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فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت 
زیر  شرکت های  از  یکی  گل گهر 
با  که  است  گل گهر  معدن  مجموعه 
بهره گرفتن از دانش و فن آوری روز 
یکی  عنوان  به  داخلی  توان  و  دنیا 
تولید  واحدهای  پیشرفته ترین  از 
گل  منطقه  سطح  در  فوالد  و  آهن 
شرکت  این  است.  شده  مطرح  گهر 
زنجیره  کننده  تکمیل  سرآمد، 
عرضه  و  گل گهر  منطقه  در  تولید 
کننده محصوالت فوالدی در مسیر 
خلق ارزش های ماندگار برای تمامی 
ذینفعان است که در آینده نزدیک 
به تولید رقابتی محصوالت فوالدی، 
جذب و هدایت سرمایه ها و حمایت 
موثر از صنایع پایین دستی خواهد 
رسید. این شرکت عالوه بر فعالیت 
دارد،  معدن  حوزه  در  که  حرفه ای 

نیز  را  اجتماعی  مسئولیت های  به  عمل 
سرلوحه کار خود قرار داده و معتقد است 
نشاط  و  شور  می تواند  مسئولیت ها  این 
از  یکی  بیاورد.  ارمغان  به  را  اجتماعی 
کارهایی که در این حوزه انجام شده است 

مرمت خانه مرحوم دکتر صادقی است.
روابط  مدیر  فریدونی؛  هادی  مهندس 
گل  فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  عمومی 
گهر در این رابطه عنوان کرد: در سال 98 
مجمع  و  شرکت  این  بین  تفاهمنامه  یک 
شرکت  این  که  شد  بسته  سالمت  خیرین 
گردید  متعهد  آهن  توسعه  شرکت  آن  در 
و  سازی  باز  را  صادقی  دکتر  مرحوم  خانه 

نماید.  تعمیر 

و  تعهدات  طبق  افزود:  ادامه  در  وی 
به  آینده  روز  چند  تا  پروژه  این  قرارداد 
تعمیر  بود  بنا  ابتدا  در  و  می رسد  اتمام 

جلسه  طبق  اما  باشد  شرکت  عهده  بر  آن 
بهره  امیدواریم  سالمت  خیرین  مجمع  با 
برداری و نگهداری از آن به شرکت توسعه 

آثار  سایر  همانند  تا  شود  واگذار  آهن 
قدیمی شهر بعد از تعمیر فرسوده نشود. 

مرمت  باید  ابتدا  داد:  ادامه  فریدونی 
سپس  و  شود  انجام  کامل  صورت  به 
جامعی  تصمیم  آن  کاربری  به  نسبت 
این  برنامه  افزود:  وی  شود.  گرفته 
یک  عنوان  به  خانه  این  که  است 
استفاده   درمانی   و  فرهنگی  مجموعه 

شود. 
در کنار آن کارهای دیگری از جمله 
احداث موزه آثار دکتر صادقی هم در 
دو  واقع  در  شد.  خواهد  گرفته  نظر 
قسمت درمانگاه خیریه و موزه مرحوم 
دکتر صادقی حتماً در کاربری این بنا 

کاربری های  اگر  و  شد  خواهد  لحاظ 
تصمیم  یک  در  باشد  الزم  هم  دیگری 

جامع در آینده به آن اضافه می گردد.
در همین رابطه با قربانی؛ مدیر عامل 
کردیم  گفتگو  سالمت  خیرین  مجمع 
وی اینگونه عنوان کرد: در مورد تعمیر 
زیادی  تالش های  صادقی  دکتر  خانه 
این  گرفتیم  تصمیم  وقتی  دادیم  انجام 
کار را انجام دهیم همه پای کار آمدند 
شرکت  عامل  مدیر  محیاپور،  مهندس 
از  که  گهر  گل  فوالد  و  آهن  توسعه 
خیرین  مجمع  مدیره  هیات  اعضای 
کرد  همکاری  کرد  اعالم  است  سالمت 
خانه  تعمیر  هزینه  اعظم  قسمت  و 
البته  شد  پرداخت  شرکت  این  توسط 
متولی  اینکه  به  توجه  با  نماند  ناگفته 
این خانه آستان قدس رضوی می باشد 
و بخشی از این هزینه را از آنجا تامین 
شد و شهرداری و اتحادیه صنف مصالح 
توان  حد  در  همشهریان  و  ساختمانی 

