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 هدی رضوانی
با آغازفصل پاییزشیوع کرونا بسیاربحرانیترشده
و این روزها شاهد فوت بالغ بر ۴۵۰نفر ازهموطنان
ً
تقریبا تمام شهرهای ایران دروضعیت قرمز
هستیم.
قرار دارند و آمار ابتال روز به روز افزایش پیدا میکند.
در سیرجان هم وضعیت مشابهی را تجربه میکنیم.
از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون  ۴۵۵۴نفر به
کرونا مبتال شدهاند که از این تعداد  ۲۱۰نفردربخش
حاد تنفسی بستری هستند و ۱۰۸نفرهم براثرابتال به
کرونافوتشدهاند.دکترمحمدموقریسخنگویستاد
کرونادرمصاحبهای اختصاصیباهفتهنامهپاسارگاد از
وضعیت کرونا دراین روزها میگوید.
 وضعیت فعلی کرونا در سیرجان در چه
سطحیاست؟
متاسفانه روند بسیاررو به رشد است و هنوز آمار
کاهشی نشده .همه تختهای آیسییو پر هستند
و تعداد بستریها در حال افزایش است .امیدواریم
با اعمال محدودیتها و مراعات مردم اوضاع کمی
بهترشود و ازتعداد مبتالیان کاسته شود .سیرجان در
رنگبندی قرمزقراردارد .اخیر ًا رنگبندی شهرها تغییر
کرده و رنگبندی شهرهای فوق بحرانی که مشکی بود
برداشته شده و سه رنگ قرمز ،نارنجی و زرد درتعریف
وضعیت شهرها استفاده میشود که قرمز بدترین
حالت است و سیرجان هم دراین وضعیت قراردارد.
روزجمعه ۵فوتیدرسیرجانداشتیم،امکان
این وجود ندارد که جلوی افزایش آمار فوتیها
گرفتهشود؟
وقتیتعدادبستریهازیادشود،تعدادفوتیهاهم
زیاد میشود و متاسفانه این امرقابل کنترل نیست.
البته در مجموع آمار فوتی سیرجان نسبت به سایر
شهرهای کشورکمتراست اماروندمعمول این است
کهبهنسبتی که افرادبستریزیادمیشوندوحال آنها
بد است،بههماننسبتهمتعدادفوتیهاباالمیرود
و در این مرحله که حال فرد وخیم است آمار فوتی
قابلکنترلنیست.
میانگینبستری افراددربیمارستانچندروز
است ؟
بستگی دارد .بعضی افراد هستند که بیماری

