
 بازگشت همه به سوى اوست
 با�مال تاس� در روز والدت امام حسن مجتب� و ا�ام 

سوگوار# امام عل� (ع) درگذشت
 همسر# مهربان و مادر# دلسوز

مرحومه مغفوره خانم مریم لواسانيان
دبير بازنشسته آموزش و پرورش ناحيه ۴

را به اطالع هم4اران و آشنا�ان م� رسانيم. به همين مناسبت مجالس ترحيم دوشنبه 
٩١٫٠٥٫١٦ ساعت ٢١ ال� ٢٣ و سه شنبه ٩١٫٠٥٫١٧ ساعت ٢٠:٣٠ ال� ٢٢ زنانه و 

مردانه در مسجد امام حسن مجتب� واقع در بلوار سجاد خيابان بهار ٩ منعقد م� باشد.
حضور شما سروران گرام� موجب شاد# روح آن مرحومه و تسل� خاطر بازماندگان 

خواهد بود.
 خانواده هاى: لواسانيان - غفوریان و اقوام وابسته

٩١١٦٤٤٤٣/ د

بازگشت همه به سوى اوست 
با نها�ت تاس� و تاثر درگذشت بزرگ خاندان 

خانم ملکوت خسروى
 همسر مرحوم 

ذبيح ا... سهرابی زاده
 را به اطالع دوستان و آشنا�ان م� رساند مراسم 
الزهرا  مسجد  در   ٩١٫٥٫١٦ شنبه  دو  روز  ترحيم 
 ٢١٫٣٠ ساعت  از  سناباد  راه  پنج  در  واقع  (س) 
گرام�  سروران  حضور  باشد  م�  منعقد   ٢٣ ال� 
بخش  تسل�  و  مرحومه  آن  روح  شاد#  موجب 

خاطر بازماندگان است .
خانواده هاى : خسروى، سهرابی زاده، واعظی  

مسلم، سقا زاده و فاميل وابسته 
٩١١٦٤٣٦٣/ ف

 

سعد�ا مرد نكونام نميرد هرگز
مرده آنست كه نامش به نكو�� نبرند
١٦ مرداد ماه مصادف است با پنجمين سالگرد 

درگذشت بزرگ خاندان شادروان

حاج محمد دربان رضوى
روحش شاد، �ادش گرام� باد.

خانواده دربان رضوى
٩١١٦١٤٩٧/ م

یادبود آیت اله طبسی حائرى در شب هاى ١٩، ٢١ و ٢٣ رمضان 
 در آستانه شهادت موالى متقيان حضرت علی ابن ابيطالب (ع) 

* قرائت قرآن و خواندن دعاها# افتتاح وجوشن �بير از ساعت٩:٣٠ شب  
* سخنران� حجت االسالم د�تر مصطف� رجائ� پور ( رجائ� خراسان�) از ساعت ١١شب 

* مراسم و�ژه شب ها# قدر و مداح� به وسيله حاج عل� آقا فخاراز ساعت  ١٢ نيمه شب به بعد
*ا�ن مراسم در مشهد مقدس و در جوار بارگاه مل4وت� حضرت رضا(ع) و در �نار مرقد عالم ربان� و فقيه پارسا و متق� 

مرحوم آیت اله آقاى حاج سيد علينقی طبسی حائرى
 امام جماعت مسجد جامع گوهرشاد و استاد عال� مقام حوزه ها# علميه �ربال و مشهد �ه بيش از پنجاه سال از عمر 
با بر�ت خو�ش را به تالي� �تب سودمند و وعظ و خطابه و تبليغ و اشاعه شرع مطهر اسالم و تبيين معارف د�ن و 

تعاليم اله� و م4تب اهل بيت عليهم السالم و دفاع از حر�م وال�ت سپر# نمود برگزار م� شود .
الزم به تذ�ر است �ه دفتر حسينيه ا�ن فقيد سعيد به نشان� : امام رضا١٨ (مقابل پمپ بنز�ن خيابان تهران)�ا از 
طر�ق خيابان ١٧ شهر�ور -عنصر4 ٣-;وچه حسينيه آ�ت اله طبس� حائر4 و با شماره تلفن ٨٥٤٤٣١٤ جهت 
پاسخگو�� به همه گونه سواالت شرع� و مراجعات د�ن� ، استخاره و تعبير خواب برا# اطالع عموم اعالم م� گردد

 مشهد مقدس - سيد محمد جواد طبسی حائرى   ضمنا نماز عيد فطر در همين م4ان برپا خواهد شد 
٩١١٥٣٤١٢/ م

 خداوندا، تو می دانی که انسان بودن و 
ماندن در این دنيا چه دشوار است ...

