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 گالیه دکتر میرزابیگی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:

 عدم پرداخت هزینه درمان مصدومان  

 ترافیکی شهرستان های رفسنجان و انار  

 شـــــر آشـــوب
 ویژه نامه دی ماه  با موضوع:
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حمایت دانشگاه ولیعصر)عج(
 رفسنجان از ایده های  نوین
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 پیکر مطهر دو شهید گمنام 
 در رفسنجان 
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 جان باختن دو برادر
 بر اثر آتش سوزی قهوه خانه 

 2صفحه 
 

مدیر عامل موسسه خيریه خيرین گمنام 
 رفسنجان عنوان كرد  :

شركت مس در اشتغالزایی و 
حمایت از نیازمندان نقش 
 بسزایی را ایفا كرده است
 2و6صفحه 

 

 راهکارهای خودمراقبتی در رانندگی
 3صفحه 

  یادداشت هفته   

 از رفودگاه یاسوج ات رفودگاه رفسنجان
هفته گذشته سقوط مرگبار و غم انگیز          

یاسوج در منطقه دناکوه   -هواپیمای تهران 
سمیرم باعث شد فضای کشور در بهت،          

حادثه ای که می       حیرت و غم فرو رود،         
توان گفت بر اساس شنیده ها و مستنداتی   
نبود زیرساخت های مناسب فرودگاه          
مقصد خود عاملی اساسی در جهت وقوع        
آن بوده و اگر بعضی از موارد ایمنی رعایت      

 شده بود به حتم اتفاق    نمی افتاد. 
بعضی از    بعد از وقوع این حادثه تلخ،           

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای نامه 
خواستار  استیضاح دو      ای را امضا کردند و      

وزیر کابینه دولت دوازدهم علی ربیعی          
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی )به عنوان        
مدیر بالادستی هلدینگ اقتصادی متعلق       
به این وزارتخانه که مالک هواپیمایی           
آسمان است( و عباس آخوندی وزیر راه و         
شهرسازی )به عنوان پاسخگو به               

های حمل و نقل( شدند که این         زیرساخت
درخواست به احتمال زیاد بعد از اتمام           

در دستور کار  ٧٩بررسی لایحه بودجه سال
 خواهد گرفت . قرار 

هر چند این دو وزیر باید در خصوص             
سانحه اخیر جوابگوی مردم و خانواده های   

یاسوج باشند اما آیا        -تهران    داغدار پرواز   
استیضاح این دو وزیر مشکلات اساسی و         
زیر ساختی ناوگان هوایی کشور را حل          
خواهد کرد و دیگر ما شاهد سقوط هیچ          
هواپیمایی نخواهیم بود؟ پس مسئولیت        
دیگر افراد در یک مجموعه یک مجموعه         
 عریض و طویل چگونه تعریف می شود؟ 

 ارز: پيشنهاد نماینده مردم رفسنجان و انار برای تنظيم نرخ

 راه اندازی بانک ارزی 

 با حضور دكتر عليرضا دليری در  
 افتتاح شد: )عج( دانشگاه ولی عصر

 

 اولین دانشکده 
 ایرانشناسی 
 در رفسنجان
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در سالي که از سوي مقام         محمد بازمانده؛ 

اقتصاد مقاومتي،  »معظم رهبري به نام        
نامگذاري کرده اند بد        «توليد، اشتغال  

نيست به موسسه خيريه خيرين گمنام         
رفسنجان که با حمايت شرکت ملي صنايع       
مس ايران که در چنين روزهايي در بهمن         

کار خود را شروع کرد و اکنون           38 سال  
چهاردهمين سال تأسيس خود را پشت سر       

 مي گذارد سري بزنيم.  
موسسه اي که در زمينه اشتغالزايي که          
يکي از دغدغه هاي مسئولان است بسيار        

نفر   021 خوب عمل کرده و بيش از            
اشتغالزايي به طور مستقيم داشته و در          
واقع الگويي براي ساير موسسات خيريه        
گشته و چهار سال متوالي به عنوان خيريه         
برتر استان در زمينه اشتغالزايي معرفي         

 شده است
علي دره کردي مدير عامل موسسه خيريه        

خيرين گمنام رفسنجان  در گفتگو با           
خبرنگار روابط عمومي مس سرچشمه مي       

 38 گويد: اين اتفاق مبارک، بهمن ماه سال         
و در يکي از شب هاي قدر، رقم خورد.            
انگيزه اي که از مدتها قبل در من بوجود           
آمده بود و مصمم بودم هر چه زودتر آن را           
عملي کنم. با توجه به محل کارم که             
صندوق قرض الحسنه مس بود و از طرفي،         
ظرفيت بالاي همکاران سخاوتمند و بلند        
نظرم در شرکت مس، اين اميدواري را در          
من دو چندان مي کرد و اطمينان داشتم که         
کار، جواب مي دهد. جمع آوري کمک           
ماهيانه جهت رفع نيازهاي ضروري ايتام و        
نيازمندان، مد نظر بود که ابتدا، با کمک           

 ماهيانه دو نفر شروع شد اما...

نفر از افراد شاغل در شركت   0111 عضویت 

 مس و شركت های اقماری
دره کردی بیان کرد:  کار ابتدا با کمک ماهیانه           
دو نفر شروع شد اما استقبال خوب همکاران           
گشاده دست باعث شد که ما با توکل بر خدا و            
نیت صادقانه و عشق به خدمت ایتام، برگه های         
کمک ماهیانه را توسط افراد قابل اعتماد در تمام 
قسمت های مجتمع توزیع کنیم و الحمدلله          

نفر از افراد     0111 طولی نکشید که قریب به        
شاغل در شرکت مس و شرکت های اقماری           
عضو خیریه شدند. خیریه ای که حالا به نظر می 
رسید باید فعالیت های آن در یک بستر قانونی          

 قرار گیرد.
وی می افزاید: برای این که فعالیت های مالی           
 68 موسسه در بستری قانونی قرار گیرددر سال        

موسسه با نام موسسه خیریه خیرین گمنام           
رفسنجان متبرک به نام حضرت فاطمه )س( و         

به طور رسمی به ثبت رسید و در            68 شماره  
تمام این مدت، بر رفع نیازهای ضروری خانواده        
ها شامل تهیه جهیزیه، هزینه های درمانی، سبد 
غذا و کالا و ... مبادرت می ورزید. حالا پس از سه 
سال کار و کسب تجربه، زمان آن بود، که ماهی          
دادن به مددجویان را کنار گذاشته و به آنها             
ماهیگیری یاد دهیم چرا که این گونه می             
توانستیم شأن و منزلت و کرامت انسانی آنها را          
نیز حفظ کنیم. بنا بر این رویکرد جدید خود را          

 بر پایه اشتغالزایی استوار ساختیم.
مدیر عامل موسسه خیریه خیرین گمنام            
رفسنجان تصریح می کند: ظرفیت عظیم نیروی 
انسانی مجتمع مس و نیازها و ملزومات آنان به          
ویژه در زمینه البسه پرسنل، جرقه ای شد تا            
بخش اشتغالزایی را به این سمت و سو، سوق           

دهیم ، بویژه این که می دیدیم مارک تولیدی          
پوشاک شرکت مس، مارک تولیدی های تهران       
و همدان و مشهد و ... بود. در هیأت مدیره               
محترم در زمینه ایجاد اشتغال، بر یک موضوع         
واحد اتفاق نظر داشتیم و آن، راه اندازی کارگاه         

 خیاطی بود.

 رتبه اول اشتغالزایی را در بین  

 موسسات خیریه  
وی  می افزاید: همکاری و مساعدت جناب آقای 
مهندس کرمی مدیر عامل وقت شرکت سرمایه       
گذاری و اهداء چندین دستگاه چرخ خیاطی          
بلااستفاده، به صورت امانی، مقدمات این کار          

کار خیاطی و     68 بزرگ را فراهم آورد و در سال      
دوخت لباس آشپزان شرکت مس، توسط دو نفر 

سال بعد تعداد خیاطان      8 ،  5 خیاط شروع شد.    
نفر رسید و در همان        05 شاغل در موسسه به     
موسسه، رتبه اول        ٧0 موقع یعنی سال        

اشتغالزایی را در بین موسسات خیریه کسب          
کرد. اما این همه راه نبود و چشم انداز ما، هیأت    
امناء و هیأت مدیره محترم، چشم اندازی وسیع        
تر از این بود. چشم اندازی که همراهی و همدلی 
و اعتماد مدیران محترم شرکت مس، بعد از ده          
سال، به آن شکلی کاملا عینی و ملموس              

 بخشید.

خیاطی در سالن های بلا استفاده  

 پرورشگاه معین زاده
وی در ادامه افزود: چشم انداز مورد نظر ما ابتدا،         
گسترش فضای فیزیکی کارگاه بود که توسط         
یکی از اعضاء خیریه به صورت رایگان در اختیار         
ما قرار داده شده بود. در بازدید فرماندار وقت، از          
کارگاه و درخواست ما مبنی بر اختصاص مکانی        
وسیع تر برای کارگاه، سالنهای بلااستفاده            
پرورشگاه معین زاده در اختیار ما قرار گرفت که         

متر فضای کارگاهی ایجاد      0111 در آن حدود    
در آنجا به کار ادامه دادیم.        ٧5 کردیم و تا سال     

اما بعد از مدتی فعالیت و اعلام نیاز مسوولان            
پرورشگاه به سالن ها، ما مجبور شدیم به فکر           
تهیه مکان دیگری برای کارگاه موسسه باشیم.        
جای ما شاید به دفعات عوض می شد، اما این           
چرخ های خیاطی بودند که بی وقفه می              
چرخیدند و چرخ های زندگی عده ای را می            
چرخاندند. در جستجو برای یافتن مکان جدید،       
این بار باز هم خیرین شهر بودند که به یاری ما           

 آمدند.

  011 درصد لباس كار و  01 دوخت بیش از 

 درصد لباس گرم مس منطقه كرمان  
مدیر موسسه خیریه خیرین گمنام می افزاید:         

اکنون پس از ده سال کار با تلاش و پشتکار              
هیأت امناء و هیأت مدیره محترم و همراهی و          
همدلی و اعتماد مدیران محترم شرکت مس،         

درصد لباس  011 درصد لباس کار و  ٧1 بیش از 
گرم مس منطقه کرمان توسط این کارگاه تهیه        
و تحویل می شود و قابل توجه این که امسال ما   
به رکورد چشمگیری در این زمینه دست یافتیم 

هزار تکه    ٩ و موفق شدیم در دی ماه بیش از           
لباس در این موسسه تولید کنیم و مجموعًا در          

لباس دوخته شده     50111 سال جاری بیش از     
 است
وی می افزاید: همچنین در حال حاضر، علاوه           

شرکت   85 بر البسه شرکت مس، دوخت البسه       
صنعتی کوچک و بزرگ  را نیز بر عهده داریم.            
ضمن این که دوخت لباس هاس سازمان عتبات 

 عالیات را نیز برای خودمان افتخار می دانیم.
 

