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همتی در نشست با اعضای
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

کیفیت آموزش در
هرمزگان باید ارتقا یابد
صفحه 2

Sobhesahel.com

نماینده مردم هرمزگان مطرح کرد:

35هزار واحد مسکن مهر در
بندرعباس فاقد فضای آموزشی
هاشمی تختی :نبود فضای آموزشی باعث پایین آمدن کیفیت آموزش میشود
و فضای آموزشی مناسب باعث اثربخشی و کیفیت آموزش است

صفحه 2

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

از سوی دپارتمان داوری فوتبال و فوتسال هرمزگان

داوران هفته هفدهم و پنجم لیگهای
برتر فوتبال و فوتسال مشخص شدند

گروه ورزشی //محمود رییسی
اسامی داوران و ناظرين هفته ششم از دور برگشت ليگ برتر
فوتبال و هفته پنجم لیگ برتر فوتسال استان اعالم شد.
هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال هرمزگانجمعه  ٢٢دیماه در

دررقابت های هندبال پسران مقطع ابتدایی ناحیه یک

مدرسه پویا
قهرمان شد

صفحه 6

درجریان رقابت های هندبال پسران مقطع ابتدایی آموزش
وپرورش ناحیه یک بندرعباس تیم دبستان غیر دولتی پویا

آغاز برداشت محصوالت
گلخانه ای در هرمزگان

شهرهای بندرعباس ،بندرخمیر ،پارسیان و کوخرد بستک
وهر سه بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتسال طی امروز پنج
شنبه بیست ویکم و فردا جمعه در شهر بندرعباس برگزار
خواهد شد.
صفحه 6

دربازی پایانی با نتیجه  5بر  4از سد تیم نور مهر عبور کرد و موفق
شد عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را از آن خود کند .

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد

ثبت نام  50هزار نفر
در طرح پرداخت
جریمه غیبت سربازی

گروه اقتصادی//
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت:
عملیات برداشت محصوالت گلخانه ای از جمله خیار ،گوجه
فرنگی و بادمجان در استان آغاز شد.مسعود گرگیج افزود:سطح
کشت گلخانه ای هرمزگان  205هکتار است و پیش بینی می شود
از این سطح 49 ،هزار و  650تن محصول تولید شود .صفحه 3

جانشین سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعالم کرد:
 50هزار نفر تا کنون در مرحله دوم طرح پرداخت جریمه غیبت

سربازی نام نویسی کرده اند و فرصت ثبت نام در این طرح نیز
تا پایان امسال خواهد بود.
صفحه 5

ادعای مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان:

تکمیل پایانه مسافری بندرعباس
6ماه با 150میلیارد ریال

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان گفت :آماده ایم پایانه
مسافری بندرعباس را با هزینه 150میلیارد ریال در مدت 6ماه

رییس موسسه تحقیقات شیالت تاکید کرد:

خبــــر آخـ ـ ـ ـ ــر

رئیس اتحادیه دامداران:

