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 صفحه  1/ ش ن ـ  228نسخه ـ شماره مجوز :  953ـ تیراژ  :  8931ی شصت و دوم ـ فروردین ماه سال  دوهفته نامه سیاسی ، فرهنگی ، صنفی پاره خشت ـ سال نهم ـ شماره

 یک روز در قشم خوش می گذرانند و یک روز در سعدآباد ؛     

 سیل بی تدبیری                                                                                                                                 

چرایی  تروریستی   قرار  دادن    سپاه   از  

 سوی امریکا  

اقدام آمریکا بهانه ای روشن بررای اقردام 

متقابل از سوی دولت و نیروهرای نرمرامر  

جمهوری اسالم  ایران را علیه آنها میدهد تا 

نیروهای آنها را نیز در لیست گررو  هرای 

تروریست  معاند نمام جمهوری اسالم  قررار 

 (2دهند. صفحه )

 مدیریت بد اقتصادی!!!

دولت یک کارگروه  تشکیل بدهد. ... یرک 

و روز کار، معین بشوند  کارگرو  قوی فعال شب

ی  فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئلره

جروری  ی نقدینگر  هره ها و با مسئله بانک

 (6بایست  برخورد کنند؛  صفحه )

 

 

 مدیریت بحران یا بحران مدیریت!!!

مدیریت  تقریبا هیچ ، اگر ارگان های  به نرام 

سپا  و ارتش نبودند دولت هه کرار برایرد 

میکرد؟! نمیدانم اسمش را مدیریت برحرران 

بگذاریم یا شاید هم بحران مدیرریرت اسرم 

بهتری برای دستگا  اجرای  آقای روحرانر  

 (2باشد . )صفحه 

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی  اانجیجین یان اانجی یا  
 ار اننرای و علنم ار ا   چابهار

 مد رمسئنل: میالا صالح 

 سرابیر: عل  مزروع 

 طراح و گرافیست:مرتض  ااوای 

: 

: 

: 
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 هون خرد به حد کمال برسد سخن رو به کاهش گذارد.

 امام عل  )ع(                                                                                     
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 سیل بی تدبیری
 میالد صالحی

 

 

 

 ساده نگاهش نکنید!

در آق قال، گمیشان و پلدختر فقط خانه  هها رآ آ  

 نگرفت ، تمام آینده مردم زیر آوآر گل و الی گیر کرده؛

تمام تالش ها،حاصل یک عمر زندگی، تمام دلخوشهی 

  ها رآ سیل برده آست.

خهوزسهتهان بهی ” ، “ گلستان تنههاسهت”  مینویسند: 

 “فریادرس

مگر چیز تازه آی آست؟ مگر قبال تنها نبودند؟مگر تا ب  

 حال کسی جز خود مردم ب  دآدشان رسیده؟

 “لرستان همیش  آستوآر”تیتر میزنند 

 نکنید آقا!

کنند آگر آ  تا گردن  گویید ک  فکر می همین ها رآ می

توآنند مهارش کنهنهد.  مردم هم باال بیاید، خودشان می

شود ک  تمام کاری ک  آز دست بعضهی هها  همین می

 آست.” تخلی  کنید ” آید فریاد زدن جمل  ی  برمی

چ  صبری، چ  آستقامتی؟ با چ  پشتوآن  آی، با کهدآم 

 نیرو؟

 

 

آگر قرآر بود بعد آز هر مصیبتی مردم خودشان نهان و 

آ  جمع کنند و آز جیب خودشان لباس بهخهرنهد و 

شبک  خبر هم شماره کارت زیر نویس کند برآی کمک 

های مردمی، پس آن هم  مدیر و مسئهول آنهتهخها  

 کردن چ  بود؟

آن هایی ک  تا خان  های مردم می آمدند تا رآی جمع 

کنند و بر کرسی مورد نظرشان بنشینند ، حهال چهرآ 

 دآنند؟! مسیر خان  های با گل یکی شده رآ نمی

 

 

آند تمام دآر و ندآرشان رآ در یهک  مردم ما عادت کرده

 شب ببازند.

آیهنهد بها  آند ب  مسئوالنی ک  فهقهط مهی عادت کرده

بالگردهایشان دوری بزنند، عکس هایشان رآ بگیرند و 

 بعد هم برگردند پایتخت.

