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 به بهانه اهدای جایزه یونسکو به بانوی هنرمند، ژاله علو

ویژه ادب وهنر ضمیمه اطالعات  امروزعلو ّ   صدا   در   اقتداری    زنانه صفحه 5

 کوه ها نماد صالبت 
و سالمت اند

تخریب نكنیم!

گزارش

صفحه 7

 اما و اگرهاي 
 حق آزادي بیان 

و اندیشه

گفته ها و نوشته ها

 * وزي�ر صنع�ت، مع�دن و تج�ارت: افزايش تولي�د خودرو 
اشتغال بيشتر قطعه سازان را به همراه دارد كه البته عده اي 

سعي در ايجاد مانع در اين روند دارند 
* مجموعه برنامه ها در حوزه خودرو به نحوي اس�ت كه با 

افزايش توليد خالء موجود برطرف مي شود 
* به دليل 2 نرخي بودن ارز و وجود دالالن در اقتصاد كشور، 
رانت هايي ايجاد شده كه وزارت صنعت مقابله با آن را آغاز 

كرده است 
* كارهاي كارشناسي واردات خودرو در حال انجام است 

* تقوي�ت ش�ركت هاي داخلي ب�راي افزايش كيفيت و كاهش 
قيمت خودرو در دستور كار قرار دارد 

*امسال در توليد خودرو رشد 50 درصدي خواهيم داشت 
* مب�ارزه با رانت خواري و كم رنگ كردن امضاهاي طاليي از 

برنامه هاي جدي وزارت صنعت است 
* س�امانه صدور گواهي الكترونيك سالمت، زمينه اي براي 

ايجاد شفافيت و كاهش هزينه هاي عمومي است 

صفحه2صفحه2

 دیدارهاي وزیر خارجه سوریه 
با دکتر ظریف  و   دکتر والیتي در تهران

 سخنگوي وزارت خارجه: ایران 
درباره امنیت ملي خود مذاکره نمي کند

* ظريف بر حمايت ايران از روند سياسي سوريه و حل مشكل آوارگان تأكيد كرد 
* واليتي: سوريه با آگاهي از توطئه هاي دشمنان مسير عزت و استقالل را در پيش دارد 

* فيصل مقداد با سپاس از حمايت ايران تسليت بشار اسد را به خاطر شهادت دكتر فخري  زاده ابالغ كرد 

* سعيد خطيب زاده: مواضع ايران درباره برجام، ثابت و بدون تغيير است 
* مصوبه مجلس در چارچوب مصوبات قبلي و با لحاظ نكات فني مي توانست بهتر باشد 

* رياض مسئول بسياري از مشكالت جهان عرب، جنگ در يمن و برخي مشكالت آفريقا تا آسياست 

 رزم حسیني: درصدد شكستن انحصار 
و  رانت در صنعت خودرو هستیم

* كساني كه روزي مخالف مذاكره بودند، پيشرو آن مي شوند 
* خمودگي و خاموشي در دانشگاه قابل قبول نيست و منجر به تسري خمودگي در جامعه مي شود 
* بايد موانع ساختاري سر راه تحزب را برداريم. وقتي ساختار حزبي وجود نداشته باشد، 

افراد به سمت كارهاي جناحي مي روند 
* بعد از پيروزي هاي ما در س�ازمان ملل و شكس�ت ترامپيزم، ش�رايط خوبي براي منافع 

ملي ايجاد شده است
* موضوع تعامل با دنيا را نبايد تبديل به نزاع كنيم تا كشور وارد مسيرهاي مشكل زا نشود 

* 85 درصد صنعت مرغداري به ارز وابس�ته اس�ت؛ وقتي ارز بموقع تأمين نمي ش�ود تا 
نهاده وارد كشور شود، آثارش تا 2 سال در اين صنعت باقي مي ماند

ربیعي: شاهد افزایش بي اعتمادي 
در جامعه هستیم

صفحه2

رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي:

 خرید واکسن کرونا 
باید در اولویت کشور قرار گیرد

اخبار شهرستانها

صفحه 8

 تشییع پیكر همرزم 
 حاج قاسم سلیمانی در شیراز 

با حضور فرمانده کل سپاه
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562  خود را 
خالص کنید

صفحه 2
فتح اهلل آملي

يادداشت
 مردم را 
دریابید....

