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روزنامه همدلی نوشت: در عالم سیاست زمان تصمیم گیری روزنامه همدلی نوشت: در عالم سیاست زمان تصمیم گیری 
بسیار مهم و حیاتی است. شما اگر تصمیم درستی را در زمان بسیار مهم و حیاتی است. شما اگر تصمیم درستی را در زمان 
نامناسبی اتخاذ کنید قطعا خروجی مناسب را ندارد؛ فلذا آن نامناسبی اتخاذ کنید قطعا خروجی مناسب را ندارد؛ فلذا آن 
تصمیم غلط محسوب می شود؛ بنابراین شخصی که قدرت را تصمیم غلط محسوب می شود؛ بنابراین شخصی که قدرت را 
در اختیار دارد و قصد دارد تصمیمی سیاسی اتخاذ کند باید در اختیار دارد و قصد دارد تصمیمی سیاسی اتخاذ کند باید 

تصمیمات درست را در زمان های درست بگیرد.تصمیمات درست را در زمان های درست بگیرد.
تحوالت جاری  موضوع می تواند  این  بارز  از مصادیق  تحوالت جاری یکی  موضوع می تواند  این  بارز  از مصادیق  یکی 
فعلی در جامعه باشد. غالب مردم به هرحال نسبت به شرایط فعلی در جامعه باشد. غالب مردم به هرحال نسبت به شرایط 
و  گالیه  می شود  اتخاذ  که  تصمیماتی  و  مدیریت  اوضاع  و و  گالیه  می شود  اتخاذ  که  تصمیماتی  و  مدیریت  اوضاع  و 
این  در  دارد  وجود  انتظار  این  و  دارند  به جایی  این اعتراض های  در  دارد  وجود  انتظار  این  و  دارند  به جایی  اعتراض های 
راستا اصالحاتی رخ دهد. اینکه گفته می شود مرگ دلخراش راستا اصالحاتی رخ دهد. اینکه گفته می شود مرگ دلخراش 
است،  درستی  حرف  است  بهانه  پلیس  مقر  در  دختر  است، یک  درستی  حرف  است  بهانه  پلیس  مقر  در  دختر  یک 
از  انباشته شده  اعتراض محصول  و  از گالیه  این حجم  از زیرا  انباشته شده  اعتراض محصول  و  از گالیه  این حجم  زیرا 
سال های گذشته است و یک باره ایجاد نشده است. پس الزم سال های گذشته است و یک باره ایجاد نشده است. پس الزم 
و تصمیم ساز  و تصمیم ساز است صاحبان قدرت و کسانی که تصمیم گیر  است صاحبان قدرت و کسانی که تصمیم گیر 
هستند به این مطالبات پاسخ در خوری دهند. چه بسا آقایان هستند به این مطالبات پاسخ در خوری دهند. چه بسا آقایان 
باید اصالحاتی رخ  باید اصالحاتی رخ به این نتیجه روشن و بدیهی برسند که  به این نتیجه روشن و بدیهی برسند که 
دهد و در برخی موارد تغییر رویه هایی صورت گیرد، اما در دهد و در برخی موارد تغییر رویه هایی صورت گیرد، اما در 
تعللی  چنین  اگر  گیرد.  تعلل صورت  آن  اجرای  زمان  تعللی مورد  چنین  اگر  گیرد.  تعلل صورت  آن  اجرای  زمان  مورد 
انجام شود شاید حتی یک ماه بعد زمان مناسبی برای انجام انجام شود شاید حتی یک ماه بعد زمان مناسبی برای انجام 
اصالحات مدنظر نباشد، زیرا در جامعه بازتابی نخواهد داشت. اصالحات مدنظر نباشد، زیرا در جامعه بازتابی نخواهد داشت. 
باید در اسرع وقت  باید در اسرع وقت اصالحی هم اگر قرار است صورت گیرد  اصالحی هم اگر قرار است صورت گیرد 