كسانی كه تمایل به همکاری با موسسه 

 دارند از چه طریق می توانند اقدام كنند؟
دره کردی در پاسخ به این سوال با اشاره به این           

نفر از همکاران مس،      8111 که در حال حاضر     
بخشی از حقوق خود را صرف کمک به این             
خیریه می کنند می گوید: شاید کمتر کسی باور 
می کرد که با این مبالغ ظاهرًا ناچیز، امروز ما            

نفر و    001 موفق به اشتغالزایی مستقیم برای        
غیر مستقیم برای تعداد زیاد دیگری از افراد           
شویم. وی می افزاید: بنده در همین جا از کلیه          
افراد و خیرین محترمی که تمایل به همکاری با         
این موسسه دارند درخواست می کنم به دفتر          
خیریه واقع در خیابان امیر کبیر غربی، کوچه          

 ) بیمه سلامت سابق( و یا محل  08 شماره 

 2ادامه در صفحه 

 2ادامه یادداشت در صفحه 

مجلس با بيان اينکه مردم به دنبال   اقتصادي عضو کميسيون
گذاري هستند و خريد ارز را هم به چشم   اي براي سرمايه روزنه

بينند، گفت: در واقع در حال حاضر دلار و ارز   گذاري مي سرمايه
رسد اگر   هاي مردم است. به نظر مي وجود دارد اما در خانه

دولت بانک ارزي راه بيندازد و مردم بتوانند در آنجا دلار  
گذاري کنند و يا بردارند اين امر تا حد زيادي به تنظيم   سپرده

 نرخ ارز کمک خواهد کرد.

 فاطمه مالیی

 مدیر عامل موسسه خيریه خيرین گمنام رفسنجان عنوان كرد  :

 شركت مس در اشتغالزایی و حمایت از نیازمندان نقش بسزایی را ایفا كرده است



 

 

کارماان      نمایندگان استاان    رییس جمع   نائب
ارزی برای تنظیم نارخ       پیشنهاد داد که بانک   

 اندازی شود. ارز در بازار از سوی دولت راه
محمدی اظهار کرد: رییس کال        احمد انارکی 

مرکزی و وزیراقتصاد و مسئولین مربوطه  بانک
اقتصادی مکررا    در جلسات متعدد کمیسیون   

قول تثبیت قیمت ارز را دادند و ماطاالاباه           
کمیسیون از آنها نیز همین امر باوده اسات      
چرا که نوسان فعلی قایامات دلاار کاار               
صادرکننده و تولیدکننده را مخاتال کارده          

 است.
نماینده رفسنجان و انار با بیان اینکه دولت با       

نفتی قدرت کنترل    در اختیار داشتن دلارهای   
نرخ ارز را دارد، یادآور شد: به نظرم تثبایات            
قیمت مهمتر از کاهش قیمت است. در واقع         
باید نرخ مشخصی برای ارز تثبیت شود تاا           
حداقل در یکی دو سال جز یکی دو درصاد           
تغییر در آن رخ ندهد و شرایط اقاتاصاادی           

 بینی باشد. برای فعالان این عرصه قابل پیش
وی با اشاره به اظهارات رییس کال بااناک            
مرکزی مبنی بر اینکه نوسان قیمت ارز باه          

میلادی است، گفات: ایشاان          نوی  دلیل سال 
ماه نرخ ارز تاا حادودی           گفت که در بهمن   

شود اما با این شرایط که پایاش            کنترل می 

رود اگر دولت به طور جدی وارد عامال          می
عید هم با مشکل مواجه خواهیام    نشود، شب 

 شد.
انارکی محمدی در ادامه با تاکید بر ایناکاه           

بازار در اختایاار دولات        ارزی و تنظیم    منابع
ها ارز     تواند به صرافی    است، گفت: دولت می    

 تزریق و این نوسان را کنترل کند.
وی اضافه کرد: اگر مردم اطمینان داشاتاه           
باشند که ارز به اندازه کافی در باازار وجاود        

شود. در واقع دولات        دارد این فضا ایجاد نمی    
باید این اطمینان خاطر را به مردم بدهد که         

 ارز به میزان کافی وجود دارد.

مجلس با بیان اینکه      اقتصادی  عضو کمیسیون 
گاذاری    ای برای سرمایه    مردم به دنبال روزنه   

هستند و خریاد ارز را هام باه چشام                 
بینند، گفت: در واقاع در          گذاری می   سرمایه

حال حاضر دلار و ارز وجاود دارد اماا در              
رساد اگار       های مردم است. به نظر می        خانه

دولت بانک ارزی راه بیندازد و مردم بتوانناد         
گذاری کنند و یا بردارناد        در آنجا دلار سپرده   

این امر تا حد زیادی به تنظیم نرخ ارز کمک    
 خواهد کرد.

 پیکر مطهر دو شهید  

 گمنام در رفسنجان  
بهمن ماه در آراماگااه         ٠1 تشییع و دوشنبه    

ابدی خود در دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجاان        

 به خاک سپرده شدند.

به گزارش شایوردنیوز ؛ نماینده مردم استاان        

کرمان در مجلس خبرگان رهبری تصاریاح         

کرد: هر ملتی که شهید بدهد و آماده شهادت 

باشد، زنده است، عزت دارد و ماردگای و             

 آید. افسردگی سراغ او نمی

علیمرادی در مراسم تشییع شهدای گمنام در 

رفسنجان و تکریم شهدا توسط دانشجاویاان        

دانشگاه آزاد قدردانی کرد و گفت: نام شهدای     

گمنام در آسمانها بلند است و دانشگااه آزاد          

 افتخار دارد که مدفن این دو شهید عزیز باشد.

علیمرادی اضافه کرد: ملتی که آماده شهادت        

باشد به رزق الهی دل بساتاه اسات و باه                

بندد و ما این راه شهاادت        مستکبران دل نمی  

 دهیم. را ادامه می

 

 جان باختن دو برادر

 بر اثر آتش سوزی قهوه خانه 
به گزارش شایوردنیوز ؛ علی رمضانی نژاد مدیر 

عامل سازمان آتش نشانی و خدمات شهرداری 

جمعه شب  01:10 رفسنجان گفت: در ساعت 

آتش سوزی در یک باب قهوه خانه ساناتای           

روبروی پمپ بنزین در ابتدای محور زرند رخ        

 قربانی به همراه داشت. 0 داد که 

وی افزود: با اعلام گزارش مردمی سه دستگاه         

نیروی آتش    00 ماشین آتش نشانی به همراه      

نشان در محل حادثه حاضر شدند تاا آتاش           

برادر جان    0 مهیب را مهار کنند اما متأسفانه       

خود را در این آتش سوزی از دسات داده             

 بودند.

رمضانی نژاد با اشاره به اینکه علت حادثه در          

دست بررسی است پیرامون ایمنی در جهات        

پیشگیری از وقوع آتش سوزی توصیه کارد:         

کپسول آتش نشانی مناسبی در محال کاار          

داشته باشید و در مورد نحوه استفاده از آن           

آموزش ببینید ضمن اینکه از انباشتن ماواد         

آتش زا در نزدیک منابع حرارتی خاودداری         

 کنید.

همچنین رئیس مرکز هدایت و عملیات بحران 

سازمان اورژانس رفسنجان هم اظهار کرد: این 

آتش سوزی به حدی مهیب بوده که متأسفانه 

با حضور عوامل اورژاناس و دو دساتاگااه              

امبولانس نتوانستیم کاری برای احیای این دو     

 جوان انجام دهیم .

 0 سید محسن مرتضوی افزود: دراین حادثه         

ساله به علت شدت جراحاات        0٠ و    01 برادر  

 ناشی از سوختگی در دم جان باختند.

وی همچنین از حادثه دیگری بر اثر واژگونی        

ساله  51 خودرو پراید و جان باختن یک خانم 

خبر داد و گفت : این حادثه نیز عصر جمعاه            

 در محور رفسنجان به زرند رخ داد.

نفر سارنشایان     0 مرتضوی افزود: این خودرو  

ساله در دم جان    51 داشت که متأسفانه مادر     

ساالاه      00 خود را از دست داده و و دختار           

به بیمارستان علی ابن      005 توسط آمبولانس   

 ابیطالب رفسنجان اعزام شد.

وی تصریح کرد: حال عمومی ایان دخاتار             

 مساعد است.
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هفته گذشته سقوط مرگبار و غم انگیز          

یاسوج در منطقه           -هواپیمای تهران     
دناکوه سمیرم باعث شد فضای کشور در        

حادثه ای که     حیرت و غم فرو رود،        بهت،  
می توان گفت بر اساس شنیده ها و              
مستنداتی نبود زیرساخت های مناسب        
فرودگاه مقصد خود عاملی اساسی در          
جهت وقوع آن بوده و اگر بعضی از موارد          

ایمنی رعایت شده بود به حتم اتفاق               
 نمی افتاد. 

بعضی از    بعد از وقوع این حادثه تلخ،           
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای         

خواستار     نامه ای را امضا کردند و              
استیضاح دو وزیر کابینه دولت دوازدهم        
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه               
اجتماعی )به عنوان مدیر بالادستی            
هلدینگ اقتصادی متعلق به این وزارتخانه      
که مالک هواپیمایی آسمان است( و            
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی )به         

های حمل و     عنوان پاسخگو به زیرساخت   
نقل( شدند که این درخواست به احتمال        
زیاد بعد از اتمام بررسی لایحه بودجه            

 خواهد گرفت . در دستور کار قرار  ٧٩سال
هر چند این دو وزیر باید در خصوص             
سانحه اخیر جوابگوی مردم و خانواده          

یاسوج باشند      -تهران    های داغدار پرواز    
اما آیا استیضاح این دو وزیر مشکلات            
اساسی و زیر ساختی ناوگان هوایی کشور       
را حل خواهد کرد و دیگر ما شاهد سقوط         
هیچ هواپیمایی نخواهیم بود؟ پس            
مسئولیت دیگر افراد در یک مجموعه           
عریض و طویل چگونه تعریف می شود؟ و        
آیا مشکل فرسودگی ناوگان هوایی کشور       
به سرعت حل خواهد شد و فرودگاه ها و          

خطوط هوایی کشور به روز        هواپیماهای  
خواهند شد؟ آیا با وجود تحریم ها              
خواهیم توانست یک تحول عظیم در           
 ساختار حمل و نقل هوایی ایجاد کنیم؟

در حالیکه عمر ناوگان هوایی دیگر             
سال است اما عمر      00تا      8کشورها بین   

سال است    0٩ناوگان هوایی ایران بالای        
که علاوه بر هواپیماهای فرسوده، اکثر          

ایران فاقد تجهیزات لازم و        فرودگاه های   
این فرودگاه ها سالهاست      به روز هستند،      

که مورد بهره برداری قرار گرفته اند بدون        
اینکه در سالهای اخیر نوسازی یا مجهز به        
  تجهیزات استاندارد و روز دنیا شده باشند.

هوایی هفته گذشته، اسناد و         در حادثه    
شواهد نشان می دهد که فرودگاه یاسوج        
مجهز به تجهیزات ناوبری پیشرفته نیست      

این   DMEو رادار ندارد و دستگاه             
فرودگاه هم به دلیل نبود موتور برق             

بر خلاف     DMEخاموش بوده است )        

سیستم رادار که از مکانیزم ارسال امواج و        
انعکاس آنها بعد از بر خورد به مانع              
استفاده میکند، عمل انتقال امواج در این        
سیستم دو طرفه بوده بدین معنی که هم         
هواپیما و هم ایستگاه زمینی مبادرت به         
ارسال امواج می نمایند( . حال بگذریم که       
بعد از این حادثه گفته شد چون نصب            
رادار در فرودگاههای کوچک صرفه            
اقتصادی ندارد به همین علت رادار             

 نداشته است و....!!!
بسیار تاسف بار و قابل تامل است که             
گفته شود فرودگاه یک مرکز استان فاقد        
تجهزات اولیه به مانند موتور برق و رادار          
است، و بعد برای توجیه کار صرفه              

آیا می توان اسم      اقتصادی را مطرح کنیم،     
 این مجموعه را فرودگاه گذاشت؟ 
متاسفانه در این سالها به خاطر بالا بردن           

آمار و اینکه بگوییم یک شهر از زیر              
ساختهای یک شهر مدرنیته برخوردار         
است و به خاطر کسب و کار و تجارت، در          
یک دوره فرودگاه هایی ساخته شدند که        
از  تجهیزات لازم برخوردار نبودند، می          
توان به صراحت گفت یک محوطه سازی        

سالن انتظار    صورت گرفت و باند فرودگاه،      
و یک برج مراقبت ساخته شد و بعد اسم          
آن را فرودگاه گذاشتند. اگر ساخت و           
تجهیز بروز و امن فرودگاه ها توجیه             
اقتصادی ندارد ، چه اصراری داریم  بعضی        

از شهرها را به ناوگان حمل و نقل هوایی          
متصل کنیم و یا پروازها را در این                  

 فرودگاه ها افزایش دهیم.
 
