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کارت های طالیی نمایندگان جنوب استان کرمان

 شهرداری کهنوج به استناد بند یک مصوبه شماره12/2 مورخ 1398/3/30 شورای محترم اسالمی شهر کهنوج در نظر دارد
 اجرای کلیه عملیات مربوط به امور خدمات شهری) جمع آوری حمل و دفن زباله تنظیف رفت و رو ب و نگهداری فضای سبز

 و غیره( در محدوده قانونی شهر کهنوج را به مدت ۶ ماه از تاریخ 98/7/1 لغایت 98/12/29 از طریق  برگزاری مناقصه
 عمومی واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران تایید صالحیت شده از مراجع ذی صالح که دارای امکانات تجهیزات و ماشین آالت

 مربوط به اجرای پروژه می باشند و متقاضی شرکت در مناقصه هستند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ
 98/۶/3تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ98/۶/12  به واحد قراردادها مراجعه و جهت تحویل کلیه پیشنهادات تا پایان

 وقت اداری مورخ 98/۶/12 به آدرس شهرداری کهنوج واحد حراست مراجعه نمایند شرکت کنندگان باید بابت مناقصه فوق
 الذکر  5 درصد قیمت پیشنهادی خود را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد به حساب 0105885۶42003

 به نام شهرداری کهنوج نزد بانک ملی شعبه کهنوج واریز نمایند و یا به صورت  ضمانت نامه بانکی و یا اسناد خزانه اوراق
 مشارکت بی نام موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 137۶ به همراه سایر اسناد تحویل  نمایند در صورتی که

 تعداد پیشنهادات واصله به سه پاکت رسیده باشد راس ساعت 15 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 98/۶/13در محل اتاق
 آقای شهردار بازگشایی انجام خواهد شد و چنانچه برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مناقصه

 آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
1 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

 2 به پیشنهادات مخدوش و فاقد مدارک الزم در ترتیب اثر داده نخواهد شد 
3پیشنهادات واصله بایستی به صورت حجمی و متر مربع باشد )محاسبه یک مترمربع رفت رو ب نظافت و محاسبه یک 

کیلوگرم زباله جمع آوری حمل و دفن (
4 پیشنهادات واصله بعد از پایان ساعت اداری 14 تاریخ 21/ ۶/ 98 هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد

 5 کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
 ۶ رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در رعایت مقررات و بخشنامه های شهرداری و مقررات نظام وظیفه عمومی 

جهت شرکت در مناقصه و تائید  اداره کار و رفاه اجتماعی  الزامی می باشد سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه فوق 
الذکر در اسناد مناقصه مندرج است.

مجید محمودی شهردار کهنوج

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت دوم(



 تا َکلَم دست اگروم حال دلوم جون اکنه
 ُکهنه َدرُدن همه ای جوِن ُم َدر شون اکنه

 تا که رُو بَنِد دلوم گال اخوره خاطر یار
 بند بنِد نََفسوم مست و غزل خون  اکنه

 یاد بشَکرد اکهوم ای  رطب خنده وونی 
 دل پیروم  هوس دور ُو درازون  اکنه

 َشِو یلدا به چشوم زنده ابو وختی  که
 پیِسخندی َزنِه ُو  ُزلف پریشون  اکنه

 توی میالِک سیاهی اکشوم دست خیال
 َسر اچرخونه ُو دستوِن ُم حیرون اکنه

 ِوی َکلَم ناز اکشوم ناز اکنه َور خط مو
 ای ُخَو ِوی حاِل خراب ُم چه میزون اکنه

 ِکسمتوم بوده که تو یاد و خیالی بمونُم
 بی خبر ای همه جا خاِو ُخراسون اکنه

مهدی جاللی

باحضور نماینده مجلس شورای اسالمی و معاونت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در پنجمین روز 
از هفته ی دولت در قلعه گنج صورت گرفت

 راه اندازی اتاق عمل و بخش دیالیز بیمارستان شهدای قلعه گنج 

شــعر

 اغاز طرح های توسعه وآبادانی دهستان رمشک در دستور کار بنیاد مستضعفان 

 مـــردان خــــانواده دوســــت را بشنــــــاسید!

 اسباب بازی و اهمیت آن در
عملکرد ذهنی و جسمی کودک

2 رسول خدا صلهّی اللهّ علیه و آله فرمود:
عابدترین مردم کسی است که واجبات را انجام دهد،و زاهدترین مردم کسی است که از حرام دست بکشد،و با تقواترین مردم کسی است که 

حق را بگوید چه به نفعش باشد چه به ضررش،

صبح روز چهارشنبه ششم شهریورماه همزمان 
با پنجمین روز از هفته دولت با حضور دکتر 

احمد حمزه نماینده مجلس شورای اسالمی و 
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس و دکتر 

دهقان معاونت امور اقتصادی استانداری کرمان و 
ناوکی فرماندار قلعه گنج و حجت االسالم نجنو 

امام جمعه و دکتر  پورجمال معاونت توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و مهندس 

سه شنبه پنجم  شهریورماه ،"مهندس مسعود 
حیدروند" مدیر ملی طرح توسعه وابادانی قلعه 
گنج از سوی بنیاد مستضعفان در معیت "امیر 

بامری" معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری 
قلعه گنج و مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا 

و با همراهی مهندس مهدی اماندادی مدیر 
شهرستانی بنیاد وتعدادی از مسئولین و 

کارشناسان بنیاد مستضعفان باحضور در دهستان 
رمشک از پروژه های درحال اجرای بنیاد 

مستضعفان در دهستان رمشک بازدید میدانی 
بعمل آوردند و ضمن دیدار با مولوی چاهانی امام 

آیین بهره برداری از زمین چمن روستای شمس 
اباد از توابع بخش مرکزی قلعه گنج عصر سه 

شنبه پنجم شهریورماه با حضور محمدعلی 
دهقان معاون امور اقتصادی استانداری کرمان، 

عطا ناوکی فرماندار قلعه گنج و مسعود حیدروند 
مدیر ملی طرح توسعه و آبادانی شهر نمونه 
اقتصاد مقاومتی و جمعی از مردم و مدیران 

 محلی برگزار شد. 
مدیر اداره ورزش و جوانان قلعه گنج شامگاه 
سه شنبه در آیین بهره برداری از زمین چمن 

مصنوعی روستای شمس آباد گفت: این سه 
زمین های فوتبال از محل تفاهم نامه اداره 

ورزش و جوانان و بنیاد مستضعفان که در سال 
 ۱۳۹۶ منعقد شده احداث شده اند.