کمک کردند. 
دکتر  خانه  افزود:  ادامه  در  قربانی 
و  می شود  تمام  دیگر  روز  چند  تا  صادقی 
موزه  را  آن  از  بخشی  داریم  تصمیم  گفت 
پژوهش  به  آن  از  بخشی  و  پزشکی  آثار 
به  را  آن  از  بخشی  و  پزشکی  تحقیقات  و 
هستند  خیر  کار  داوطلب  که  پزشکانی 

اختصاص دهیم. 
مدیر عامل مجمع خیرین سالمت افزود: 
سبکی  به  را  خانه  سردر  داریم  تصمیم 
قدیمی سنتی و کوچه را سنگ فرش کنیم 
تا نماد قدیم خانه حفظ شود وی در پایان 
در  که  مسوولینی  و  همشهریان  تمامی  از 
این راه کمک کردند تقدیر و تشکر نمود.  

به همت شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر صورت گرفت؛

مرمت خانه تاریخی دکترصادقی با کاربری درمانی

در راستای افزایش مسوولیت پذیری و پاسخگویی، مبارزه با فساد اداری و پیشگیری و کشف 
جرم سامانه شفافیت استانداری کرمان راه اندازی شد. این سامانه، در قدم نخست، آیتم هایی 
از جمله مجامع، پژوهش ها، مدیران دستگاه و.. . را بارگذاری کرده و در حال تکمیل محتوای 

آیتم های مورد نظر است. 
کارکنان  و  مدیران  حقوقی  فیش های  نمایش  و  بارگذاری  است،  آن  از  حاکی   شنیده ها 
استانداری در آینده ی نزدیک در دستور کار قرار گرفته است . این پورتال به صورت مستمر از 

/https://shafaf-gov.kr.ir:نظر محتوا و بستر به روز خواهد شد.آدرس سامانه

سامانه شفافیت 
استانداری کرمان 

راه اندازی شد 

خبــر
مجتمع گردشگری مسیر فهرج زاهدان افتتاح می شود

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فهرج گفت: مجتمع گردشگری مسیر فهرج - زاهدان به زودی 
افتتاح می شود. حمیدوحیدزاده با اشاره به اینکه مساحت این مجتمع پنج هزار متر مربع و توسط بخش خصوصی در حال ساخت 
است بیان کرد: در حال حاضر 70درصد این پروژه به اتمام رسیده است. رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان فهرج اظهار کرد: تاکنون برای ساخت این مجتمع گردشگری یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از سوی سرمایه گذار 
هزینه و دو میلیارد و پانصد میلیون تومان نیز از محل تسهیالت خود اشتغالی روستایی برای تکمیل و تجهیز آن اعطا شده است.

 تزریق دو دز واکسن، 
شرط استفاده از اماکن تفریحی در ایام عید 

مدیریت  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  رئیس  کرمان:  فردای 
بیماری کرونا با تاکید بر این که برای مهار سویه ی اومیکرون نیازمند تسریع 
در روند تزریق دوز سوم واکسن هستیم، از مردم خواست مردم برای حفظ 

سالمت عمومی برای تزریق واکسن اهتمام ورزند.
در  شهری  بین  ترددهای  درخصوص  همچنین  میراحمدی  سیدمجید 
ایام نوروز، تاکید کرد: »این پیشنهاد به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
ارائه می شود که شرط استفاده از هتل و اماکن تفریحی، تزریق دو دوز 
واکسن و مشخص بودن شرایط سالمت باشد«. معاون وزیر کشور اضافه 
کرد: »براساس نظرات تخصصی وزارت بهداشت، برای عبور از پیک ششم 
بیماری که سویه ی غالب آن اومیکرون است موثرترین گزینه، تزریق دوز 
سوم واکسن است و برای همین باید به تزریق دوز سوم در کشور اهتمام 

