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دادستان کل کشور :چهل روز مرخصی یک
آقازاده عادی نیست

روایت نقوی حسینی از جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی

حجتاالسالم منتظری ،دادستان کل کشور در همایش
مشخصههایقوهقضاییهگفت:قانونبهمامیگویدتازمانی
که فردی متهم است و حکمش قطعی نشده نباید نامش
رسانهای شود ،قانون میگوید بعد از قطعی شدن حکم نام
او را میشود اعالم کرد .به گزارش ایلنا ،منتظری در این
همایش همچنین تصریح کرد :فرمودند به فالن آقازاده چرا
آن قدر مرخصی داده شده است ،اگر کسی حادثهای برایش
اتفاق افتاده چند روز مرخصی به او بدهند ،این خالف
آییننامه نیست ،دادن چهل روز مرخصی عادی نیست،
چون ما در رودربایستی گیر کردیم ،این نقد به ما وارد است.
به گزارش مهر ،وی در ادامه با اشاره به وظیفه مبارزه با
قاچاق در کشور گفت :موانع بسیاری بر سر راه مبارزه با
قاچاق وجود دارد .مسئله قاچاق کاال بسیاری را آلوده
کرده و از گمرک گرفته تا بازار و حتی در مقامات این غبار
آلودگی دیده می شود .منتظری در ادام��ه و در پاسخ به
سوال دانشجویان حاضر در همایش در خصوص وضعیت
قضایی حسین فریدون گفت :قانون به ما می گوید تا زمانی
که فردی متهم است و حکمش قطعی نشده نامش نباید
رسانه ای شود .برخی از افراد حتی روحانیان هم بودند که
جرم کردند و پس از اثبات نام آنها رسانه ای شد .دادستان
کل کشور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد :خبر
داریم برخی از مسئوالن دوتابعیتی هستند و این خالف
قانون است .دولت اعالم کرد که آنها را از کار برکنار می کند
اما این کار را نکرد ،دو تابعیتی به این معناست که در صورت
بروز جرم ،می تواند از کشور فرار کند .خبر داریم که غالب
دو تابعیتی ها انگلیسی  -آمریکایی هستند .بخشی از فساد
کشور و بانک ها ریشه در خارج دارد.

تحریم ها مطابق برجام برداشته شده است

 15کشته و  50زخمی در انفجار شرق بغداد
تلفات انفجار در منطقه الحبیبیه در شرق بغداد به 15
کشته و 50زخمی افزایش یافت .به گزارش السومریة نیوز،
سرتیپ سعد معن ،سخنگوی ستاد فرماندهی عملیات
بغداد ،گفت که یک تروریست انتحاری خودرو بمب گذاری
شده خود از نوع کیا را در میدان وهران منطقه الحبیبیه
منفجر کرد .این انفجار در محله الحبیبیه در شهرک عمدت ًا
شیعهنشین «ص��در» رخ داد .تا لحظه نگارش خبر ،هیچ
گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است اما
گروه تروریستی داعش پیش از این مسئولیت این گونه
بمبگذاریها را در بغداد پذیرفته بود.

نشست صلح افغانستان با شرکت ایران در
مسکو و پشت درهای بسته برگزار شد

عراقچی گفت برجام نبود ترامپ ابزارهای بسیاری برای مقابله با ایران داشت

جلسه فوقالعاده کمیسیون امنیت ملی با هدف بررسی
گزارشچهارموزارتامورخارجه ،باحضورعراقچیبرگزار
شد و رئیس ستاد اجرای برجام تاکید کرد :اگربرجام نبود
ترامپابزارهایبسیاریبرایمقابلهباایرانداشت .
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به جزئیات این
جلسه با عباس عراقچی گفت :طبق گفته عراقچی آنچه
به عنوان رفع تحریم ها می بایست انجام شود ،انجام شده
و تحریم ها مطابق برجام برداشته شده است .به گزارش
خراسانسیدحسیننقویحسینیدربارهجلسهکمیسیون
متبوعشباعراقچیدربارهچهارمینگزارشوزارتخارجه
ازاجرایبرجام،بهنقلازمعاونوزارتخارجهشرایطاجرای
برجام را خوب توصیف کرد و گفت :بعد از یک سال اجرای
برجام ،آنچه هدف ما در برجام بوده ،به دست آمده است.