 محمد حاج حسینی افزود: طبق تفاهمنامه ذکر 
شده، تعداد یازده زمین چمن در روستاهای قلعه 

گنج احداث و راه اندازی می شود و تا االن سه 

بهترین اسباب بازی آن است که کودک را مجذوب 
خود می کند و او بارها به سراغ آن می رود و کودک 

تحریك و لذت بیشتر و بیشتری از آن کسب 
میكند. این اسباب بازی ممكن است خیلی گران 
یا خیلی ارزان تمام شود ولی نهایتًا همان اسباب 

بازی است که کودک از آن لذت می برد و بیشترین 
 امكانات یادگیری را برای وی فراهم می آورد.

 بازی، محرک رشد ذهنی و جسمی کودکان
بازی یك فعالیت مهم، حیاتی و الزم االجرا 

برای همه ی دوره های مختلف رشد است. بازی 
با اسباب بازی، غذای روانی کودکان است و از 

دیدگاه روانشناسی تمایل به بازی کردن و داشتن 
اسباب بازی یكی از نشانه های سالمت عقل، 

 کنجكاوی و هوشیاری به شمار می رود.
بازی کردن و جنب و جوش کودکان در هر شرایط, 

مهم ترین ویژگی یك کودک محسوب می شود. 
البته بازی کردن تنها مختص کودکان نیست و 

انسان در هر سنی سرگرمی و بازی های مناسب 
سن خود را پیدا می کند. ولی اگر بدانیم بازی و 

نوع اسباب بازی که در اختیار کودکانمان قرار می 
دهیم تاثیر مستقیم در رشد ذهنی و افزایش مهارت 

های حرکتی او دارد حساسیت بیشتری در انتخاب 
 اسباب بازی های او به خرج می دهیم.

کودک در جریان بازی پرورش فكری، عاطفی و 
جسمی و اجتماعی می یابد زیرا بازی راهی برای 

ابراز و نشان دادن احساسات است و باعث تخلیه 
فشار و استرس های عصبی کودک می شود. بازی، 

روش طبیعی شرکت کودکان در فعالیت هایی است 
که سرانجام سبب کسب مهارت و ورزیدگی برای 

مقابله با مشكالت زندگی می شود. کودکان از طریق 
بازی احساسات، ناکامی ها و اضطراب های خود را 

بیان می دارند. بازی در واقع تالش کودک برای 
کنار آمدن با محیط است که از این طریق او خود را 

 می یابد و دنیا را درک می کند.
کودکان در زمان بازی بطور کلی ۳ چیز را یاد می 

 گیرند:
"– یادگیری درباره خود

"– یادگیری درباره جهان پیرامون و اطرافیان
"– یادگیری حل مسائل پیش آمده

 انواع اسباب بازی
اسباب بازی ها به دو گروه سازمان یافته و 

 سازمان نیافته تقسیم می شوند؛
 اسباب بازی های سازمان یافته

اسباب بازی های سازمان یافته معموال برای کار 
مشخصی طراحی می شوند. اسباب بازی های 

سازمان یافته شامل جغجغه و وسایل رنگی که باالی 
 تخت کودک آویخته می شود، است.

 اسباب بازی های سازمان نیافته
اسباب بازی های سازمان نیافته خالقیت کودک را 

 تقویت می کنند.
اسباب بازی هایی برای مهارت های حرکتی دست و 
هماهنگی چشم با انگشتان مانند مهره های رنگی 

که نخ را باید از سوراخ آنها رد کرد، تقویت قوه 
تشخیص مانند اشكال هندسی گوناگون، جورچین، 

کارت های مصور رنگی و لوتوی رنگ و تقویت قدرت 
گویایی و بیان کودک مانند سازدهنی، بوق، سوت، 
کارت مشاغل و داستان های مادلند نیز از این نوع 

 هستند.
اسباب بازی های ساختنی مانند لگو ساختمان سازی 
و مكعب ها وسایلی برای تقویت قوه خالقیت، مداد 

و آبرنگ برای نقاشی و بیان کردن احساسات به 
صورت بی کالم و وسایلی برای بازی های تجسمی یا 
تخیلی مانند عروسك، خمیر مجسمه سازی، شن و 
ماسه و آب از جمله اسباب بازی های سازمان نیافته 

 به شمار می روند.
از انواع اسباب بازی می توان به موارد زیر اشاره 

 کرد:
 اسباب بازی های عروسكی

 اسباب بازی های شخصیت کارتونی
 اسباب بازی های وسایل نقلیه

 اسباب بازی های ورزشی و فعالیت بدنی
 اسباب بازی های مهارتی

 اسباب بازی های معما و بازی
 اسباب بازی های سازه ای

 اسباب بازی های اکتشافی
 اسباب بازی های کمك درمانی ) لكنت زبان و…(

 اسباب بازی مناسب کودک شما کدام است؟
 اسباب بازی متناسب با سن و مهارت کودک

اسباب بازی باید مناسب سن، عالقمندی، توانایی 
ذهنی و رشدی کودک باشد. اسباب بازی نباید ساده 

یا بسیار پیچیده و خسته کننده باشد بلكه باید 
 خالقیت کودک را پرورش دهد.

 گرایش و عالیق کودک
تمایل و عالیق کودک با در نظر گرفت سن و 

جنسیت او از فاکتورهای مهمی است که باید در 
انتخاب اسباب بازی برای فرزند دلبندتان در نظر 
گیرید. به طور مثال از یك تا سه سالگی کودکان 

به تدریج به اسباب بازی ها و کتاب های مصور رنگی 
گرایش پیدا می کنند بنابراین در این دوره از رشد 
 کودکان باید از اسباب بازی های رنگی استفاده کرد.

 ایمنی اسباب بازی
رعایت ایمنی در اسباب بازی که در اختیار کودکان 

گذاشته می شود، بسیار مهم است به طوریكه 
اسباب بازی باید مطمئن و بی خطر بوده و به گونه ای 

باشد که در کودک شادی و نشاط ایجاد کند.به 
عنوان مثال کودکان ۶ تا ۱۸ ماهه به علت رشد 
دندان های شیری اشیاء را در دهان می گذارند و 

آنها را با آرواره های خود فشار می دهد بنابراین باید 
اسباب بازی هایی در اختیار آنها قرار داد که نرم، 

قابل شست وشو و نشكن بوده و نوک تیز، فلزی و 
 برنده نباشند.

• بهتر است برای کودک )به ویژه برای سنین باالی 
۲ سال( با توجه به موارد گفته شده اسباب بازی را 
انتخاب کنید که خود کودک را به بازی و تحرک وا 

دارد نه این که اسباب بازی، بازی کند و کودک تماشا

مهندس خسرو چمنی ندیر شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان قلعه گنج از بهره برداری سه واحد خانه 
بهداشت در روستاهای زهان،زردوکی،میانشهر قلعه 

 گنج همزمان با هفته ی دولت خبر داد و افزود ؛
اعتبار ساخت این خانه های بهداشت با مشارکت 

دانشگاه علوم پزشکی و بنیاد مستضعفان تامین شده 
است.

