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قطب فوالد خاورمیانه را 
دستمایه شایعات نکنیم 

مرتضی بلوکی

شرکت فوالد مبارکه به عنوان تبلوری عالی از 
اقتصاد مقاومتی، نباید دستمایه تفرقه افکنی و 

شایعه پراکنی عده ای سودجو قرار بگیرد.
فوالد مبارکه اصفهان به عنوان قطب فوالد 
خاورمیانه در تقویت توانمندی کشور و اقتصاد 
مقاومتی نقش بســزایی دارد. چه بسا این امر 
به مذاق دشمنان نظام خوش نیاید و درصدد 
تفرقه افکنی و ایجاد نگرنی ها و اضمحالل آن 
برآیند. به نحوی که در روزهای اخیر با انتشار 
اخبارهای پــی در پی مبنی بــر موفقیت این 
شرکت فوالدی، دشــمنان بیکار ننشستند و 
با انتشار خبر کذب برکناری مدیر توانمند این 
مجتمع فوالدی را نقل ماحفل جامعه صنعتی 
کرده اند. شــنیده ها حاکی از آن است که این 
نگرانی ها که فضای روانــی کارگران را در این 
غول صنعتی اســترس زا کــرده، منجر به راه 
اندازی کمپین حمایتــی از این مدیرعامل در 
فضای مجازی شد تا دغدغه تولید فدای شایع 
پراکنی نشود. شایعه سازی، جامعه امروز را به 
شدت تهدید می کند، از این رو آگاهی بخشی 
به عموم مردم وظیفه همه بوده و هر فرد به هر 
میزان که اثرگذار است باید نسبت به افزایش 
ســطح آگاهی   های مــردم و آشــنایی آنها با 
شگردهای دشمنان و مقابله با آنها تالش کند و 
نگذارند مردم تحت تاثیر شایعات قرار بگیرند؛ 
چون در شــایعات معموال حقــوق اجتماعی 
عده ای پایمال  شــده و به حیثیــت افراد بی 

گناهی خدشه وارد می شود.
 مردم بدانند که با شایعه هر کاری می توان 
انجام داد، بنابراین مراقب توطئه های دشمن 
در این زمینه باشند. چراکه در شرایط بحرانی، 
شایعه سریع تر منتشر و اثر نامطلوب خود را بر 
جامعه می گذارد. حال شــرکت فوالد مبارکه 
به عنــوان تبلوری عالی از اقتصــاد مقاومتی، 
نباید دســتمایه تفرقه افکنی و شایعه پراکنی 
عده ای سودجو قرار بگیرد؛ زیرا اقتصاد امروز 
کشور نیازمند صنعت سازنده و مدیران الیق 
همچون حمیدرضا عظیمیان است تا بتوانند 
با پیشــبرد اهداف صنعت، اقتصاد  کشور را به 
سمت پیشرفت سوق دهند. در سالی که به نام 
رونق تولید نامگذاری شده است، دست اندازی 
در تولید به نفع هیچ فردی حتی شایعه پراکنان 
نخواهد بود. پس نگذاریم با اخبار کذب زندگی 

کارگران زحمتکش به بازی گرفته شود.

 لزوم آرامش  
در قطب فوالد خاورمیانه

در روزهایی که بازی ســپاهان و پرسپولیس به 
داغ ترین موضوع محافل خبری تبدیل شده و پدیده 
ریشــه دار تقابل »پایتخت و شهرستان« بر سر زبان 
ها افتاده اســت، خبر داغ دیگری نیز از نوع شایعه از 
اصفهان به گوش می رسد که منابع پایتخت نشین 
آن را هنوز تایید نکرده اند. شایعه برکناری حمیدرضا 
عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان که نقل 
محافل صنعتی شده است. به گزارش ایلنا، حمیدرضا 
عظیمیان که به واســطه برقــراری ارتباط چهره به 
چهره با پرسنل این شرکت در زمانی اندک توانست 
به محبوبیتی چشمگیر در فوالد مبارکه دست پیدا 
کند؛ اکنون شایعاتی در مورد وی به گوش می رسد که 
کارگران این کارخانه را نگران کرده است. این نگرانی ها 
که فضای روانی کارگران را در این غول صنعتی استرس 
زا کرده، منجر به راه انــدازی کمپین حمایتی از این 
مدیرعامل در فضای مجازی شد تا دغدغه تولید فدای 
سیاست زدگی نشود. جمع آوری امضا برای طومار 
حمایت از عظیمیان راهکار دیگریســت که از سوی 
کارگران بدون تریبون فوالد مبارکه در این کارخانه 
صنعتی دنبال می شود. این حرکت کارگران فوالد 
مبارکه برای اولین بار است که در تاریخ این کارخانه 
در دوگانه کارگر-مدیرعامل رخ می دهد. اکنون باید 
منتظر بود و دید در پس پرده شایعات و جنجال های 
خبری بازی سپاهان و پرسپولیس در تقابل تهران-