نقوی حسینی تصریح کرد :عراقچی به عنوان مثال اعالم
کردخریدهواپیماتحریمندارد،تحریمخریدکشتیبرداشته
شده است اما اینکه دولت چه تدابیری برای خرید هواپیما
و کشتی دارد ،بحث دیگری است .همچنین برجام تحریم
فروش نفت را برداشته است ،اما اینکه ما چگونه و چقدر
نفتفروختهایم،بحثهایبعدیاست.ویافزود:بهگفته
عراقچی فروشنفت،پتروشیمیوسرمایهگذاریدرحوزه
نفتیعادیاستوشروعشدهواگرجاییکندیوجوددارد
برجاممانعآننیستدرعینحالپولنفتبازگشتداردو
دراختیارجمهوریاسالمیایراناست.حوزهحملونقلکه
درآنحدود 85درصدتجارتکشورباکشتیانجاممیشود
حوزهکلیدیبودکهشدیدترینتحریمهادراینبخشاعمال
شدهبود.تقریباکلیهمشکلهایپرچم،دسترسیبهبندرها،

بیمهورفتوآمدهاحلشدهاست.
▪ ▪اینکه در بخش بانک و مالی وضعیت به حالت عادی
برنگشته،برجاممقصرنیست

نقوی حسینی افزود :عراقچی عنوان کرد اینکه در بخش
بانک و مالی وضعیت به حالت ع��ادی برنگشته ،برجام
مقصر نیست ،بلکه تحریم های اولیه آمریکا وجود دارد.
یعنی برجام نقش خود را به درستی عمل کرده است ولی
تبدیل ارزه��ا و مبادله آنها با مشکالتی روبه روس��ت .مثال
 FATFیکی از مشکالت سر راه ماست .البته سیستم بانکی
خودماننیزبامشکالتیروبهروست.سخنگویکمیسیون
امنیت با بیان اینکه به گفته عراقچی ترامپ یکی از چالش
های برجام است ،به نقل از وی افزود :البته اگر ترامپ قبل

توضیحات شورای نگهبان در خصوص نظر فقهی درباره بازاریابی شبکه ای
در حالی ک��ه اع�لام نظر ش���ورای نگهبان در خصوص
بازاریابی شبکه ای ،مورد انتقاد آیت ا ...مکارم شیرازی
از مراجع عظام تقلید قرار گرفته بود ،سخنگوی شورای
نگهبان توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد .آن گونه که
کدخدایی در کانال تلگرامی خود توضیح داده ،ماجرا
از این قرار است که فردی به اسم محمد برومند به موجب
دادخواستی از دی��وان عدالت اداری ،فعالیت در قالب
بازاریابی شبکه ای را مغایر قاعده فقهی "اک��ل مال به

باطل" دانسته و بر این اساس دستورالعمل ها و آیین نامه
های مربوط به تاسیس و نظارت بر آن را نیز مغایر این اصل
فقهی دانسته است .دیوان عدالت اداری ،این دادخواست
را برای اظهارنظر توسط شوراینگهبان به این شورا ارسال
می کند .ش��ورای نگهبان نیز بعد از بررسی موضوع در
جلساتخودپاسخمیدهددراینرابطهنظرفقهاءبهشرح
ذیل اعالم می گردد":موارد سؤال فی نفسه خالف موازین
شرع شناخته نشد" .پس از آن آیت ا ...مکارم شیرازی در

پاسخ به استفتایی راجع به حکم شرعی بازاریابی شبکه
ای ،این کار را مطلقا حرام دانسته و در تذکری خیرخواهانه
نسبت به ارائه فتوا در این خصوص توسط شورای نگهبان
انتقاد کردند .کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت:
اسناد ذیل نشان دهنده آن است که ادعای خالف شرع
بودن مصوبه ای که از سوی دی��وان عدالت اداری برای
شورای نگهبان ارسال شده و فقهای محترم نیز به استناد
ماده ۸۷قانوندیوانعدالتاداریو مبتنیبراصلچهارم

