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مجید غفاری مدیرعامل ش��رکت شهرکهای
صنعت��ی کرمان در دومین جلس��ه گردهمایی
مدیران شهرکها ونواحی صنعتی استان که در
شهرک صنعتی رفسنجان برگزار شد ،به پیگیری
صحیح ام��ور و جلب رضایت مردم تاکید کرد.

نگاه

وی گفت:همکاری روسای ادارات و به خصوص
فرمانداری های شهرستان ها در پیشبرد فعالیت
های این شرکت بسیار موثر است .وی در ادامه
بی��ان کرد :نظارت صحیح بر اجرای پروژه ها ،
رسیدگی به امور متقاضیان در شهرستان ها و

در س��ال  93حدود  ۱۷میلیون و  ۳۶۰هزار تن سنگ
آه��ن به ارزش بیش از یک میلیارد دالر از مواد کش��ور
اس��تخراج و صادر شده اس��ت که در صورت تبدیل آن
به فوالد بیش از  ۵.۵میلیارد دالر عاید کشور می شد.
ص��ادرات مواد خ��ام معدنی همواره موض��وع یکی از
منازعات پردامنه در اقتصاد ایران بوده اس��ت؛ علی رغم
اینکه در نگاه نخس��ت هیچ کس استخراج و صدور مواد
معدنی را که ثروت زیرزمینی و غیرقابل بازگشت کشور
به حساب می آیند ،تأیید نمی کند اما به نظر می رسد
در برخ��ی مواقع و با توجه به ش��رایط خاص اقتصادی،
مدافعان این کار نیز از ادله خوبی برخوردارند.
با این ح��ال اما آمار و ارقام صادرات مواد خام معدنی
و عدم النفعی که بابت صدور خام مواد به کشور تحمیل
می ش��ود ،موضوعی نیست که بتوان براحتی از کنار آن
عبور کرد.
ب��ه گزارش اقتصاد آنالین به نقل از خبر آنالین ،یکی
از م��وادی که صدور خام آن عدم النفع فراوانی به دنبال
دارد ،س��نگ آهن است .برخی محاسبات نشان می دهد
تنها در سال  93حدود  ۱۷میلیون و  ۳۶۰هزار تن سنگ
آه��ن به ارزش بیش از یک میلیارد دالر از مواد کش��ور
اس��تخراج و صادر شده است که در صورت تبدیل آن به
فوالد بیش از  ۵.۵میلیارد دالر عاید کشور می شد و عدم
النفع  ۴.۵میلیارد دالری به اقتصاد ملی تحمیل نمی شد.
براساس آخرین آمار گمرک ایران در یازده ماهه منتهی
به بهمن ماه س��ال  93حدود  7میلیون و  400هزار تن
س��نگ آه��ن کمتر از خلوص  40درص��د و  8میلیون و
 700هزار تن سنگ آهن با خلوص بیشتر از  40درصد
صادر ش��ده اس��ت .این مقدار صادرات البته با احتساب
صادارت  1میلیون و  150هزار تنی کنس��انتره و گندله،
در مجموع طی یازده ماهه سال  93حدود  17میلیون و
 360هزار تن س��نگ آهن با ارزش  61.4دالری در هر
تن صادر شده است.
اگر میانگین قیمت سنگ آهن را در همین بازه زمانی
معادل  61دالر در نظر بگیریم ،بیش از  1میلیارد و 50
میلیون دالر از محل صادرات س��نگ آهن بدست آمده
اس��ت .این در حالی اس��ت که اگر همین میزان س��نگ
آهن در داخل کش��ور فرآوری می ش��د حجم زیادی از
نیاز واردات فوالد کشور برطرف می شد.
فع��االن صنعت فوالد معتقدند به ازای هر تن س��نگ
آه��ن می توان نصف واحد فوالد تولید کرد .بنابراین در
صورت فراوری  17میلیون تن سنگ آهن صادراتی ،بیش
از  8.5میلیون تن فوالد تولید می ش��د که با احتس��اب
متوس��ط قیمت هر تن فوالد  600تا  700دالر بیش از
 5.5میلیارد دالر عاید کشور می شد.
مطابق آمار گم��رک کل واردات فوالد در یازده ماهه
 93ح��دود  3میلی��ون و  859هزار تن بوده اس��ت که
بخش اعظم این واردات را ورق های فوالدی به میزان 2
میلیون و  520هزار تن اختصاص داده است .بنا به گفته
تولیدکنندگان فوالد مجبوریم برای ارزان ترین ورق های
میلگرد فوالدی وارداتی  500دالر هزینه پرداخت کنیم.

