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5دغدغه رهبر انقالب در سال 95
رهبر معظم انقالب در سال گذشته توصیهها و تأکیدات زیادی
در حوزههای گوناگون به مسئوالن و کارگزاران کشور داشتند.
اشرافرهبرانقالببهمسائلوچالشهایکشوردرکنارتجربه
حضورایشاندرمسئولیتهایمتنوعاجراییوتقنینی،اهمیت
پیگیریمطالباتشانرامضاعفمیکند.ایشاندرمطایبهایدر
یکی از دیدارها با جوانان میفرمایند« :در این سخنرانیهای ما
هم گاهی حرفهای خوبی در گوش��ه و کنار هست؛ منتها غالب ًا
د ّقت نمیشود و همینطور ناپدید میگردد!» 77/2/7تذکر
و توجه دادن مس��ئوالن به مطالب��ات رهبری نظام-ک��ه در واقع
خواستههاودغدغههایاصلیمردمنیزهست-وظیفهرسانهها
وعموممردماست،بههمیندلیلسعیخواهیمکرددرادامهبه
بررسی 5محوراصلیازبیاناتایشاندرسال 1395بپردازیم.
 .1یک��ی از مهمترین مطالب��ات رهبر معظم انق�لاب در عنوان
سال متجلی ش��ده اس��ت .ایش��ان در پیام نوروزی خود ضمن
اشاره به برخی از چالش های کش��ور از جمله مسئله بیکاری،
رک��ود و گرانی ،ع�لاج ای��ن مش��کالت را «اقتص��اد مقاومتی»
معرفی کردند و عنوان سال را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام وعمل»
قراردادند .در س��خنرانی نوروزی در حرم مطه��ر امام رضا(ع)
ایش��ان 10اقدام اساس��ی برای نجات اقتصاد کش��ور را برای
مس��ئوالن لیس��ت کردند« :تمرکز بر فعالیت ها و زنجیره های
اقتصادی مزیت دار کش��ور ،زنده کردن تولی��د داخلی ،پرهیز
از واردات تضعی��ف کننده تولی��د داخلی ،پرهی��ز از هدردادن
منابع مالی که پس از برجام باید وارد کشور شود ،دانش بنیان
شدن بخش های مهم و حساس اقتصادی ،احیای بخش های
اقتصادی که قب ً
ال در آن ها س��رمایه گذاری شده ،شرط انتقال
فناوری در معامالت خارجی ،مبارزهجدی با فساد ،ویژهخواری
و قاچاق در کشور ،ارتقای بهره وری انرژی ،نگاه ویژه به صنایع
متوسط و کوچک» رهبر انقالب چند روز بعد در دیدار نوروزی
با جمعی از مسئوالن کشور خطاب به معاون اول رئیس جمهور
می فرمایند« :مراد م��ا از اقدام و عمل ،این اس��ت که یک اقدام
همهجانبه و فراگیر صورت بگیرد ،بهطوری که آخر سال بتوانیم
گ��زارش بگیریم و دوس��تان گ��زارش بدهند که ای��ن چند کار،
[مث ً
ال] این ده مورد انجام گرفت» .95/1/18حضرت آیتا...
خامنه ای در این دیدار حجت را بر مس��ئوالن تم��ام می کنند:
«بنده از هر اقدامی که چه دولت ،چه مجلس شورای اسالمی

