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جدیدترین آمار از نرخ باروری کشور
رییس پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد
دانشگاهی ضمن اعالم آخرین وضعیت باروری در کشور
گفت :بر اس��اس آخرین بررسیهای انجام ش��ده میزان
ناباروری در کل کشور  20.2درصد اعالم شد .به گزارش
ایسنا ،دکترمحمدمهدیآخوندیدرحاشیهدهمینکنگره
بین المللی زنان و مامایی درباره طرح ملی «بررسی وضعیت
ب��اروری در کشور» گفت :بر اس��اس این بررسیها میزان
ناباروریدرکلکشور 20.2درصد،درمناطقشهری19.9
درصد و در مناطق روستایی  22درصد گزارش شده است.
اینموضوعبهمعنیآناستکهبهطورمیانگیندرکلکشور
یکزوجازمیانهرپنجزوجناباروراست.بهگفتهآخوندی،بر
اساس آمار جهانی حدود  40درصد عوامل ناباروری مردانه

با حکم وزیر کشور انجام شد

و 40درصدآنزنانهاست،همچنینحدود 15درصدعوامل
مشترکوحدودپنجدرصدنیزعواملناشناختههستندوباید
به این نکته اشاره کنیم که عامل ناباروری مردان در ایران به
مراتببیشتراززنان است.رییسپژوهشگاهابن سیناافزود:
بررسی اخیر ما نشان داد که سنین حدود  20تا  32سال
بهترینزمانبرایباروریاستومیزانناباروریدراینگروه
سنی از تمام سنین دیگر پایینتر است .به طوری که میزان
ناباروری در سنین  20تا  32سال حدود  16درصد است،
اما هرچه باروری از سن  20سال پایین تر و از سن  32سال
باالتر رود با افزایش میزان ناباروری مواجه خواهیم شد .در
عین حال میزان نتیجه درمان ناباروری نیز در این سنین به
شدتکمترازسنیندیگراست.

تکرار فداکاری یک معلم

جهانگیری :نگرانیها درباره خشک شدن دریاچه
ارومیه کاهش یافته است
معاون اول رئیسجمهور گفت :امروز نگرانیها درباره خشک شدن
دریاچهارومیه کاهشیافتهاست.هشتمینجلسهکارگروهملینجات
دریاچهارومیهبعدازظهرروزگذشتهبهریاستمعاوناولرئیسجمهور
برگزار شد.به گ��زارش تسنیم ،جهانگیری در این جلسه با اش��اره به
شرایطمطلوبدریاچهارومیهگفت:دولتباوجودهمهمشکالتمالی
وکمبودهاتالشخواهدکردتابودجهالزمبرایاحیایدریاچهپرداخت
شود.براساس گزارشدبیرخانهکارگروهملینجاتدریاچهارومیهتراز
آبیدریاچهازابتدایشروعکاردولتیازدهم 120سانتبهبودیافتهو
پیشبینیمیشوددربرنامهایدهسالهبابرنامهریزیومدیریتمنابع
آب،ایندریاچه بهدوراناوجخودبازگردد.

شیطنت دانشآموزان مدرسه و دستکاری
بخاری نفتی ،سبب شعله ور شدن بخاری
درمدرسه ای در روستای سرابله قزانچی
کرمانشاه شد .به گزارش تسنیم ،مدیر روابط
عمومی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
ب��ا بیان اینکه ب��خ��اری ای��ن م��درس��ه از نوع
کاربراتوری و دارای تمامی استانداردهای
الزم بوده است ،گفت :در پی وقوع این حادثه
با هوشیاری معلم ک�لاس و با استفاده از
تجهیزات ایمنی موجود در مدرسه آتش
سوزی بالفاصله مهار شد.

