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استاندار:بانک صادرات به مصوبه ستاد تدبیر درباره میزان عمل نکرده است

خبر
رئیس انجمن جامعه شناسی خراسان رضوی مطرح کرد:

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

آمارهای نگران کننده از آسیب های اجتماعی

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ
درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ

ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻧﻴﮑﻮﯾﯽ

)ﺻﻔﺎﮐﻤﺎل(

را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻣﺮوز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ١١
ﺻﺒﺢ از زﻋﻔﺮاﻧﻴﻪ اﺑﺘﺪا� ﺟﺎده ﻃﺮﻗﺒﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮف آراﻣﺴﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ� ﮔﺮدد.
ﻣﺠﻠﺲ �ﺎدﺑﻮد ﺟﻤﻌﻪ  ١٢٫٦ﻓﻘﻂ ﺻﺒﺢ ٩٫٣٠
ﺗﺎ  ١١٫٣٠و ﺷﻨﺒﻪ  ،١٢٫٧ﻓﻘﻂ ﻋﺼﺮ ١٤:٣٠
ﺗﺎ  ١٦:٣٠زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ ﺑﻠﻮار
ﺧﻴﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﻣﺰ�ﺪ اﻣﺘﻨﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﺻﻔﺎﮐﻤﺎل -ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻧﻴﮑﻮﯾﯽ
وﺛﻮﻗﯽ-آدﻣﯽ-داﺋﯽﺻﺎدﻗﯽ-ﭘﺎﭘﻠﯽﯾﺰدى
ﺣﻤﻴﺪى ﻧﮋاد -ﻟﻄﻔﻴﺎن -ﺳﻴﺪزاده
اﺳﺘﻘﺒﺎل -ﺗﻮﮐﻠﯽ -اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده
و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ
 /٩٥٣٤٨٥٩١آ

ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻓﺮاق

ﻣﺮﺣﻮم اﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪى
را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٣٤٨٧٨٧ف

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در خراسان رضوی با
بیان اینکه از سال  90تاکنون ،هر سال  30تا  40درصد
به آمار نزاع در مشهد افزوده شده است ،گفت :پرونده
های بسیار زیادی در مورد نزاع در مشهد در جریان است
و از سال  90تا  ،94نزاع در مشهد رشدی  360درصدی
داشته است.به گزارش خراسان رضوی« ،حسین اکبری»
با بیان این مطلب در نشست هم اندیشی دفتر مطالعات
فرهنگی اجتماعی معاونت فرهنگی شهرداری مشهد
و با موضوع «ارائ��ه پژوهش آسیب ها و ناهنجاری های
شهر مشهد به تفکیک محالت» که در محل مجتمع علوم
انسانی دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد ،با بیان اینکه
آسیب های اجتماعی در چند سال اخیر بسیار رشد کرده
است ،افزود :آسیب های اجتماعی در حال تبدیل شدن
به اولویت اول کشور است و آمارها در این حوزه به شدت

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.

�ﺎد او وﭘﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪش ﻣﺤﻤﺪ

ﺟﺎودان ﺑﺎد.

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٣٤٦٢٨٣م

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم

ﻫﺮﮔﺰم ﻧﻘﺶ ﺗﻮ از ﻟﻮح دل و ﺟﺎن ﻧﺮود
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﻘﺪان ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن
ﻣﻌﻠﻢ ﺻﺪ�ﻖ و ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ

ﺷﺎدروان ﻣﺤﻤﻮد ﺛﻘﻔﯽ ﺧﺎدم

ﭼﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮ ز�ﺴﺘﻦ
 ٣ﺳﺎل از ﭘﺮواز ﻣﻠ�ﻮﺗ� ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﺧﺎدم
اﻟﺤﺴﻴﻦ )ع( �ﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ �ﺎر و �ﺎور ﺿﻌﻔﺎ ﺑﻮد

اﯾﻮب زاده

ﺳﻬﺮاب ﺑﺸﻴﺮﻧﮋاد

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ�دار�ﻢ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﺛﻘﻔﯽ ﺧﺎدم  /٩٥٣٤٥٩٤٢م

ﮔﺬﺷﺖ ،ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ

ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﺷﺎدروان

ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ و روﺣﺶ ﺷﺎد.

ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﺟﺎوداﻧ�

ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﻫﻤﺴﺮ ،ﺧﻮاﻫﺮ داﻏﺪارت
 /٩٥٣٤٥٩٥٥پ

�ﻪ وﺟﻮدش ﺗﺒﻠﻮر ﺻﺪاﻗﺖ و ﻣﻌﻨﻮ�ﺖ

و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.
روﺣﺶ ﺷﺎد و ﻗﺮ�ﻦ رﺣﻤﺖ اﻟﻬ� ﺑﺎد

ﯾﺎدﺑﻮد

ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎوداﻧﯽ

ﯾﮏ ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺨﻦ دارﯾﻢ از درد ﻓﺮاق ﺗﻮ

 /٩٥٣٤٣١٩٤پ

ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ
ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺪرﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

دوﺳﺘﺎن دﯾﺪه از اﯾﻦ دﯾﺮ ﻓﻨﺎ ﺑﺮﺑﺴﺘﻢ
از ﮔﻞ و ﻻﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻢ ﺑﻪ اﺑﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻢ
ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻢ ز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﮔﺬرﻧﺪ
ﭼﻮن ﺻﺒﺎ آﻣﺪم و ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ اﻧﺪوه و ﺗﺎﺳﻒ ﻓﻘﺪان ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر

ﺷﺎدروان ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺣﺎج ﺳﻴﺪﺟﻮاد اورﻋﯽ ﻣﻴﺮزﻣﺎﻧﯽ

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ�رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻤ� در روز
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٢٫٥ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از ﺳﺎﻋﺖ ١٤:٣٠
اﻟ�  ١٦:٣٠و ﺟﻤﻌﻪ ٩٥٫١٢٫٦ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﻋﺖ
 ٩:٣٠اﻟ�  ١١:٣٠و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از ﺳﺎﻋﺖ ١٤:٣٠
اﻟ�  ١٦:٣٠در ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺪ�ﺮ ﺑﺎﺑﺎﻋﻠ� واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار
ﺳﺎزﻣﺎن آب ،ﺑﻠﻮار ارﺷﺎد ،ارﺷﺎد ١ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮم و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﻣ�ﮔﺮدد.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم
 /٩٥٣٤٧٦٨٥م

ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺷﻤﺸﻴﺮى

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن
ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﺮﺣﻴﻤ� )زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ(
روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٢٫٥و ﺟﻤﻌﻪ
ﻣﻮرخ  ٩٥٫١٢٫٦ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﻋﺖ ٩
اﻟ�  ١١ﻋﺼﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤٫٣٠اﻟ�
 ١٦٫٣٠در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻌﻠ� واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان
راه آﻫﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻬﺠﺖ  ،ﺑﻬﺠﺖ ١٨
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران
ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮم و
ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺸﻴﺮى

 /٩٥٣٤٨١٣٣ف

درﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮ و ﺧﻮاﻫﺮﮔﺮاﻣ� ﺗﺎن
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻣ� ﮔﻮﺋﻴﻢ.

ﭘﺰﺷﮑﺎن ورودى  ۶٩ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٤٨٥٥٨م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻣﻮس ﭘﻮر

درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮه رﺿﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪم
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ
 /٩٥٣٤٨١٩٧ف
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﮐﺎﻣﻮس ﭘﻮر

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ و ﺑﻪ روح ﭘﺎ�ﺶ
ﻫﺰاران درود ﻣ� ﻓﺮﺳﺘﻴﻢ.
روﺣﺶ ﺷﺎد� ،ﺎدش ﺟﺎودان.