بهره برداری از پروژه های مرکز بهداشت 
 و درمان قلعه گنج در هفته ی دولت 

قاچاق سوخت قربانی گرفت/ هر دو 
 راننده خودرو در آتش سوختند.

توسط معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری کرمان 

 صورت گرفت 

بازدید و کلنگ زنی  پروژه های اقتصادی 
و عمرانی رودبارجنوب

فرمانده پلیس راه قلعه گنج بشاگرد گفت: برخورد 

شدید خودروسواری حامل سوخت قاچاق بایکدستگاه 

سواری پراید در محور روستایی قلعه گنج به ریگ 

 متین دو کشته برجای گذاشت.

 ستوانیکم ابوذر شیخی پور گفت: 

جمعه شب گذشته برخورد خودروی سواری حامل 

سوخت بنزین با یکدستگاه سواری پراید  در محور 

روستایی قلعه گنج به روستای ریگ متین موجب شد 

خودرو حامل سوخت بنزین بالفاصله پس از برخورد 

منفجر و دچار حریق شود و در پی ان  راننده و یک 

 سرنشین بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.

ستوانیکم ابوذر شیخی پور رئیس پلیس راه قلعه 

گنج-بشاگرد علت این حادثه را انحراف به چپ 

 خودروی حامل سوخت قاچاق اعالم کرد.

                                 خبرنگار؛ادیب حیدری

مورد محقق شده و ما بقی زمین ها تا پایان 
 سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

 حاج حسینی افزود: عملیات زیرسازی سایر 
زمین ها برای نصب چمن مصنوعی با همكاری 

دهیاری ها و اداره ورزش و جوانان در حال 
 انجام است.

وی ادامه داد: برای احداث هر زمین فوتبال در 
روستاها افزون بر ۴۵۰ میلیون تومان اعتبار 

 هزینه شده است.
وی ادامه داد: آمایش جغرافیایی اداره ورزش 

و جوانان برای ساخت زمین ها به گونه ای 
انتخاب شده که عالوه بر روستاهایی مرکزی، 

بیشتر روستاهای همجوار هم بتوانند از این 
 زمین ها استفاده نمایند.

 در پایان این مراسم  چراغ چهرازاد دهیار 
شمس اباد و درویش محمودی از معتمدین و 

 همزمان با چهارمین روز از هفته ی دولت و باحضور معاون استانداری کرمان صورت گرفت؛

 بهره برداری از زمین چمن مصنوعی روستای شمس آباد قلعه گنج

جوانان فوتبالیست شمس اباد از خدمات و 
زحمات فرماندار و اداره ورزش و جوانان و 

بویژه مهمدس مسعود حیدروند مدیر طرح 
ملی توسعه و ابادانی قلعه گنج از سوی بنیاد 

 مستضعفان تقدیر و تشكر نمودند. 

                                خبرنگار؛ادیب حیدری

چمنی مدیر شبکه بهداشت و درمان و 
مهندس فتاحی مدیر بیمارستان شهدا 

قلعه گنج و جمعی از مسئوالن همراه سه 
پروژه ی درمانی اتاق عمل،بخش دیالیز 
،بانک خون بیمارستان شهدا قلعه گنج  

 افتتاح گردید.
عباس فتاحی مدیر بیمارستان قلعه 

گنج در ائین بهره برداری از اطاق عمل 

شاید مهمترین دلیلی که باعث شده فکر کنیم مردها 

نسبت به حفظ خانواده خود کم همت تر از زنان اند، 

 مسئله بی وفایی برخی از مردان خانواده دار است.

آیا زندگی خانوادگی آن اندازه که برای زنان اهمیت 

دارد برای مردها مهم نیست؟ آیا عواطف مردها سست 

تر از زنان است؟ و آیا پایبندی زنان به خانواده و 

 کوششان برای حفظ خانواده بیش از مردان است؟

معموال به نظر می رسد آنکه می گریزد مرد است و 

آنکه می ماند زن. آنکه بی خیال است مرد است و آنکه 

نگران است زن. آنکه جدی نمی گیرد مرد است و آنکه 

 پیگیر می شود زن.

اما آیا واقعا همین طور است؟ حقیقت این است که 

مردها اگر خانواده دوست تر از زنان نباشند در این 

زمینه کمتر از زنان هم نیستند. اما نمایش این خانواده 

 دوستی در مردان و زنان بسیار متفاوت است.

گفتنی است مردها به آن اندازه که به نظر می آید، 

قوی نیستند. مردها هم مثل زنان، خیلی از نگرانی 

ها را تجربه می کنند، ولی نشان نمی دهند و درباره 

آن حرف نمی زنند. شاید این رفتار نوعی مالحظه ی 

پنهانی باشد. زیرا در صورت ابراز، موجب نگرانی های 

 شدید زنان می شوند.

وقتی زنان مشکالتشان را با همسرانشان در میان می 

گذارند و نگرانیها را گزارش می کنند، در واقع این 

پیام را منتقل می کنند، که تو تکیه گاه زندگی و رافع 

مشکالت هستی. بدیهی است که چنین کسی درک 

 خواهد کرد که نباید نگرانیهایش را بروز دهد.

خبـــر کـــــوتاه

 بیمارستان شهدا قلعه گنج گفت؛
با مساعدت دکتر حمزه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و مشارکت بنیاد مستضعفان برای تجهیز اتاق عمل و 
بخش دیالیز و بانک خون  بیمارستان شهدا قلعه گنج 

مبلغ " یک میلیارد و دویست میلیون تومان" هزینه 
 شده است.

                                     خبرنگار؛ادیب حیدری

جمعه ی اهل سنت رمشک و اعضای شورای اسالمی 
رمشک ،پردل رئیسی شهردار رمشک و معتمدین و 
بزرگان این دهستان از نزدیک در جریان مسائل و 

 مشکالت روستاهای این دهستان قرار گرفتند.
# در این جلسه مقرر گردید کتابخانه ی عمومی 

دهستان رمشک با تجهیزات کامل و مشارکت بنیاد 
و اداره کل کتابخانه های استان کرمان با اعتبار ۸۰۰ 
 میلیون تومان از سوی بنیاد مستضعفان احداث گردد.

# -مهندس حیدروند از اجرای طرح مبلمان شهری 
شامل سنگ فرش واالچیق،نیمکت و معابر روشنایی با 

همکاری بنیاد و با اعتبار ۶۵۰ میلیون تومان خبر داد و 

افزود ؛طی هفنه های اینده طرح مبلمان شهری رمشک 
 اجرایی خواهد شد.

