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قبض های آتشین گاز رسیدسرمقاله

ادامه توزیع گوشت گوساله تنظیم بازار
130 تا 155 هزار تومان

وعده وزیر نفت به بار نشست و  مشترکان گاز 
نقره داغ شدند.

همین عامل سبب اعتراض گسترده مردم و 
مراجعه به شرکت های گاز شده است.

در همین رابطه با رئیس شرکت گاز نی ریز 
گفتگو کردیم.

خصوصی با تأیید افزایش قبوض گاز عنوان 
مناطق  در  و  نی ریز  شهرستان  در  نمود: 
سردسیر تعرفه ها تعییری  نداشته است مثل 
شهر مشکان چون این شهر در منطقه 3 قرار 

دارد)مناطق 1 تا 3 بدون تغییر می باشد.(

وی همچنین نی ریز را منطقه 4 خواند که 
افزایش  قبل  تعرفه  به  نسبت  درصد   30
داشته است. )مناطق 4 تا 6 شامل این تعرفه 

می باشند. ( 
همچنین مناطق 7 تا 10 به نسبت تعرفه 
قبل 50 درصد و مناطق 11 و 12 بیش از 3 

برابر شده است.
بررسی های نی ریزان حاکی از آن است که 
مسئوالن  اعترضات  باالی  حجم  دلیل  به 
برای  تصمیماتی  دنبال  به  وزارتخانه 

متعادل تر کردن این نرخ هستند.

و  گوساله  منجمد  گوشت  گذشته  هفته 
گوسفند تنظیم بازار با قیمت 130 تا 155 

هزار تومان در سطح شهر توزیع شد.
جهاد  بازار  تنظیم  مسئول  عنایت اللهی 
نی ریزان  با  گفتگو  در  نی ریز  کشاورزی 
فارس گفت: در هفته گذشته 5 تن گوشت 
گوسفند و 5 تن گوشت گوساله توزیع شد 
و در همین هفته نیز 5 تن گوشت گوساله 

توزیع می شود.
مراکز توزیع در شهر نی ریز به شرح زیر 

می باشد:
- آرتا: انتهای خیابان امام خمینی

زردشت  شهیدان  بلوار  میچکا:   -
)آبادزردشت(

- آریا: خیابان روبروی دادگستری 
- برکت: انتهای خیابان بهداشت

ادامه از صفحه 1
شعر خواندن در کنار صدها مهارِت 
ملزومات  از  دیگر،  بزرِگ  و  کوچک 
زندگی امروز است. مهارتهایی که باید 
داشته باشیم تا بتوانیم خوب زندگی 
کنیم و به سعادت و کمال برسیم؛ و یا 
حداقل به خاطِر نداشتِن آنها به دردسر 

نیفتیم. برای نمونه: 
مهارِت درست لباس پوشیدن، خوب 
حرف زدن، حرِف خوب زدن، منظم 
بودن، نوشتن، کار تیمی، انتقاد کردن، 
تشخیِص درست از نادرست، مدیریت 
انتقادپذیری،  خشم،  کنترل  زمان، 
پختن،  غذا  مخالف،  حرف  تحمل 
دوسِت خوب پیدا کردن و نگهداری 
اقتصادی،  از دوسِت خوب، مدیریت 
جرئت ورزی و شجاعت، آینده نگری، 
هدف  نشدن،  ناامید  کردن،  تالش 
مصرف  کم  ابزار،  با  کار  داشتن، 
بودن، مشورت و همفکری،  و ده ها 
و صدها مهارت دیگر که شوربختانه 
همین  و  محرومیم  بسیاری  از  ما 
روبرو  مشکل  با  را  ما  محرومیت ها 

می کند.
کسی که به معنای واقعی »مهارتهای 
زندگی« دارد می تواند به خوبی گلیم 
خود را از آِب زندگی بکشد و زندگِی 
شاد و سالمی داشته باشد. همچنین 
در ایجاد و حفظ ارتباط با خانواده از 
جمله والدین، برادر و خواهر، همسر و 
فرزند، فامیل و دوستان و همسایگان 
و همکاران موفق باشد، شغل مناسبی 
فرِد  پا کند و در یک کالم  و  دست 

موفقی باشد.
اینها به معنی روبرو نشدن با مشکل در 
زندگی نیست که مشکالت و چالش ها 
همواره بخشی از زندگی همه است. اما 
»مهارِت روبرو شدن با مشکل و حل 
مسئله و درس گرفتن از آن« نیز خود 
یک مهارِت بسیار حیاتی است که باید 