جد ًا
درجهت منافع مردم و گش��ایش امور مردم انجام بدهندّ ،
دفاع میکنم و از آن حمایت میکنم ».ایشان در مراسم سالگرد
ارتحال امام به توجه دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره
می کنند« :خوش��بختانه دولت محترم ،اقدام و عمل را ش��روع
کردند و طبق گزارش��ی که به من دادند ،کار های خوبی انجام
گرفته است .اگر با همین ق ّوت و با همین شیوه ادامه پیدا کند و
جد ًا پیش برود ،یقین ًا آثار آن را مردم خواهند دید».95/3/14
ّ
این مطالب��ه تنه��ا از دولتی ه��ا منحصر نمی ش��د و ایش��ان در
دی��دار 16خرداد به نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی هم
درخصوصمسائلاقتصادینکاتومطالباتیرامطرحکردند.
حضرت آیتا ...خامنهای ،در دیدار رمضانی خود با دانشجویان
با اشاره به اشکالشان به برخی از کارهای اجرایی کشور تأکید
می کنند« :براس��اس قان��ون و منط��ق ،رهب��ری نمی تواند در
تصمیم گیریهای جزئی و اجرایی وارد ش��ود و اگر مس��ئوالن
اجرایی دچار اشتباه ش��وند ،مجلس یا رئیس جمهور باید مانع
ش��وند»  .95/4/12رهبر انقالب در دی��دار با اعضای هیئت
دولت در ش��هریور ماه بار دیگر بر اجرای سیاست های اقتصاد
مقاومتی برای حل مشکالت اقتصادی مردم تأکید می کنند.
ایش��ان در عیدغدی��ر ب��ه مس��ئولیت عموم م��ردم و مس��ئوالن
درخصوص اقتصاد مقاومتی اش��اره می کنن��د« :وظیفه دولت
هس��ت ،وظیفه مجل��س هس��ت ،وظیفه مس��ئولین گوناگ��ون
هس��ت ،وظیفهآحاد مردم هم هس��ت .همه وظیفه داریم ،باید
انجام بدهی��م .95/6/30 ».در دیدار مردم اصفهان ایش��ان
صراحت کالم و انتقاد از برخی از مسئوالن را بیشتر می کنند:
«این اقدام و عمل باید در جلوی چشم مردم قرار بگیرد و مردم
این را ببینند؛ این تو ّقع و خواس��ته ما از مسئوالن است ».با این
حال آیت ا ...خامنه ای در آخرین ماه سال و در دیدار با اعضای
مجلس خبرگان رهبری از عدم تحقق برخی از سیاس��ت های
اقتصاد مقاومتی گالیه می کنند« :اگ��ر همه کار های ضروری
در موض��وع اقتص��اد مقاومت��ی انجام ش��ده بود ،ام��روز تفاوت
محسوسی را در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم شاهد
بودیم» 95/12/19
 .2رهبر معظم انق�لاب در 3دیدار عمومی نس��بت به پیگیری
مس��ئله حقوق های نجومی از س��وی مس��ئوالن تأکید کردند.
دیدار اعض��ای هیئ��ت دول��ت در تیرم��اه« :این موض��وع نباید
شامل مرور زمان شود بلکه باید حتم ًا به صورت جدی پیگیری
و نتیجه آن به اطالع مردم رسانده ش��ود ».دیدار شهریورماه با
اعضای هیئ��ت دولت« :نبای��د از موضوع حقوق ه��ای نجومی
به آس��انی عبور کرد.اعتماد مردم در این قضی��ه ضربه فراوانی
خورده اس��ت...با مس��ئله حقوق های نجومی برخ��ورد قاطع
ش��ود...قوه قضائیه با متخلفان برخورد کند ».سومین هشدار
مربوط به دی��داری در تاریخ  95/9/7اس��ت« :این موضوع از
مسائل مهمی است که نتیجهرسیدگی به آن برای مردم روشن
نشد و سواالت در ذهن مردم باقی ماند»