گوشت باید ارزانتر باشد
دالالن نمیگذارند

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران از باال بودن
فاصله قیمت گوشت قرمز از دامداری تا بازار مصرف انتقاد
کرد و گفت :دالالن و واسطههای سودجو عامل گرانی
گوشت قرمز در بازار هستند.حسین نعمتی در گفتوگو
با ایسنا اظهار کرد :با وجود افزایش قیمت  ۹۰درصدی
نهادههای تولید مانند یونجه ،قیمت دام زنده به دلیل
افزایش بی رویه واردات گوشت قرمز با کاهش قیمت ۲۰
درصدی نسبت به گذشته مواجه شده است اما قیمت
گوشت قرمز همچنان در بازار همچنان باالست.وی
با اشاره به قیمت  ۱۳تا  ۱۳هزار و  ۵۰۰تومانی دام زنده
سبک و سنگین در بازار ،افزود :با وجود کاهش قیمت
دام زنده که البته برای دام زنده سنگین باید گفت که
طی روزهای گذشته کاهش قیمت بیشتریر داشته و به
کیلویی حدود  ۱۲تا  ۱۳هزار تومان رسیده است .قیمت
گوشت قرمز در بازار تغییری نکرده و نشان می دهد که
دالالن و سودجویان در این بازار چه می کنند.رئیس
هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران تا کید کرد :با توجه
به قیمت کنونی دام زنده می توان گفت حدا کثر قیمت
منطقی برای گوشت قرمز گوساله کیلویی  ۳۵هزار تومان
عمدتا به صورت با
و برای گوشت قرمز گوسفند نیز که
ً
استخوان فروخته می شود در همین حدود و حتی کمتر
از این قیمت است.نعمتی گفت :باال بودن قیمت گوشت
قرمز و فاصله زیاد آن از تولید تا مصرف نشاندهنده
سودجویی و داللی عدهای خاص است که دستگاههای
نظارتی ذیربط باید نسبت به بازار این محصول حساس
باشند و با تخلفات برخورد کنند .قیمت گوشت قرمز در
بازار گرچه نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است
اما همچنان نسبت به سال گذشته گرانتر است به
گونهای که براساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط
قیمت خردهفروشی برخی از مواد خورا کی در تهران در
هفته منتهی به  ۱۵دیماه هر کیلوگرم گوشت گوسفند با
استخوان  ۴۶هزار و  ۳۵۳تومان و هر کیلوگرم گوشت گاو
و گوساله بیاستخوان  ۴۱هزار و  ۲۷۱تومان فروخته شده
است؛ گرچه نسبت به هفته قبل به ترتیب شش و چهار
درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل سه و چهار
درصد کاهش قیمت را تجربه کرده است ،اما قیمت این
محصوالت پروتئینی نسبت به هفته مشابه سال قبل به
ترتیب  ۳.۹درصد و  ۱۰درصد گرانتر فروخته شده است.

آخرین وضعیت عملیات نجات دریانوردان ایران

چینیها عملیات
اطفاء حریق را متوقف کردند

سخنگوی شرکت ملی نفتکش از توقف عملیات اطفاء
حریق نفتکش حادثه دیده ایرانی توسط دولت چین خبر
داد و گفت :شرکت نفتکش با سازمان بنادر و دریانوردی
مذا کره کرده تا ا گر شرایط مساعد بود هلیبورد انجام شود
و تیم عملیاتی از ایران با هلیکوپتر به منطقه اعزام شود.
محسن بهرامی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به آغاز
عملیات اطفاء حریق توسط تیم چینی از ساعت  ۵بامداد
به وقت ایران ،اظهار کرد :چینیها به بهانه بدی آب و
هوا و به دلیل احتراق کوچکی که روی نفتکش رخ داده
بود عملیات اطفاء حریق را متوقف کردند.وی به این
سوال که آیا ایران قصد اعزام مقامات بلندپایه به چین
برای پیگیری بیشتر این موضوع را دارد یا خیر ،پاسخ داد:
نفرات ایران در محل حریق مشغول هستند.
همچنین سعی میشود از ایران دولت چین را ترغیب
کنیم.سخنگوی شرکت ملی نفتکش با اشاره به مذا کره
با ژاپن برای مشارکت در اطفاء حریق ،گفت :ژاپنیها
آمادگی مشارکت در اطفاء حریق را دارند همچنین
امکانات آنها مناسب است.

تکمیل کرده و تحویل دهیم اما برای شروع کار منتظر امضای
صفحه 3
قرارداد با شهرداری بندرعباس هستیم.

معاون وزیر خارجه در قشم:

هنوز هم به زنده ماندن
پرورشدهندگان میگو ا گر رعایت کنند ،تلفات ندارند
خدمه نفتکش ایرانی امیدواریم

گروه اقتصادی//
رییس موسسه علوم تحقیقات شیالتی گفت :ا گر
پرورشدهندگان میگو همه دستورالعملهای ابالغ شده
که حاصل تحقیقات ایران و جهان در این زمینه است
را رعایت کنند ،تضمین میکنیم که هیچ تلفاتی هنگام
برداشت نداشته باشند.

