برای صنعت بتن ازجمله درزمینه کیفیت و ویژگی
های این کاال و ساخت وسازهای بتنی خبرداد و
گفت :آخرین مورد این استانداردها با شماره 6034
درخصوص ویژگی های بتن دراسفند ماه گذشته به
تصویب سازمان استاندارد ایران رسید که درمجموع
به عنوان یک سند ملی اجباری است.
ب��ه گ���زارش خ��راس��ان،دک��ت��ر مصطفی احمدوند،
رئیس مرکز تحقیقات بتن دیروز درنشست خبری
ک��ه ب��ه مناسبت ب��رگ��زاری ن��وزده��م��ی��ن همایش
سالیانه موسسه بین المللی بتن آمریکا –شاخه

ایران با موضوع بتن و زلزله برگزارشده بود درجمع
خبرنگاران افزود:نظام بازرسی کنترل کیفیت بتن
 ،مواد اولیه و مصالح تشکیل دهنده آن و فراورده
ها و ساخت وسازهای بتنی ازجمله مواردی است
که درتدوین استانداردهای ملی بتن وتصویب آن
توسط سازمان استاندارد مد نظر قرارگرفته است
ودانش فنی جامعی را به وجود می آورد که می تواند
کیفیت ساخت وساز درایران را کنترل کند.به گفته
وی درتدوین این استانداردها اولویت های  20سال
آینده کشور درزمینه بتن و سازه های بتنی درنظر
گرفته شده است و این که چگونه پیشرفت و توسعه
علمی بتن درخدمت توسعه ملی قرارگیرد.

با بیانیه خریدار مخابرات و پاسخ سازمان خصوصی سازی رخ داد:

مناظره بیانیه ها بر سر مخابرات

کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدارعمده سهام
شرکت مخابرات اعالم کرد که فسخ ق��رارداد واگذاری
مخابرات توسط سازمان خصوصی سازی" ،فاقد اعتبار و
غیرقانونی" است .در این حال سازمان خصوصی سازی
در اطالعیه ای ،این موضوع را رد کرد و البته حق شکایت
را ب��رای خ��ری��دار محفوظ دانست.به گ��زارش تسنیم،
مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین خریدار عمده
سهام شرکت مخابرات ،در راستای درخواست سازمان
ب��ورس ب��رای افشای اطالعات شرکت پیرامون ایجاد
هر گونه تغییر در ساختار مالکیت مخابرات ،و ترکیب
سهامداری "اخابر" (نماد شرکت مخابرات ایران در بورس
تهران) ،نامه ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
نوشت و توضیحاتی در خصوص واگذاری سهام شرکت

توسعه اعتماد مبین ارائه داد.در این نامه ،مهدی صفری
اطالعیه سازمان خصوصی سازی در مورد فسخ قرارداد
واگذاری مخابرات را "فاقد اعتبار و غیرقانونی" خوانده و
افزوده است" :چنانچه فروشنده سهام موضوع واگذاری
ادعایی نیز داشته باشد ،باید مطابق مقررات ،ادعای خود
را از طریق هیئت داوری موضوع ماده  ۳۰قانون اجرای
سیاست های کلی اصل  44پیگیری کند ".به گفته وی،
تغییری در ساختار مالکیت شرکت مخابرات داده نشده
و این کنسرسیوم همچنان سهام نیمی از شرکت را در
اختیار دارد.از سوی دیگر سازمان خصوصی سازی نیز
در واکنش به این نامه اطالعیه ای ص��ادر ک��رد .در این
اطالعیه ابالغ فسخ این قرارداد قانونی و دارای اعتبار
کافی دانسته و تاکید شده است که «سازمان خصوصی

سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده
 11و تبصره ذیل آن ،دارای حق فسخ ق��رارداد به دلیل
عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار
ب��وده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ ق��رارداد
نموده است».البته این اطالعیه حق شکایت و اعتراض
را ب��رای ط��رف خریدار ای��ن ق���رارداد محفوظ دانسته و
اف��زوده است« :خریدار حق دارد که در صورت شکایت
یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به
هیات داوری مراجعه نماید ،همچنانکه با وجود برخی
مطالب منتشره در سامانه ک��دال و سایر منابع اطالع
رسانی ،مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ  24آذرماه
 1395دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور
حکم مبنی بر اعتبار ق��رارداد و بی اعتباری فسخ اعالم