 .3رهبر معظم انقالب در س��ال جاری تأکید ویژهای برانقالبی
شدنشخصیتهاودستگاههایمختلفکشورداشتند.ایشان
در16خردادم��اه و در دی��دار آغاز ب��ه کار دهمی��ن دوره مجلس
شورایاسالمیمیفرمایند«:مجلسشورایاسالمییکنهاد
انقالبی و برآمدهاز انقالب اس��ت؛ باید انقالبی عمل کنید ،باید
انقالبی باشید و بمانید» حضرت آیتا ...خامنهای به مسئوالن
قوه قضائیه نیز این توصیه را گوشزد میکنند« :قوهقضائیه باید
صددرصدانقالبیباشدوانقالبیعملکند.البتهانقالبیگری
برخالفنظروتبلیغبرخیها،تندروینیستبلکهانقالبیگری
یعنی«عادالنه،خردمندانه،دقیق،دلسوزانه،منصفانه،قاطعانه
وبدونرودربایستیعملکردن»».95/4/9
 .4تقوی��ت قوای دفاع��ی از جمله مطالبات مه��م رهبر انقالب
از نیرو های مسلح در سال  95بوده اس��ت .فرمانده کل قوا در
دیدار نوروزی با جمعی از فرماندهان نظامی تأکید می کنند:
«در نظ��ام جمهوری اس�لامی وظیفه اصلی نیرو های مس��لح،
دفاع از مرز های امنیت ملی است ،بنابراین باید توان عملیاتی
و انگیزه ه��ای معن��وی ای��ن نیرو ه��ا روزب��ه روز تقوی��ت ش��ود»
 .95/1/22ایشان همچنین در دیدار با مداحان اهل بیت(ع)
به برخی اظهارنظر ها درباره به پایان رس��یدن دوران موشک،
واکنش تندی نشان میدهند و این حرف را رد میکنند.
 .5یکی دیگر از مهمترین مطالبات رهبر انقالب حفظ وحدت
در کشور به خصوص در میان نیروهای انقالبی و همچنین میان
مسئوالنکشوراست.معظملهدرپنجممهرماهدرابتدایدرس
خارج فقه خود به این مسئله تصریح میکنند« :بنده اصرار دارم
بروحدت قلوب و حرکت در مسیر واحد و اتحاد نیروهای کشور،
به خصوص نیرو های مؤمن و انقالبی» رهب��ر انقالب در دیدار
نوروزیخودبامسئوالنکشوربهموضوعوحدتمیانمسئوالن
نیزاشارهمیکنند«:یکچیزیدرکناروحدتم ّلیوجودداردو
آن اتّحاد و همزبانی و همدلی مسئوالن کشور است؛ این خیلی
مهمی است ».وحدت میان امت اسالمی از مطالبات مهم
چیز ّ
دیگر معظم له در سال جاری بوده است .ایشان در جمع اعضای
همایش بزرگداش��ت حضرت خدیجه(س) در خردادماه سال
جاری تصریح کردند« :تعریض به سایر زوجات مطهرات پیغمبر
نبایستی باشد .باالخره زوجات پیغمبر محترمند؛ هر کسی به
اینها اهانت کند  -هر کدامشان باشد -به پیغمبر اهانت کرده؛
این را من قاطعا عرض میکنم»
بی ش��ک مطالبات رهبر انقالب از مس��ئوالن منحص��ر در این
موارد نیست اما در این مجال تنها به برخی از آن ها اشاره شد.
پربیراه نیست اگر مدعی شویم تعداد معدودی از این مطالبات
از سوی مس��ئوالن محقق شده و شاید بس��یاری از آن ها نیاز به
توجه و پیگیری بیش��تری برای تحقق دارد .فرصت خدمت به
مردم در سال  95به پایان رسید اما سال  ،96میتواند شروعی
تازه برای مسئوالن و ملت شریف ایران باشد به تعبیر رایج« :به
پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست»...

والدت نامه
ش��د و از عطرش ،س��اکنان آس��مان و زمین ،به وجد آمدند و سرود
دوس��تداران عارف به حق او
ش��ادی خواندند؛ پروردگار عالم نام
ِ
را در لوح وارثان فردوس برین نوش��ت و نامش را کلید گش��ایش و
رهایی از کژی و ناراس��تی قرارداد .س�لام خدا بر تو باد! ای دختر
رسولخدا!ای همسر علی مرتضی!ای مادر حسنین! دستمان را
بگیر در این روزگار گمراهی ها که سخت محتاجیم به شفاعتت؛ یا
وجیهة عندا ،...اشفعی لنا عندا...

بشارت باد بر اهل زمین که خورش��ید فاطمه(س) از کرانه هستی
والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) بردمی��د؛ همویی که آمد تا نامش ،ریش��ه بدی را بخش��کاند و آتش
دوزخ را بر پی��روان راه رس��تگاری س��رد کند .زه��را(س) آمد تا زن
و روز مادر تهنیت باد
را به بهترین ش��کل ،برای آنان که ق��درش را نمی شناس��ند ،معنا
کند .مرضیه(س) چشم به جهان گش��ود تا زیباترین نغمه هستی
در خانه سیدالمرسلین (ص) به گوش برسد .او که آمد ،فرشته ها
جش��ن گرفتند و بهش��ت را زینت بس��تند .گل زیبای باغ احمد باز