# احداث هفت واحد خانه ورزش برای دهستان و 
 روستاهای تابعه دهستان رمشک 

#-احداث سرویس بهداشتی برای تمامی خانوارهای فاقد 
 سرویس بهداشتی در دهستان رمشک

#احداث سرویس بهداشتی برای کلیه ی خانوارهای 
تحت حمایت کنیته امداد و اداره بهزیستی در دهستان 

رمشک

 ه گزارش روابط عمومی فرمانداری رودبارجنوب

صبح امروز دکتر دهقان معاون هماهنگی و امور اقتصادی 

استانداری با حضور در شهرستان رودبارجنوب از طرح ها و 

 پروژه های اقتصادی و عمرانی این شهرستان بازدید نمود

دکتر دهقان به اتفاق مهندس قانعی 

فردفرمانداررودبارجنوب و معاونین فرمانداری، ابتدا با 

حضور در روستای تکل حسن بخش جازموریان از پروژه 

کشاورزی قرارگاه خاتم االنبیاء خاتم االنبیاء بازدید نمود  

 سپس از محل اجرای  پروژه های اتباع بازدید نمود

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری پروژه آبیاری 

تحت فشارقطره ای بیست هکتارچاه حسن به نیابت 

ازپانصدهکتار را با اعتباری افزون بر ۶میلیارد تومان افتتاح 

 کرد

وی در پایان عملیات احداث 1۵۰۰واحد مسکونی در 

روستای  مرادآباد را کلنگ زنی کرد

 مردها برای وفاداری به خانواده هزینه می کنند

شاید مهمترین دلیلی که باعث شده فکر کنیم مردها 

نسبت به حفظ خانواده خود کم همت تر از زنان اند، 

مسئله بی وفایی برخی از مردان خانواده دار است. 

اما الزم به ذکر است که اگر چه مردان، بیش از زنان، 

به همسرانشان خیانت می کنند، باز هم از این حرف 

پایداری زنان و سستی مردان نتیجه نمی شود. زیرا 

وضعیت زنان و مردان در جامعه با هم یکسان نیست تا 

بتوان عکس العملشان را با هم مقایسه کرد. باید دید 

آیا همان اندازه که مردان متاهل در معرض تحریک 

و وسوسه قرار می گیرند، زنان متاهل هم در معرض 

 تحریک و وسوسه قرار دارند؟

کم نیستند زنانی که ابایی ندارند با یک مرد متاهل 

ازدواج کنند و چه بسا او را مجبور به ترک خانواده اش 

نمایند. اما مردها به زنان متاهل عالقه ای نشان نمی 

دهند و به اصطالح به چنین شکاری نمی روند. البته 

الزم به تذکر است که این توجیه و توضیح، از جرم 

مردان ستمکاری که خانواده خود را تباه کرده اند تا 

به عشقی کذایی برسند، نمی کاهد. اما مردان وفادار 

و خانواده دوستی که به خاطر حفظ خانواده خود، در 

 مقابل وسوسه ها ایستاده اند، را می ستاید.

 مردها کمتر از زنان تقاضای طالق می دهند

مردها کمتر از زنها تحت تاثیر هیجانات عاطفی تصمیم 

می گیرند. بنابراین کمتر به طالق روی می آورند و 

مشکالت، را کوچکتر از آن چیزی که زنان در نظر می 

 گیرند، ارزیابی می کنند.

در کشور ما بیشترین متقاضیان طالق ) ۸2 درصد (، زنان 

هستند. البته این آمار بی مشکل نیست. زیرا در کشور ما 

تقاضای طالق از طرف مردها به لحاظ اقتصادی موجب 

ضرر ایشان است. به همین علت بعید نیست بگوییم مردها 

خیلی زیرکانه باعث تقاضای طالق از طرف زنها می شوند 

تا از زیر بار مهریه و … فرار کنند. اما این مطلب توجیه 

کننده آمار ۸2 درصدی ) تقاضای طالق از طرف زنان ( 

 نیست.

البته آستانه تحمل مردان با هم یکسان نیست. بعضی از 

مردها که ضعیف تر هستند ممکن است خیلی زود به 

این نتیجه برسند که دیگر هیچ کاری از دستشان برنمی 

آید. اما باز هم تسلیم شدنشان به معنای مایل بودن به 

طالق نیست. بلکه فقط تسلیم شده اند. به همین جهت 

هم در شرع مقدس ما حق طالق به مرد داده شده است 

تا این اتفاق بد کمتر رخ دهد. اما همانطور که می بینیم 

متاسفانه امروزه اصرار زیاد زنان بر طالق کار خودش را 

 کرده است.

البته قصدمان از این گفته ها این نیست که زنان و مردان 

را با هم مقایسه کنیم تا طرف یکی را بگیریم یا دیگری 

را محکوم کنیم بلکه می خواهیم به بسیاری از بانوانی که 

نگران رفتارهای شریک زندگی خود هستند، بگوییم مردها 

را بهتر بشناسید و به آنها اطمینان بیشتری داشته باشید. 

معتقدیم اگر این باور جای خودش را در بین زنان باز کند، 

موجب آرامش، اعتماد و تفاهم بیشتری خواهد بود.



 یــک داستـــان نــاتمــــام
کارت های طالیی نمایندگان جنوب استان کرمان!

 دلیل گرایش زنان ایرانی به قلیان چیست؟

 تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسالمی ایران و نقض موازین حقوق بین الملل

3
)مقام معظم رهبری(

اگر ما بتوانیم تولید داخلی را رونق دهیم اشتغال به وجود می آید، تورم حل خواهد 
شد،استعداد جوانان شکوفا میشود.

روزنامه همدلی: 3۵ درصد زنان ایرانی قلیان می کشند. این تعداد زنان و 
 دختران ایرانی به صورت تفننی یا دائمی قلیان مصرف می کنند.

مصرف قلیان در ایران سابقه دیرینه دارد. در سال های دور قلیان، وسیله 
سرگرمی بود و معموال افراد مسن مرد یا زن از آن استفاده می کردند، اما 

اکنون قلیان پای ثابت شب نشینی ها در بسیاری از خانواده های ایرانی شده 
 است و کمتر خانواده ای به آن به چشم ماده ای دخانی نگاه می کند.

قلیان اعتیادی شیک ومجلسی است که در طول تاریخ بار ها منع شده و 
دوباره آزاد شد، اما به خود نام اعتیاد نگرفته است. اگر به تاریخ رجوع کنیم 
نام شاه عباس صفوی با یکی از تفریحات جوانان امروز گره خورده است. وی 

آن زمان ها که خبری از آمار های تکان دهنده و لیست بیماری های مرتبط 
با استعمال قلیان نبود، تالش زیادی در جهت براندازی این عادت در بین 

 ایرانیان کرد.
 دلیل گرایش زنان ایرانی به قلیان چیست؟

اما این عادت نه تنها گرد زمان بر آن ننشست، بلکه بعد از جوالن دادن 
در میان افراد مسن اکنون به تفریح جوانانه ای تبدیل شده است که 

ضمن این که گوی رقابت را از سیگار ربوده است، مرز های جنسیت را نیز 
درنوردیده و به جمع های زنانه ورود پیدا کرده است. به نحوی که برخی از 
زنان و دختران به مشتریان ثابت سفره خانه های سنتی و مکان های عرضه 
قلیان تبدیل شده اند و آنان تا زمانی که سرخی ذغال به خاکستر تبدیل 

 نشود و چای قوری ته نکشد، حاضر به ترک مکان های عرصه قلیان نیستند.
نه فقط مشاهدات میدانی موید این مطلب است؛ بلکه آمار های سازمان 

بهداشت نیز بر آن صحه می گذارد. چند وقت پیش رئیس شبکه ملی 
پیشگیری از بیماری های غیرواگیر آماری از زنان قلیانی ایران اعالم کرد. 