ﺧﺎﻧﻮاده دﮐﺘﺮ ﺑﻨﻴﺎدى ﺑﻬﺮوز

 /٩٥٣٤٢٩٣٣م

ﭘﺪرم ﺗﻮ ﺧﺎﻣﺸﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ﭘﺪرم ﺗﻮ ﻣﯽ روى ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻬﺎﻟﮏ ﺑﯽ ﺑﺮگ ﻣﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ

ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم ﺳﻤﻴﺮاﯾﻢ

دراوﻟﻴﻦﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﺪر�ﻣﻬﺮﺑﺎنوﻫﻤﺴﺮ�دﻟﺴﻮز

ﻓﻘﺪان ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺖ ﻣﺼﻴﺒﺖ اﺳﺖ
ﺑﺴﻴﺎرﻋﻤﻴﻖ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ �ﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ
ﺣﺮف و ﺣﺪ�ﺚ ﭘﺎ�ﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺬ�ﺮﻓﺖ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ ﺑﺮا�

ﺷﺎدروان

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ رﻓﻴﻌﯽ ﺷﺮﯾﻒ آﺑﺎد
ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٣٤٥٩٢٦م

ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻮارﻣﺎن

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺑﺮادران
ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ
ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ اﻧﺪوﻫﺒﺎر
ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺑﻘﺎء ﻋﻤﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم را از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.
ﻫﻤﮑﺎران ﺷﻤﺎ در
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٤٨٣٥٥م

 /٩٥٣٤٨٧٦٤ب

دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
دﮐﺘﺮ ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺑﺮادران رﻓﻴﻌﯽ
ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻫﺮﻣﺰزاده
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
دﮐﺘﺮ ﺑﺮادران رﻓﻴﻌﯽ
ﻣﺼﻴﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﺟﺎﻧﮕﺪاز

ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﻴﺪه ﺑﺮادران رﻓﻴﻌﯽ

را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻋﻠﻮدرﺟﺎت و ﺑﺮا�
ﺷﻤﺎ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.
دﮐﺘﺮ أﺳﻠﻤﯽ ﻧﮋاد -دﮐﺘﺮ ﺗﻴﻤﻮرى
دﮐﺘﺮ ﺧﺮﻣﯽ ﻧﻴﺎ -دﮐﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ -دﮐﺘﺮ ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ
 /٩٥٣٤٨٥٤١م

 /٩٥٣٤٨٤٣١آ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺑﺮادران رﻓﻴﻌﯽ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ
درﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺮﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﻫﻤﺴﺮت  :اﻣﻴﺮ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ  :اﻣﻴﺮارﺳﻼن  -ﺳﺘﺎﯾﺶ

 /٩٥٣٤٨٣٧٠م

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ

ﺑﺎﻧﻮ ﺣﻤﻴﺪه ﺑﺮادران رﻓﻴﻌﯽ
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .

ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮاد ﻋﻄﺎﯾﯽ
دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻋﻄﺎﯾﯽ

ﺑﻪ �ﺎد ﻋﺰ�ﺰاﻧ� �ﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﻓﺨﺮ زﻧﺪﮔ� ﻣﺎن ﺑﻮد
و ﻓﻘﺪاﻧﺸﺎن ﺣﺴﺮت اﺑﺪ� ﻣﺎن اﺳﺖ
ﺳﻔﺮ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮوغ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﺎن،ﭘﺪرى آرام

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ

ﺳﺮﺗﺴﻠﻴﻢ و رﺿﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬ�
ﻓﺮود آورده و از ﺑﺰرﮔﻮار� اﻗﻮام و
آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣﺤﺘﺮم و دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤ�ﺎران
ﻋﺰ�ﺰ� �ﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ و ﺗﺮﺣﻴﻢ
ﺧﻮاﻫﺮﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ
اﻓﺘﺨﺎراﻟﺴﺎدات ﻣﻴﺮﺻﺪراﺋﯽ

ﺷﺮ�ﺖ و �ﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺑﺮاز
ﻫﻤﺪرد� ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸ�ﺮ و
ﻗﺪرداﻧ� ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻴﺮﺻﺪراﺋﯽ

