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الریجانی در رابطه با برداشت های بیش از مجوز قانونی دولت در سال های 87
تا  91مطرح کرد:

اینگونه نباشد که هرکسی کار خالفی انجام دهد
بعد بتواند فرار کند

رییس مجلس ش��ورای اسالمی در جریان بررسی بند
مربوط به اجازه برداشت بیش از حد مجوزهای قانونی
در دولت های نهم و دهم گفت:باید با متخلفان برخورد
شود و اینگونه نباشد که هرکسی کار خالفی انجام دهد
و بعد بتواند فرار کند .به گزارش ایرنا ،علی الریجانی در
جلسه علنی نوبت دوم روز یکشنبه و در جریان بررسی بند
«ز» تبصره یک الیحه بودجه سال  96کل کشور افزود:
تخلفات انجام شده قالبا و غریب به اتفاق بعد از اینکه دوره
آقایان تمام می شود ،دیوان محاسبات فرصت می کند
که آن را بررسی و به مجلس بفرستد.گفتنی است در این
بند الیحه بودجه سال  96آمده است که اجازه داده می
شود نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای
قانونی دولت طی سال های  87تا  91جمعا تا مبلغ 22
هزار و  981میلیارد تومان در رابطه مالی فیمابین دولت
و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام
شود.الریجانی با بیان اینکه نباید پس از حیات سیاسی

افراد ،دیوان محاسبات گزارش تخلفات را بدهد که فالن
رییس جمهوری یا فالن وزیر تخلف کرده است ،اظهار
داشت :قانونگذار به این دلیل قانون را نوشت که وزرا و
رئیسجمهور به مجلس پاسخگو باشند .این کار باید در
زمان حیات سیاسی آنها باشد تا اگر الزم بود بتوان آنها را
استیضاح و یا سوال کرد .رییس قوه مقننه تصریح کرد:
البته وقتی آنها رفتند باید به سایر امور رسیدگی شود و اگر
مشکلیداشتبایداینموضوعگفتهوموردرسیدگیقرار
گیرد؛ که به دیوان محاسبات دستور داده شده است که تا
پایان دوره به موارد دولت های قبل رسیدگی شود.
در نهایت نمایندگان مجلس با تبصره «ز» برای رسیدگی
به صورت های مالی دولت نهم و دهم درباره برداشت غیر
مجاز از محل ص��ادرات نفت موافقت کردند .الریجانی
همچنین بعد از تصویب این بند توسط نمایندگان گفت:
نباید به گونه ای باشد که هرکسی کاری کرد بتواند فرار
کند و باید با متخلفان برخورد کرد.

ساخت  120راکتور خاص در کشور
یک شرکت دان��ش بنیان در قم ،ساالنه  120راکتور
با پوشش شیشه ای خاص تولید می کند.مدیر عامل
شرکت دانش بنیان در قم در گفت وگو با خبرگزاری
صداوسیما گفت :همه تجهیزات مورد نیاز برای ساخت
راکتور در کشور و به دست متخصصان داخلی ساخته می
شود .جنتی افزود :این واحد ،اکنون یازدهمین شرکت
سازنده مخازن با شیشه های خاص در جهان است.وی با
اشاره به این که راکتورهای ساخت این کارخانه مشمول
کاالهایتحریمیاست،دربارهکاربرداینمحصولگفت:

در هر کاری که خوردگی باالست ،مانند داروس��ازی ،
پتروشیمی و انرژی هسته ای از این مخازن استفاده می
شود .دریک سال  120راکتور با مصارف مختلف در این
واحد صنعتی ساخته می شود که تمام مواد مورد نیاز آن
در داخل کشور تامین می شود .وی از ساخت راکتورهایی
با ظرفیت  30هزارتن در این واحد خبر داد و خاطر نشان
کرد :این شرکت بعد از آلمان دومین شرکت سازنده آن
است که طراحی کوره های ویژه ساخت این مخازن هم
در داخل شرکت اجرا شد.