از برجام می آمد ما دچار مشکالت جدی می شدیم؛ چون
قبل از برجام اجماع بین المللی وجود داشتامااکنوناین
اجماع به نفع ایران و در حمایت از برجام وجود دارد .رئیس
ستاد پیگیری اجرای برجام تاکید کرد برجام نتایج لطف
کسیبهایران نبودبلکهاینهنرجمهوریاسالمیبودکهبا
یکنرمشقهرمانانه،خودرااحیاکردوحقوقشراازحلقوم
آن ها بیرون کشید .پس شرایط ما به جهت برجام ،شرایط
بسیارخوبیدرمقابلهباترامپاستواگربرجامنبود،ترامپ
ابزارهایبسیاریبرایمقابلهباجمهوریاسالمیداشت.
ویافزود:بهگفتهعراقچیترامپممکناستسناریوهای
مختلفی را در پیش بگیرد و تیم او سعی می کند با گسترش
ایران هراسی جلوی فعالیت های ایران را بگیرد و نگذارد
ایرانازمنافعبرجامبهرهمندشود.
قانوناساسیپسازبررسی،نظرفقهیخودرابیانداشته
اند{ ،صحیح نیست} .وی می افزاید  :طبق ماده  -87در
صورتی که مصوبهای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی
ب��رای رسیدگی مطرح باشد ،موضوع جهت اظهارنظر
به ش��ورای نگهبان ارس��ال میشود.نظر فقهای شورای
نگهبان ب��رای هیأت عمومی الزماالت��ب��اع اس��ت .تبصره
 )۸۴(-2هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با
موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت
اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود .نظر فقهای
شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی
الزم االتباع است.

اردوغان جوگیر شد!

 3مناظره  3ساعته و 210دقیقه برنامه ضبط شده
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

قاسمی :به نظر می رسد اظهارات اردوغان در بحرین تحت تاثیر فضای هیجانی باشد

روزگذشتهجزئیاتتازهایازبرنامههایتلویزیونیومناظرههایانتخاباتیریاستجمهوریدررسانهملیاعالمشد.دراین
بارهرئیسمرکزتولیدوفنیسیما،گفت:هرنامزددرچهاربرنامهضبطشدهوسهمناظره 180دقیقهایحضورمییابد.به
گزارشایرنا،مجیدشعبانپوراظهارکرد:درانتخاباتپیشرو،عالوهبرتولیدبرنامههایتحلیلیوتبیینی،بخشیازبرنامه
هاهمچوندورههایقبلیانتخاباتبهتبلیغاتکاندیداهایریاستجمهوریاختصاصخواهدداشت.ویادامهداد:بر
اساسمصوبهستادانتخاباتصداوسیما،هرنامزدایندورهدر 4برنامهگفتوگومحورحضورپیدامیکند.اینبرنامهها
شامل 30دقیقهگفتوگوبادوربینوسهبرنامه 60دقیقهایگفتوگوباجوانان،پاسخبهسواالتفرهنگی،اقتصادیو
اجتماعیوگفتوگوباایرانیانخارجازکشوراست.ازسویدیگر رئیسستادانتخاباتکشورهمبااشارهبهفرآیندانتخابات
شوراهایشهروروستادرگفتوگوباایرناتاکیدکرد:براساستوافقهایصورتگرفتهبامراجعچهارگانهمقررشداستعالم
هاعمدتادرمراکزشهرستانانجامشودونیازیبهدرخواستاستعالمهادرتهراننیست.علیاصغراحمدیبابیاناین
کهدرنشستبامراجعچهارگانهبررعایت ُمرقانونتاکیدکردم،یادآورشد:مراجعچهارگانهنبایدبنویسندچهکسیتایید
صالحیتوچهکسیردصالحیتشدهاستبلکهاگرمستنداتیبرابرقانوندارندبرایهیاتهایاجراییارسالکنندو
هیاتهایاجراییهستندکهصالحیترابررسیوتاییدیاردصالحیترابهنامزدهاابالغمیکنند.

