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پیام ه��ای تبری��ک در پ��ی انتص��اب آی��ت ا...
علمالهدیبهنمایندگیولیفقیهدرخراسانرضوی

سخنگوی وزارت بهداشت اعالمکرد

در پی انتصاب آی��ت ا ...سید احمد علم الهدی به نمایندگی
ول��ی فقیه در استان خراسان رض��وی حضرات آی��ات مکارم
ش���ی���رازی ،س��ب��ح��ان��ی وع��ل��ی الری��ج��ان��ی رئ��ی��س ش���ورای
اس�لام��ی ،ح��ج��ت االس�لام سعیدی نماینده ول��ی فقیه در
سپاه پاسداران ،اعضای مجمع نمایندگان استان خراسان
رض��وی و ش��ورای شهر مشهد و همچنین شهردار مشهد این
انتصابراتبریکگفتند.

خراسان-حوادث چهارشنبه سوری سالگذشته 10نفر
را به کام مرگ برد و  2هزار و  502نفر را راهی بیمارستان
ک��رد .ب��ه گ���زارش ای��رن��ا ،سخنگوی وزارت بهداشت،
درم��ان و آم��وزش پزشکی روزگذشته گفت :چهارشنبه
آخ��ر س��ال  93در مجموع  2ه��زار و  502نفر مصدوم به
اورژان��س بیمارستان های کشور مراجعه کردند .ایرج
حریرچی ،گفت :در ح��وادث چهارشنبه س��وری سال
گذشته  10نفر جان باختند 43 ،درصد آسیب دیدگان
درگ��روه سنی 5تا  19سال و  26. 5درص��د اف��راد بین 20
تا  29س��ال ب��ودن��د 33 ،درص��د آن��ان دان��ش آم��وز بودند
وشایعترین آسیب نیزبا36درصد به دست وبعد ازآن با23
درصد به چشم بود.وی افزود 50 :درصد آسیب دیدگان
حوادثچهارشنبهسوریآخرسالگذشتهدچارسوختگی
و43.5درصد دچاربریدگی شدند و93درصد این حوادث
درشهرها بود.

«نوروزگاه» رسما ازمشهد آغازشد
طرح ملی نوروزگاه درخراسان رضوی با هدف پاسداری از
آئینهاوحراستازسنتهایزیباینوروزیوحفظوانتقالآن
به نسلهای آینده با برگزاری نشست علمی  -پژوهشی جشن
ملی نوروزدرسالن همایش های موزه بزرگ خراسان به طور
رسمیآغازشد.بهگزارشخراسان،درآئینافتتاحیهاینطرح
ملیکهشامگاهگذشتهباسخنرانیاستادانوپژوهشگراننوروز
ازجملهدکتررضاشعبانیاستاددانشگاهشهیدبهشتیتهرانو
چهرهماندگارتاریخبرگزارشدبرحراستوپاسداریازآئینهای
نوروزیبهعنوانمیراثناملموسدرتمامیدورههاتاکیدشد.
دراینمراسمحسینزارعصفتمدیرکلمیراثفرهنگی،صنایع
دستیوگردشگریخراسانرضویدرسخنانیبااشارهبهنوروز
وجایگاه این جشن جهانی دربین مردم دنیاگفت :نوروزتنها
متعلق به ایرانیان نیست بلکه درحال حاضرحداقل10کشور
جهان و درمجموع 300میلیون نفردرسراسردنیا این جشن را
برگزارمیکنند.همچنیندکتررضاشعبانیچهرهماندگارتاریخ
واستادتمامدانشگاهشهیدبهشتیتهراندرسخنانیبااشاره
به جایگاه نوروز ونیزآئینهای نوروزی دربین ایرانیان ازنوروز
به عنوان یک جشن زیبا وماندگار یادکرد .ویگفت :ایرانیان
هموارهدرطولتاریخمردمیبودندکهازغنایفرهنگیوتاریخی
باالییبرخوردارهستندوهموارهنامآنهابهنیکیبردهمیشود.
شایانذکراست،طرحملینوروزگاههمزمانبا12استاندیگر
از24تا28اسفندماهدراستانخراسانرضویبرگزار میشودو
شهرهایمشهدونیشابورمیزبانبرگزاریاینطرحملیهستند.