تو کوثر همه سوره های طاهایی

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••آیا روزنامه خراسان در روز 30اسفند منتشر میشود
یا نه؟
خراسان :روزنامه خراس��ان روز سی ام اسفند منتشر
نمیشود.
••م��ادر ،خورشید گ��رم و پ��رح��رارت ،م��ادر اقیانوس
بیکرانی از عشق و محبت و صفا ،مادر همانند پروانهای
که به دور شمع می چرخد ،مادر چراغ پرفروغ خانه،
مادر من ،تو و ما بهترینه قدرش را بدانیم.
••بانک رفاه قانون بخشودگی جرایم تا  10میلیون
تومان را اجرا نمیکند.
••خواهشمندیم یک گزارش در مورد نیرو های واحد
مشارکت های مردمی کمیته ام��داد ام��ام خمینی
(نیرو های تخلیه گر) تهیه کنید .حقوق ومزایایمان در
مقابل زحماتمان صفر است.
••چرا آقای نوبخت وعده الکی داد و گفت یارانه را دو
روز زودتر می دهیم؟ برای معاون اول خوب نیست!
••از مسئول مربوطه متشکریم که قیمت میوهها رو یک
ماه مانده به عید دوبرابر کرد تا میوه تعاونی عید رو با
همون قیمت یک ماه پیش بیاره بفروشه و ما هم بگیم
تشکر؛ مثال پرتقالی که یک ماه پیش بود  ،3500حاال
تعاونیش این قیمته!
•• به حامیان و منتقدان دولت باید گفت خیلی بگو مگو
نکنید! اوضاع جامعه از لحاظ معیشتی و فرهنگی،
گویای عملکرد مسئوالن در سیاست داخلی است .در
سیاست خارجی هم با توجه به اوضاع حساس جهانی
و خصومت جدی چند دول��ت مستکبر با جمهوری
اسالمی ،نباید احساس و اظهار ضعف کرد .به امید
یک دولت توانمند در صحنه داخلی و مقتدر در عرصه
خارجی .ان شاء ا...
•• جناب نوبخت من یک لیسانسه عمران هستم که
با هزار بدبختی ،سرمایه جور کردم و سوپرمارکت
زدم ،من می بینم که مردم میان 3000تومان برنج
پاکستانی ،سه دون��ه تخم مرغ و ...میخرن .دست
مردم خالیه! آقای نوبخت باز شما بیا بگو صدا و سیما
جو سازی می کنه .من خودم برای جور شدن کرایه
مغازه ،هر روز سر کارم و استراحت ندارم ،بله جناب
نوبخت.
••چرا دولت مصوبه مجلس سال  95مبنی بر افزایش
پلکانی حقوق بازنشستگان را اجرا نکرد؟
••آقای نوبخت باید یادشان باشد که یکی از قول های
انتخاباتی رئیس جمهور ،بهبود وض��ع معیشت
خانواده ها بود و نیز قرار بود مردم تغییرات حاصل
از برجام و رفع تحریم ها را بر سر سفره خود مشاهده
کنند ،پساگر مردم در گزارش صدا و سیما از عملکرد

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

دولت انتقاد میکنند ،لطفا عصبانی نشوید.
••تشکر از خراسان برای بررسی هزینه کرد منابع آزاد
شده پس از برجام و گزارش دقیق اموال و دالر های
مسترد شده به ایران .ای کاش مسئوالن دولت های
نهم و ده��م هم ج��رات گ��زارش درآم��د ه��ای نفتی و
چگونگی هزینه کرد آن را برای ملت ایران داشتند،
ضمنا آقایانی که می گویند برجام یعنی هیچ ،با دیدن
این آمار هنوز هم برسر موضع خود هستند؟
••کاش دولت محترم همچنان که دهک های یک و
دو ،شامل تخفیف ویژه قرار گرفتهاند و االن نباید برای
سهام عدالت ،وجهی به دولت پرداخت کنند ،الاقل به
پاس سی سال خدمت ،قشر محترم بازنشسته را هم
مشمول تخفیف قرار میداد.
••حاال که  3ماه بیشتر از عمر دول��ت باقی نمونده،
پیشنهادفرمودنددرسالجاریبهفکرمسائلجناحی
نباشیم ،کاش  45ماه اول دنبال اوج گیری اقتصادی
بودیم و در  3ماه آخر روی باند مسائل جناحی با شیب
مالیم فرود میآمدیم ،خیلی لذت میبردیم.
•• چهره آقای دکتر روحانی در این چهار سال ریاست
جمهوری ،به ان��دازه چهل سال پیر شده ،خدایا چه
بر این مرد گذشته است؟
••استاندار محترم خراسان شمالی؛ لطفا به داد ما
نیرو های هیئتی ادارات ورزش و جوانان برسید که نه
بیمه داریم ،نه طبق قانون کار حقوق میدهند و نه یک
روز تعطیل داریم.
••چقدر بعضی مدارس بی انصافن ،برای تعطیالت
نوروزی کلی تکلیف به بچه ها دادن اونم دانش آموز
کالس اولی!! ما به تفریح و دید و بازدیدمون برسیم یا
تکالیف بچه مون.
••چه خوب است گردشگران ن��وروزی ،مسافرت و
گردششان را ابتدا از شهر خود شروع کنند؟
••از همه مردم خوب کشورم تقاضا دارم کاالی ایرانی
خرید کنید.
••من یک جوون با مدرک لیسانس بعد از این همه
درس خوندن ،باید برم سرگذر کارگری؟  3ساله تو
عقدم ،وام ازدواج که اسمشه هنوز در نیومده ،پولی
هم ن��دارم ،چطور برم سر خونه زندگیم؟ بعد میگن
طالق زیاد شده!
••با توجه به شرایط سخت کاری رانندگان بخش بار و
مسافر ،به خاطر مثبت بودن تست اعتیاد ،آیا شش ماه
بایگانی دفتر کار و گواهینامه عادالنه است؟ عواقب
اقتصادی ،اجتماعی و روحی وحشتناکی در پی دارد.
با نزدیکی عید نوروز تقاضای تخفیف از مقام مسئول
را داریم.

