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خانواده محترم حاج جواد و حاج داود حسام

«حاج حمید حسام» را به شما تسلیت می گوییم.

بزرگواران تسليت عرض نموده ،در سوگ آن

با ابراز همدردی و تاسف ،ضایعـــــه درگذشت
ما را در غم خود شریک بدانید.

حمید اسدخانی
جنـاب آقـــــــای؛

انتخاب جنابعالــــــی به سمت ریاست بانک ملـــــت حوزه
شهرستان سیرجان که نشان از لیاقــــت و درایــت شما دارد

محمد خواجویی و خانواده

خانواده محترم حسام

با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را حضور شما

با کمال تاسف و تاثر مصيبت وارده را به شما

محمد شهبا و خانواده

ِ
شریک کوچک اندوه بزرگ شما هستیم.
عزیز،

طالی کهنــه شما را خریداریم

بورس سکه

بزرگواران تسليت عرض نموده از درگاه خداوند

اسماعیل خضری مقدم

متعال شادي روح آن مرحوم و صبر و سالمت
بازماندگان را مسئلت مي نمايم.

ح
م
ت
خانواده رم

حسام

درگذشت خیّرنیکوکار

« حاج حمید حسام » را خدمت شما

را تبریـــــک عرض نموده ،موفقیت روزافزونتان را از درگاه

تسلیت عرض می نماییم.

احدیت خواستاریـــــم.

بـــرادران ســاالری
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سیرجان/خیابان امام ،پاساژ علی ابن ابیطالب ،آخرین مغازه  -شاهبداغی

خیرین سالمت زیدآباد

با ابراز تاثر و تالم ضایعه درگذشت؛

« شــادروان حاج حمید حسام »

را به شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض نموده ،از درگاه احدیت برای آن مرحوم،
رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

عباس سلیمان زاده  -معاون بهره ربداری و مدری سایت گهر زمین

عکس:اسماعیل خورتن
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