اصفهان به چه نتیجه ای منجر خواهد شد. در سالی که 
به نام رونق تولید نامگذاری شده آیا عزم مسئولین امر 
بر حفظ آرامش در این افتخار صنعتی است یا تغییری 
بر خالف انتظار کارگران زحمتکش این کارخانه اتفاق 
خواهد افتاد. کارخانه ای که تولید بیش از نیمی از تولید 

فوالد ایران را بر عهده دارد.

یادداشت

خبر فوالد
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همزمــان با ایام خجســته میالد 
باســعادت کریم اهل بیت، حضرت 
امام حســن مجتبی )ع(، هشتمین 
مراسم گلریزان شرکت فوالد مبارکه 
و شــرکت های زیرمجموعــه ایــن 
شــرکت، ویژه آزادســازی زندانیان 
جرائم غیرعمد در مجموعه فرهنگی-

ورزشی فردوس فوالد مبارکه برگزار 
شد.

 مهندس عظیمیــان مدیرعامل 
فوالد مبارکه در این مراســم گفت: 
حضور در مراســم پرفیض و معنوی 
گلریزان نوعی قرار آســمانی است؛ 
چراکــه در واقع خیریــن حاضر در 
گلریزان به دعــوت خداوند، این کار 
خیر را انجام می دهند و این امر برای 
بنده و ســایر عزیزان حاضر توفیق و 

افتخار بزرگی است. 
وی تعهد به مســئولیت اجتماعی 
را نشــانه تعالی هر سازمان و میزبانی 
فوالد مبارکه را مایه مباهات دانست 
و تصریح کرد: همه مــا در هر جایگاه 
و مســئولیتی، هــرگاه کاری انجام 
دادهایم، از ســوی خلق خدا ازجمله 
مسئوالن شهرستان، استان و کشور 
مورد لطف و قدردانی قرار گرفته ایم. 
حتی هنگام وقوع حــوادث و بالیای 
طبیعــی، وقتی ســایر کشــورها به 
مــدد همنوعان خــود برمی خیزند، 
مسلما خیرخواهی آنها دیده و مورد 
تقدیر واقع می شــود. وی در همین 
خصوص ادامــه داد: بــا کمی دقت 
در فرایند مذکــور مالحظه خواهیم 
کرد که مســلما کار نیک انجام شده 
همــواره قدردانی مخلــوق را نیز در 
پــی دارد؛ پس باید به خاطر داشــته 
باشیم خداوند متعال که خالق بی نیاز 
است، چنانکه در بسیاری آیات قرآن 
ازجمله ســوره بقره به کــرات آمده 
است، از کارهای خیرخواهانه ای که 
با آگاهی و نیت خیر انجام می شــود، 
مانند جشن های گلریزان، آنگونه که 
خود صالح می داند قدردانی خواهد 
کرد. وی بروز حوادث در کارخانه های 
صنعتی را محتمل دانست و با تأکید بر 
اینکه بسیاری از حوادث نیز همواره به 
خیر می گذرند، تصریح کرد: به یقین 
قدم هــای خیری که ســازمان ها در 
راستای مســئولیت های اجتماعی 
شــرکت برمی دارنــد و از همنوعان 
خود دســتگیری می کنند، اثر مثبت 
خود را بر سالمتی کارکنان و موفقیت 
سازمان ها خواهد گذاشت، چنان که 
در شــرکت فوالد مبارکه نیز اینگونه 
بوده است و این همان تشکر خداوند از 