آموخته شود.
زندگِی  یک  داشتِن  در  ما  که  این 
معمولی لنگ می زنیم، حاصل همین 

بی مهارتی هاست.
مهارتها در درجه اول باید در خانواده 
آموخته شود. اما باِر اصلی این آموزش 
در  باید  است.  مدارس  عهده ی  بر 
و  دروس  همه  این  جای  به  مدارس 
کتابها که سالها در مغز دانش آموزان 
زندگی«  »مهارت  درِس  می کنند، 
یکی از دروِس مهم و جدی باشد؛ با 

معلمینی کارکشته و آموزش دیده. 
متأسفانه این خالِء جدی وجود دارد و 
همین است که جامعه ی ما با این همه 
مشکالت روبروست. یک جمعیِت انبوه 
با انبوهی از بی مهارتی ها که در کناِر 
هم هزاران مشکل را ایجاد می کنیم و 
همین است که ما در جامعه ی ایرانی 
این همه پرونده دادگستری، این همه 
مشکالت روانی، این همه بیماری های 
ناهنجاری های  همه  این  جسمی، 
اجتماعی، این همه بی اخالقی ها و این 
همه عقب ماندگی ها داریم. ملغمه ای 
ناهماهنگ که هزاران سال با فرهنگ 
اصیل و عمیق و غنی ایرانی و میراث 

گران بار ادبی بزرگاِن ما فاصله دارد.
انسانی  و  اخالقی  توصیه های  آن 
و  موالنا  و  سعدی  بلندمنشانه ی  و 
فردوسی و نظامی و غزالی کجا و این 
زندگِی سردرگم و پر از گرِه کور کجا؟ 

بگذریم.
از  شهروند  یک  عنوان  به  همین جا 
نماینده مجلس جناب آقای طهماسبی 
کناِر  در  و  مجلس  در  دارم  استدعا 
که  طرح  غیرضرور  همه  آن  تاریکِی 
بر می آورد  از مجلس سر  هرازگاهی 
و جنجال می سازد و آِه اهل فن را در 

می آورد، شعله ای روشن کند و از طریق 
کمیسیون آموزِش مجلس به وزیر و 
مجموعه وزارت آموزش و پرورش فشار 
بیاورد که درِس »مهارتهای زندگی« 
دبیرستان  تا  ابتدایی  مدارس  در  را 
با  فقط  کار  این  که  البته  بگنجانند. 
آیین نامه و یک کتاب درسی به جایی 
آموزش دیده  معلماِن  که  نمی رسد 
و دوره هاِی ضمن خدمت و نظارت و 
بازخورد و دلسوزی و خوِن دل خوردن 
می خواهد. هدف هم باید آن باشد که 
یک دانش آموز وقتی 12 ساِل تحصیل 
بی مهارِت  آدِم  یک  می کند،  تمام  را 
کم دست و پاِی َفَشل نباشد و حتی 
کمِک  بدون  نرود،  هم  دانشگاه  اگر 
دولت بتواند شغلی آبرومند و زندگِی 
شرافتمندانه و ازدواِج موفق برای خود 
دست و پا کند و از زندگی لذت ببرد و 

جامعه را به لذت و نه رنج برساند.
البته پایه های این کار چندین سال 
است که در آموزش و پرورش چیده 
اجرا  کرامت  نام  به  طرحی  و  شده 
بیشتر  آن  محتوای  ولی  می شود 
مباحث اخالقی و دینی است )که آن 
اما  هم به جای خود ضروری است( 
نشان  تجارب  و  تحقیقات  که  آنطور 
می دهد به دلیل ضعف زیرساخت ها 
شوقی  و  نمی شود  انجام  درستی  به 
برنمی انگیزد و آتشی روشن نمی کند 

و به بی راهه رفته است.
ما باید به فرزندان این ُملک بیاموزیم 
که چگونه می توان یک زندگِی خوب 
داشت و این وظیفه بعد از خانواده ها 
بر عهده نظام آموزش و پرورش است و 

بعد از آن آموزش عالی و رسانه ها.
جهانی  بهداشت  سازمان  بار  اولین 
عنوان  با  برنامه ای   1993 اوت  در 
با  زندگی«  مهارتهای  »آموزش 
به  که  کرد  ارائه  یونیسف  همکاری 
تدریج به عنوان یک دستورالعمل برای 
بهبود وضعیت زندگی افراد به فرهنگ 