زمینهای دارند و با اینکه بهموقع هم
مراجعه میکنند ولی روند گسترش
بیماری در آنها زیاد و حالشان خوب
نیست .ممکن است  ۱۰-۱۵روز هم
بستری باشند ولی بعضی افراد دیر
مراجعه میکنند و بیماری پیشرفت
کرده .این افراد ممکن است سریعتر
فوت شوند و مدت بستری آنها ۴-۵
روزباشد .به طورمیانگین افرادی که بر
اثر کرونا فوت میکنند بازه  ۷-۸روزه
بستری را طی میکنند .خیلی کارها هم
روی آنها انجام میشود ولی ازآنجایی
که کرونا هیچ درمان قطعی و دارویی
ندارد بهبودی برای این افراد حاصل
نمیشود.
 در شرایط فعلی از نظر ارایه
خدمات به بیماران کرونایی با چه
مشکلیمواجههستید؟
در حال حاضر همه تختهای
آیسییو پرشده است .چند تخت در
بیمارستان امام رضا(ع) اضافه کردهاند،
بیمارستان غرضی هم همینطور ولی
تعداد بیمارانی که به خاطر کرونا به
آیسییو نیاز پیدا کردهاند خیلی زیاد
شده و این مشکلساز است .وقتی
تعدادبیمارانبستریزیادمیشود ً
قطعا
در خدماتدهی به آنها مشکالتی
پیش میآید .همانطورکه وقتی تعداد
اربابرجوع یک اداره ازظرفیت آن اداره
باال رود امکان خدمات دهی به آنها
وجود ندارد .متاسفانه حال عمومی دیروز یکشنبه  25آبان ساعت  12ظهر ،سومین فوتی وارد غسالخانه بخش کرونایی آرامستان سیرجان شد / .عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
بیماران کووید  ۱۹خوب نیست و همه
نیازمند دریافت خدمات هستندً .
مثال چندی قبل شدهاند با مشکل کمبود آمپول رمدسیویرروبرو جزییات نیستند .اسم این آمپول را شنیدهاند و همه مورد این آمپولوجودداشتهبرطرفشده .این آمپول
مشکل اکسیژنداشتیمکهحلشدولیعمدهمشکل هستند .این آمپول در سیرجان با کمبود روبهرو به دنبال آن هستند که برای بیمارشان از آن استفاده فقط دربیمارستانها وجود دارد و مردم نمیتوانند آن
شود .اینطورنیست که این آمپولدربازاربهوفوریافت را از جایی تهیه کنند .سهمیه آمپول به ازای پذیرش
ما این است که وقتی تعداد بیماران کرونایی زیاد است؟
آمپول رمدسیویر به همه بیماران کرونایی نباید شود ،ولی با همه کمبودهایی که وجود دارد باز هم بیمارستانها و آمار افراد مبتال به بیمارستان تعلق
میشود،پرسنلوکادردرمانینمیتوانند آنگونهکهباید
به این افراد خدمات دهند و با مشکل روبهرو میشوند .دادهشود.یعنیبعضیبیماراندرمرحلهایهستند که در دسترس است .ایران هم خط تولید این آمپول را میگیرد ولی برای همه بیماران قابل استفاده نیست.
ً
حتما باید استفاده شود ولی
 عدهای از افراد که خانوادههای آنها درگیر رمدسیویرروی آنها هیچ اثری ندارد .مردم درجریان راهاندازی کرده و کمبود بحرانی که چند وقت قبل در بعضیها فکر میکنند

دکتر موقری ،از روزهای سخت کرونایی میگوید:

تخت خالی نداریم

این آمپول باید در مرحله خاصی و
براساستشخیصپزشکتجویزشود.
اینکهبگوییمکمبودنیست؛نه،کمبود
هست ولی اینطور نیست که بیمار به
اینآمپولاحتیاجداشتهباشدونتوانیم
برایش ازآن استفاده کنیم .این آمپول
مرتب تولید و بین بیمارستانها توزیع
میشود.
 آیا تزریق این آمپول دربهبود
بیمارانکروناییتاثیریهمدارد؟
بله ولی اگر در مرحله خودش
استفاده شود تاثیر دارد .کرونا دو فاز
دارد؛ یک فازویرمی و یک فازفازالتهاب.
در فاز ویرمی یا همان مرحلهای که
ویروس در خون در حال تکثیر است،
این آمپول موثر است .وقتی مرحله
التهابی ایجاد شد و بیماری شدید شد
دیگرتاثیری ندارد و حتی ممکن است
عوارضی هم داشته باشد .اینکه مردم
به هرقیمت دنبال این آمپول هستند،
شاید به دلیل دانش کم آنها درحوزه
پزشکیباشد .کمبود این آمپولمربوط
به سراسر دنیا است و تنها مربوط به
ایران نیست .با این حال برای بیمارانی
که میتوانند ازاین آمپول تاثیربپذیرند
ً
حتماتجویزو استفادهمیشود.

 پیشبینی شما برای وضعیت
کرونا در ماه پایانی پاییز و فصل
زمستانچیست؟
همه چیزبستگی دارد به رفتارخود
ما .اگرشهرها خلوت شود ،رفت و آمد
ودورهمیهایخانوادگیتعطیلشودو
مردم موارد بهداشتی را رعایت کنندً ،
قطعا چرخه ابتال
قطع میشود وگرنه مشکلسازخواهد شد و زمستان
سختیخواهیمداشت.
 از نظر شما چقدر این تعطیلیها تاثیرگذار
است؟
همه چیزباید با هم اتفاق بیفتد .این طورنباشد

