2

شماره 1121

■

خبر

شنبه  18فروردین 1397

negarestan76

آیا تعدیل نیرو راه خروج از بحران است؟

ادامه مشکالت کارگری درکارخانه فریکو
| تجمع کارگران فریکو روز پنجشنبه مقابل اداره کار |

گروه خب�ر :کارخانه فرآوردههای روغنی
ای��ران « فریک��و» یک��ی از مهمتری��ن
کارخانجات تولیدی در کشور است که از
 25س��ال قبل با ظرفیت تولید  800تن
روغن جامد و مایع در سیرجان راهاندازی
شده و در این سالها تأثیر خوبی ،هم در
بحث تولید و اقتصاد و هم در اشتغالزایی
داشته اس��ت .کارکرد این کارخانه اما در
یک دهه گذشته با فراز و فرودهایی همراه
بوده که کم کردن نیروهای ش��اغل ،عدم
پرداخت ب��ه موقع حقوقها و مش��کالت
جنبی دیگر از آن جمله بوده است.
آخری��ن چالش ای��ن کارخان��ه مربوط به
اعتراضات اواخر س��ال  96و دست از کار
کشیدن اکثریت کارکنان شرکت بهخاطر
آنچ��ه «ع��دم پرداخت حق��وق و پاداش
عیدی و معوقات قبلی میگفتند» در اواخر
اسفند بود که برای مدتی به تعطیلی خط
تولید کارخانه انجامید .اکنون اما در اولین
هفته پس از تعطیالت نوروز خبر رس��ید
کارخانه دس��ت به تس��ویه حساب برخی
ش��اغلین و تعدی��ل نیرو در س��ال جدید

زده که به گفته معترضین با ش��عار سال
مبنی بر حمای��ت از تولید و کاالی ایرانی
همخوانی ندارد .اگرچه تماس نگارس��تان
با مس��ئوالن کارخان��ه فریکو برای اطالع
از میزان احتمالی نی��رو چندان نتیجهای
نداشت ،اما منابع غیر رسمی این تعداد را
ح��دود یکصد نفر ولی برخی منابع حدود
بیس��تویک نفر اع�لام میکنند هرچند
ک��ه این ارقام قابل تأیید نیس��ت .از میان
نیروهای در حال تعدیل با یکی از کارکنان
با سابقه فریکو که میگفت سابقه حدود
 17سال کار در فریکو دارد تماس گرفتیم
و علت را جویا ش��دیم که گفت :علتش را
نمیدانم فقط از من خواسته شده بروم و
تسویه حساب کنم .او گفت :من مسئول
یکی از قس��متهای حساس این کارخانه
بودم که چند روز قبل طی تماسی از من
خواسته شد دیگر سرکار نروم و بعدا ً برای
تسویه حساب مراجعه کنم.
وی گف��ت :واقعاً این موضوع باعث نگرانی
ماس��ت چرا که  17س��ال تم��ام با کم و
کاستیهای کارخانه س��اختهایم و اکنون

ک��ه مطالباتمان را خواس��تهایم اینگونه
جواب ما را میدهند .در حالیکه تماس با
مسئوالن کارخانه فریکو میسر نشد رئیس
دفت��ر معاون بهره برداری ش��رکت کوتاه
گف��ت :این تصمیمی اس��ت که در هیأت
مدی��ره ش��رکت در تهران اتخاذ ش��ده و

همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع) صورت میگیرد

سخنرانی آیت ا ...علما در سیرجان
سخنرانی ساالنه حضرت آیت ا ...علما امام جمعه کرمانشاه از روز چهارشنبه این هفته پس از نماز مغرب و عشا
السالم)
در سیرجان آغاز میشود .حجت االسالم والمسلمین یوسفی امام جماعت مسجد امام موسی کاظم (علیه ّ
با اعالم این خبر اظهار داشت :این مراسم به مدت سه شب در این مسجد واقع در خیابان غفاری برگزار میشود.
وی از مردم عالقمند خواس��ت در ماه عزیز رجب و در این ایّام خجس��ته در این مراس��م معنوی شرکت و با امام
جمعه سابق سیرجان دیدار نمایند.