»محمدرضا مسجدی« گفت: »3۵ درصد زنان ایرانی قلیان می کشند. 
این تعداد زنان و دختران ایرانی به صورت تفننی یا دائمی قلیان مصرف 

می کنند و با توجه به این که زنان مادران آینده هستند، بسیار نگران کننده 
 است.«

اگر چه ضرر های استعمال قلیان محدود به جنس زن و مرد نیست و این 
ماده دخانی سالمت هر دو را تهدید می کند، اما رواج مصرف قلیان میان 
زنان به دالیل فرهنگی و فیزیولوژیک و همچنین نقش زنان و دختران به 

 عنوان مادر قابل تامل است.
 کمبود مراکز تفریحی برای زنان

یک جامعه شناس در گفتگو با همدلی استعمال قلیان زنان را به نبود 
امکانات تفریحی و محدودیت های بیشتر زنان گره زد و گفت: بسیاری از 
افرادی که قلیان مصرف می کنند به خوبی از زیان های آن مطلع هستند، 

 اما همچنان به مصرف آن ادامه می دهند.
دلیل آن حتی اگر بیکاری باشد یا نبود تفریح، ولی نشان می دهد 

سیاست های مقابله با این پدیده همچنان ناکارآمد است. »فرناز آزادی« 
افزود: واقعیت این است که امکانات تفریحی و زمینه تفریحات سالم در 

کشور برای جوانان بسیار کم و محدود است، اما در این میان زنان از 
محدودیت های بیشتری برخوردارند. باید فضا هایی در شان خانم ها برای دور 

 هم جمع کردن آن ها ایجاد شود.
متاسفانه بسیاری از مراکز تفریحی ما غروب ها به آقایان اختصاص دارد و در 

فضا های دانشگاهی نیز فضا های آزاد بیشتر به آقایان تعلق دارد و دختران 
دانشجو کمتر می توانند به فعالیت ورزشی و تفریحی بپردازند. آزادی افزود: 

نگاهی گذرا به واکاوی کارت های طالئی 
نمایندگان شهرستان های جنوب استان 
کرمان در مجلس شورای اسالمی ،  در  
ادوار مختلف نشان می دهد که هر یك 
از این نمایندگان ، از کارت های طالیی 
خاصی برخوردار بوده اند که  بسته به 
رویكرد خود این کارت ها را به اشكال 

 مختلف هزینه کرده اند.
�� چنان که در ادوار مختلف دو تن از این 
نمایندگان هیچ یك از کارت های طالیی 

خود را علیرغم مساعد بودن اوضاع صرف 
عزل و نصب هیچ یك از بستگان خود 
نكردند .  بلكه کوشیدند از این کارت 

ها در جذب سرمایه گذار )نیروگاه ۱۰۰۰ 
مگاواتی( ،  توسعه منطقه ای) احداث 

دانشگاه های پیام نور ،  بیمارستان ها و 
ساخت سالن های ورزشی( و تدوین قانون 

و نظارت بر روند اجرایی مصوبات قانونی 
در  کشور استفاده نمایند به طوری که 

حتی نزدیكترین افراد منتسب  به  آنها 
به هیچ پست کلیدی منصوب نشد ! آنها 

بیشتر اوقات را بدون حتی یك جلسه 
غیبت و با نظم و  شفافیت آرا در مجلس 

حضور پیدا کرده و از آنجایی که در 
پیروزی خود مدیون هیچ باندی نبوده و 

در انتخاب آنها همه ی مردم یكصدا نقش 
داشتند ،  به طور یكنواخت خود را خادم 

همه مردم به معنای واقعی دانسته و در 
راه خدمت رسانی به مردم هر آنچه را که 

 در توان داشتند به کار بستند .
��در عوض دو تن دیگر تمام کارت های 
طالیی خود را مصروف به بكار گماشتن 
قوم و قبیله خود کرده و در کوچكترین 
انتصابها از این کارت های طالیی هزینه 

کردند!  به عنوان مثال در این انتصاب ها 

ساعت ازهفت عصرگذشته 
بودوخورشیدگران گران سایه 

خود رااز سرخاک خورده شهرکم 
میكرد،شب چادر سیاهش راآرام 

آرام به کوچه پس کوچه های شهر 
می کشید،رودبار،شهری که همیشه 
خداتیرماهش یادآورگرمایی ایست 

که دل را به سرمی آورد،تیرماه 
که می شودتحمل مردم کمتر می 

شود،ابروها درهم کشیده تر،چهره 
ها عبوس تر،کسی حوصله لبخند 
زدن هم ندارد،انگارمردم طلبكار 

هم اند و ارث پدرشان را ازهم 
میخواهند،طبق معمول همیشه بی 
حوصلگی ام را کف خیابان ریختم 
و قدم زنان راهی شهر شدم.شهر، 

به روده درازی می ماند که بادی 
سنگین راه گلویش رابسته،شهر 

صرف نظر از نبود یا ضعف امکانات برای استفاده زنان و دختران، 
باور های غلطی که قلیان را اعتیادآور نمی داند و آن را کم ضرر 

 دانسته اند، باعث گسترش مصرف قلیان در بین زنان شده است.
 دلیل گرایش زنان ایرانی به قلیان چیست؟

در صورتی که بررسی های متعدد و مطالعه علمی در زمینه قلیان 
نشان داده که کشیدن کامل یک قلیان، معادل حجم 1۰۰ تا 

2۰۰ نخ سیگار دود تولید می کند، 12 برابر این مقدار نیکوتین و 
منواکسیدکربن وارد بدن کرده و تا 2۰ برابر دود سیگار نیز برای 

انسان مضر است و حتی درصد سرطان هایی از نوع حاد آن در 
کسانی که قلیان می کشند، بیش از افرادی است که معتاد سیگارند 
و بر خالف تصوراتی که قلیان را اعتیادآور نمی پندارند، این پدیده 

به علت باال بودن میزان نیکوتین در خون، خاصیت اعتیادآوری 
 دارد.