اردوغان در سفرش به بحرین ادعا کرده بود که ایران به دنبال تجزیه عراق و سوریه و ملیت گرایی فارس است .به گزارش
تسنیمرئیسجمهورترکیهدرموسسهصلحبینالمللیبحرینعلیهایرانادعاهاواتهاماتیراعنوانکرد.ویبابیاناینکه
درعراقهمزمان،هممجادلهمذهبیوهممجادلهقومیوجوددارد،ادعاکردهاستکهدراینکشورنیزملیتگراییفارس
وجود دارد و همراه با این ملیت گرایی فارس ،تجزیه طلبی نیز موضوعیت دارد که باید جلوی این روند را بگیریم؛ شرایط
یکسانی نیز در سوریه وجود دارد .در همین حال سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به سخنان رئیس جمهور
ترکیه گفت :به نظر میرسد اظهارات آقای اردوغان تحت تاثیر جو و احتما ًال در فضای هیجانی خاصی صورت پذیرفته
باشد .بهگزارشتسنیمسخنگویوزارتامورخارجهبااشارهبهسخنانرئیسجمهورترکیهدربحریندرخصوصنقش
ایراندرعراقاظهارداشت:بهنظرمیرسداظهاراتآقایاردوغانتحتتاثیرجوواحتما ًال تحتفضایهیجانیخاصی
صورتپذیرفتهباشد؛چراکهدرمیانسرانکشورهایمنطقه،جناباردوغانبیشازهرکسیبهنقشسازندهوثباتآفرین
جمهوریاسالمیدرمنطقهبهویژهدرعراقآگاهاست.قاسمیتاکیدکرد:آنچهمایهنگرانیوتداومبیثباتیدرمنطقهاست،
حمایتآشکارونهانازگروههایتروریستیونگاهواستفادهابزاریازآنهاوعدماحترامبهحاکمیتملیوتمامیتارضی
کشورهایهمسایهاستکهبرپیچیدگیشرایطمنطقهخواهدافزود.

هشدار در باره زیان تولید کنندگان لوازم خانگی از کاهش تعرفه واردات محصوالت ترک
دبیرانجمنلوازمخانگیبابیاناینکهتولیدکنندگانازوزیر
میخواهندتادرکاهشتعرفهوارداتکاالهایلوازمخانگی
ترکیهتجدیدنظرکند،گفت:اینتصمیمبرایفعاالنصنعت
لوازمخانگیکشوربسیارسوالبرانگیزاست.آرمانخالقیدر
گفتوگوباخبرگزاریتسنیم،بااشارهبهاینکهکاهشتعرفه

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪى ﻧﺠﻔﯽ
)اﺣﻤﺪ آﺧﻮﻧﺪى(
را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﻤﺎﻣ� دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﻴﻞ
واﺑﺴﺘﻪ ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ .ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺻﺒﺢ
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١١٫٢٨ازدرب ﻣﻨﺰل
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم

 /٩٥٣٤١٦٣٧م

واردات لوازم خانگی ترکیه با انتقاد جدی تولیدکنندگان
داخلی روبه رو است ،اظهارداشت :با توجه به وضعیت فعلی
اقتصاد و البته توانمندی تولیدکنندگان داخلی اجرای این
تصمیمبرایفعاالنصنعتلوازمخانگیکشوربسیارسوال
برانگیز است .وی با بیان اینکه باید دید آیا به جای بازاری که

دراختیارترکها قرارمیگیردآنهاهمبهتعهداتخودعمل
میکنندیاخیر،گفت:مامعتقدیمنبایدفقطبازاررادراختیار
طرفهایخارجیقراردهیمبلکهبایدآنهاراملزمبهسرمایه
گذاری و تولید در کشور کرد که در این شرایط می توان به
نتایجمثبتحضورتولیدکنندگانخارجیدربازارکشورامید

ﭼﻬﻞ روز ﮔﺬﺷﺖ

ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر
ﺣﺎج ﻫﺎﺷﻢ ﻫﺎﺷﻤﯽ زاده

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن
ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در
ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ آن ﻣﺮﺣﻮم ﺟﻤﻌﻪ
ﻣﻮرخ  ٩٥٫١١٫٢٩ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰار آن ﻣﺮﺣﻮم
در ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﻴﻊ ﺑﺎغ دوم ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣ� آ�ﻴﻢ .
ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺻﺮف اﻣﻮر ﺧﻴﺮ�ﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺷﻤﯽ زاده و واﺑﺴﺘﮕﺎن