دکتر منظری توکلی رئیس دانشگاه آزاد استان خبر داد

هیأت امنای دانشگاه آزاد
استان مشخص شدند

گ�روه خبر :رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی استان از
انتصاب دکتر پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در
مجلس بهعنوان عضو هیأت امنای این دانشگاه خبر
داد و گفت :تا ح��دودی اکثریت اعضای هیأت امنا
مشخصشدهاند.
وی در گفتگو با نگارس��تان گفت :هیأت امنای این
دانش��گاه تعدادی عضو حقوقی ش��امل اس��تاندار،
امامجمع��ه ،نماین��دگان وزرای بهداش��ت و علوم،
نماینده نه��اد رهب��ری و نماینده ش��ورای انقالب
فرهنگی هس��تند و تع��دادی عضو حقیق��ی دارند

که عبارتاند از دکتر زاه��دی و دکتر پورابراهیمی
نماین��دگان کرم��ان ،دکتر میثم ط��ارم ،دکتر علی
یعقوبیپ��ور ،دکتر علیرضا منظ��ری توکلی و دکتر
عنایتا… معافی.
وی اف��زود :دکت��ر رهبر رئی��س دانش��گاه آزاد نیز
بهعن��وان رئیس هی��أت امنا و اینجان��ب بهعنوان
رئیس دانشگاه آزاد اس��تان دبیر این هیأت هستم.
وی گف��ت :جلس��ات هیأت امنا بهص��ورت فصلی و
درمجموع  4بار در سال تشکیل میشود و مصوبات
آن با حضور  10نفر قابلاجراست.

من اطالع بیش��تری ندارم و بدون توضیح
بیشتر تلفن را قطع کرد .در ادامه با رئیس
اداره کار منطقه وی��ژه تماس گرفتیم که
او به نگارس��تان گفت :بنا به اطالعی که
مدیران کارخانه به ما دادهاند اعالم کردند
به دلیل مش��کالت تولی��د و نقدینگی با

توضیحی بر چگونگی
حقوق کارکنان دولت
در سال جاری
سخنگوی کمیسیون مجلس ،در توضیحی
درب��اره میزان افزایش حق��وق کارکنان در
س��ال جدید گفت :حق��وق کارکنان اگر بر
اس��اس وس��ع و توان مالي دول��ت افزايش
ياب��د ،از آن اس��تقبال ميش��ود چراک��ه
ميدانيم وضع حقوق��ي کارکنان اداري به
صورت رس��مي ،پيماني و شرکتي مناسب
نيست.
س��خنگوي کميس��يون تلفيق اف��زود :اگر
بخواهي��م قدرت اقتص��ادي کارکنان را در
حد سال گذشته نگه داريم ،حداقل بايد به
ميزان تورم که ازجانب مراجع رس��مي 11
درصد اعالم شده است حقوق آنها افزايش
ياب��د .وي ادامه داد :آنچه درب��اره افزايش
حقوق عملياتي ش��ده اس��ت بايد براساس
قانون و توس��ط س��ازمان برنام��ه و بودجه
انجام ش��ود که مجلس نيز اي��ن اختيار را

راه و بیراهه
حمایت از
کاالی ایرانی
علی میرزاخانی
«حمایت از کاالی ایرانی» بهعنوان ش��عار س��ال  ۱۳۹۷چگونه تحقق مییابد؟
تجربه نش��ان میدهد که شعارزدگی و عملزدگی دو چالش اصلی دستگاههای
دولتی و س��ایر نهاده��ا در مواجهه با این نوع اهداف ملی بوده اس��ت .به همین
دلیل ،نتیجه نهایی میشود انبوهی مصاحبه و همایش در کنار برخی راهکارهای
دمدستی همچون توزیع امتیازات مختلف شامل وام ارزان ،زمین مجانی یا دالر
ارزان با چاشنی تصمیمات بخشنامهای .اما برای غلبه بر این دو چالش در مسیر
حمایت از کاالی ایرانی ،منطق حکم میکند ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که
آیا الگوی مش��خص و موفقی در حمایت از کاالی ملی میتوان یافت؟ در پاسخ
میگوئی��م :چین به باور اکثر صاحبنظران اقتصادی در چند دهه اخیر ،الگوی
بسیار موفقی را در زمینه حمایت از کاالی ملی به نمایش گذاشته بهگونهایکه

