
 خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئوالن کشور ما پشت کردن به دفاع از 

محرومین و رو آوردن به حامیت از رسمایه دارها گردد و اغنیا و ثرومتندان از اعتبار بیشرتی 

برخوردار شوند.)صحیفه امام، ج20،ص 341(

  عدالت اجتامعی ]نویسنده: فائزه طالبی فر[
قسمت اول: منایشگاه دائم بی عدالتی

آدرس کرمان-بزرگ راه امام شهرک صنعتی

توصیه:مسئوالن محرتم لطفا با عینک وارد منایشگاه شوید

با همت و تالش شبانه روزی عده قابل توجهی از مسئوالن منایشگاه بسیار زیبایی از بی عدالتی و تبعیض 

در جنوب شهر کرمان دایر گردیده است از عموم مردم رشیف و بزرگوار کرمان دعوت میگردد تا از این 

منایشگاه بازدید بعمل آوردند.

این منایشگاه، مردمی  را به منایش میگذارد که انگار در گرد و خاک کوچه های ناهموارشان دیده منیشوند 

مردمی که به گزارش دانشگاه علوم پزشکی در معرض فاجعه بار بیامری سالک قرار گرفته اند،مردمی 

که سهم شان از داشنت آب آشامیدنی سامل خرج آب مناهای مدرن در خیابان های شامل شهر میگردد و 

سهمشان از حداقل روشنایی خیابان هایشان خرج نصب لوسرتهای گرانقیمت شامل شهر میگردد تا رضایت 

آنان چسبی باشد بر صندلی مسئوالنی که این روزها رضایت خلق را به رضایت خالق ساده میفروشند.

شام در این منایشگاه خواهید دید عده ای در همسایگیتان بدون آب لوله کشی و حامم زندگی میکنند 

وهمچنان از انقالبشان دفاع میکنند،و سهمشان از سفره انقالب شده است آروزی داشنت مدرسه ای برای 

کودکانشان...

مردمی که احتامال به این باور رسیده اند شهردار و استان دار محرتم کرمان آنان را فراموش کرده اند.

در این منایشگاه شام با روند اعتیاد جوانان معصومی مواجه میشوید که به دلیل نبود حداقل امکانات 

تفریحی)یک زمین آسفالت ورزشی( با مواد صنعتی روزگار میگذرانندجوانانی که سهمی از ده ها پارک 

شهر ندارند و پارکشان شده است کوره های آجر پزی...

آری مردم این منایشگاه منتظر مسئوالنی هستند که دیروز بخاطر رسیدن به این جایگاه اجتامعی 

به این مردم وعده ها داده اند و امروز شهر را به دونیم تقسیم کرده اند و نیمه ی غبار گرفته 

آن را منیبینند.

مردم این منایشگاه به مسئوالن توصیه میکننداگر گذرشان به جنوب شهر افتاد عینک هایشان را به چشم 

بزنند و تابلوی غبار گرفته محله شهرک صنعتی را پیدا کنند، آنجا هنوز عده ای منتظراند برای اولین بار 

مسئوالنشان را مالقات کنند)ما در کوچه های خاکی مان به انتظار حضور شام مسئولی که این منت را 

خوانده اید نشسته ایم(.

اما تعریفی از عدالت که امام خمینی)ره( مد نظر داشتند و خواهان اجرای آن در جامعه اسالمی بودند 

در این جا این تعریف برای یادآوری به مسئوالن آورده میشود.

بررسی مفهوم عدالت اجتامعی مد نظر امام خمینی )س( مفهومی عام بوده و در ارتباط با حوزه های 

مختلف علوم انسانی قرار دارد.

 امام در اغلب موارد مفهوم عدالت را در کنار مسئله فقر و محرومیت مطرح کرده و»تامین نیازهای 

اساسی« اقشار مستمند را جهت خروج آنان از چنین وضعیتی، جزو حقوق آنها قلمداد می منایند. از 

طرفی نیز با بیان برابری به عنوان یکی از مهمرتین وجوه عدالت، قوانین و مقررات اسالم را بر مبنای 

برابری افراد و اقشار طبقات مختلف بیان می کنند.