 سه سال از هجرت شادروان 
حاج سيدمحمد زنده باد

گذشت، در ا�ن ماه رحمت و مغفرت و ليال� 
گرام�  فاتحه ا#  قرائت  با  را  �ادش  قدر 

م� دار�م.
 التماس دعا

٩١١٦٤٥١٥/ پ

 

 �اد و خاطرات تمام خوب� ها# پدر 
عز�زمان روانشاد مرحوم

محمد ثابت بکطاش
را در دهمين سالگرد وفاتش همراه با 
�اد و خاطرات مادر عز�زمان مرحومه

حشمت عادليان
گرام� م� دار�م.

 

٩١١٦٤٥١١/ پ

همکار محترم 
جناب آقاى 

دکتر محمد عابدینی 
و سرکار خانم

بانها�ت تاس� درگذشت پدر خانم 
گراميتان را به شما و خانواده 

محترم تسليت عرض نموده، ما 
رادر غم خود شر�m بدانيد.

هيئت مدیره
 پزشکان و کارکنان 

کلينيک چشم پزشکان توس
٩١١٦٤٢٠٧/ ف

٩١١٦٣٩٦٣/ م

جناب آقاى حميد شاهسونی
مدیر عامل محترم

 گروه گرافيك ایران
واژگان �ارا# توصي� ندارند. توصي� مرد# از تبار 
مهربانيها. از زمره مردان� كه ز�ستنشان همه مملو 
از خير است و نيك�. حياتشان مشحون از خوب�. 
توصي� مرد# كه سا�ه ا# بود و سرو# بلند. نگاه 

نافذ# داشت و جز خير نم� خواست. سراسر عشق بود و ا�مان

پرسنل گروه گرافيك ایران

سرکار خانم مهندس سارا سيدى
جناب آقاى مهندس اميررضا عربی

خانواده محترم سيدى
مصيبت وارده را تسليت عرض نموده ما را در غم 

خود شر�m بدانيد.
عليرضا ریحانی 

دکتر آناهيتا عربی
٩١١٦٥١٣٨/ د

جناب آقاى مهندس هادى خاتمی
پدر  درگذشت  قلب�  صداقت  همه  با 
محترم  خانواده  و  شما  به  را  گراميتان 
خود  غم  در  را  ما  نموده،  عرض  تسليت 

شر�ك بدانيد.
غالمعلی فرهادى

٩١١٦٤٦٤٤/ م

جناب آقاى حميد شاهسونی 
درگذشت پدرگراميتان را به شما و خانواده 

محترم تسليت عرض م� نما�يم 
شرکت آذرین ارگ توس - مجيد رحمتی

٩١١٦٤١٧٩/ ف

 پدر و مادر عزیز
 درگذشت داماد عز�زتان

سيدرضا ضيائيان
را تسليت عرض نموده، از ا�ن �ه در ا�ن لحظات 
غم  ا�ن  از  گذر  در  را  ما  خود  بردبار#  با  دشوار 

همراه� م� �نيد سپاسگزار�م.
 ابوذر، امين، اکرم، اعظم و اسرا حسينی

٩١١٦٣٤٦١/ م

خانواده هاى محترم ابوهادى
 دکتر آزادگان، دکتر شاهسوند 
بدون ترد�د غم از دست دادن مادر بسيار 
سخت و فقدان هميشگ� اش باورناپذ�ر 
است برا# شما عز�زان صبر و ش4يبا�� 
و برا# آن مرحومه رحمت اله� مسئلت 

م� نما�يم. 
حسن پایا و بانو

 محمد رضا پایا و بانو 
مهناز و محمودرضا پایا 

٩١١٦٤٥٧١/ ف

 خانواده محترم 
مرحوم مهندس علی محمد سيدى 

 بانها�ت تاس� و تأثر مصيبت وارده را 
تسليت عرض نموده 

و برا�تان صبر و ش4يبائ� آرزومندم .
 حسين ترابی 

٩١١٦٥٠٦٠/ م

جناب آقاى حميد شاهسونی 
با نها�ت تاس� و تاثر درگذشت پدر گراميتان را به 

شما و خانواده محترمتان تسليت عرض
 م� نما�يم 

ویستا صنعت پارت- غفاریان
٩١١٦٤٦٢٣/ ف

 همکار ارجمند 
جناب آقاى دکتر قاجارى 

ضمن عرض تسليت درگذشت مادر گراميتان 
برا# آن مرحومه رحمت و مغفرت

 و برا# جنابعال� و سا�ر بازماندگان 
صبر و اجر مسئلت م� نمائيم .