بندگان است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با 

اشاره به سوره مبارکه فجر خاطرنشان 
کرد: خداوند متعال احوال انسانها را 
در این ســوره متذکر شده و می گوید 
انســانها در روز حســاب افسوس آن 
را می خورنــد که کاش برای ســرای 
جاویــد و زندگی ابدی توشــه های 
بیشتری برداشــته بودند؛ و کمک به 
همنوعانی که ناخواســته در زندانها 
گرفتار شــده اند همان توشــه هایی 
است که خداوند به آن اشاره فرموده 
اســت. وی با بیان اینکه جشن های 
گلریزان فوالد مبارکه و شرکت های 
زیرمجموعه آن از ســال 1391 آغاز 
شده است، گفت: بنابر آمار موجود، در 
طی این ســال ها با جمع آوری حدود 
13 میلیارد تومــان نزدیک به 1500 
زندانی جرائم غیرعمد به آغوش گرم 
خانواده و جامعه بازگشته اند و دوباره 

از موهبت آزادی بهره مند شده اند. 
مهنــدس عظیمیــان حضــور 
ذی نفعان و شرکای تجاری کسب وکار 
فوالد مبارکه و به طــور کلی مدیران 
و صاحبــان صنایــع در این جشــن 
گلریزان را نشانه فرهیختگی جامعه 
و نه فقط برانگیخته شدن احساسات 
و عواطف انسانی دانســت و گفت: به 
یقین انســان های خالق و فرهیخته 
عالوبر مطالعات گسترده صنعتی، از 
مشکالت پیرامون و اجتماع خود نیز 
باخبرند و در چنین مواقعی به حضور 
در چنین مجالســی بــرای ذخیره 
آخرت خود پاســخ مثبت می دهند.

وی در بخــش پایانی ســخنان خود 
تصریح کرد: فوالد مبارکه در راستای 
مسئولیت های اجتماعی خود همواره 
در کنار مردم است. در جریان برگزاری 
این مراسم، خبرنگار خبرنامه فوالد با 
برخی از مسئوالن و خیرین حاضر در 
مراسم گفت وگویی انجام داده است 

که در ادامه می خوانید:
 اسداهلل جوالیی، 

مدیرعامل ستاد دیه کشور
در آیه 112 سوره مبارکه بقره به 
خیرین و نیکوکاران و همه کســانی 
که وجــود خود را تســلیم پروردگار 
کرده اند نوید جزای خیر داده شــده 
اســت. بنابراین باید بــه مدیریت و 
کارکنان شرکت فوالد مبارکه و سایر 
شرکت های زیرمجموعه این شرکت 
آفرین گفت که همه ســاله با برپایی 
چنین مراسم باشکوهی، به مسئولیت 
خود در قبال جامعه متعهد می مانند. 
جوالیی افزود: جشــن های گلریزان 
فوالد مبارکه و زیر مجموعه های این 
شرکت یکی از موثر ترین جشن های 
گلریزان برای آزاد ســازی زندانیان 

جرائم غیر عمد است.

 مهندس زهرا سعیدی،  نماینده 
مردم شهرستان مبارکه در مجلس

ضمن قدردانــی از فوالد مبارکه و 
شــرکت های زیرمجموعه آن، که در 
امر تعهد به مسئولیت های اجتماعی 
نقش فعال دارند، گلریزان و هر اقدامی 
که برای آزادســازی انسان هایی که 
ناخواسته در بند زندان گرفتار شده اند 
بســیار ارزشــمند اســت. برگزاری 
جشن های گلریزان سنتی حسنه نزد 
ایرانیان است. خانواده های زندانیان 
بیش از هرکــس دیگــر در معرض 
آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. 
این کار ترویج هرچه بیشتر کار خیر 
و کمک به همنــوع بوده و در فرهنگ 
غنی ایرانی از جایگاه واالیی برخوردار 
است. نباید فراموش کرد پیشگیری 
بر درمان مقدم است و باید با آموزش 
و ارتقای ســطح آگاهی عموم مردم 
جامعه شرایطی فراهم کنیم که مردم 
کمتر در معرض مشکالت ناخواسته و 

