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خبر

 شماره 1136
 شنبه  13مرداد 1397

طی مراسمی ضمن تودیع
ناخدا شهرام منصوری مقدم

فرمانده جدید پایگاه
پشتیبانیدریایی
معرفی شد
 بزودی مرکز پشتیبانی دریایی سیرجان
ارتقاء پیدا میکند

گ�روه خبر :طی مراس��می روز چهارش��نبه از
خدمات فرمانده پایگاه پش��تیبانی ناوگان جنوب
نیروی دریایی ارتش در س��یرجان ناخدا ش��هرام
منصوریمقدم تجلیل و امیر دریادار دوم افش��ین
اس��کندرزاده به عنوان فرمان��ده جدید این پایگاه
معرفی شد.
به گ��زارش خبرنگار ما ناخدا یکم س��تاد رحیم
قیطاس��وند معاون نیروی انس��انی نیروی دریایی
ارتش در همایش افس��ران و درج��هداران پایگاه
پشتیبانی ناوگان جنوب نیروی دریایی سیرجان
که به همین مناس��بت برگزار شده بود با تأکید
بر همدلی و اتحاد همه مردم و مس��ئوالن اظهار
داشت :تنها راه برونرفت از شرایط موجود تالش
مضاعف و همدلی مس��ئوالن است .وی بیان کرد:
برای خس��ته کردن دشمن باید از هیچ کوشش و
همدلی فروگذار نبود و به دنیا ثابت کرد هرچه قدر
هم اس��تکبار بخواهد این ملت را از صحنه خارج

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

کند هرگز نمیتواند .ناخدا قیطاسوند ،شهرستان
سیرجان را دارای موقعیت ویژه پشتیبانی دریایی
عنوان و اضافه کرد :دو مرکز بزرگ نیروی دریایی
ارتش در این شهرس��تان حائز اهمیت در تربیت
نیروی انس��انی دالور و پش��تیبانی الزم در همه
مقاطع زمانی است .وی از فرماندهان این دو مرکز
و مسئوالن شهرستان سیرجان در همدلی و وفاق

محمد آذرنگ جایگزین روح ا ...سلحشور شد

انتصاب اولین رئیس بومی
در زندان سیرجان

گروه خبر :رئیس جدید اداره زندان س��یرجان معرفی
شد .به گزارش خبرنگار ما روز چهارشنبه طی مراسمی
که با حضور مدیرکل زندانهای استان ،مسئوالن قضایی
و انتظامی سیرجان برگزار شد ،ضمن تقدیر از زحمات
روحا ...سلحش��ور رئی��س قبلی زن��دان ،محمد آذرنگ
بهعن��وان رئیس جدید این اداره معرفی و مش��غول به
کار شد .آذرنگ اولین رئیس بومی اداره زندان سیرجان
اس��ت که پس از آمدورفت حدود  10رئیس غیربومی

به این سمت منصوبش��ده است .وی کارشناس ارشد
حقوق اس��ت و قبل از این در س��متهای؛ مدیرعامل
بنیاد تعاون و حرفهآموزی زندانیان استان ،رئیس زندان
باز کرمان و رئیس اردوگاه ماهان خدمت کرده است.
در این مراسم رمضان امیری مدیرکل زندانهای استان
طی س��خنانی با اش��اره به اهداف تربیت��ی و اصالحی
زندانه��ا گف��ت :مهمتری��ن مأموری��ت م��ا در همین
چهارچ��وب تعریف میش��ود و باید همه تالش��مان را

معطوف ب��ه تربیت و اصالح مددجویان کنیم تا پس از
بازگشت به خانه در خود تحول اساسی احساس نمایند.
رئیس جدید زندان س��یرجان نیز در این مراسم گفت:
همانگونه که ش��عار س��ازمان زندانها بر اساس آیهی
اس َجمِي ًعا» هست
شریف ه « َو َم ْن أَ ْح َيا َها َف َك َأن َ َّما أَ ْح َيا ال َّن َ

در راستای سیاستهای راهبردی نیروی دریایی
قدردانی کرد و از ارتقای مرکز پش��تیبانی دریایی
سیرجان در آیندهای نزدیک خبر داد.معاون نیروی
انسانی نیروی دریایی ارتش تصریح کرد :در ارتقای
این مرک��ز بخش عظیمی از امکان��ات الزم برای
نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی به مرکز
پشتیبانی سیرجان واگذار میشود.