 /٩٥٣٤٨٤٣٥آ

 /٩٥٣٤٨٥٤٤ف

ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر� ﻣﻬﺮﺑﺎن

ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺳﻴﺪه ﺑﻬﻨﺎز اﻋﺘﻀﺎدى ﻗﻮژدى

ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻠﯽ

ﭼﻨﺎن ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ﺑﻮد �ﻪ ﺗﺤﻤﻞ آن ﺟﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟ� و ﻫﻤﺮاﻫ� �ﺎران ﻏﻢ ﺧﻮار� �ﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨ� ا�ﻦ

و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺎدرﻓﺪاﮐﺎر
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا ﮐﺸﻤﺸﻴﺎن

را ارج ﻣ� ﻧﻬﻴﻢ  .ﻋ�ﺲ ﺗﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣ� �ﻨﻴﻢ  ،ﻋ�ﺲ ﭘﻴﺮ ﻧﻤ� ﺷﻮد  ،اﻣﺎ ﭘﻴﺮﻣﺎن ﻣ� �ﻨﺪ ،
 ٩ﺳﺎل اﺳﺖ �ﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن در ﺧﺎ� ﺑ� ﻣﺤﺒﺘ� ﺧﻮاﺑﻴﺪه اﺳﺖ  ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﺪ�ﺪ و
�ﺎدﺗﺎن زﻧﺪه و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.ﺟﻬﺖ ﺷﺎد� روح ﺗﻤﺎﻣ� اﻣﻮات »ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﺻﻠﻮات «

ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻠﻴﻠﯽ

ﻫﻤﮑﺎر ارﺟﻤﻨﺪ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺮادران رﻓﻴﻌﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺑﺮادران رﻓﻴﻌﯽ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺑﺮادران رﻓﻴﻌﯽ
وﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم

اﻟﻬﯽ ﻣﻦ ﻟﯽ ﻏﻴﺮک

ﻣﻬﻨﺪس ﻃﻬﺮاﻧﭽﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﻫﺮﻣﺰزاده

ﺣﺎج ﺳﻴﺪﺟﻮاد اورﻋﯽ ﻣﻴﺮزﻣﺎﻧﯽ

 /٩٥٣٤٨٧٨٥م

ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖﺗﺄﺳﻒوﺗﺄﺛﺮﻏﻢازدﺳﺖدادنﻓﺮزﻧﺪوﺧﻮاﻫﺮ�
ﻣﻬﺮﺑﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺄﺛﺮ و ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﻣﻴﺮاﺑﻮﻃﺎﻟﺒﯽ -ژﯾﺎﻧﯽ رﺿﺎﯾﯽ

رﺣﻤﺖ اﻟﻬ� و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰ�ﺰم و
ﻣﺎدر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎﺋ� آرزوﻣﻨﺪم.

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم
آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺑﺮادران رﻓﻴﻌﯽ
داﻣﺎد ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن
آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺮادران رﻓﻴﻌﯽ

دﮐﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﻫﺮﻣﺰزاده

دﮐﺘﺮ ﺷﻴﻮا ﺑﺼﻴﺮى

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﺑﻨﻴﺎدى ﺑﻬﺮوز

متاسفانهبانکصادراتتااینلحظهبهمصوبهعملنکرده
است .اگرچه درباره دلیل آن گفته اند تاخیر صورت گرفته
به خاطر ماموریت کاری رئیس کل بانک صادرات به خارج
ازکشوربودهاست.ویتاکیدکرد:ماانتظارداریمبراساس
توافقصورتگرفتهدرجلسهستادتدبیراستاناینمصوبه
نیز اجرایی شود و حداکثر تا 15اسفند ماه اطالعیه نهایی
تسویهباقیماندهسپردههایسپردهگذارانمیزانبرمبنای
سازوکار پیش بینی شده یعنی پرداخت بخشی از وجوه و
افتتاح حساب برای باقی مانده آن در فرایندی حداکثر دو
ماهه اقدام شود .رشیدیان خاطر نشان کرد :مصوبه ستاد
تدبیر استان برای معاون اول رییس جمهور ،وزیر کشور و
رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده و انتظار است طبق
همان مصوبه اقدامات الزم صورت گیرد.رسولیان پیش از
ایندربارهسازوکارپیشبینیشدهبرایتعیینتکلیفباقی
ماندهحسابهایمیزانگفت:اینبهمعنایپرداختنقدی
همه سپرده ها نیست اما قطعا حساب و سپرده بالتکلیفی
بعد از اج��رای این مرحله باقی نخواهد ماند.رسولیان
توضیح داد :برای عملیاتی شدن این تصمیم ،بقیه سپرده
هادرچهارپلکانباقیماندهحسابتا100میلیونتومان
،از100ت��ا  200میلیون تومان ،از 200تا 500میلیون
تومان و باالتراز500میلیون تومان تعریف شده که به طور
قطع درصدی از وجوه هر گروه البته به شکل متفاوت اما به
صورتنقدیپرداختمیشود.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى

 /٩٥٣٤٧٩٣٨ف

ﺑﻪ �ﺎدﺑﻮدش روز ﺟﻤﻌﻪ  ٩٥٫١١٫٦راس ﺳﺎﻋﺖ ٣
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺮ ﻣﺰارش در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﻮاداﻻﺋﻤﻪ ﻧﻮر  ١١ﺑﺴﻮگ ﻣ� ﻧﺸﻴﻨﻴﻢ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﺳﺎﻟﮕﺮد وﻗﻒ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ� ﺳﺮﻃﺎﻧ� ﮔﺮد�ﺪ.
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮم

ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﺠﻴﺪ ﻫﺮﻣﺰزاده
و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﺮادران رﻓﻴﻌﯽ

ﺑﺎﻧﻮ ﻋﻠﻮﯾﻪ ﮐﺒﺎرى

ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ� ﻫﺎ�ﺖ
از �ﺎدﻣﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .

 /٩٥٣٤٨٣٦٥ف

خراسانی -استاندار گفت :بانک صادرات اطالعیه نهایی
درب��اره تعیین تکلیف حساب های باقی مانده از موسسه
میزان را صادر کند  .یک شنبه شب گذشته در جلسه ستاد
تدبیر استانداری که با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور
برگزار شد به دلیل حضور «تهرانفر» معاون بانک مرکزی
و «عرفانیان» معاون بانک ص���ادرات موضوع پرداخت
باقی مانده سپرده های سپرده گ��ذاران موسسه منحل
شده میزان نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.مدیرکل دفتر
هماهنگی امور اقتصادی استانداری 27بهمن ماه جاری
در این باره به خراسان رضوی گفت:در این جلسه برای
تعیین تکلیف باقی مانده حساب ها و بسته شدن پرونده
میزان با حضور مسئوالن ملی و استانی و نمایندگان بانک
صادرات تصمیمات خوبی گرفته شد از جمله این که مقرر
شد تا آخر بهمن ماه جاری بانک صادرات در اطالعیه ای
فرایند پرداخت مطالبات سپرده گذاران میزان را در بازه
زمانی حداکثر دوماهه اعالم کند.بااین حال و با وجود
شروع اسفندماه هنوز از اطالعیه بانک ص��ادرات خبری
نیست .علیرضا رشیدیان در این باره ودر حاشیه جلسه
کارگروه توسعه صادرات استان به خراسان رضوی گفت:
در آخرین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان که معاون
بانک صادرات کشور نیز حضور داشت ،مقرر شد به منظور
تعیین تکلیف حساب های باقی مانده از موسسه منحل
شده میزان اطالعیه ای تا پایان بهمن ماه صادر شود اما

و ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﻘﺪان ﻣﺎدر ﻓﺪا�ﺎر

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.