انجام شده و جزییات آن به سمع و نظر مردم برسد.انجام شده و جزییات آن به سمع و نظر مردم برسد.
از دو سال قبل زمانی که بعضی ویدئو های عجیب  از دو سال قبل زمانی که بعضی ویدئو های عجیب  شاید   شاید 
در شبکه های  با دختران کشور  برخورد  و  بازداشت  نحوه  در شبکه های از  با دختران کشور  برخورد  و  بازداشت  نحوه  از 
مجازی و ماهواره ای منتشر می شد و جریان سازی علیه نظام مجازی و ماهواره ای منتشر می شد و جریان سازی علیه نظام 
موضوع  این  حال  به  فکری  بایستی  نظام  می گرفت،  موضوع صورت  این  حال  به  فکری  بایستی  نظام  می گرفت،  صورت 
می کرد؛ زیرا واضح و مبرهن بود که تداوم این مساله می تواند می کرد؛ زیرا واضح و مبرهن بود که تداوم این مساله می تواند 
دردسر های بزرگی را ایجاد نماید. اما آن بی تصمیمی منجر به دردسر های بزرگی را ایجاد نماید. اما آن بی تصمیمی منجر به 
این شده حتی اگربرخی رویه ها در گشت ارشاد اصالح شود، این شده حتی اگربرخی رویه ها در گشت ارشاد اصالح شود، 

دیگر کارساز نیست و در جامعه کارگر نمی افتد.دیگر کارساز نیست و در جامعه کارگر نمی افتد.
قدیمی  عارضه ای  دیرتصمیمی،  و  بی تصمیمی  این  قدیمی البته  عارضه ای  دیرتصمیمی،  و  بی تصمیمی  این  البته 
است که مدیران ما با آن درگیر هستند. در موضوعات و موارد است که مدیران ما با آن درگیر هستند. در موضوعات و موارد 
یا هنوز در مورد  یا هنوز در مورد متعدد مساله های بسیاری وجود دارند که  متعدد مساله های بسیاری وجود دارند که 
آن ها تصمیم گرفته نشده و مثل بمب ساعتی در زمان مقرر آن ها تصمیم گرفته نشده و مثل بمب ساعتی در زمان مقرر 
منفجر خواهند شد و یا موضوعاتی هستند که در مورد آن ها منفجر خواهند شد و یا موضوعاتی هستند که در مورد آن ها 
تصمیم گرفته شده، ولی آن قدر دیر و نابه هنگام بوده که دیگر تصمیم گرفته شده، ولی آن قدر دیر و نابه هنگام بوده که دیگر 
مدیریت  سازمان  در  موضوع  این  و  است  نداشته  مدیریت اثرگذاری  سازمان  در  موضوع  این  و  است  نداشته  اثرگذاری 

کشور به مساله ای حاد تبدیل شده است.کشور به مساله ای حاد تبدیل شده است.

       گوناگون

عصر ایران؛ سجاد بهزادی-عصر ایران؛ سجاد بهزادی-  مردم   مردم 
کشوری  هر  سیاسی  عنصر  کشوری مهم ترین  هر  سیاسی  عنصر  مهم ترین 
محسوب می شود، حتی اگر این عنصر از محسوب می شود، حتی اگر این عنصر از 
نگاه ماکیاولی نگاه ماکیاولی ""ذاتا گرگ صفتذاتا گرگ صفت"" باشد یا  باشد یا 
که در جایگاه که در جایگاه ""ولی نعمتانولی نعمتان"" یک جامعه  یک جامعه 

باشند.باشند.
  اما کدام مردم؛ و چگونه است که هر   اما کدام مردم؛ و چگونه است که هر 
سیاستمداری می تواند به آسانی از جانب سیاستمداری می تواند به آسانی از جانب 