و مدی��رکل محترم نیز اش��اره کردند بای��د برنامههای
فرهنگی ،ورزشی ،قرآنی ،اصالح و تربیتی و روانشناسی
را برای مددجویان در س��طح گس��ترده در دستور قرار
دهیم .وی افزود :ایجاد اش��تغال مول��د و پایدار چه در
داخ��ل زندان و چ��ه بیرون از آن برای رها ش��دگان از
بند ،ازجمله اهداف این مجموعه اس��ت .آذرنگ افزود:
ازآنجاکه مش��کل خانوادههای زندانی��ان از زمان دربند
شدن زندانیان آغاز میش��ود برای رفع مشکالت آنها
راهاندازی کارگاههای زودبازده برای زندانیان از اهمیت
خاصی برخوردار است که باید دنبال آن باشیم تا بتوانند
با شاغل ش��دن در اینگونه کارگاهها بتوانند در تأمین
مایحتاج خانوادهشان به مشکل برنخورند .وی در پایان
ضمن تقدیر از مس��ئوالن شهرستان و اداره کل استان
اظه��ار امیدواری کرد دررس��یدن به اه��داف باال همه
دستگاههای اداری و عمومی شهرستان از این مجموعه
حمایت کنند.

اعطای تسهیالت بانکی به عشایر شهرستان

استخدام در وزارت نیرو

با هدف کمک به جامعه عشایری در ایام خشکسالی و مشکالت دامپروری ،تسهیالت صندوق توسعه ملی جهت خرید
نهادههای دامی برای عشایر شهرستان پیش بینی شده است .رئیس اداره امور عشایری سیرجان ضمن تقدیر از نماینده
شهرستان بخاطر پیگیری این تسهیالت گفت :تسهیالت بانکی مذکور با بهرهی 10درصد و بازپرداخت یکساله در اداره
امور عشایری آماده ثبت مشخصات عشایر متقاضی و معرفی به بانک عامل –کشاورزی -است .صفاری از عشایر شهرستان
خواست جهت طی مراحل قانونی و استفاده از این خدمات به اداره امور عشایری شهرستان مراجعه نمایند.

وزارت نیرو طی اطالعیه ای اعالم کرد با برگزاری آزمون اس��تخدامی متمرکز در روز پنج ش��نبه  1397/7/26نسبت به
استخدام نیرو در شرکت های آب و فاضالب شهری در سطح شهرستان های کشور اقدام می کند .در این اطالعیه اعالم
شده داوطلبان از تاریخ  21مرداد به مدت یک هفته تا  27این ماه می توانند به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور
به آدرس  www.sanjesh.orgمراجعه و ثبت نام نمایند .جزییات و شرایط استخدام در سایت مذکور و همچنین در
سایت ایران استخدام  https://iranestekhdam.irبیان شده است.

« از زمان��ی ک��ه ی��ادم هس��ت؛ ب��رای
برخاس��تن یا علی گفتیم ،بعد از نوشیدن
آب یا حس��ین گفتیم و ب��رای هر اتفاقی
ی��ا ابوالفضل پس باید ب��رای آنها غیرت
داش��ته باش��یم و نگذاریم به نام شهدای
کرب�لا در موکبهای اربعینی حیفومیل
ش��ود ».خانم پورجعفرآب��ادی که خود را
عضو هرساله موکبهای اربعینی مینامید
در دفت��ر نگارس��تان بابیان ای��ن مطالب
گفت :دو س��ال پیش در روزهای اربعین
در موک��ب هیأت س��یرجانیها اس��راف
زیادی ش��د و مواد غذایی بس��یار زیادی
ماند و دور ریخته ش��د .برخی امکانات و
مقداری از پتوها ،تنورها و وس��ایلی که با
خود برده بودند راجاگذاشته و برگشتند
و این در حالی بود که عراقیها خود حتی

