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ابوذر خواجویی در گفت وگو با سخن تازه؛

دست های خالی فرهنگ و قصه ی  پر غصه ی گلیم
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حکایت محله ی
 فراموش شده در شهر 
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با رعایت پروتکل هایبهداشتی
بخش دندانپزشکی درمانگاه خیریه فاطمیه بازگشایی شد

تخفیف ویـژه به مناسبت افتتاحیه

خیابان امیرکبیر، درمانگاه فاطمیه، بخش دندانپزشکی 
۰۹۱۳۷۴۵۴۲۶۵ / ۴۲۲۰۶۱۲۰

                                                   »بنام خدای صبر و استقامت«

  دومین سال عروج مظلومانه وچشم انتظار
             

 را گرامی می داریم»ام الشهداحاجیه افطمه بهاالدینی«

مادری که قریب به ۴۰ سال چشمش از انتظار فرزند مفقود و گمنامش؛ 
روحانــی مبـــارز جاویــداالثر »حجــت االسالم ذبیـــح اهلل بهاالدینـــی« که در نبرد با بعثیان عراقی اسیرشده 

بود، باز نایستاد و منتظر و دلسوخته ازاین دنیای فانی رخت بربست و به فرزندان شهیدش پیوست ...
مادرجان؛ همین که می شنویم شهید مفقودی را شناسایی کرده اند و میخواهند بیاورند یادمان به حضور امیدوارانه و عجوالنه ات 
می آید که شاید از فرزند تو هم خبر آورده باشند. دلمان سخت می گیرد و لحظه به لحظه ی این حضور ناامیدانه ات را قریب به 

۴۰ سال، نظاره گر بودیم و می دیدیم... ما فقط  نظاره می کردیم ولی امان از درک سخت این احساس... اکنون دو سال است

روح بلندت شاد، یادت رگامی وخارطه ات ربای همیشه رداذاهن ودلها باقی

شاید کمی آرام گرفته باشی. دیگر صحنه هایدردآور انتظار را نه تو خلق می کنی و نه ما مشاهده...

جناب آاقیان رمتضی و مجتبی   اهشمی

از درگاه احدیت  بدانید،  تان  را شریک درد و غم  ما 
الهی و برای شما  برای آن مرحومه رحمت و مغفرت 

صبر و شکیبائی مسئلت داریم.

کافـه اسپرســو خانواده

تسلیت واژه کوچکیست در غم فقدان مادر

بر کسی پوشیده نیست که در عرصه ی کالن کشور، هیچ گاه نگاهی جدی به حوزه ی میراث وجود نداشته
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