شده را از هیات داوری درخواست نموده است».یک
هفته قبل ،سازمان خصوصیسازی با صدور اطالعیهای
فوری و مهم ،از فسخ قرارداد معامله بلوک  50درصد به
عالوه یک سهمی مخابرات ایران خبر داده و اعالم کرده
بود که این اق��دام در چارچوب مفاد ق��رارداد با خریدار
بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای
تعهدات قرارداد ،انجام شده است .در این اطالعیه تصریح
شده بود که کلیه تشریفات قانونی نظیر اع��اده سهام
شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری
اسالمی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت،
متعاقبا انجام خواهد شد .در پی این اقدام بود که سازمان
ب��ورس و اوراق بهادار با ص��دور اطالعیهای ،وضعیت
سهامداری شرکت مخابرات را از مدیران آن خواستار شد.

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

ﭘﺮى اﻓﺸﺎر )ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر(

ﭘﺪرم ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﺧﺒﺎززاده

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن ،آﺷﻨﺎ�ﺎن و اﻗﻮام ﻣﺤﺘﺮم ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ و ﺧﺎ�ﺴﭙﺎر� ﻓﺮدا ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٠٫١از درب
ﻣﻨﺰل آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ رأس ﺳﺎﻋﺖ  ٩:٣٠ﺻﺒﺢ آﺑ�ﻮه  ٩ﻣﺠﺪ  ٥ﭘﻼ�
 ٦٠ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘ� ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٠٫٢در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا
)واﻗﻊ در ﭘﻨﺠﺮاه ﺳﻨﺎﺑﺎد( از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ�  ١٦ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺣﻀﻮرﺷﻤﺎﺳﺮورانﮔﺮاﻣ�ﻣﻮﺟﺐﺷﺎد�روحآنﻣﺮﺣﻮﻣﻪوﺗﺴﻠ�ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر -اﻓﺸﺎر  -ﺷﻔﻴﻌﯽ  -رادﻣﻬﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ
 /٩٥٢٨٥٥٥٢م

درﻃﻠﻴﻌﻪ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻓﺮاق
ﺟﺎ� آن دﺳﺘﺎن ﺳﺨ� و ﻣﺸ�ﻞ ﮔﺸﺎ
آن ﮔﺎﻣﻬﺎ� اﺳﺘﻮار و ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه و آن
روﺣﻴﻪ ﭘﺮﺻﻼﺑﺖ و اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن
در ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﺧﺎﻟ� اﺳﺖ .
ﻓﺮدوس ﺑﺮ�ﻦ ﺟﺎ�ﮕﺎﻫﺘﺎن ﺑﺎد.

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ

 /٩٥٢٨٥٢٨٢م

آﻗﺎى ﺣﺎج ﻏﻼم ﺣﺴﻴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ

ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺒﺎى ﺗﻮ ﯾﺎدﮔﺎر روزﻫﺎﯾﻴﺴﺖ

را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﻣﺎ را در ﻏﻢ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ .

ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﮑﺮار

ﺣﺎج ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ و ﺑﺮادران

ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

 /٩٥٢٨٥٥٧٥ش

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﯾﻮر
و ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻬﺮاﻣﯽ

ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرﻃﻴﺒﯽ
را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﻴﻤ� روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٠٫٢ﺳﺎﻋﺖ  ١٤:٣٠در
ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺼﻮم زاده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﺷﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻮرﻃﻴﺒﯽ

 /٩٥٢٨١٠٥٨و

درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮى ﺗﺒﺮﯾﺰى
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺷﺎد� روح
ا�ﺸﺎن ﺑﻘﺎء ﻋﻤﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

ﺣﺎج ﻏﻼم رﺿﺎ دﻟﺸﺎدى و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٨٦٣٥٤م

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﯾﻮر
و ﺟﻨﺎب آﻗﺎى اردﺷﻴﺮ ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮى ﺗﺒﺮﯾﺰى

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ﺑﺮا� آن
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻏﻔﺮان اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮوﺷ�ﻴﺒﺎ��ازﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎلﺧﻮاﻫﺎﻧﻴﻢ.