کشورها راه یافت. )1( 
زیر  شرح  به  10گانه  مهارتهای  این 

است:
1- مهارت خودآگاهی

2- مهارت همدلی
3- مهارت روابط بین فردی

4- مهارت ارتباط مؤثر
5- مهارت مقابله با استرس
6- مهارت مدیریت هیجان

7- مهارت حل مسئله
8- مهارت تصمیم گیری

9- مهارت تفکر خالق
10- مهارت تفکر نقادانه)2(

از  سال   30 گذشت  از  بعد  اکنون 
تدوین این دستورالعمل، به نظر اثری 
از آموزش این 10 مهارت  در نظام 

آموزشِی ما یافت نمی شود.
نماینده ی محترِم ما و دیگر نمایندگان 
مجلس اگر بخواهند باقیات صالحات و 
ناِم نیکی از خود به جا بگذارند، همین 
یک کار کفایت می کند برای نسلهای 
بعد. وگرنه کارهای عمرانی و جاده و پل 
و آسفالت و کارخانه و فوالد و چه و چه 
و چه، نه کار نماینده که بر دوش دولت 
است. نماینده باید کارش پی افکنی و 
فرصتها  تا  باشد  متوازن  سازندگی 

نسوزد و به هدر نرود.
چنین باد

منابع:
1- اوحدی، محمود و دیگران )1391( 
اعتبار بخشی راهنمای برنامه درسی 
زندگی،  مهارتهای  و  آداب  آموزش 
فصلنامه نوآوری های آموزشی. شماره 

44، سال یازدهم، صص 165 تا 186 
2- سایت مؤسسه مهارتهای زندگی 

َرِسش.

درخواستی از نماینده مجلس

زندگی سردرگم و پر از  
گرِه کور چرا؟ 

مِهین مهرورزان بریزندازداِمجانتارهامِهینمِهرورزانکهآزادهاند

شمال خرمشهر- پاسگاه زید -سال شمال خرمشهر- پاسگاه زید -سال 13611361 خورشیدی خورشیدی
1- مسعود پهلوان 2- حسین پاکنیت 3- نعیم عاشوری 4- حاجی پیرزاده 5- جواد مبین

با تشکر از جناب آقای  جواد مبین که عکس را در اختیار ما قرار دادند.

123
4
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//

ثبت نام در طرح امریه سربازی وزارت نیرو
امریه سربازی وزارت نیرو جهت انجام فارغ التحصیالن دانشگاهی در این وزارتخانه آغاز شد.

بر پایه اعالم سازمان وزارت نیرو، تمامی مشموالن خدمت سربازی در صورت واجد شرایط 
بودن می توانند از 1 بهمن تا 22 بهمن ماه 1401 از طریق مراجعه به سامانه ثبت نام امریه 

وزارت نیرو به نشانی amriyeh.moe.gov.ir نسبت به نام نویسی اقدام نمایند.
مهلت ثبت نام: تا 22 بهمن ماه 1401

تاریخ اعزام: 1 اردیبهشت

//
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سراسری  اجالس  د  وازد  همین  د  ر 
تهران  د  ر  مشتری  رضایت مند  ی 
تند  یس ملی رضایت مند  ی مشتری به 
شرکت سیمان خاکستری نی ریز اعطاء 

شد.
سراسری  اجالس  د  وازد  همین  د  ر 
رضایت مند  ی مشتری که 25 د  ی ماه 
و  صد  ا  همایش های  مرکز  د  ر   1401
سیما برگزار شد  ، نشان و تند  یس ملی 
اجالس به شرکت سیمان خاکستری 

نی ریز اهد  ا شد  .
این  حاشیه  د  ر  شریفی  حبیب ا... 
مراسم د  ر جمع خبرنگاران با اشاره به 
سیمان  شرکت  شد  ن  برگزید  ه  د  الیل 
خاکستری نی ریز د  ر این اجالس اظهار 
د  اشت: انتخاب شرکت های برتر د  ر این 
اجالس منوط به رعایت شاخصه هایی 

بود  ه که عمد  تًا از محورهای اجالس بود  .
د  ر  علمی  آموزش های  بر  تأکید    با  او 