که شهر تعطیل شود ولی مردم دورهمی خانوادگی
داشته باشند و اصول را رعایت نکنند یا با ماشین
در شهر بچرخند ،مراسم پنهانی بگیرند و ...اگر همه
عوامل در کنارهم رعایت شود قطعا این تعطیلیها
خیلی تاثیرگذارخواهد بود .باید همه ابعاد درکنارهم
سنجیده شود و مردم به رعایت پروتکلهای بهداشتی
پایبندباشند.
 چه توصیهای دارید برای مردم که سیستم
ایمنیبدنخودرادراینشرایطتقویت کنند؟
همیشه میگوییم از هر نوع ماده خوراکی باید
به صورت متعادل استفاده شود .مصرف ویتامین و
پروتئین و کاهش استرس میتواند حالت دفاعی بدن
راباالببرد.مایعات گرمودمنوشهای گیاهیمطمئن
هم میتواند تاثیرگذار باشد .مصرف زیاد شیرینی و
چربی اصال توصیه نمیشود .افرادی هم که مبتال به
کرونا میشوند توصیه میشود به خاطرتداخلی که در
سیستم التهابی ایجادمیکند ،ازمصرفلبنیاتپرهیز
کنند .در کل همه شهروندان سعی کنند از تمامی
گروههای غذایی به طورمتعادل مصرف کنند و میزان
استرسونگرانیخودرا کاهشدهندتاسیستم ایمنی
بدنشانتقویتشودو کمتردچارمشکلشوند.
 چقدراحتمال اینکه فردی که به کرونا مبتال
شدهوبهبودیافتهدوبارهبه کرونامبتالشود،وجود
دارد؟درسیرجان ابتالیدوباره افرادراداشتیم؟
بله .درسیرجان ازاین موارد زیاد داشتیم .حتی در
بین همکاران خودمان چندین مورد بوده که دوباره
مبتال شدند .ابتال به کرونا ایمنی طوالنی مدتی به بدن
نمیدهد .هر چه شدت بیماری بیشتر باشد ایمنی
بیشتری میدهد .ولی همان هم ادامهدار نیست.
وقتیفردی ابتالیمجددندارد کهسیستم ایمنیبدن
آمادگی کاملراداشتهباشدونسبتبهویروس ً
کامال
هوشیارعمل کند .همان کاری که درواکسیناسیون
انجام میدهیم .درکرونا چون جهش ویروس را داریم
و هم اینکه ممکن است شدت بیماری دربدنهای
مختلف فرق کند ،ممکن است سیستم ایمنی در
بدن فرد فعال نشده باشد و این ابتالی دوباره اتفاق
میافتد که میتواند نسبت به حالت قبل شدیدتریا
خفیفترباشد.

با همکاری شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر و شهرداری سیرجان؛

به زودی سالن همایشها و مجموعهی آبی دلفین تکمیل میشود
سهشنبه هفته گذشته بیستم آبان ماه دکتر رضا
سروشنیا ،شهردار سیرجان میزبان مهندس محمد
محیاپورمدیرعاملشرکتتوسعهآهنوفوالدگلگهر،
اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان و تعدادی از
مدیرانشهرداریواصحابرسانهبودتادریکنشست
صمیمی با مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد
گلگهر تفاهمنام ه همکاری منعقد کند .این تفاهمنامه
به منظور تکمیل سالن همایشها و بازسازی و تکمیل
مجموعهی آبی دلفین به امضای شهردار سیرجان و
مهندس محمد محیاپور به نمایندگی از شرکت توسعه
آهن و فوالد گلگهر رسید.
 این شرکت هیچ چشمداشتی ندارد
شهردار سیرجان در ابتدای صحبتش توضیحی در مورد
برگزاری این نشست در شرایطی که ادارات و نهادها تعطیل
است ،ارائه داد و گفت :طبق مصوبه ستاد کرونا ،شهرداری
همچنان باید با یک سوم نیروهای خود خدماترسانی را به
شهروندان ادامه دهد.
درادامهسروشنیابهموضوعهمکاریباشرکتتوسعهآهن
و فوالد پرداخت و بیان کرد :مهندس محیاپور از مدیران توانمند
ن همایشها و مجموعهی آبی دلفین
بومی است که دغدغه سال 
را به عنوان یک شهروند سیرجانی داشت و زمانی که از ایشان
دعوت کردیم با آغوش باز موضوع را در هیئتمدیره مطرح کرد
و مصوب شد تا هر مبلغی که نیاز باشد ،سالن همایشهایی که
چندین سال رها شده بود و نیز مجموعهی آبی دلفین را تکمیل
کنند و در اختیار مردم فهیم شهر سیرجان قرار دهند.
شهردار سیرجان افزود :مهندس محیاپور اعالم کرده است
که این شرکت در قبال انجام این خدمت هیچ چش مداشتی
ندارد و در قالب مسئولیتها و رسالتهای واقعی شهر این کار را
تقبل کرده است .وی ادامه داد :سالن همایشها با عرصهی 12
هزار متر مربع و اعیانی حدود  2000متر مربع است و ظرفیت
این سالن  1200نفر میباشد .سروشنیا با بیان اینکه شهر
سیرجان نیازمند این سالن است ،گفت :از سال 94فعالیتهای
عمرانی این سالن تعطیل شده و به دلیل یکسری مشکالت
مالی و اداری نتوانستیم این سالن را تکمیل کنیم و اکنون
شرکت توسعه آهن و فوالد تکمیل این مجموعه را در دستور