 گروه چشم بيمارستان رضوى 
٩١١٦٥٠١٦/ ب

جناب آقاى مهندس صادق قارى زاده
 و جناب آقاى حسن مقدم 

درگذشت خواهر گراميتان را تسليت عرض م� نما�يم 
همدرد# ما را پذ�را باشيد شرکت سازه گستران مشهد

٩١١٦٣٩٩٥/ ف

جناب آقاى 
حسين پات راد 

مصيبت وارده را تسليت عرض نموده، آرامش 
روح پا�ش را در محضر خداوند منان خواهانيم. 

حسين متين راد و بانو 
٩١١٦٣٠٩٣/ آ

جناب آقاى 
حسين پات راد 
با ابراز تأس� درگذشت غم انگيز

 برادر گراميتان را تسليت عرض م� نمائيم. 
مسعود متين راد و بانو 

٩١١٦٣٠٨٦/ آ

هر مرگ اشارتيست
 به حياتی دیگر
جناب آقاى

 حميد شاهسونی
تحمل سوگ فقدان پدر

 صبر# اله� را م� طلبد. 
ما را در ا�ن غم سترگ و 

جان4اه شر�m بدانيد.
گروه مهندسی اليزه

٩١١٦٤٨٦٩/ د

 خانواده محترم شاهسونی 
 فقدان بزرگ خاندان مرحوم 

اميرمسعودشاهسونی
 را صميمانه تسليت عرض م� نما�يم .

 خانواده دکتر حسين اسدیان 
٩١١٦٥١١١/ م

جناب آقاى
 حسين پات راد 

تسليت  را  وارده  مصيبت  تاس�،  نها�ت  با 
عرض نموده، ما را در غم خود شر�m بدانيد. 

حميد اخوان- ضيغمی 
٩١١٦٣١٠١/ آ

جناب آقاى سيدحبيب حسينی
درگذشت داماد گراميتان را به شما وخانواده 

محترمتان تسليت عرض م� نما�م.
٩١١٦٤٢٦٢/ فپيوندى و خانواده

جناب آقاى 
مهندس سيدخليل محمودیان 
تأثر  و  تأس�  موجب  گراميتان  ابو#  درگذشت 
را  ما  تسليت  است  خواهشمند  گرد�د.  ما  بسيار 

پذ�رفته و در غم بزرگ خود ما را شر�m بدانيد. 
شرکت ساختمانی ماهدشت 

٩١١٦٣٥٥٨/ م

استادارجمند 
جناب آقاى مهندس خاتمی 
درگذشت پدر بزرگوارتان را از 

صميم قلب تسليت عرض
 م� نما�م

مهندس حسين شرکاء
٩١١٦٣٧٣٧/ ف

 

 بانها�ت تاس� و تاثر درگذشت پدر عز�زمان

حاج حسن عظيمی دو
را به اطالع اقوام و آشنا�ان م� رسانيم. 

به همين مناسبت مجلس ترحيم� در روز 
دوشنبه ٩١٫٥٫١٦ از ساعت ٢١ ال� ٢٣ واقع 
در مسجد فاطمه الزهرا، خيابان سيدرض� ٣٥ 

چهارراه چهارم برگزار خواهد شد.
شر�ت شما عز�زان باعث شاد# روح آن مرحوم و 

تسل� خاطر بازماندگان خواهد بود.
عظيمی- مهرآسا-طاهرى

 دهقانی  و خانواده هاى وابسته
٩١١٦٤٠٠٨/ م

همکار محترم 
جناب آقاى دکتر کاظم قاجارى

درگذشت مادر گراميتان راتسليت 
عرض م� نما�يم.

انجمن چشم پزشکی خراسان
٩١١٦٤٢٢٠/ ف

جناب آقاى دکتر محمد عابدینی 
وسرکار خانم

مصيبت وارده را تسليت 
عرض م� نما�يم 

انجمن چشم پزشکی خراسان
٩١١٦٤٢٦٤/ ف

همكار محترم 
جناب آقاى مهندس هادى خاتمی
با ابراز تاس� و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان 
تسليت  محترمتان  خانواده  و  جنابعال�  به  را 

عرض م� نما�يم.
مينو یزدى مقدم

٩١١٦٣٧٢٠/ ب

جناب آقاى مهندس حميد شاهسونی 
و سرکارخانم

ما را در غم خود شر�m بدانيد.
٩١١٦٤٣٧٨/ فرضا سيدى و بانو

جناب آقاى حميد شاهسونی
خانواده محترم شاهسونی

مصيبت وارده را از صميم قلب تسليت عرض 
نموده، ما را در غم خود شر�ك بدانيد.