ﻫﻤﻪ ﻓﺎﻧﯽ اﻧﺪ و او ﺑﺎﻗﻴﺴﺖ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺗﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ

آن ﺗﻨﺎور درﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺷ�ﺴﺖ
ﺑﻌﺪ ازا�ﻦ �� ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎ�ﻪ ﻧﺸﺴﺖ؟
او �ﻪ ﭘﺮ ﺑﺎر و ﺳﺎ�ﻪ ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻮد
ﭼﻮن ﺗﻮان ﻣﻬﺮ او زدل ﺑﮕﺴﺴﺖ؟

 /٩٥٢٨٦٣٥١م

 /٩٥٢٨٥٦٨٩م

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﯾﻮر

ﺟﻨﺎبآﻗﺎىﻣﻬﻨﺪسﻓﺮخﻓﺮﯾﻮر

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﯾﻮر
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺎدر

ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮى ﺗﺒﺮﯾﺰى

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ� ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ
و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
رﺑﺎﺑﻪﺑﻬﺮاﻣﯽ-ﺣﺴﻦﺑﻬﺮاﻣﯽ-ﮐﻴﻮﻣﺮثﺗﻤﻴﺰﻃﻮﺳﯽوﺑﺎﻧﻮ
 /٩٥٢٨٦٠٨٥م

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ
آﻗﺎى دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده
و ﺳﺎراى ﻋﺰﯾﺰ

درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده،
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
دﮐﺘﺮ اﻣﻴﺮى ،دﮐﺘﺮ ﻃﻠﻮﻋﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮى
دﮐﺘﺮ ﯾﺰداﻧﯽ ﻣﻘﺪم ،دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺎﺑﯽ ﻧﮋاد
دﮐﺘﺮ اﺷﮑﻴﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻏﻔﺎرﻧﻴﺎ

 /٩٥٢٨٦٠١٠ف

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺧﻮﺷﺪﺳﺖ
ﺟﻨﺎبآﻗﺎىﺣﺎجﺣﺴﻴﻦﻓﺮﻫﺒﺪ
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮﺷﺪﺳﺖ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺴﻠﻴﺖ و ﻫﻤﺪرد� ﻣﻦ را
ﭘﺬ�ﺮا ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺷﻬﻨﺎز ﻓﺨﺎرﻣﻘﺪم

 /٩٥٢٨٥٥٤٩م

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﯾﻮر و ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻫﻴﭻ
ﻣﺮﻫﻤ� ﺗﺴ�ﻴﻦ ﻧﻤ� �ﺎﺑﺪ ،اﻣﺎ
ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬ� را ﮔﺮ�ﺰ� ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺎﺑﻄﻴﺎن

 /٩٥٢٨٥٥٩١م

ارﺗﺤﺎل ﺟﺎﻧ�ﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ زﻧﺪه �ﺎد

آﯾﺖ ا ...واﻋﻆ زاده ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ

ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻌﻴﺪﯾﺎن

و ﺑﺎ �ﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﻮت
ﻣﺎدرﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا اﺣﻤﺪى ﯾﺰدى

�ﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﻴﺎن و ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎ� ﻓﺮاواﻧﺸﺎن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧ� اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎم
ﻧﻴ�� �ﻪ ﺑﺮ ﺟﺎ� ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ �ﺎدﺷﺎن را ﮔﺮاﻣ� داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ روان ﭘﺎ�ﺸﺎن درود ﻣ� ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ.

ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻌﻴﺪﯾﺎن

ﺷﺎه ﺣﻴﺪرى و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻴﺢ ﺷﺎه ﺣﻴﺪرى و ﺑﺎﻧﻮ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻌﻴﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺣﻴﺪرى

ﺧﺎﻧﻮاده ارﺟﻤﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ ا ...واﻋﻆ زاده ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ واﻋﻆ زاده و ﺑﺎﻧﻮى ﮔﺮاﻣﯽ

ﺑﻪ �ﺎد ﺳ� و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻮارﻣﺎن
ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎدروان ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر

 /٩٥٢٨١٣٤١م

آغاز محاکمه اصلی ترین مهره رسوایی
نهاد ریاست جمهوری کره جنوبی
محاکمه خانم «چوی سون سیل» فردی که باعث شد
«پارک گئون هی» رئیس جمهور کره جنوبی به خاطر
دوستی با او استیضاح شود ،آغاز شد .او در اولین دور
دادگاه هر گونه استفاده از نفوذ خانم «پارک» را تکذیب
کرد .به گزارش ایرنا ،این زن متهم است که از نفوذ
رئیس جمهوری برای انتقال حدود  70میلیون دالر
از شرکت های بزرگی مانند سامسونگ و ال جی به
شرکت های تابعه خود استفاده کرده است.