نمابر05137009129 :

••ام��س��ال را ک��ه ب��ا والدت حضرت زه���را(س) آغ��از
می شود ،بیشتر ق��دردان مادرانمان باشیم .نکند
کسی مادر پیرش را حتی اگر خدای نکرده در خانه
سالمندان باشد ،فراموش کند .والدت حضرت زهرا
و «روز زن» برتمام مادران مبارک.
••از نمایندگان محترم مردم مشهد در مجلس شورای
اسالمیوهمچنینروزنامهخراسان،بهخاطرپیگیری
افزایش بی ضابطه مبلغ قبوض گاز و تغییر اقلیم شهر
مشهد سپاسگزاریم .امیدواریم تا حصول نتیجه و
برگرداندن مبالغ اضافه دریافتی به مردم ،پیگیریها
ادامه یابد.
••س�لام ،س��ال خ��وب و خوشی ب��رای همه کارکنان
کوشای روزن��ام��ه آرزوم��ن��دم ،سبز باشید .خداوند
صالحتان را در خواستههایتان قرار دهد.
••چه خوب است م��ردم و مسئوالن با سال اقتصاد
مقاومتی ،اقدام و عمل هیچگاه وداع و خداحافظی
نکنند!
••به هر میزانی که صدای ترقه و نارنجک شنیدم به
همان میزان به نوع تربیت پدر و مادر های این بچه ها
فکر کردم .مردم آزاری ،در همه جای دنیا بد است!
سطح فرهنگ و شعور مردم از همین چیز ها مشخص
میشود .در و پنجرهها رو نتوانستیم باز کنیم از بس که
کوچه را دود گرفته بود!
••من هر سال می گویم تا زمانی که نیروی انتظامی و
شهرداریها،ساماندهینورافشانیچهارشنبهسوری
را به دست نگیرند ،صدمات کمتر نخواهد شد.
••در خیابان ها و کوچه های تاریک ،دخترانی کم سن
و سال دیده می شوند که با پسران در حال قدم زدن
هستند و گاهی در پارک های محله و در خودرو های
مدل باال نیز دیده می شوند .باید خانواده ها بیشتر
همراه آنها باشند.
••از افراد خیر و نیکوکار استدعا میکنم به فکر افرادی
باشند که ناخواسته براثر تصادف خانه نشین شده اند
و نیاز به دارو و درمان دارند ولی توان مالی ندارند.
مثال موسسه خیریه یا انجمن راهاندازی کنند تا به این
گونه افراد کمک شود و تا زمانی که بیمه های خوش
حساب ،دیه آن ها را پرداخت می کنند در مضیقه و
تنگدستی نمانند .دعای خیر مصدومان حادثه دیده
بدرقه راهتان.
••اگهشرکتگازپولهایاضافیروکهگرفتهخواست
پس بده ،تکلیف مستاجرانی که جابه جا شدن چی
میشه؟
••از روزنامه خراسان بابت پیگیری مبلغ قبض های
گاز ممنونم.