تقدیر و تشکر

بدینوسیله از تشریف فرمایی سردار فرماندهی محترم
انتظامی استان کرمان ،جانشین محترم فرماندهی انتظامی
استان ،فرمانده و جانشین محترم انتظامی شهرستانهای
سیرجان ،شهربابک ،بافت ،بردسیر و ارزوئیه ،ریاست محترم
پلیس اطالعات ،پلیس راه ،پلیس راهور ،رؤسا و کارکنان
محترم راه آهن ،دانشگاهها ،آموزش و پرورش و کلیه پرسنل
محترم انتظامی کرمان ،سیرجان و سایر شهرستانها که در
مراسم تشییع ،تدفین ،ترحیم و خاکبندان

مرحوم کربالیی شیرعلی جهانشاهی

شرکت نمودهاند ،تقدیر و تشکر به عمل میآید.

خانواده جهانشاهی

حدود بیس��ت ویک نفر از پرسنل تمدید
قرار داد نمیش��ود .وی گفت :بر اس��اس
قانون این کار اشتباه نیست و بعد از اتمام
زمان قرار داد میتوانند با هر شخصی که
نخواستند تمدید قرار داد نکنند .در همین
حال یکی دیگر از کارکنان ش��رکت که او
هم در فهرس��ت تسویه حس��ابها قرار
دارد گفت :این برخوردها نوعی بیعدالتی
و بازی با آبروی افراد اس��ت .ما جز دفاع از
حقوق پرسنل کاری نکردیم که بخواهند
تسویه حس��ابمان کنند و مگر با کاهش
فقط بیس��ت نفر مشکل نقدینگی شرکت
حل میشود که این توجیهها را برای کنار
گذاشتن ما میآورند.
این گ��زارش را در حالی به پایان میبریم
ک��ه ش��نیدیم عص��ر پنجش��نبه عدهای
از معترضی��ن با مس��ئوالن ش��هر دیدار
و خواس��تار ح��ل مشکلش��ان ش��دهاند.
علیایح��ال ح��ق گفتگوی بیش��تر برای
دوطرف ماجرا یعنی کارکنان برکنار شده
و مدیران ش��رکت برای توضیح بیشتر در
این رابطه محفوظ است.

همزمان به سه هدف «کاهش میل به واردات» « ،افزایش گرایش به کاالی چینی
در داخل چین» و مهمتر از این دو« ،فتح روزافزون بازارهای جهانی» بهویژه بازار
غرب دست یافته است .آمریکاییها همواره پیشروی چین در بازار غرب را نوعی
اعالن جنگ توصیف کردهاند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده است .جنگ
ارزی چیس��ت؟ باور صحیح چینیها این بود که تعرفههای باال یا ممنوعسازی
واردات ،سیاس��تی ناکارآمد اس��ت که اثربخشی الزم را برای تحقق بخشیدن به
اهداف تعیین ش��ده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند .در این
مس��یر ،چینیها برای از توجیه انداختن واردات و گرانسازی کاالهای وارداتی،
سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفهای کردند .البته این سیاست ارزی یک
سیاس��ت پولی پش��تیبان هم دارد که تورم را در سطوح بسیار پایین  -زیر پنج
درصد  -مهار میکند و از یک طرف باعث عدم افزایش هزینه تولید کاالی داخلی
شده و از طرف دیگر ،هزینه تأمین مالی را کاهش میدهد .پیشبرد همزمان این

جناب آقایان
مسعود و منصور اسدی
ضایعه درگذشت خواهرزاده گرامیتان مرحوم حسین
اسدی را حضور شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض
نموده ،از خداوند متعال برای آنمرحوم اجر جزیل و
برای بازماندگان صبر جمیل خواهانم.

مهندس حمیدرضا یاوری
یاوران صنعت

به دولت داده اس��ت ک��ه در يک محدوده
خاصي و براساس پيش��نهاد دولت ،حقوق
کارکنان افزايش يابد.
يوسفنژاد با اشاره به تعيين سقف افزايش
حقوقها در س��ال  ،97يادآور شد :سياست
مجلس اين است که افزايش حقوقها براي
کس��اني که حقوق آنها پائين بوده بهويژه
حق��وق بگيران زير  2ميليون تومان اعمال
ش��ود که به آن افزايش پلکاني نزولي گفته
ميشود و اين افزايش براي قشرهاي پائين
و متوس��ط جامعه بيشتر باشد .وي تصريح
کرد :سازمان مديريت و برنامهريزي بايد بر
اس��اس توان اقتصادي کشور و قانون عمل
کند و اگر دس��تگاههايي متقاضي افزايش
حقوق هس��تند بايد بر اساس قانون و توان
مالي کشور در سازمان برنامه و بودجه اين
افزايشها عمل شود.