همزمان با آمادگی 538عضو الکترال کالج (هیئت گزینش
گران) برای رای گیری در خصوص رسمیت بخشیدن به
رئیس جمهوری آینده آمریکا ،حدود دو هزار نفر از مردم
ایالت کالیفرنیا به نشانه اعتراض علیه دونالد ترامپ پیروز
رقابت 8نوامبر ،در مرکز شهر «لس آنجلس» تجمع کردند.
همچنین ،ساکنان دموکرات ایالت «فلوریدا» نیز با تجمع در
مقابل ساختمان مجلس ایالتی مخالفت خود را با رسمیت
بخشیدن به ریاست جمهوری ترامپ اعالم کردند.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪى اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ

درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن  ،ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧ�

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪراﻻدﺑﺎﯾﯽ

ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ اﻧﺪﻫﮕﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،رﺣﻤﺖ اﻟﻬ�
ﺑﺮا� آن ﻋﺰ�ﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﺳﻼﻣﺘ� ﺑﺮا�
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

را �ﻪ ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﺷﻤﻊ ﻫﺴﺘ� او روﺷﻨﮕﺮ راه ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ا�ﺮان و �ﺸﻮرﻫﺎ�
اﺳﻼﻣ� ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم آن ﻣﺮﺣﻮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� �ﻨﻴﻢ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرگ
و اﺳﺘﺎد ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه آراﻣﺶ اﺑﺪ�
و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺑﻴﺎت ﻣﺨﺘﺎرى و ﺑﺎﻧﻮ  -دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻴﺎت ﻣﺨﺘﺎرى و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﺑﻴﺎت ﻣﺨﺘﺎرى و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٨٥٧٦٣د

بخش های کشور رشد اقتصادی مثبت داشته است .وی
بیان کرد :بخش صنعت ،خدمات و کشاورزی رشد مثبت
داشته اند و انتظار این است که رشد القایی نفت را با یک وقفه
در سایر بخش های اقتصادی شدید تر و قوی تر ببینیم .وی
با تاکید بر اینکه مردم به طور حتم آثار رشد اقتصادی را در
زندگی خواهند دید افزود :امروز وضع مردم نسبت به سال
گذشته بهتر است ولی هنوز ما به سطح تولید و درآمد سال
 90نرسیدیم.وی یادآوری کرد :در یک سال گذشته عالوه
براینکهرشداقتصادیمثبتداشتیمدربهارسال 95نسبت
به بهار سال  745 ، 94هزار نفر به صورت خالص به اشتغال
کشور اضافه شده و این یک رکورد تاریخی است یعنی آمار
مربوط به تولید و اشتغال با هم منطبق هستند.

تظاهرات  در «کالیفرنیا» و «فلوریدا» علیه
«ترامپ» همزمان با جلسه الکترال ها

ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .

 /٩٥٢٨٥٧٧١ب

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻢ
ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻮم

وزیر اقتصاد گفت :منتقدان برجام  ،رشد اقتصادی ناشی
از افزایش تولید و صادرات نفت را زیر سوال می برند.علی
طیب نیا روز دوشنبه در حاشیه سفر یک روزه خود به همدان
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از نتایج برجام رفع
این محدودیت ها بود تصریح کرد :کسانی که انتقاد می
کردند برجام ثمره ای نداشته ،امروز انتقاد میکنند که چرا
رشد تولید ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت است .وزیر
اقتصاد و دارایی گفت :این امر گویای این است که برجام
موثر بوده و در عین حال توانسته تولید و صادرات نفت کشور
را افزایش دهد.به گزارش آفتاب نیوز ،طیب نیا افزود :بخشی
از رشد کشور ناشی از افزایش ص��ادرات نفت است ولی
خوشبختانه در سال جاری و زمستان سال گذشته تمامی

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﻣﻬﺪى ﻏﻔﻮرﻧﻴﺎ و ﺑﺎﻧﻮ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻤﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻴﺪ ﮔﺎز ﺧﺮاﺳﺎن