محمد پورکاظمی در گفتوگو با ایسنا ،درباره اینکه
چه مشکلی وجود دارد که با گذشت سالها از
پرورش میگو ،پرورشدهندگان همچنان با بیماری
لکه سفید و تلفات باال دست و پنجه نرم میکنند
و آیا علم و دانش کافی برای شناسایی و مقابله با
بیماری وجود ندارد؟ اظهار کرد :طی سالهای گذشته از گونه
میگوی وانامی استفاده میشود که بیماری خاص اینگونه لکه
سفید میگو نام دارد و شاهدیم که از  ۵۰۰۰تا  ۶۰۰۰تن تولید در
دورههای ابتدایی تولید به  ۱۷هزار تن در سال گذشته رسیده
و در سال جاری به  ۲۵هزار تن میرسد.
وی افزود :میگو یا هرگونه آبزی که وارد سیستم پرورش
میشود از آنجا که در ترا کم باالیی قرار میگیرد خطر و
ریسک بیماری و ابتالی به آن افزایش پیدا میکند که یکی از
بیماریهای خطرنا ک یا وایت اسپات یا لکه سفید میگو است
که مشکالت زیادی طی سالهای اخیر برای پرورش دهندگان
به وجود آمده و البته در دنیا بیماری دیگری نیز وجود دارد که
خوشبختانه هنوز به کشور وارد نشده است.

رییس موسسه علوم تحقیقات شیالتی تا کید کرد که برای
شناسایی و مقابله با بیماری لکه سفید میگو تحقیقات و
مطالعات بسیاری صورت گرفته ،مولدهای  SPFعاری از
بیماری و محصوالت پروبیوتیک مناسب و استانداردی
تولید شده که ا گر هر یک از پرورشدهندگان براساس
دستورالعملهای صادر شده تولید کنند میتوانند در کنار این
بیماری بدون تلفات میگوی خود را برداشت کنند.
چرا هنوز به وعده برنامه چهارم نرسیدهایم؟!
پورکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ا گر چنین توانایی
در حوزه تحقیقاتی و علمی وجود دارد پس چرا همچنان به
برنامههای نوشته شده در زمینه تولید میگو که برای برنامه
چهارم توسعه  ۴۸هزار تن بود ،نرسیدهایم؟ گفت :بیماری

لکه سفید به عنوان یک بیماری هم زیست نامیده میشود
اما پیشرفت مناسبی در حوزه علمی ،تحقیقاتی و دانش
فنی برای مقابله با این بیماری به وجود آمده و در سال
گذشته براساس طرحی که با هماهنگی استانداری بوشهر
و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تعریف شد اعتبار
هشت میلیارد تومانی در اختیار گرفتیم و  ۳۰۰۰مولد SPF
عاری از بیماری به بخش خصوصی دادیم که خوشبختانه
هیچ آثاری از بیماری در آن به وجود نیامد.
وی ادامه داد :دانش فنی آن را به یک شرکت دانش بنیان
فروختیم و درصددیم با شناسایی جمعیتهای عاری
از بیماری میگو و استفاده از توان فنی یک کارشناس
بینالمللی برزیلی که این طرح را در هشت کشور جهان انجام
داده است ،کاری کنیم تا از سالهای آینده میگویی تولید شود
که به شرط اجرای دستورالعملها از سوی پرورشدهندگان و
استفاده از مواد پروبیوتیک بدون تلفات باشد.
رییس موسسه علوم تحقیقات شیالتی تصریح کرد :ا گر
دستورالعملی که برای پرورش میگو به پرورش دهندگان
اعالم میکنیم و حاصل تحقیقات ایران و دیگر کشورهای
جهان است .از سوی تولید کنندگان میگو رعایت نشود قطعا
تلفات گریبانگیرشان میشود و تضمین میکنیم که هر کسی
همه نکات و موارد الزم را به همراه دستورالعمل ابالغ شده،
رعایت کند قطعا بدون تلفات میگوی پرورشی خود را برداشت
میکند.

در دیدار با وزیر خارجه روسیه

ظریف :نیاز است برای پیگیری جدی توافق هستهای
هماهنگیهایی از نزدیک انجام دهیم
گروه اقتصادی//
وزیر امور خارجه کشورمان عصر روز چهارشنبه به وقت محلی
با همتای روسی خود درباره مسایل مورد عالقه به ویژه برجام
دیدار کرد.