جدی داشته باشیم«.
وی با تاکید بر این که هرگونه محدودیت بر اساس نظام هوشمندسازی 
اعمال می شود، گفت: »در هوشمندسازی محدودیت ها، تاکید بر مشخص 
بودن وضعیت بیماری فرد خدمات گیرنده است و برای همین ضرورت دارد 
همگان نسبت به تزریق به موقع واکسن و رعایت اصول بهداشتی حساسیت 

الزم را داشته باشند«. 
به  کرونا  بیماری  مدیریت  انتظامی  و  اجتماعی  امنیتی،  کمیته  رئیس 
تمایل دارند توصیه کرد: »در مدت  ایام  این  به سفر در  هموطنانی که 
باقیمانده به تزریق دو دوز واکسن اقدام کنند و آن هایی که دو دوز واکسن 

را تزریق کرده اند، هم برای ایمنی بیشتر دوز سوم را تزریق کنند«.
وی اضافه کرد: »مطابق گزارش مسئوالن وزارت بهداشت شرایط بیماری 
کرونا در کشور در مرحله ی پیک قرار دارد و در این راستا باید با رعایت 
۱00 درصدی مقررات بهداشتی به صورت استفاده از ماسک و اجتناب از 
حضور در دورهمی هم تالش کنیم هر چه سریع تر مدت شیوع بیماری در 

کشور کاهش یابد«. 
و  تاالرها  رستوران ها،  بر  فعال  و  مستمر  نظارت  خواستار  میراحمدی 
سینماها در کشور شد و گفت: »باید مصوبه ی ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا که بر ظرفیت ۳0 درصدی در مکان های مسقف تاکید دارد به شکل 
موثری رعایت شود«. وی همچنین به موضوع سفر به عتبات عالیات در 
عراق هم اشاره کرد و افزود: »مردم عزیز ایران برای سفر به عتبات عالیات 
باید تزریق دو دوز واکسن و داشتن تست پی سی آر منفی را داشته باشند«.

معاون وزیر کشور یادآور شد: »در صورتی که هر دو کشور ایران و عراق در 
مرزهای کشور از افرادی که دارای عالئم بیماری هستند اقدام به تست گیری 
کنند، رایگان می شود«. میراحمدی اظهار کرد: »برای عبور از پیک ششم 
بیماری مسیری جز تقویت رعایت دستورالعمل های بهداشتی بهداشتی و 
تزریق دوز سوم واکسن نداریم و برای همین باید با اطالع رسانی مسئوالنه و 
هدفمند، هم میزان رعایت پروتکل های بهداشتی و هم آمار تزریق دوز سوم 

واکسن به نحو مطلوبی ارتقا یابد«.

   خبر

      سحر لشکری

  عکس : سید محسن فروزنده

  مهنـدس فریدونـی: برنامـه ایـن اسـت که ایـن خانه بـه عنوان یـک مجموعه 
فرهنگـی و درمانی  اسـتفاده شـود.  در کنـار آن کارهای دیگـری از جمله احداث 
مـوزه آثـار دکتـر صادقـی هـم در نظـر گرفتـه خواهـد شـد.  اگـر کاربری هـای 
دیگـری هـم الزم باشـد در یـک تصمیـم جامـع در آینده بـه آن اضافـه می گردد.
 قربانـی؛ مدیـر عامـل مجمـع خیریـن سـالمت: در مـورد تعمیـر خانـه دکتـر 
صادقـی تالش هـای زیـادی انجام دادیـم وقتـی تصمیم گرفتیـم ایـن کار را انجام 

دهیـم همـه پـای کار آمدند