مردم سخن بگوید؟مردم سخن بگوید؟
این  بر  شناس  جامعه  فاضلی  این محمد  بر  شناس  جامعه  فاضلی  محمد 
باور است که باور است که ""واژه مردم در همه جهان واژه مردم در همه جهان 
غیردقیق  استفاده  معرض  در  شدت  غیردقیق به  استفاده  معرض  در  شدت  به 
غیر  بسیار  مردم  واژه  است.  نادرست  غیر و  بسیار  مردم  واژه  است.  نادرست  و 
بی  و  نیافته  سازمان  مردم  است.  بی دقیق  و  نیافته  سازمان  مردم  است.  دقیق 
ندارند  سخنگویی  و  نماینده  ندارند تشکل،  سخنگویی  و  نماینده  تشکل، 
می  سخن  ها  آن  جانب  از  بسیاری  می و  سخن  ها  آن  جانب  از  بسیاری  و 
گویند، بدون آنکه معلوم باشد از جانب گویند، بدون آنکه معلوم باشد از جانب 
از  از کدام مردم سخن می گویند، چگونه  کدام مردم سخن می گویند، چگونه 
می  چگونه  یا  اند  شده  آگاه  مردم  می نظر  چگونه  یا  اند  شده  آگاه  مردم  نظر 

شود آن را راستی آزمایی کرد.شود آن را راستی آزمایی کرد.""
  اکنون که اعتراضات بخشی از جامعه   اکنون که اعتراضات بخشی از جامعه 
به مرگ یک هم وطن، هنوز در مناطقی به مرگ یک هم وطن، هنوز در مناطقی 
از کشور ادامه دارد، برخی افراد و نهادها از کشور ادامه دارد، برخی افراد و نهادها 
اعتراضات  هستند  حکومتی  عموما  اعتراضات که  هستند  حکومتی  عموما  که 
می  می   ""اغتشاشاغتشاش""  را  گذشته  را روزهای  گذشته  روزهای 
مردم  مردم خواسته  ""خواسته  دارند  تاکید  و  دارند خوانند  تاکید  و  خوانند 
آگاه ایران این است، به جنایتکاران امان آگاه ایران این است، به جنایتکاران امان 
همچنین  نیز  کیهان  همچنین روزنامه  نیز  کیهان  ندهید.ندهید.""روزنامه 
و  بصیرت  با  »مردم  کرد  بینی  و پیش  بصیرت  با  »مردم  کرد  بینی  پیش 
خواهند  دار  میدان  زودی  به  خواهند انقالبی«  دار  میدان  زودی  به  انقالبی« 

شد.شد.
می  گفته  که  حالی  در  همچنین  می     گفته  که  حالی  در  همچنین     
نگرانی  سبب  اینترنت  در  اخالل  نگرانی شود  سبب  اینترنت  در  اخالل  شود 

کسب  در  مردم  از  میلیون  کسب   در  مردم  از  میلیون   ۱۰۱۰ از  از بیش  بیش 
رئیس  قالیباف  است  شده  روزانه  کار  رئیس و  قالیباف  است  شده  روزانه  کار  و 
مجازی  فضای  مجازی   فضای   "" می دارد  اظهار  می دارد مجلس  اظهار  مجلس 
بی قانون زندگی مردم را به هم می زند.بی قانون زندگی مردم را به هم می زند.""  
در جایی دیگر ، در حالی که تحریم ها در جایی دیگر ، در حالی که تحریم ها 
عمال زندگی مردم را در برخی حوزه ها عمال زندگی مردم را در برخی حوزه ها 
می  جمهوری   رئیس  است؛  کرده  می فلج  جمهوری   رئیس  است؛  کرده  فلج 
می  می کنند  اعالم  رسماً  می مردم  می کنند  اعالم  رسماً  ""مردم  گوید گوید 

توان با مقاومت تحریم را بی اثر کرد.توان با مقاومت تحریم را بی اثر کرد.""
که  دارد  وجود  زیادی  موارد  که     دارد  وجود  زیادی  موارد     
مسووالن از مردم هزینه می کنند و در مسووالن از مردم هزینه می کنند و در 
به مطلوب کردن مردم""   به مطلوب کردن مردممصادره  ""مصادره  واقع واقع 
عمال  اما  شود  می  مسئوالن  عمال رویکرد  اما  شود  می  مسئوالن  رویکرد 