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت
 اقتصاد، مردم 

و سودا هاي سیاسي

صفحه 4
سيدعلي دوستي موسوي

يادداشت

صفحه4

صفحه9
مرگ 9 نفر و تخريب ده ها خانه براثر بارش باران پاييزي در 5 استان

هو�لب��اقي
با نهايت تأسف و تألم مصيبت جانگداز درگذشت بانوي فرهيخته 
شادروان انور مسعـود همسر محترم جناب آقاي دكتر بيگدلي 
رياست هيأت مديره آزمايشگاه مسعود را تسليت عرض نموده براي 
آن مرحومه مغفرت و براي خاندان محترم بيگدلي و ديگر بستگان 

صبر از درگاه ايزد متعال خواستاريم.
هيأت مديره و پرسنل آزمايشگاه مسعود

�نا هللا � �نا �ليه ��جعو� 
ــان و فداكار مرحومه  ــت مادرى مهرب ــف و تاثر درگذش با نهايت تاس
ــادروان سـركار حاجيـه خانـم زهراعالءالدينى   مغفوره ش
فرزند محترم مرحوم حاج عزيزاله عالءالدينى وهمسر آقاى حاج على 
ــركت گروه صنعتى گلبافت و عضو  ــته ش امينيان و از مديران برجس
هيئت مديره شركت شوفاژكار را به اطالع كليه بستگان  و دوستان و 

آشنايان محترم مى رساند.
به همين مناسبت مراسم تشييع و خاكسپارى آن عزيز سفركرده روز 

سه شنبه مورخه 1399/09/18 برگزار خواهد شد.
ــتى و  ــاند به دليل رعايت پروتكل هاى بهداش ضمناً به اطالع مى رس
سالمت حال شما عزيزان مراسمى برگزار نخواهد شد و كليه هزينه ها 

صرف امور خيريه مى گردد.
با قرائت فاتحه و صلوات روح آن مرحومه را شاد فرمائيد.

از طرف خانواده عالءالدينى وامينيان وداوردوست وعالقبنديان

شركت توزيع نيروي برق استان تهران 
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) 

ش�ركت تو�يع نير�� بر� �س�تا� تهر�� �� نظر ���� �جر�� پر��� ها� توس�عه � �حد�� � بهينه س�ا�� ش�بكه ها� 
تو�يع بر�سا� طر� �� محد��� مناطق بر� �� با توجه  به شر�يط مند��  �� �سنا� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي 

يك مرحله �� به شر� �يل به شركت ها�  ��جد شر�يط  ��گذ�� نمايد .
شما�� 
ميز�� تضمين شركت منطقه بر�مناقصه

�� مناقصه ( �يا�)
شما�� ��يافت �سنا� �� سامانه 

تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�)
شما�� 
مناقصه

منطقه 
بر�

ميز�� تضمين شركت 
�� مناقصه ( �يا�)

شما�� ��يافت �سنا� �� سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�)

735,000,0002099090181000063شهريار 681,350,000209909018100005399/119اسالمشهر99/109
684,600,0002099090181000064گلستان1,023,600,000209909018100005499/120پاكدشت99/110
473,500,0002099090181000065لواسانات510,200,000209909018100005599/121پرديس99/111
642,900,0002099090181000066مالرد466,600,000209909018100005699/122پرديس99/112
691,050,0002099090181000067مالرد845,730,000209909018100005799/123چهاردانگه99/113
761,950,0002099090181000068مالرد994,500,000209909018100005899/124دماوند99/114
508,300,0002099090181000069ورامين504,450,000209909018100005999/125رباط كريم99/115
847,320,0002099090181000070ورامين741,750,000209909018100006099/126شهررى99/116
460,150,00002099090181000072پيشوا763,300,000209909018100006199/127شهررى99/117 621,950,0002099090181000062شهررى99/118