هنوز به سطح تولید سال 90نرسیده ایم

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺠﺎع ﻓﺮد
و ﺻﺪراﻻدﺑﺎﯾﯽ
درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ�

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ
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ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﯾﻮر و ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ اﻟﻬ� ﺑﺮا�
آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� ﺑﺮا�
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻴﺎﻧﭽﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٨٥٥٨٧م

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن

ﻋﻠﻴﺠﺎﻧﯽ اردﺷﻴﺮ

 /٩٥٢٨٥٥٢٢ف

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﻮى اوﺳﺖ

ﻫﻤﮑﺎر ارﺟﻤﻨﺪ
ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰم
آﻗﺎى دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﺪان
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻴﺢ ﺷﺎه ﺣﻴﺪرى

ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪى ﻧﻮروزى
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻔﺮان
اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و
ﺷ�ﻴﺒﺎ�� ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

 /٩٥٢٨٦٠١٦ف

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﯾﻮر و ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﻋﺮوس ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﻟﻨﺎز ﺟﺎن
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰى

ﻫﺎدى ﻋﻄﺎﺋﻲ و ﺑﺮادران

را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ
و از ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ
ﻏﻔﺮان اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

 /٩٥٢٨٦٤١٧م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده
و ﺳﺎرا ﺟﺎن

ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻤﺖ ﭘﻮر

 /٩٥٢٨٥٥٩٤م

ﻓﻘﺪان ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻴﺎر
دﮐﺘﺮ ﻓﺮزادﻧﻴﺎ  -ﺣﺴﻴﻦ زاده و دﮐﺘﺮ ﺟﻮان

 /٩٥٢٨٦٣٣٠م

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮﯾﺰى
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮﯾﺰى

را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ،
ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮ درﺟﺎت اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ
و ﺳﺎ�ﺮ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﺎش

 /٩٥٢٨٥٢٣٨ف

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻣﺤﺘﺮم

ﻓﺮﯾﻮر و ﺑﻬﺮاﻣﯽ

درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ  ،ﻣﺎ را
در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﻋﻠﯽ ﻓﺎرﺳﻴﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
 /٩٥٢٨٦١١٧ل

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم دﮐﺘﺮ ﻓﺎﺿﻞ و دﮐﺘﺮ رﻣﻀﺎﻧﯽ

از زﺣﻤﺎت ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ �ﻪ در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن ﭘﺪر
ﻋﺰ�ﺰم داﺷﺘﻴﺪ ،ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻠﮑﺸﯽ

 /٩٥٢٨٤٣٠٦م

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺷﺮﯾﻒ

ﺿﻤﻦ ﺗﺸ�ﺮ و ﺳﭙﺎس از ﻫﻤﺮاﻫ�
ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣ� ﻣﺮاﺳﻤﺎت درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

ﻣﺮﺣﻮم
ﺣﺎج ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺎﺿﻞ ﻋﻠﻴﺎن

�ﻪ ﻣﺎ را �ﺎر� ﻧﻤﻮد�ﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻼﻣﺘ� و ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون
را ﺑﺮا�ﺘﺎن Òآرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺎﺿﻞ ﻋﻠﻴﺎن
 /٩٥٢٨٦٤١٨م

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻴﺮد آﻧﮑﻪ دﻟﺶ زﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
ﺛﺒﺖ اﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺪه ﻋﺎﻟﻢ دوام ﻣﺎ

ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ�ﻦ ﺳﭙﺎس ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ و ﺗﺴﻠ� ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎﻣ�
ﻋﺰ�ﺰان �ﻪ در �ﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﻣﺎن

ﺷﺎدروان ﺣﺎج ﻏﻼم رﺿﺎ
ﻓﺎﺿﻞ ﻋﻠﻴﺎن

ﻣﺎ را ﺗﺴﻠ� ﺑﺨﺸﻴﺪه  ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد �ﺎ ارﺳﺎل اﻋﻼﻣﻴﻪ ،ﺑﻨﺮ  ،ﺗﺎج
ﮔﻞ و  ...ﻣﻮرد ﺗﻔﻘﺪ ﻗﺮار داد�ﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸ�ﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮاﺗﺐ
اﻣﺘﻨﺎن ﻣﻨﺴﻮﺑﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻮم را اﻋﻼم ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم

 /٩٥٢٨٥٥٦١م
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