چه کسی رئیس اتاق میشود؟
بر اس��اس گمانهزنیها یحیی آلاسحاق رییس پیشین اتاق تهران ،غالمحسین شافعی رییس فعلی
اتاق ایران ،مسعود خوانساری رییس جدید اتاق تهران و محسن جاللپور رییس اتاق کرمان و نایب
رییس دوره اخیر اتاق ایران ،چهار کاندیدای اصلی ریاست اتاق بازرگانی ایران هستند.
غالمحس��ین ش��افعی در دوره هفتم با رفتن محمد نهاوندیان ،رئیس س��ابق اتاق بازرگانی ایران در

جیرف��ت  -ایرنا  -رییس س��ازمان صنع��ت ،معدن و
تجارت جنوب کرمان گفت :در راس��تای توسعه معادن
منطق��ه تفاهمنامه هم��کاری بین این س��ازمان و یک
شرکت چینی برای ایجاد کارخانه فروکرم در شهرستان
فاریاب به امضا رسید.
وی بیان کرد :بر اساس این تفاهمنامه ،شرکت چینی
موظف ب��ه راه اندازی کارخانه فروکروم در شهرس��تان
فاریاب اس��ت و سازمان صنعت ،معدن و تجارت جنوب
اس��تان کرمان نی��ز تالش خود را ب��رای تامین خوراک
کارخان��ه از طری��ق برگ��زاری جلس��ات مش��ترک بین
معدنکاران و سرمایه گذار بکار خواهد گرفت.
وی گف��ت :با توج��ه به اینکه جنوب کرم��ان یکی از
پتانس��یل های عظیم کش��وری در استخراج کرومیت را
دارد به نحوی که  70درصد کرومیت کشور از این منطقه
اس��تخراج می شود لذا راه اندازی کارخانه های فرآوری
مواد معدنی برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و
ایجاد اشتغال در اولویت های کاری این سازمان قرار دارد.
سازمان صنعت ،معدن و تجارت جنوب کرمان مستقل
از مرکز استان فعالیت می کند و هفت شهرستان را زیر
پوشش دارد.

رقابتی با مس��عود خوانس��اری پیروز شد و بر کرسی ریاست اتاق ایران نشست.هرچند وی پیش از این
در گفتوگویی با اقتصادنیوز اعالم کرده بود در دوره هش��تم نمی خواهد رئیس اتاق ایران ش��ود اما
گمانهزنیها حاکی از این است که وی برای ورود به انتخابات ریاست اتاق ایران جدی است.
گفتنی است انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران در خرداد ماه سال جاری برگزار میشود.