»اسالم دین برابری و برادری است و در آن اصاًل نژاد مطرح نیست. کُرد و فارس، ترک 

و عرب ابداً در اسالم مطرح نیست و آن چیزی که در اسالم مطرح هست تقوا وصفا و 

برادری و برابری است .« )صحیفه امام، ج9، ص49(

نرشیه عهد 

وابسته به انجمن اسالمی 

دانشجویان

شامره: 14
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صدای دانشجو:
یکی از مهم ترین وظایف تشکل های دانشجویی ارجاع مشکالت دانشجویی به 

مسئوالن دانشگاه و پیگیری آن هاست. ما بعنوان صدای دانشجویان این مشکالت را در 

نرشیه خود تحت عنوان صدای دانشجو قرار داده ایم تا بتوانیم صدای شام باشیم.

پیام های ارسالی دانشجویان:
1(باعرض سالم ازعمده مشکالت ما و بچه های خوابگاهی بوفه داخل 

خوابگاه است چون ما اکرثمواقع دسرتسی به فروشگاه ی بیرون نداریم 

مجبوریم از همینجا خرید کنیم که متاسفانه اکرثا باقیمت های بیشرت از 

بیرون مواجه میشویم .فرضا آن دسته از مواد غذایی که قیمت ندارند مانند 

میوه ها و...هر قیمتی که بخواهند میدهند و ماهم اغلب مجبور یم بخریم

درصورتیکه برای ما باید ارزان تر از بیرون باشد مثال ما دانشجوییم.

2(ازمشکالت خوابگاه داخل دانشگاه گربه ها هستند که انگار با ما خوابگاه 

دارند یا دارن زندگی میکنند داخل حموم ها و آشپزخانه و...هستند فرضا 

گاهی اوقات داخل روشویی ها می خوابند و گاهی اوقات دهان خود رابه 

لوله ی آب رسدکن میگذارند .ساعت ۱و۲شب چنان رسو صدایی میکنند که 

آرامش ما به هم میریزد.

3(سالم ...یکی از مشکالت دیگه ساعت ورودبه خوابگاه است که فرضا 

روزی جایی باشند یاحتی تو ترافیک هم گیر کرده باشند برای ۵دقیقه هم 

که شده اسم بچه ها رد میکنند...حتی اگر خانواده  در جریان باشند حارض 

به متاس وهمکاری نیستند.

4( چرا سهمیه اینرتنت اینقد کم شده؟

5(ماشین های سطح دانشگاه با رسعت باال تردد می کنند.

6( کیفیت غذای سلف پایینه لطفا کاری کنید.

7( باسالم یکی دیگه از مشکالت بچه ها اینه که بعضی از ترم اولی هاو 

کسایی که به علت زلزله ازخوابگاه هرندی در زیرزمین خوابگاه ساکن 

هستند خب اینجورکه من از بچه ها پرسیدم بعضی از اتاقا تخت خالی 

هست بعد چون تعداد خوابگاه و اتاقا زیاده منیشه بچه ها خودشون.  

برن تک به تک اتاقارو بگردن خب اگه جا خالی هست بدن بچه هارو 

اذیت نکنن ،بعد اگه هم جانیست ظرفیت و خیلی باال نربن ممنون میشم 

تونرشیتون از این موضوع حرفی بزنین.

))متام پیام ها عینا کپی شده است.((

قسمت دوم: جنوب استان ]محمود پورشمس الدین[

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی اقدام های بسیاری در راستای زدودن چهره فقر و محرومیت از 

مناطق محروم کشور صورت گرفته است و مناطق محروم جنوب استان کرمان نیز از این قاعده مستثنی 

نبودند اما به نظر می آید فقر و محرومیت چهره کریه خود را در این مناطق هنوز نشان می دهد و 

محرومیت از مناطق جنوبی کرمان هنوز رخت برنبسته است.

جنوب کرمان با برخورداری از جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر از فقر و محرومیت زیادی رنج می برد، 

این مناطق با مشکالت زیادی از قبیل مسکن،بیکاری،نیاز های اولیه زندگی شامل:آب آشامیدنی سامل، 

پوشاک، تغذیه و ... رو به رو می باشند که دولت نسبت به این مردم مظلوم توجه کافی را نداشته که 

جور کم کاری نهاد های دولتی را تشکل های دانشجویی)علی الخصوص بسیج دانشجویی، اردوهای 

جهادی اتحادیه انجمن اسالمی ( می کشند. 

