
ادب و هنرسياست

گفت وگو با مريم پاليزبان، بازيگر النتوريحسن روحاني:

 با پول بيت المال
 اميد مردم را نشانه می روند

   خشونت 
 يك چرخه است 
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الهه كواليي
استاد دانشگاه

زنان كابينه، شايستگي 
نيمي از جامعه را نشان دادند

همانن��د هم��ه دوره ه��اي برگ��زاري 
انتخابات در كشور، حسن روحاني هم 
با راي تعيين كننده و سرنوش��ت س��از زنان ايراني كه 
حدود نيمي از راي دهندگان را تش��كيل داده اند، زمام 
امور اجراي��ي را در اختيار گرفته اند. ايش��ان به عنوان 
يك حقوقدان كه آش��نا و آگاه به حقوق و ظرفيت هاي 
قانوني كشور در قبال زنان اين مرز و بوم بوده است، در 
شعارهاي انتخاباتي خود از مطالبات و خواسته هاي اين 
قش��ر از جامعه، به گونه اي صحبت كرده و اين مباحث 
را مطرح س��اختند كه به طور طبيعي، انتظار زيادي را 
در زنان جامعه ما به وجود آورد. ايش��ان در ش��عارهاي 
انتخاباتي خ��ود، از ضرورت ايج��اد فرصت هاي برابر، 
براي زنان و مردان در كشور سخن گفتند و در واقع اين 
انتظار را به وجود آوردند كه دست كم در دستگاه هاي 
اجرايي اين فرصت برابر براي هر دو قشر از جامعه فراهم 
آيد. اما همه زنان نيز به خوبي از ميراث تاريخي نگرش 
زن ستيز و نگاهي كه زنان را در سطح شهروندان درجه 
دوم م��ورد توجه قرار داده آگاه هس��تند. بنابراين آنان 
انتظار معجزه اي در اين دوره نداشته اند، اما اين توقع را 
داشتند كه در عرصه دستگاه هاي اجرايي توانمندي ها 
و شايستگي هاي ش��ان ديده و به كار گرفته ش��ود و به 
س��طح مديريت ها و تصميم گيري ها ارتق��ا يابند و در 
بخش هاي مختلف دس��تگاه اجرايي آنج��ا كه به اراده 
صاحبان قدرت وابسته است امكان رشد پيدا كرده و در 
عرصه هاي مختلف تصميم گيري در بخش هاي مختلف 