انتصاب اعضای ستاد انتخابات کشور
وزیر کشور طی احکامی اعضای ستاد انتخابات
کشور ب��رای برگزاری انتخابات پنجمین دوره
ش��وراه��ای اسالمی شهر و روستا و میان دوره
مجلس شورای اسالمی را منصوب کرد تا به این
ترتیبفعالیتهایستادانتخاباترسماآغازشود.
بهگزارشفارس،سیدسلمانسامانیسخنگوی
وزارت کشور از انتصاب اعضای ستاد انتخابات
کشور ب��رای برگزاری انتخابات پنجمین دوره
شوراهایاسالمیشهروروستاومیاندورهمجلس
شورایاسالمیازسویوزیرکشورخبرداد.ویدر
ادامهافزود:وزیرکشوردرایناحکامبربرنامهریزی
وانجامتمهیداتالزمبهمنظوربرگزاریقانونمند
و سالم انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
و میان دوره ای مجلس ش��ورای اسالمی تاکید
ک��رده اس��ت .سخنگوی وزارت کشور همچنین

گفت :معتمدین پیشنهادی وزی��ر کشور برای
تشکیل هیئت مرکزی اجرایی انتخابات ریاست
جمهوریمطابققانون،حداکثرتا 11اسفندماه
معرفیمیشوند.سامانیاعضایستادانتخابات
کشوررابهشرحزیراعالمکرد:علیاصغراحمدی
معاونسیاسیباحفظسمتبهعنوانرئیسستاد
انتخابات ،سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر در
امورمجلسوهماهنگیاستانهاباحفظسمتبه
عنوانعضوورئیسکمیتهحقوقیستادانتخابات،
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی با
حفظسمتبهعنوانعضوورئیسکمیتهامنیتی
و انتظامی ستاد انتخابات ،جواد ناصریان معاون
توسعهمدیریتومنابعباحفظسمتبهعنوانعضو
و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات،
وجه ا ...خدمتگزار رئیس مرکز مدیریت عملکرد

 243نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تامین مالی طرح
تحول سالمت شدند
 243نماینده مجلس درنامه ای خطاب به رئیس
جمهور خواهان تأمین مالی طرح تحول سالمت
شدند .متن کامل این بیانیه که دی��روز دوشنبه
در نوبت دوم جلسه علنی مجلس ،توسط اکبر
رنجبرزاده قرائت شد به این شرح است:طرح
تحول سالمت که در اج��رای سند چشم ان��داز
توسعه و بخشی از احکام برنامه پنجم آغاز گردید
خوشبختانه تاکنون منشاء خدمات ارزشمندی
در کشور شده است و این اق��دام موثر به اذعان

عموم مردم و مسئوالن نظام ،دغدغه شهروندان
عزیزبهویژهمحرومانکشوررادردریافتخدمات
مطلوبوکاهشهزینههای سرسامآور به صورت
شایسته ای مرتفع کرده است ،به نحوی که عالوه
بر رضایت عمومی م��ردم شریف ای��ران در چند
مرحله از سوی مقام معظم رهبری بر حمایت و
تداوم آن تاکید شده است .اینک در سومین سال
ازشروعطرحتحولسالمت،علیرغمپیشبینی
منابع موردنیاز و تصویب طرح در هیئت دولت و

آیین معارفه سرپرست سازمان حج و زیارت برگزار شد

مهم ترین شرط ایران برای اعزام حجاج چیست؟

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎدروان

ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎدر وﻗﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﺑﺴﯽ زود
ﮔﻔﺘﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻖ در اﯾﻦ ﺑﻮد
اﻧﺎﷲ و اﻧﺎاﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺄﺳﻒ و ﺗﺄﻟﻢ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

ﺑﺎﻧﻮ ﻣﻬﻨﺎز ﻣﻮﻣﻨﯽ

)ذﮐﺎﺋﯽ(
را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﭘﻴ�ﺮ آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ٩٥٫١٠٫٧ﺳﺎﻋﺖ  ٩٫٣٠ﺻﺒﺢ در ﺻﺤﻦ
آزاد� ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺮاﺳﻢ �ﺎدﺑﻮد آن ﻋﺰ�ﺰ ﻣﻮرخ ٩٥٫١٠٫٩
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ٩اﻟ�  ١١و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 ١٤اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎم ٢١
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن
ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى :ﻣﻮﻣﻨﯽ ،ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ،ذﮐﺎﺋﯽ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اﺣﻤﺪزاده وﻃﻨﯽ و ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ

 /٩٥٢٩٢٢٢٤م

اﻧﺎﷲ و اﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن
ﺑﺪ�ﻦ وﺳﻴﻠﻪ درﮔﺬﺷﺖ

ﭘﻴﺮﻏﻼم اﺑﺎ ﻋﺒﺪا...

ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺣﺴﻴﻦ دراﯾﺘﯽ

را ﺑﻪ اﻃﻼع دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن
ﻣ� رﺳﺎﻧﻴﻢ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﻴﻴﻊ اﻣﺮوز
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ از ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻴﻞ
واﻗﻊ در ﭘﺎ�ﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ روزﻫﺎ� ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ  ٩اﻟ�  ١١و
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ  ٢اﻟ�  ٤در ﻣﺴﺠﺪ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺰﻣﺎن واﻗﻊ در ﻣﻴﺪان ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد ) .ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران(

ﺻﺒﻮرى ﻣﻌﻤﺎر -اورﻋﯽ
ﻓﺮﻫﻮش  -ﺑﺸﻴﺮ
 /٩٥٢٩٣١٩٠ف

ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ

سرپرست سازمان حج و زیارت مهمترین شروط ایران برای اعزام حجاج را
تضمین امنیت زائران و تفاوت قائل نشدن بین زائران ایرانی و دیگر کشورها
عنوان ک��رد .حمید محمدی عصر دوشنبه در آیین معارفه خود درجمع
خبرنگاران و درپاسخ به سوالی درخصوص برنامه از سرگیری اعزام حجاج
افزود :انتظارات ما از مقامات سعودی همان انتظارات مطرح شده در سال

را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن ﻣ�رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آن ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺮوز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
 ٩٥٫١٠٫٧از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪاﻟﻤﻬﺪ�
واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ٩٥٫١٠٫٨
از ﺳﺎﻋﺖ  ١٤اﻟ�  ١٦در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺰﻫﺮا واﻗﻊ
در ﭘﻨﺠﺮاه ﺳﻨﺎﺑﺎد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ
ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد� روح آن ﻣﺮﺣﻮم و
ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 /٩٥٢٩٢٤٧٣م

ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى :اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ -اﻓﺸﺎر ﺗﺮﺑﺘﯽ
ﭘﻮرﺟﻮاد و ﺳﺎﯾﺮ واﺑﺴﺘﮕﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اوﺳﺖ

ﺑﺎ ﻗﻠﺒ� آ�ﻨﺪه از درد و اﻧﺪوه و ﭼﺸﻤﺎﻧ� اﺷ�ﺒﺎر
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدرﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﻐﻔﻮره

ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﺘﻮل )ﭘﺮوﯾﻦ( اﻣﻴﺪوارﺗﻬﺮاﻧﯽ
ﻫﻤﺴﺮ آﻗﺎى ﺣﺎج ﻋﺒﺎس ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻴﺎ

را ﺑﻪ اﻃﻼع �ﻠﻴﻪ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣﺤﺘﺮم
ﻣ�رﺳﺎﻧﻴﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺠﺎﻟﺲ �ﺎدﺑﻮد�
در روزﻫﺎ� ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥٫١٠٫٧و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ٩٥٫١٠٫٨ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ از ﺳﺎﻋﺖ  ١٨اﻟ� ٢٠
در »ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ اﺧﻮان« واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﮔﺮدد .ﻣﺘﻤﻨ� اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺮ�ﻒ ﻓﺮﻣﺎ��
ﺧﻮد روح آن ﻋﺰ�ﺰ ﺳﻔﺮ �ﺮده را ﺷﺎد و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آور�ﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ زﻧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣ�ﺎن
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻫﺎﺷﻢ ﻧﻴﺎ ،اﻣﻴﺪوار ﺗﻬﺮاﻧﯽ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﻣﻴﻞ واﺑﺴﺘﻪ
 /٩٥٢٩٣٢٢٩م

ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺳﻴﺮاب ﺷﺪ
و ﺟﻮاﻧﻪ اى ﮐﻪ روﯾﻴﺪ
و درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ
او ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ !
در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﻘﺪان
ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان زﻧﺪه �ﺎد

ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ

�ﺎد وﺧﺎﻃﺮه روزﻫﺎ� ﭘﺮ ﻣﻬﺮ� �ﻪ در �ﻨﺎرﻣﺎن
ﺑﻮد را ﮔﺮاﻣ� داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ا�ﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘ� در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 ٩٥٫١٠٫٩از ﺳﺎﻋﺖ  ١٣٫٣٠اﻟ� ١٥٫٣٠
در ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن
ﻏﻔﺎر� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ
روﺣﺶ ﺷﺎد و �ﺎدش ﮔﺮاﻣ�

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٢٩٢٦٠٧آ

ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن

) ﺷﻴﺸﻪ ﭼﯽ(

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥/١٠/٧و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ٩٥/١٠/٨
ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ) زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ(
واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠ� ٤٥ﻣﻨﻌﻘﺪ اﺳﺖ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﻴﺪان ) ﺷﻴﺸﻪ ﭼﯽ (

 /٩٥٢٩٢٥٠٥ب

گذشته است .وی با بیان اینکه پیگیری حقوقی فاجعه منا ،برعهده وزارت
امورخارجه است ،اظهارکرد :وظیفه زنده نگهداشتن یاد شهدای فاجعه منا
نیز برعهده نهادهای مرتبط مانند شهید است .محمدی سیاست های کلی
خودرادنبالهروهمانسیاستهایرئیسقبلیاعالمکردوگفت:باتوجهبه
اینکهدرطولسالگذشتهنیزدرخدمترئیسسابقسازمانبودم،سیاست
کالن همان دوره را ادامه می دهم .به گزارش ایرنا ،وی از جمله این سیاست
ها را ارائه خدمات بهتر زائران عتبات ،افزایش تعداد زائران ،آمادگی سازمان
برایبازشدنراهعمرهوبرنامههاییدرراستایتوسعهزیرساختهاکهازسه
سالقبلآغازشدهعنوانکرد.

ﺳﺮور ﮔﺮاﻣﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎى

ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺣﺎﺟﻴﻪ ﺧﺎﻧﻢ

ﺟﻮاد و ﻫﺎﺷﻢ

بخشیازاحکاممالیموردنیازدرمجلسشورای
اسالمی ،به نظر می رسد تخصیص نیافتن منابع
مندرج در قانون بودجه و به ویژه پرداخت نشدن
مطالبات دانشگاه ها و بیمارستانهای سراسر
کشور از سوی سازمانهای بیمه ای ،یکی از مهم
ترین طرح های دولت را دچار چالش کرده است.
بدون تردید کمرنگ شدن خدمات ارائه شده در
حوزه سالمت موجبات نگرانی قشر عظیمی از
محرومانکشوررابههمراهخواهدداشت،ازاینرو
انتظارمیروددستورفرماییدتدبیرالزمبهمنظور
رفعمشکالتمذکوروپرداختمطالباتذکرشده
معمولگردد.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮى زاده
اﻟﻬﺎم و اﻟﻴﮑﺎ ﻋﺰﯾﺰ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﻮى زاده
ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
ﻣﻨﻈﺮ رﺿﻮى  -ﯾﺎﺳﻤﻴﻦ و ارﺳﻼن  /٩٥٢٩٢٨٩٣ق