ــازمان مديريت و برنامه ريزى كشور(داراى حداقل رتبه 5 نيرو و گواهينامه ايمنى HSE   از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى) و تجربه و  ــركت هايى كه داراى رتبه بندى از س لذا   از ش
سابقه كاري مي باشند دعوت به عمل مي آيد  ، از روز سه  شنبه   مورخ  99/09/18   لغايت پايان  وقت اداري روزسه شنبه مورخ  99/09/25   جهت دريافت  اسناد به شرح ذيل و از طريق 

سامانه تداركات الكترونيكى دولت ( ستاد )  اقدام نمايند . 
دريافت  اسناد : كليه مراحل برگزارى مناقصه از دريافت و  تحويل اسناد مناقصه ، ارائه پيشنهاد مناقصه گران  و بازگشايى پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت 
ــتاد ) به آدرس WWW. SETADIRAN.IR انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلى مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى  (س

الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. جهت انجام مراحل عضويت در سامانه با شماره تلفن  41934-021 تماس حاصل نماييد .
ــناد مناقصه را  حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ   99/10/09 در سامانه ستاد بارگزارى و به صورت فيزيكى   نيز به   - تاريخ تحويل (عودت) اسـناد :مناقصه گران اس
دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران  به نشانى: تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالى – جنب مترو تحويل نمايند. تلفن هاي تماس:  35081342، 

33318591 و نمابر 33349048 
- تاريخ بازگشايي پاكت هاى پيشنهاد : به شرح اسناد از ساعت12/30 روز سه شنبه  مورخ 99/10/09  درسالن جلسات.  

ــامانه تداركات الكترونيك دولت ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقاً ــنهادهاي فاقد سپرده ، عدم بارگزارى اسناد مناقصه (به شرح اسناد ) در س - به پيش

 

 ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- هزينه درج آگهي به عهده شركت توزيع نيروى برق استان تهران مي باشد.

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
 اطالعات  مناقصه از طريق پايگاه اطالع رساني مناقصات  سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به نشانى : HTTP:  //IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  پايگاه

      شركت توزيع نيروي برق استان تهران اطالع رساني شركت توانيربه نشانى: HTTP:   //TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس مي باشد.

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر��     نوبت دوم
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي همراه با  ارزيابى كيفى شماره 99/108

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� �� نظر ���� نسبت به  خريد سيستم ها� مولد بر� خو�شيد� قابل حمل جهت تحويل به عشاير كو� �� � بر�سا� مشخصا� فنى �عال� شد� 
�� �سنا� مناقصه � �ستاند���ها� ����� نير�� بين �لمللي � ملى �� طريق برگز��� مناقصه عمومى �� مرحله �� همر�� با ���يابى كيفى �� توليد كنندگا� ��جد صالحيت  تهيه نمايد.

- فر�� �س��نا� : ش���ركت ها مى تو�نند  �� ��� �� شنبه   مو�� 99/09/17   لغايت پايا�  �قت ����� ��� يك شنبه  مو��  99/09/23   جهت ��يافت  �سنا� مناقصه �� طريق سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكى ��لت  به شما��  2099090181000071 به شر� �يل �قد�� نمايند . 