10کشته و2هزارو 502مجروح درحوادث چهارشنبه سوری سالگذشته

▪ ▪ 7هزارکیلومواد محترقه کشف و  1304نفر دستگیر
شده اند

 7ه���زار کیلوگرم م���واد محترقه ت��وس��ط پلیس کشف
ش���ده و اف���زای���ش  132درص�����دی دس��ت��گ��ی��رش��دگ��ان
در راب��ط��ه ب��ا ت��وزی��ع م����واد م��ح��ت��رق��ه را داش��ت��ه ای��م.

به گ��زارش مهرسردار منتظرالمهدی سخنگوی ناجا
افزود1304:نفردستگیرشدهاندکه این تعداد تولیدکننده
وفروشنده بودهاند.
▪ ▪هشدار دادستان تهران به مخالن نظم در شب
چهارشنبه سوری

جعفری دول���ت آب���ادی اق��دام��ات دادس��ت��ان��ی تهران
در چهارشنبه آخ��ر س��ال را تشریح ک��رد و گفت :طبق
روال س��ال ه��ا ی گذشته ب��ا پلیس هماهنگی های
بسیار خوبی ص��ورت گرفته ،ام��ی��دواری��م خانواده ها
واقعا بر این موضوع نظارت کنند تا شیرینی این ایام
با ح��وادث ن��اگ��وار تلخ نشود .به گ��زارش ایسناعباس
جعفری دول��ت آب��ادی گفت:هر ساله در پایان سال
شاهد اتفاقات ن��اگ��واری هستیم ،هفته پیش نیز در
اسالمشهرحادثه ناگواری رخ داد به همین خاطرازهمه
خانواده ها تقاضا داری��م نظارت کنند و اج��ازه ندهند
فرزندانشان به سمت این تفریحات نامناسب بروندکه در
نهایت به تلخی ،صدمه وآسیب به اموال مردم وخودشان
منجر شود.جعفری دولت آبادی یادآور شد :مطمئنا هر
کسی در سطح شهر اخالل نظم کند و رفتار غیرمتعارف
انجام دهد توسط پلیس دستگیرخواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی خبرداد

پرداخت عیدی به خانواده های دارای چند قلو

رئیس س��ازم��ان بهزیستی از پ��رداخ��ت عیدی برای
نخستین باربه خانواده های دارای دو قلو به باال خبر
داد.ب���ه گ��زارش ای��رن��ا ،ان��وش��ی��روان محسنی بندپی
روزدوشنبه در دی��دار با اصحاب رسانه اف��زود :این
عیدی مشمول  10ه��زار چند قلویی می شود که در
سامانه بهزیستی ثبت شده اند .وی با بیان این که
10میلیارد ریال برای اجرای این طرح در نظر گرفته

ش��ده اس��ت ،اظ��ه��ارک��رد :به ازای هر خ��ان��واده دارای
چند قلو یک میلیون ریال عیدی تعلق میگیرد و تا
پایان سال جاری به حساب آنان واری��ز خواهد شد.
رئیس سازمان بهزیستی درادامه ازتشدید نظارت ها
برفعالیت خیریه ها درسال  95خبرداد وگفت :نحوه
تعامل و هماهنگی ها با خیریه ها براساس عملکرد
خواهد بود و این مسئله در دستورکار قرارگرفته است.

درمحضر رهبرمعظم انقالب

مراسم شام غریبان شهادت حضرت فاطمه

(س)

مراسم س��وگ��واری و ع���زاداری ش��ام شهادت حضرت
فاطمه زهرا سالم ا ...علیها با حضور رهبر معظم انقالب
اسالمی وجمعی از مسئوالن و هزاران نفر از قشر های
مختلف مردم ،درحسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.
به گ��زارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب،
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین رفیعی در
سخنانی ،دشمن شناسی و غفلت نکردن از مکر های
دشمن را یکی از توصیه های مهم قرآنی برشمرد و
گفت :مسلمان عاقل و هوشیار ،دشمنان درون��ی و
بیرونی جامعه اسالمی را به درستی می شناسد و ضمن

دکتر ابراهیم نعمت پور
(استاد دانشکده پزشکی)

را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رسانیم.
مراسم تشییع امروز سه شنبه  12.25صبح ساعت
 9.30از محل بیمارستان امام رضا(ع) به سمت
آرامگاه ابدی اش واقع در بهشت رضا مقبره های
خانوادگی شماره  13شمالی انجام می گردد.
ضمنا مجلس ختمی در روز چهارشنبه  12.26نوبت عصر از ساعت  14الی  16در
مسجدالزهرا(س) واقع در پنجراه سناباد به صورت مردانه و زنانه برگزار می گردد.
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان
خواهد بود.