وی افزود: یکی از دالیلی که باعث استقبال از استعمال قلیان در 
میان زنان شده است، موضوع فرهنگی و تاریخی است. در گذشته 
در مصرف قلیان خانواده های پادشاهان به خصوص در دوره قاجار 
این شیوه رواج داشته است. بسیاری از عکس و نقاشی هایی که از 

آن زمان باقی مانده زنان دوران قاجار را در حال کشیدن قلیان 
 نشان می دهد.

اکنون نیز قلیان به عنوان یک هنجار در نزد اغلب افراد جامعه 
پذیرفته شده است و قبحی که در سیگار کشیدن است، در قلیان 
کشیدن نیست، همچنین دختران قلیانی مانند دختران سیگاری 

قضاوت نمی شوند، همین موضوع ها باعث شده است که قلیان 
که جزء مواد دخانی محسوب می شود، به راحتی در مال عام در 
 رستوران ها، تفرجگاه ها، در کوه و دشت و… استعمال می شود.

 زنان از زیان های قلیان خبر ندارند
یک پزشک زنان نیز با بیان این که اگر زنان و دختران از تاثیر 

منفی دود سیگار و قلیان بر سالمتی خود آگاه باشند، هرگز سمت 
آن نمی روند، به همدلی گفت: مصرف سیگار و قلیان موجب اختالل 

در جذب کلسیم و ساخت استخوان، یائسگی زودرس، کاهش وزن 
و تخریب هورمون های جنسی می شود که به تسریع پوکی استخوان 

 می انجامد.
زنانی که سیگار یا قلیان می کشند، زودتر به سن یائسگی نزدیک 

می شوند و این امر موجب کاهش باروری در آن ها می شود. احتمال 
سقط در این گونه زنان نیز بیشتر از افراد غیرسیگاری است و 
کودکان آن ها نیز پس از تولد در معرض امراض گوناگون قرار 

 می گیرند و نیز دارای وزن کمتری در زمان تولد هستند.
»مرضیه لطیفی« افزود: صرف نظر از تاثیر دود بر ناباروری زنان، 

استعمال دود بر پوست هم تاثیر زیانباری می گذارد. هر پک 
سیگار حدود ۷۰سی سی و با هر پک قلیان حدود 3۰۰سی سی 

دود وارد ریه ها می شود. دود حاصل از استعمال دخانیات نه تنها 
پوست را خشک می کند بلکه با مسدود کردن رگ های خونی، از 

میزان جریان خون در صورت کاسته شده و مواد مغذی ضروری و 
اکسیژن کمتری به پوست می رسد.

در متن و نوشتار حاضر سه مدل تحریمی علیه جمهوری اسالمی ایران مورد 
بررسی و مداقه قرار گرفت که وجه

اشتراک همه آن ها نقض صریح اسناد جهانشمول حقوق بشر بود .

جستارگشایی

ادبیات تحریم )sanction( به عنوان موضوعی میان رشتهای است که نه 
تنها زوایای اقتصاد سیاسی بین المللی

بلکه مباحث حقوقی، جامعه شناسی و روان شناسی سیاسی را نیز در بر می 
گیرد .

با این حال اگر موضوع را محدود و در قالب های دوگانه حقوقی و جامعه 
شناسانه مورد مداقه قرار دهیم، پیامد

های ناشی از اعمال تحریم در کشور های هدف از جمله کشور ایران به خوبی 
نشانگر این است که بیشترین آسیب

و صدمه این تحریم ها بر مردم عادی وارد شده و موازین حقوق بین الملل و 
به ویژه حقوق بشر در اثر این محدودیت

ها به نحو وسیعی مورد نقض واقع شده است .

در این نگاره، ابتدا به ساکن با ذکر و دسته بندی تحریم های وضع شده علیه 
جمهوری اسالمی ایران، با تاکید بر

تحریم های ایاالت متحده، ماهیت اسناد جهان شمول حقوق بشر راستی 
آزمایی می گردد. سپس از طریق رهیافت

موضوع پرداخته می شود « دیدگاه محور » به تحلیل « بینامتنیت » نظری 
هویت انگارانه و با استفاده از روش .

تحریم علیه کارگزار توسط هژمون ساختار

اش سوق می دهد. او در « جنگ پنهان » و کتاب « جوی گوردن » موضوع 
نوشتار حاضر ذهن را به سرعت به سمت

کتاب مذکور به بررسی این مسئله می پردازد که ایاالت متحده چگونه 
توانست ماهیت و حدود تحریم هایی را رقم

زند که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد عراق برقرار کرد. این 
نویسنده با ذکاوتی خاص، نفوذ ایاالت متحده

در تعیین سیاست های شورای امنیت سازمان ملل به رغم مخالفت شدید 
اکثریت اعضای این شورا، کارگزاری های

سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان را به تصویر می کشد. در خالل 
روایت این داستان، کتاب حاضر مسائل

حقوقی و اخالقی مطرح در سیاست تحریمی ایاالت متحده و نیز حقوق بین 
الملل را پیش می کشد و به دنبال

پاسخی روشن برای سوال زیر است: چه نظری درباره ی سیاست وضع شده 
از سوی یک نهاد سکان داری بین

المللی داریم که به قصد مقابله با تجاوز و نقض حقوق بشر تشکیل شد در 
حالی که خودش سرچشمه وارد ساختن

خسارت انسانی کور و گسترده ای شده است؟

بعد از بررسی گذرا موضوع در ارتباط با کشور همسایه ی ایران  یعنی عراق  
امر پژوهش به خوبی برای مورد

جمهوری اسالمی ایران هموار می نماید. از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در 
ایران و به ویژه از آغاز جنگ سرد

میان دو طرف تهران و واشنگتن، در چهارچوب روابط پر تنش و فراز و 
نشیب، رویکرد تحریمی ایاالت متحده از

اهمیت خاصی برخوردار است. فرضیه کانونی نوشتار حاضر این است که 
تحریم ها در بسیاری از موارد، سبب نقض

موازین حقوق بشر و زندگی مردم غیر نظامی جمهوری اسالمی ایران شده 
که در ادامه به صورت عینیت یافته تر

و با بررسی جزئیات نمایان می شود .

دسته بندی نوین تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران

تحریم هایی که علیه کارگزار جمهوری اسالمی ایران از سوی نظام بین الملل  
با تاکید بر هژمون ایاالت متحده 

تقسیم کرد « محتوایی » و به تعبیری نیز « زمانی » اعمال شده است را می 
توانیم به سه دسته از نوع .