اﻧﺎﷲ و اﻧﺎ اﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ

ﻣﺎدر ﺷﻬﻴﺪان

بازرسی با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس
هیئت بازرسی انتخابات ،امیر شجاعان رئیس
مرکزتوسعهدولتالکترونیک،فناوریاطالعات
و آمار با حفظ سمت به عنوان عضو و رئیس کمیته
فناوری اطالعات ستاد انتخابات ،محمد ابراهیم
شوشتری مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست با
حفظسمتبهعنوانعضوورئیسکمیتهحراست
واستعالماتستادانتخابات،سیدرمضانشجاعی
کیاسری رئیس مرکز اطالع رسانی و امور بین
المللباحفظسمتبهعنوانعضوورئیسکمیته
اطالعرسانیستادانتخابات،حمیددرخشاننیا
رئیسسازمانثبتاحوالباحفظسمتبهعنوان
عضوستادانتخابات،علیپورعلیمطلقمدیرکل
انتخاباتباحفظسمتبهعنوانعضوودبیرستاد
انتخابات .گفتنی است ،انتخابات دوازدهمین
دوره ریاست جمهوری ،پنجمین دوره شوراهای
اسالمی شهر و روستا و میان دوره مجلس شورای
اسالمی در تاریخ  29اردیبهشت ماه 96برگزار
خواهدشد.

ﯾﮑﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻋﺮوج ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ

ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﯾﺪا ...ﺻﺒﻮرى ﯾﺰدى
ﺑﺰرگ ﻣﺮد� �ﻪ اﺳﻮه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ�
ﺑ� ﻣﻨﺖ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺑﺮ�ﺘﺶ ،
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎن ﺳﺎﻻر ﻓﺎﻣﻴﻞ
و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮد �ﺎدش ﮔﺮاﻣ�

ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﯽ

 /٩٥٢٩٢٢٣٧ف

دﮐﺘﺮ ﻇﻬﻮرى زاده

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺣﻀﻮر
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﻴﺖ
ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻢ

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻴﺢ ﺷﺎه ﺣﻴﺪرى

 /٩٥٢٩٢٧٥٤ف

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻴﻦ ﻣﻮﻣﻨﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ذﮐﺎﯾﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
ﻋﺒﺎس ﻣﻮﻣﻨﯽ
و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺪا
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻘﻴﻘﺖ

داﻣﺎد ﻣﺤﺘﺮم  ،ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻓﺪاﮐﺎر
و آزاده ﻋﺰﯾﺰ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪزاده

داﻣﺎد ﻣﺤﺘﺮم
و ﻧﮕﻴﻦ ﻋﺰﯾﺰ
در ﺳﻮگ دوﺳﺖ ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺎز ﻣﻮﻣﻨﯽ ) ذﮐﺎﯾﯽ(
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻴﻢ.
دﮐﺘﺮ داورى و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﻗﺮه ﭼﻤﻨﯽ و ﺑﺎﻧﻮ
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺪى ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﻮ
ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﻮ
ﺧﺴﺮوى  ،ﭘﺮوﯾﻦ اﯾﻤﺎن زاده ) ﻓﻀﻠﯽ (
ﺗﻘﻮى و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻔﺮﯾﺸﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٩٢٤٠٠ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
دﮐﺘﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮى زاده

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﻮﺳﻮى زاده و ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﻟﻬﺎم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ

ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ
ﺷﺎدروان ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر

اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪى ﻧﻮﺧﻨﺪان

را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻗﻮام  ،دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎ�ﺎن ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﻴﻢ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥/١٠/٧در دو ﻧﻮﺑﺖ
ﺻﺒﺢ )  ( ٩-١١و ﻋﺼﺮ ) ( ١٤-١٦در ﻣﺴﺠﺪ
اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ  ،ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ  ٤٠و  ٤٢ﺑﺮﮔﺰار
ﻣ� ﮔﺮدد .ﺷﺮ�ﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣ� ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎد�
روح آن ﻣﺮﺣﻮم و ﺗﺴﻠ� ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻤﺪى ﻧﻮﺧﻨﺪان
 /٩٥٢٩٢١٤٧ل