خانواده های اخوان -شریفی
حقیقت خزاعی -شکوه السادات
و فامیل وابسته
 /94510317ق

سالومه و علی موحدی
از میشیگان

در ششمین سالگشت روانشاد

دکتر اسد ا ...آزاد

استاد بازنشسته دانشگاه فردوسی

در غم فراق بی بازگشت او با خاطراتش به
صبوری نشسته ایم .به یاد آفتاب گرمابخش
حیاتش ،سنگفرش آرامستانش را با شورابه
دیدگانمان شستشو می دهیم.
گذر زمان یارای زدودن عشق و یادش را از
هستی ما ندارد.
یادش تا عمر باقیست در غمخانه دل ماست.

خانواده مرحوم دکتر اسدا ...آزاد

 /94501823م

شادروان محمود قنبری

دیگر نگاه مهربانش را تجربه نخواهیم کرد.روحش شاد

همسر و فرزندان

هوالباقی

خانواده مسلم

 /94510729ل

 /94501782پ

بدین وسیله درگذشت

بانو مهری مقدم
همسر آقای ظفرمند

را به اطالع اقوام ،دوستان و همشهری های
محترم زاهدانی مقیم مشهد می رساند .به
همینمناسبتمجلسترحیمیدرروزسهشنبه
 94.12.25از ساعت  15الی  17در مسجد
امام حسن مجتبی (ع) واقع در بلوار فکوری-
فکوری ( 27هاشمیه  )57منعقد می شود.
تشریف فرمایی شما عزیزان
موجب امتنان خواهد بود.

خانواده های ظفرمند ،مقدم ،خرمی ،اربابی نژاد
ارباب ،اکبرزاده ،کیانی ،پنجه فوالد
و سایر وابستگان
 /94509743م

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از یاد من آن سروخرامان نرود
 20سال گذشت از فراق جوان ناکام

مهندس کاوه کاشانی
خانواده کاشانی

 /94506245م

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فرهنگی
فرهیخته خادم بارگاه رضوی مرحوم

جنابآقایمهندسمدیرخازنی
مصیبت درگذشت پدر گرامیتان،

حاج سید مسعود مدیرخازنی

با عرض تاسف و تاثر فقدان مادر گرامیتان را
تسلیت عرض می نمائیم  .علو درجات الهی
را برای ایشان آرزومندیم .

شرکت مهراز شرق

 /94509425ف

همکار محترم
سرکار خانم هاله کشاورز
وکیل پایه یک دادگستری

درگذشت شادروان مادر گرامیتان موجب
نهایت تاثر و تاسف گردید ضمن عرض
تسلیت و ابراز همدردی ،صبر و شکیبایی
برای شما و خانواده معزز و رحمت واسعه
الهی برای آن مرحومه از خداوند متعال
مسئلت می نمایم.

علی احمد خورشید

 /94509517ف

سید محمود رضا حاجی وثوق
را به اطالع اقوام  ،دوستان و آشنایان
به ویژه گنابادیهای مقیم مشهد می رساند.
مراسم سوم در روز چهارشنبه 94/12/26
صبح ساعت  9الی  11و عصر  15الی 17
در محل مسجد قبا واقع در بلوار خیام منعقد
می باشد.حضور سروران گرامی موجب
امتنان خواهد بود.

خانواده های :حاجی وثوق
خادمی  -صمدی  -رجب زاده
مرتضوی  -نجومی -خیرخواه
خنده روی  -بدیعی  -محرابی
زاهدی-مفیدی -فروزان -قاسمی
شالیها و سایر وابستگان

با کمال تاسف درگذشت

شادروان حاج سید مسعود مدیرخازنی
را تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد منان برای
آن مرحوم علو درجات مسئلت مینماییم.

محمد بنی هاشم و بانو

 /94510781م

سرکار خانم هاله کشاورز

سرکارخانم هاله کشاورز
پنجمین سالگرد درگذشت شادروان

سیدحسین عقیلیان

را گرامی می داریم تا بودند به چهره مهربان،
صداقت بیان و صفای وجودشان افتخار
میکردیماینککهنیستندبهاعتبارنامنیکشان
بر خود می بالیم.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.