در اینجا به صراحت به نماینده و                

مسئولین شهر رفسنجان پیشنهاد  میشود      
که اصراری بر افزایش پروازهای فرودگاه        
رفسنجان نداشته باشند، سالهاست رعده      
پرواز خارجی و افزایش پروازهای داخلی        
در فرودگاه رفسنجان داده می شود اما اگر 
ایمن و استاندارد کردن مجهزات فرودگاه       
رفسنجان هم برای مسئولین توجیه           
اقتصادی ندارد همان بهتر با این تجهیزات     
فرسوده و قدیمی هرگز این وعده هم            
عملی نشود و جان انسانها را در معرض           

 خطر قرار ندهیم.
به خطر انداختن جان انسانها قضا و قدر            

الهی نیست. در همین سانحه هوایی هفته       
انسان بی گناه کشته و                   88گذشته   

خانواده های بسیاری داغدار عزیزانشان        
شدند و از طرفی این افراد، سرمایه های          
انسانی کشورمان بودند و هر کدام در            

داشتند اما متاسفانه بر      زمینه ای تخصص    
اثر سهل انگاری آنها را از دست دادیم            
بدون آنکه حتی از طرف مدیران سازمان        
هواپیمایی آسمان یا وزرا یک عذرخواهی       
کوچک از خانواده های داغدیده و مردم         

 یاسوج صورت پذیرد.

 فاطمه مالیی
 روزنامه نگار و مترجم

اثر از آثار نقاشی  بهاالدین محمدی راد عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه باهنر کرمان با عنوان ماه نقش راد در گالری              06هفته گذشته   
 ابریشم در معرض دید عموم قرار گرفت.

شناخت «و   »کیمیای نقش «،  »طراح و طراحی  «بهاالدین محمدی علاوه بر آموزش نقاشی و طراحی تا کنون کتاب هایی به نام های                       
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 08 کارگاه واقع در خیابان امیر کبیر، کوچه            
تماس  ٠80888٧8 -٧٩ مراجعه یا با شماره تلفن 

 حاصل نمایند.
وی می افزاید: شماره حساب سیبا ملی               

و شماره کارت               1010٧800٠0111 
و حساب جاری         81٠٩٧٧0658850٩58 

صندوق مس   نیز جهت واریز کمک  ٠50٩805 
های نقدی مردم عزیز و مشارکت آنان در این امر 

 خداپسندانه اختصاص یاقته است.

 شفافیت:
وی با اشاره به این که کلیه حسابهای موسسه از         
شفافیت لازم برخوردار می باشد تصریح می کند: 

توسط    ٧5 حسابهای مالی موسسه تا سال          
شرکت رهیافت حساب تهران مورد حسابرسی  و 

 تأیید قرار گرفته است.
 سخن آخر: 

مدیر عامل موسسه خیریه خیرین گمنام در           
پایان اظهار می دارد: جا دارد از تک تک                
همکاران بزرگوار که بخشی از حقوق خود را به          
موسسه اختصاص داده اند و همچنین از مدیران        
محترم وقت شرکت مس و مدیران کنونی،            

مسوولان محترم وقت شهرستان و مسوولان حال 
حاضر و به طور ویژه از ورثه خیر نیک اندیش،            
مرحوم حاج اکبر نظری و همچنین اعضاء محترم 
هیأت امناء و هیأت مدیره موسسه که از هیچ           
تلاش و کوششی جهت پیشبرد اهداف موسسه        
فروگذار نکرده اند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.       
همچنین مراتب قدردانی خود را از کمک و            
مساعدت خیرین بزرگواری که یاریگر ما در انجام 

 001 خدماتمان بوده اند و به طور خاص از              
همکار محترمی که دستان پر توان آنها گرداننده   
چرخ های خیاطی چهار کارگاه ما می باشد ابراز         
می دارم. قطعًا آن چه انجام گردیده با هدف            

رضایت خداوند و گره گشایی از افراد نیازمند           
آبرودار بوده است که توانایی انجام کار داشته اما         
بستری برای کار و فعالیت انها آماده نبوده است         
که الحمدالله این مهم انجام و عوائد حاصل از کار 

 خانوار تحت پوشش بر می گردد. ٠511 به 

ادامه گفتگوی مدیر عامل موسسه خیریه 

 خیرین گمنام رفسنجان از صفحه اول:



 

 

 

 

 نازنین نورالدینی

من فکر می کنم ما باید برای هر مسئله و هر      
چیزی در زندگی مان مرزهایی قائل باشیم ،         
این مرزها رو نباید با محدودیت اشتباه             
گرفت.رعایت این مرزها امنیت را برای خانواده 
و جامعه به ارمغان می آورد. باید برای هر            
مسئله حریمی قائل بشویم. این حریم ها در         
شکل گیری شخصیت و هویت وجودی ما         
نقش بسیار بزرگی را ایفا می کند. به نظر من  
والدین باید حدود را برای بچه ها مشخص          
کنند و این میسّر نمی شود جز اینکه خود ما   
این حدود را رعایت کنیم.در هر خانواده باید        
اصولی برقرار باشد. بعنوان یک سرپرست          
خانواده لازم نمی بینم فرزندم تا دیر وقت           
خارج از خانه باشد، و یا اینکه با دوستان ناباب 

 رفت و آمد کند . 
درست است رعایت قوانین ما را محدود                

می کنند، اما این خاصیت زندگی اجتماعی        
است باید به حقوق دیگران احترام بگذاریم . و 
طبیعتا الگوی زندگی اجتماعی ما را تشکیل        

 می دهد.
بچه های امروز والدین آگاه می خواهند،نه         
والدینی که از روی نا آگاهی آنچنان عرصه را         
برای فرزندان تنگ کنند که وقتی فرزندمان        
از خانه خارج می شود حس آزادی از قفس را 
به او دست دهد. نه آنچنان آزاد که فرزند را           

 بی بند و بار، بار بیاورد.
گاهی آنچنان غرق حاشیه های زندگی               
می شویم که از نوع رفتار و تربیت فرزندمان          
غافل می مانیم و متاسفانه وقتی چشم باز می 
کنیم فردی را می بینیم که اصلا با اصول            

 فکری ما سنخیت ندارد. 
ای کاش بتوانیم آگاهانه به مسائل فرزندانمان 

 برخورد کنیم.

انسان باختیار وآزادی خلق شده وهمیشه          
 فریاد آزادی را سرداده است .

که خداوند ما را آزاد آفریده پس چرا باید             
 انسانها ما را محدود نمایند؟

گاهی این سئوال درذهنمان ایجاد می گردد        
 که آیا محدودیت لازم است ؟

اگر محدودیت درجوامع نبود چه پیش می         
 آمد ؟

شاید بیشتر فضای ذهنمان معطوف این           
 مسئله باشد که چرا نباید آزاد باشیم ؟

واصلا چرا آزادی راازما سلب می کنند ؟ بنیان     
گذار این محدودیت کیست ؟واین حد ومرز         
تعیین کردن چگونه شکل می گیرد وچراباید       

 باشد؟
وقتی با درایت وتفکر به مسئله بیندیشیم           
هضم این موضوع برایمان راحت خواهد بود         
ودرک مسئله رابا تمام جوانبش خواهیم           
داشت وشاید دیگر هرگز به آزادی مطلق           

 نیندیشیم .
اگر وارد جامعه ی کوچک خانواده شویم           
قوانینی برای اعضای خانواده وضع گردیده ،         
دوران کودکی به آرامی  وبا کمترین اعتراض         
پشت سر نهاده می شود اما رشد فرزندان            
وبارور گشتن اندیشه شان این وضعیت را           
دگرگون می کند وخانواده با بحران دوران          
 نوجوانی وجوانی فرزندش روبرو می گردد .

چه باید کرد؟ چگونه می توان بدون سلب           
آزادی وبا آرامش حد وحدود محدودیت ها را        

 تعیین وباعث ناراحتی فرزندان نشد .
از نظر روانشناسان سه نوع خانواده مطرح می        

 شوند :
خانواده هایی که دراجرای قوانین خود          -0 

انعطافی ندارند وبا محدودیت های افراطی         
فرزندان گریز پایی را ازخانواده خواهند داشت       

ومطمئنا این محدودیتها مشکلات زیادی را نه     
تنها برای خانواده که برای اجتماع به بار             
خواهد آورد .چرا که درون خانواده مجبورند         
همان شوند که والدین می خواهند اما این           
عقده ی درونی وحس باطنی که من هم            
آزادی را می خواهم باعث می شود دراجتماع        
وفضای باز یا مطلقا نتواند تصمیم گیری کند         
واصلا قادربه انجام هیچ فعالیتی نخواهد بود         
چرا که شدیدا تحت تاثیر خانواده است ویا           
آنقدر ازاین آزادی بابی بند وباری می خواهند        
بهره بگیرند که صدمات زیادی را به افراد وارد        

 خواهند کرد .
خانواده هایی که تفریط درقوانین وحدود         -0 

مسائل خانواده دارند یعنی به نظرشان باید          
والدین فقط نقش پول درآوردن وتامین مالی       
فرزندان را برعهده داشته باشد وفرزند که سن   
جوانی ونوجوانی راپشت سر می گذارد به           
معنای مطلق حدودی برای خود قائل نخواهد       
بود وهرچه می خواهد بی کم وکاست برایش        
مهیاست وباز هم خانواده ای ناسالم را تجربه         
می کنیم .فرزندانی که همه ی تکنولوژی را          
دراختیار دارند بدون اینکه کسی آنها راکنترل       

 نماید وحدودشان راتعیین گرداند .
به راستی چه خواهد شد؟ آیا ما می اندیشیم         
که این جامعه باخانواده هایی این چنینی           
چگونه می تواند پیشرفت نماید واینجا ست         
که مسئله وابستگی راتجربه می کنیم آنهم به        
نرمی پرقوا اما به تیزی شمشیر وبه سختی           
گرز بدون اینکه متوجه عواقب سوء               
رفتارهایمان  باشیم وبه اصطلاح جنگ نرمی        

 رادراجتماعمان خواهیم داشت .
اگر کمی بیندیشیم پی خواهیم برد که جامعه 
ی کنونی ما شکلی ازاین دسته خانواده هاست 
ومتاسفانه خانواده به هیچ یک ازاین عواقب         

نمی اندیشد فقط می گوییم الان چه می شود 
 کرد .؟

خانواده هایی که والدین درکنار هم قوانینی -٠ 
را بنا نهاده اند که نه محدودیت های افراطی را 
تجربه می کنند ونه تفریط درآزادی را می           
پسندند اینان همان کسانی هستند که            
فرزندانی سالم ومنطقی بدون سردرگمی های   
اجتماعی خواهند داشت فرزندانی که درهر        
دوراهی راه مناسب را به راحتی می یابند            
وهیچ گاه اجتماع ،دیگران و سایر دولتها را           
مقصر نابسامانی های پیش آمده نمی دانند         
چراکه آموخته اند ابتدا باید خودشان را ملزم         
به رعایت حد وحدود قوانین واحترام به آنچه         
باید ها ونباید ها بدانند تا بتوان فرزندان             
وجامعه سالم را درکنار خود داشته                