گرانی  ۲۵درصدی واردات قانونی تلفن همراه نسبت به قاچاق
عضو هیئت رئیسه فدراسیون واردات با بیان این که
حلقههایمعیوبقانونیدروارداتگوشیهمراهمنجربه
گران شدن واردات قانونی میشود ،گفت :واردات رسمی
گوشیهمراه 25درصدگرانترازقاچاقآنتماممیشود.
غروی در گفتوگو با فارس در مورد برخی دالیل شیوع
نهمراهگفت:حلقههایمعیوب
پدیدهقاچاقدرحوزهتلف 
یهمراهوجودداردکهموجب
قانونیدربحثوارداتگوش 
میشود واردکنندگان رسمی در بازار به حاشیه رانده
شده و در رقابت با کاالی قاچاق تضعیف شوند .یکی از
حلقههای معیوب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.

دولت به دنبال حقوق قانونی خود مالیات ارزش افزوده
را از واردکنندگان شناسنامهدار دریافت میکند ،این در
حالی است که در سطح عرضه ،خریداران گوشی به هیچ
وجه آن را پرداخت نمیکنند .وی بیان داشت :به عنوان
مثال در یک گوشی همراه به ارزش یک میلیون تومان،
ممکن است شاهد اختالف قیمت 100هزار تومانی بین
کاالی قاچاق و رسمی فقط از ناحیه عدم پرداخت مالیات
ارزش افزوده باشیم و وقتی سایر حقوق و عوارض را نیز در
نظرمیگیریم،میبینیموارداتقانونی،مبلغیحدود25
درصد نسبت به قاچاق اضافه هزینه دارد.

رئیس جمهور با بیان این که «متأسفانه برخی از
تعامل با جهان بدشان میآید و از تقابل استقبال
میکنند» گفت :البته این تقابل ب��رای برخی
نان داشته است .به گزارش ایرنا و پایگاه اطالع
رس��ان��ی ری��اس��ت جمهوری ،حجت االس�ل�ام و
المسلمین دکتر حسن روحانی روز گذشته در
نخستین مجمع ملی سالمت گفت :هنگامی
که تعامل با جهان وجود نداشته و دچار تحریم
هستیم،بهناچاربرایکشاورزی،بایدازکودوسم
غیراستاندارد استفاده کنیم .وی اظهار داشت:
برخی تصور میکنند ،هر چه قفلهای دروازه
کشوربیشترباشد،امنیتوسالمتبیشترخواهد
بود،امااینطورنیست،چراکهماملتیبزرگوبا
سجمهوربابیاناینکهآیاباید
فرهنگداریم.ریی 
نسبت به استاد دانشگاهی که میخواهد برای
مطالعه به خارج رفته و یا محققی که میخواهد
بهکشوربیایدنگرانیداشتهباشیم،گفت:برخی
ذهن نگرانی دارند و نگرانی را در جامعه ترویج
میکنندوایندرحالیاستکهاساتیدمابایددر
تعاملبااساتیدومحققینجهان،پیشرفتکنند.
▪ ▪برخیدچارآلزایمرسیاسیهستند

رئیس دول��ت یازدهم با بیان اینکه با اتکا به

گالیههاوپاسخهایروحانیبهمنتقدان

اگر اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه نبود  14استان درگیر توفان نمک میشدند
سرمایه داخلی نمیتوانیم توسعه خوبی در
زمینه سالمت و درم��ان داشته باشیم ،گفت:
در ابتدای سال  92آمار و ارقام نشان می دهد
که مشکالت فراوانی از قبیل کمبود دارو و
قیمت باالی آن داشتیم .دکتر روحانی با بیان
اینکه زمانی که دولت قبل بر سر کار بود وقتی
میخواستیم انتقاد کنیم میگفتند ،دولت
را تضعیف نکنید و امروز هم که میخواهیم از
اقدامات دولت قبل انتقاد کنیم ،میگویند،
کاری به گذشته نداشته باشید و اقدامات دولت
خ��ود را بگویید ،اظهار داش��ت :برخی دچار
آلزایمر سیاسی هستند و یادشان میرود که
وضع درمان ،قیمت دارو و تجهیزات پزشکی
چه وضعی در کشور داشت و برخی داروه��ا و
تجهیزات پزشکی به سختی تهیه میشد.وی
افزود  :از برجام نترسیم ،درباره آن حرف بزنیم
وبگوییم.برخیسایتهافکرمیکننداگرحرف
بزنند تعریف از دولت میشود .حاال حرام که
نیست یک بار هم از دولت تعریف شود.