 /94509513ل

فرزندان

 /94483169م

یادبود

بازگشت همه به سوی اوست

جمعی از کشاورزان و اهالی
شهرستان مرزی سرخس

 /94510683ش

جناب آقای مهندس
ناصر رضایی زاده

خانوادههای محترم
مدیرخازنی و بلورچی
 28اسفند پنجمین سالگرد درگذشت

کارمند بازنشسته بانک تجارت

قاضی محترم دادگستری شهرستان نیشابور
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر گرامیتان
را تسلیت عرض نموده  ،از پیشگاه خداوند برای
آن مرحومه رحمت و غفران الهی و برای شما و
خاندان محترم صبر و بردباری را مسئلت داریم .

19فروردین سال آینده از2ماشین زونال واولتراسانتریفیوژ
که نسل پیشرفته ماشین های توبوالر هستند ،درح��وزه
بهداشت رونمایی می شود.معاون سازمان انرژی اتمی در
مصاحبه با خبرگزاری صدا وسیمابابیان این خبر افزود :در
مراسم دهمین سالروز ملی فناوری هسته ای که به پاس
قدردانی از تالش های افتخارآمیز متخصصان ایرانی در
دستیابی به این فناوری برگزارخواهد شد ازچندین دستاورد
اقتدارآمیز هسته ای در چ��ارچ��وب ب��رج��ام ،در حوزه های
نیروگاهی ،سالمت ،لیزر واکتشافکه با تالش متخصصان
داخلی و به ص��ورت بومی طراحی ش��ده اس��ت ،رونمایی
خواهد شد .وی با بیان اینکه دراین روزاز2ماشین زونال و
اولتراسانتریفیوژکهنسلپیشرفتهماشینهایتوبوالرهستند
درحوزه بهداشت وسالمت رونمایی خواهد شد،گفت :سال
گذشته اولین نسل از این ماشین ها را به وزارت بهداشت
با هدف تولید واکسن های دامی و انسانی تحویل دادیم.

 /94509397م

بازگشت همه به سوی اوست

را به اطالع اقوام ،دوستان و آشنایان می رسانیم.
مراسم تدفین امروز از ساعت  9:30از حرم مطهر
به سمت آرامگاه ابدیش خواجه ربیع باغ دوم
برگزار می گردد .ضمنا مجالس ترحیم زنانه و
مردانه آن عزیز سفر کرده روزهای چهارشنبه
 94/12/26و پنج شنبه 94/12/27
از ساعت  14/30الی  16/30در محل
حسینیه نصرت واقع در حدفاصل پنجراه
سناباد و چهارراه دکترا برگزار خواهد شد.
حضور سروران گرامی موجب شادی روح آن
مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.

جناب آقای علی ضرغام

رونمایی از2ماشین پیشرفته زونال واولترا
س��انتریفیوژدرروزملیفناوریهس��تهای

پرسنل شرکت مهندسی مطرح نیرو

 /94510442م

علی اصغر مسلم

 /94509723ف

عسگری -با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد
کتابیادنامهوخاطراتشهیدمناحاجمحسنحاجیحسنی
کارگر رونمایی شد.به گزارش خراسان در آیین رونمایی از
این کتاب که شب گذشته در مراسم سلسله همایش های
تجلیل ازبانوان فاطمی درفرهنگ سرای زیارت مشهد برگزار
شد ،آیت ا ...سید احمد علم الهدی ضمن رونمایی ازکتاب
«قاف تا قاف» ازخانم خراسانی مادر این شهید بزرگوار نیز
تجلیلکرد.کتاب «قاف تا قاف» مجموعه یادنامه وخاطرات
شهید منا حاج محسن حاجی حسنیکارگراستکه توسط
«حمیده وحیدی» تنظیم وگردآوری وتوسط انتشارات بوی
شهر بهشت در یکصد و بیست صفحه به زیور طبع آراسته
ش��ده است.شهید ح��اج محسن حاجی حسنی کارگر نفر
اول پنجاه و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم مالزی بود
که 2مهرماه سال ج��اری و در فاجعه منا به شهادت رسید.