انتظار این است که مسئوالن در راستای عمل به اسناد باالدستی کشور که در همه آنها بال استثناء به 

توسعه مناطق محروم و گسرتش عدالت قضایی اشاره شده است، حتی اگر شده یک بار به منطقه سفر 

کنند و پس از درک عمق محرومیت تالش ویژه ای برای رهایی این منطقه از مجموعه ای متام نشدنی 

از مشکالت آغاز کنند.

)انجمن اسالمی دانشجویان قصد دارد پیرامون این قضایا کارهایی را به انجام برساند منتظر مبانید.(

آه کوهبنان!!!   ]فاطمه محمودی[

مطالبه گری اجتامعی, اراده ی عمومی برای متقاعد کردن سازمان ها و نهادهای اجتامعی به منظور 

احقاق حقوق شهروندی است که نه تنها به بهزیستی اجتامعی کمک می کند بلکه زمینه عدالت 

اجتامعی گسرتده را نیز فراهم می کند. این مفهوم را می توان از مناظر مختلفی همچون سیاسی ، 

اقتصادی ، اجتامعی یا فرهنگی باز تعریف کرد. 

با توجه به آنکه جوامع جهانی به طریق مختلف در پی احقاق حق انسان ها در تکاپوست. مطالبه گری 

اجتامعی همچون هویتی کنکاش نشده در خاموشی به رس میربد و شعارهای پیاپی خالی از اطالع رسانی 

به خفقان سواالت بی جواب ختم می گردد.

نظر حرضت آقا درمورد مطالبه گری ؛ایشان دانشجویان را به انس بیشرت با قرآن و ادعیه توصیه کردند 

وفرمودند:سخن اصلی من به دانشجویان تقویت ایامن است. زیرا تنها با ایامن قوی می توان در مقابله با 

مشکالت و فشارها ، مبارزه و مجاهدت کرد. 

رهرب انقالب اسالمی با اشاره به برخی دیگر از انتقادات دانشجویان در خصوص تصمیم گیری های جاری 

دستگاه ها در کشور فرمودند: بر اساس قانون و منطق رهربی منی تواند در تصمیم گیری های جزیی و 

اجزایی دستگاه ها وارد شود و اگر اجرایی دچار اشتباه شوند باید مجلس از ابزار های نظارتی همچون 

استیضاح استفاده کند و یا اینکه رییس جمهور مانع از اجرای آن تصمیم اشتباه شود .

 آه ای خالیق به کدامین  دیار رو کنم از سنگینی سایه ی شب این ابر سیاه که بر هستی سلول های 

راحت خیامل چندیست سنگینی کرده  است. 

آه ای زندگی ای بید لرزان  , ای آمال خفته و بر باد رفته کسی آه مردم کوهبنان را منی شنوند! 

مسئولینی که به وقت زلزله ناپدید  و رسانه هایی که خواب رفتند. 

با گذشت مدتی از زلزله ی کوهبنان, بسیاری از مردم زلزله زده ی این منطقه هنوز رسمای استخوان 

سوز شب را در چادرها و با کمرتین امکانات سپری می کنند و از بی تفاوتی مسوولین و رسانه ها گله 

مندیم و همین اطالع رسانی های غلط و کم توجهی مسئوالن باعث شد تا گروه های جهادی و مردمی 

نیز از رشایط بحرانی منطقه بی اطالع مبانند.زلزله دردی نیست که تنها با صدقه عالج شود. 

زمین از رضوریاتش لرزیدن است ، تدبیر به عقل حکم می کند که باید برای چنین روزی آماده باشیم و 

رها کردن امور به خواست باری تعالی توصیه ی دین نیست. مردم کوهبنان مظلوم هستند و مطالبه گری 

ندارند و به همین دلیل هم مسئوالن کار اساسی منی کنند. 

چادرهای برگرفته بعد از چندین روز زلزله ، طعم سوز رسمای شدید کوهبنان را به مردم زلزله زده ای 

می چشاند که هنوز هم در انتظارند تا شاید کمک های اولیه برای اسکان موقت را دریافت کنند. سوال 

های مردم از مسئوالن ادامه دارد ، اما گویی زلزله زدگان کوهبنان در سایه ی زمین لرزه ی کرمانشاه 

فراموش شده اند. 