دراطالعیه سازمان حج و زیارت درباره خصوص حج تمتع سال  1396اعالم شد

زمینه تشرف حجاج ایرانی مهیا شد
س��ازمان حج و زیارت در خصوص حج تمتع س��ال 1396
اطالعیه ای ص��ادر کرد.به گزارش س��ازمان ح��ج و زیارت،
در اطالعی��ه این س��ازمان آمده اس��ت :متعاق��ب مذاکرات
حج سال آتی با وزارت حج عربس��تان و با اطمینان از تامین
انتظ��ارات مورد نظ��ر و ب��ا عنایت ب��ه تاکیدات مق��ام معظم
رهبری ،مس��ئوالن محترم نظام جمهوری اس�لامی ایران

 1396مهیا شده است .بدیهی است جزئیات مذاکرات در
موضوعات مختلف از جمله موضوع ش��هدای منا و شهدای
حادثه مسجدالحرام و نتایج مرتبط در اولین نشست خبری
تش��ریح خواهد ش��د .همچنین برنامه های س��ازمان حج و
زیارت برای فراخوان و ثبت نام متقاضی��ان حائز اولویت در
اطالعیههای بعدی اطالع رسانی خواهد شد.

و مردم ش��هید پرور و بزرگ��وار ایران اس�لامی ،در خصوص
تحقق حجی عزت مندانه مبتنی بر امنی��ت ،عزت و کرامت
حجاج کشورمان و فراهم شدن بس��تر ارائه خدمات مرتبط
در حوزه های کنسولی ،پزش��کی و سایر خدمات مورد نیاز،
با استعانت از خداوند متعال شرایط الزم برای تشرف بیش
از 85هزار نفر از حجاج جمهوری اسالمی ایران در حج سال

ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم
ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰم
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ
ﺻﻤﻴﻢ
داﻧﺸﻴﺎر� از
ﺷﺎﻣﺦ
آﻗﺎىﻣﻘﺎم
ات را ﺑﻪ
ارﺗﻘﺎ� ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ
ﺑﻬﺮاﻣﯽ
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ
دﮐﺘﺮ
ﺟﻨﺎب

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﮔﻨﺎﺑﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم
دﻟﻴﺮى و اﺷﺮﻓﯽ
دﻟﻴﺮى و اﺷﺮﻓﯽ
ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﯽ دﻟﻴﺮى
ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﯽ دﻟﻴﺮى
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم

ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﯽ دﻟﻴﺮى
دﻟﻴﺮى
ﻋﻠﯽ
ﺳﺮﻫﻨﮓ
و ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎنﺟﻨﺎب
دﻟﻴﺮى
ﺣﺴﻴﻦ
ﺣﺴﻦ و
ﻣﺤﺘﺮم و ﺣﺴﻴﻦ دﻟﻴﺮى
آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﻦ
و
ﺟﻨﺎبﻫﺎى
وﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎى ﻣﺤﺘﺮم
وﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﺰ�ﺰﺗﺎن
ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺮا در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد

ﮔﻮ�ﻴﻢ داﻧﺸﻴﺎر� از ﺻﻤﻴﻢ
ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ
ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ات را
ﺗﺒﺮ��ﺑﻪﻣ�
ارﺗﻘﺎ� ﻗﻠﺐ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖﮔﻮ�ﻴﻢ
ﻗﻠﺐوﺗﺒﺮ�� ﻣ�
ﻫﻤﺴﺮ
 /٩٥٣٦٥٤٨٤م
ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ
 /٩٥٣٦٥٤٨٤م

ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن
ﺟﻨﺎب آﻗﺎﯾﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ و ﺣﻤﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻴﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ و ﺣﻤﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻴﺎ

دﺳﺖ .دادن ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰ�ﺰﺗﺎن
ﻏﻢ از
ﻣﺮا در
ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺷﺮ��
ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ .
اردﻻن اﺑﺘﻬﺎج
 /٩٥٣٦٦١٧٧ف
اردﻻن اﺑﺘﻬﺎج
 /٩٥٣٦٦١٧٧ف

ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ ﻓﺮاوان درﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ ﻓﺮاوان درﮔﺬﺷﺖ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ
دﮐﺘﺮ دﮐﺘﺮ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﮐﺘﺎﯾﻮن و ﺳﻌﻴﺪ اﺑﺘﻬﺎج
ﯾﺰدى
ﺻﻔﺎﯾﯽ
اﺣﻤﺪ
ﮐﺘﺎﯾﻮن و ﺳﻌﻴﺪ اﺑﺘﻬﺎج
ﯾﺰدى
ﺻﻔﺎﯾﯽ
اﺣﻤﺪ
ﺑﺎﺗﺎﺛﺮ ﻓﺮاوان درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را
 /٩٥٣٦٦١٨١ف