را به شما و خانواده داغدارتان صمیمانه تسلیت
عرض نموده ،برای آن مرحوم علو درجات و برای
بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

خانداننعمتپوروخانوادههایعمواوقلی-نصیرزاده-دکترقربانیان-مهندسممدوحی
دکتر اثنی عشری-معین شهیدی -صابر شهیدی -رضوی ناظم و فامیل وابسته

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر عزیزمان

با منتقدانی پرداخته است که برخی از آن ها معتقدند
شورا باید منحل شود.
آیت ا ...محسن اراکی و آیت ا ...محمدمهدی میرباقری
نیز به مناسبت سالگرد شهادت سیدمحمدباقر صدر،
ابعاد نوآورانه اندیشه ایشان را واکاوی کرده اند .از دید
آنها ،ارائه «روش استنباط فقه نظام» و «نگاه متفاوت
به تجدد» ،مهم ترین میراث فکری شهید صدر است.
در امتداد بررسی مدل توسعه کشور ها در شماره های
گذشته ،تجربه برزیل در مسیر توسعه نیز در گفتمان
الگو ب��ازخ��وان��ی ش��ده اس��ت .دکتر منصور معظمی
سفیر سابق ایران در برازیلیا معتقد است که تحوالت
سال های اخیر برزیل را باید از سنخ رشد دانست،
نه توسعه.
گفتمان ال��گ��و در دک��ه ه��ای منتخب مطبوعاتی و
فروشگاه های معتبر کتاب عرضه می شود .همچنین
می توانید با ارسال نشانی خود به شماره  10000299آن
را خریداری کنید.

مصیبت وارده را تسلیت می گوییم.

کبری اخوان (شریفی)

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت بزرگ خاندان مرحوم

پرهیز از رفتاری که موجب تقویت آنان شود ،از شیوه ها
و روش های شیطانی دشمنان نیز پرهیز میکند .وی
«تخریب ب��اور ،امید و وح��دت جامعه اسالمی» را از
راهبرد های اساسی دشمن خواند و افزود :دشمنان
دی��ن خ��دا میکوشند بی دینی ،غفلت و سستی را
ترویج کنند و اگر موفق نشدند ،آنگاه با ایجاد موانع،
جامعه اسالمی را در پیمودن راه درست به دشواری
م��ی ان��دازن��د .در ای��ن م��راس��م ،همچنین آق��ای میثم
مطیعی به مرثیه خوانی و نوحه سرایی در عزای حضرت
صدیقه کبری سالم ا ...علیها پرداخت.

دکتر حمید سنجاق ساز
و هنگامه عزیز

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادری
مهربان و همسری وفادار مرحومه

را به اطالع کلیه اقوام و دوستان
می رسانیم.
مراسم ترحیم روز سه شنبه و چهارشنبه
از ساعت  15الی  17در مسجد النبی
واقع در نبش خیابان کوهسنگی 5
برگزار می گردد.

برگزارشد

کتاب «قاف تا قاف» رونمایی شد

شماره دهمگفتمان الگومنتشرشد

بازگشت همه به سوی اوست

هوالباقی

روایت خاطرات محسن حاجی حسنی؛

با پرونده هایی ازجمله بررسی رویکرد مدیریتیکشوربه آسیب های اجتماعی والگوی
رقابت سیاسی
دک��ت��ر م��ح��م��ود گ��ل��زاری در ش��م��اره اس��ف��ن��د  94ای��ن
دوم��اه ن��ام��ه از تغییر روی��ک��رد نظام مدیریتی کشور
نسبت به آسیب های اجتماعی سخن میگوید .وی
بر این باور است که بعد از یک دوره انکار و فرافکنی که
منجر به سکته خفیف شد ،اکنون هوشیار شده ایم.
گفت وگو هایی تحلیلی با دکتر عبدالحسین کالنتری،
دکتر هادی خانیکی ،دکتر عباسکاظمی و دکتر داود
پرچمی مکمل این پرونده است.
در ای��ن شماره همچنین پرونده وی��ژه ای به بررسی
الگوی رقابت سیاسی درجمهوری اسالمی و آینده آن
اختصاص یافته است .علی دارابی ،محمد عطریان فر،
محمدباقر خرمشاد و غالمرضا خواجه سروی به ارائه
دیدگاه های خود در این باره پرداخته و پیشنهاد هایی
برای تحول الگوی رقابت ها داده اند.
دیدگاه های مخالفان و مدافعان عملکرد شورای عالی
انقالب فرهنگی ،به صورت تفصیلی زیر ذره بین قرار
گرفته و دکتر مخبر دزفولی دبیر این شورا به محاجه
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در کنارم روز و شب بی تاب بود
غافل از او چشم من در خواب بود
تا شدم بیدار و مشتاق مادر
او به خواب و چهره اش در قاب بود
 25اسفند هشتمین سالگرد درگذشت مادر عزیز و مهربانمان