دستگاه هاي اجرايي راه پيدا كنند. 
اما آنچه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و در طول سه 
سال گذشته انجام شده، پاسخ مناسبي به آن تقاضا ها 
را به نمايش نگذاشته اس��ت؛ به ويژه در بخش هايي از 
دستگاه هاي اجرايي كه زنان مي توانستند تاثيرگذاري 
مناس��بي را در آن داشته باش��ند. حوزه آموزش عالي، 
تحقيقات و بهداشت و درمان حوزه هايي بودند كه زنان 
مي توانستند حضور موثرتري را تجربه كنند. حتي در 
دستگاه ديپلماسي ما، انتظار اين بود از صرف به نمايش 
گذاشتن توانمندي  يك زن در عرصه سخنگويي يا يك 
سفارت مجال مناسب تري براي ايفاي وظايف قانوني 
زنان فراهم شود كه متاسفانه امكان تحقق را پيدا نكرد. 
حتي در حمايت از معاونت امور زنان رياست جمهوري، 
ما ش��اهد نبوديم ك��ه حمايت الزم از ش��خص معاون 
رييس جمهور در ايفاي وظايف خود در برآورده كردن 
خواسته ها و مطالبات زنان راي دهنده انجام بگيرد. با اين 
توصيفات، در سومين سال رياست جمهوري همين قدر 
كه آزمون استخدامي با دستور شخص حسن روحاني 
به تعويق افتاد تا حدود سيصد زن مجال ورود به عرصه 
رقابت اس��تخدامي را پيدا كنند، في نفسه گام مثبتي 
بوده اس��ت. البته همگان به خوبي از آثار سياست هاي 
سال هاي پيش از دولت اعتدال براي خانه نشين كردن 
زنان كه هنوز هم آثار آن در اشكال گوناگون ادامه پيدا 
كرده اس��ت، آگاهي دارند. اما به هرحال توانمندي ها و 
شايستگي هاي زنان ايراني به طور طبيعي اين انتظار را 
برجسته مي سازد كه بتوانند در فرآيند توسعه يك كشور 
نقشي تاثيرگذارتر پيدا كنند. اما ما همچنان شاهد مردانه 
بودن فضاي ش��وراهايي كه با انتخاب روس��ا و مديران 
عاليرتبه اجرايي ش��كل مي گيرد يا در نمايندگي هاي 
مختلف كشور در نهادهاي داخلي و بين المللي هستيم 
و همچنان فضاي مردانه، سرنوشت سياست در كشور 
ما را رقم مي زند. و البته الزم به ذكر اس��ت كه اين فضا 
همچنان تنها در پاي صندوق هاي راي اس��ت كه براي 
حضور زنان در ستادهاي انتخاباتي و براي جمع آوري 
راي آنان از سطح جامعه و در واقع ايفاي نقش توده اي 
آنها گشوده مي شود. در واقع سهم زنان از قدرت همچنان 
بسيار ناچيز است و اين واقعيتي است كه با توانمندي ها، 
ظرفيت ها و شايستگي هاي زنان ايراني تناسب ندارد و 
در كنار آن، ميراث انقالب اسالمي و آموزه هاي اسالمي 
رهبري انقالب به درستي مورد بهره برداري قرار نگرفته 
اس��ت كه اميد مي رود ظرف يك سال باقيمانده از عمر 
دولت يازدهم، شاهد تحرك جدي تري در ديدن و به كار 
گرفتن توانمندي ها و استعدادهاي انساني زنان فراتر از 
كليشه هاي جنسيتي، در مسير رشد و توسعه همه جانبه 
كشور به ويژه تحقق يافتن چارچوب ها و موازين اقتصاد 
مقاومتي باشيم. چرا كه رش��د اقتصادي در چارچوب 
توانمندي هاي داخلي و ظرفيت هاي انساني است كه 
نيمي از آن به زنان تعلق دارد و تاكنون به درستي مورد 

توجه و بهره برداري مناسب قرار نگرفته است. 
با همه اين كاستي ها حضور خانم ها دكتر معصومه ابتكار 

و شهيندخت موالوردي، در معاونت 
محيط زيست و زنان، توانسته  به خوبي 

تالش چشمگير اين دو بانو را از استفاده از ظرفيت هاي 
قانوني حوزه خود محقق سازد. 

تيترهاي امروز نگاه روز

عرفان خوشخو/ اعتماد

8 و 9

انتخابات رياست 
شورا تحت الشعاع 
واگذاري امالك
ادامه واكنش اعضاي شورا 
به پرونده واگذاري امالك 

غيرقانوني
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4

13

13
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مسووالن خانم، سوژه 
تخريب كنندگان هستند

معصومه ابتكار در گفت وگو با »اعتماد«: 