كاركنان موسسه مالی و اعتبارى
 ثامن الحجج (ع) -شعبه احمدآباد

٩١١٦٤٣٦٩/ م

جناب آقاى 
حسين پات راد 

صميمانه  را  گراميتان  اخو#  درگذشت  مصيبت 
برا#  متعال  خداوند  از  نما�م.  م�  عرض  تسليت 
و  صبر  جنابعال�  برا#  و  علودرجات  مرحوم  آن 

ش4يبا�� مسئلت دارم. 
٩١١٦٣١٠٨/ آامير جيرفتی 

سرور گرامی 
جناب سرهنگ پاسدار

 احد کریمی 
فرمانده محترم انتظامی

 مشهد مقدس
از  و  نموده  عرض  تسليت  را  وارده  مصيبت 
خانواده  و  عال�  جناب  برا#  متعال  خداوند 
محترمتان صبر و ش4يبا�� مسئلت م� نمائيم .

برج آلتون 
عباس زادگان - آتشی- احدیان

٩١١٦٣٥٧٩/ د
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مي4رو �پسول زعفران بــرا# نخستين بار در جهان، توسط محققان 
مشهد# توليد شد. رئيس پار� علم و فناور# خراسان رضو# با بيان 
ا�ن مطلب به واحد مركز# خبر گفت : محققان پار� علم و فناور# ا�ن 
استان برا# نخستين بار توانستند با استفاده از فناور# نانو، زعفران را به 
صورت مي4رو �پسول توليد �نند. علم الهدا�� افزود : د�ترغد�ر رجب 
زاده محقق و مخترع ا�ن طرح توانسته است عصاره زعفران را در پوشش 
سلولز# به صورت مي4رو �پسول توليد �ند. و# با اشاره به مزا�ا# ا�ن 
روش گفت : استفاده از مي4رو �پسول عالوه بر افزا�ش ماندگار# عطر و 
طعم زعفران ، حجم �م تر# را اشغال و زمينه صادرات ا�ن محصول را نيز 
تسهيل م� �ند . و# با اشاره به ا�ن �ه �شور آلمان ا�ن محصول را سفارش 
داده است، افزود : بيشتر�ن �اربرد ا�ن محصول درمصارف صنعت�، 
صنا�ع داروساز# وغذا�� است. قيمت تمام شده برا# هر �m �يلو گرم 
ا�ن مي4رو �پسول حدود ٤ ميليون و٧٠٠ هزار تومان برآورد شده است.

هاشم� رفسنجان�:
!�� �"�#$%&��& ������� � ���&�'�"�� �(�� )%����� !�*%+� 

ر�يس مجمع تشخيص مصلحت نظام، با انتقاد از شعارها و اقدامات� كه موجب دلسرد# مردم را فراهم م� كند، برا�ن 
نكته كه با�د از نااميد# مردم جلوگير# كنيم، تاكيد كرد. 

به گزارش ا�سنا، آ�ت ا... هاشم� رفسنجان� در د�دار علما، فضال، روحانيون و نيز تعداد# از نما�ندگان فعل� و ادوار 
مجلس و اقشار گوناگون مردم استان ها# قم، قزو�ن و البرز به تشر�ح اوضاع داخل� و بين الملل� كشور پرداخت و 
گفت: مجموعه ا# از عملكردها و سياست ها امروز ما را به «اقتصاد مقاومت�» رسانده و الزم است كه ا�ن راهكار جد�د 
ابتدا به درست� تعر�� و سپس كارشناسانه و مدبرانه سياستگذار# گردد و مجر# مناسب و صالح� اجرا# آن را به 

عهده بگيرد.
و# افزود: اجرا# اقتصاد مقاومت�، مجر�ان� كاردان، صالح و ال�ق م� خواهد و اميدوار�م با فراهم شدن شرا�ط الزم، 