جرائم غیرعمد قرار گیرند.
 علی اصفهانی، دادستان عمومی 

و انقالب اصفهان
ضمــن آرزوی قبولــی طاعات و 
عبادات همه حاضران، به همه کارکنان، 
مدیرعامــل و تمامی دســتاندرکاران 
شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان که 
سال هاســت بــا برپایی این مراســم 
ارزشمند به جامعه خدمت می کنند، 
خداقوت می گوییــم. باید اذعان کنیم 
که در شــرایط فعلی، اداره امور زندگی 
برای بسیاری از خانواده ها بسیار سخت 
شده و این شــرایط برای خانواده های 
بیسرپرســت به مراتب سخت تر است. 
خانواده هایی که سرپرست آنها ناخواسته 
گرفتار زندان است به شدت در معرض 
انواع آســیب های اجتماعــی ازجمله 
اعتیاد، فساد و سرقت هستند؛ مسلما 
همت بلند خیرین در التیام زخم آنها و 
رهایی جامعه از آسیب های اجتماعی 
ناشی از وضعیت آنان مؤثر خواهد بود. 
همچنان که مدیرعامل فوالد مبارکه 
به درستی اشاره کردند، مشارکت در امر 
خیر و انفاق، نوعی توفیق الهی است. در 
قرآن کریم در موقعیت های مختلف به 
انفاق تأکید شده است. به خاطر داشته 
باشیم هرجا که بخشــی از مال خود را 
انفاق کنیم، خداونــد ارحمالراحمین 
چند برابر آن را اعطا خواهــد کرد و به 
آن مــال برکت خواهــد داد. بنابر آمار 
موجود، در حــال حاضر بیش از 1300 
نفر زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای 
استان گرفتار شده اند و برای آزادی آنان 
به 250 میلیارد تومان پول نیاز اســت. 
سال گذشته حدود 935 نفر از زندانیان 
با کمک خیرین عزیز آزاد شدند. به طور 

کلی در طی پنج ســال اخیر، با صرف 
مبلغی در حــدود 120 میلیارد تومان 
4500 نفــر از زندانیان جرائم غیرعمد 
آزاد شده اند که جای قدردانی دارد.  در 
خاتمه تأکید می کنم، همچنان که اشاره 
شد، خیرین حاضر در این گلریزان قبل 
از آن از سوی مدیرعامل محترم فوالد 
مبارکه دعوت شــوند، از سوی خداوند 

باری تعالی دعوت شده اند.
حمید عصارزادگان،

 فرماندار شهرستان مبارکه
جشنهای گلریزان که همه ساله به 
میزبانی فوالد مبارکه  برگزار می شود، 
اسباب خیری شده است که هر سال 
چشم فرزندان و همســران بسیاری 
از خانواده هــا را روشــن می کنــد، 
خانواده هایی که هــر روز در معرض 
گرفتاری و آســیب اجتماعی ناشی 

از نداشتن سرپرست به سر می برند.
در شــرایط فعلی، همــه مردم، 
مســئوالن و تمامــی کســانی که 
می توانند قــدم خیــری در این راه 
بردارند باید به یاری نیازمندان جامعه 
بشــتابند تا همه با هم و در کنار هم 

زندگی بهتری داشته باشیم.
 حجت االسالم مهرابی، 
دادستان شهر مبارکه

ضمن قدردانــی از میزبانی فوالد 
مبارکه در برگزاری این مراسم، باید 
در نظر داشــت کــه خداوند عزوجل 
در آیات متعددی انسان ها را به انفاق 
مال و گذشت سفارش فرموده است. 
خوشــبختانه در ایــام مــاه مبارک 
رمضان شــاهد آن هســتیم که این 
امر به نوع خاص و فزایندهای اطاعت 

می شود.
محمود اکبری، معاون فروش و 

بازاریابی فوالد مبارکه
حضــور در این مراســم پرفیض 
عالوه بر اینکه فرصتــی برای کمک 
به همنــوع فراهم مــی آورد، باعث 
می شود این ســنت حسنه را در خود 

زنده نگه داریم و به جوانان و فرزندان 
خود نیز بیاموزیم کــه در کنار کار و 
فعالیــت اقتصادی روزمــره، باید به 
فکر عزیزانی باشــیم که به دالیلی از 
حضور سرپرســت خانــواده در کنار 
خود محروم شده اند و ممکن است به 
ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی 
دچار شــوند. اینجاســت که کمک 
تک تک ما می توانــد در نجات جامعه 