ﺑﺎ ﻣﻦ از درد ﻣﮕﻮ ﺻﺤﺒﺖ از
رﻓﺘﻦ و ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺎ ﻣﻦ از ﻏﻴﺒﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﮕﻮ
ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد

درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﻋﺰ�ﺰﻣﺎن ﺷﺎدروان

ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻴﺮاﯾﺶ ﺷﻴﺮازى
را ﮔﺮاﻣ� ﻣ� دار�ﻢ

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان

 /٩٥٢٩١٦٦٧پ

درﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎدروان آﻗﺎى اﺻﻐﺮ ﻣﻮﺳﻮى زاده
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .
ﻗﻬﺮﻣﺎن زاده و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﻣﻠﻴﮑﺎ و دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻧﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن زاده

 /٩٥٢٩٣١٧٥ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻧﻌﻴﻤﯽ ﻧﺴﺐ
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ

ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﻇﻢ ﭘﻮر
و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن آرﯾﺎن

 /٩٥٢٩٣١٠٢م

ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ

دﮐﺘﺮ وﺣﻴﺪ اﺣﻤﺪﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮ
 /٩٥٢٩٢١٤٩م

ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎى ﻣﺤﺘﺮم ذﮐﺎﺋﯽ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﻣﺆﻣﻨﯽ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ
ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن
ﻫﻤﺴﺮ  ،ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن

ﻣﺎ را اﻧﺪوﻫﮕﻴﻦ �ﺮد .
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ
ﻋﻠﻮ درﺟﺎت و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ ﺑﺰرﮔﻮاران
ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎﺋ� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
ﺧﺎﻧﻮاده رﺣﻴﻤﯽ ﺣﺴﻴﻨﯽ
ﭘﺮوﯾﺰ رﺣﻴﻤﯽ ﺣﺴﻴﻨﯽ

 /٩٥٢٩٢٥٨٦ف
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توضیحات بنیاد شهید درخصوص فیلم
دستفروشی یک مادر شهید
روز گذشته در ف��ض��ای م��ج��ازی فیلم
کوتاه دو دقیقه ای منتشر شد که حاوی
تصاویری از دستفروشی و وضعیت خانه
مادر یک شهید است .این مادر شهید در
فیلممذکورازوضعیتمالیوکمتوجهی
بنیاد شهید به هزینه های درم��ان خود
گالیههاییدارد.درپیانتشاراینفیلم،
مدیرکل بنیاد شهید و ام��ور ایثارگران
شهرستانهای استان تهران و مرکز
روابطعمومیواطالعرسانیبنیادشهید
و امور ایثارگران توضیحاتی ارائه کردند.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
شهرستانهایاستانتهرانضمنتاکید
بر اینکه خدمت رسانی به خانواده معزز
شهدا و ایثارگران وظیفه ذاتی این بنیاد
است ،گفت :آنچه در فیلم بیان میشود
با واقعیت شرایط زندگی آن ماد ِر عزیز
منطبقنیستویکیازسایتهایخبری
اقدامبهفرافکنیوسیاهنماییکردهاست.
نادرنصیریادامهداد:اینمادرشهیدیک
واح��د مسکونی شخصی  ۷۲متری در
شهرری دارد و یک واحد مسکونی ۹۰
متریدیگرنیزتوسطتعاونیمسکنارتش
در پاکدشت برای ایشان آماده شده که
گویا اختالفاتی وجود دارد و بنیاد شهید
در تالش است که این موضوع حل شود.
همچنین این مادر شهید در فیلم مدعی