به گزارش ایسنا ،ظریف در چارچوب رایزنیهای مستمر
وزیران امور خارجه روسیه و ایران درباره مسایل مختلف دو
جانبه و منطقهای ،به ویژه در خصوص برجام به مسکو سفر
کرده است.همچنین وزیر خارجه کشوران روز پنجشنبه بنا
به دعوت فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی
اتحادیه اروپا به بلژیک می رود و در بروکسل به همراه وزرای
امور خارجه فرانسه ،آلمان و انگلیس آخرین تحوالت مربوط
به برجام را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار خواهند داد.ظریف
در دیدارش با الوروف گفت:سفرهای دو رییسجمهور و
دیدارهایی که با یکدیگر داشتیم و همکاریهای دو جانبه
و منطقهای به نفع صلح و ثبات منطقه و جهان است.
روسیه همواره توانسته نقش مفیدی را در مبارزه با تروریسم
در منطقه ما داشته باشد.وزیر امور خارجه کشورمان هم
چنین اظهار کرد :ما متعهد هستیم در همراهی و همکاری
با شما و دوستان ترک اطمینان حاصل کنیم که روند آستانه
با موفقیت پیش میرود و کنفرانس سوچی برای ایجاد یک
راهحل سیاسی برای سوریه ،یک کنفرانس موفق است.
وی ادامه داد :اجالس آینده سوچی مهمترین شانس کمک
به روند ملل متحد در ژنو برای رسیدن به صلح پایدار در
سوریه است.ظریف در ادامه با تشکر از حمایتهای دولت
فدراسیون روسیه از اجرای برجام و نقش سرگی الوروف
در به نتیجه رسیدن برجام تصریح کرد :برجام از معدود
دستاوردهای جامعه بینالملل در سالهای گذشته است و
همانطور که شما گفتید آژانس بارها تعهد ایران به برجام
را تایید کرده است ولی متاسفانه یکی از اعضای برجام
نه تنها تا کنون تعهدات خود را بر اساس برجام کامل اجرا
نکرده بلکه سیاستهای مخربی را در پیش گرفته است .از
این رو ما و شما و سایر اعضای برجام نیاز داریم از نزدیک

هماهنگی کنیم که این دستاورد با جدیت پیگیری شود.
همچنین سرگئی الوروف در این دیدار با تا کید بر اهمیت
برجام گفت :این امر بسیار مهم است که آژانس بین المللی
انرژی اتمی ،اجرای تعهدات ایران را مورد تائید قرار داده و
روسیه کما کان بر نقش مهم این سازمان تا کید می کند.
طرفین همچنین در خصوص مسائل مهم منطقه به تبادل
نظر و رایزنی پرداختند.همچنین ظریف در بدو ورود به
مسکو در جمع خبرنگاران درباره پیشبینیاش از تصمیم
ترامپ درباره برجام گفت که «بعید میدانم خود آقای ترامپ
هم هنوز اطالع داشته باشد که در ارتباط با برجام چکار
کند».وی در پاسخ به پرسش فوق ادامه داد :معلوم نیست.
یکی از سیاستهایی که آقای ترامپ دنبال کرده این است
که قابل پیشبینی نباشد و ایشان در حدی این سیاست را
به نهایت خود رسانده است که دیگر آمریکا حتی برای هیچ
یک از شرکایش نیز قابل اعتماد نیست.
ظریف در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود
دارد که با توجه به دعوت خانم موگرینی از شما برای سفر
به بروکسل ،آنها از تصمیم ترامپ در ارتباط با برجام آ گاهی
داشته باشند ،با خنده گفت :من بعید میدانم که خود
آقای ترامپ هم اطالع داشته باشد که میخواهد چه کند.
وزیر خارجه کشورمان افزود :حتما اروپاییها هم هنوز اطالع
ندارند که چه تصمیمی آمریکاییها خواهند گرفت.ظریف
همچنین در مورد اهداف سفرش به مسکو با بیان اینکه
امروز حساب کردم از زمان پذیرش مسوولیت وزارت خارجه
این بیست و یکمین بار است که به مسکو سفر کردهام،
تصریح کرد :رابطه ما با روسیه رابطه راهبردی است .روسیه
یکی از اعضای مهم  5+1است و در گفتوگوهای مربوط به
برجام نقش مهمی داشت و از دو سال گذشته نیز در روند
اجرای برجام نقشی اساسی داشته است.این دیپلمات
عالیرتبه کشورمان به نقش روسیه در شورای امنیت در دو
سال گذشته و برخورداری منافع جمهوری اسالمی ایران از
حمایت روسیه در این شورا ،اشاره کرد و افزود :قبل از جلسه