مؤثر واقع شود. 
طی ســال هایی که این مراســم 
بــه میزبانی فــوالد مبارکــه برگزار 
شده اســت شــاهد این بوده ایم که 
مشــتریان فوالد مبارکه دوشادوش 
ســایر تأمین کنندگان، ســازندگان 
قطعات و پیمانکاران شــرکت در این 
مراســم پرفیض حضور داشــته اند 
و به خوبــی نشــان داده انــد کــه با 
رویکردهــای هلدینگ فوالد مبارکه 
در همه بخشها، خاصه آنچه مربوط به 
سالمت جامعه است، همسو  هستند.

ایاز اسماعیلی، معاون نیروی 
انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه

در ســازمان های متعالی نیروی 
انســان باارزش ترین سرمایه شرکت 
اســت. در چنیــن ســازمان هایی 
درراســتای تعهد به مسئولیت های 
اجتماعی، هیــچ گاه جامعه پیرامون 
جدا از خانواده شرکت در نظر گرفته 
نشــده اند و به جرئت می توان گفت 
چشم بســیاری از گرفتاران، پس از 
درگاه خداوند، به خیرین و نیکوکاران 
جشــنهای گلریزان، بهویژه جشن 
گلریزان فوالد مبارکه اســت. به نظر 
بنده نیز حضور در جشنهای گلریزان 
توفیق الهی اســت؛ چراکه اشخاص 
در چنین شــبهای پرخیروبرکتی، 
با اطاعت از امــر خداوند بــا انفاق و 
کمک به همنوع، خوشه چین معرفت 
می شــوند و پیش از آنکه به همنوع 
کمک کرده باشــند، بــرای آخرت 
خود توشه برمی دارند. این در حالی 
است که بسیاری از افراد ممکن است 
ازلحاظ مالی وضعیت بهتری داشته 
باشند، اما چنین توفیقی نصیب آنها 

نمی شود.
ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی 

فوالد مبارکه
ضمــن قدردانــی از پیمانکاران، 
شرکای تجاری کسب وکار و ذینفعان 
فــوالد مبارکه کــه همه ســاله این 
دعوت را با حضور پرشور خود لبیک 
می گویند، باید گفت امسال علیرغم 
شــرایط اقتصادی حاکــم بر فضای 
کســب وکار شــرکت ها و واحدهای 
صنعتی که به نوعی بــا فوالد مبارکه 
همــکاری می کنند، شــاهد حضور 
حماسی تر مدیران عامل و نمایندگان 
شرکتها در این جشن گلریزان بودیم. 
درک باال و تشریک مساعی این عزیزان 
بــا خانواده هایی که سرپرستشــان 
ناخواسته در زندان به سر می برد، مایه 
مباهات و نشــان دهنده آن است که 
مردم ما به قول سعدی شیرین سخن، 
خــود را اعضای یک پیکــر می دانند 
و هنگام بــروز درد و ســختی برای 
ســایر همنوعان، خود را جدا از آنان 
نمی داننــد. در این ســالها که فوالد 
مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی 
در حال ســپری کردن دوران جوان 
خود اســت، مالحظه می کنیم که در 
این شرکت، مسئولیت های اجتماعی 
هیچگاه تحت تأثیر شــرایط سخت 
اقتصادی یا موارد دیگر قرار نگرفته، 
بلکه با قدرت و اراده روزافزون دنبال 
شــده اســت و همانگونه که از سوی 
ستاد دیه کشور بارها اعالم شده است، 
در بخش گلریزان برای آزادســازی 
زندانیان جرائم غیرعمد فوالد مبارکه 

همواره پیشتاز و سرآمد بوده است.
مدیرعامل هلدینگ توکافوالد

همه ساله به همراه سایر شرکتهای 
زیرمجموعه شــرکت فوالد مبارکه 
توفیق حضور در این مراســم باشکوه 

حاصل می شــود. ما معتقدیم حضور 
در این مراســم برای شــرکت مایه 
خیروبرکت اســت؛ همانطور که در 
سالهای قبل و در مواقعی که وضعیت 
اقتصادی همه شــرکت ها و ازجمله 
هلدینگ توکا ســخت بوده، خداوند 
به نوعی گره از کار شــرکت باز کرده 
است. ضمن آرزوی سعادت برای همه 
هموطنان امیدواریم شــرایط جامعه 
به گونه ای رقم بخورد که اساسا نیازی 