انتقاد عضو موکبهای پیادهروی اربعین

بهنام شهدایکربال حیفومیل نشود
تکهای نان نذری از ما دریافت نمیکردند.
وی مدعی ش��د سال گذشته یک کانتینر
 40ف��وت پر از لوازم خ��واب که هنوز از
بس��تهبندی خارج نش��ده بودند برگشت
خورد چون عراقیها انباری برای گذاشتن
وسایل در اختیار ایرانیها قرار ندادند.
وی از حیفومی��ل برخ��ی کااله��ا اظهار
ناراحت��ی کرد و گفت :چق��در آبمعدنی
اضافه آمد؛ آبمعدنیهایی که افرادی نذر
ک��رده بودند به زائرین امام حس��ین داده

ش��ود و به یاد لبان تش��نهی امام حسین
نوش��یده شود .سال گذش��ته برخی ابزار
نانوای��ی ازجمله خمیرکن ،تنورها و  ...در
هیئت [ ]...تخلیه ش��د که معلوم نیست
چه ش��دهاند و آیا قابلاس��تفاده هستند
ی��ا خیر .این عضو موکبهای س��یرجانی
گفت :اگرچه بسیاری از رانندگان از روی
نیت خیر و عالقه رهس��پار این راه ش��ده
و اقدام به ب��ردن بارهای موکبها کردند
ولی قرار بود طبق تعرفهای مش��خص به

تعدادی از رانندگان مبلغی مشخص بابت
پول گازوئیل و روغن ماش��ین داده شود
ک��ه اینها ه��م پرداخته نش��د .او افزود:
حال روی س��خن م��ن با مس��ئولین امر
اس��ت .ما هرچند جان و مال وزندگیمان
را ف��دای ائم��ه اطهار و بهخص��وص امام
حس��ین علیهالس�لام میکنیم ولی باید
بدانیم ک��ه این عزیزان در ای��ن راه قدم
نهادن��د تا جلوی اس��راف و حیفومیل را
بگیرند و آیا به نظر ش��ما اینگونه اسراف

در گردهمایی مشترک مسئوالن روابط عمومی و فرهنگی دادگستری استان کرمان مطرح شد:

لزومتشکیلمعینهایفرهنگیدراستان

نگارستان :روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مدیران
فرهنگی و روابط عمومی دادگس��تری شهرس��تان
های اس��تان به میزبانی روابط عمومی و امور بین
المل��ل گل گهر و حوزه قضایی س��یرجان گردهم
آمدند .در ش��روع به کار این همایش دو روزه مدیر
رواب��ط عمومی و امور بینالملل گل گهر با اش��اره
به ضرورت اقدامات فرهنگی در س��ازمان ها جهت
رفع آس��یب های اجتماعی اظهار داشت :در همین
راس��تا این ش��رکت معدنی و صنعت��ی در جهت
ایفای مس��ئولیتهای فرهنگی ،اجتماعی در قبال
مردم س��یرجان همواره پیش��گام بوده است .ابوذر
حلوای��ی توجه ویژه به رفع معض�لات اجتماعی از
طریق توجه و کمک به اقش��ار آسیبپذیر را جزئی
از برنامههای فرهنگی و اجتماعی این شرکت اعالم
کرد و گفت :در همین چهارچوب تعامالت بس��یار
خوبی با دستگاه قضائی اس��تان کرمان ایجادشده
اس��ت.وی با اشاره به اینکه توانمندیها و پتانسیل
خوبی بهواس��طه وجود معدن گل گهر در سیرجان
فراهمش��ده عنوان کرد :گل گه��ر در حوزه تولید،
اش��تغال و اجرای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
اقدامات ارزش��مندی انجام داده است .وی با اشاره
به برخی از این فعالیتها از جمله عملیات احداث
بیمارستان فوق تخصصی ،احداث سیستم فاضالب
شهری ،احداث راهآهن سیرجان به کرمان ،بهسازی
تنها سینمای شهر ،بهسازی مرکز معلولین حضرت
الس�لام) ،برپایی جش��نواره های
ابوالفض��ل (علیه ّ
فرهنگی و س��ایر اقدامات مشابه را در همین راستا
ارزیابی کرد.
دادستان سیرجان نیز در این همایش ضمن تقدیر
از رواب��ط عمومی و امور بین الملل گل گهر که در
فعالیت های اجتماعی احساس مسئولیت می کند،
تالش دس��ت اندرکاران ارتباطات و روابط عمومی
دادگس��تری کل اس��تان را نیز که با برپایی چنین
نشست هایی به دنبال راهکار بهتر فرهنگی در حل