عادت کرده آند ب  آینک  برق قطع باشد گاز و تلفن هم! 

عادت کرده آند ب  آین بی تدبیری دولتی ک  سیهل بها 

 پیش بینی قبلی رآ هم نمیتوآند کنترل کند.

یک روز در قشم خوش می گذرآنند و یهک روز در 

 سعدآباد،

میبینیم کسانی رآ ک  مردمی آند و با مردم آنهد، مهی 

 بینیم لباس سبزهای خاکی رآ، و همین...

هر گل چسبیده ب  لباس سبز سپاه لک  ننگی آست بهر 

 پیشانی آشرآف زآده ها.

قرآر بود دیگر ب  عقب برنگردیم آما مهن به  عهقهب 

برمیگردم، ب  روزی ک  گهالیه  آم حهل مشهکهالت 

آقتصادی مردم بود، حاال آما مردم سرپناه هم نهدآرنهد 

 ،آ  هم ندآرند، نان هم...

 

 آسایش آدم ، در زندان  کردن زبان است.
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بسیاری آز آفرآد وقتی تلفن همرآه آنها دآخل آ  میفتد 

میگویند دیگر تلفن سوخت و یا آنرآ بهدون آیهنهکه  

آقدآماتی آنجام دهند نزد تعمیرگاه میبرند ک  آین یهک 

کار رآیج آشتباه آست ک  در بین ما با  شده آست. مها 

میتوآنیم با آنجام آقدآماتی ک  در زیر آشاره میکنیهم آز 

سوختن تلفن همرآه جلوگیری کنید.آولین کهاری که  

باید آنجام دهید آین آست ک  گوشی رآ بالفاصل  آز آ  

خارج کنید و آنرآ خاموش کنید.کارت حافظ  و سپهس 

سیم کارت خود رآ خارج کنید چون سیم کارت بسیهار 

حساس هست و ممکن آست بالفاصل  بسوزد. سهپهس 

کل تلفن همرآه رآ با حول  کامال خشک کهنهیهد.چهون 

هرچ  گوشی مدت زمان بیشتری دآخل آ  بهمهانهد 

آحتمال آینک  گوشی شما بسوزد بیشتر آسهت بهطهور 

همرآه دآخل ماشین لباسشویی باشد  مثال وقتی تلفن 

دیگر آمیدی ب  درست شدن آن نیست.پس وقتی تلفن 

دکهمه   همرآه شما در آ  میفتد در آبتدآ ممکن آست 

.  تلفن همرآه شما کار نکند ک  آین کامال عهادی آسهت

سپس میتوآنید با سشوآر با درج  گرمایی کم رطوبهت 

موجود در تلفن همرآه خود رآ بگیرید.سشوآر کشهیهدن 

تلفن همرآه رآ تا زمانی آدآم  دهید ک  تلفن شما کمهی 

دآغ شود.رآه های مختلف دیگری ههم هسهت مهثهل 

آستفاده آز سیلیکاژل آست.سیلیکاژل ماده آی آست برآ 

جلوگیری آز رطوبت ک  در بست  های آلکترونیکی برآی 

جلوگیری آز ورود رطوبت دآخل آن قرآر میدههنهد.آمها 

بهترین رآه همان سشوآر آست چون هم در دسهتهرس 

هزین  آی ندآردو هم رطوبت رآ بسیار سریهع  آست هم 

میگیرد.آنچ  ذکر شد آقدآمات آولی  برآی جلوگیری آز 

سوختن تلفن همرآه شما زمانیک  دآخل آ  مهیهفهتهد 

آست.آگر پس آز چند روز)یک هفت ( مشاهده کهردیهد 

ک  دکم  تلفن همرآه کار نمیکند ب  تعمیرگاه مرآجعه  

کنید ولی با آقدآمات باال گوشی خود رآ سوختن نجهات 

دآده آید. پس نیاز نیست بالفاصل  ب  تعمیرگاه مرآجع  

کنید.شما میتوآنید با کار های ساده آی که  در بهاال 

گفت  شد حدآقل آز سوختن تلفن همرآه جهلهوگهیهری 

 کنید.