هفته ناآرام کارگران

وعدههایی که به کارگران داده شد

در هفتهای که س��پری ش��د،در رسانه های
ملی خبر از اعتصاب کارگران معدن زغالسنگ
نگین طبس و گالیه کارگران معدن سنگ آهن
بافق نسبت به ابهام در سرنوشت سهام معدن
سنگآهن بافق دادند و رسانه های محلی خبر
دس��ت از کار کشیدن  300کارگر مس شهید
باهنر کرمان را منتشر کردند؛اعتراض هایی که
عمدت��ا به خاطر تعویق و تاخیرهای متوالی در
پرداخت حقوق و یا نابرابری در شرایط کار بود.
به گزارش اقتصاد کرمان،بعد از ظهر بیست
ودوم اردیبهشتماه؛ حدود  300نفر از کارگران
مجتمع مس شهید باهنر کرمان در پی اعتراض
ب��ه تضعیف حقوق صنفیش��ان دس��ت از کار
کش��یدند .این در حالی بود ک��ه آنها به دلیل
نادی��ده گرفت��ن حقوق صنفی خ��ود از جانب
مدیریت دس��ت به اعتراض زدند و منابع آگاه
وقای��ع را این طور روای��ت میکنند که اولین
اعتص��اب کارگران در ش��یفتهای بعداز ظهر
و ش��امگاه روز دوش��نبه بیست و یکم بوده که
معترض��ان ای��ن مجتمع به دلی��ل اعتراض به
ش��رایط موجود در محوطه مجتمع تجمع کردهاند .این کارگران به
خبرگزاری ایلنا گفتهاند در طول یک س��ال گذش��ته افزایش حقوق
عدهای از پرسنل که در ردههای مدیریتی و پرسنلی مشغول به کارند
باعث شده تبعیضهای غیرقابل قبولی بین کارگران و سطوح باالی
شرکت اتفاق بیفتد که ادامه شرایط را برای کارگران سخت کرده است.
یکی از کارگران دراین باره گفته اس��ت :در پایان سال گذشته ،با
وع��ده قائم مقام مدیرعامل این مجتمع ق��رار بود حق اضافه کار به
کارگران پرداخت شود که متاسفانه این وعده عملی نشد و حتی در
یکی از اعتراضات س��ال گذشته ،یک کارگر باسابقه این مجتمع که
 ۱۸س��ال سابقه کار داشت صرفا به دلیل اعتراض به شرایط موجود
اخراج شد .اگرچه تالشهای نمایندگان کارگری و برخی از مسولین
ب��رای بازگرداندن این کارگر بینتیج��ه ماند اما اتفاقی که برای این
کارگر افتاد باعث ش��د س��ایر کارگران به ادامه یافتن شرایط موجود
حساستر شوند.
اما این در حالی است که دلیل اصلی اعتصاب آنها تاخیر در انعقاد
قرارد با کارگران بوده اس��ت .بنا بر گفته یکی از کارگران ،این برای

اولین بار بوده که با گذش��ت  ۵۰روز از ابتدای س��ال هنوز هیچگونه
قراردادی با کارگران بسته نشده است.
صبح روز چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشتماه؛ باالخره کارگران
مس ش��هید باهنر کرمان پس از یک روز اعتصاب به کار بازگشتند.
این اعتصاب پس از آن فیصله پیدا کرد که میان نمایندگان کارفرما
و کارگران بر سر چگونگی تامین مطالبات صنفی کارگران یک پیمان
دستهجمعی به امضا رسید .این در حالی است که حتی کارگران برای
افزایش مزد و مزایای شغلی به کارفرما یک مهلت  ۴۵روزه دادهاند.
از کارگران معترض نقل ش��ده که یکی از دالیل اعتصاب اخیر در
ای��ن معدن خودداری مدیریت جدی��د در افزایش مبلغ بن کارگری
بوده و بررس��یها نش��ان میدهد اظهارات آنها به دلیل این است که
برپایه عرفی که از زمان مدیران پیش��ین مجتمع مس ش��هید باهنر
کرمان جاری بوده هرس��ال مبلغ ح��ق بن کارگران این مجتمع ۶۰
درصد بیش��تر از مبلغی بوده که در جلس��ه تعیین مزد شورای عالی
کار معین میشوداما مدیریت کنونی در ابتدای ورودش برخالف عرف
جاری حاضر به پرداخت حق بن کارگری به شیوه سابق نبوده است.
و اما سرنوش��ت کارگر اخراجی این معدن که با پشتوانه همکارانش