سوال اینجاست! جایگاه مسئولین مردم استان کرمان و خیران استان در زمینه ی کمک رسانی به مردم 

محروم و زلزله زده ای که حاال در کنار زلزله, زیر پوشش برف و رسما هم گرفتار شده اند کجاست ؟! 

و از همه مهمرت سو استفاده هایی که از زلزله زده ها شده است، کانکس دو میلیونی در این شهر تا پنج 

میلیون به مردم فروخته شد و کسی نتوانست جلوی سودجویان را بگیرد. 

و مردم مجبورند کار بازسازی را خودشان به مرور زمان انجام دهند. 

ای مسئوالن به گوش باشید زندگی مردم کوهبنان بسیار سخت شده است و کسانی که می گویند اتفاقی 

در کوهبنان نیفتاده است, یا این شهر را از نزدیک ندیده اند و یا منی خواهند ببینند. 

متاسفیم که مسئوالن هنوز به طور جدی وارد ساماندهی شهر نشده اند!  دلیلش را منی دانیم, 

اما ما در اینجا می خواهیم که مردم استان کرمان, به داد مردم کوهبنان برسند.
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حرضت زهرا )س( شهید راه والیت و یار امام 

زمان خود بود.

شهادت مظلومانه حرضت زهرا)س( را تسلیت 

عرض می مناییم.

زن این واژه دو حرفی  ]از طرف مخاطبین کانال انجمن اسالمی به صورت ناشناس[
زن این واژه  دو حرفی که ب اندازه دنیایی حرف برای گفنت دارد ،حساس،و لطیف و در عین حال محکم و استوار ... به دنیا می آید تا مظهر 

ناز و زیبایی را ب جهان ابراز کند،قد میکشد و بزرگ میشود طوری ک حتی با نفس کشیدنش برکت خانه پدری را چند برابر میکند.

بزرگ میشود اما دیگر مانند کودکی، تنها مظهر ناز نیست بلکه امید خانه ای میشود،رفته رفته وظیفه سنگین و شیرین همرسی را پذیرا 

میشود و کمی بعد شایسته نام مقدس مادر میگردد.به راستی کدام عقل سلیم میتواند این را قبول کند که برکت و نعمت خانه ای ضعیف 

شمرده شود و ضعیفه خوانده شود و فاجعه تر از آن اینکه قبل اسالم به دست اعراب زنده به زیر خاک دفن میشد. 

کدام منطق میتواند این راقبول کند ک قلب پدر، امید مادر ،همراه همرس با دید ابزاری به آن نگاه شود ،زن نه ابزار است ن وسیله..،زن از 

لفظش پیداست، مقدس است زنده است  وزندگی می آورد. 

مگر نه این که فاطمه زندگی و نور چشامن پیامرب بودند ،مگر نه این که امید زندگی حرضت علی و نور قلب ایشان بودند،مگر نه اینکه 

حسین تربیت شده دستان فاطمه بود ...

و حاال تو ای دخرت،همرس ،مادر یادت باشد از چه کسی الگو گرفته ای،پیرو چه کسی هستی،قدم در چه مسیری میگذاری،،،مبادا فراموش کنی 

ک ادامه دهنده راه فاطمه و زینب هستی ،،مبادا دنیا و بعضی آدم های گرگ صفتش حیای فاطمه رو از تو بگیرند ،مبادا ارثیه مادرمان وقار 

فاطمه را خدشه دار کنی،یادت باشد در برابر همه این ها مسئولی...

خداوند ناز خود را در زن متجلی ساخت ،ای بانو قدر و قیمت خود را بدان و روح لطیف خود را حراج خیابانی نکن ،بهشت زیر قدم های تو 

است ،مواظب باش چگونه قدم برمیداری ،نکند بهشت زیر پایت را ارزان بفروشی .تو ذاتا نقاشی خدایی ،رنگ لعاب اضافی تو ب نقاشی ،اصل 

و زیبایی اولیه آن را از بین میربد ...ای بانو تو شاهکار لطافت خلقتی،،،آن گونه زندگی کن ک الیق واژه زن و به دنبال آن اسم مقدس مادر 

باشی حیا و عفت تو امانت مادرت فاطمه است،رسم امانت داری را به بهرتین شکلش ب جا آور!