ﺣﺎج ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ رﺟﺒﯽ ﺑﺎﻏﺪار

 /٩٥٣٤٨٦٣٥م

ﭘﻨﺠﻢ اﺳﻔﻨﺪ
ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﻣﺎن

ﺑﺎﻧﻮ ﻧﺮﮔﺲ ازﻏﻦ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ و ﺧﺎ�ﺴﭙﺎر� در روز ﺷﻨﺒﻪ
 ٩٥٫١٢٫٧ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺻﺒﺢ در ﺻﺤﻦ آزاد� ﺣﺮم
ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮ� ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ
در روز ��ﺸﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٢٫٨ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺗﺎ ١١
و ﻋﺼﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤:٣٠ﺗﺎ  ١٦:٣٠در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ
واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺧﻴﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.

نگران کننده است.
وی ادامه داد :به غیر از آسیب اعتیاد که مردم تا حدودی از
آن شناخت دارند ،حوزه آسیب ها در بسیاری از موارد رشد
قابل توجهی داشته است ،به گونه ای که برخی از آسیب
ها هر سال بین  30تا  40درصد رشد را نشان می دهد و
این یعنی اینکه در برخی حوزه ها طی  6 ،5سال اخیر به
جای آسیب ،دارای بحران اجتماعی هستیم.
اکبری با بیان اینکه داشتن مقداری آسیب در حوزه
ه��ای ط�لاق ،سرقت ،ن��زاع و خشونت کامال طبیعی و
جزئی از ذات زندگی شهری است اما مسئله وقتی نگران
کننده است که به عنوان مثال رشد طالق به جای  3یا
 4درصد به  20تا  30درصد می رسد .ادامه خبر این
نشست را در روزنامه خراسان رضوی و یا در سایت
 www.khorasannews.comبخوانید.

ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﻏﺮوب ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﮔﺮﻣ�
ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔ� ﻣﺎن ﻫﻤﺴﺮ� ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﭘﺪر� ﻣﻬﺮﺑﺎن

زﻧﺪه ﯾﺎد
ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺠﺴﺘﻪ وﻫﺎﺑﺰاده
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 /٩٥٣٣٣٥٠٤ش

ﻣﺼﻴﺒﺖ را ﺑﺮا� دﻟﻬﺎ� داﻏﺪاران ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣ� داﻧﻴﻢ از ﺗﻤﺎﻣ� ﺧﻮ�ﺸﺎوﻧﺪان ،دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ،ﻫﻤﺴﺎ�ﮕﺎن ،ﻫﻤﺸﻬﺮ�ﺎن
ﻋﺰ�ﺰ ﮔﻨﺎﺑﺎد� ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎ� د�ﺘﺮ ﺳﻤﻴﻊ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻬﺪار� و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ،ﭘﺰﺷ�ﺎن و �ﺎر�ﻨﺎن ﺑﻬﺪار� و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻤﺎﻟﺸﺮق �ﺸﻮر ،ﺟﻨﺎب
آﻗﺎ� د�ﺘﺮ ﻓﺮود� ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﻋﺎﻣﻞ ،ﭘﺰﺷ�ﺎن و �ﺎر�ﻨﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮ و ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻮاراﻧ�
�ﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ،ﺗﺪﻓﻴﻦ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ و ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺗﺎج ﮔﻞ ،ﭼﺎپ ﺑﻨﺮ،
ﺗﺮا�ﺖ و ارﺳﺎل ﭘﻴﺎم ﻫﻤﺪرد� و درج آﮔﻬ� ﺗﺴﻠﻴﺖ در ﺟﺮا�ﺪ و ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨ� ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ﺗﺸ�ﺮ و ﻗﺪرداﻧ� ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﺿﻤﻨﺎ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در ﺳﺎﻋﺖ ١٠ﺻﺒﺢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰار آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ در ﺧﻮاﺟﻪ
اﺑﺎﺻﻠﺖ ﻏﺮﻓﻪ  ١٣ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪه ﺗﺎ �ﺎد و ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ�ﺶ را ﮔﺮاﻣ� ﺑﺪار�ﻢ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﺷﻴﺒﺎﻧﯽ -اﻋﺘﻀﺎدى

 /٩٥٣٤٨١١٥م

CMYK