 در صورت نفوذ آب درون گوشی تلفن همراه چه کنیم؟

آین روزها مردم آیرآن با مشکل سیل موآج  هستنهد 

در همین رآستا ب  سخنان رهبر معظم جهمهههوری 

آسالمی آیرآن می پردآزیم ک  در مورد آین مهووهو  

ک  در آیرآن مشکل بودج  ندآریم آما با مدیریت بهد 

دولت باعث شده ک  ب  جای حل کردن مشهکهالت 

زیر ساختی و بزرگ کشور، خود باعث مشکلی بزرگ 

تبدیل شده ؛ در همین رآستا گریزی میهزنهیهم به  

 صحبت های رهبر آنقال :

طور جدّی باید رسهیهدگهی  ب  مشکل نظام بانکی ب 

زنند. ... در نظهام  بشود؛ آین حرفی آست ک  هم  می

آی ک  آالن در کشور وجهود  بانکی و مشکل نقدینگی

توآنستیم با هنرِ هدآیت آیهن  دآرد، آگر چنانچ  ما می

نقدینگی ب  کارهای سازنده و مفید، کشور رآ پیهش 

بردیم، آین نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ آالن یهک  می

بالی بزرگی آست؛ وآقعاً یک چیز خیلی خطرنهاکهی 

 آست.

آی آسهت؛  آلعهاده آین رقم نقدینگی خیلی رقم فوق

هم رقمش خیلی باال آست، هم رشدش زیاد آست؛ 

 آی آست. هزآر میلیارد یک چیز آفسان  0011

ی روی  ها و بخصوص تکی  ی بانک ب  نظر من مسئل 

ی نقدینگی آحتیاج دآرد ب  یک کارگروه دآنا،  مسئل 

 حسّاس، پُرکار، خطرپذیر و شجا ؛

 

دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. ... یک کارگهروه 

و روز کار، معین بشوند فقهط بهرآی  قوی فعال شب

هها و بها  ی بهانهک آینک  فکر کنند ببینند با مسئل 

 جوری بایستی برخورد کنند؛  ی نقدینگی چ  مسئل 

بخشهای جذّآبی رآ برآی جذ  نقدینگی در نهظهر 

 بگیرند ک  آلبتّ  یک فهرستی ب  من دآده شده. ...

نگذآریم ک  آین نقدینگی سرآزیر بشود ب  طرف آرز و 

ب  طرف طال و ب  طرف مسکن و ب  طرف کاالها، ک  

خب طبعاً ب  هرجا ک  آین نقدینگی رو کند و هجوم 

 آید. بیاورد، پدر آن منطق  درمی

آی یک  آلبت  کارگروهی ک  بخوآهند بنشینند و هفت 

 ندآرد؛  جلس  دآشت  باشند، فایده

روزی آز آدمهای فهعهال  باید یک کارگروه دآئمِ شبان 

تشکیل بشود، بنشینند وآقعاً کار کنند، فکر کنهنهد، 

ی کهاری  سرِ یک ماه، دو ماه، س  ماه یک بهرنهامه 

روشنی مشخص کنند و بیاورند بدهنهد به  آقهای 

جمهور، دستور آقدآم دآده بشود و بالفهاصهله   رئیس

چنین چیزی الزم  مشغول عمل بشوند؛ ... یعنی یک

 آست...

 مدیریت بد اقتصادی!!!

 محمدهادی موصلو
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 هرکس که خدا را بشناسد او را دوست خواهد داشت .

 امام حسن )ع(                                                                                
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شهید علیروا کریمی یکی آز شهدآی نوجوآن آنهقهال  

 آسالمی آیرآن آست .

شهید علیروا کریمی در محل  سیچان آصفهان ب  دنیا 

 آمد .

ب  دلیل بیماری شدیدی ک  دآشت پرشکان مهعهتهقهد 

بودند ک  زیاد زنده نمیماند و آو تا چهارسالگی جز شیر 

مادر چیز دیگری نمیتوآنست بخورد ، آین آمر باعث شد 

کبد وی آز بین برود آما پدر وی علیروا رآ نهذر آقها 

آبوآلفضل عباس ) ( کرد و علیروا شفا یافت. )پیشنهاد 

میکنم کتا  مسافرکربال رآ حتما بخوآنید( علیروا در 

نوجوآنی وآرد جبه  های جنگ میشود ، آو درآخهریهن 

روزی ک  می خوآست ب  جبه  برود مادرش ب  آو گفت 

 کی برمیگردی؟

 

علیروا ب  مادر میگوید : ما مسافر کربالییم ،رآه کربهال 

 ک  باز شد برمیگردیم.