 وازوجودشان لذت ببرند .
والدین عزیز ما کدامیک ازاین خانواده هاییم ؟ 
اگردریک همه پرسی این سئوال مطرح شود        
واوضاع خانواده امان را بررسی نماییم وحقیقت 
را بیان کنیم چه می توانیم بگوییم ....اگر            
دریک عمل جراحی خانواده امان را بشکافند        
درون این نهاد چه مشاهده خواهیم کرد ؟ با          
خود صادق باشیم آیا اندیشیده اید پس از           
دوران گذشتگانمان که شاید کودکیمان را در       
آن شرایط پشت سر گذارده ایم ونمی              
خواستیم دوران پدر سالار ،مادرسالارواصلا        
بزرگتر سالاری را تجربه کنیم چه برسر خود         
ونسل آینده مان آورده ایم به اسم کنار              
گذاشتن تعصبات وتحجرات واینکه ما را           
دیگران امل وبی فرهنگ ندانند ونخوانند چه        
 کردیم ؟ با فرهنگ واصالتمان چه کردیم ؟  

همه به این مسائل آشناییم ومی دانیم راهمان 
اشتباه بوده ومی گوییم حالا چه کنیم .اما چرا     
پاسخ کارشناسان راهم نمی پذیریم وباز هم         

سردرگم هستیم وهمانند یک کودک لجباز        
وخود سر آنچه می خواهیم می کنیم              
وگناهمان رابه گردن شرق وغرب وماهواره و.... 
می اندازیم مگر اینان راخودمان به خانواده          
دعوت نکردیم پس چه می خواهیم وچه می         
توانیم بگوییم وقتی خود کرده راتدبیر             
نیست .آیا خودمان مطرح نمی کنیم که            
انحطاط غرب حتمی است چراکه برای هیچ        
چیز حدودی ندارند وبی بند وبار قوانین            
هستند  پس چرا ما حصارحدودمان راشکسته 
وبدون اینکه چهارچوبی برای رفتارمان داشته      
باشیم می خواهیم همه تکنولوژی ها رابدانیم       
و تجربه کنیم .براستی این خطرناک نیست ؟        
چرا وقتی به ما می گویند برای اینکه خانواده         
را بازسازی کنید باید ابتدا اعضا خانواده با حد         
ومرزخود آشنا گردند می گوییم نمی شود          
چون فرزندان به حرف ما گوش نمی دهند          
چرا؟ چون مدا م با اینترنت وگوشی هایشان         
مشغولند وحوصله ی گوش دادن وفرصت         
دادن به خانواده را ندارند و وقتی می گویند           
تلفن همراه تعطیل ونباید فرزندتان گوشی         
همراه داشته باشد می گوییم نمی شود همه         
دارند از اوبگیرم شخصیتش خرد می شود          

 وتوجیهات نامرتبط دیگر .
وقتی می گویند به  فرزندتان اجازه آرایش           
ندهید تا فکرش آزادتر از مسائل ظاهری گردد 
می گوییم نمی شود چراکه دوستانش واصلا        
همه اجتماع به ظاهر دقت می کنند واگر            
اواینچنین نباشد از بقیه عقب خواهد ماند          
وکسی به اوتوجه نمیکند ودخترمان باید تا         
آخر عمر مجرد بماند ویا پسرکه اشکالی            

 ندارد .
وقتی می گویند حجاب همه می گویند به           
دخترمان اعتماد داریم ودلش صاف است وبه       

ظاهر نباید قضاوت کرد چرا کسی نمی             
اندیشد که حجاب تنها در چادر وپنهان کردن 
موومسائل نیست حجاب اندیشه مان کجاست 
که به فرزندانمان یاد بدهیم برای خودش           
زندگی کند برای خودش درس بخواند ، برای        
خودش تصمیم بگیرد ، برای خودش .......چرا       
نمی آموزیم که محدودیت تنها انحصار نیست      
که ما از آن گریزانیم گاهی محدودیت ها            
آنقدر برایمان مفیدند که اگر نباشند هرج           
ومرج همه جامعه را دچار بحران وسردرگمی       

 خواهد کرد 
والدین عزیز آیا اندیشیده اید که ما باید اول از 
خودمان شر وع کنیم ابتدا خودمان را مجهز به 
آنچه علم روز است کرده وبعد دراختیار             
فرزندانمان بگذاریم تا بتوانیم حدودش راتعیین 

 کنیم  
آیا اندیشیده اید که اول باید خودمان گوشی         

موبایلی تهیه کنیم وتمام باید ها ونباید هایش    
رابدانیم وسپس فرزندمان را آموزش دهیم که     
چه باید بکند تا درکنترل ما بماند ونتواند به          

 قول معروف والدین را دور بزند 
چرا آنچه نباید فرزند داشته باشد را تهیه می          
کنیم وسپس  صرفا به بهانه اینکه وقت کافی         
وسواد آنچنانی ندارم او را به حال خود می            
گذاریم وحدودش را کنار گذاشته وآنها را با          
هزاران نکته نیاموخته در هزار راه آینده رها          

 می کنیم. 
فرزندانمان از بدو تولد خودخواه وخودسر وبی  

قانون نبوده اند ما آنها را اینگونه خواستیم            
پس باید برای بهتر شدن برخی مسائل حدود        
شان راتعیین نماییم وآنها را با قوانین               
ومحدودیت ها آشنا سازیم تاهرگز محدودیت      
را انحصار وتنگنای آرزوهایشان ندانند با آرزوی 

 بهترین آینده برای تک تک عزیزانمان 

 کارشناس ادبیات،مدیر دبیرستان دخترانه رسالت

 مرضیه خلیلی         
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 محدودیت:]خط قرمزهای زندگی مینو:[
صدایش زدم انگار که قلبش رااز وسط به دو         
نیمه کرده بودند،آرام آرام وباچشای خیس و       

 بارونی به طرفم آمد؛
وقتی که صدایم را بلند کردم وخواستم            
چیزی بگویم :ناخن اشاره اش را روی لب           

 هایم گذاشت وگفت:هیس!!!
لحظاتی بعد سکوت بینمون رو شکست          

 وباصدایی لرزان شروع به حرف زدن کرد:
من نمی تونم هرچی می خوام رو بدست           

 بیارم...
 چراهربلایی که هست سرمن میاد اره؟؟-
 چرا آرزوهام هیچ وقت برآورده نمیشه؟؟-
آخه مگه من دل ندارم مگه من آدم               -

 نیستم؟؟
دستم را روی شانه اش گذاشتم و موهای           
بلند سیاه مثل ابریشمش را نوازش کردم و به 
هق هق زدناش خاتمه دادم                    
وگفتم:مینو،میدونی چیه آخر همه ی اینارو       
که بگیری می خوری به بن بست محدودیت، 
می خوری به جایی که نمی تونی هیچ وقت          

 در برابرش اعتراضی به خرج بدی!
مینو!می دونی چیه زندگی خیلی سخته ،آره       
می دونم؛ می تونم درکت کنم ، توهم دوست 
داری مثل دخترای دیگه ی هم سن وسال         
خودت توراه خوشبختی قدم بذاری وتموم        
حد و مرزهای محدودیت زندگیتو بشکنی و        
به جاش آزادی وخوشبختی همیشگی رو         

 بخری و تا ابد بشی یه دختر خوشبخت؛
دختری که دیگه واسه خاطراینکه نمی تونه        
به خواسته هاش برسه چشای مثل مروارید        

 شو خراب و گریون نمی کنه...
دختری که دیگه استقلال همیشگی رو واسه       

 همیشه اختیار کرده...
 من که می دونم تو چی می خوای عزیزم؛

خب آره،راستش منم اینارو می خوام بدست       
بیارم و دنیامو رو آزادی بسازم،آزادی             

 بیان،آزادی اندیشه و روان...
 اصلا زندگی بی هیچ محدودیتی!...؛

همینطور که صحبت می کردم یهویی نگاهم       
به مینو افتاد،دیدم چطور با چهره ای بهت          
زده داره منو نگاه می کنه و به حرفام گوش           
می ده،انگاری که خوب با حرفام بدست آورده 
بودمش و از اون منجلاب محدود بودن            
زندگیش درش آوردم  و بهش ثابت کردم که 
فقط دختری به نام مینو نیست که از بعضی          
چیزای زندگیش محدوده!منم هستم،شاید      

 بیشتراز ما هم باشه....
دو سه ثانیه بعد گفتم: پاشو بریم کنار ساحل   

 و یه چند تا کباب ماهی بگیریم وبخوریم؛
راستش بعداز این همه دل مردگی یکم تنوع        

 هم بد نبود!!!
قدم زنان به سمت ساحل روانه شدیم،             
هووووم کفش های مینو یه جورایی رو            
اعصاب بود،صدای ترق و تروقشان کلافه ام         

 می کرد...
رو کردم بهش و گفتم:مینو میشه این کلاته         
هارو دربیاری و بدی من و کفش کتونی های 

 منو بپوشی؟؟...

 زیرلبی گفت:باشه!
کفش هامو بهش دادم و خودم با پاهای            
برهنه روی زمین های سرد و یخ زده راه             
 رفتم و کفش های اونو گرفتم به دست چپم!
دقایقی بعد به ساحل رسیدیم،من ومینو سر       
یه میزچوبی که روش یه گلدون کوچک و          
چند تا شمع بود نشستیم و چندتا کباب            

 ماهی سفارش دادیم؛
 به به چه هوایی!!!

نگاهی به دریا انداختم وگفتم:مینو جون نگاه       
کن حتی این دریا هم با این همه وسعت و            
بزرگیش بازم محدوده فقط تا یجایی می تونه 
 دریا باشه ازاون جا به بعدش دیگه نمی تونه!
مینوبذار واست یه مثال بزنم،می دونی چیه        
یه دردایی هست که هیچ وقت تو برگه             

 آزمایش آدما نوشته نمی شه!
مینو لیوان آبشو از روی میز برداشت و             
اونوشیب کرد سوی زمین و تموم آب های          
توی لیوان خالی شد ونقش زمین شدند،بعد       
گفت:یه چیزایی هم هست که مثل این آب         

 وقتی که ریخته شددیگه جمع نمیشه!
دادم زدم سرشو گفتم:بس کن دیگه،ساکت       

 شو مینو!....
 هرچی هیچی بهت نمی گم تو هم دیگه اه... 
رو کرد بهم وگفت:می دونی چیه کاش هیچ         
وقت اون قدر بزرگ نمی شدیم که نتونیم          
محدودیت های سخت زندگی رو تحمل          

 کنیم...
می دونی چیه بچه که بودیم، شبها که                  
می خواستیم بخوابیم و وقتی سرمون رو،          
روی بالشت می گذاشتیم تموم دغدغه و          
فکرمون این بود که فردا چه بازی کنیم! اما          
الان به این فکرمی کنیم که فردا قراره زندگی 

 چه بازی کنه باهامون؛
 اینو گفت و بعد ساکت شد؛

اون مثل جوجه میلرزید،محکم بغلش کردم و 
 دستاشو تو دستم...

باخودم کلنجاررفتم آخه مینو چه محدودیت      
 هایی زندگی واسش ایجاب کرده؟؟؟
 چیه که اینقدر اونو بهم ریخته؟؟؟....