جنبش دانشجویی  ]صادق زرنگی پور[
جنبش دانشجویی اساسا در نتیجه تعامل مشکالت جامعه و 

واکنش دانشجویان و دانشگاهیان در جهت بهبود آن شکل می 

گیرد . عالقه دانشجویان به سیاست متاثر از عواملی چون سن، 

جنس و موقیت خانوادگی، ساخت تفکر انتقادی دانشگاهی، 

فرهنگ نسلی آنان، واکنش نسبت به وضعیت موجود جامعه و 

روند رویدادهاست که نهایتا به شکل یک رفتار جمعی، زمینه 

شکل گیری آن را فراهم می آورد. یکی از مهم ترین عضو این 

جنبش در دوران قبل از انقالب انجمن اسالمی دانشجویان می 

بوده است. می توان پیدایش گرایش اسالم گرایی در دانشگاه را به 

اوایل دهه بیست و تأسیس انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده 

پزشکی مربوط دانست که در ادامه در دانشکده های مثل فنی 

نیز گسرتش یافت. اما برای تبدیل این گرایش به گفتامن هژمون 

جنبش دانشجویی بایستی سه دهه صرب پیشه می کرد. نهضت ۱۵ 

خرداد امام خمینی )ره( هم در تقویت این تفکر نوپا نقش بارزی 

داشت.با پیروزی انقالب اسالمی، انجمن های اسالمی رهربی جنبش 

دانشجویی را در اختیار گرفتند. از مهم ترین اقدامات انجمن 

اسالمی دانشجویان در ابتدای انقالب تسخیر النه جاسوسی 

آمریکا بود.که امام آن را انقالب دوم نامید. با گذشت 
زمان و رخنه کردن افراد و احزاب در جنبش دانشجویی ، جنبش 

دانشجویی دچار انحرافات زیادی در اهداف شکل گیری خود 

شد. که نتیجه آن پیاده نظام شدن دانشجویان برای جریانات 

سیاسی،ایجاد تشکل های یک بار مرصف )شاید دوبار مرصف ولی 

بیشرت نه(و ... این ها مایه ننگ جنبش دانشجویی شده اند جالب 

تر اینکه دایه حق به جانب بودن را نیز دارند، منی شود جیره خور 

یک جریان سیاسی بود و آن جریان را نقد کرد، اگر نقد هم کنند 

عوام فریبی است، یکی از مهم ترین وظایف جنبش دانشجویی 

نقد سازنده و مطالبه گریست ، آقایانی که می گویید وابسته به 

فالن جریان سیاسی هستید ، یک سوال را جواب دهید:آیا می شود 

وابسته به فالن شخص یا جریان سیاسی بود و آن شخص یا جریان 

را نقد کرد؟

ادامه دارد...
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معرفی کتاب

کتاب انسان و 

ایامن 

دکرت مرتضی 

مطهری

طنز تلخ
دالر به مرز 5000تومان رسید ولی ای کاش جلیلی 

مذاکرات را به پایان برساند.

آخر این تندروها چرا با کدخدا به خوبی صحبت 

منیکنند مگر منی دانند آمریکا ابرقدرت است، 

واقعا که چرا به فکر مردم نیستند، تخم مرغ 

هم باال رفته است دیگر تخم مرغ هم منیتوان 

خورد،از همه مهم تر مشکل آب خوردمان نیز به 

این مذاکرات گره خورده است ...کاش ظریف زود 

بیاید ودالر و تومان برابر شود و...  



رهرب معظم انقالب امام خامنه ای: امسال هم من به شام عرض کنم به حول و قوه الهی ۲۲بهمن امسال از آن ۲۲بهمن های متاشایی خواهد بود 
چون مردم با این یاوه گویی هایی که بعضی دولتمردان آمریکایی کردند احساس می کنند که دشمن در حال کمین گرفنت برای تهاجم و دشمنی است. امسال 

حضور مردم از همیشه گرم تر خواهد بود و همه به توفیق الهی می آیند.

اندر احواالت سینامی جمهوری اسالمی:
]مرجان امینی زاده[

سینامی ایران چندیست با بی محتوایی و بی بند و باری درگیر است که در آثار حال 

حارض سینام به طور اساسی مشهود است.اندک کارگردان ها و تهیه کنندگانی را می 

توان یافت که به محتواهای اصیل اسالمی بپردازند، که یکی از این افراد ابراهیم حامتی 

کیا می باشد. او امسال با فیلم به وقت شام پا به عرصه جشنواره فیلم فجر نهاد، از 

طرفی با هجمه های زیادی رو به رو شد که برای ما جای بسی تعجب داشت.