در آخرین نام  آی ک  فرستاد نوشت  بود ب  آمید دیدآر 

سالگی شهید میشود  01در کربال . سرآنجام علیروا در 

سال بعد درست همان روزی که  آولهیهن  01و دقیقا 

کاروآن ب  صورت رسمی عازم کربال میشود پیکرش در 

منطق  فک  شمالی پیدآ میشود و شب تاسوعا حسینی 

 ب  وطن بازمیگردد .

شهید کریمی خیلی ها رآ رآهی کربال کرده حتی خهود 

من وقتی ب  آو متوسل شدم من رآ بدون ریالی پول ک  

هرگز فکرش رآ هم نمیکردم رآهی کربال کرد. دوستهان 

 شهید علیروا با هم  ما درکربال وعده کرده آست.

 شهیدی که کربال می دهد

 حمید جوادی فر

ب  نظرم میاد ک  آصال تفاوت خیلی خاصی نباش  ، 

درست  آز نظر ظاهری خیلی فرق کرده ، آما ما چرآ 

آصرآر دآریم بگیم دیگ  نسل ها حرف های هم رو 

نمیفهمند و یا جوآن های آمروز پاک نیستند ! آمها 

ن  !!! جوآن آیرآنی هنوزم پاک  آما دیر خبردآر شدیم 

ک  دشمنان آیرآن دآرن برنام  میریزن که  مهغهز 

 جوآن آمروزی رو کم کم تغییر بدن .

وقتی ما ی  گروه درست و حسابی ک  به  دور آز 

فضای سیاسی باش  ک  جوآن حس نکن  که  دآره 

آزش سوء آستفاده میش  ندآریم . خب معلوم  ک  با 

تبلیغات هفت رنگی ک  رسان  غر  دآره جوآن مها 

ب  طرف آونا میره ؛مثال یک جوآن برآی تفریح به  

فرنگ میره و آون وقت  ک  هرچیزی ممکن  درآیهن 

بین آتفاق بیفت  آز قبیل غر  زدگی و برگشتن به  

صورت فاسد فرهنگی ، آلبت  سوء تعبیر نش  . نه  

آینک  هرکسی سفر خارج آز کشور میهره مشهکهل 

 دآشت  باش  .

آما رآه کار چیست ؟آیا جوآن های آمروزی رو بایهد 

رها کرد چون درست بشو نیستند و ناپاکند ؟خیر ، 

غلط آست .مگر قبل آز آنقال  ندآشتیم جوآن هایی 

ک  در رژیم فاسد شاهنشاهی دچار غهر  زدگهی 

شده بودند ولی با یک تلنگر آمام برگشتنهد و در 

صف آول آنقال  فعالیت کردند .آمروز هم چهنهیهن 

آست ، هستند جوآن هایی ک  در طول سال پا به  

مسجد نگذآشت  آند آما تا ماه محرم مهیهرسهد به  

عشق آقا آمام حسین ) ( دور هم  چیز خط قرمهز 

 می کشند و نوکری آمامشان رآ میکنند .

کار جوآن آمروزی خیلی پیچهیهده تهر آز جهوآن 

دیروزی آست چرآ ک  جوآن آمروزی در شرآیطی ک  

هجم  ماهوآره ، آینترنت و ... بسیار آسهت بهایهد 

مقاومت کند و در همان شرآیط جامع  آمد و شهد 

کند و رآه درست رآ هم برود درصورتی ک  جهوآن 

 دیروزی با هیچکدآم آز آین مسائل روبرو نبود .

 جوان دیروز و جوان امروز!؟

 رامین نادری

 را اسکن کنید.QRبرای دیدن ویدیوی مربوطه کد

حتما تاکنون خبرهای زیادی آز سیل در مناطقی آز کشورمان شنیده 

آید، سیلی ک  عید رآ بر مردم آیرآن تلخ کرد ، سیلی با کشت  هها و 

خسارآتی فرآوآن. آلبت  سیل در هم  جای دنیا وجود دآرد تنها تفاوت 

 سیل آیرآن با بقی  دنیا در نحوه مدیریت آن بود .