مرحله اول تحریم ها

اولین دسته شامل تحریم هایی است که در دوره کارتر و ریگان علیه ایران 
اعمال شد که می توانیم از آن ها به

از دربان  دم در گرفته تا رئیس، از بخشدار 
گرفته تا فرماندار از آموزش و پرورش 

گرفته تا جهاد کشاورزی همگی از یك 
طایفه بودند ! اینكه یك نماینده چگونه 
از این کارت های طالئی استفاده کند به 

میزان درایت و البی و توانمندی او بستگی 
دارد مثاًل یك نماینده مثل آقای حسن پور 
از حوزه انتخابیه سیرجان و  برد سیر فارغ 
از نگاه سیاسی به دولت ها هرگز این کارت 

های طالئی را در عزل و نصب ها استفاده 
نكرد و چوب تاراج را برای انتصاب قوم و 

قبیله خود به آنها نزد نتیجه آن شد که 
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان فعال و به 
جای افتتاح پرواربندی بز و گوسفند در 

هفته دولت پتروشیمی و پروژه های عظیم 
اقتصادی را رقم زد که سهم حوزه انتخابیه 

اش ، اشتغال پایدار جوانان در استفاده 
 بهینه از این کارت ها بود .

��گاهی  یك نماینده آنچنان چوب حراج 
به این کارت های طالیی می زند که در 

کوچكترین عزل و نصب ها ورود کرده و در 
زیرمجموعه ی کمیسیونی که خود در آن 

عضویت دارد ،  بستگان خود را به کار می 
گمارد از آن طرف برای انتصاب فرماندار 
و مشاور و رئیس دفتر و برخی مدیران  

خود ترجیح  می دهد حتی از حوزه های 
انتخابیه دیگر از این کارت ها مایه بگذارد 

و نتیجه آن می شود که در جذب بخش 
خصوصی ناتوان عمل کرده و همان بخشی 

هم که در زمان نمایندگان دیگر وارد 
منطقه شده هر روز نیروهای بومی اش را 

 به بهانه واهی اخراج می کند !
��در دوره ای که نمایندگان فعال و آگاه می 
کوشند تا از این کارت ها در جذب سرمایه 

گذار و احداث کارخانه ها و صنایع 
استفاده نمایند متاسفانه در حوزه های 
انتخابیه جنوب کرمان هیچ یك از این 

کارت ها در جای خود استفاده نمی 

شود و نتیجه آن می شود که علیرغم 

تمهیدات الزم برای استقرار ارتش که 

می رفت تحولی شگرف در بازار مسكن 

و امنیت و رونق اقتصادی ایجاد کند 

به یك باره رخت بر می بندد و از آن 

بدتر  حتی تانكرهای سوخت هم انتقال 

پیدا می کنند.  مسیر راه آهن که طرح 

مطالعاتی آن به شكلی بود که اکثر 

مناطق این حوزه از آن منتفع می گشت 

به سمت و سوی دیگر هدایت می شود . 

اگر این کارت های طالیی مصروف عزل 

و نصب های حزبی و جناحی و قومی 

و قبیله ای نمی گشت و در جای خود 

استفاده می شد چه بسا هلیل به تاراج 

نمی رفت و یا  الاقل یكی از دانشكده 

ها و یا یكی از بیمارستان های تخصصی 

تامین اجتماعی یا یكی از اداره کل ها و 

یا پوشش اورژانس هوایی در این حوزه 

 ها احداث و تشكیل می شد. 

�� شاید بتوان گفت که در ادوار گذشته  

هر یك از نمایندگان عملكردی قابل 
دفاع الاقل در یك بخشی داشته اند 

اما باید پرسید که در حال حاضر  مردم 
در هزینه کردن این کارتهای طالیی 
نمایندگان جنوب استان کرمان چه 

قضاوتی دارند ؟
خدامراد میرآبادی

جایی که آفتابش سوزان تر ومردمش 
عبوس ترند،پابه شهرکه میگذاری 

کم حوصله تر می شوی،کمترصحبت 
می کنی و چشهمات سرختر،ازمیدان 
امام علی گذشتم کمی جلوترازمغازه 
مصطفی خالو جواد را دیدم که دوان 

دوان از آن طرف خیابان به طرفم می 
آید،بعدازسالم واحوالپرسی سیگاری 

به لب گذاشت و با شعله فندکش 
آتشی به سیگار کشید،دود،گاهی 
مسكنی ایست برای دردها،هرکام 
سیگارمیتواند جوابی باشد به کج 

مداری چرخ روزگارکه همیشه کفش 
را به پای منو امثال خالو تنگ می 

 کند،
خوب خالو بااین عجله کجا..؟خدا به 

 خیر کند....
راستش را بخواهی خالو تكه زمینی 
دارم میخواهم برای پسرم خانه ایی 

درست کنم،ازهمین وامهایی که 
میدن به خانه های کلنگی،دنبال 

 همین وامهام اگر بدن....
چرا نمیدن خالو ،خدا خیرشان بده 

 طرح خوبیه برای امثال ما...
هی خالو بهانه میارن میگن زمینت 

اراضی ملیه،میگن اول باید خونه 
خراب بشه،آخر پدربیامرز این خونه 

خراب شه کجا زندگی کنم....حاال 
میخوام برم پیش فرماندار تا راهی 

جلوم بگذاره..میگن آدم خوبیه 
ولی پسرم ازش دلگیره،پسرم 

شاعره میگه هفته قبل به یكی از 
کارمنداش زنگ زده که با دوستاش 
برن پیش فرماندار اونم دادشون تو 

دیوار...حاال میخوام برم تا رفتارش با 
 ما چطوره.......

 ادامه دارد..
صابرصفی خوانی

یاد کنیم. اولین مدل تحریمی ایاالت متحده در دوره کارتر و ریگان 
اعمال گردید. « تحریم های بدوی » عنوان

در سایه حادثه تسخیر النه « متخاصم » به « متحد استراتژیک » 
تغییر پارادایمی سیاست آمریکا در قبال ایران از

جاسوسی، عینیت یافت. نخستین اقدام تحریمی آمریکا در تاریخ ۸ 
نوامبر 19۷9 صورت گرفت، بر اساس دستور

العمل کارتر برابر با بخش 2 قانون مهار صدور تسلیحات، از ارسال 
محموله ای به ارزش 3۰۰ میلیون دالر شامل

قطعات یدکی نظامی به ایران جلوگیری شد. وی در 12 نوامبر همان 
سال اتکای آن دولت به نفت خام ایران را

تهدیدی امنیتی دانست و بر مبنای بخش 232 قانون گسترش تجارت، 
واردات نفت خام از این ایران را ممنوع

اعالم کرد. بعد ها کارتر تحریم های دیگری را نیز به تحریم های 
مذکور اضافه کرد که به دلیل فضای محدود

یادداشت حاضر از ذکر آن ها خودداری می شود .