مشکالت جامعه هستند ستود.
قاضی محس��ن نی��ک ورز گفت :مس��ئولین روابط
عموم��ی و فرهنگی در دس��تگاه قضای��ی بهعنوان
افسران جنگ نرم فعالیت میکنند و نقش مؤثری
در ارتق��اء س��طح فرهنگ در مجموع��ه قضایی و
جامعه دارند .وی اظهار داشت :روابط عمومی پلی
بین س��ازمان و مخاطبین سازمان است که با افکار
عمومی ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد و نیازمند

ارائه تصویر روشنی از اقدامات سازمان به مخاطبین
است .نیک ورز با اشاره به اینکه زندانهای هر شهر
نمونهای از کمکاری و نواقص مسئولین است ،گفت:
مس��ئولین باید به زندانها سر بزنند و ببینند چه
کوتاهی صورت گرفته که جوانان به س��مت فروش
مش��روبات الکلی ،مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر
روی م��ی آورند و ب��ه زندان می افتند .دادس��تان
سیرجان ضمن تشکر از کمکهای شرکت صنعتی

کردنها و س��رازیر کردن اینهمه وسایل
و تجهیزات و خوراکیها به منطقهای که
شاید اگر با برنامهریزی و هدفمند صورت
گیرد یکدهم این حجم هم کافی اس��ت
درست است؟ آیا در همین شهر خودمان
خانوادههای��ی نیس��تند که به نان ش��ب
محتاجان��د؟ آیا کماند خانوادههایی که به
دلیل نداشتن سرپرست مجبور به گدایی
و کارهایی خالف ش��أن میشوند .پس با
برنامهری��زی بهتر و اس��تفاده از مدیران
دلس��وزتر موکبها را راهان��دازی کنید تا
از هدایای مالی و امکاناتی مردم استفاده
بهینه شود...
نگارس��تان هرگون��ه پاس��خ و توضیح را
برای مدیران موکبها و کاروانها در این
رابطه محفوظ میداند.

و معدنی گلگهر افزود :کمک مجموعههایی مانند
گل گهر در حوزه شناس��ایی و کاهش آسیبهای
اجتماعی مؤثر بوده اس��ت و این مجموعه توانسته
در حوزه مس��ئولیتهای اجتماعی گامهای خوبی
در سطح شهرستان ،استان و کشور بردارد.
◄◄مدیریت کلمات و احساسات
دکتر حمید ش��کری خانقاه ،اس��تاد دانشگاههای
ته��ران در ای��ن گردهمایی گفت :وظیف��ه روابط
عمومی تنها اطالعرس��انی نیس��ت بلکه مدیریت
اجتماعی اس��ت .وی گفت :م��ا در روابط عمومی
ش��عارهای زی��ادی میدهیم و تعاری��ف زیادی از
روابط عمومی داریم اما به عمل که میرسد مدیران
ارش��د ،بس��تر الزم را برای روابط عمومیها فراهم
نمیکنند .دکتر ش��کری به ویژگیهای مسئوالن
روابط عمومی اش��اره کرد و اف��زود :این افراد باید
مستقل باش��ند ،مطالبهگری کنند ،امکانات کافی
در اختیارشان باشد ،بودجه مستقلی برای آنان در
نظر گرفته ش��ود و فقط در حوزهی روابط عمومی
و فرهنگی فعالیت داش��ته باش��ند ت��ا بتوانند در
راستای اهداف تعیینشده قدم بردارند .عضو هیأت
علمی دانشگاه تهران گفت :روابط عمومی بهعنوان
کارشناس ارتباطی باید نگاه مردم را نسبت به قوه
قضاییه مدیریت کند و این موضوع نیازمند روابط
عمومی پویا و قدرتمند است.
مدیر روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان
کرمان نیز در این همایش با اشاره به اینکه آموزش
و تقویت مس��ئوالن و کارشناس��ان فعال در حوزه
روابط عمومی باید در اولویت قرار داشه باشد گفت:
برگزاری دورههای آموزشی ،هماندیشی و همفکری
در راس��تای ارتقاء عملکرد روابط عمومی ازجمله
اه��داف شش��مین گردهمایی دو روزه مس��ئوالن
روابط عمومی و فرهنگی دادگستری استان کرمان
اس��ت .محمد بصیریان با اعالم اینکه امس��ال این
گردهمای��ی متف��اوت از دورهه��ای قبل��ی برگزار
میش��ود ،اظهار داشت 38 :مس��ئول و کارشناس
روابط عمومی از  29حوزه قضائی از سراسر استان
در این گردهمایی ش��رکت کردند که در پایان این
دوره از مس��ئوالن برتر رواب��ط عمومی و فرهنگی
تجلیل به عمل آمد.