مدیریتی تقریبا هیچ ، آگر آرگان هایی ب  نام سپاه و آرتش نهبهودنهد 

 دولت چ  کار باید میکرد ؟!

نمیدآنم آسمش رآ مدیریت بحرآن بگذآرم یا شاید هم بحرآن مدیریت 

 آسم بهتری برآی دستگاه آجرآیی آقای روحانی باشد .

سال هاست بسیاری آز شخصیت های سیاسی آز ناکارآمهدی وزآرت 

کشور ب  ویژه ستاد بحرآن آنتقاد میکنند ک  آووا  ب  ههم ریهخهته  

 آمدآدرسانی در سیل پلدختر تصدیقی بر آین سخن هاست .

در آین بین سپاه ، آین بازوی قدرتمند نظام آسالمی ، با بهره گیری آز 

تمامی آمکانات خود آعم آز نیروی آنسانی و ماشین آالت مههنهدسهی 

و ... در سیل های آخیر مناطق مختلف کشور تقریبا جای خالی دولت 

رآ پر کرده و ب  کمک مردم سیل زده آین مناطق شتافت  و در سهایه  

بحرآن مدیریت دولت محترم شان  ب  شان  آرتش قهرمان به  آمهدآد 

 رسانی ب  مناطق سیل زده سرعت بخشید . 

ب  رآستی چگون  می توآن باور کرد ک  سپاه پاسدآرآن آیهن نهیهروی 

مردمی و جان برکف ک  همیش  و در زمان های سخت و بهحهرآنهی 

چهل سال آنقال  آسالمی خدمت گذآر و پشتیبان ملت بوده آست ب  

خاطر آظهارآت فردی تازه ب  دورآن رسیده ب  نام تهرآمه، ،رئهیهس 

 جمهور آمریکا تروریستی خوآنده شود .

آیا آین آیثارگری ها در مناطق سیل زده و آز خودگذشتهگهی هها و 

همچنین جان فشانی ها در سوری  و عرآق و مبارزه با تروریسمی که  

خود آمریکا )بنا بر آظهارآت ترآم،( بوجود آورده خود روشن گر آیهن 

مووو  نیست ک  ن  تنها تروریست خوآندن سپاه گزآف  آی بهیهش 

نیست بلک  برآی آلتیام درد و رنج های ناشی آز حوآدث تروریستی و 

یا طبیعی نیاز ب  حضور پر رنگ آین نیروی برخوآست  آز نفهس حهق 

 بنیان گذآر کبیر آنقال  نیز آحساس میشود.

 مدیریت بحران یا بحران مدیریت!!!

 فرزین نادریان

جدآ آز بازتا  های بین آلمللهی و دآخهلهی آقهدآم 

آحمقان  و خصمان  دولت آمریکا در قرآر دآدن سهپهاه 

پاسدآرآن آنقال  آسالمی در فهرسهت گهروه ههای 

تروریستی ک  حتی بعد آز یک هفت  آز آیهن آتهفهاق 

همچنان آدآم  دآرد، چند نکت  مورد حائز آههمهیهت 

 آست:

آقای ترآم، رئیس جمهور دولت آمریکا بهعهد آز  -0

روی کار آمدن آنتقادهای بسیاری در مورد جهنهگ 

آفروزی های آین کشور در منطق  غر  آسیا دآشهت، 

ب  نحوی ک  در یک آفشاگری بی سابق  آز ههزیهنه  

تریلیون دالری آین کشور در منطق  بهرآی  ۷بیش آز 

ساقط کردن دولت های مخالف خود در غر  آسهیها 

خبر دآد. ب  همین دلیل بود ک  آقای تهرآمه، به  

همین بهان  ، سال گذشت  دستور ب  خارج نهمهودن 

 بخش آعظمی آز نیروهای خود آز کشور سوری  دآد.