دو سیاست ،دو دستاورد مهم و پایدار برای چین به همراه داشته است :افزایش
رقابتپذیری کاالهای داخلی و افزایش عایدی تولیدکنندگان از محل صادرات.
سخن بر سر این نیست که الزاماً باید از الگوی چینی تقلید کرد؛ اما قطعاً نباید
اس��لحه ارزی را به س��مت نیروهای خودی نشانه گرفت و میتوان ثابت کرد
که سیاس��تگذار اقتصادی در ایران دهههاست که اسلحه را معکوس گرفته
اس��ت .بهعنوان مثال در برش زمانی سال  84تا  89که شاهد روند روزافزون
واردات هس��تیم همزمان با دو برابر ش��دن شاخص قیمتها ،نرخ ارز تثبیت
شده است .مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد
کاالی ایرانی در این مدت دو برابر ش��ده اما قیمت خرید سبد کاالی وارداتی
ثابت مانده و نتیجه این معادله مش��خص اس��ت .این الگو در دوره  92تا 96
نیز کم و بیش تکرار ش��د .الگوی ایرانی یا همان نش��انه گرفتن اسلحه ارزی
به س��مت نیروهای خودی عالوهبر اینکه باعث حذف تولیدکنندگان داخلی
به نفع خارجیها میش��ود ،اثر س��وء دیگری نیز در دل خود دارد و آن اینکه
باعث جهش و ش��وکهای دورهای در بازار ارز و س��ایر بازارها میشود .پیامد
ای��ن جهشها ،منحرف کردن انرژی نیروهای بالقوه اقتصادی از فعالیتهای
مولد به فعالیتهای س��فتهبازانه اس��ت که تخریب مضاع��ف تولید را در پی
دارد .بنابراین راهی جز عبور از الگوهای شکستخورده وجود ندارد که البته
مقاومت ذینفعان را بهدنبال خواهد داش��ت .بنابر آنچه گفته شد میتوان با
اتخاذ سیاست درست در حوزه ارز و اقتصاد و برنامهریزی صحیح در افزایش
کیفیت کاالی ایرانی از شعارها عبور کنیم و عم ً
ال کاالی وطنی را مورد حمایت
قرار دهیم تا به هدف اساس��ی و ملیمان یعنی توس��عه و بسط کاالی خوب
ایرانی برسیم /دنیای اقتصاد

خواهران
عزیـز
فتاحـی

از دست دادن پدر صبری عظیم
میخواهد که جز از درگاه حضرت حق از کس دیگری
نمیتوان در این راه کمک خواست.
ما را در غم از دست دادن پدر مهربانتان مرحوم حاج
فریدون فتاحی شریک بدانید.

انجمن خیریه روزنه امیـد

تریبون آزاد خوانندگان

پیامک 3000 7258 :

