ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺷﻬﺪاء و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻈﻬﺮ ﺻﻼﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺷﻬﺪاء و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻈﻬﺮ ﺻﻼﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪ رﺿﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺳﺮاﯾﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﻣﻈﻬﺮ ﺻﻼﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ ﻣﺮزو ﺑﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺮﮐﺎ در ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﯿﺪ رﺿﺎﯾﯽ ﺿﻤﻦ ادای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان
ﮔﻔﺖ :اﯾﺜﺎرﺟﺎن در راه ﻋﻘﯿﺪه و دﻓﺎع از ﻣﯿﻬﻦ ﯾﮏ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق و اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و رﯾﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد
ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺎم ﺷﻬﺪاو اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﺣﺘﺮام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻌﺰز ﺷﻬﺪا ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان و
آزادﮔﺎن دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ارزﺷﻬﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺮﮐﺎء ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﻫﻮن ﺧﻮن ﻫﺰاران ﺷﻬﯿﺪ و ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در دﻓﺎع از ارزﺷﻬﺎی واﻻی اﺳﻼﻣﯽ و
اﻧﻘﻼب ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﻮﮐﺘﯽ راد ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ در اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ در راه ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪا و اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ و
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮐﺎری ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰود :ﺗﮑﺮﯾﻢ و دﯾﺪار از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﺪاو اﯾﺜﺎرﮔﺮان
وﻇﯿﻔﻪ اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ادای وﻇﯿﻔﻪ و ادای دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺪای
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﺘﻮان اﻧﺠﺎم داد.
ﺷﻮﮐﺘﯽ راد در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻌﺪاد اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ را در ﻣﺠﻤﻮع  14ﻧﻔﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای
ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺪاد اﯾﺜﺎرﮔﺎن  28ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺘﮕﯽ ،اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ  14اﯾﺜﺎرﮔﺮﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ در اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺑﯿﻦ  14اﯾﺜﺎرﮔﺮ اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ 8 ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ 5 ،ﻧﻔﺮ ﺑﺮادر ﺷﻬﯿﺪ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رزﻣﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ وزارت ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ در ﺧﺼﻮص اﯾﺜﺎرﮔﺮان در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮاﺳﺖ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﻮﮐﺘﯽ راد ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آﻗﺎی روح ا ...رﺿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﻗﺎی روح ا..
رﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮادر ﺷﻬﯿﺪ "ﻋﻠﯽ رﺿﺎﯾﯽ" در ﭘﺴﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاﯾﺎن از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  95ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺷﻬﯿﺪ رﺿﺎﯾﯽ در  27ﻓﺮوردﯾﻦ  66در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯿﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ درﺟﻪ رﻓﯿﻊ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ اﻫﺪاء ﻫﺪﯾﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻫﺎی ارزﻧﺪه ﺷﻬﯿﺪ رﺿﺎﯾﯽ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.
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