شرکت  افزود  :  کارها  و  کسب  توسعه 
همواره  نی ریز  خاکستری  سیمان 
شاخص های  راستای  د  ر  نمود  ه  سعی 
رضایت مند  ی مشتری همچون آشنایی 
با تکنیک های جهانی تعامل با مشتریان 
آموزش های  طریق  از  بنگاه ها  و 

کاربرد  ی حرکت کند  .
شریفی خاطرنشان کرد  : امروزه د  ر بازار 
اقتصاد  ی د  نیا معیارهای مهمی چون 
با  صحیح  ارتباط  بکارگیری  مزایای 
مشتری و مشتری محوری د  ر سازمان ها 
یک موضوع بسیار مهم و کلید  ی است 
شرکت  یک  موفقیت های  ضامن  و 

محسوب می  شود  .
نی ریز  خاکستری  سیمان  مد  یرعامل 
افزود  : قطعًا فاکتورهایی چون شناسایی 
رضایت مشتری بر افزایش سود   د  و سویه 
مشتریان و سازمان نقش مهمی د  ارد   و 
شرکت های موفق همواره این مهم را 

مدنظر د  ارند  .
نقش  شناخت  گفت:  همچنین  او 
همراهی  و  مشتریان  رضایت مند  ی 
با مشتریان پس از فروش و تا انتهای 
د  ر  مشتریان  حفظ  و  کاال  مصرف 
چالش های کسب و کار همواره مورد   
توجه شرکت سیمان خاکستری نی ریز 

بود  ه است.
مد  یرعامل کارخانه سیمان خاکستری 
نی ریز همچنین اظهار د  اشت: چگونگی 
کاهش فاصله مشتری و سازمان و تعامل 
بیشتر مشتریان، مد  یران و کارکنان د  ر 
راستای افزایش ضریب رضایت د  ر کلیه 
افزایش بهره وری سازمان و  سطوح و 
 csm و crm آشنایی با متد  های جهانی
د  ر د  وران پساکرونا و همچنین ساد  گی 
مشتریان  ارتباط  برقراری  سهولت  و 

با مجموعه د  ست اند  رکار نیز از جمله 
معیارهایی است که همواره برای شرکت 

مد   نظر است.
او د  ر پایان با تشکر از مؤسسه آموزشی 
و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  پژوهشی  و 
عنوان  به  ایران  کشاورزی  و  معاد  ن 
برگزارکنند  ه این اجالس گفت: شرکت 
سیمان خاکستری نی ریز از بد  و فعالیت 
رضایت مشتری را یک اصل مهم برای 
خود   محسوب کرد  ه و د  ر این راستا سعی 
نمود  ه با آموزش های به روز این مسئله را 

د  نبال کند  .

پاسخ به نیازهای پید  ا و پنهان 
مشتریان

د  کتر  مراسم  این  د  ر  است  گفتنی 
رئیس  صاد  قی،  محمد    میر  حسین 
موسسه آموزشی اتاق بازرگانی ایران د  ر 
د  اشت: مشتری مد  اری  اظهار  سخنانی 

مشتری  وفاد  اری  و  رضایت مند  ی  و 
و  تجاری  فعاالن  توجه  مورد    امروز 
صنعتی است و کسانی که می  خواهند   
محصول جد  ید  ی را ارائه د  هند   از نظرات 

مشتریان بیشتر استفاد  ه می  کنند  .
او افزود  : اگر رضایت مند  ی د  ر مشتری 
ایجاد   شود   با تبلیغات د  هان به د  هان، 
د  یگر  تبلیغات  انجام  از  را  شرکت ها 

بی نیاز می  کند  .
گفت:  همچنین  میرمحمد  صاد  قی 
پرد  اختن به شکایت مشتریان ناراضی 
و پاسخ مثبت به این شکایات و پیگیری 
آنها بسیار مهم است و رضایت مند  ی را 

فراهم می  کند  .
کاال  یک  وقتی  کرد  :  خاطرنشان  او 
آماد  ه  مشتری  سفارش  با  متناسب 
می  شود   موجبات رضایت مند  ی را ایجاد   
می  کند   به ویژه اینکه کاال با کیفیت تهیه 

شود  .
میرمحمد   صاد  قی تصریح کرد  : نیازهای 
ارائه  با  باید    مشتری  پنهان  و  پید  ا 
محصوالت با کیفیت ارضا شود   و فهم این 
مسئله د  ر کنار مسئولیت  پذیری، ارائه 
بسته بند  ی های مد  رن و ارسال سریع و 

سایر مکانیزم ها بسیار اهمیت د  ارد  .