نامه 12صفحهایاحمدینژادبرایترامپ
رئیس دولت دهم در نامه ای  12صفحه ای به
دونالد ترامپ ،مضامین برخی از توصیه هایش
به رؤسای جمهور قبلی آمریکا را تکرار کرد .به
گ��زارش ایسنا این نامه که به  2زب��ان فارسی و
انگلیسی نوشته ش��ده ،به سفارت سوئیس در
تهران (حافظ منافع آمریکا در ایران) تحویل و
برای حساب توییتری رئیسجمهور آمریکا نیز
ارسال شده است .در ابتدای این نامه پس از درود
بر پیامبر (ص) و دعای فرج منجی عالم بشریت
(ع��ج) ،عبارت «عالیجناب آق��ای دونالد جان
ترامپ» برای رئیس جمهور جدید آمریکا به کار
برده شده است .احمدی نژاد در این نامه تصریح

کرده که به  2رئیس جمهور قبلی آمریکا هم نامه
نوشتهاست.دربخشمقدمهنامهبااشارهبهاینکه
«ایننامهمطلقاسیاسی،بهمعنایرایجآننیست
بلکه امروز از یک انسان به یک انسان دیگر است»
آمده است« :به عنوان فرزند ملت بزرگ ،تمدن
ساز و فرهنگ آفرین ایران سخن میگویم .ملتی
که حدود  ۲۵۰۰سال قبل و توسط شخصیت
بزرگ تاریخ ،ک��وروش ،فرمان آزادی اندیشه و
برابری انسانها و لغو بردهداری ،تبعیض نژادی و
استثمار را صادر کرده و به آن پایبند مانده است».
رئیسدولتقبلبابیاناینکهازاینپسبایدبرای
مردمآمریکاوجامعهانسانیزندگیکنید،گفت:

▪ ▪گالیهروحانیازصداوسیما

رییسجمهورباگالیهازعملکردرسانهملیدربیان
موفقیتهای دولت گفت :وقتی در جایی گوشت
دوروزگرانمیشودصداوسیمادرخبرنخستبه
یپرسدگوشتچقدرگرانشده
یرودوم 
قصابیم 
است اما اگر گوشت ارزان شود ،این خبر را منتشر
نمیکندیادرآخریناخبارشاعالممیکند.

▪ ▪برخیهمینکهذرهاینشاطدربینمردمبه
وجودمیآیدمیگوینداشکالدارد!

دکتر روحانی نپرداختن حقابه ها  ،عمل نکردن
به وظایف قانونی و قطع آب تاالبها و استفاده
نادرست از محیط زیست را باعث این مشکالت
زیستمحیطیدانستوگفت:دولتتالشهای
زیادی برای احیای محیط زیست و تاالبها در
کشور داشته و اگر این اقدامات ب��رای احیای

منتخبین ملت ها و حاکمان هرگز نباید خود را
برتر از مردم ،صاحب اختیار و مسلط بر آنان تصور
کنند .حاکمان ،شأنی جز خدمتگزاری به مردم،
تواضع و پیگیری خواسته ه��ای آن��ان ندارند.
احمدی نژاد از انتخاب آقای ترامپ استقبال
کرده و گفته که این انتخاب "خارج از اراده هیئت
حاکمه و جریان اصلی پشت صحنه آمریکا بوده
اس��ت ".در بخش دوم نامه نیز نکاتی «درب��اره
وضعیتآمریکاومواضعترامپدردورهانتخابات»
مطرح شده است .رئیس جمهور پیشین با اشاره
به اینکه نارضایتی از حاکمان آمریکا به حدی
است که با انتخابات آزاد در هر جای جهان،
مخالفان دول��ت آمریکا برنده قطعی خواهند
بود ،خواستار «تغییرنظام انتخاباتی آمریکا وآزاد
کردن اراده ومنافع مردم از این اسارت تحمیلی»

شده و افزوده است« :جنابعالی به درستی ،نظام
سیاسی و ساختار انتخاباتی آمریکا را فاسد و ضد
مردمی توصیف ک��ردهای��د ....جنابعالی اعالم
کردهاید که خ��زان�هداری کل آمریکا طی چند
سال حدود ۲۳هزار میلیارد دالر دارایی کاغذی
خلق کرده است.گمان ن��دارم که مردم آمریکا
به این بزرگترین دستبرد تاریخ راضی باشند».
احمدی نژاد با اشاره به هزینه باالی آمریکا برای
مصارف نظامی ،گفته اس��ت« :اگ��ر جنابعالی
پیشگام در برچیدن مسابقه مرگبار تسلیحاتی
و توقف حضور و دخالت نظامی در مناطق دیگر
شوید ،از کشتار و آوارگ��ی میلیون ها انسان در
سال جلوگیری خواهد شد ».رئیس دولت دهم
با اشاره به ساختار معیوب سازمان ملل و سیطره
آمریکا بر این سازمان ،نوشته است« :وقت آن

ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﻮﺑﺨﺖ

دﮐﺘﺮ ﻻرى
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺎروﺣﺪت

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد درﮔﺬﺷﺖ

ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن زﻧﺪه ﯾﺎد

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

ﻓﺮزﻧﺪان

ﺷﺎدروان ﻣﻬﻨﺪس

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﯽ  -ﺷﻴﺒﺎﻧﯽ -ﺻﺮاف -رﺣﻴﻤﯽ -ﻣﻮﺣﺪ
ﻗﺮﯾﺐ -ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ -ﻧﺒﯽ زاده  -ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ-ﻣﻬﺮور و ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ

 /٩٥٣٥١٣٥٠م

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺪر ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻬﺎر ﺑﻔﺮﺳﺖ
زﺷﻬﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ام ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﻔﺮﺳﺖ
اﮔﺮﭼﻪ زﺣﻤﺘﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﻔﺮﺳﺖ
دﻟﺘﻨﮕﻴﻢ
ﺧﺎﻃﺮات ز�ﺒﺎ� ﺗﻮ �ﺎدﮔﺎر روزﻫﺎﺋﻴﺴﺖ
�ﻪ ﻧﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ� ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗ�ﺮار
ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎل

روﯾﺎى ﻋﺰﯾﺰ

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ

ﺗﻮران دﺧﺖ ﺷﻴﺒﺎﻧﯽ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
اﺷﺮف زاده و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٣٥١٣٧٤ف

ﺧﺎﻧﻢ داﯾﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻬﺮام و ﺳﻮﺳﻦ ﻋﺰﯾﺰ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ دا�� ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن
را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم اﺑﺮاﻫﻴﻤ�
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .
ﺳﻮﺋﺪ  -دﮐﺘﺮ ﻟﻴﻼ
ﺗﻬﺮان  -دﮐﺘﺮ ﻫﺪى اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن

ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن

ﺷﺎدروان ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﻮﺑﺨﺖ
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .ﺑﺮا� آن
ﻣﺮﺣﻮم رﺣﻤﺖ و ﻏﻔﺮان اﻟﻬ� و ﺑﺮا�
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﻮر� و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� ﻣﺴﺌﻠﺖ
ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ،ورودى ۵٨
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ
ﺣﺎﺋﺮى ،ﻏﻔﺎرﯾﺎن ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﻮر،
اﺧﺒﺎرى ،ﻗﻮام ﭘﻮر ،ﺷﮑﻮﻫﯽ،
ﭘﻮرﺷﻴﺮازى ،ﺷﮑﺎرى ،دﯾﺪﻫﻮر،
وﻟﻴﺪاد ،ازﻏﺪى ،ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن،
رادان ،ﻗﻨﺎدان ،ﮐﺎوه ،ﮐﺎﻇﻤﯽ،
ﭘﻴﻮﻧﺪى ،راﻋﯽ ﻓﺮد ،ﻧﻴﺰارى،
اﺳﭙﻼﻧﯽ ،ﻗﺮﯾﺸﯽ ،اﺳﺤﻘﯽ،
داﻧﺶ ،ﻣﺤﻮﻻﺗﯽ ،زﯾﻨﻠﯽ ،ﺷﻔﺎﻓﯽ،
ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻫﯽ ،ﺑﺪرى ،ﻧﻮرى
 /٩٥٣٥١٦٦٦ر

 /٩٥٣٥١٣٧٥ف

اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣ�ﻢ ﻗﻀﺎ دورﺗﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ا�ﻢ از ﻫﻢ
ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و ﺗﻮ ﭼﻴﺰ� ﺑﻪ ﻧﺎم دور� ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﻤﻴﺸﻪ روح ﺗﻮ ﻧﺰد�� ﻣﺎﺳﺖ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل
در�ﻎ و درد �ﻪ راﻫ� ﺑﻪ ﺟﺰ ﺻﺒﻮر� ﻧﻴﺴﺖ

دﯾﺮوز ﺑﻪ ﺻﻔﺎى وﺟﻮدش
و اﻣﺮوز ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎم ﻧﻴﮑﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻴﻢ.