آین آتفاق همزمان با آنتخابات رژیم صهیونیستهی   -۲

آنجام شد زیرآ دولت آقای نتایاهو مهورد آنهتهقهادآت 

بسیاری آز سوی مقامات سیاسی و مردمی بهخهاطهر 

عملکردهای وعیف و فساد درون دولتی آو بهود. و 

چون نتایاهو آز ههمهپهیهمهانهان بسهیهار نهزدیهک 

مهعهامهله  ” آمریکاست،میتوآن آتفاقاتی آز نظیر طرح 

، ب  رسمیت شناختن بلهنهدی ههای جهوالن “ قرن

سوری  ب  نام آسرآئیل و یکی آز مهم ترین آنها یعنهی 

تروریستی خوآندن سپاه رآ درست موقع آنتهخهابهات 

آسرآئیل رآ جزو همین حمایت های بسیار آمریکا آز 

آقای نتانیاهو دآنست ک  چندآن بی تاثیر هم نبود و 

 باعث موفقیت کابین  نتانیاهو در آنتخابات شد.

دولت آمریکا پیش آز آین نیروی سهپهاه قهدس   -۳

آیرآن رآ در گروه های تروریستی خود قرآر دآده بود ، 

آما در سالهای آخیر نفوذ فیزیکی و معنوی آین نیهرو 

در منطق  غر  آسیا ب  وآسط  نابودی دآعش بسیهار 

آفزون گردیده آست. چنانک  ب  تاثیرگذآرین نیهروهها 

 در جنگ با تروریسم بدل شده آست.

شکست های آخیر آمریکا در منطق  باعث آفهول  -۴

قدرتی آمنیتی آنها در طول آین سالههها شهده ،به  

طوری ک  نفوذ خود رآ در دولت ها بشدت آز دسهت 

دآده آست. ب  نحوی ک  رئیس جمهور آیهن کشهور 

برآی بازدید آز نیروهای خود در عرآق ، مجبور آسهت 

شبان  و مخفیان  وآرد آین کشور شهود.آیهن مصهدآق 

بارز فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بهر رو به  

 آفول بودن قدرت آمریکاست.

آین آقدآم دولت آمریکا نتیج  آی شگفت آنهگهیهز   -0

در همگرآیی و حمایت آز سپاه پهاسهدآرآن آنهقهال  

آسالمی در بین مردم، مقامات و رسان  ها بهر جهای 

 گذآشت ک  طول آین سالها بی سابق  بوده آست.

باید توج  دآشت ک  حمایت برخی آز روزنهامه    -1

هایی ک  در گذشت  کنای  های مختلفی ب  آین نههاد 

میزدند و حال ب  حمایت آز آن برخاست  آند. نشهان 

آز آین دآرد ک  بگویند آین آقدآم آز سوی ترآم، بوده 

آست ن  دولت و ن  مجلس سنای آنها، تا یک شخص 

رآ چهره آی منفور دربین مردم نشهان دههنهد نه  

 سیاستمدآرآن تشن  ب  برآندآزی نظام آسالمی.

در نتیج  جدآ آز حماقت بی سابق  دولت ترآم، در  

تروریستی خوآندن سپاه ، آقدآم آحمقان  آیسهت  آز 

سوی ترآم، برآی حمایت های بی دریه  خهود آز 

رژیم منحوس صهیونیستی و شخص آقای نتهایهاههو 

برآی نگ  دآشتن آو در صدر قدرت. و آز طرفی آیهن 

آقدآم آمریکا بهان  آی روشن برآی آقدآم متهقهابهل آز 

سوی دولت و نیروهای نظامی جمههوری آسهالمهی 

آیرآن رآ علی  آنها میدهد تا نیروهای آنها رآ نهیهز در 

لیست گروه های تروریستی معاند نظام جهمهههوری 

 آسالمی قرآر دهند.

 چرایی تروریستی قرار دادن سپاه از سوی امریکا 

 زهیر قورچی زاده
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س  سال پیش بود ک  پیشنهاد شورآی مرکزی آنجمهن 

رآ مبنی بر مدیر مسئولی نشری  بزرگ پاره خشهت بها 

جان و دل پذیرفتم، آوآیل خیلی ترس دآشتم نهتهوآنهم 

آنطور ک  باید، مسئولیتم رآ درست آنجام دهم، ب  لطف 

و خدآ و دوستانم تو آین مدت تمام تالشم رو گذآشتیم 

پاره خشت مثل همیش  پل وآسط بهیهن دآنشهجهو و 

 مسئول باقی بمون .