منافع مردم تامین نمی شود.منافع مردم تامین نمی شود.
یادداشتی که روزنامه شرق در  یادداشتی که روزنامه شرق در    در     در 
است  آمده  کرد  منتشر  ارتباط  است همین  آمده  کرد  منتشر  ارتباط  همین 
بیان  در  هرچند  است  این  بیان واقعیت  در  هرچند  است  این  ""واقعیت 
شایستگی های  و  عظمت  شایستگی های   و  عظمت  ""سیاسیونسیاسیون"" 
""سلبریتی هاسلبریتی ها""   بیان  در  و  ایران  بیان ملت  در  و  ایران  ملت 
بارها  مردم،  به  آنها  همیشگی  بارها وام داری  مردم،  به  آنها  همیشگی  وام داری 
تکرار می شود ولی هر دو گروه در عمل تکرار می شود ولی هر دو گروه در عمل 
و واقعیت کمترین چسبندگی و احساس و واقعیت کمترین چسبندگی و احساس 
و  دارند  مردم  منافع  تأمین  به  را  و تعلق  دارند  مردم  منافع  تأمین  به  را  تعلق 
صرفا  را  گفتن  صرفا   را  گفتن  ""مردممردم""  گروه  دو  گروه هر  دو  هر 
به  مقبولیت بخشی  جایگاه،  کسب  به برای  مقبولیت بخشی  جایگاه،  کسب  برای 
آن و استتار نیات و اهداف خود به کار آن و استتار نیات و اهداف خود به کار 
و  را جامع  و   را جامع  ""مردممردم""  نظام  اگر  نظام می گیرند.  اگر  می گیرند. 
کامل بفهمد و صدای همه آحاد جامعه کامل بفهمد و صدای همه آحاد جامعه 
و مطالبات  برای خواست ها  و  و مطالبات را شنیده  برای خواست ها  و  را شنیده 
آنها تدبیر کند، می تواند وجه آسیب دیده آنها تدبیر کند، می تواند وجه آسیب دیده 
رمردمی بودنر نظام را احیا کرده و زمینه رمردمی بودنر نظام را احیا کرده و زمینه 
را برای یک پوست اندازی به نفع مردم و را برای یک پوست اندازی به نفع مردم و 
فراهم  انقالب  دوم  گام  در  نظام  فراهم مصالح  انقالب  دوم  گام  در  نظام  مصالح 

سازد.سازد.""
رود  می  آن  بیم  رویکرد  این  در  رود     می  آن  بیم  رویکرد  این  در     
بخش  صدای  نتواند  حکمرانی  نظام  بخش که  صدای  نتواند  حکمرانی  نظام  که 
یک  در  و  بشنود  را  جامعه  از  یک مهمی  در  و  بشنود  را  جامعه  از  مهمی 
وسیعی  طیف  خطرناک،  وسیعی   طیف  خطرناک،  ""مغالطهمغالطه"" 
و  شود  سرکوب  یا  و  حذف  و   شود  سرکوب  یا  و  حذف  ""مردممردم""  از از 
فضای دوقطبی فضای دوقطبی ""خودی و غیر خودیخودی و غیر خودی""  

در جامعه تقویت گردد. در جامعه تقویت گردد. 
وقتی صدای بخش مهمی از جامعه، به وقتی صدای بخش مهمی از جامعه، به 
بهانه آنکه جزء مردم نیستند و بهانه آنکه جزء مردم نیستند و ""در صف در صف 
نشود، شکاف  دارند شنیده  نشود، شکاف قرار  دارند شنیده  دشمندشمن""قرار 
و  شود  می  تر  بیش  جامعه  در  و طبقاتی  شود  می  تر  بیش  جامعه  در  طبقاتی 
بازتولید  سبب  نابرابری  و  شکاف  بازتولید این  سبب  نابرابری  و  شکاف  این 

خشم می شود.خشم می شود.
جامعه  در  خشم  خواهیم  می  اگر  جامعه     در  خشم  خواهیم  می  اگر     
بازتولید نشود، می بایست با همه مردم بازتولید نشود، می بایست با همه مردم 
دسته  چند  به  را  آنها  و  باشیم  دسته مهربان  چند  به  را  آنها  و  باشیم  مهربان 
امام  اولین توصیه های  از  نکنیم.  امام تقسیم  اولین توصیه های  از  نکنیم.  تقسیم 
علی )ع( به مالک اشتر نیز مدارا با مردم علی )ع( به مالک اشتر نیز مدارا با مردم 