انتخابات تكليف اين دولت را روشن مي كند؛ نه الفاظ توهين آميز

انفجار تروريستي 
در جنوب يمن جان 

54تن را گرفت

برگزاري دادگاه 
تجديدنظر كهريزك 

با حضور »سعيد مرتضوي« 
صورت گرفت

برنامه 5 ساله چين 
 براي بازگشت
 به بازار ايران 

تنها دو يوز ماده تا 
انقراض قطعي باقي 

مانده است

ذره اي انصاف هم بد نيست
تغيير دولت در سال 1392 منافع زيادي 
داش��ت، يكي از منافع مهم آن كه كمتر 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت، رواج دوباره نقد برخي از 
روحانيون از دولت و وضع جاري كش��ور است. كساني 
كه در هش��ت س��ال دولت پيش جز به مدح و ستايش 
دولت و چش��م بستن بر كاستي ها سخني نمي گفتند. 
نقدي كه براي هشت سال از 1384 تا 1392، تا حدود 
زيادي متوقف شده بود، دوباره راه افتاده است و برخي 
از آقايان را به ياد مشكالت مردم انداخته است. اگرچه 
مشكالت كشور ريشه اي و عميق و در بسياري از موارد 
ساختاري است، ولي نتايج اين مشكالت در چند متغير 
مهم اقتصادي خود را نش��ان مي دهد. توليد، اشتغال و 
بيكاري و تورم، حال با توجه به اين سه متغير ببينيم كه 
وضع اقتصادي كشور در دو سال اخير اين دولت يعني 
س��ال هاي 1393 و 1394 با دو سال آخر دولت پيش 
يعن��ي 1391 و 1392 چه تغييري ك��رده و در مقابل 
انتقادهاي آقايان چه جهت گيري پيدا كرده اس��ت. در 
نماز جمعه اين هفته تهران و برخي از شهرس��تان ها، 
نقدهايي ش��ديد عليه دولت ش��د. اج��ازه دهيد فقط 
بخشي از نقدهاي امام جمعه موقت تهران را با يكديگر 
مرور كنيم: »مردم ما و جوانان گرفتاري زياد دارند و در 
انتظار درآمد في الجمله اي هستند كه با دست خالي و 
شرمنده به س��وي خانواده هاي خود برنگردند. در اين 
فرصت باقي مانده عمر دولت سياسي كاري نشود. شما 
فرصت تبليغات انتخاباتي نداري��د و اگر اين فرصت ها 
از دست داده شود معلوم نيس��ت ديگر چنين روزها و 
فرصت هايي براي تان پيش بياي��د تا خدمتي به مردم 
عرضه ش��ود. مردم ما مش��كالت اقتصادي زياد دارند، 
توليد ما هنوز احيا  نشده است«. حال ببينيم كه وضع 
اين سه شاخص در دو سال گذشته با دو سال پيش از آن 
چگونه بوده است. البته اين مقايسه خيلي هم منصفانه 
نيست، زيرا دريافت هاي دولت پيشين از پول نفت سر 
به فلك م��ي زد، در حالي كه اين دول��ت محروم از اين 

درآمد بوده است. 

1ـ بيكاري و اشتغال
واقعيت هاي اشتغال و بيكاري از خالل آمار دقيق توليد 
مي شود. نرخ مشاركت در سال 1384، يعني زمان در 
اختي��ار گرفتن دولت پيش براب��ر 0/41 درصد بود كه 
متاسفانه اين نرخ در هشت س��ال بعد به 37/6 درصد 
رسيد و 3/5 درصد از فعاليت مردم كم شد! ولي از سال 
1393 تا حاال روند صعودي يافته و در س��ال 1394 به 
38/2 درصد رس��يد. كل شغل هايي كه در هشت سال 
دولت پيش توليد ش��د، به اندازه شغل هاي توليدي در 
اين دو سال 1393 و 1394 نيست. اگرچه هنوز خيلي 
راه مان��ده تا به ميزان ايجاد ش��غل در دولت اصالحات 
برسيم. به قول آقاي رييس جمهور بايد به جايي برسيم 
كه ساالنه يك ميليون شغل ايجاد كنيم، و االن به ثلث 
اين رقم هم نرسيده ايم. ولي مس��اله اين است كه اين 

شاخص در دولت گذشته نزديك به صفر بود. 
2ـ توليد

مهم ترين شاخص اقتصادي درآمد ملي و توليد است. 
طبق آمار رسمي ميزان توليد ناخالص داخلي كشور در 
دو س��ال 1391 و 1392 به ترتيب 6/8- و 1/9- درصد 
كاهش يافته اس��ت. يعني در دو سال آخر دولت پيش 
حدود 9 درصد از توليد اين كشور كم شده بود. ولي اين 
رقم در سال هاي 1393 و 1394 به ترتيب به 3/0 و 1/0 
درصد رشد مثبت رسيده است. در فصل بهار امسال به 
4/4 رس��يد و گفته مي شود تا پايان سال به رشد 5 تا 6 
درصد خواهيم رس��يد. كه در اين صورت و پس از سه 
س��ال تازه توانسته ايم خسارت هاي دو سال آخر دولت 

پيش را جبران كنيم!
3ـ تورم

تورم ملموس ترين شاخص براي همه مردم است. كافي 
اس��ت به آمار ت��ورم و به ويژه تورم م��واد خوراكي نگاه 

بيندازيم. )ج��دول در انتهاي مطلب 
آمده است(

مالحظه مي ش��ود كه نرخ تورم در دو سال گذشته به 
اندازه يك سال دولت پيش نيست و 
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 جناب آقاي 

دكتر مسعود سلطاني فر

مديرعامل و اعضاء هيئت مديره شركت حاميان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايرانيان

تبريكات صميمانه ما را در خصوص كسـب عنوان 
برتر دستگاه هاي اجرايي كشور در جشنواره شهيد 
رجايي كه تحت مديريت و تدابير داهيانه جنابعالي 

حاصل گرديده است پذيرا باشيد.