چندروزی گذشت که فهمیدم مینو پدر          
نداره،پدرش سال هاست که دخترشو تنها        
گذاشته و رفته....مادرشم که معلوم نیست         

 کجاست!
ازاین گذشته مینو دختر یه خوابگاه بود و من 
اینو نمی دونستم آخه اون همیشه می گفت:        
که خونمون مثل قصرزیباست،وقتی عصراز       
مدرسه می رم خونه مادرم واسم غذا میاره          
وکلی باهم گپ می زنیم،بعدم که درسام           
تموم می شه می ریم بیرون دور دور و یه             
عالمه خرید می کنیم و با دستای پر برمی           

 گردیم خونه!.....
تازه شم بعضی از روزها شاید با دوستام برم          
سینما و این طرف اون طرف در کل فقط            

 وفقط خوش می گذرونیم...!
من به دنبال این نمیرفتم که ببینم مینو کیه         
و اهل چه خانواده ای هست ولی خب              
دختری رو که اینقدر خودشو خوب و             
خوشحال نشون می داد اما یه روز با چشای          

پراز اشک وماتم ببینش بعدم یهویی بغض تو     
گلوش بشکنه و بزنه زیر گریه و در مورد             
اینکه تو زندگیش چقدر نسبت به همه            
محدوده حرف بزنه،هرکی باشه کنجکاوو         

 میشه!؟
خلاصه بعداز گذشت چندروز به دیدن مینو        
رفتم وبهش گفتم که هرچی راجب به             
زندگیت هست رو میدونم و میخوام کمکت        
کنم،می خوام از این جهنمی که اسمشو           

 گذاشتی محدودیت نجاتت بدم!
مینو هم به حرفام گوش کرد وخواست تو این 
راه بهش کمک کنم و از کاووس های              

 هراسان زندگیش رهایی پیداکنه!
قرارگذاشتیم که در اولین فرصت باهم بریم        
بیرون و در مورد این مشکل زندگیش حرف        

 بزنه؛
حال این روز فرارسیدو من بایستی به کلمه         
کلمه ی حرفای مینو گوش میکردم،مینو         
واسم تعریف کرد؛_من،مینو دختری که با        
هرعذابی جنگیدم دختری هستم که بدون        
پدر و مادر به اینجا رسیدم آخه پدر ومادر           
نداشتن باعث شد که من به یک خط قرمزی 
به اسم محدودیت برسم چون هرکاری که         
می خواستم انجام بدم ازاینکه با دوستام برم        
بیرون،با مادرم برم خرید،خونمون مثل          
قصرباشه رو نداشتم،حتی اگه می خواستم به 
اینا فکرکنم یکی بهم می گفت:نه نمیشه!این       
محدودیته!می گفت نه تو محدودی!            

 تونمیتونی،نمیشه!اصلا غیر ممکنه!
چندسالی هست که از هر واژه ای                 

شروع میشه وآخرش با جرعه ای به نام ”نه”با
 محدودیت متنفرم!

حالا فهمیدی برای چی اون روز گفتم که           
 هیچ وقت به آرزوهام نرسیدم؟

واسه اینکه تموم مانع های زندگیم دست به        
دست هم داده اند و دیواری به نام محدودیت 

 بین منو آرزوهام  کشیدن؛
 آره به درون مینو پی برده بودم؛

از اعماق وجودش می خوندم که اون واقعا          
این کمبود و تو زندگیش داره،اصلا یه جورایی 

 درکش می کردم....
کاش می تونستم این کلبه ی دشوار              
محدودیت زندگی خودمو مینو رو خراب کنم 

 و خودمون و به سمت آزادی سوق بدم...
کاش می تونستم برای تموم بن بست های         

 زندگی خودمو مینو یه در باز بذارم...
کاش می تونستم با پاک کن سفید تموم           

 خط قرمزهای زندگیمونو پاک کنم؛
اصلا واسه ی چی دارم می گم کاش آخه من 
به مینوقول داده بودم که از این منجلاب            
بزرگ محدودیت واینکه تو هر مواردی از یه         
جایی محدوده نجاتش بدم. ، تا مینو با نام           

 دختری خوشبخت نمایان شود!...
 اما چه طور؟؟؟

من که مینو رو نجات دادم اون وقت کیه که          
خودمو از این زندگی محدودم نجات بده و          

 منم بشم دوست خوشبخت مینو...!؛
مینو هیچ وقت نفهمید که منم مثل خودش        

 از همه چیز محدودم؛

 

 زندگی بی هیچ محدودیتی

درزندگی ام خط قرمزها رادوست ندارم خط قرمزهایی که مرا مجبورمی کنند ازهمه چیز بگذرم    
از همه آن کارها که با عشق برای آنها برنامه ریزی کرده ام اما به خاطر خط قرمز نتوانستم آن ها 
را به واقعیت تبدیل کنم.اما أگر روزی خودم آن خط قرمزها را بشکنم و ازآنها عبورکنم بدون                    
دلیل و بدون هیچ گناهی مرا قضاوت می کنند، انسان های اطرافم کاری می کنند که دوباره برای 
خودم خط قرمزبگذارم شاید خط قرمزهایی سخت تَر و بدتر از آن قبلی ها.یا أگر خودم برای                    
خودم خط قرمز درست نکنم خانواده ام مرا به خاطر حرف دیگران محدود می کنند.حرف هایی    
که هیچ یک ارزشی ندارند ، ارزش که هیچ حتی وقت آدم حیف است که پای گوش دادن به انها 
صرف شود، من یک دخترم ؛ آدم ها کاری نکنید که برای خودم خط قرمز بکشم، که حتی                      
دریک جمع که می نشینم استرس داشته باشم، بیایید همدیگر رو قضاوت نکنم تهش ختم شود 

 به محدودشدن ما.
ازنظر من بدترین محدودیت، محدودیت در خانه و خانواده است یعنی آنقدر محدود باشی که                 
حتی با صحبت کردن با افراد خانواده دور خود خط قرمز بکشی.خود ما در زندگی همدیگر رو                   
محدود می کنیم و بعد سعی داریم که آن کسی را که با حرف های خودمون محدود کردیم را از 
محدودیت در بیاوریم می خواهیم آن طرف را مجبور کنیم که خط قرمز های أطراف خود را پاک 

 کند و به حرف کسی گوش ندهد.
همه ما به خاطر محدودیت و حرف های مردم در یک جایی از زندگی خود باختیم. محدود کردن 
هم در زندگی بدترین ضربه ای است که می توانیم به هم بزنیم، چون دیگر آن موقعیت برایمان                  

 پیش نمی آید.
اگر در خانه  آنقدر محدود باشی که نتونی با مادرت که از همه بهت نزدیک تره حرف بزنی و                       
بهش بگی از چه چیز ناراحتی یا چه چیز داره توی این روز ها عذابت می دهد،  محدودیت یعنی 
اینکه اینقدر تو خانواده محدود باشی که مجبور باشی رابطه بین خودت با خانواده رو رابطه بین                  
رئیس و کارمندی بدونی،شکستن این خط قرمزها خیلی سخته ولی وقتی بشکنن تازه معنی                 
زندگی رو می فهمیم تازه درک می کنیم وقتی این کلمه محدودیت وسط نباشه چقدر زندگی                 
راحت تراست، چقدر جامعه زیباتر است،  مطمعنم هیچکس توی این دنیا از محدودیت هاش                 
راضی نیست، محدودیت هایی که بعضی وقت ها مثل خوره کل بدن إنسان را متلاشی می کنه،                 
محدودیت هایی که گاهی وقت ها آنقدر بهت فشار میارن که احساس خفگی بهت دست می                  

دهد.ازنظر من اگر آدم  توی خونه محدود نباشد و با أعضای خانواده راحت باشه مطمعنًا در                     
جامعه هم محدود نیست و راحت زندگی می کند، لطفا با حرف ها یمان  همدیگر رو محدود                     
 نکنیم لطفا با قضاوت هایمان همدیگر  را محدود نکنیم، برای  زندگی های هم ارزش قائل باشیم.
خط قرمز محدودیت را وقتی بکشید یا برات خط قرمز بکشند خیلی سخته تا بخواهی پاکش                  
کنی وقتی هم که پاکش کردی باز هم به چشم یک نَفَر دیگه نگات می کنند، به چشم کسی که 
حتماً کاری کرده که محدود بوده.این حرف مردم است،  شاید اون فرد فقط به خاطر حرف های 
الکی ما محدود شده، آدما وقتی محدود می شوند دیگر اون آدم قبلی نمی شوند سعی می کنند 
از همه فاصله بگیرند فکر می کنند که مقصر محدود شدن اون بودند، وقتی با خودمون این فکر                  
رو بکنیم ناخودآگاه اخلاقمون و رفتارمون با دیگران تغییر می کنه، می شویم کسی که از همه                   

 فرار می کنه می شویم یه آدم پرخاشگر شاید هم خیلی بدتر از اینها.
به خاطر حرف های خیلی از ما ها زندگی ها محدود شدند زندگی هایی که قبلا پر از شادی و                      
آرامش بودند زندگی هایی که به خاطر یه حرف کوچک خط قرمزکشیدند دور خودشون و                    
نگذاشتند کسی نزدیک خط قرمزهاشان بشود. محدودیت یعنی آزادی بیان نداشتن یعنی اینکه             
نتوانی راحت حرف بزنی نتوانی داد بزنی و به همه بفهمونی که من هم یک آدمم که به خاطر                     
حرف های شماها دارم توی خط قرمزم جون می دهم، دارم توی این خط قرمز زندگیم                       
،استعدادم و همه چیزم رو ازدست می دهم، ولی ما هیچکدام از این داد ها رو نمی فهمیم چون                 
مشغول خط قرمز کشیدن برای بقیه هستیم، این دنیا اینقدر وقتش زود تموم می شود که بهتره 
به جای اینکه همدیگررا محدود کنیم زندگی کنیم،اون زندگی رو بکنیم که لایقمان باشه،اون                
زندگی که کلمه محدودیت توش نباشه ،باید از خداوند بخواهیم که نگذاره کسی بی گناه و بدون 
دلیل محدود بشود و زندگی  برایش تلخ شود.بیایید  با هم خط قرمز ها رو پاک کنیم، نه اینکه                     
پررنگ تَر کنیم، وقتی خط قرمزها رو پاک می کنیم همه ما درک می کنیم زندگی کنار هم چه     

 لذتی دارد، اینکه به هم عشق ورزیدن چه لذتی دارد.
، استفاده ”زندگی وقتش کم است ”لطفا کلمه محدودیت رو لاک بگیریید و به جای اون از جمله 

 کنیم. تمنا می کنم زیبا زندگی کنید.

 میناالسادات حسینی پور

خط قرمزهایم رابرایم  فاطمه فراهانی     
 سفید كنید



 

 

 

 ساله شدم!0٩ اولین روزی که
همان روزهای اول گم کردن دوچرخه ام بود        

 که سارا رادیدم...
دختربا نمکی بود،با موهای بلاناد مشاکای           
چشمان درشت خاکستری لب هاای انادازه         

وبینی عقابی،اجزای  صاورتاش باه هام                        
 می آمدند...

 ساله بودم...00 یا 01 
یادم می آید جایزه معدل تارم       
اولم پدرم بارایام دوچارخاه         

 خریده بود...
نمی خواستم بگذارمش پشت    
ماشین وازذوق تاخااناه صاد        
مرتبه برگردم عقب ناگااهاش      
کنم وبدون هیچ هیجانی باه        
خانه برسم؛ التامااس کاردم،        

کردم، ازپادرخاواساتام        گریه  
بااگااذارد خااودم تاااخااونااه      
کنارماشین بیایم ،قبول کارد      

 امادلش راضی نبود...
باار     ٠ تا0 حتی درمیانه ی راه     

مورد ظلم واقع شدم وزیرهجوم متلک هارنگ     
ازرخم پریده بود؛ ترسیده بودم،پشت چاراغ        

 قرمزبودیم...
کردم، کالفه بود، دستش را مادام           به پدرنگاه 

روی صورتش می کشید وتاوی ماوهاایاش          
 فرومی برد...