با وزیران امور خارجه سه عضو اتحادیه اروپا به همراه خانم
موگرینی ،در مسکو با سرگی الوروف در خصوص برجام به
خصوص سیاستهای مخرب آمریکا در مورد برجام گفتوگو
خواهیم کرد.وی با بیان اینکه جامعه بینالملل به صراحت
نشان داده است که از سیاستهای آمریکا در مورد برجام
حمایت نمیکند و حتی آن را مخرب میداند ،به جلسه
روز جمعه شورای امنیت که به اصرار آمریکا برگزار شده بود
اشاره کرد و گفت :آن جلسه به نظر ما بیمورد تشکیل شد
و اصل تشکیل جلسه کاری غلط و خطرنا ک برای شورا بود
و با توجه به فشارهای آمریکا این جلسه تشکیل شد ولی
خود آمریکاییها در آن جلسه منزوی شدند و تقریبا همه
کشورهایی که در آن جلسه صحبت کردند بر برجام و ضرورت
اجرای آن تا کید کردند و این نشاندهنده اجماع در این
ارتباط در جامعه جهانی است و به نظر ما باید این اجماع
تبدیل به اقدام شود.
ظریف با تا کید بر اینکه آمریکاییها باید متوجه این اجماع
جهانی شوند و سیاست خود را اصالح کنند ،تا کید کرد :ا گر
جامعه جهانی تمایل دارد برجام ادامه پیدا کند باید در برابر
هر اقدام خالف برجام ایاالت متحده آمریکا ایستادگی کند.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان با بیان اینکه جمهوری
اسالمی ایران انتخابهای گونا گونی دارد ،ادامه داد :قطعا
در همه این انتخابها منافع مردم ایران حفظ خواهد شد و
به نظر ما این منافع تقویت میشود.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در مورد بیانیه اخیر
مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از برخی از اغتشاشات
در ایران ،گفت  :مردم ما نشان دادند که از یک طرف بر
حقوق خود مصر هستند و دولت و حا کمیت ایران نیز بر
رعایت حقوق مردم تا کید دارد .مردم در ایران حق نقد و
حق انتخاب دارند و اینها مسالهای است که هیچ یک از
متحدان آمریکا در منطقه برای مردم خود تضمین نکردهاند
و نه دولت آمریکا و نه مجلس نمایندگان آمریکا تا کنون از این
واقعیت اظهار نگرانی نکردند.

گروه سیاسی//
معاون کنسولی ،امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه
گفت :کشتی آتشنشان ژاپنی ،برای کمک به مهار آتش سانحه
نفتکش ایرانی در آبهای چین اعزامشده و امروز صبح در محل
پهلو میگیرد.به گزارش ایسنا  ،حسن قشقاوی عصر دیروز در

نشست خبری افتتاح ویزای الکترونیکی در فرودگاه بینالمللی
قشم ،بیان کرد :هنوز هم به زنده ماندن خدمه نفتکش
ایرانی امیدواریم و درصورتیکه کارکنان کشتی فرصت این
را پیدا کرده باشند که به قسمتهای زیرین کشتی برسند،
امیدها برای زنده یافتن آنان همچنان ادامه خواهد داشت.
وی بابیان اینکه سرکنسول ایران در چین در اتاق بحران
چین حضور دارد ،اضافه کرد :نجات تمامی  30خدمه ایرانی
و همچنین تبعه خارجی این کشتی در اولویت ماست و برای
رسیدن به این مهم از هیچ کوششی فروگزار نخواهیم کرد.
معاون کنسولی ،امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه
ادامه داد :آتش هما کنون در نفتکش ایرانی فروکش کرده و
امیدواریم اوضاع بهتر شود تا روند جستجو و نجات با شدت و
قوت بیشتری ادامه پیدا کند.وی مبنی بر نقش صدور ویزای