 /٩٥٣٦٦١٨١ف

 /٩٥٣٦٦٣٢٣م

ﺟﻨﺎب
ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ
آﻗﺎىﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﮔﺮاﻣﯽ
ﻫﻤﮑﺎر
ﯾﺰدى
ﺻﻔﺎﯾﯽ
ﺻﻔﺎﯾﯽ ﯾﺰدى
اﺣﻤﺪ
دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ دﮐﺘﺮ

درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺼﻴﺒﺖ
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ
ﻣﺼﻴﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ
ﺗﺎﺛﺮ و ﺗﺎﺳﻒ
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ
ﻣﺤﺘﺮم
ﺧﺎﻧﻮاده
و
ﺷﻤﺎ
ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ�ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﺧﺮاﺳﺎن
اﻋﺼﺎب
اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﻐﺰ و
ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺧﺮاﺳﺎن
اﻧﺠﻤﻦ

 /٩٥٣٦٦٣٢٤م

ﻣﮕﺎپ
آﮔﻬﯽ ﻣﮕﺎپ
آﮔﻬﯽﭼﺎپ
ﭘﻴﺮو ﭼﺎپ ﭘﻴﺮو

ﻧﻤﻮده
ﻋﺮض
ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻧﻤﻮده
ﻋﺮض
ﺗﺴﻠﻴﺖ
را را
را راﺑﺮا�ﺸﺎن
اﻟﻬ�
واﺳﻌﻪ
رﺣﻤﺖ
ﺑﺮا�ﺸﺎن
اﻟﻬ�
واﺳﻌﻪ
رﺣﻤﺖ
ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ
ﻣ�
ﻣﺴﺌﻠﺖ
ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ

 /٩٥٣٦٦٣٢٣م

ﺑﺎﺗﺎﺛﺮ ﻓﺮاوان درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن را
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم دﻟﻴﺮى و اﺷﺮﻓﯽ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� �ﻨﻴﻢ.
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم دﻟﻴﺮى و اﺷﺮﻓﯽ
ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� �ﻨﻴﻢ.
ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﯽ دﻟﻴﺮى
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
ﻋﻠﯽ دﻟﻴﺮى
ﺟﻨﺎب ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
ﺳﻴﺪﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦﺧﻮد
ﻣﺎ را در ﻏﻢ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد
ﺗﻮﮐﻠﯽ
دﮐﺘﺮ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد
دﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﮐﻠﯽ
و ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﺴﻦ دﻟﻴﺮى
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ رﺣﻴﻘﯽ
و ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﺴﻦ دﻟﻴﺮى
دﮐﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ رﺣﻴﻘﯽ
دﻟﻴﺮى
و ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺣﺴﻴﻦ
دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن
ﺣﺴﻴﻦ دﻟﻴﺮى
آﻗﺎى
ﺟﻨﺎب
دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن
دادن
دﺳﺖ
ﻫﻤﺪرد� ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎ را دروﻏﻢ از
ﻫﻤﺪرد� ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎ را در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن
ﻣﺤﺴﻨﯽ
ﻋﺰ�ﺰﺗﺎن ﭘﺬ�ﺮا ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪىﺑﻴﺮﺟﻨﺪى
ﻣﺠﺪ ﻣﺤﺴﻨﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺪ دﮐﺘﺮ
ﻋﺰ�ﺰﺗﺎن ﭘﺬ�ﺮا ﺑﺎﺷﻴﺪ
اﻗﺒﺎﻟﯽ
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ
دﮐﺘﺮ
ﺻﻔﺎﯾﯽ-
ﺟﻮاد
دﮐﺘﺮ
ﻧﻌﻤﺖ ا ...ﺷﻮﮐﺖ ﻓﺪاﯾﯽ و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺻﻔﺎﯾﯽ -دﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ اﻗﺒﺎﻟﯽ
ﻧﻌﻤﺖ ا ...ﺷﻮﮐﺖ ﻓﺪاﯾﯽ و ﺑﺎﻧﻮ
ﻋﻠﯽ ،ﮐﺎﻣﺒﻴﺰ ،ﮐﻮروش ﺷﻮﮐﺖ ﻓﺪاﯾﯽ
ﻣﻄﻠﻖ
ﻓﺮﻫﺎد
دﮐﺘﺮدﮐﺘﺮ
دﮐﺘﺮ ﺧﺰاﻋﯽ-
 /٩٥٣٦٦١٧٨فﺷﻮﮐﺖ ﻓﺪاﯾﯽ
ﻋﻠﯽ ،ﮐﺎﻣﺒﻴﺰ ،ﮐﻮروش
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻄﻠﻖ
دﮐﺘﺮ
ﺧﺰاﻋﯽ-
 /٩٥٣٦٦١٧٨ف