فرمان رابا دو دست محکم فشردم؛ نمیدانستم 
واکنشی نسبت به آنهایی که خایاره           باید چه   

 نگاهم می کردند نشان بدهم...
چراغ سبزشد؛ چراغ های بعدی حتی؛ به خانه 

 رسیدیم....
سارا با پیراهنی بلند و بنفش با روسری ساده         
وخاکستری به رنگ چشمانش توی کاوچاه         
کنارمادرش و مادرم ایستاده باود وباا ذوق           

 می کرد... نگاهم
مادرش که دوچرخه ام رادید، دستش راگرفت 

 وبرد به خانه و با تاسف به من نگاه کرد...
برای سارا سوخت، قرار بود رکاب بزنم تا            دلم

دلش بسوزد، قراربود با شاخ های  گااویام              
درخت را زیربگیرم ؛قرار بود به ریاش ساارا           

 وساراها بخندم...
 مادرش دلم را سوزاند...

دوچرخه ام حکم صمیمی تاریان دوساتام           
راداشت، مقام آوردم، سوم انفرادی با مادال          

 برنز...
ساله بودم که آسمان رابه زمین آوردم 0٠ “ 08 

برایم چرخ بخرند،گفتم مدلش قدیمی شاده     
دنده ای می خواهم ؛ گفتام           است،گفتم چرخ 

بازیگوشی نمی کنم،می خواهم امسال رتاباه        
اول راکسب کنام؛ پادرتالاخ خانادیاد و                
گفت:مسابقه دوچرخه سواری برای بااناوان         

 برداشته شده است!
مادرچشمان گرفته اش را به مان دوخاتاه            
بود:می دانستم اتفاقی افتاده،پارسایادم کاه         
بگوید،که هرچه تلنبارشده پشت مسیرحنجره 
اش رابگوید،که درد نشود، سنگینی نکند روی 
پلک هایش،سد اشکش بشکند؛اشاک خاط        

 بندازد از گونه اش!
مشغول پاک کردن اُپن بادستمال جاادویای        
کثیفی  شد به من گفت: سارا تایازهاوشاان             

 قبول شده است...
انگارتیرکاشتند وسط مغزم؛می دانستام کاه        

پتک می شود و روزی صاد باار کاوبایاده                      
می شود وسط سرم، که آزادی ام روزی صاد          
 بار حنجره ام رامی درد؛که کاش سارا میمُرد!

خدا شاهد بود وبا لبخنادش مارا تشاویاق                  
می کرد که باه آناهاا بافاهاماونام ساارا                   
بخاطرمحدودیت روحی وحسی مجبور باود       
درس بخواند که تیزهوشان قبول شاود؛کاه         

 هیجانش را با درس خواندن خالی کند...

که من سارا نیاساتام،کاه اگارساارا باودم               
دیگرخودم نبودم،خدا فقط هاماان ساارارا              

 می آفرید...
دست ازسردوچرخه برداشتم؛ زدم به شاعری،     
دنیای پرازنقش ونگاری که گااه رناگاارناگ           
بود؛گاه خاکستری،گاه سیاه مطلق،قلم که باه       
دست می گرفتی وبا واژه ها بازی می کاردی         

 روحت آرامش می گرفت...
می دیدم که هنری ها شال بلندمی پوشیدند        

 والک قرمزجیغ هم می زدند...
کرده بودم که باروم الک            پول هایم راجمع  

قرمزرا بخرم، با مادر به باازاررفاتایام الک             
راخریدم به خانه برگشتیم،دراتااق رابساتام         

گرفتم،جیغ خفیفی      ودهانم رابادستانم محکم  
کشیدم ،فضای کوچک اتااق بارای شاادی           

 کردن کافی نبود...
الک را بیرون آوردم وروی ناخن های کوتاهم      

 کشیدم... 
چشمانم می درخشیدند، فوتشان می کردم و       

 آواز می خواندم...
 دراتاق بازشد؛ قالب صورتم درهم شکست...

پدر بانگاهی تلخ نظاره ام می کرد،قندی ازتوی 
دستش پرتاب کرد وگفت پاک کن الک هاا        

 را...
سارا ومادر و پدرش امشب مهمانمان هستند،       
دلم نمی خواهد کوچک ترین نقطه ضعافای         

 ازخودت نشان بدهی،میدانی که؟!
تیزهوش است؛دلخورمی شود وقتای باداناد        

 بایک احمق طرف است...!
 سلول های مغزم فریاد کشیدند!

توان جدال نداشتم،پاهایم گیرنداشتند وزبانم     
 هم...

چرخی زدم وقند رابرداشتم وناخن هایام را          
سابیدم؛ سابیدم؛بغضم ترک برداشت؛لعانات       

 فرستادم به سارا و هوش لعنتی اش!
من وقت نداشتم برای حفظ کردن نقشه های 
جغرافیا ودیفراسیل وتانژانت وکتانژات وکوفت     
وزهرمار؛وقت نداشتم بدانم کادام گاوشات          
هورمونیست وکدام خوراکی نیترات وسارب       
وکوفت دارد،وقت نداشاتام بارای ایاناکاه             
عمرجانوران راحساب کنم؛من حس می کردم 
 کلمه های زیادی مانده که کشف نکرده ام...

ویترین های زیادی مانده که نظارشان نکرده       
 ام...

من ساعت های زیادی رانخندیده باودم؛مان        
وقت کمی برای شکستن مرزهای کاوچاک         

 آزادی داشتم...
من هنوز الک های زیادی را روی ناخن هایم         

 باید می زدم...
باید پدالک پاک کن می خریدم تا انگشتانام         

 آسیب نبیند...
هنوز روی آنتن زنده نارفاتاه          من

بودم تا دوخط شعربخوانم ومردم     
 را به ادبیات دعوت کنم...

که داد بزنم من هام کااره ای           
 هستم...

گااه     که من هم صدایی دارم که     
بزنم زیرآواز تا با کالغ ها هم ناوا         

 بشوم...
 صدای زنگ خانه بلند می شود...
صدای احاوال پارسای گارم           

 ساراجان با مادر و پدرم...
 صدای نزدیک شدن درد...

 صدای در...
 صدای بازشدن اتاق...

 منی که با واهمه دررابازمی کنم...
با ترس دردناکی به سارا خیره شده باودم،باا          

نظاره ام می کند،چقادرآرزوهاایاش         تحسین  
 روز افتاده؟! رامحدود کرده اند که به این 

پارک نرفته است تا پایااده روی           چندروز به   
 کند؟!

چرا مادرش نگذاشت تارکاب زدنم رانشاناش       
 دهم.

 شایدمی گذاشتم سوار دوچرخه ام شود...
شاید همراهم مای شاد بااهام مارزهاای              
محدودمان رابشکنایام واز درهاای آزادی           

 عبورکنیم...
به آغوشش خزیدم؛به چشمان خااکساتاری        

نحیاف ورناجاورش؛          سرد ومتورمش،به بدن  
صدای جیغ وشاادی را ازپشات سارش                     

 می شنوم...
سالگی راروی کیکی که دست مادرم 0٩ شمع 

 است می بینم...
 با تلخی زاری به سارانگاه می کنم...

 سال دارم...0٩ من  امروز اولین روز ی است که 
که حسرت های زیادی روی دلم ماند ؛که باه    
نام دختر به کام حسرت گرفتاارشادم؛رکااب        
زدن ازیادم رفته است ولیاسات واژه هاای            

 مشروع ونامشروع...
 بیچاره من...
 بیچاره سارا...

 سالگی ام...0٩ بیچاره
 سال دارم...0٩ که  امروز اولین روزی است

 که لب هایم کش می آید اما لبخند نمی زنم...
که دوخط مورب کنارلب هایم حکاکی شاده        

 است...
 پرانتزباز،حرف های فروخورده؛ پرانتز بسته...

امروز هفدهمین باراست که حس می کانام         
 نفس نمی کشم...

 که آرواره ی دردم...
 که سارا چقدرمرده است...

مرزهای محدودیت چه تلخ فرصت زندگی را    
 از ما می گیرد..
  وآدمی میمیرد..
 وآدمی میمیرد...
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دوباره قرار بود دخترک وجودم دیواری از جنس محدودیت در برابر خواسته ها برایم بسازد .                  
آسمان دلم ابری بود ابرهای خاکستری که تک تک خفقان قلبم شده بودند نمی دانستم چرا                  
فقط آزادی می خواستم آزادی به تمام معنا که ازپس کوچه های وجودم بگذرد و دلم را آفتابی 
کند و نوری را دوباره برایم باز گرداند محدودیت گاهی دلم را همانند خودش محدود می کند .        
قرار بود از آزادی ام لذت ببرم اما همیشه و به موقع سروکله ی محدودیت فرا می رسید  و حرف 

 های نه نه نه را سوغاتی می آورد .  چاره ای نبود گذشتم وگفتم خدایا شکرت .........
 جرقه ای در ذهنم روشن شد آری خود خودش بود که همچون رهگذری بر ذهنم گذر می کرد

 سلام رهگذر ..
 چه به موقع آمدی خوش آمدی
 آن رهگذر بزرگ بینی است .

گاهی لازم است تسلیم یک دیدگاه و نگرش فراتر از خواسته های دنیوی خود باشیم آنگاه                     
شاهد جان و قلبی می شویم که خودمان به جای ساختن دیوار محدودیت ،دیواری از جنس                  
بزرگ بینی ساخته ایم دیواری که ما آن را خودخواهانه برای خود و خواسته های خود نساختیم 

 بلکه به دیگران هم توجه کرده ایم وآثار خواسته های خود را با دیگران تقسیم کردیم .
بزرگ بینی در برابر خواسته هایی که ما آن را محدودیت برای خود می پنداریم می تواند این                   

 باشد که
دختر نوجوانی بود دلش می خواست آزادانه در خیابان های شهر پرسه بزند و در مهمانی ها زیبا 
گونه جلوه کند . چادر را نمی پسندید می گفت اضافی است و دست و پا گیر. بد حجاب بود                      
طبق مد روز تیپ می زد حجاب را قدیمی می دانست و برای خود محدودیتی در برابر نشان                    
دادن زیبایی های خود و ناراضی بودن از نگاه های مردم . بزرگ بینی در برابر خواسته ی آن                     