بود، حتی مردمی که گناه کرده باشند:بود، حتی مردمی که گناه کرده باشند:
دل  پوشش  را  مردم  با  دل مهربانی  پوشش  را  مردم  با  ""مهربانی 
و  دوست  همه  با  و  ده  قرار  و خویش  دوست  همه  با  و  ده  قرار  خویش 
مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان مهربان باش. مبادا هرگز، چونان حیوان 
شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت 
دانی؛ زیرا مردم دو دسته اند، دسته ای دانی؛ زیرا مردم دو دسته اند، دسته ای 
برادر دینی تو، و دسته دیگر همانند تو برادر دینی تو، و دسته دیگر همانند تو 
از  گناهی  اگر   ... می باشند  آفرینش  از در  گناهی  اگر   ... می باشند  آفرینش  در 
بر  و  ببخشای  را  آنان  می زند،  سر  بر آنان  و  ببخشای  را  آنان  می زند،  سر  آنان 
دوست  که  گونه  آن  مگیر،  سخت  دوست آنان  که  گونه  آن  مگیر،  سخت  آنان 
بر بخشش   ... ببخشاید  را  تو  بر بخشش داری خدا   ... ببخشاید  را  تو  داری خدا 
از کیفر کردن  و  از کیفر کردن دیگران پشیمان مشو،  و  دیگران پشیمان مشو، 
شادی مکن، و از خشمی که توانی از آن شادی مکن، و از خشمی که توانی از آن 

رها گردی شتاب نداشته باشرها گردی شتاب نداشته باش""..

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

خطرکاهش وزن !؟

شروین حاجی پور به »فعالیت تبلیغی علیه نظام« متهم شد
مجید کاوه وکیل مدافع شروین حاجی پور در توییتر نوشت: »پس از آنکه دو مجید کاوه وکیل مدافع شروین حاجی پور در توییتر نوشت: »پس از آنکه دو 
اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز 
توسط شعبه توسط شعبه ۱۱۱۱ بازپرسی دادسرای ساری به شروین حاجی پور تفهیم شد، او با  بازپرسی دادسرای ساری به شروین حاجی پور تفهیم شد، او با 

تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه به مبلغ یک صد میلیون تومان آزاد شد. تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه به مبلغ یک صد میلیون تومان آزاد شد. 
از کشور به مدت ۶۶ ماه  ماه  او  از کشور به مدت به موجب قرار نظارت قضایی، دستور منع خروج  او  به موجب قرار نظارت قضایی، دستور منع خروج 

صادر شد.«صادر شد.«

زوم

همه از مردم سخن می گویند. اما کدام مردم؟!
ویتالی کلیپچکو، شهردار کی یف در کانال تلگرامی خود نوشت: مرکز و بخشی از ویتالی کلیپچکو، شهردار کی یف در کانال تلگرامی خود نوشت: مرکز و بخشی از 
مناطق پایتخت اوکراین هدف حمله های موشکی روسیه قرار گرفته و از شهروندان مناطق پایتخت اوکراین هدف حمله های موشکی روسیه قرار گرفته و از شهروندان 
خواست به پناهگاه ها بروند. خبرگزاری آلمان از وقوع چند انفجار شدید در مرکز خواست به پناهگاه ها بروند. خبرگزاری آلمان از وقوع چند انفجار شدید در مرکز 
کی یف خبر داده و در تصویرها و ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده کی یف خبر داده و در تصویرها و ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
ستون های دود دیده می شود. برخی شاهدان عینی از اصابت سه یا چهار موشک به ستون های دود دیده می شود. برخی شاهدان عینی از اصابت سه یا چهار موشک به 

مرکز شهر کی یف خبر داده اند در اغلب آنها مراکز غیرنظامی هدف قرار گرفته اند.مرکز شهر کی یف خبر داده اند در اغلب آنها مراکز غیرنظامی هدف قرار گرفته اند.