کار قرار داده و در اسرع وقت این سالن تکمیل میشود و در
اختیار مردم فهیم سیرجان قرار میگیرد.
شهردار سیرجان در خصوص مجموعهی آبی دلفین شرح
داد :عملیات اجرای این مجموعه به دلیل مالکیت و مشکالت
فنی که داشت ،در سال 93تعطیل شد .دوستان شرکت توسعه
ک سال
آهن و فوالد تعهد کردند این مجموعه را ظرف مدت ی 
تکمیل و در اختیار مردم قرار دهند و مبلغ ریالی را مطرح
نکردند.
شهردار برای رعایت نکات بهداشتی و کمتر معطل شدن
مدعوین به این اخبار بسنده کرد.
توگو با خبرنگار
در پایان نشست شهردار سیرجان در گف 
پاسارگاد علت همکاری با شرکت توسعه آهن و فوالد را بیان
کرد :بایستی از نمایندهی محترم تقدیر و تشکر کنم که امکانی
فراهم کرد که بتوانیم با بعضی از شرکتها همکاری داشته
باشیم .مزیتی که شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر دارد این
است که مدیران این شرکت بومی هستند و قبل از اینکه در
شرکتهای صنعتی و معدنی حضور پیدا کنند ،دغدغه خود
این افراد بود که کارهای فرهنگی و ورزشی در شهر کم است و
باید این نیازها را در شهر برطرف نمود .نه اینکه بقیهی مدیران
دلسوز این شهر نباشند؛ نه تنها آقای محیاپور به عنوان مدیر
بومی کمک کردند بلکه آقای مالرحمان هم این مسئولیت را
به عهده مهندس عتیقی گذاشتند و نیز آقای محمود زیدآبادی
معاون مالی گلگهر هم با ما همکاری کردند.
سروشنیا افزود :بایستی از شهرداران قبل تقدیر و تشکر
کنیم که این اتفاق را برای شهر رقم زدند و امروز شاهد هستیم
که در دوره شهرداری بنده ،یک سالن  1200نفری در خور
شان مردم و یک مجتمع آبی تفریحی ورزشی برای استفاده
مردم آماده میشود.
شهردار سیرجان افزود :این فرصت به وجود آمد که دوستان
بتوانند در قالب انجام مسئولیتهاشان به کمک شهر بیایند و
زودتر بتوانند این پروژهها را تکمیل کنند و در اختیار مردم
قرار دهند.
 تکمیل این دو مجموعه را وظیفهی خود میدانیم
مهندسمحمدمحیاپورصحبتاشرابابیانچندجمل هدر
مورد فعالیتهای معدنی و صنعتی شرکت توسعه آهن و فوالد

کاهگـل آمـاده

خاک رس شیرین ،کاه نرم
کارگرانی با تجربه با بیش از ده سال سابقه
09139569758 - 09135060509