 معاون محترم رييس جمهور 
و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 هاشمی رفسنجانی و جوادی آملی
 در مالقاتي كه برخي جزييات آن منتشر شده 

درباره مسائل روز كشور گفت وگو كرده اند

 ديداردوآيت اهلل
در دماوند

 همنش��يني براي ي��ادآوري روزهايي از 63 س��ال 
پيش در حوزه علميه قم. اين ب��ار دو آيت اللهي كه 
نزديك به 61 س��ال پي��ش در كالس هاي درس در 
حوزه علميه قم روزهاي طلبگي را مي گذراندند نه 
در قم بلكه در دماوند با يكديگ��ر ديدار و گفت وگو 
كردند. از روزهاي طلبگي گفتند. از تفاوت هاي شان 
با طلبه هاي اي��ن روزها كه ب��راي ورود به كارهاي 
سياس��ي و فرهنگي عجله به خرج مي دهند. حرف 
از دو آيت اللهي اس��ت كه يكي روزهاي 83 سالگي 
را مي گذران��د و ديگ��ري روزهاي 82 س��الگي را. 
از روزه��اي طلبگي ش��ان 61 س��ال مي گ��ذرد اما 
حرف هاي مش��ترك زيادي دارند. آيت اهلل عبداهلل 
جوادي آملي از مراجع تقليد ش��يعيان كه به رسم 

هرس��اله در فصل تابستان در ش��هر دماوند كالس 
درس اخالق دارد به اس��تقبال آيت اهلل هاشمي كه 
ب��راي افتتاح چند پروژه به دماوند رفته بود مي رود. 
اس��تقبالي گ��رم و صميمي كه ديدار پ��س از آن با 
نكات مهمي همراه مي شود. درست در روزهايي كه 
حمالت به آيت اهلل هاشمي رفسنجاني به رسم همه 
اين س��ال ها ادامه دارد و درست پس از روزهايي كه 
آيت اهلل جوادي آملي پس از 30 سال كالس درسش 
را در اعتراض به حركات دلواپس��ان برجام تعطيل 
ك��رده بود. آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني از نيازهاي 
امروز به حوزه علمي��ه گفت و آيت اهلل جوادي آملي 

صبر آيت اهلل هاشمي را ستود. براي 
او روايتي از وع��ده خداوند در مورد 

پيروزي صابران داد و از تخريب ها عليه هم كالسي 
قديمي اش ابراز تاسف كرد. 