نیاز به آموزش د  قیق
مهند  س امین زاد  ه، عضو هیأت رئیسه 
اتاق بازرگانی نیز د  ر این جلسه با اشاره 
امر  خصوص  د  ر  متعد  د    تجربیات  به 
تجربه  د  اشت:  اظهار  مشتری مد  اری 
نشان د  اد  ه   است افراد   با خالقیت های 
مشتری مد  اری  عرصه  د  ر  خود    فرد  ی 
از یک تولید   کوچک به تولید  ات بزرگ 

رسید  ه اند  . 
او افزود  : د  ر د  نیا با روش های مختلف 

با کار  به جذب مشتری می  پرد  ازند   و 
تغییر  را  بازاریابی ها  نوع  د  سته جمعی 
د  اد  ند   تا بتوانند   ضمن توسعه اقتصاد  ی 

رضایت مشتری را نیز جلب کنند  .
کشورها  تصریح کرد  :  امین زاد  ه 
تغییر  را  خود    آموزشی  برنامه ریزی 
د  اد  ه اند   تا اقتصاد   خود   را گسترش د  هند   
که د  ر این راستا رضایت مند  ی مشتری 

را نیز به خوبی لحاظ کرد  ه اند  .
او اد  امه د  اد  : د  ر این راستا ما باید   اجازه 
تصمیم گیر  اقتصاد  د  ان ها  خود    د  هیم 
باشند   زیرا با چالش های این عرصه آشنا 

هستند  .

بقای سازمانی منوط به 
رضایت مند  ی مشتری است

مقیمی،  فاطمه  سید  ه  د  کتر  اد  امه  د  ر 
رئیس کانون بازرگانان زنان ایران نیز 
د  ر این نشست گفت: مد  یریت ارتباط با 

مشتری یک هنر است و مشتری کسی 
است که بقای سازمانی ما و سود  آوری ما 

را رقم می  زند  .
او افزود  : مشتری وقتی احترام و تکریم 
د  وچند  انی  انگیزه  را می  بیند  ،  سازمان 
می  کند    پید  ا  شرکت  با  ارتباط  برای 
که این نیازمند   تجزیه و تحلیل د  قیق 

سازمانی است.
طرفه  د  و  تعامل  اد  امه د  اد  :  مقیمی 
و  خد  مات گیرند  ه  بین  سویه  د  و  و 
مد  اوم  صورت  به  باید    خد  مات د  هند  ه 
وجود   د  اشته باشد   و با یک خرید   و فروش 
ساد  ه به اتمام نرسد  .او خاطرنشان کرد  : 
یک مجموعه سازمانی باید   این ارتباط 
خواسته های  تا  کند    حفظ  همیشه  را 
مشتریان را به روز ثبت و ضبط کند   و 
برای  مستقل  پروند  ه  یک  تشکیل  با 
نیاز  به  د  قیق  صورت  به  مشتری  هر 
مشتریان پاسخ گوید  .الزم به ذکر است 
نی ریز  خاکستری  سیمان  شرکت 
غیرمستقیم  و  مستقیم  شغل   2500
د  ر شهرستان نی ریز ایجاد   کرد  ه است.
این کارخانه که د  ارای مجهزترین و به 
سیمان  تولید    د  ستگاه های  روزترین 
د  ر جهان است، د  ر شرایطی د  ر نی ریز 
هزار  کرد  که 25  آغاز  را  فعالیت خود   
هکتار زمین کشاورزی این شهرستان 
به د  لیل خشکسالی و کم آبی از چرخه 
تولید   خارج شد  ه بود   و نقشی مهم را د  ر 

اشتغال ساکنان منطقه ایفا نمود  ه است.
د  وازد  همین   می شود    خاطرنشان 
اجالس سراسری رضایت مند  ی مشتری 
د  ر مرکز همایش های بین المللی صد  ا 
و سیما و به میزبانی موسسه آموزشی و 
پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معاد  ن 

و کشاورزی ایران برگزارشد  .

تند  یس ملی رضایت مشتری برای 
سیمان خاکستری نی ریز

مدیرعاملکارخانهسیمانخاکسترینیریز:
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