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گردونه پوياي تاريخ درمسـيرخود بيآنكه دمي از حركت و تحول بايستد سعي دارد كه خود را به سرمنزل مقصود برساند و در 
اين سيرمداوم باحركتي نوشونده و جديد منزل به منزل خود را به هستي اليتناهي اتصال ميدهد.

منزلگاه او اينك بهار است، بهاري كه دلها وانديشهها را دعوت ميكند تا به صبغه الهي خود پيوند خورند.
بهاردگرگوني همهچيز اسـت نه تنها طبيعت بلكه هرآنچه در دامن هستي گسترده شده اسـت عيدنوروز ،عيد طبيعت است كه 
حيات ديگري آغاز مي شـودو طراوت جانها و دلها را به ارمغان مـيآورد و ابرهاي تيرگي و ياس را از پيكران زندگي زدوده و نويد 

شكفتن ديگري ميدهد. و همه موجودات درتسبيح اين دگرگونياند.
گاه عشق سرتسليم فرود ميآورد؟ اما... .اما در اين ميان آيا اشرف مخلوقات نيز به سجده

آيا به هستي خود و به خويشتن خويش باملكات فاضله و آسماني و فطرت پاك خدايي قدم خواهد گذاشت؟
اميداست همه ما توفيق آنرا داشته باشيم كه همواره در مقابل ذات هستي بخش سركرنش فرودآورده و پاس نعمات او را بجاي 

آوريم.
بهار، بزرگترين تجلّيگاه قدرت الهي در گستره عظيم خاك برهمگان مبارك باد.

پيشگام در نوآوري ، همگام در شكوفايي

اين رياسـتها رفتني اسـت، آنچه بجا ميماند اين اسـت كه ما چه كردهايم ودر محضر مقدس حق تعالي چكاره هسـتيم، اين اگر اصالح بشود همه چيز 
اصالح مي شود من اميدوارم براي همه آنهايي كه كار كليدي دستشان است، اين حل شود. اين اگر حل شد، مسائل ديگر هم حل ميشود.

امام خميني(ره) 

ريشگام در نوآوري ، همگام در م وري و ر م
مخابرات

يامقلب القلوب و االبصار  يامدبر اليل و النهار  يا محول الحول و االحوال حول حالنا الي احسنالحال
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شكل زيرتيركهاي شناسايي نارنجي مسير فيبر نوري ميباشد.
صدمه به فيبر نوري موجب قطعي گسترده ارتباطات مخابرات 

شهري و روستايي، موبايل و اينترنت ميگردد.

روابط عمومي شركت مخابرات استان كرمان 

فيبر نوري 
سرمايه ملي است

هموطن گرامي

همه با هم در حفظ سرمايه ملي بكوشيم

  زمانيكه تلفن مشترك مورد نظر اشغال است، به طور مداوم شمارهگيري نكنيد.
  درصورت داشتن تماس مكرر و ارتباطات تلفني زياد خطوط تلفن خود را افزايش دهيد.

  تا حد امكان ازتلفنهاي داراي پيامگير استفاده كنيد.
  سعي كنيد در زمان هاي مناسب به مخاطبين زنگ بزنيد.

  هنگام تماس برون شـــهري مراقب باشيد به جاي يك صفر در ابتداي كد دوبار صفر را  
گيري نكنيد. شماره

  با دقت شماره گيري كنيد (ارقام كم و زياد و جابه جا نشوند)
  ازتلفنهاي داراي نمايشگر استفاده كنيد زيرا درهنگام شماره گيري شماره اي 

را كه ميگيريد كنترل ميكنيد.
  براي شماره گيري حتيالمقدور از انگشت اشاره استفاده نماييد.

  سرويس انتظار مكالمه را فعال نماييد.
  در صورت رفتن به مهماني يا محلي كه داراي تلفن ميباشـــد سعي 
كنيد از سرويس انتقال مكالمه استفاده نموده و تلفن خود را به آن محل 

انتقال نمائيد.
  از تلفنهاي TONE  استفاده نماييد.

چند توصيه به مشتركين محترم 
براى استفاده بهتر از تلفن