گروه سياسي

 روايت مسيح مهاجري
 از جلسه اخيرش با رييس جمهور

روحاني براي حضور 
مجدد ترديد داشت 

اما راضي شد

اگر ديروز به فكر بوديم
مجلس، مدرسه نيس��ت كه از اعضايش بخواهيم عين 
اطفال دبس��تان منظم و بي س��رو صدا بيايند، دس��ت 
به س��ينه بنش��ينند، حرف گوش بدهند و با معدل بيس��ت دوره خود 
را – به خوبي و خوش��ي- تمام كنند و بروند. مجلس پادگان نيست كه 
ديسيپليني سفت و سخت بر آن حكمفرما باشد و همه جز اطاعت امر 
حرف ديگري نزنند و كار ديگري نكنند. مجلس، اداره هم نيس��ت كه 
كارمنداني مطيع و آداب دان، مطابق سلسله مراتب اداري در آن كار كنند 
و به فكر اضافه كار و ارتقاي رتبه و پيشرفت در چارت سازماني باشند... 
اگرچه مجلس هم ديسيپلين مي خواهد و هم نظم و هم آداب داني، اما 
چيزي كه مجلس را جلو مي برد و مثل نيروي محركه كار مجلس را پيش 
مي برد فراتر از اينهاست. اتفاقا چيزي كه ماهيت پارلمان را از نهادهاي 
ديگر متمايز مي كند همين شور و حال و احساسات و عواطف و هيجاناتي 
است كه نمايندگان را وا مي دارد تا با تمام نيرو وارد مسائل و موضوعات 
كشور شوند و تصميمات سخت بگيرند. از اين جهت نمي توان – بلكه 
نبايد- بر نمايندگاني كه احساساتي مي شوند يا هيجانات عاطفي را در 
كار خود دخيل مي كنند، خرده گرفت. اتفاقا اگر كس��ي بتواند عقل و 
دورانديشي و كار تشكيالتي را با احساسات و عواطف پيوند بزند آن وقت 
مي تواند در كار و بار پارلمان بيش از سايرين منشاء اثر باشد. براي همين 
است كه در همه مجلس هاي دنيا، نمايندگان با شور و حالي فزاينده به 
موافقت يا مخالفت با موضوعات مي پردازند. اين شور و حال اگر مقيد به 
قيود عقلي و قانوني باشد خيلي هم خوب است، بلكه نيروي محركه اي 
است كه كار مملكت را پيش مي برد. اما واي به حال نمايندگاني كه تمام 
و كمال خود را به احساس��ات و عواطف بسپرند و خودداري و احتياط و 
مالحظه را به يك سو نهند. البد ديده ايد تصاوير كتك كاري پارلمان هاي 
دنيا كه مثل »لحظه«هاي خنده دار در شبكه هاي مجازي به اشتراك 
گذاشته مي ش��وند. مي بينيم كه تعدادي مرد ميانس��ال كت و شلوار 
پوشيده با مشت و لگد به جان هم مي افتند و به جاي بحث و تبادل نظر، 
فحش و مشت بين هم رد و بدل مي كنند. هر وقت منطق و قوه استدالل 
از كار بيفتند، بد دهني و كتك كاري مسير را ادامه مي دهند. اين بددهني 
و كتك كاري در هر جايي بد و زش��ت و غيراخالقي است. حتي اگر بين 

راننده مسافركش و مس��افري بخت برگشته در كف 
خيابان اتفاق بيفتد باعث آبروريزي و س��رافكندگي 

اس��ت، اما اگر در مجلس اين اتفاق بيفتد و نخبه هاي سياسي كشور به 
جاي بحث و گفت وگو، مغلوب احساسات و عواطف و هيجانات شوند و... 

نگاه مديرمسوول
الياس حضرتي

نماينده مجلس

خانه ملت جاي خشونت نيست 
با وج��ود قدمت قاب��ل مالحظه تحزب در كش��ورما 
متاس��فانه هنوز رفتارهاي سياسي از نظم، پختگي و 
اخالق الزم برخوردار نيس��ت و همين بي ساماني به حوزه هاي ديگر 
هم س��رايت دارد و ش��ايد يكي از علل مهم درجا زدن ها در توس��عه 
همه جانبه از همين جا سرچشمه مي گيرد. در انتخابات دهم مجلس 
شوراي اسالمي مردم يكي از بهترين رفتارهاي سياسي را از خود بروز 
دادند و گرايش به عمل مدرن و توس��عه يافته نمودار شد، ولي پس از 
انتخابات برخي انتخاب شوندگان بلوغ و تعهد الزم را از خود به نمايش 
نگذاشتند. برخي شعارها و حاميان خويش را فراموش كردند و عده 
ديگري تنها س��از خويش را نواختند و از خرد جمعي عبور كردند. اما 
با هم��ه اين احوال مردم نفس راحتي كش��يدند كه ديگر در مجلس 
شاهد مرده باد ها و قبرهاي سيماني نيستند و خانه ملت واقعا به اتاق 
فكر نظام تبديل شده در آنجابه جاي مشت هاي گره كرده و رگ هاي 
متورم شده استدالل و منطق، جدل احسن و دلسوزي حاكم خواهد 
شد. متاسفانه اين روزها در خانه ملت شاهد حركاتي هستيم كه اميد 
مردم را به س��ردي مي برد و نگراني را دامن مي زند. اينكه عده اي باز 
هم گرد هم آيند و به يكي از بهترين فرزندان اين س��رزمين توهين 
روا دارند درست مقابل سمت و س��وي اراده مردم در انتخابات اخير 
مجلس شواراي اسالمي است. مخالفت با نظر و عملكرد نايب رييس 
مجلس في نفسه هيچ اشكالي ندارد و كسي بر آن خرده نمي گيرد، مهم 
توهين و شعار سر دادن است كه فضاي خانه ملت را متشنج مي كند 
و قطعا مردم را نگران مي سازد. گويي برخي هنوز سينه چاك فضاي 
قبلي هستند و در آن دوران پر محنت زيست مي فرمايند! مردم قطعا 
اگر به كس��ي اعتماد مي كنند و اورا به مجلس مي فرستند از او ادب، 
متانت، اخالق، جوانمردي و آرامش طلب دارند. افزون تر از آن مجلس 
محل پيوند قوميت ها و تبلور اتحاد و يكپارچگي همه ايرانيان است. 
چرا بايد مرزهاي قومي و زباني را پر رنگ كنيم و در مقابل دلس��وزي 
و س��وال از غيرت دم زنيم و از حوزه هاي خطرس��از يارگيري كنيم؟ 
نگراني آنجاست كه رفتارهايي از اين دست در مجلس خداي ناكرده 
رو به ازدياد رود و آنچه در اين ميان قرباني شود خواسته ها و تمايالت 