زنده یاد حاجیه خانم طاهره امیر فخری

خانواده مرحوم مهدی معاون

 /94509521م

سرکار خانم مژگان حدیدساز

زنده یاد حاج علی امیر فخریان
و خواهر گرامیمان

زنده یاد حاجیه خانم الهه امیر فخریان
رو حشان شاد و یادشان همیشه جاویدان

محمدرضا کامل  -علی کامل

 /94509428ف

جناب آقای
حمزه حکیمی تبار

درگذشت پدرگرامیتان را به جنابعالی و
خانواده محترم تسلیت عرض می نمائیم.

مصیبت وارده را به شما و تمام خانواده تسلیت
 /94509742ف
می گوییم.
عادله ،سپیده و سایه توتونچی

دکتر شبستری -دکتر جباری آزاد

همکار گرانقدر جناب آقای

خانواده های محترم
حاجی وثوق و خادمی

مهندس ناصر رضایی زاده
در اندوه از دست دادن مادر یگانهتان
با شما همدردیم .صبر و بردباری
همراهتان و روان آن دامان بلند پاکی
و مهر در آسایش خداوندی باد.
جمعیازفارغالتحصیالنمعماریورودی71

برومند -بزرگمهر -تمجیدی -ثابتی
چیتگر -حسنپور-دادفر-رضازاده
رضایی-شیخی -صنعتی
فاضلیحق پناه-فروغی -کچویی
نوبری -نورین مقدم -نیکپور -هنری

و یادی می کنیم از پدر بزرگوارمان

خانواده های امیر فخریان  -اکبری

با نهایت تأسف مصیبت وارده را
تسلیت عرض نموده،
درغم شما شریک هستیم.

با دلی پر از اندوه درگذشت مادر
گرامیتان را صمیمانه تسلیت
عرض نموده ،ما را در غم خود
شریک بدانید

 /94510084م

 /94510605آ

درگذشت جانسوز برادر
و همسر گرانقدرتان را حضور شما،
فامیل محترم مخصوصا

سرکارخانم
فرخ الزمان حاجی وثوق
و داماد عزیزمان
آقای دکتر فرشید خنده روی

تسلیت می گوییم .از خداوند برای
همگان صبر بی پایان آرزومندیم.

جواد حقیقی -جمیله حمیدی
شیرین حقیقی

 /94510011م

تشکر و قدردانی

در زندگی آالمی هست که همدلی و همدردی
می طلبد ،در فقدان فرزند سفر کرده ام

زنده یاد

ارژنگ گرایلی در کشور نروژ

با هم آوایی و هم صدایی دوستان
آشنایان ،رفقای شفیق و فامیل ارجمند
و دیگر اقشار بزرگوار و گرانقدر که با
اهدای دسته گل و اعالمیه و درج تسلیت
در روزنامه و حضور در مراسم خارج و
داخل کشور صمیمانه سپاسگزاریم .

گرایلی و فامیل وابسته

 /94509951ش

تقدیر و تشکر

همراهی پرمهر و محبت
بستگان ،دوستان و آشنایان گرامی
در حزن و اندوه سفر ابدی شیفته
سرور تمامی بانوان عالم حضرت
فاطمه زهرا (س) همسر و مادرمان
فرشته مهر و محبت

حاجیه خانم محترم تقوی

مرهم و تسکینی بر آالم ما بود و زبان
از تقدیر مهربانی عزیزان ناتوان است
از تمامی سروران گرامی که بواسطه
ابراز تسلیت ،شرکت در مراسم،
ارسال گل و درج آگهی همراهمان
بودند سپاس فراوان داریم و آرزومند
شرکت در مجالس شادی شما هستیم

خانواده فقیه نیا

 /94510543ق

 /94414396ط

CMYK