به برگزاری چنین مراسمی نباشد.
هر کمکی کــه به همنــوع خود 
می کنیم در واقع کمکی اســت که به 
خودمان کرده ایــم؛ چراکه در پی هر 
اقدام خیرخواهانــه، آرامش روحی 
برای فرد حاصل می شود و این آرمش 
را با هیچ اقدام دیگــری نمی توان به 

دست آورد.
 مدیرعامل شرکت 
سریر صنعت امیر

در هر بــار دعوت فــوالد مبارکه 
به جشــن گلریزان، تالش کرده ایم 
به ســهم خود، بهره ای از  این صحن 
گســترده معرفت الهی ببریم. بدون 
تردیــد، تعهــد فــرد و ســازمان به 
مسئولیت های اجتماعی از مهمترین 
نمونه های بارز رشــد فردی و جمعی 
جامعه است. در شــرکت ما، باتوجه 
به نوع کاری که انجام می شــود، در 
سایه مالحظات ایمنی، بازهم امکان 
دارد هــر لحظه حادثــه ای رخ دهد؛ 
اما مشــارکت در چنین امــور خیر و 
خداپسندانه ای بسیاری از حوادث را 
ختم به خیر می کند. ضمن اینکه بنده 
بعینه آثار و برکات حضور در گلریزان 
را در زندگی شخصی و خانوادگی خود 

نیز دیده ام.
 مدیرعامل شرکت 
توکارنگ سپاهان

امشــب گرد هم آمده ایــم تا در 
راســتای مســئولیت های فردی و 
اجتماعی خود به همنوعانمان کمک 
کنیم. ما هر سال می کوشیم به عنوان 
یکی از زیرمجموعه های توکافوالد و 
شرکای تجاری فوالد مبارکه، به سهم 
خود در این امر مشارکت کنیم. رشد 
و پیشرفت مالی شــرکت ها ازجمله 
توکافوالد قطعا به برکت توجه مدیران 
و کارکنان شرکت به امور خیر است. 
ســالمت نیروی انسانی شــاغل در 
شرکت و ســالمتی خانواده های آنها 
نیز مســلما به برکت همین اقدامات 

است.
مدیرعامل شرکت صفافوالد 

سپاهان اصفهان
شــرکت صفافــوالد یکــی از 
پیمانــکاران فوالد مبارکه اســت و 
این هشتمین سالی است که سعادت 
حضــور در گلریزان فــوالد مبارکه 
را پیــدا کرده ایم. خداونــد در قرآن 
کریم فرموده اســت: »هرکس کار 
حسن های انجام دهد، من 10 برابر 
پادش خیر به او عطــا میفرمایم«. به 
همین دلیل است که ما آثار و برکات 
کارهای خیر را همــواره در زندگی 
روزمره، خانه، خانــواده و محل کار 

به وضوح می بینیم.

مهندس عظیمیان در جشن گلریزان ویژه آزاد سازی زندانیان جرایم غیرعمد:

فوالد مبارکه همواره در کنار مردم است

در این سالها که فوالد 
مبارکه به عنوان مولود 
انقالب اسالمی در حال 

سپری کردن دوران 
جوان خود است، مالحظه 
میکنیم که در این شرکت، 
مسئولیت های اجتماعی 

هیچگاه تحت تأثیر شرایط 
سخت اقتصادی یا موارد 
دیگر قرار نگرفته، بلکه با 

قدرت و اراده روزافزون 
دنبال شده است

 مهندس عظیمیان با بیان 
اینکه جشنهای گلریزان 
فوالد مبارکه و شرکتهای 

زیرمجموعۀ آن از سال 
1391 آغاز شده است، گفت: 
بنابر آمار موجود، در طی این 
سالها با جمعآوری حدود 13 

میلیارد تومان نزدیک به 
1500 زندانی جرائم غیرعمد 

به آغوش گرم خانواده و 
جامعه بازگشتهاند و دوباره 
از موهبت آزادی بهرهمند 

شده اند