است که بنیاد شهید هزینه های درمان
ویراتقبلننمودهاستوبهاینخاطر به
کار دستفروشی مشغول شده است ،این
درحالیاستکهنصیریدراینخصوص
خاطرنشانکرد:اینمادرشهیدعالوهبر
دریافت مستمری ،حقوقی نیز از سوی
بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت می
کند که مجموعه این دو دریافتیها برای
یکمادرکفایتمیکندهمچنینایشان
هزینههای درمانی نیز دریافت میکند و
درقالبدوسیستمبیمهاییعنیبیمهپایه
وهمگانیومکملبدونمحدودیتتحت
پوششبنیادشهیدوامورایثارگراناست.
اینفیلمهمچنیننامهایرابهتصویرمی
کشدکهمادرشهیدطبقایننامهمدعی
است بنیاد شهید از وی خواسته است
برای ادامه امور زندگی اش دستفروشی
کند.درهمینحالمرکزروابطعمومیو
اطالعرسانیبنیادشهیدوامورایثارگران
نیز در این خصوص بیان ک��رد :بنیاد بر
اساس درخواست ایشان گواهی احراز
هویت به عنوان مادر شهید برای تسهیل
و مساعدت در انجام امور در شهرداری
را صادر کرده است و تقاضای خاصی در
آنمطرحنبودهضمناینکهایننامهبرای
معرفیخانوادهمعظمشهدابههرسازمان
ودستگاهاجراییقابلصدوراست.

غربالگریژنتیکی برای کاهش تولد نوزادانمعلول در ایران
رئیسسازمانبهزیستیازایجاد1600
مرکز مشاوره با همکاری ق��وه قضائیه
در کشور خبر داد .انوشیروان محسنی
بندپی در پنجمین مجمع دب��ی��ران
شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
دستگاه های اجرایی کشور گفت :تیم
هایمددکاریماقبلازمراجعهخانواده
ها به دادگاه به کمک آنان می روند .وی
افزود:درواقعزوجهاقبلازثبتاختالف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس
رﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮى زاده ﯾﺰدى
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن
را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ.

ﮐﻮروش اﺷﮑﺎن وﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٩٢٤٠٣ف

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻏﺰاﻟﻪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮى زاده
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﻋﺰ�ﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺑﺮا�
ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎ�� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.

دﮐﺘﺮ ﺷﻬﻨﺎز ﺷﻴﺒﺎﻧﯽ -دﮐﺘﺮ ﻣﻴﺘﺮا ﻧﺠﻒ زاده

 /٩٥٢٩٢٣٨١پ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮى زاده ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﻣﻮﺳﻮى زاده،ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ،ﻣﺎ را درﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده رﺣﻴﻤﻴﺎن -ﻣﺎدر -ﮐﺘﺎﯾﻮن و ﺑﻬﺮام

 /٩٥٢٩٢٩٤٤ق

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮى زاده
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ
و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﻮى زاده
درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪرﻋﺰ�ﺰﺗﺎن را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺼﻴﺮى و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد رادور و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﻴﺪ ﻣﻈﻠﻮم اﻟﺤﺴﻴﻨﯽ و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد ﺑﻴﻬﻘﯽ و دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮزاد ﻧﻮذرى
 /٩٥٢٩٢٩٢٨آ

ﺟﻨﺎب ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮى زاده
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﻮى زاده
ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻮگ ﻓﻘﺪان ﭘﺪر ﺻﺒﺮ اﻟﻬ�
را ﻣﻴﻄﻠﺒﺪ ﻣﺎرا درا�ﻦ ﻏﻢ ﺳﺘﺮگ
وﺟﺎﻧﻜﺎه ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ.