گلگهر ،شروع کرد :این شرکت یک مجموعه صنعتی بزرگ
در کشور است و در حال حاضر شرکت توسعه آهن و فوالد
ساالنه بیش از سه میلیون تن تولید آهن اسفنجی در کشور
دارد .آهن اسفنجی جزو محصوالت و مواد اولیهی اصلی زنجیره
فوالد است .شرکت توسعه آهن و فوالد بزرگترین عرضهکننده
آهن اسفنجی است و جایگاه ویژهای در فوالد کشور پیدا کرده
است که افتخارش برای شهرستان سیرجان و مردم و مسئوالن
سیرجان است .سیرجان در کشور جایگاه ویژهای از لحاظ
صنعتی دارد و یک شهر ارزشی است .موقعی که صنعت یک
شهرستان رشد میکند قطعا باید مسائل شهری شهرستان هم
رشدکند.مسائلفرهنگیواجتماعیشهرستاندرکناروظیفه
ما است که کمک دهیم .محیاپور ادامه داد :پیشرفت مجموعه
توسعه آهن و فوالد گلگهر و تولید و فروش پایدار آن ،قطعا
نتیجهی حمایت مردم شهرستان سیرجان است .به همین
دلیل یکسری کارها را شروع کردیم و هنوز اول راه هستیم و
یدانیم بیشتر از اینها تالش کنیم.
وظیفه خودمان م 
مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد به بومی خود اشاره
کرد و افزود :من فرزند و اهل این شهرم و با تمام وجود در این

همکار گرامی جناب سرهنگ رضا شهسواری

رییس واحد صدور گواهینامه و پروانههای پلیس راهور
بدینوســیله درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را خدمــت شــما و
خانــواده محترمتــان تســلیت گفتــه و بــرای آن مرحــوم علــو درجات
و بــرای بازمانــدگان صبــر جزیــل آرزو داریــم.

رییس و پرسنل پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان سیرجان

شهرستان کار میکنم .کار کردن برای مردم شهرم ،لذت و
شور و شعف خاصی دارد .وی گوشهای از اقدامات این شرکت
در حوزههای دانشگاهی ،پزشکی ،بیمارستانی ،علومپزشکی،
سالمت ،بهزیستی ،حوزهی آموزشی و عمرانی را شرح داد
و در خصوص اقدامات حوزهی شهری ،گفت :در بحث سالن
همایشها ،دوست داشتیم ظرفیت این سالن بیشتر شود اما
کارهای فونداسیون و کارهای سازهای از قبل آماده شده است و
نمیتوانیم سالن را بزرگتر کنیم.
محیاپور تاکید کرد :شان مردم سیرجان بیشتر از اینها
یدانیم که این دو مجموعه را تکمیل
است .ما وظیفهی خود م 
کنیم و در اختیار مردم شهرستان قرار دهیم و هیچگونه
درخواستی نداریم و هرگونه که شهرداری و شورای شهر
سیرجان صالح بدانند تحویلشان میدهیم و تصمیم با آنها
است .اگر پیمانکار قوی در سطح شهرستان باشد که بتواند کار
را انجام دهد ،حتما کار را به پیمانکار بومی واگذار میکنیم.
مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد ادامه داد :حوزهی
صنعت حوزهای است که نیاز است در کنار آن مسائل شهری
توسعه پیدا کند .شرایط سیرجان بسیار خاص است .قطب

فوالد کشور در استان کرمان و با
مرکزیت سیرجان است .با توجه
به رشد صنعتی در شهرستان
سیرجان امکان راهاندازی
کارگاههای با مقیاس کوچک و
با سوددهی خوب وجود دارد و
پیشبینیمیکنمفرصتشغلی
خیلیخوبیبرایمردمسیرجان
است.
وی در پاسخ سئوال یکی از
خبرنگان برای استفاده از سالن
همایشها در حوزهی تئاتر،
گفت :اختیار سالن با شهرداری
است .کال منطقهی گلگهر در
هر حوزهای که ورود میکند
صرفا برای خدمت به مردم
سیرجاناستوهیچگونهنگاهی
برای خودش ندارد.
او همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار پاسارگاد درباره
جایگزینی تجهیزات جدید به جای دستگاههای فرسوده و غیر
استاندارد در مجموعهی آبی دلفین ،بیان کرد :قطعا کلیهی
تجهیزات آن عوض میشود و تجهیزات قبلی مورد تایید
ما نیست .حتا اگر بتوانیم آن را توسعه میدهیم و فضای
مجموعهیدلفینرابزرگترمیکنیم.
مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد در پاسخ سئوال
دیگر پاسارگاد مبنی بر قرار دادن امتیاز ویژه برای پرسنل این
شرکت در استفاده از سالن همایشها و مجموعه آبی دلفین،
با قاطعیت گفت :کارکنان این شرکت مثل عموم مردم از این
فضای ورزشی تفریحی استفاده میکنند و شرکت توسعه
هیچگونه دخل و تصرفی در بهرهبرداری از این مکان ندارد.
 درخواستهای اعضای شورا از شرکت توسعه
آهن و فوالد گلگهر
محمداسماعیل خواجویی عضو شورای اسالمی شهر
سیرجان ،گفت :آنچه میماند باقیات و صالحات است که
هرکس در زمان خودش قدمی بردارد ،برای آیندگان به یادگار