ﺳﺤﺮﮔﺎه  ٩اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه
ﭼﻪ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ��ﺴﺎل از ﻏﺮوب ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ زﻧﺪﮔﻴﻤﺎن

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺛﺮ و ﺗﺄﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎدروان

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎى اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻮﺑﺨﺖ

ﻣﻬﻮش -ﻣﻬﻨﻮش -ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻀﻠﯽ ﻧﮋاد

ﺑﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺷﻮد
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﻤﻴﺸﻮد

 /٩٥٣٥٠٢٦١م

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.
ﻫﻤﺴﺮ وﻓﺮزﻧﺪان
 /٩٥٣٤٥٤٨٥ب

 /٩٥٣٤٩٥٢٨م

 /٩٥٣٥١٤٨٩ف

 /٩٥٣٤١٥٤٧ق

را ﺑﻪ اﻃﻼع آﺷﻨﺎ�ﺎن و دوﺳﺘﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٢٫٩ﺳﺎﻋﺖ  ١١در
آراﻣﮕﺎه اﺑﺪ�ﺶ ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﻴﻊ )ﺑﺎغ دوم( ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ  ٩اﻟ�  ١١و ﻋﺼﺮ
 ١٤اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا واﻗﻊ در اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﺑﻴﻦ
اﺑﻮذرﻏﻔﺎر� و رﺿﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﺷﻴﺒﺎﻧﯽ -ﻗﺮﯾﺐ -ﺑﻬﺠﺘﯽ -اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﯽ -ﻣﻮﺣﺪ -ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﯽ-ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ
ﻧﺒﯽ زاده -ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ -ﮐﺎﻣﻮﺳﻴﺎن -ﻣﻬﺮور
 /٩٥٣٥١٣٤١م

را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘ� روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
 ٩٥٫١٢٫١٠راس ﺳﺎﻋﺖ ١٥ﺑﺮ ﻣﺰار ﭘﺎ�ﺶ واﻗﻊ
در ﺑﻬﺸﺖ رﺿﺎ)ع( ﺑﻠﻮ�  ٦١ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.

ﺣﺎج ﻃﺎﻫﺮ ﺟﻼﻟﯽ ﺑﻨﺎﺋﻴﺎن

را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ.
�ﺎد و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻪ ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ

ﺷﺎدروان ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻤﺎﻟﯽ

ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺳﻔﺮ اﺑﺪ�
ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎدروان زﻧﺪه �ﺎد

رسیده است که مرکز تبلور اراده جمعی و آزاد
ملت ها ،از این سلطه مخرب آزاد شود ».رئیس
جمهور پیشین در بخش «آخرین توصیهها» در
جایی دیگر از نامه ،زنان را "مظهر جمال خداوند
وزیباترینوارزشمندترینهدیهخداوند"توصیف
و اب��راز ام��ی��دواری ک��رده که در آمریکا زن��ان در
ساختن جامعه مطلوب مشارکت و رهبری موثر
و سازنده داشته باشند .او پیشرفت آمریکا را
محصولمهاجرتنخبگانودانشمندانازجمله
مهاجران"میلیونی"ایرانیدراینکشوردانستهو
خواستاراحترامبهآنانشدهاست.درانتهاینامه
برای ترامپ «در انجام مسئولیت سنگین اصالح
ساختاری نظام آمریکا و تامین خواست مردم»
ابراز موفقیت شده و با عنوان «محمود احمدی
نژاد -خادم ملت ایران» به پایان رسیده است.

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
و ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎﺋ� ﺑﺮا�ﺘﺎن آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﻴﻤ� در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٢٫١٠از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤:٣٠ﺗﺎ
 ١٦:٣٠در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﻬﺪ� واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ  -ﻧﺒﺶ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ١٤ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣ� ﮔﺮدد  .ﺗﺸﺮ�ﻒ ﻓﺮﻣﺎ�� �ﻠﻴﻪ ﺳﺮوران ﻋﺰ�ﺰ و ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻫﻤﺸﻬﺮ�ﺎن ﻓﺮ�ﻤﺎﻧ� ﻣﻘﻴﻢ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸ�ﺮ و اﻣﺘﻨﺎن اﺳﺖ .