 دختر ، می تواند تاثیری عظیم بر زندگی وی بگذارد .
آری درست است تاثیری در زندگی ،  زندگی که حالا با نگرش بزرگ بینی می تواند دیوار                      
محدودیت را خراب کند و به استقلال از این قبیل که من دختری از تمدن ایران زمین هستم و 
تابع اسلام ، اسلامی که با قوانین خود قصد سخت گرفتن را ندارد بلکه امنیت را می آورد حجاب 
را دوست دارم چون برایم ارزش و احترام می آورد اگر حجابم را درست رعایت کنم هزاران افراد 
و مردان نامحرم را به گناه نمی کشم و فرهنگ بیگانه را رواج نمی دهم و مشتی محکم بر دهان 
کفار و بی ایمانان می کوبم اگر چادرم را برسر کنم و در خیابان بروم هر قدمم نشانه ای از اصالت 
یک بانوی مسلمان می شود و امنیتم در برابر افراد شرور و مزاحم حفظ می شود دیگر کسی                    
نمی تواند با نگاه های گناه آلودش مرا اذیت کند رهبرم به داشتن چنین فرزند ایرانی افتخار می 
کند من با حجابم ادامه دهنده ی راه شهیدان می شوم و خون آنها را پایمال نمی کنم وبا چادرم 
ارزشی را حمل می کنم که در قیامت جواب گو و شاهد من است خدایا راهم را انتخاب کردم                    
راه درستی  همان راهی که حضرت زهرا و بانو زینب رفتند چه راهی از این بهتر ! راهی که                       
انتهایش به جای غرق شدن در گرداب آلودگی ها وچرک و کفر  چیز دیگری باشد یعنی                      
رسیدن به معراج خودت رسیدن به ارج خوشبختی ها و سعادت راهی گواراتر و پسندیده تر از                 
این راه نیست خدایا بی نهایت سپاسگزارم پس با حجابم حضرت فاطمه لبخند می زند امام                   
زمان خوشحال می شود می داند منتظر ظهورش هستم خدا از من راضی و خشنود می شود                  
وجایگاه والایی در بهشت برایم قرار می دهد وقتی خدا از دیدن حجاب و عفت و پاکدامنی من                  
لبخند بزند پس سرایم گلستان است چون من کاری که او از من انتظارش را داشت انجام دادم    
پس او نیز کاری را که به خیر وصلاح و ضامن خوشبختی من است انجام می دهد خدایا سپاس 
روحم آزاد است و راحت می خوابم و عذاب وجدان ندارم چون می دانم با رعایت کامل حجابم                  
هیچ احدی را به گناه نکشاندم و آنگاه کسانی که از دیدن ظاهر بد و نامناسب به جمع بد حجاب 
ها می پیوندند و آخرتشان را صرف دنیایشان می کنند مقصر من نبودم  چون حجابم راحفظ                  
کردم و این حفظ کردن به معنای حفظ آبرو، ارزش،حیا و از همه مهم تر حفظ دینم است و                     
برایم مهم است که دین باشد تا عزاداری ماه محرم ، علمدار گلدسته ها و اشک بچه های یتیم                   
باشد تا ماه خدا ماه  نزول قرآن ماه پر برکت رمضان باشد تا اربعینی بماند همه اینها به وسیله                     
من و تو که حلقه ای از ما می سازیم می ماند و هر یک از ما با یک تصمیم و بزرگ بینی در                          
سرنوشت این مرز و بوم و ماندگاری یادگاری از اسلام نقش داریم و تاثیر سرنوشتی عمیق بر                   

 گردن ما است چه زیباست زیبایی ات اول و برای همیشه مال خدا باشد نه برای دیگران .
 حجاب یک محدودیت نیست یک آزادی آخرتی به تمام معنا است.
 زندگی سرشار از بزرگ بینی همراه با نگرش برای شما آرزومندم.

 مرضیه محمدی
 كلید بهشتی

 زهره جلیلی



 

 

 

چرخه زندگی چرخه عجیبی است ، چرخه        
ای که ازپروازفکرتو می ترسد میله های            
آهنین اطرافت می گذارد وارتباطت رابا دنیای 
بیرون قطع می کند،اما قدرت تو                 
ازاوبیشتراست اگررشته های افکارت رابه هم      
ببافی میتواند میله های آهنین اطراف            

 توراازبین ببرد.
ریشه حسرت ازگذاشتن دیواربین انسان         

وخواسته های منطقی اش نشات                           
می گیردودراین موقع پدیده عجیبی به نام         
حسرت بوجودمی آید،این پدیده توراپایبند       

زمین می کند،کالبدت را برایت تنگ                    
می کند،می خواهی روح اسیرت راآزادکنی اما 

ته قلبت چیزی بنام تردید آزارت                             
می دهدوتورا زندانی عقده هایت می کند          

 وباید چشم انتظارآینده بمانی .
فقط درخیالت می توانی ردپای رویاهایت را        
دنبال کنی وبدستشان بیاوری، اما ناگهان به        
خودت می آیی ومتوجه می شوی همه چیز        
یک خیال خام بوده است وتودرهمان جای         
قبلی هستی ،این تجربه ها انسان راسرسخت       
می کند ودرعین سرسخت شدن نهال آزادی   

 رادرفکرت پرورش می دهد.
باپرورش نهال آزادی درفکرت تمام این تلخی 
ها برایت شیرین می شود وتورامشتاق تربرای 
رهایی می کند وآخرداستانت رااینگونه رقم        

 می زند،به پروازدرآمدن روحت.
چه بسا انسانهایی بوده اند که با پرورش نهال        
آزادی درفکرشان یک دنیارا زیرورو کرده ،         
تاریکی را کنارزده وبه روشنایی رسیده اند،         
شایداکنون برخی ازآنها جسمشان ازبین رفته 
باشد وروحشان دردنیای دیگربه سربرد اما        
مرهمی که برای هریک اززخم های دنیا           
درست کرده اند باقی مانده است ونامشان          

رادرلابلای تاریخ زنده نگه                                            
می دارد،مانندافرادبزرگی که درروند ارتقاء        
ایران عزیزنقش داشته اند، افرادی چون           
امیرکبیرفقید تاشهدای هسته ای که جان        
دردست گرفته وبرای آبادانی ایران تلاش کرده 
اند وحسرت ناشی از تحریم وتبعیض واراده        
ازابرقدرتها رابه فرصتی برای پرواز پرنده           

 آرزوهایشان تبدیل کرده اند.
گاهی بابه قلم کشیدن برخی ازحرفها             
دردرونت دیوارمحدودیت رابا تیشه اراده ات       
می شکنی وانقلابی بزرگ درخودت ودیگران      
بوجود می آوری وباعث می شوی نام خود          

 وملتت درلابلای تاریخ زنده بماند.
بیا تانترسیم ازشهرهایی که خاک سیاهشان       

 چراگاه جرثقیل است.
بایدازفرداگفت،بایدازروزی گفت که اگرغنچه    
 لبخندی هست به لب خشک همه بازشود.
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 چشم هایش را باز کرد 
 رها بر زمین بود اما زمینی آهنین

تار می دید، اما میله ها بلناد و پشات آن            
 آسمان آبی...

 شروع به بال زدن کرد و قفس بی تاب شد.
حسرت نفس کشیدن در افق، حسارت بااز        

 ها و حسرت ها... کردن بال
قفس گفت: آرام باش قبل از تو هزاران پرنده      
درونم جان دادن، من قتلگاه پرندگانم. آرزوی 

 پرواز ،آخر تو را از پای در خواهد آورد.
نه، من می توانم این جا را ترک کنم تو مارا            
نخواهی کشت، تو نهایت حسرتی برایم... باید  

بروم، این جا برایم تنگ اسات، خافاه ام                    
 می کند.

کاش پشت تو آسمان نبود و از درونت آن را          

نمی دیدم، و من به خیال آن که قبال از            
این خواب بودم ، آسمان را فاراماوش مای            

 کردم.
اما تو آسمان را نشانم می دهی ، این طاور             

 می فهمم که قبل از این خواب نبودم.
آری، تو مرا خواهی کشت ، اما روحم...روحم           

 را نه...
چشم هایم را که ببندم، تا ته ته آسمان یک          

 نفس پر می کشم.
این جا امنیت داری، سنگت نمی زناناد و            
غذای حیوانات نمی شوی، اگر عادت کنای،        

 عمری با لذت زندگی خواهی کرد.
دوست خوبم! امنیت برای چه وقتی لاذتای           

برم؟ آرامش برای چه وقتی در آساماان           نمی
نباشم؟ لذت لانه ای با چوب بین درخت را تو 
به من می دهی؟ اگر من نباشم چه کسای           
آسمان را زیبا خواهد کرد؟ اگر انسان ها بال         
زدنم را در آسمان نبینند، چه کسی حاس          

 آزادی را به آن ها خواهند داد؟ 
من خواهم مرد اما این را بدان ، آزادی حاق           
ماست، روحم آزاد است و کسی نمیاتاواناد          

 محدودم کند.

 فاطمه پور اکبری

چنان روزگار در خودش محدودت می کناد        

که گویی سال هاست در حصار دردهاایاش         

نهفته هستی !! تو محدودی که در حصار غم           

هایت بمانی .. محدود نیستی! در واقع روزگار      

 محدودت می کند..!!

 

 گله دارم خدا جون؟  

اینقدر پر از حرفم که توی همین یه کلاماه           

خالیشون کردم به خودت قسم کاه خاالای         

شدم اما هنوز گاِلیه دارم از جهاان! خادایاا              

نمی دونم اگه حرفامو بهت بگم گناه می کنم 

یا نه؟اصال نمی دونم خالی می شم یا نه؟ از           

همه چیز گِله دارم حتی سیاهی شاب کاه           

تمام دنیایم را می گیرد و به تاراج مای بارد          

وچشمانم بیناییش را از دست می دهد ورنگ 

زیبای عشق را به سیاهی تبدیل و ساکاوت         

مرگ باری هدیه می کند.خدایا خالی نشادم       

از حرف هنوزگاالیاه دارم از شاکاسات!              

هنوزگالیه دارم از خودم ! شکستم ندهیاد !           

من بی آزارترین موجودم! زمین را بشکنید او         

موجودات را بلعیده است ! او را بشکنیاد تاا             

نشانتان دهد موجودات پلیدی را که دنیایی را 

به آتش کشیدند و حاال در خاک خفته اناد!           

من خودم آزادم! آزادم اما سنگینی واژه ی           

آزادی کمرم را خم کارده اسات! اُباهات               

میخواهد و زور مردانه برای حفظ ایمانم در          

برابر شیطان! سکوتی می خواهد از جاناس       

غرور نه از جنس گریه ! من آدم ومغرور: منه            

بی گناه را نشکنید بگذارید در ساکاوتای از         

جنس گریه در واژه ایی به اسم آزادی زندگیم 

 را بکنم مرا نشکنید من شکننده ام!

 

 سکوت بهترین واژه در برابر حصار تنهاییت!

سکوتم فریاد ها را می شکند! خنده هاایام            

اشک ها را خشک می کند! و دلم حرف های 

بُرنده را می شکند!غرورم ضعف هایم را خرد         

 می کند! شادی ها غم هایم را می شکند!    

 من اینگونه مقاومم!!!!

 

 قدم های خسته .. 

 قدم می زنم ...آرام ... بی صدا... کوتاه ...

قدم های کوتاه و خسته ام را در این کاوچاه      

های بی روح و تاریک و سرد بر می دارم و             

قدمی خسته تر از قبل بر زمین می گذارم ...            

بدنبال چیزی می گردم که سال ها پیش در         

همین تاریکی شب او را جا گذاشتم  چیازی        

را جا گذاشتم که مرا اینگونه منقلاب کارد:           

.. بی روح... سرد... خشک... من در این        خسته. 

کوچه ها کودکیم را جا گذاشتم ...بدنباالاش            

هستم ...بدنبال چیزی که مرا اینگونه بازرگ           

 کرد...

 سارا یزدانی
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 سحرکاردوست

 روح اسیرت را آزاد كن

هر مسئله در هر گوشه از جهان اجتماعی باا      

پدیده ای به نام محدودیت رو به رو اسات.       