 6548به نظرم رس��ید بگم حاال که
این همه مشکل برقداریم الاقل اکیپی از
فرمانداری یا اداره برق به میوهفروشیها
و ی��ا مغازههایی که المپه��ای زیادی
برای جل��ب توجه مش��تری جلو مغازه
ش��ون روشن می کنند س��ر بزنند و به
آنه��ا تذکر بدن یا جریمه کنند تا جلو
این اس��راف را بگیرند .خانوادهها هم اگر
هر کدام یه المپ (فقط یک المپ) کمتر
روش��ن کنند ببینید چقدر صرفهجویی
میشود .ما باید از خودمان شروع کنیم
و همیش��ه به دیگران نگیم .اگر این ها
فرهنگسازی ش��ود خودبهخود خیلی
چیزها حل میشود.
 8075س�لام زمان زیادی نیس��ت
ک��ه اخبار سراس��ری اعالم ک��رد تمام
کالنتریهای کش��ور باید دفتر مشاوره
داش��ته باش��ند که طبق گفته فرمانده
محت��رم نیروی انتظام��ی کالنتری ۱۱
س��یرجان اقدام به این کارکرده اس��ت.
ضمن تش��کر از کس��انی ک��ه زحمات
این کار رامتحمل ش��ده ان��د به بعضی
مسئولین شهر میگویم که انجام کار از
حرف تا عمل یعنی این.
 4368از اداره آب سوال کنید چرا با
این همه بی آبی جلو این همه سرویس
کارواش را نمیگیرند.
 7556 س�لام .من  ۲۹س��ال سن
دارم  ۱۶س��ال اس��ت ک��ه پ��درم فوت
ک��رده .مادر پی��ری دارم که ماهی ۱۷۰
هزارتوم��ان دارو میگیرد ب��ا دو خواهر
دم بخت .مدتی است که بیکارم .خیلی
دنبال کار رفتم اما پیدا نکردم خواهش
میکن��م هرکس میتواند م��ن را جای
برای کارمعرفی کند ممنون.
 2956باسالم پمپ گاز جالل آباد-
جاده تهران -مدتهاس��ت تعطیل شده.
مردم ومس��افران گناه دارند تو این گرما
حیرون بش��وند .تورا خ��دا فکری کنید
چرا کسی احساس مسئولیت نمی کند.
خواهشاً چاپ کنید.
 3988تابس��تونی تا حاال دو تا مار
تو خونه ما در باس��فهرجون پیدا ش��ده
که باع��ث ناراحتی ما ش��د .می دونین
مسئولش کی هست؟ مسئولش همین
بانک ها هستند که وام نمی دهند تا ما
خانه مان را بازس��ازی کنیم و مارها تو
دیوارهای قدیمی پیدا نشوند
 6378س�لام مس��ئولین فک��ری
برای افغانیها بردارن��د دارن روز به روز
جمعیتش��ون زیاد میشه و هر خانواده
افغانی دست کم  10تا بچه دارن نسبت
ب��ه خانواده ایرانی که یا بچه ندارن یا یه
بچه دارن و میانگین  10خانواده ایرانی
برابر با یک خانواده افغانی حاال خودتون
قاضی بشین ببینین برای  10سال دیگه
کل کشور ایران را گرفتهاند.
 2398سالم برای گرفتن وام به یک
ضامن با نامه حس��ابداری نیازمندم در
ضمن همراه با مژدگانی
 5198با سالم میخواستم فرمانده
نی��روی انتظامی از آق��ای حجت حاج
محم��دی تقدیر وی��ژه کند ب��ه خاطر
ورودش به کالنتری  ۱۲سیرجان مردم
را با برخورد عالی کمک میکند.
 0540س�لام خدا رو خوش میآید
افراد غیر بومی بیان تو شهر ما در معدن
کار کنند ولی جوونای س��یرجانی بیکار
باش��ند .چرا نمیرین از مسئوالن جواب
بگیرین؟

