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ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮای زﻣﯿﻦﺧﻮاری ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺪ
ﺗﻮرک ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮای ﻧﺎﺣﯿﻪ  3ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ دادﺳﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ( ،ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖآﺑﺎدی در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ و ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮای ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻬﺮام

رﺷﺘﻪاﺣﻤﺪی ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دادﺳﺮای ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪم )اﻣﻨﯿﺖ( ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮای ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺗﻮرک ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دادﺳﺮای ﻧﺎﺣﯿﻪ ) 3زﻣﯿﻦﺧﻮاری( را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دادﺳﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻢ دارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دو ﺳﻤﺖ ﺑﮕﯿﺮه ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪوم ﻫﻢ ﻧﺮﺳﺪ!
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