رﺿﺎ ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﯽ

دریاچه ارومیه نبود و این دریاچه خشک میشد
در شرایط به وج��ود آم��دن توفان نمک در این
منطقه 14 ،استان کشور درگیر میشدند.
س جمهوری اف��زود :دولت نسبت به احیای
ریی 
هورالعظیم نیز تصمیم و اهتمام دارد و براساس
اقداماتانجامشده،تاکنون 70درصداینتاالب
آبگیری شده و  30درصد باقیمانده نیز انجام
میشود .وی با بیان اینکه ساالنه یک میلیارد و
 800میلیون متر مکعب آب در سالهای  93و
 94به تاالب هورالعظیم ریخته شده و امسال نیز
تاکنونیکمیلیاردو 300میلیونمترمکعبآب
بهاینتاالبریختهشده،گفت:برخیمیگویند،
چرادولتامروزکهخاکدرخوزستانبهراهافتاده
بهفکراینمنطقهافتادهاستوایندرحالیاست
که دولت از سال 93کارگروه مقابله با ریزگردها
در این منطقه را تشکیل داده و اقدامات زیادی،
انجامدادهاست.رییسجمهوری،توسعهپوشش
 11میلیون نفری بیمه شدگان و اقدامات حوزه
سالمت را از افتخارات بزرگ این دولت برشمرد
و با تاکید بر اینکه سالمت ،مقدم بر درمان است
اظهارداشت :برای حل مشکالت باید "مجمع"
باشیم و دست به دست هم دهیم و بدون تردید
آیندهدرخشانیدرانتظارکشوراست.

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﻴﺮﻓﻴﻀﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻣﻴﺮﺣﻴﺪرى

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر ﺷﺎدروان

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﭼﻬﻠﻤﻴﻦ روز درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرﻋﺰ�ﺰﻣﺎن

▪ ▪اگراقداماتبرایاحیایدریاچهارومیهنبود
 14استانکشوردرگیرتوفاننمکمیشدند

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﮐﺎش ﺑﺪاﻧﯽ از ﻓﺮاﻗﺖ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ دارم ﭘﺪر
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮏ ﭘﻠﮏ زدن ﮔﺸﺘﻪ ﭼﻬﻞ روزاى ﭘﺪر

میگویند اشکال دارد .چطور گریه کردن به هر
مقدارکهباشد،حاللاستاماخندیدنونشاط،
سجمهوربابیاناینکهسالمتجسمو
حرام؟ریی 
روح بدون نشاط امکان ندارد ،گفت :حداقل در
ایامعیدنوروزکهایاموالدتحضرتزهرا(س)هم
هست،اجازه دهیم مردم در کشور نشاط داشته
باشند .دکتر روحانی با بیان اینکه نباید مردم را
بادروغگفتننسبتبهآیندهنظاموکشورمأیوس
کرد ،گفت :باید دست به دست هم بدهیم و این
معنایمجمعملیسالمتاست.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه در شرایط بحرانی
همهبایدحمایتکنندودستبهدستهمدهیم
تا بتوانیم کشور را اداره کنیم ،گفت :دولت در
سالهایگذشتهشرایطآسانینداشتهوباسختی
کشورراادارهکرده،البتهتوفیقاتدولتنیزقابل
توجه بوده و با کمک خداوند از مشکالت عبور
خواهیم کرد .دکتر روحانی با تأکیدبر ضرورت
توسعه نشاط در کشور گفت :برخی همین که
ذرهای نشاط در بین م��ردم به وج��ود میآید،

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى :ﻧﻮﺑﺨﺖ  ،ﻓﮑﻮررﺷﻴﺪ ،ﺟﻌﻔﺮزاده  ،اﺧﺘﻴﺎرى  ،ﺗﻌﻘﻴﺒﯽ  ،ﮐﻴﺎﻧﯽ ﻧﮋاد  ،ﻧﻴﮑﻮزاد ،ﭼﺎدرﺑﺎف
ﺣﻠﻤﯽ زارع  ،ﺷﺮﯾﻔﯽ  ،ﻋﻘﻴﻠﯽ  ،ﺳﺎﻋﯽ  ،ﺷﻤﺲ  ،اﻣﻴﺮى  ،ﺗﻮﮐﻠﯽ  ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﺟﻮان  ،اﻃﺎﻗﯽ
آﻫﻨﯽ  ،ﺗﮑﻠﻮ  ،ﺷﺮﻗﯽ  ،ﮐﺎﻇﻤﻴﺎن  ،ﻣﺸﻌﻮف  ،ﻓﺮﻫﯽ  ،ﮐﺎﻇﻤﯽ  ،ﭘﻮر ﻣﺮادى و ﻓﺮﻫﺎدى
 /٩٥٣٥١٤٠٥ش