آین روزآ ک  دآرم ب  آخرین روزآی دورآن دآنشجویهیهم 

نزدیک میشم خیلی آحساس خوبی ندآرم ، دورشدن آز 

پاره خشت و تشکیالت برآی من عذآ  آورتره نسهبهت 

 ب  جدآشدن آز دآنشگاه؛

نمیدونم چقدر تونستم موفق باشهم یها نه  ، خهود 

مسئوالن و دآنشجویان بهترین قاوی هستند. آشتهبهاه 

زیاد دآشتم ، روز خو  و بد هم زیاد دآشهتهم، روزآی 

خو  همون چهارشنب  ها ک  پاره خشت رو بهعهد آز 

کلی شب زنده دآری توی دست دآنشجوها میبیهنهم ، 

روزآی بدم بوود، شاید یکی آز خاطره های بدم مطلبی 

آز پاره خشت بود ک  خیلی آز دوستان آهل سنهت رو 

نارآحت کرد، مجال برآی صحبت کردن در آین مهورد 

گذشت  آما چندباره آزین دوستانم عذرخوآهی میکنم و 

 آمیدوآرم حالل کنند آین حقیر رو؛

س  سال ی  تیم پرکار کنار هم دآریم تهنههها نشهریه  

دآنشگاه رو ب  طور منظم می چرخونیم، توی س  سهال 

آخیر توی س  جشنوآره بزرگ کشوری در رقهابهت بها 

دآنشگاه های بزرگ کشور شش مقام آرزشمند آوردیهم 

 و خبرآی خو  رو هم ب  زودی میشنوید آن شاهلل؛

ولی تو آین س  سال یکبارم نشد آز آین تیم پرکار یه  

آسمی آورده بش ، وآقعا آگ  پاره خشهت چهان نشه ، 

تخصصی ترین دآنشگاه کشور میتون  آز نشری  آسهمهی 

 بیاره؛

خدمت ریاست دآنشگاه و بقی  مسئولین عرض کنهیهم 

شاید دآنشگاهی ک  شهمها مسهئهولشهیهد و مهاههم 

دآنشجوشیم توی هر بحثی تو وزآرت علوم حرفی بهرآ 

گفتن ندآشت  باش  ، ولی نشری  ما س  ساله  دآره در 

رقابت با دآنشگاه های تهرآن،آصفهان،شریف و... مهی 

درخش . بچ  های آنجمن آسالمی خودشونو بها آیهن 

دآنشگاه ها مقایس  میکنند ، ن  مثل مدیرآن فرهنهگهی 

شما ک  کارآیی خودشونو با دآنشگاه های آیهرآنشهههر، 

زآبل ،موسس  آموزش عالی فسا و دآنشگاه های درجه  

 مقایس  میکنند. ۴

آلبت  آین چیزآ برآی ما زیادم غریب نیست وقتهی که  

آنجمن آسالمی دآنشجویان تو بحث آزآد آنهدیشهی در 

سال گذشت  جزو پنج تشکل برتر آتحادی  آنجمن های 

آسالمی دآنشجویان مستقل مهیهشه  ، ولهی آز آون 

کارشناس فرهنگی تقدیر میش  ک  باید یک روز تمهام 

تا چان کنیم  01روی آینک  پوستر ی  مسابق  ساده رو 

 تا باهاش بحث کنیم. 0۲یا 

 حرف برآی گفتن زیاده ...

 ما هستیم آن شاهلل ...

 بفرمایید صدآی دآنشجو:

ببین آقا یا خرانرم مسرئرول :    3120*** 2221

هرر  ، خوابگا  بهشت هندتا الین دار  ، محترم

 6سوئیت دار ،  هر سوئیرت هرم  23الین اون 

تا؛ خدارو خوشش  223دانشجو دار ، میشه هنتا؟ 

دانشجو فقط یه اجاق گاز میزارید  223میاد برای 

 آشپزخونه؟

ترا  23تربیت بدن  حردود :    3100*** 6662

دوهرخه دار  گذاشته تو انبرار  دار  خرا  

میخور ، خب مثل بقیه دانشگا  ها یه بررنرامره 

ریزی کنه حداقل دانشجوها از دوهررخره هرا 

استفاد  کنند، حاال یا خوابگا  بهشت یا دانشگا ! 

کار زیاد شاخیم نیست حاال که استخرتون خرابه؛ 

 تو دانشگا  های دیگه هم دار  اجرا میشه. 

سالم سالن مطرالرعره ارشرد :    3120***2302

پریزا  کمه، نمیگم پریز بزارید ول  اگه امکانش 

هست یه هندتا سه را  بزارید ترا اسرترفراد  

 بیشتری کنند.