این فیلم روایت گر مجاهدت های مدافعان مظلوم حرم است، که ما همگی امنیت 

و آسایش خود را مدیون این عزیزان هستیم، حال منی دانیم عده ای به جای تقدیر و 

تشکر رو به توهین آورده اگر اصغر فرهادی با بودجه اجنبی برای آبرو ریزی و سیاه 

منایی کشور فیلم بسازد فردی رش یف و دلسوز است؟ولی اگر فردی برای عزت کشور 

فیلم سازد نه، جالب تر اینکه در حال حارض سینامی ایران با روی آوردن به مضامینی 

من جمله:خیانت، ارشافی گری و .... تبدیل به پیاده نظام دشمن برای ایجاد فساد در 

قرش جوان است. از طرفی بازیگران سینامی ایران که بعضا به عنوان الگو نیز قرار داده 

می شوند در وضعیت مناسب اخالقی منی باشند. وزیر محرتم فرهنگ و ارشاد باید 

فکری برای سینامی از دست رفته ایران کند. در ضمن یادم نرود امثال حامتی کیا آبروی 

سینامی ایران هستند.

جاهلیت مدرن:  ]امین زرنگی پور[
 اگر بخواهیم درباره جاهلیت مدرن صحبت کنیم می توانیم کتاب ها بنویسیم در این 

منت به اختصار ابعاد این مشکل جهانی که گریبان گیر جوامع برشی گشته را بررسی 

خواهیم کرد.جاهلیت مدرن اشاره به این دارد اگر بت و بت پرستی متام شده است 

اما بت های جدیدی برای پرستیدن ایجاد شده است، اگر زنده به گور کردن دخرتان 

و زنان متام شده است اما کارهای دیگری رواج گشته که روح یک زن را دفن می کند، 

اگر دوران گالدیاتور ها متام شده دوره بردگی نوین انسان ها آغاز شده اما به گونه 

ای کامال مدرن که کسی حتی به ذهنش منیرسد.مثالی عرض می مناییم که به عمق 

این مسئله پی بربید: مسئله ای رایج در فضای مجازی علی الخصوص اینستاگرام که 

در آن یک فرد برای جلب توجه دیگران و گرفنت الیک دست به کارهایی غیر معقول 

میزند، که واقعا آدم ناخودآگاه این کار را به بازار برده فروشی مانند می کند.آیا ارزش 

و کرامت انسانی به این شدت پایین است!؟؟؟ که ما برای دیده شدن و ....دست به 

کارهایی جاهالنه زنیم یا ما آمده ایم که به کرامت انسانی برسیم!؟؟؟یا کتابی مانند 

گینس که در آن رکورد های خود را ثبت می منایند : مثال یک فرد سی سال موهای 

خود را کوتاه منی کند که نام خود را ثبت کند!!! منونه دیگرش در همین شهر خودمان 

کرمان  جوانانی که ساعت ها وقت گران بهای خود را خرج کارهایی مانند دور دور 

کردن در بعضی خیابان ها می کنند.

بعضی از ما خود نیز گاها دچار بعضی از این کار ها شده ایم که شاید ناشی از رسدرگمی و هدفمند نبودن در زندگیست.

آن چیزی که عیان است این می باشد که انسان امروز انسانی رسدرگم است و به دنبال هدف که خیلی ها اهداف خود را پیدا 

نخواهند کرد. ما بعنوان جوانی مسلامن به خواهران و برادران خود این را می گوییم:))#ما_آمده_ایم_بهرتین_باشیم((

گزارش تصویری یادواره مدافعان حرم  و تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم محمد 

عیسی حسینی که به همت انجمن اسالمی دانشجویان و سایر تشکل ها برگزار گردید. 

از جناب دکرت طاهر ریاست دانشگاه،حجت االسالم حمزه ریاست نهاد رهربی،دکرت 

بصیری معاونت فرهنگی،دکرت یوسف زاده دبیر کل فرهنگی که ما را در این امر یاری 

کردند تشکر می مناییم.
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