- ��يافت  �س��نا� : كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �  تحويل �س���نا� مناقصه � ���ئه پيش���نها� مناقصه گر��  � با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت 
(س���تا� ) به ���� WWW.SETADIRAN.IR �نجا� خو�هد شد ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى 

�� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند. جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه با شما�� تلفن  41934-021 تما� حاصل نماييد .
- تا�يخ تحويل (عو��) �سنا� : مناقصه گر�� �سنا� مناقصه ��  حد�كثر تا ساعت 10 صبح ��� يك شنبه   مو��   99/10/07   �� سامانه ستا� با�گز��� � به صو�� فيزيكى   نيز به  �بيرخانه 
مركز� ش���ركت تو�يع نير�� بر� �س���تا� تهر��  به نشانى: تهر�� – ميد�� شهد�- خيابا� 17 شهريو� ش���مالى – جنب متر� تحويل نمايند. تلفن ها� تما�:  35081362� 33316238 � 

نمابر 33349048 
- تا�يخ با�گشايي پاكت ها� پيشنها�  : ساعت  13:00  ��� يك شنبه   مو�� 99/10/07   ��سالن جلسا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� . 

- ميز�� تضمين شركت  � �مناقصه به مبلغ 525,000,000 �يا� مى باشد . 
- به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � مشر�� � مخد��� تحويل �سنا� بعد �� �نقضا� مد� � مطلقا�  ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

- هزينه ��� �گهي به عهد� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� مي باشد.
 س���اير �طالعا� � جزئيا� مربوطه �� �س���نا� مناقصه مند�� �س���ت � �طالعا�  مناقصه �� طريق پايگا� �طال� �س���اني مناقصا�  س���ا�ما� مديريت � برنامه �يز� كش���و� به نش���انى:

 HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX �  پايگا� �طال� �ساني شركت تو�نيربه نشانى: HTTP:  / /TENDER.TAVANIR.ORG.IR  �� �ستر� مي باشد. 
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر��

(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 99/107-1

شركت ايران ترانسفو
 SFP-32 در نظـر دارد يك دسـتگاه فيلتر شـني مـدل 

را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.
ــماره تلفن  ــتر با ش متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيش
ــوده  ــل نم ــاس حاص ــاعت 17-9 تم 33790602-024 از س
ــبت به  ــار آگهي نس ــدت 7 روز از تاريخ انتش ــرف م ــر ظ و حداكث
ــايت ــل از طريق مراجعه به س ــخصات كام ــناد و مش  دريافت اس
ــا اعزام نماينده خود به همراه   www.iran-transfo.com و ي

معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام نمايند.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس: زنجانـ  كيلومتر 5 جاده تهرانـ    شركت  ايران ترانسفو (خريد داخلي) 

فو 
نس

را
ن ت

را
ت اي

رك
ش

(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 99/108-1
شركت ايران ترانسفو

در نظر دارد 11 (يازده) عدد انواع ورگير عمودي از 2 الي 10 
تن را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

ــماره تلفن  ــتر با ش ــذ اطالعات بيش ــد جهت اخ ــان مي توانن متقاضي
33790602-024 از ساعت 17-9 تماس حاصل نموده و حداكثر ظرف 
ــبت به دريافت اسناد و مشخصات  ــار آگهي نس مدت 7 روز از تاريخ انتش
 www.iran-transfo.com ــايت ــه س ــق مراجعه ب ــل از طري  كام
ــراه معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه  ــزام نماينده خود به هم ــا اع و ي

پاسخ اقدام نمايند.
ــده مختار  ــنهادهاي ارائه ش ــفو در رد يا قبول پيش ــركت ايران ترانس ش

است.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آدرس: زنجانـ  كيلومتر 5 جاده تهرانـ  شركت ايران ترانسفو (خريد داخلي) 

فو 
نس

را
ن ت
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آگهي مزايده عمومي (نوبت دوم)
شهر���� بافق �� نظر ���� جايگا� CNG �� به مد� 2سا� 

به پيمانكا� ��جد شر�يط به صو�� �جا�� ��گذ�� نمايد.
مبلغ و نوع سـپرده شركت در مزايده: مبلغ 100/000/000 

ــماره حساب  ــناد خزانه يا واريز نقدي به ش ريال به صورت ضمانت نامه بانكي يا اس
76041187459284 بانك مهر ايران شعبه بافق 