 5791با تبریک سال جدید به
همه شما و همش��هریان امیدوارم
سال نو برخالف سال  96که خیلی
حادثه داش��ت اخبار خوش��ایندی
برای ما مردم داشته باشد و از دولت
س��ر همه خدا یک کار نصف و نیمه
هم که شده امسال برای ما جوونای
بیکار جور کنه.
 7033با س�لام قب ً
ال گزارش��ی
چاپ کردی��ن در مورد گذش��ت از
قصاص جوانی به شرط ازدواج ،باالی
خبرتیتر زدین ازدواج  2خواهرمقتول
با برادران قاتل اما درشرح خبرآمده
ازدواج 2خواه��ر قات��ل با ب��رادران
مقتول! آخرش نفهمیدیم کی با کی
قراره ازدواج کنه؟
نگارس�تان :تیتر ب�االی خبر
درست است «گذشت از قصاص
به شرط ازدواج خواهران مقتول
با ب�رادران قات�ل»  .در متن چه
نوش�ته ش�ده و ی�ا خواندهای�د
نمیدانیم اما ش�رط پدر مقتول
ب�رای گذش�ت از قص�اص قاتل
فرزن�دش« ازدواج برادران قاتل
با خواه�ران مقتول» ب�ود که بر
همی�ن اس�اس قات�ل از قصاص
نجات یافت .
 6751قاب��ل توجه ،مس��ئولین
محترم گلگهر! خاکبرداری معدن
راه ارتباطی اهالی کفه مر را مسدود
ک��رده و م��ا بای��د از ج��اده خاکی
خیلی خراب بروی��م .چند کیلومتر
راهمان دورتر شده .هر روز معدن را
گس��ترش میدهند و راه ما را دورتر
میکنند .االن مدت 5سال است که
قرار است این جاده آسفالت شود ولی
هنوز که هنوز است بهجز خاکریزی
و مس��دود کردن راه قبلی هیچ کار
دیگهای نشده .اینها به کنار ،ما اگر
شب از اینجا عبور کنیم جاده را گم
میکنیم .چارهای برای ما بیندیشید.
 1952ساخت و ساز پل زیرگذر
مکیآباد ب��ه موزه تاریخ پیوس��ت!
ازمسؤلین مربوطه تقاضای پیگیری
داریم...اگ��ه بهان��ه قیم��ت ب��االی
مطرح ش��ده توسط س��اکنان است
از راههای قانونی استفاده کنید .اگر
نمیتوانس��تید توی ش��هر یک پل
بسازید چرا شروع کردید و وسط کار
آن را رها کردید.
 1124 با س�لام و تش��کر من
برای رضای خدا س��ند خانه خودم
را ضمانت گذاش��تم که یک زندانی
را از زن��دان بی��رون بی��اورم .او پول
طلبکار را نتونست جور کند ،طلبکار
خانه ما را ظالمانه بنام خود زد االن
چهار ماه اس��ت که آواره شده ایم .از
خیرین محترم تقاضا دارم به خاطر
ّ
خدا هم که شده ما را از بیخانمانی
نج��ات دهند .اجر ش��ما با حضرت
سیدالشهداء.
 2452ای کاش ش��ورا و
شهرداری سری به کوچههای تنگ
و پر از چاله و چوله بافت قدیم شهر
در دو طرف خیابان آیت ا ...سعیدی
که وسط شهرم هست میانداختند
تا ببینند در چه شهری مسئولاند
و م��ردم اینجا چه میکش��ند در
زمستان و تابستان.
 8579خدایی امسال شهرداری
قبل از نوروز کمی به شهر رسید و
 4تا گلکاری تو ورودیها و بلوارها
درست کرد .البته شهرداری یادش
نرود گلکاریها را آب بدهد .نوروز
تموم شد گلها خشک نشوند .چند
روز پیش گلهای سه راهی کرمان
وسط بلوار روبروی پارک صبوری از
بیآبی پژمرده شده بودند.