جناب سرهنگ دوم رضا افشارجهانشاهی

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان سیرجان
درگذشــت مــادر گرامیتــان را بــه جنابعالــی و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض نمــوده ،از درگاه خداونــد بــرای آن مرحومــه علــو
درجــات الهــی را خواهانیــم.

هفتهنامه پاسارگاد

میماند .اکنون که این فرصت برای شرکت توسعه آهن و فوالد
به دست آمده ،شورا و شهرداری نیز در کنار آنها وظیفه دارند
همکاری و کمک کنند تا در جایجای شهر کار انجام شود .وی
از مدیران این شرکت تشکر کرد.
ابوذز زینلی ،رییس شورای اسالمی شهر ضمن تقدیر و
تشکر از مسئوالن شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر ،عنوان
کرد :در فرصت باقیماندهی شورا و شهرداری این دوستان به
کمک ما آمدند .زینلی از مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد
درخواست کرد در بحث اشتغال ،جوانان بومی سیرجان را مد
نظر قرار دهد .او افزود :نخبگانی در این شهر هستند که برای
جذب آنها چه در این شرکت چه در جاهای دیگر تالش
شود .زینلی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر خواستار اتمام
پروژههای نیمهتمام هستند که از شهرداران سابق به میراث
گذاشته شده است ،گفت :بعد از اتمام این پروژهها درخواست
من از مهندس محیاپور و هممکارانشان این است که بانوان
شهر ما نیاز به یک ورزشگاه اختصاصی دارند .خواهش میکنم
که شهرداری زمین را در اختیار شرکت توسعه آهن و فوالد
گلگهر بگذارد و ساخت پروژهی فرهنگی ورزشی اختصاصی
بانوان را هم در دستور کار قرار دهیم.
حسن خدامی عضو شورای شهر و رییس کمیسیون
فرهنگی شورای شهر ،در بحث اشتغال خواستار شد
فرصتهای شغلی که شرکتها ایجاد میکنند را به مردم
اعالم کنند تا جوانان بتوانند از این فرصتهای شغلی استفاده
کنند .وی در بحث احداث ورزشگاه اختصاصی برای بانوان
افزود :دغدغهی نداشتن ورزشگاه اختصاصی برای بانوان در
جلسه شورای فرهنگ عمومی مطرح شده است .در سیرجان
تنها جای اختصاصی برای ورزش بانوان باشگاههای خصوصی
هستند .سالهای قبل مجوز ورزشگاه برای  22هکتار زمین
گرفته شده است و امید است این کار صورت بگیرد.
مصطفی اسفندیارپور دیگر عضو شورای اسالمی شهر
سیرجان ،گفت :با کمک شرکتهای صنعتی و معدنی میتوان
این شهر را آباد کرد .اگر مکانهای تفریحی خوبی داشته باشیم
میتوانیم مسافرانی را که از سیرجان عبور میکنند در این شهر
نگه داریم .مناطق پایین شهر هم نیاز به ورزشگاه ،پارک و
جاهایتفریحیدارند.

همکار گرامی سرکار خانم المیرا اسفندیارپور

مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده محترمتــان
تســلیت میگوییــم .بــرای آن مرحومــه روحــی
شــاد و آرام طلــب میکنیــم.
هفتهنامه پاسارگاد