ــت ــي دول ــداركات الكترونيك ــامانه ت  محـل دريافـت اسـناد مزايـده: س
 (www. setadiran.ir) 

تلفن تماس واحد قراردادهاي شهرداري بافق:03532420200
ــامانه تداركات الكترونيكي دولت  مهلت تحويل پيشـنهادها: بارگذاري در س
ــنبه مورخ 99/09/27  ــا پايان وقت اداري روز پنج ش (www. setadiran.ir)ت
(پاكت تضمين همزمان به صورت فيزيكي تحويل دبيرخانه به آدرس: يزد- بافق- 

ميدان امام حسين-شهرداري بافق گردد) 
برندگان اول و دوم و سوم مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 

به ترتيب ضبط خواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج است.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
روابط عمومي شهرداري بافق

آگهي مناقصه عمومي 
خريد بانك خازني و تابلو برق 

شماره 99-7111-1-41
شركت كشت �  صنعت نيشكر �هخد�

رجوع به صفحه 12 شناسه آگهي : 1054327

نوبت ���

ت منتشر كرد : 
ت اطالعا

انتشارا

در گستـره  فرهنــگ
(نگرشي مردم شناختي)
نوشتة �كتر محمو� ���  �الميني
قطع رقعي، 170 صفحه، چاپ پنجم

ــده و  ــت با فرهنگ» آغاز ش ــان حيواني اس ــتار «  انس اين مجموعه باجس
ــد. اين بررسي ها  ــت» مي باش پايان آن «چنين گفت داناي فرهنگ دوس
ــت به عرصه گسترده دست آفريده ها و انديشه  ــاره اي اس و پژوهش ها، اش
آفريده هاي انسان. در بيشتر جستارهاي اين مجموعه به ناگزير متناسب 
با زمينه موضوعي، اشاره اي به تعريف يا توصيف فرهنگ شده است و براي 
روشنگري بيشتر چكيده اي از تعريف ها و ويژگي هاي فرهنگ برگرفته از 

كتاب «زمينه فرهنگ شناسي» را بيان مي دارد. مباحثات اين مجموعه به 
سبك و سياق خاص مؤلف و از ويژگي هاي منحصر به فرد برخوردار است 
با عناويني چون: انسان حيواني است با فرهنگ. فرهنگ و تمدن. فولكلور 
ــت. فرهنگيان بازنشسته،  و فرهنگ. فرهنگ جهاني. جهان فرهنگ هاس
ــته فرهنگ نيستند. جامعه فرهنگ فوتبال. روند آپارتمان سازي  بازنشس
ــنا. معيارهاي آباداني شهر. تو  ــيني. جشن هاي آش و فرهنگ آپارتمان نش
گفتن و شما گفتن. دادوستدهاي فرهنگي. چهارشنبه و چهارشنبه سوري. 
ــيزده چنار. شنيدم ز داناي فرهنگ دوست،  ــماره 13 در كوچه س خانه ش
ــه اي از فرهنگ غني اين سرزمين كهن آشنا  مخاطبين خويش را با گوش

مي سازد.
 فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا�� تلفن : 29993686 

نوبت ���

آگهي مناقصه عمومي 
يك مرحله اي شماره 99/031

موضوع آگهي:
تخريب ابنيه ، بارگيري ، تفكيك ، حمل و تخليه ضايعات پارك آبگير دريا 

�خرين مهلت �عال� �ما�گي � ��سا� ���مه 
پايا� �قت ����� ��� چها�شنبه مو�� 1399/10/10

براي كسب اطالعات بيشتر به سايت اين شركت
  www.Shana.ir و يـا خبرگـزاري شـانا WWW.BAORCO.IR"