 /٩٥٣٣٨١٩٨ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﺧﯽ
دﮐﺘﺮ ﺳﺎرا ﮐﺎﺧﯽ-دﮐﺘﺮ ﺛﺮﯾﺎ ﮐﺎﺧﯽ
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻴﺮﺻﺪراﺋﯽ

ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﯽ

ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳ� و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ

ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ،ﭘﺪر� ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺧﻴﺮ� ﻧﻴ�ﻮ�ﺎر
ر�ﺎﺳﺖ اﺳﺒﻖ اﺗﺤﺎد�ﻪ ﺻﻨﻒ ﺧﺮاز� ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس

ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر
ﺣﺎج ﻋﺒﺎس ﺗﻬﺮاﻧ� ﻓﺮ )ﭘﻮر(
و ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻬﺮاﻧ� ﻓﺮ

ﺑﻪ روح ﭘﺎ�ﺸﺎن ﺻﻠﻮات و �ﺎدﺷﺎن ﮔﺮاﻣ� ﺑﺎد.
ﺧﺎدﻣﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺗﻬﺮاﻧﻴﻬﺎ -ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻓﺮ )ﭘﻮر(

 /٩٥٣٤١٦٧٢پ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮاﻣﺮزى

ﺑﺎ�ﻤﺎلﺗﺄﺳﻒوﺗﺄﺛﺮﺿﺎ�ﻌﻪدرﮔﺬﺷﺖﭘﺪرﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن

ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر
ﺷﺎدروان ﺣﺎج ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮاﻣﺮزى

را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا�
ا�ﺸﺎن ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و
ﺷ�ﻴﺒﺎ�� ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

 /٩٥٣٤٢٦٢٤ب

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻧﻘﺪر
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ زاده ﻣﻔﺮد

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ
آرزوﻣﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘ� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻣ� ﺑﺎﺷﻢ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺛﺮ و ﺗﺄﻟﻢ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره

ﻣﻴﺘﺮا )ﻓﺎﻃﻤﻪ( ﺻﻔﺎرى
ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺸﺎن

ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﯽ ﺻﺪرى

را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ و ﺗﺪﻓﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ١٣٩٥٫١١٫٢٨
ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ در ﺑﻬﺸﺖ رﺿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .ﺿﻤﻨﺎ
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ در روز ﺟﻤﻌﻪ ١٣٩٥٫١١٫٢٩
از ﺳﺎﻋﺖ ١٤اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪ وﻟﻴﻌﺼﺮ واﻗﻊ
در ﺧﻴﺎﺑﺎن راﻫﻨﻤﺎ�� ﻧﺒﺶ  ٤ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد زﻧﺪه �ﺎد

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻴﺎض

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻴﺎض و دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﻴﺎض

 /٩٥٣٢٩٢٥٦م

ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن

ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺤﺎﻧﯽ

 /٩٥٣٤١٢٩٨پ

ﮔﺬﺷﺖ،ﺑﻪﻫﻤﻴﻦﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻣﺠﻠﺲ�ﺎدﺑﻮد�

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٣٤١١٤٧ق

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮى
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اﻣﻴﺮى
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ

ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

دﮐﺘﺮ رﻓﻌﺘﯽ-دﮐﺘﺮ اﻧﺒﻴﺎﺋﯽ

 /٩٥٣٤٠٥٥٣پ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﺪى ﺷﻌﺮﺑﺎف ﺟﻮان
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و از
درﮔﺎه ا�ﺰدﻣﻨﺎن ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻔﺮان اﻟﻬ�
و ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ
و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزو دار�ﻢ.

ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر و ﺑﺎﻧﻮ

روز ﺟﻤﻌﻪ  ٢٩ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
از ﺳﺎﻋﺖ  ٦اﻟ�  ٨ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
در ﻣﻨﺰل ا�ﺸﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﺗﺴﻠ� ﺑﺨﺶ دﻟﻬﺎ� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 /٩٥٣٤٢٥٤٧م