مع��اون وزیر صنعت از طرح ویژه دولت ب��رای صنایع تعطیل و
نیمهتعطیل خبرداد و گفت :کارگروههای ویژه رونق تولید در بخش
صنعت فعال ش��ده و صنایع با ارزش افزوده باال در اولویت حمایت
تسهیالتی دولت قرار گرفتهاند.
محسن صالحینیا گفت :دولت برای صنایع تعطیل و نیمهتعطیل،
طرح ویژهای را تدارک دیده تا بتوان این بخش از صنعت کشور را که
در گذشته برای راهاندازی آن سرمایههای مالی و انسانی تامین شده
اس��ت ،فعال کرد ،این در حالی است که رویکرد دولت رونق تولید
و توسعه صادرات است و در ابتدای سال نیز از سوی مقامات ارشد
اجرایی کشور از جمله رئیسجمهور و وزیر صنعت ،تاکید شده است.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :بر این اس��اس وزارت
صنعت در قالب سیاس��تهای کالنی که در ابتدای س��ال از سوی
مقامات ارشد اجرایی کشور بیان شده ،حرکت خواهد کرد و البته
این وزارتخانه نقش اساس��ی در اجرایی کردن این سیاستها دارد،
ل��ذا کارگروههای ویژهای ب��رای رونق تولید در بخش صنعت فعال
ش��ده و اگرچه این کارگروهها در گذش��ته به ش��یوههایی مشغول
فعالیت بودهاند ،اکنون با رویکرد جدید به کار خود ادامه میدهند.
وی تصری��ح کرد :براس��اس برنامهریزیهای ص��ورت گرفته ،در
بخشهای مختلف صنعت اعم از فوالد ،خودرو و لوازم خانگی ،صنایع
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به جریان افتاد .خواسته کارگران برای بازگشت
ب��ه کار همکار اخراجی خود به صورت ضمنی
مورد موافقت طرف مقابل قرار گرفته اما تحقق
آن به گفتوگو با کارفرمای اصلی این مجتمع
منوط شده است
بررس�ی مطالبات صنف�ی کارگران مس
شهید باهنر
در همی��ن حال  ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی اس��تان کرمان از بررس��ی مطالبات
صنف��ی کارگران مجتمع صنایع مس ش��هید
باهنر با حضور نمایندگان این اداره ،کارگران و
مسووالن شرکت خبر داده است .حسن رحمانی
افزود :کارگران شرکت مس شهید باهنر کرمان
مش��کل حادی نداش��تند و به دلیل یکس��ری
مشکالت داخلی کمی نگران شده بودند و یک
شیفت سر کار نرفتند.
وی بیان کرد :نمایندگان اداره کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی بین این کارگران حضور یافتند
و با نمایندگان کارگران و مسووالن این شرکت
مذاکره کردند و موضوع حل و فصل شده است.
وی گفت :همچنین کارگران در مورد تمدید نش��دن قرارداد یکی
از کارگران با س��ابقه چندین سال کار ،اعتراض داشتند که قرار شد
این موضوع را صورتجلسه و بررسی کنند.
به گزارش ایرنا ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
اظهار کرد :قرار شد این کارگر به تهران برود و مذاکره کند تا مشکل
وی نیز حل ش��ود .وی گفت :همچنین کارگران درخواست افزایش
حقوق داش��تند و احکام افزایش حقوق آنها براساس مصوبه شورای
عالی کار که 17درصد در سال جاری است صادر نشده بود
رحمانی افزود :قرار ش��د این افزایش حقوق با فوریت طبق قانون
اعمال شود
وی گفت :البته کارگران درخواست هایی مبنی بر افزایش حقوق
داش��تند که این خواس��ته ها نیز قرار شد بررسی شود و در مورد آن
مذاکره کنند.
بر اس��اس این گزارش اما مشخص نیست آیا وعدههای مسووالن
،نس��بت به گالیههای این کارگران محقق خواهد ش��د یا اعتصابی
دیگر و وعدهای دیگر؟.

طرح ویژه دولت برای احیای صنایع تعطیل و نیمهتعطیل
غذایی و پتروشیمی که در شاخصهای صنعتی ،رشد ارزش افزوده
آنها در اقتصاد مهم تلقی میشود ،کارگروهها به صورت ویژه اقدامات
حمایتی را دنبال خواهند کرد و در این میان ،هدفگذاریهایی نیز
برای این بخشها در حال تدوین است و بعضا برای برخی نیز کار
تدوین این اهداف به پایان رسیده است.
ب��ه گفته صالحینی��ا ،منابع مالی برای پیادهس��ازی اهداف این
بخش به صورت مدیریت ش��ده و در چارچوب سیاستهای کشور
اختصاص مییابد و اولویتبندیهای الزم نیز صورت گرفته ،براین
اساس دولت طرح ویژهای برای صنایع تعطیل و نیمهتعطیل تدارک
دیده تا  ۵درصد یارانه س��ود تسهیالت برای این صنایع به صورت
بالعوض درنظر گرفته شود .وی اظهار داشت :البته واحدهای ذیربط
در صنایع مذکور حسب امکانات ،ظرفیت ،توانمندی و قابلیت برای
جذب این منابع ،اقدام خواهند کرد .در این میان با توجه به منابع
مالی که در اختیار وزارت صنعت قرار می گیرد و به تازگی دو هزار
میلی��ارد تومان نیز از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی قرار
است اختصاص یابد ،برای هر یک از بخشهای صنعتی منابعی در
نظر گرفته می شود ،البته با توجه به اینکه بعضا ایجاد طرح توسعه،
افزایش تولید ،تنوع پذیری در تولید و بهبود محصوالتی که مورد
نظر مشتریان داخلی و خارجی است ،منابع متفاوتی را طلب میکند،
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سرمایه گذاری موثر
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آغاز گمانهزنیها برای ریاست اتاق ایران