به هر جهت، پس از پایان داستان گروگان گیری در روزهای پایانی 
ریاست جمهوری کارتر، وی با صدور 1۰ دستور

ویژه تمام تحریم ها بر ضد ایران را لغو کرد. اما در ادامه، انگیزه های 
اولیه کابینه ریگان برای اعمال سیاست

تحریمی علیه ایران، بر محور موازنه سازی نظامی و عملیاتی میان دو 
دولت ایران و عراق( در صحنه نبرد تحمیلی)

شناسایی شد. بر این مبنا، از هدف اصلی ایاالت متحده بر محور 
پیشبرد راهبرد موازنه سازی منطقه ای، در جهت

کاهش تدریجی توان دفاعی و عملیاتی ایران سخن گفته شده است. 
دسته اول و به نوعی مرحله اول تحریم های

واقع » یاد کردیم به شدت از رهیافت « تحریم های بدوی » یک 
جانبه از سوی ایاالت متحده که از آن به عنوان

کنت والتز متاثر می باشد. به تعبیری والتزی، فضای آشوبناک محیط 
بین الملل، دولت « گرایی ساختاری  تدافعی

ها را تشویق می کند تا به طور تدافعی رفتار کنند و موازنه قوا را حفظ 
کنند و اجازه ندهند بازیگری جدید (در

اینجا جمهوری اسالمی ایران) موازنه را بهم بزنند. به عبارت دیگر، 
شرایط سخت )hard( ایجاد شده در محیط

بین الملل به واسطه جنگ ۸ ساله ی ایران و عراق، آمریکا را ملزم کرد 
تا از رهیافت سخت افزارگرایانه در جهت

پاسخگویی از طریق مکانیسم تحریمی استفاده کند .

مرحله دوم تحریم ها دومین دسته و مرحله از تحریم ها علیه 
جمهوری اسالمی ایران از جانب ایاالت متحده، تحریم هایی می باشند 

که

در دهه 199۰ میالدی توسط دولت های بوش پدر و کلینتون اعمال 
شد. با توجه به هدف و ابزار تحریم ها، می

نامید. جمهوری اسالمی « تحریم های معطوف به ثروت و بازسازی » 
توان این گونه تحریم ها در این بازه ی زمانی را

ایران با عبور موفقیت آمیز از بحران های دهه ۶۰ « سازندگی » 
شمسی وارد دوره ای شد که از آن به عنوان دوره ی

عراق » یاد می کنند. در این میان، آمریکا، ایران را بعد از عراق کانون 
جدید تهدید های منطقه ای و به عنوان

مطرح کرد. در این دوره باید از بعد اقتصادی-فناوری تحریم ها سخن 
گفت که اعمال محدودیت های « دیگر

گسترده بر اساس ممانعت از دست یابی ایران به منابع مالی را مورد 
نظر داشت. به عنوان مثال، برخی ابتکار های

کلینتون  به انضمام قانون داماتو  در این دوره گواهی بر این مدعاست 
که شامل موارد زیر می شود: فرمان اجرایی

129۵9 ، فرمان اجرایی 13۰۵9 ، فرمان اجرایی 13۰94 . همچنین 
در این دوره، تحریم های سرمایه گذاری به

ویژه در حوزه نفت و گاز بر تحریم تجاری علیه ایران افزوده شد

ادامه دارد .........................................................................

 دکتر سعید چهرآزاد



به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش قلعه گنج؛

 همزمان با هفته دولت سعید احمدی  مدیر آموزش و پرورش قلعه گنج گزارش عملکرد
 سه ماهه آموزش و پرورش را به شرح زیر بیان نمود 

که موارد به شرح زیر می باشد
مدارس  تعطیلی  فصل  شروع  و  تحصیلی  سال  پایان  با 
اقدامات آموزش و پرورش قلعه گنج در قالب پروژه 
جدید  تحصیلی  سال  در  مدارس  بازگشایی  برای  مهر 

شروع شده که اهم فعالیت ها به شرح زیر می باشد .
کمیته تعمیر و تجهیز

های  حوزه  در  آموزشگاه   8 زنی  کلنگ  و  احداث   )1
رمشک ، کنگرو ، صوالن ، تمگران ، چلپایی و مرکز شهر 
نوسازی  کل  اداره   و  ساز  مدرسه  خیرین  حمایت  با 

مدارس 
رنگ آمیزی بیش از 30آموزشگاه با حمایت بنیاد   )2

مستضعفان 
اوایل  از  تعمیرات سقف 30 آموزشگاه  ایزوگام و   )3

تیرماه 
برای  فاز  سه  برق  اشتراک   70 از  بیش  خرید   )4

مدارس شهرستان قلعه گنج 
شادی سازی فضای های داخلی و بیرونی مدارس   )5

ابتدایی با انجام نقاشی و خطاطی 
تجهیزو خرید 50 دستگاه کولر گازی ، 20 رایانه و 15   )۶

پرینتر برای مدارس توسط بنیاد مستضعفان 
دانش  برای  ساله  هر  التحریر  لوازم  و  البسه  تهیه   )7

آموزان این شهرستان توسط بنیاد مستضعفان 
تعمیر و تجهیز ساختمان نمایندگی آموزش و پرورش   )8

بخش چاه دادخدا 
اتاق های  نصب دیوار پوش برای  سالن کنفرانس و   )9

ساختمان آموزش و پرورش 
 )10

جلسات  برگزاری  به  توان  نیزمی  ساماندهی  کارگروه  از 
کرد  اشاره  مهر  پروژه  آغاز  از  روز  نخستین  در  مدیران 
شورای  جلسات  برگزاری  کارگروه  این  اقدامات  سایر   .
حضور  با  انتقاالت  و  نقل   ، آموزشی  شورای   ، معاونین 
کارشناسان مختلف جهت سازمان دهی نیروهای ابتدایی ، 

متوسطه دور اول و دوم می باشد .
توانمند  جهت  کارگاهی   ، آموزشی  های  دوره  برگزاری 

سازی مدیران و آموزگاران و دبیران با همکاری بنیاد نیکوکاری 
رایحه انجام شد.

اولین مرحله آن در اردبیهشت ماه با مدرسین برجسته کشوری 
از گروه آموزشی رهیار تهران 

دومین مرحله تیرماه با اعزام 14 دبیر از معلمان مقطع متوسطه 
تست  نحوه  و  کنکور  مدرسین  دوره  گذراندن  برای  دوم  دور 

زنی در شهر تهران 
و همچنین سومین مرحله  شهریور ماه برای آموزگاران جدید 
ادبیات   و  عربی  و  علوم   ، ریاضی  دبیران  و  ها  پایه  همه  الورد 

برگزار گردید .

عنوان  به  محترم  فرماندار  تالشهای  از  پایان  در  احمدی  سعید 
رییس شورای آموزش و پرورش  و مجموعه بنیاد مستضعفان 
مهندس حیدروند ، اماندادی و سایر همکارنشان در بخش خرید 
تجهیزات و اشتراک برق برای مدارس و همچنین رنگ آمیزی 
مدارس و از بنیاد نیکوکاری رایحه برای هماهنگی و حمایت در 
خیرین  همچنین  و  دبیران  و  آموزگاران  های  دوره  برگزاری 

مدرسه کمال تقدیر و تشکر را داشتند .