 /٩٥٣٦٦٣٢٤م

آﻗﺎىﺣﺎج
آﻗﺎى
ﻣﺮﺣﻮم
ﺣﺎج
ﻣﺮﺣﻮم
ﻫﺎﺷﻢﻧﻴﺎ
ﻫﺎدىﻫﺎﺷﻢ
ﻫﺎدى
ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﻴﺎ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻬﺘﺎﺗﻬﻮﯾﻪ
ﺑﻬﺘﺎ
ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻬﻮﯾﻪ
ﺷﺮﮐﺖ
)ﺣﻤﻴﺪى(
)ﺣﻤﻴﺪى(

 /٩٥٣٦٦٢١٠ب
 /٩٥٣٦٦٢١٠ب

آﻗﺎىﻣﻬﻨﺪس
آﻗﺎى
ﺟﻨﺎب
ﻣﻬﻨﺪس
ﺟﻨﺎب
اﮐﺒﺮﭘﺮوﯾﺰى
اﮐﺒﺮ
ﺳﻴﺪﻋﻠﯽ
ﭘﺮوﯾﺰى
ﺳﻴﺪﻋﻠﯽ

ﺧﺮاﺳﺎنﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﻌﺰز
ﻣﺤﺒﻮبو
ﻣﺤﺘﺮم،
اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﻌﺰز
ﻣﺤﺒﻮبو
ﻣﺤﺘﺮم،
اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ
اﻧﺘﺼﺎب
ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ
اﻧﺘﺼﺎب

ﻣﻬﺪىاﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ
ﻣﻬﺪى
ﻣﻬﻨﺪس
آﻗﺎى
اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ
ﻣﻬﻨﺪس
آﻗﺎى
ﺟﻨﺎبﺟﻨﺎب
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻓﺮدوس
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﻓﺮدوس
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار
ﺳﻤﺖﺳﻤﺖ
ﺑﻪ ﺑﻪ

ﺷﺮق(
اﻃﻠﺲ ﮐﻮﯾﺮ
)ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﻃﻠﺲ ﮐﻮﯾﺮ ﺷﺮق(
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
)ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﺪﻣﺖﺑﻪﺑﻪﻣﺮدم
ﺧﺪﻣﺖ
ﻋﺸﻖ
درا�ﺖ و
ﻟﻴﺎﻗﺖ،
ﻧﺸﺎن از
ﻣﺮدم
ﻋﺸﻖ
درا�ﺖ و
ﻟﻴﺎﻗﺖ،
ﻧﺸﺎن از
�ﻪ �ﻪ
ﻣﻮرخآﮔﻬ�
ﻣﻮرخ ٩٥٫١٢٫٢٦
٩٥٫١٢٫٢٦
ﺑﺰرگﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺑﺰرگ
ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﻤﻮده ،از
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنرا دارد،
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎآﮔﻬ� اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ�
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﻤﻮده ،از
ﻋﺮضﻋﺮض
ﺗﺒﺮ��ﺗﺒﺮ��
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ
ﺟﻨﻮﺑ� را دارد،
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺻﻔﺤﻪ
در ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار در
ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ� ﺷﻤﺎ را
�ﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﻪ و
ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ� ﺷﻤﺎ را
و
ﮔﺮدد.
ﺑﺪ�ﻦﻣ�
ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺻﻼح
اﺻﻼح ﻣ� ﮔﺮدد.
وﺳﻴﻠﻪ
 /٩٥٣٦٦٣١٩م

 /٩٥٣٦٦٣١٩م

ﺗﮑﻔﻠﯽ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺼﻌﺒﯽ-
ﺻﺪاﻗﺖ
ﺗﮑﻔﻠﯽ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺼﻌﺒﯽ-
ﺻﺪاﻗﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ

/٩٥٣٦٦٢١٧ب
/٩٥٣٦٦٢١٧
ب

 /٩٥٣٦٦٢٤٥ب

٣٦٦٢٤٥
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