خام فروشی سنگ آهن
سود یا زیان؟

ردیف کدفراخوان

صنعت،معدن
و تجارت

همکاری با واحدهای صنعتی بایستی در اولویت
قرار گیرد .همچنین مدیران شهرکهای صنعتی
اس��تان از نزدیک با فعالیت های درحال انجام
ش��رکت خدماتی ش��هرک صنعتی رفسنجان
آشنا شدند.

این تامین اعتبار در چارچوب کالن کشور و از منابع داخلی بانکها
یا صندوق توسعه ملی صورت می گیرد.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت خاطرنشان کرد :به هرحال
بخش��ی از این منابع ،در چارچوب یارانه سود تسهیالت یا پشتوانه
سازی به منظور تسهیالتدهی برای هر یک از بخشهای مذکور به
خدمت گرفته میشود .صالحینیا پیش از این گفته بود که اگرچه
تولید باید پشتیبانی شود اما با توجه به محدودیت منابع اعتباری
تخصیص یافته به بخش صنعت و معدن کش��ور ،تکمیل طرحهای
ت صنعت،
نیمهتم��ام برای تزریق اعتبار در اولویت برنامههای وزار 
معدن و تجارت قرار دارد ،.این در حالی اس��ت که اعتبار مورد نیاز
برای حیات بخش��یدن به صنایع و تولید کشور بیش از  ۱۵۰هزار
میلی��ارد تومان اس��ت ،در حالی که تنها رقم��ی معادل  ۱۰۳هزار
میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته؛ این بدان معنا اس��ت
که تنها  ۳۱درصد آن از محل اعتبارات و تس��هیالت بانکی تأمین
شده است .وی ادامه داد :با اقدامات انجام شده برای رفع چالشهای
تولید در کش��ور ،پیشبینی میشود این رقم تا  ۴۰درصد افزایش
یابد و با تامین اعتبار از محل بودجه دولت و تسهیالت بانکی حدود
 ۱۵۰هزار میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته که میتواند
تحولی عظیم در تولید کشور ایجاد کند.