و مطالبات مردم باشد. بي شك اعتدال و ميانه روي 
و آرامش و كار وتالش و خيرخواهي براي كش��ور و 

انقالب خواست هميشگي موكالن ماست و جامعه ما به اندازه كافي از 
تندي و خشونت زباني و عملي آسيب ديده است. 

نگاه پارلماني
محمدكاظمي
 براي امام موسي صدرنماينده مجلس

 براي انسان
در خاورميانه امروز م��ا جان و زندگي 
انسان ها تبديل به يك عدد شده است 
با ع��ددي كه ديگر حتي حساس��يت برنمي انگيزاند. 
صدها هزار كشته در سوريه و يمن و عراق و افغانستان 
و ميليون ه��ا زن و كودك و م��رد آواره در كمپ هاي 
پناهندگي براي اغلب ما تبديل به عددي در رسانه ها 
شده اند و حرمت جان انسان روز به روز كمتر مي شود. 
سياستمداران و بازيگران جهاني انسان ها را بر اساس 
رنگ و نژاد و مذهب و جنس��يت تقسيم مي كنند و در 
اين ميان هيچ كس براي نفس انس��ان بودن آناني كه 
اسير جهنم خاورميانه ش��ده اند ارزشي قايل نيست. 
در اين روزه��اي نفرين ش��ده، خاورميانه بيش از هر 
زمان ديگري در 38 س��ال گذش��ته ج��اي مصلحان 
خردورز خود را خالي مي بيند. آناني كه »براي انسان 
به ماهو انس��ان« گرد هم مي آمدند و س��عادت و رفاه 
خود و هم كيشان خود را در فالكت و آوارگي ديگران 
نمي ديدند. آنان��ي كه دين را ن��ه در خدمت اهداف و 
اغراض سياس��ي كه »در خدمت انسان« مي دانستند 
و بش��ر را- فارغ از هر مش��خصه اي- شايسته تكريم و 
سعادت مي شمردند. امروز 38 سال از جنايت ربايش 
مردي مي گ��ذرد كه تمام عمر خ��ود را صرف جنگ 
عليه افراط و تفريط با ابزار عشق به انسان كرد. امامي 
كه روزي در كليس��ا به منبر مي رف��ت و روز ديگر در 
كن��ار يتيمان بعلبك بود و تمام هم��ت خود را صرف 
توانمندسازي و تربيت جامعه از طريق »هويت سازي« 
و »آموزش« و نه »منع« و »عادت دادن« مي كرد. در 
معادالت و گره كور خاورميانه امروز جاي مصلحي كه 
با »خوش گماني به ذات انسان« و با »آگاهي بخشي« 
و »ارتقاي توده ها« راه سوءاس��تفاده اربابان قدرت را 
سد كند، بيش از هميشه خالي است. جوانان مسلمان 

هن��وز از بي اعتمادي به نس��ل هاي 
گذشته رنج مي برند و حسرت ساختن 

جوامعي با معيارهاي خود را مي خورند و در اين ميان 
كسي نيست كه به آنان اعتماد كند و ...
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 برادر گرامي
 جناب آقاي ابوالفضل علوي  پارسا

الياس حضرتي

مصيبت وارده را تسليت گفته، براي شما و خانواده محترم 
صبر و سالمتي آرزومندم.