نشست شش جانبه افغانستان با دستور کار برقراری صلح و
آرامش در این کشور با شرکت هیئتی از جمهوری اسالمی
ایراندرمسکوبدونحضورخبرنگارانبرگزارشد.بهگزارش
ایرنا ،در این نشست که روز گذشته برگزار شد ،نمایندگان
کشورهای روسیه ،افغانستان ،ایران ،پاکستان ،چین و هند
شرکتداشتند.وزارتامورخارجهروسیهدربیانیهایاعالم
کرد :در نشست شش جانبه مسکو ،رویکردهای منطقه ای
در باره اوضاع امنیتی افغانستان مطرح شد و مورد بررسی و
مذاکرهقرارگرفت.شرکتکنندگانهمچنینبرایافزایش
تالشهابهمنظورکمکبهپیشبردصلحوحفظنقشپیشرو
کابل در اجرای اصول همگرایی معارضان مسلح با هدف
رسیدنبهزندگیصلحآمیزتوافقکردند.همچنینموافقت
شد به منظور گسترش تالش های بین المللی برای تثبیت
اوضاع افغانستان ،نمایندگانی از برخی کشورهای منطقه
از جمله آسیای میانه در نشست بعدی مسکو شرکت کنند.
ابراهیم رحیم پور معاون امور آسیا ،اقیانوسیه و مشترک
المنافع وزارت خارجه ایران نیز برای شرکت در این نشست
بینالمللیازروزسهشنبهدرمسکوبهسرمیبرد.

بحرین با موج تازه اعتصابات و تظاهرات
تعطیل شد
گروه بین الملل -شش سال از آغاز انقالب « ۱۴فوریه» می
گذرد و مردم بحرین به رغم سرکوب های رژیم آل خلیفه
همچنان در پی رسیدن به آزادی اند 6 .سال پیش رژیم آل
خلیفهباکمکعربستانسعودیجمعیتخواهاناصالحات
راسرکوبومیدانمرواریدکهمیعادگاهونمادمقاومتمردم
این جزیره خلیج فارس بود را نابود کرد .اما برای مردمی که
طی سالیان دراز منبع اصلی درآمدشان بر صید مروارید
استوار بود ،تخریب میدان مرواریدنتوانست بر هدف آن ها
سایه بیفکند.تظاهرات شب های گذشته ده ها هزار تن از
مردم بحرین در دور جدید اعتراض های گسترده مردمی
علیهرژیمآلخلیفهکهدربیشترمناطقاینکشوربا زدوخورد
نیروهایامنیتیباتظاهرکنندگانوسرکوبانقالبیونهمراه
بودموجباعتصابوتعطیلیمدارس،مراکزتجاریوتمامی
سازمانهاواداراتاینکشورشد.

افزایش پایگاههای امداد هوایی تا پایان
امسال
سرپرست اورژانس کشور گفت :تعداد پایگاههای امداد
هوایی کشور تاکنون به  30پایگاه رسیده و تا پایان سال
بر تعداد آنها افزوده خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از روابط
عمومی اورژان���س کشور ،ششمین گردهمایی بین
المللی ایمنی راه با همکاری مرکز مدیریت حوادث
وزارت بهداشت و انجمن ارتوپدی و ترومای آلمان در
سالن همایش معاونت توانبخشی هالل احمر ایران
برگزار شد.
کولیوند گفت :تا امروزپایگا ههای امداد هوایی به 30
پایگاه رسیده است و تا عید نیز چند پایگاه اضافه خواهد
شد که تاثیر به سزایی در کاهش آسیبهای مغزی
خواهد داشت.

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ
ﻣﻠﻴﺤﻪ ﺣﺴﻦ زاده

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮدرﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺮا� آن ﻋﺰ�ﺰ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮ درﺟﺎت وﺑﺮا�
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ وﺷ�ﻴﺒﺎ�� ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ

دﮐﺘﺮ ﻏﻔﺎرزاده ﮔﺎن -دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺧﯽ
دﮐﺘﺮﺿﻴﺎءاﻟﺤﻖ -دﮐﺘﺮ ﻏﻴﺎﺛﯽ
دﮐﺘﺮاﻓﺸﺎرﯾﺎن-دﮐﺘﺮﻫﺎﺷﻤﻴﺎن

 /٩٥٣٤١٥٦٢د

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻴﺮﺻﺪراﯾﯽ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و در ا�ﻦ
ﻏﻢ ﺟﺎﻧ�ﺎه ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣ� داﻧﻴﻢ.