 0454س�لام ع��رض ادب کاش
شهرداری فکری برای این گاریهای
فرس��وده میکردکه س��طح ش��هر را
زشت کردهاند .کاش جمعآوری شوند
باتشکر
 4179س�لام ،بهعن��وان ی��ک
شهروند ازچاپ وانتشار وتوزیع خوب
نشریه جش��نواره فرهنگی گلگهرکه
هرش��ب بین بازدیدکنندگان پخش
میشد تش��کرمیکنم وبرای مدیران
ای��ن مجموعه و دس��ت ان��درکاران
زحمتکش آن نشریه توفیق آرزومندم.
(جهانشاهی).
 5479فرهن��گ مصرف کمتر آب
و برق را باید از خارجیها یاد بگیریم.
با اینکه ادعامون هم میش��ه ولی توی
ای��ن مس��ائل و خیلی چی��زای دیگه
خیلی عقبتریم.
 9671باسالم چرا فرزندان واقوام
مسئولین رده باال با ارز دولتی کاالی
خارج��ی وارد میکنن��د وتقاص کار
آنها را مردم بیچاره باید بدهند؟ مثل
همین کارخانههایی که تو شهر ما کار
میکنند با کارگران بیکار ش��ده شون
مثل ما.
 0901نمایش��گاه گلگهر بیشتر
به جمعه بازار ومکانی برای آش��نایی
بیشتردختران وپس��ران تحصیلکرده
شباهت داشت تایک مکان فرهنگی،
ای��ن جایزهه��ای الک��ی راچط��ور به
مسئوالن وحیف کنندگان بیت المال
میدهن��د ،به جای ای��ن کارها و این
هزینهها به درد مردم برسید.
 7736باسالم  .مسئوالن ومدیران
شهرستان س��یرجان پمپ گاز جالل
آب��اد در ج��اده تهران مدتهاس��ت
تعطیل شده .در این گرما مردم گناه
دارند .خداوکیلی فکری بکنید.
 5487خواس��تم به س��هم خودم
تشکر کنم از آقای حلوایی گلگهر و
آقای ایران نژاد معراج اندیشه بهخاطر
برنامه ش��ادی که برای م��ردم فراهم
کردند .در این ش��رایطی که جوانها
کمتر برنامه ش��اد دارند ای��ن برنامه
خیلی خوب بود .کاش زمانش بیشتر
بود .تشکر
 4306خرابم از فراق رویت! مانده
ب��ر این دل آرزویت! م��ن غبار گرد و
خاک کویت!  1000جمعه آمد و رفت
ولی نیامدی نگارم! بدون تو ای ش��اه
خوبان ،چگونه روز را به ش��ب بیارم؟
بیا ببین که در دلم عقدهی نا گشوده
دارم \«کاش دانهای ز تسبیح تو بودم
\» اه که در فراغ تو قصه ی نا س��روده
دارم.
 3236س�لام .دبستان [ ]...برای
دادن پرون��ده بچهام جهت جابهجایی
مبلغ صد هزار توم��ان از من گرفتند
آم��وزش و پرورش بگوی��د آیا قانونی
هست؟
 9931س�لام خواهش میکنم
به گ��وش مس��ئولین برس��انید این
کارگرانی را که برای فاضالب شهری
کار میکنند حقوق شان را به موقع
بدهی��د .واقعاً ت��و این گرم��ا که نه
تعطیلی دارند و نه جمعه کارش��ون
س��خته .اینا زن بچه دارند .خودتون
را جای اینه��ا بذارین ببینین چکار
میکردی��ن؟ خ��دا خیرت��ون ب��ده.
ممنون

با سپاس فراوان از کلیه سروران
گرامی که در مراسم تشییع ،تدفین،
ترحیم و خاکبندان

مرحومه

ملیحـه اتحـاد
شرکت نموده اند به آگاهی میرساند مراسم
چهلم آن زنده یاد روز جمعه  97/5/19از
ساعت  5الی  7بعدازظهر از جلو منزل پدر
آن شادروان واقع در بلوار سیدجمال ،کوچه
جنب مهمانپذیر ناز برگزار می شود.

ساعت حرکت به سمت آرامستان
 5:30بعدازظهر

خانواده های
اتحاد ،التجائی ،گالبی