شعبان شد و پیک عشق از راه آمد
لف
با جلوه سجاد و ابوا ضل و حسین

دکتر سید عبدالمجید جالیی در ای��ن نوش��تار ک��ه
بخش��ی از آن در ش��ماره
ه��ای گذش��ته اقتص��اد کرمان
منتش��ر شده ،به فرآیند سرمایه
گ��ذاری و زمینه های الزم برای
استفاده از ظرفیت کامل سرمایه
گذاری ه��ای داخلی و خارجی
بر اساس مبانی تئوری و تجربه
کشورهای موفق در این زمینه پرداخته خواهد شد.
یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی ،سرمایه
گذاری است .جریان سرمایه گذاری از نگاه حسابداری
تولید،م��ی توان��د رش��د اقتصادی راافزای��ش و تحرک
اقتصادی را بیش��تر نماید ،مدل های رشد اقتصادی به
شکل های مختلف نشان داده اند که سرمایه گذاری می
تواند رش��د با ثبات و پایدار را همراه داشته که طبیعتاً
چنین رشد اقتصادی است که موجب توسعه اقتصادی
خواهد شد .تجربه کشورهای نوظهور جهان در سال های
اخیر نشان داده است که سرمایه گذاری اعم از داخلی
و خارجی باید شرایط و بستر مناسب را داشته باشد تا
تاثی��ر آن به صورت فزاینده در اقتصاد نمایان گردد ،در
غیر این صورت سرمایه گذاری ها نقشی تعیین کننده
در روند اقتصاد کش��ور به ج��ز تحریک تقاضا نخواهند
داش��ت .مهمترین شرایط الزم برای استفاده از ظرفیت
کامل سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را می توان
به ترتیب زیر برشمرد:
 -1بازار پول پویا و گس��ترده ،عموماً سرمایه گذاران
برای س��رمایه گذاری بلند مدت ،بازار پول را رصد می
نماین��د .یعنی س��اختار بازارپول آزمون��ی برای ثبات و
اطمینان س��رمایه گذاران است .به همین دلیل اگر به
روند سرمایه گذاری های خارجی در جهان توجه نماییم،
خواهیم دید که سرمایه ها ابتدا وارد سیستم پولی شده
و پس از احراز اطمینان از کانال های پولی کشور برای
ورود به حوزه های اقتصادی آماده می شوند.
 -2انجام فاز صفر پروژه ها ،بر اس��اس مبانی اقتصاد
مهندسی حدود 20درصد از سرمایه الزم برای پروژههای
اقتصادی ،مربوط به فاز صفر آنهاس��ت .تعیین فاز صفر
پروژه ها می تواند :الف -به پراکندگی س��رمایه گذاری
ها و گسترش آنها در همه بخش ها منجر شود و ب -دو
گانگی اقتصادی را تعدیل نماید.
 -3مشخص کردن مزیت های نسبی و به روز نمودن
آنه��ا ،مزیت های نس��بی و رقابتی که به صورت علمی
مش��خص و به روز می ش��وند ،م��ی توانند فرصتهای
سرمایه گذاری بلند مدت را فراهم آورند.
 -4توجه به نقش مکملی سرمایه گذاری های داخلی
و خارجی،عموماً سرمایه گذاری های خارجی موفق در
کش��ورهای نوظهور ،سرمایه گذاری هایی بوده اند که
ب��ا همراهی س��رمایه گذاری های داخلی توانس��ته اند
اهداف یک منطقه را محقق نمایند این مس��اله از آنجا
دارای اهمیت است که اگر سرمایه گذاری های خارجی
نقش همپوش��انی را برای س��رمایه گذاری های داخلی
ایفا نمایند ،تاثیر س��رمایه گذاری خارجی را به حداقل
ممکن تقلیل می دهند.
 -5اگر به روند سرمایه گذاری های خارجی موفق در
دنیا توجه نماییم به یک نکته اساس��ی در این مورد پی
خواهی��م برد و آن اینکه س��رمایه گذاری های خارجی
چقدر باعث شکل گیری سرریزهای تکنولوژی می شوند.
بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده تنها حدود 50درصد
س��رمایه گذاری خارجی به سرریز تکنولوژی منجر می
ش��وند .بنابراین در انتخاب سرمایه گذاری خارجی باید
به این مساله توجه ویژه داشت هر چند که درجه جذب
این سرریزها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 -6بازه��م با مراجعه به تجربه کش��ورهای موفق در
به خدمت گرفتن س��رمایه گذاری برای توس��عه و رفاه
به نکته جالبی می رسیم و آن اینکه تا چه اندازه تفکر
مدیران ،تقکری توسعه گراست .این مساله از آنجا دارای
اهمیت است که می دانیم سرمایه گذاری نیاز به بستر
مناس��ب دارد .بستر مناس��ب اولین نیازش وجود یک
تفکر سیستمی و عمل گرا در مدیران تصمیم ساز است.
مدیرانی که قادر باشند فضای کسب و کار منطقه مورد
نظ��ر را تجزیه و تحلیل نمایند ،ظرفیت های فیزیکی و
انس��انی کار را بشناسند و بتوانند روابط علت و معلولی
توس��عه را در بخش مربوط به خود مس��تند س��ازی و
تبدیل به پروژه نمایند…
*

* استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

عطر نقس بقیه ا ...آمد
یک ماه و هس خورشید رد این ماه آمد
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زمان :پنج شنبه  94/2/31بعد از نماز مغرب و عشاء
مکان :تکیه قبه سبز کرمان ،خیابان ابوحامد کوچه ،10
روبروی باسکول