زمينه تحقق ا�ن امر به وجود آ�د. 
ر�يس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش د�گر# از سخنانش تداوم نظام جمهور# اسالم� را در سا�ه پشتيبان� و 
حما�ت مؤثر مردم امكان پذ�ر خواند و تأكيد كرد: كسان� كه با عملكرد، شعارها و اقدامات ضعي� خود موجبات نااميد# و 
دلسرد# مردم را فراهم كنند، در واقع به ر�شه نظام ضربه م� زنند و وظيفه ماست كه از نااميد# مردم جلوگير# كنيم. 
ر�يس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به پرسش� پيرامون راهكارها# افزا�ش توليد و اجرا# اقتصاد 
مقاومت�، تجربه دوران دفاع مقدس و مد�ر�ت پس از جنگ را زمينه خوب و روشن پيش رو# مسئوالن نظام برا# اجرا# 
سياست جد�د اقتصاد مقاومت� خواند و گفت: ما نبا�د با درآمد سرشار نفت� ساليان گذشته به ا�نجا م� رسيد�م، اما 
هم اكنون نيز اگر به درست� و مدبرانه عمل كنيم و روابط خود را با دنيا تلطي� و تنش زدا�� را مبنا# عمل قرار دهيم، 

م� توانيم با توان مد�ران با تجربه كشور و دلسوزان نظام از برهه حساس كنون� به خوب� گذر كنيم.

وز�ر آموزش و پرورش:
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وز�ر آموزش و پرورش گفت: نظام آموزش� �شور ابتدا به �m دوره ٦ ساله و ٢ دوره ٣ ساله تبد�ل و در مرحله بعد به ٤ دوره 
٣ ساله تقسيم م� شود.به گزارش فارس به نقل از پا�گاه اطالع رسان� دولت، حميد رضا حاج� بابا�� در پاسخ به برخ� 
انتقادات مبن� بر ا�ن �ه وزارت آموزش و پرورش با اجرا# نظام آموزش� "٣ـ٣ـ٦" از مسير سند تحول بنياد�ن منحرف 
م� شود، گفت: سند تحول بنياد�ن نظام آموزش� را به ٤ دوره ٣ساله تقسيم �رده و ما هم به دنبال تحقق آن هستيم اما 
در مرحله اول نم� توان آن را به طور �امل اجرا �رد لذا ابتدا نظام "٣ـ٣ـ٦" و سپس نظام "٣ـ٣ـ٣ـ٣" اجرا خواهد شد.و# 
خاطر نشان �رد: سند تحول بنياد�ن آموزش و پرورش مال� و معيار تغييرات در نظام آموزش� �شور است و انحراف از 
آن جا�ز نيست.وز�ر آموزش و پرورش اظهار داشت: نظام آموزش� "٣ـ٣ـ٦" از سال جد�د تحصيل� شروع خواهد شد و در 

مرحله بعد# با تقسيم ٦ سال ابتدا�� به ٢ دوره ٣ ساله آن چه سند تحول بنياد�ن تا�يد �رده محقق خواهد شد.
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ر�يس دانشگاه آزاد اسالم� از اعطا# تسهيالت به دانشجو�ان مقطع دكترا، به مبلغ ١٠ ميليون تومان خبر داد. و# 
گفت:  ا�ن مبلغ معادل ٥٠ درصد شهر�ه دانشجو�ان دكترا# دانشگاه آزاد در ٢ سال تحصيل� است.به گزارش ا�سنا، 
دانشجو افزود: ا�ن وام ١٠ ميليون تومان� قرض الحسنه است و هيچ سود# به آن تعلق نم� گيرد. و# هم چنين از اعطا# 
وام ٢٠ ميليون تومان� به ٢ هزار نفر از اعضا# هيئت علم� كه در سال ٩١ و ٩٢ جذب دانشگاه آزاد م� شوند خبر داد .
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عبدا... �ار#،  ر�يس منطقه حفاظت شده لشگردره در شهرستان مال�ر، 
شنبه شب در حين انجام مامور�ت و گشت زن� در مواجهه با ش4ارچيان 

متخل� به ضرب گلوله به شهادت رسيد.
به گزارش مهر، بر اساس اطالعات در�افت� از اداره �ل محيط ز�ست 
استان همدان محيط بان عبدا... �ار#، شنبه شب در حين گشت زن� 
در منطقه حفاظت شده لشگر دره با �m گروه سه نفره از ش4ارچيان 
متخل� مواجه شد �ه بعد از دستور ا�ست و متوق� نمودن ش4ارچيان 
، در حال� �ه به قصد توقي� سالح ش4ارچيان به سمت آنها قدم بر م� 
داشت با شليm گلوله ��4 از ش4ارچيان �ه به سمت او نشانه گرفته بود 

به شهادت رسيد.
در همين حال درگير# بين سا�ر محيط بانان و ش4ارچيان در گرفت و 
در نها�ت هر سه ش4ارچ� دستگير و تحو�ل مقامات قضا�� شدند. اما 
محيط بان عبدا... �ار# قبل از رسيدن به مر�ز درمان� به دليل شدت 

جراحت وارده جان باخت و به شهادت رسيد.