ﻣﻬﺘﺎب و رﺿﺎ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻧﯽ

 /٩٥٢٩٢٠١٦ق

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ
ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ
ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮى زاده
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
در ﻏﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﺮ��ﻴﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺑﻠﻮرﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺑﻠﻮرﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٩٢١٦٣ف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮى زاده و ﺑﺎﻧﻮ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﻮى زاده
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ و
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻧﻤﻮده ﻣﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮد ﺷﺮ�� ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻣﺠﻴﺪ  -ﻣﺮﯾﻢ  -ﻣﻌﻴﻦ  -ﻣﺮﺳﺪه ﻣﺠﺎور رﺿﺎ

 /٩٥٢٩٢٢٧٥ق

ها در گردونه مشاوره قرار می گیرند که
ای��ن ط��رح در شهر مشهد مقدس اجرا
شد و با اجرای آن نسبت به مدت مشابه
سالگذشته 18،درصددرآمارطالقها
کاهش داشتیم .محسنی بندپی عنوان
کرد:قراراستاینطرحدرپنجشهردیگر
استان خراسان رض��وی و تا پایان سال
در تمام شهرها ،شهرهایی که از این نظر
وضعیتبحرانیدارند،اجراشود.

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮى زاده
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﻮى زاده

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻏﺰاﻟﻪ ﻣﻮﺳﻮى زاده

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ و آﻣﺮزش روح ﭘﺎ�ﺸﺎن را از درﮔﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻧﺎدﻣﯽ و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٢٩٣٠٩٣ف

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﯾﺎ اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ
آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﻨﺼﻮرى
ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﺘﺮم اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ
ﺑﺎ ﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ و ﺗﺎﺛﺮ درﮔﺬﺷﺖ
ﺷﺎدروان

آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ

را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد
را در ﻏﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﺮ�� ﻣ� داﻧﻴﻢ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﺼﻮرى  -رﻓﻴﻌﯽ

 /٩٥٢٩٠٩٦١ر

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﻮى زاده
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﻣﻮﺳﻮى زاده
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﻣﺼﻴﺒﺖ وارده را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض
ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ و ﺑﺮا� ﺷﻤﺎ ﺻﺒﺮ و ﺷ�ﻴﺒﺎﺋ� آرزوﻣﻨﺪ�ﻢ.
دﮐﺘﺮ زرﯾﻦ ﻗﻠﻢ  -ﻣﻬﻨﺪس داروﻏﻪ
داﺗﻴﺲ  -داﻣﻮن  -اﻓﺴﺎﻧﻪ
 /٩٥٢٩٣٣٣١م

دوﺳﺖ وﻫﻤﮑﺎرﮔﺮاﻣﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻇﻬﻮرى زاده
ﺑﺎﻧﻬﺎ�ﺖ ﺗﺎﺳﻒ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن
را ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺑﺮا� آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ رﺣﻤﺖ و ﻏﻔﺮان و
ﺑﺮا� ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� و ﺧﺎﻧﻮاده ارﺟﻤﻨﺪ
ﺻﺒﺮ و اﺟﺮ ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ

دﮐﺘﺮ روﻏﻨﮕﺮان،دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻴﻤﯽ

 /٩٥٢٩٢٧١١ق

ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎس

ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ و اﺣﺘﺮام و�ﮋه و ﺑﺎ اﺑﺮاز
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ�ﻦ ﺳﭙﺎس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن  ،آﺷﻨﺎ�ﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن
ﮔﺮاﻧﻘﺪر� �ﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺒﺰﺗﺎن در
ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﻴﻦ و ﺗﺮﺣﻴﻢ
ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن

ﭘﺮى اﻓﺸﺎر ) ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎر(

ﺷﺮ�ﺖ �ﺮده و ﻫﻤﺪرد� ﻧﻤﻮده ا�ﺪ
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸ�ﺮ ﻧﻤﻮده ،اﻣﻴﺪوار�ﻢ ﺑﺎ
اﺳﺘﻤﺪاد از ﻋﻨﺎ�ﺎت اﻟﻬ� ا�ﻦ �ﺮاﻣﺖ
و اﺣﺴﺎن ﺷﻤﺎ را در ﺷﺎد� ﻫﺎ�ﺘﺎن
ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .ﺑﺎ دﻋﺎ� ﺧﻴﺮ

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ

 /٩٥٢٩٢٢٥٠ف
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