 2587بهخاطر س��ال نو هم که
شده فامیلهایی که با هم اختالف
داشتند دیگه ادامه ندهند .االن داماد
دایی من با خانواده همس��رش چند
س��ال است که بگو مگو دارند و این
وسط همس��ر اوس��ت که باید رنج
بکش��د و نداند طرف ک��دام یکی را
بگیرد .پدرش یا شوهرش را .از این
دس��ت اختالفها زیاد است سعی
کنید تو سال جدید برطرف بشه.
 0114 آس��فالت خیابانه��ا و
بلوارها فقط به مرکز شهر ختم نشود.
ش��هرداری به دیگر نقاط نیز توجه
داشته باشد ازجمله بلوار عباسپور،
بلوارهجرت ،بلوارفاطمیه و بلوار نماز
و  ...به فضاهای سبز نیز توجه داشته
باشید تا سال خوبی برای همشهریان
فراهم شود.
 5847با اینکه بهصورت قطعی
نوش��ته بودید دفن در بهشت زهرا
دیگر ممنوع شده و انجام نمیشود
اما من خودم ش��اهد بودم که شد.
چرا؟
نگارس�تان :در همین رابطه
امروز در این شماره با مسئوالن
متوفیات ش�هرداری گفتگویی
انجام شده است.
 2548پس��ری هس��تم بیست
و هشت س��اله که بهخاطر نداشتن
پول نه توانس��تم ادامه تحصیل بدم
و نه امکانی برای خودم فراهم کنم
ازدواج کن��م .پدرم کارگ��ر روزمزد
است که درآمد درستی ندارد ،خودم
هم بیکارم .دعا کنید امس��ال مردم
مشکالت شون برطرف بشه و افراد
مثل من به خاطر بیکاری و کم پولی
سرگردان نشویم.
 9101 خدای��ا چ��را بعض��ی از
رانندگان فقط فکرخودشون هستند
و یه ن��گاه تو آیینه نمیکنند؟ .فکر
نکن��م ک��ه آین��ه ماش��ین را برای
خوش��کلی گذاش��ته باش��ند .باید
ماش��ین عقبی این قدر بوق بزنه تا
راننده جلوی متوجه بشه راه بده.
 0985باس�لام و خسته نباشید
خدمت همش��هریهای نگارستانی
ممن��ون که تقاضای ما چاپ ش��د.
خیری معرفی
حاال مارو به یک آدم ّ
خیر ،منزل
کنید تا باکمک ش��ما و ّ
ما پس گرفته شود باسپاس فراوان.
حتماً چاپ شود.
 4123پرون��دهای در واح��د
امالک شهرداری س��یرجان دارم و
قریب به  4س��الی است که مدام به
شهرداری سر میزنم .در این مدت
چندین ش��هردار و سرپرست عوض
ش��دهاند و مدام آسانسور شهرداری
خراب اس��ت و باال و پایین شدن از
طبقات سخت است.
همس��رم بیمار است و با وجود
چندین سال سابقه کا ِرکارگری در
ش��هرداری ولی اکنون نه او را بکار
میگرند و ن��ه نام��هی اخراجش را
مینویسند که حداقل بیمه بیکاری
بگیریم .این در حالی اس��ت که در
روزهای گذش��ته حتی ن��ان خالی
برای خوردن در خانه نداشتیم  .تازه
از برخ��ورد فیزیکی غیر موجه یکی
از مس��ئوالن ش��هرداری با همسرم
چیزی نمی گویم .اگر به خدا اعتقاد
دارن��د بدانند که خدا تقاص خواهد
گرفت.
 9101آق��ای ش��هردار خودت
 5نفرکارگر دادی به ش��رکت برای
خدمات ش��هر دوب��اره آنه��ا را از
ش��رکت گرفتی برای ر فتگری که
مردم بگن عجب ش��هرداری است!
پدر کارگر میسوزه از خدا بترس.

مرد نکونام نمیرد هرگز11 / .....
از ش�مارههای قب�ل در این س�تون معرفی افرادی را ش�روع
کردهایم که در امور خیر از بقیه پیشی گرفته و در دنیا و آخرت
برای خود توشهای اندوختهاند ...
◄ مرحومه معصومه اسدی پاریزی
از زمینههای افتخ��ار ،بالندگی ،ایمان وایثار
یک انس��ان فق��ط میتواند کاره��ای خیر و
خداپس��ندانه باش��د ،چون ای��ن فرصتی را
فراهم میآورد تا انس��ان ب��ه اعماق وجدان
خدایی وانسانی خود بیندیشد ودرراه کمک
ب��ه دردمندان ونیازمندان از هیچ کوشش��ی
دریغ ننماید.
مرحوم��ه حاجیه معصومه اس��دی پاری��زی یکی از همین انس��انهای
خیرخ��واه و نیکاندی��ش بود .او پیوس��ته ب��ه فکر کمک ب��ه بیماران
ودردمندان بود تا سببی شود برای آرامش و آسایش آنان .او که ورثهای
نداش��ت دانست دارایی و اموالش را در کجا خرج کند تا باقی الصالحاتی
برای خودش بهجا گذارد .مرحومه معصومه اس��دی در سال  1388خانه
مسکونی خود را واقع در پاریز با عشق و ایمان وقف ایجاد مرکز درمانی
آنجا کرد وجمعیت هالل احمر را متولی آن قرار داد تا با همکاری مجمع
خیرین س�لامت برای استفاده بهتر و بیش��تر از این مرکز درمانی برای
ّ
مردم نیازمند کاری بش��ود .یقیناً دعای خیر صدها دردمند رها ش��ده از
رنج دشوار بیماری ،بدرقه راهش خواهد بود.