اساتید دانشگا  ط  پروسه ی :    3120*** 1236

هیئت علم  شدن به طرز زیرپوست  یاد میگیرن 

که توانای  شست و شوی مغزی دانشجو رو به هر 

 سمت و سوی  رو دارن.

در این مواقع معدود پیش میاد که یه دانشرجرو 

بااینکه میدونه گوشتش زیر ساطور این استاد  ، 

خیل  با جسارت امّا مؤدبانه بهش نقد وارد بدونه 

 و بگه که با حرفت مخالفم.

بیاید به اساتیدتون یاد بدید که اونا در بهترریرن 

حالت فقط میتونن دربار  ی درس ترخریریر  

 “ترسو نباشید”خودشون نمر قطع  بدن!  

جناب دکتر برخرشر  زاد  :    3100*** 6006

استاد بند  هستند و الحق تو بخش دانشجویر  

عال  هستند و نمونه ندارند ول  بنمرم ایشون تو 

بخش فرهنگ  نمیتونه موثر واقع بشره، مرن 

یکساله دانشجوی اینجام ،بزرگترین کار خرفرن 

بخش فرهنگ  این دانشگا  همین مسابقره هرا 

کتابخوانیه. اصال ایشون وقت هم نمیکننرد بره 

هردو معاونت برسند، خب معلومه همیشه سر  

شلوغه و تو جلسات هستن. جدای  مرعراونرت 

باعث توجه بیشرترر بره   دانشجوی  و فرهنگ 

هرا  های فرهنگ  و گستر  این فعالیرت فعالیت

 داخل دانشگا  میشه.

پارسال تو هند بخش مسابقات :    3121*** 2306

تربیت بدن  من مقام آوردم ول  گفتن یه نرفرر 

نمیشه تو دوتامسابقه مقام بیار  و جایز  برهرش 

نمیدیم، خدای  این هه صیغه ایه؟ آقا من خیل  

با استعدادم و تو همه هیز اول میشم ، مشرکرل 

 هیه؟ خدای  بردارید این قانون مسخر  رو...

 

         5522 331 5335    

Parehkhesht        

ی   دانشجو  صدا
 راه های ارتباطی با ما:

آبسردکن خوابگا  بهشرت آب :    3132*** 6020

سرد نمیکنه و داخلش کثیفه ، مسئول مرحرتررم 

لطف کنه درسته کنه تا تو این گرما از آب سرد و 

 تمیز استفاد  کنیم.

 22هرا ما که برقیم هر ترم باید :    3121*** 6622

واحد برداریم ول  بچه های کشت  سازی  20یا  20،

واحد؟ مشکل هیه ؟ اصال مدیررگررو   21،23همه 

 گذاشتن واسه ه ؟

سرویس های دانشگا  همیشره :    3100*** 0032

تو حرکتاشون تاخیر دارند، و ما دیر بره کرالس 

میرسیم، لطفا این مورد رو حل کنید هون بعضر  

 اساتید ما رو به کالس را  نمیدن!

ما یه هریرز  0خوابگا  شمار  :    3100*** 6003

،کولر  کره قردیرمریره، درست حساب  ندار 

 یخچاالشم همه خراب.

از همه مهمتر نمازخونه هم کولر ندار  ، بعرد مرا 

میریم تلویزیون ببینیم ، م  پزیم از گررمرا، از 

 طرف  ما  رمضونم نزدیکه.

بعد یه هیز دیگم هست اطراف خوابرگرا ،پرر از 

 آشغاله و خیل  کثیفه.

من خودم میتونم کمک کنم بچه هرای دیرگرم 

میدونم پایه هستند، فقط اگه خود دانشرگراهرم 

 کمک  کنه.

سرویس های مرکز آی ت  مایع :    3121*** 1062

دستشوی  ندار . لطفا یا مایع بیارید یرا آدرس 

 بدین بریم دستامونو بشوریم

هرا امتحرانرات رو عرقرب :    3100*** 6126

، هرکس  برای خود  یه برنامه ریرزی انداختید

کرد . من هفته اول تیر میاحبه دارم. اآلن به خدا 

 موندم هه کار کنم!!!

 “پاره خشت صدای شماست”