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺪى ﻣﻘﺪم
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺪى ﻣﻘﺪم

 /٩٥٣٤٢١٧٦ف

 /٩٥٣٤٢٦٢١ف

ﺳﻌﺎدت ﻣﻴﺮﺻﺪراﯾﯽ

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ،
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ

دﮐﺘﺮ ﻏﻴﺎﺛﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪ دوﺳﺖ

 /٩٥٣٤١٨٢٨ف

از �ﻠﻴﻪ ﻋﺰ�ﺰاﻧ� �ﻪ
ﻣﺎرا در ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روز
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

دﮐﺘﺮ ﺳﺮﻫﻨﮓ رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﺷﺎداﻧﻠﻮ

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ .روﺣﺶ ﺷﺎد

دﮐﺘﺮ ﺳﺘﺎره -دﮐﺘﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎن

 /٩٥٣٤٢٤١٠م

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ

��ﺴﺎل از ﻋﺮوج ﻣﻠ�ﻮﺗ� ﭘﺪرﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎداﻧﻠﻮ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﯽ ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ

ﺧﺎدم �ﺸﻴ� ﻫﻔﺘﻢ را ﮔﺮاﻣ� ﻣﻴﺪار�ﻢ
روﺣﺶ ﺷﺎد و ﻗﺮ�ﻦ رﺣﻤﺖ اﻟﻬ� ﺑﺎد.

ﻣﺮدان ﺧﺪا ﭘﺮده ﭘﻨﺪار درﯾﺪﻧﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻏﻴﺮ رخ ﯾﺎر ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ

اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﺨﻮاه

دﮐﺘﺮ ﻏﻴﺎﺛﯽ

 /٩٥٣٤١٧٨٦ف

ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ رﯾﺤﺎﻧﯽ

 /٩٥٣٤٢٥٩٨ب

دوازدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ
ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪر� ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﺎدروان

داشت.دبیرانجمنلوازمخانگیتصریحکرد:تولیدکنندگان
از وزیر میخواهند تا در کاهش تعرفه واردات کاالهای لوازم
خانگیترکیهتجدیدنظرکندوبابرگزاریجلسهایباحضور
تولیدکنندگان و تشکل ها تصمیم مناسبی را برای توسعه
صنعتلوازمخانگیکشوربگیرد.

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺳﻌﺎدت ﻣﻴﺮﺻﺪراﺋﯽ

ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬ� و دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ� ﺗﻘﺪ�ﺮ
ﭘﺪر� ﻣﻬﺮﺑﺎن را ازﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺑﺎ دﻟ� آ�ﻨﺪه از ﻏﻢ و درد و اﻧﺪوه
ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ
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را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮ
درﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﺪان
ﻣﺤﺘﺮم ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ .

آﯾﺪا اﻋﻴﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ارژﻧﮕﯽ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎاﻓﺨﻤﯽ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ رادﻣﺮد ﻗﺪﯾﺮى
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻋﻨﺒﺮى ،ﻣﻬﺮان ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر
اﺣﺴﺎن ﻣﺠﺘﺒﺎﯾﯽ،ﻣﺤﻤﺪاﮐﺒﺮزاده
ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﺎﺗﻴﺎن اﺣﺪى

 /٩٥٣٤٢٠٥١ف

ﺑﺎ اﻧﺪوﻫ� ﻓﺮاوان و ﻏﻤ� ﺟﺎﻧﮕﺪاز درﮔﺬﺷﺖ
ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم و ﺟﺎﻧﺴﻮز دوﺳﺖ و ﻫﻤ�ﺎر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن زﻧﺪه �ﺎد

وﺣﻴﺪرﺿﺎ ﺧﺴﺮوآﺑﺎدى

را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮاﻧﻘﺪرﺷﺎن ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮضﻧﻤﻮدهوازﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎلرﺣﻤﺖﺑﺮا�آنﻣﺮﺣﻮم
و ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� ﺑﺮا� ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

از ﻃﺮف ﻫﻤﮑﺎران:ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ -ﻣﺎﻫﻴﺎن
رﻫﻨﻤﺎ -رﻣﻀﺎﻧﯽ ﻧﮋاد -ﻓﻨﻮدى

 /٩٥٣٤٢٥٧٥م

اﺳﺪاﷲ ﻧﻘﻴﺐ زاده
)ﻣﻨﺼﻒ(

�ﺎر� ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار�ﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم

 /٩٥٣٤٠٨٨٧ف
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