و WWW.TENDER@NIORDC.IR مراجعه نماييد.
روابط عمومي و بين الملل

ــعه و  ــازمان توس شـركت تهيـه و توليد مواد معدنـي ايران به نمايندگي از س
ــازي معدن و صنايع معدني ايران در نظر دارد فراخوان عمومي « فراخوان جذب  نوس
ــوبي (PCC) به ظرفيت   15  سرمايه گذار جهت احداث كارخانه كربنات كلسيم رس
هزار تن در شهرستان اليگودرز استان لرستان «را با جزئيات مندرج در اسناد فراخوان 
برگزار نمايد. لذا بدينوسيله از عالقمندان دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطالعات 
ــاعت 16 مورخ  ــخ 99/09/18 و حداكثر تا س ــناد فراخوان از تاري ــتر و تهيه اس بيش
ــتن معرفي نامه و اصل فيش واريزي به مبلغ 500/000  99/09/29 با در دست داش
ــاب جاري 4001053404028367 با عنوان  ــماره حس ريال (پانصد هزار ريال) ش
ــركت تهيه و توليد مواد معدني ايران به شماره  ــركت هاي دولتيـ   ش تمركز وجوه ش
شبا IR 350100004001053404028367 و شناسه واريز      30  رقمي به شماره 
ــزد         بانك مركزي جمهوري  388053482230170711010276247198 ن
اسالمي ايران، به آدرس: تهران باالتر از ميدان وليعصر روبروي سينما استقالل شماره 
1713 برج جنوبيـ  طبقه نهم ـ  امور حقوقي و قراردادها مراجعه نمايند. ضمناً مهلت 

ارائه پيشنهادها حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه 99/10/13 تعيين مي گردد.

فراخوان عمومي 
شماره 108-99/9 ت 

(نوبت دوم)

�نا هللا � �نا �ليه ��جعو� 
با نهايت تأثر و تأسف مصيبت درگذشت

حاجيـه خانم  زهرا عالءالدينـي
ــوفاژكار و مديرعامل  ــركت صنعتي ش ــو هيئت مديره ش عض
ــري در راه خدمت به جامعه و  ــوي گلبافت كه عم ــركت پت ش
ــد و اعتالي صنعت كشور تالش نمودند، خدمت خانواده  رش
ــور و همه همكاران  ــوار آن مرحومه، جامعه صنعت كش بزرگ
شركت صنعتي شوفاژ كار تسليت عرض نموده، براي آن عزيز 
سفر كرده رحمت و غفران الهي و براي بازماندگان صبر جميل 

و اجر جزيل از درگاه خداوند سبحان مسئلت مي نماييم.
شركت صنعتي شوفاژكار

�نا هللا � �نا �ليه ��جعو� 
بر��� ��جمند  � بز�گو�� جنا� �قا� 

دكتـر سـراج الـدين وحيـدي 
اخـوان گرامـي و معـزز آقايـان عما دالدين و حجت االسـالم 
والمسـلمين شـهاب الدين وحيدي ، همشـيره هاي مكرمه و 

خاندان پرافتخار وحيدي ،  زيداجاللهم.
فقدان اندوه بار مادر نازنين و فداكار و مهربان تان را كه سمبل مهر و 
فداكاري و تحمل و بردباري بود، همه آگاهان از خدمات آن نازنين 

را  اندوهگين و عزادار نمود.
ثمـرات وجودي آن بانـوي گرامي و فـداكار فرزندان صالـح و آگاه و 
خدومي است كه هركدام يادگار و باقيات الصالحات آن نازنين هستند. 

به وجودتان افتخار مي كنيم و خود را در غم تان شريك مي دانيم.
سيد محمود دعايي و خانواده

2822/� �لف

نشان فداکاری براي شهيدان قرنی 
نامجوی، ستاري و صياد شيرازی 

صفحه2

 *دكت�ر عب�اس آق�ازاده در نامه ب�ه دكتر جهانگيري: لش�كر 
دروغ پردازان و ش�يادان از تريبون هاي رسمي از جمله صدا 
و س�يما محروم ش�وند تا با تبليغات ش�رم  آور ضد واكس�ن 

صفحه3كرونا، روح و روان مردم را خدشه دار نكنند