الکترونیک در فرودگاهها و مناطق آزاد تجاری در حوزه اقتصاد
و گردشگری گفت :مناطق آزاد ،حلقه اتصال پتانسیلها و
ظرفیتهای کشور به خارج و همسایگان است و هر چه ورود
سرمایهگذاران و تجار به مناطق آزاد تسهیل شود ،اقتصاد
و توسعه کشور نیز از رونق بیشتری برخوردار خواهند شد.
قشقاوی ،منطقه آزاد قشم را بهعنوان دهمین فرودگاه کشور
برای صدور ویزای الکترونیکی معرفی کرد و افزود :با اجرای
این مهم 180 ،کشور جهان میتوانند در عرض چند دقیقه
در فرودگاه قشم ،ویزای  90روزه برای ورود به کشور را دریافت
کنند.
وی اضافه کرد :ورود مسافران و گردشگران به مناطق آزاد
از جمله قشم نیازی به صدور ویزا ندارد اما با توجه به اینکه
بسیاری از گردشگران و سرمایهگذاران عالقهمند به استفاده از
ظرفیتهای شهرهای مختلف کشور هستند ،میتوان از این
مهم در راستای کمک به اقتصاد و گردشگری منطقه و کشور
استفاده کرد.قشقاوی مناطق آزاد را کانون ابتکار و نوآوری
دانست و عنوان کرد :ا گر نوآوری در این مناطق اتفاق نیفتد،
اقتصاد ملی ضعیف خواهد شد.

غالمرضا صنعتگر:

میخواهم برای طرفدارانم بخوانم و خاطره سازی کنم
گروه سیاسی//
غالمرضا صنعتگر،خواننده مطرح پاپ هرمزگانی گفت:می
خواهم از نعمت خدادادی پروردگارم که در وجودم به امانت
ودیعه گذاشته ،بهره ببرم ،برای طرفدارانم بخوانم ،خاطره سازی
کنم و بار سنگین هزینههایم را خود به دوش بکشم.

به گزارش ایسنا ، ،این خواننده هرمزگانی با قرار دادن متنی
نسبت به ابراز لطف هوادارانش وا کنش نشان داد .در این
متن آمده است« :سپاس میگوییم خداوند مهر و ماه را برای
تمام نعمتهایی که به ما ارزانی داشت ،برای تمامروزهای
آفتابی و برای تمامروزهای غمگین ابری و بارانی ،برای
غروبهای آرام و شبهای تاریک و طوالنی ،برای تمام
چیزهایی که به ما قرض داد و باز پس گرفت ،برای تمام
لبخندهای محبت بار و دستهای یاریرسان برای همهی آن
عشق و محبت و چیزهای شگفتانگیزی که دریافت کردیم؛
برای تداوم حیات ،برای سالمتی و بیماری ،برای غمها و
شادیها برای تمام تنهاییها ،مسائل و مشکالت ،تردیدها
و اشکها ،چرا که همهی اینها برای نزدیکتر شدن به او

یاریمان کردند .مهربان مردمان بینظیر سرزمینم خواست
پروردگار حکیم چنین رقم خورده که چند سالی است که مرا با
بیماری آزمایش میکند .سرم را به نشانهی تعظیم در مقابل
اراده خداوند فرود میآورم و با مدد از قدرت بیکرانش در این
آزمون سخت الهی صبوری پیشه میکنم .باوجوداینکه خیلی
از عزیزان در این فاصله خواستند مرا حمایت مالی کنند
ولی من ضمن قدردانی از محبت بیدریغشان میخواهم از
نعمت خدادادی پروردگارم که در وجودم به امانت ودیعه
گذاشته بهره ببرم و برای طرفدارانم بخوانم و خاطره سازی
کنم و بار سنگین هزینههایم را خود به دوش بکشم.
امیدوارم از دعای شما خوبان خداوند مهربان در این فاصله
چون همیشه مرا یاری کند و من باافتخار در کنار شما بتوانم
بخوانم  .با افتخار منتظر حضور گرم و صمیمی شما مهربانان
هستم تا از وجود پرمهرتان انرژی و جانی دوباره بگیرم.
مهربان -بی بهانه»
کنسرت غالمرضا صنعتگر یک شنبه  24دی ماه ساعت  19در
سالن فجر بندرعباس برگزار میشود.

انا هلل و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر احمد حبیبی
درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض
نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم ،مغفرت و برای
شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

خانواده کرمی