پیرو اعالم تحریم های انگلیس علیه چند مقام و واحدی از یک نهاد جمهوری پیرو اعالم تحریم های انگلیس علیه چند مقام و واحدی از یک نهاد جمهوری 
اسالمی ایران، سفیر این کشور توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه اسالمی ایران، سفیر این کشور توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه 
احضار شد. وزارت خارجه ایران اعالم کرد: در این مالقات مراتب اعتراض شدید احضار شد. وزارت خارجه ایران اعالم کرد: در این مالقات مراتب اعتراض شدید 
جمهوری  داخلی  امور  در  مداخله  بدلیل  انگلیس  به  ایران  اسالمی  جمهوری جمهوری  داخلی  امور  در  مداخله  بدلیل  انگلیس  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
اسالمی ایران به سفیر اعالم و اقدام مداخله جویانه این کشور قویا محکوم شد. اسالمی ایران به سفیر اعالم و اقدام مداخله جویانه این کشور قویا محکوم شد. 

سفیر اظهار داشت مراتب را بالفاصله به لندن منعکس خواهد کرد.سفیر اظهار داشت مراتب را بالفاصله به لندن منعکس خواهد کرد.

وقِت درسِت تصمیم گیری  

بمباران مناطق مسکونی اوکراین توسط روسیه

احضار سفیر انگلیس در تهران

سهمیه بنزین کاهش یافت
بهارنیوز:بهارنیوز: به تازگی طرح جدید یارانه جدید بنزین در کیش اجرایی شده است  به تازگی طرح جدید یارانه جدید بنزین در کیش اجرایی شده است 
که سهمیه بندی بنزین جدیدی به همه افراد در کیش تعلق گرفته است. پرویز که سهمیه بندی بنزین جدیدی به همه افراد در کیش تعلق گرفته است. پرویز 
محمدنژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: حدود سه ماه محمدنژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: حدود سه ماه 
است که اعمال محدودیت دریافت بنزین تا سقف است که اعمال محدودیت دریافت بنزین تا سقف ۳۰۳۰ لیتر در استان گیالن بدون  لیتر در استان گیالن بدون 
اخذ نظر از کمیسیون انرژی مجلس با هدف مدیریت و بهینه سازی مصرف در اخذ نظر از کمیسیون انرژی مجلس با هدف مدیریت و بهینه سازی مصرف در 

حال اجرا است و ما پیگیر دریافت اطالعات از نتیجه اجرای این طرح هستیم.حال اجرا است و ما پیگیر دریافت اطالعات از نتیجه اجرای این طرح هستیم.

تصویب الیحه ساماندهی صنعت خودرو
فارس: فارس: نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات الیحه دوفوریتی الحاق یک نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات الیحه دوفوریتی الحاق یک 
تبصره به ماده تبصره به ماده ۱۰۰۱۰۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.به گزارش  قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.به گزارش 
ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی صبح روز سه شنبه ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی صبح روز سه شنبه 
مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص الیحه دو فوریتی الحاق مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص الیحه دو فوریتی الحاق 
یک تبصره به ماده یک تبصره به ماده ۱۰۰۱۰۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را بررسی کرده و در  قانون ساماندهی صنعت خودرو را بررسی کرده و در 

نهایت با نهایت با ۱۹۹۱۹۹ رای موافق کلیات این الیحه را به تصویب رساندند. رای موافق کلیات این الیحه را به تصویب رساندند.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی
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صفحه 1
ویترین

صفحه 6
پیرامون

مدریعامل  و کارکنان
  شرکت فرآوری مس ردخشان تخت گنبد

جناب آاقی محسن نیک ورز

با خبر شدیم قلب مهربان و رئوف والده گرانقدرتان در تپش دیدار حق به 

تعظیم ایستاد و به ملکوت اعلی پیوست، این ضایعه جانگداز و اسفبار را محضر 

حضرتعالی و بیت با کرامتتان از صمیم قلب تسلیت و تعزیت عرض نموده، از 

درگاه حضرت حق برای حضرتعالی و سایر بازماندگان اجر جزیل و صبر جمیل 

مسئلت می نماییم،  الهی  واسعه  غفران  عزیز آسمانی  برای شادی روح آن  و 

روحش شاد و یادش گرامی باد.

دادستان محترم شهرستان سیرجان

 بازگشت همه به سوی اوست