را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٢٫٩ﺳﺎﻋﺖ  ١١در
آراﻣﮕﺎه اﺑﺪ�ﺶ ﺧﻮاﺟﻪ رﺑﻴﻊ )ﺑﺎغ دوم( ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﻋﺖ  ٩اﻟ�  ١١و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ  ١٤اﻟ�  ١٦در
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا واﻗﻊ در اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﺑﻴﻦ اﺑﻮذرﻏﻔﺎر� و رﺿﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ

ﻣﺤﻤﺪ دﯾﻠﻤﻘﺎﻧﯽ

را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.

ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ آن ﻋﺰ�ﺰ روز دوﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٢٫٩از
ﺳﺎﻋﺖ  ١٤:٣٠اﻟ�  ١٦:٣٠در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒ� )ع( واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﻼد-
ﻣﻴﻼد  ١٢ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎر� ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
روﺣﺶ ﺷﺎد و �ﺎدش ﮔﺮاﻣ� ﺑﺎد.

ﺧﺎﻧﻮاده دﯾﻠﻤﻘﺎﻧﯽ و ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ

 /٩٥٣٥٠٢٠٧م

ﺣﺎج ﻣﻬﺪى ﻧﺠﻔﻴﺎن رﺿﻮى
ﮔﺬﺷﺖ .در ﻧﺒﻮدش رو�ﺎ� ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺶ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﻫﻤﻴﺸﮕ� ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﻮد.

ﻫﻤﺴﺮ وﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٣٥٠٧٥٨آ

ﺑﻪ �ﺎدﺑﻮد ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﻓﺮﺷﺘﻪ( ﺧﺮازى
ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٣٤٦٨٠٥پ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﻌﺰز
واﻋﻆ ﻋﺒﺎﺋﯽ -ﻋﻠﻮى

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻮاده داﻏﺪار
ﺟﻮان ازدﺳﺖ داده ﺟﻮان ﻧﺎ�ﺎم

ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ واﻋﻆ ﻋﺒﺎﺋﯽ

ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺻﺒﺮ و ﻏﻔﺮان از درﮔﺎه
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺮا�ﺘﺎن آرزو دار�ﻢ.
ﺟﻤﻌﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﺻﻼح ﻃﻠﺐ

 /٩٥٣٥٢١٦٢آ

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻌﺰز ﺑﺮﯾﺪﺟﻮادى
ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﺮﯾﺪﺟﻮادى
ﺣﺎج ﻣﻬﺪى آﻗﺎ ﺑﺮﯾﺪﺟﻮادى
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان
ﭘﻴﺮﻏﻼم ﺣﻀﺮت اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺴﻴﻦ

ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺑﺮﯾﺪﺟﻮادى

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰ�ﺰان و د�ﮕﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ و ﺗﻌﺰ�ﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم رﺿﺎ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮاش ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﻬﺪى و ﻫﺎدى ﭘﺮواززاده

 /٩٥٣٥٢٠٧٢م

ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ و اﻋﺘﺬار
در ﺳﻮگ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن:
ﻣﺮﺣﻮم ﻫﺎدى ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ

ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ �ﻤﺎل اﺣﺘﺮام و ﻗﺪرداﻧ�
ﺧﻮدﻣﺎن را از ﺑﺬل ﻣﺤﺒﺘﻬﺎ و اﻟﻄﺎف
ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ،دوﺳﺘﺎن و
آﺷﻨﺎ�ﺎﻧ� �ﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ
ﺗﺪﻓﻴﻦ و  ...ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
اﺑﺮازﻣ� دار�ﻢ .اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎن
ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﺎ�ﺎت ﺧﺎﺻﻪ ذات اﻗﺪس
ﺑﺎر� ﺗﻌﺎﻟ� و اوﻟﻴﺎﺋﺶ
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻔﺘﻢ آن ﻣﺮﺣﻮم
ﺻﺮف اﻣﻮر ﺧﻴﺮ�ﻪ ﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮم

 /٩٥٣٥١١٤٩ف
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