محدودیت بخش های مختلفی دارد از قبیل       

محدودیت های    –محدودیت های اجتماعی    

محدودیت هایی که قبل و        –فضای مجازی   

بعد از انقالب وجود داشاتاه و یاا حاتای              

محدودیت ها در دهه های مختلف نیز بسیار        

گوناگون است .هر فرد و هر شاخاص درون        

خانواده ایی بزرگ می شود و فرهناگ ناوع          

تربیت متفاوتی دارد هر خانواده بر اساس نوع 

تربیت و فضای ماوجاود در آن خااناواده              

محدودیت هایی دارد و باید ونبایدهایی برای       

فرزند خود ایجاد می کنند که به عقیده مان          

که یک نوجوان هستم مشکل بیشتر نوجوانان 

همین محدودیت هایی است که خانواده برای 

ما ایجاد می کند واز دنیای بیرون و جاهاان           

اجتماعی برای ما تصوراتی می سازند. افاراد       

درون خانواده ها پرورش می یابند که بعضی        

مذهبی هستند و سخت گیر و بعضی دیگر به 

قول امروزی ها روشن فکر هستاناد . هار              

نوجوان دارای اهداف مشخصی برای آیاناده        

خود است ولی ممکن است با ماحادودیات          

های خانواده برای ادامه تحصیل رو باه رو            

شوند اما باید این را نیز در نظر گرفات کاه             

بعضی خانواده های سخت گایار کاه روی         

فرزندانشان حساس هستند چون انها برایشان 

مهم و با ارزش هستند/ و همچنین از جامعه          

امروزی خبر دارند وهراس دارند از ایاناکاه           

فرزندانشان را درودن چنین اجتماعی قارار        

دهند برای همین است برایشان محدودیات       

هایی ایجاد می کنند .محدودیت هایی کاه          

حد مرز مشخص و معینی ندارد ویا شاید هم  

دارد ولی برای ما نوجوانان وجوانان ایناطاور         

است که نمی توانیم این محدودیت هارا درک 

 کنیم و برایشان ارزش قائل باشیم .

 ستاره کاشفی

دردنیای امروزه و باا پایاشارفات عالام               

،دانشاامااناادان  بااه نااتااایاا  جااالااباای          

درموردمحدودیت واساسا ماحادود کاردن        

حیوانات دست پیدا کردند.ایان ازماایشاات         

نشان می دهد کاه مای تاوان بسایااری               

ازحیوانات را و با کنترل محایاط و رفاتاار          

محدود کرد.به طورمثال فیلها را       مای                

توان با محدودیت ذهنی کنترل کارد . در             

سیرک  پای فیلها را در مواقعی که نماایاش        

نمی دهند می بندند . بچه فایالاهاا را باا                 

طنابهای بلند و فیلهای بزرگ را با طنابهایای   

که کوتاه به نظر می آید می بندند، که باید بر 

عکس باشد زیرا فیلهای پرقدرت به سادگای        

می توانند میخ طنابها را از زمایان بایارون             

بکشند ولی این کار را نمی کنند علت ایان           

است که آنها در بچگی طنابهای بالاناد را             

کشیده اند و سعی کرده اند خود را خاالص          

کنند . سرانجام روزی تسلیم شده دست از          

این کار کشیده اند . از آن پس آنها تا انتهای            

طناب می روند و می ایستند ، این محدودیت 

 را پذیرفته اند .

دکتر ادن رایل یک فیلم آموزشی در ماورد          

محدودیتهای تحمیلی تهیه کرده است . ناام       

 »می توانید بر خود غلبه کنید          «این فیلم   

است در این فیلم یک نوع دلفین در تاناکار           

بزرگی از آب قرار می گیرد نوعی ماهی کاه      

غذای مورد عالقه دلفین است نیز در تاناکار        

ریخته می شود . دلفین به سرعت ماهی ها را 

می خورد . دلفین که گرساناه مای شاود           

تعدادی ماهی دیگر داخال تااناکار قارار                      

می گیرند ولی این بار در ظروف شیشه ای          

دلفین به سمت آنها می آید ولی هر بار پس          

از برخورد با محافظ شیشه ای به عقب رانده         

می شود پس از مدتی دلفین از حمله دست         

می کشد و وجود ماهیها را ندیده می گیرد .          

محافظ شیشه ای برداشته می شود و ماهیها       

در داخل تانک به حرکت در می آیناد آیاا               

می دانید چه اتفاقی می افتد ؟ دلافایان از             

گرسنگی می میرد غذای مورد عالقه او در          

اطرافش فراوان است ولی محدودیتای کاه         

دلفین پذیرفته است او را از گارساناگای                   

 می کشد .

ما دلفین نیستیم فیل هم نیساتایام ولای                 

می توانیم از این آزمایشات درس بگیریم زیرا 

ما هم محدودیت هایی را می پذیاریام کاه        

واقعی نیستند به ما می گویند یا ما به خاود           

می گوییم نمی توان فالن کار را انجام داد و    

این برای ما یک واقعیت می شود محدودیت        

ذهنی به محدودیتی واقعی تبدیل می شود و 

به همان مستحکمی . مقدارنسبتا زیاادی از     

آنچه ما واقعیت می پنداریم واقعیت نیسات        

 

 بهاره رحیم زمانی
 می توانید بر خود

 غلبه كنید 
 محدودیت روزگار

 آزادی حق ماست محدودیت اجتماعی



 

 

 
 

راهکارهای خودمراقبتی 

 در رانندگی
 به مناسبت هفته ملی سلامت  مردان ایرانی 

 
هفته اول اسفند ماه هر سال به عنوان           
هفته ملی سلامت مردان انتخاب شده         
است. روز ملی سلامت مردان از سال           

توسط انجمن اورولوژی ایران          0٠65
با پیشنهاد    0٠6٧پیشنهاد و از سال        

وزارت بهداشت به هفته سلامت مردان        
تبدیل شد.  باتوجه به اهمیت و شیوع           
کم تحرکی در جامعه و تاثیر آن بر کلیه          
ابعاد سلامت از جمله بیماری های قلبی        
عروقی و سرطان ها و ... عوامل خطر            
مهمی مانند چاقی و چاقی شکمی ،            

 فشارخون بالا ، دیابت و ... 
ورزش کلید طلایی سلامت        «شعار :     
جهت هفته فوق توسط وزارت       »مردان  

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در         
 سال جاری انتخاب گردیده است .

 

 راهکارهاي خودمراقبتي در رانندگي
 
هنگام رانندگی کمربند ایمنی خود را       .0

 ببندید.
هرگز در حال عصبانیت ،احساس          .0

خستگی و یا خواب آلودگی رانندگی         
 نکنید.

هنگام رانندگی فاصله مطمئنه را           .٠
 رعایت کنید.

در صورت توقف در بزرگراه ها و یا            .8
جاده ها ، با قراردادن علائم ایمنی مانند        
مثلث شبرنگ رانندگان دیگر را مطلع        

 کنید.
هرگز در حال رانندگی با سرنشینان         .5

 خودرو گفتگو نکنید. 
از خوردن وآشامیدن و استفاده از تلفن       .8

 همراه در حین رانندگی بپرهیزید.
از انجام حرکات نمایشی در بزرگراهها       .٩

 خودداری نمایید.
% از  85% تا   05استفاده از کلاه ایمنی      .6

میزان مرگ و میر و آسیب های جدی         
ناحیه سر موتورسواران را کاهش            

 میدهد.
از سرعت و سبقت غیرمجاز، تجاوز به        .٧

 حریم پیاده روها بپرهیزید. 
با تهیه کیف کمک های اولیه در           .01

خودرو برای مقابله با حوادث احتمالی        
 آماده باشید.

شما باید بتوانید شماره خودروها را از    .00
متری بخوانید ؛ اگر              00فاصله    

دردیاادخود مشکل دارید، حتما باید در 
 مواقع رانندگی از عینک استفاده کنید.

سرعاات زیاد و ترماازهای پیاپی,        .00
 50مصاارف سوخاات را تا حدود           

درصد افزایش میدهد. سعی کنیم با          
پرهیز از حرکت شتابان, بطور یکنواخت      
و در بین خطوط رانندگی کنیم تا سفر         

 مطمئنتری داشته باشید. 
 

همواره به یاد داشته باشید که شما             
مسئول جان سرنشینان وسیله نقلیه خود 

 هستید.
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37 سال دوم/ شماره   
3 صفحه   

به گزارش شایوردنیوز به نقال از رواباط         

عمومی دانشگاه علوم پازشاکای؛ دکاتار           

میرزابیگی معاون درمان دانشگااه عالاوم         

 پزشکی رفسنجان عنوان کرد:

عدم پرداخت سهم بیمه بیماران حاوادث        

ترافیکی از سوی بیمه های تجاری روناد         

درمان این بیماران را با چالش جدی روبرو    

ساخته است. دکتر میرزابیاگای از عادم            

همکاری شرکتهای تجاری بیمه مبنی بار       

عدم پرداخت هزینه درماان مصادوماان          

ترافیکی شهرستانهای رفسنجاان و اناار         

گلایه کرد. میرزابیگی تصریح نمود چنانچه       

بیمه های تجاری به این روند ادامه دهناد         

فرآیند درمان مصدومان حوادث ترافیکی با 

مشکل جدی مواجه خواهد شد. شاایاان          

ذکر است طبق قانون برنامه توسعه چهارم       

و پنجم شرکتهای بیمه ای ماوظاف باه            

پرداخت بخشی از هزینه درمان بیامااران         

حوادث ترافیکی از محل مبالغ دریاافاتای         

حق بیمه شخص ثالث خودروها از ماردم         

میباشند که متاسفانه تا کنون شرکتاهاای        

تجاری بیمه نسبت به پارداخات بادهای           

میلیاردی خود باه وزارت     0111قریب به   

 بهداشت اقدام ننموده اند.

 گلایه دكتر ميرزابيگی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:

 عدم پرداخت هزینه درمان مصدومان ترافیکی 
 شهرستانهای رفسنجان و انار 

دکتر نادعلی مهدی پور       

 کارشناس معاونت بهداشتی 
 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

   03/22/29 تاریخ         الف-م 1909 شماره 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی  03 قانون و ماده  3 آگهی موضوع ماده 

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای                 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رفسنجان تصرفات مالکانه  وبلامعارض متقاضیان محرز              

گردیده است . لذامشخصات متقاضیان واملاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم               

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور             29 مراتب در دو نوبت به فاصله       

ماه اعتراض خود را کتبا        1 سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت                 

به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی                        

تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت بنام                       

 متقاضی صادر خواهد شد .

 296/69 صادره رفسنجان فرزند حسین در ششدانگ خانه مساحت           92 (سمیه ابولی زاده نیم جردی شماره شناسنامه        2 

کرمان به نشانی رفسنجان      0 اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان بخش            2029 فرعی از     6619 متر مربع پلاک  

 وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 26 خیابان شهید حسینی کوچه

متر   269/9 صادره رفسنجان فرزند حسینعلی ششدانگ خانه مساحت           606 (مسعود زینلی پاقلعه شماره شناسنامه       1 

اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان خیابان بسیج خیابان مصلی بن بست                 2029 فرعی از     1996 مربع پلاک   

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 0 چهارم بخش 

متر مربع    230/9 صادره سیرجان فرزند حاجی ششدانگ خانه مساحت           6 (سکینه رو چونی پاریزی شماره شناسنامه       6 

کرمان   0 بخش    30 اصلی واقع در اراضی قطب آباد رفسنجان خیابان معراج شمالی کوچه           2029 فرعی از  6690 پلاک  

 وخریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی محمد شهریاری رنجبر.

متر 63/9 صادره رفسنجان فرزند محمد ششدانگ مغازه مساحت          1119 (محمود شریفی رستم آبادی شماره شناسنامه       6 

خرداد   29 اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان خیابان            2020 از    963 فرعی مجزی شده از       6960 مربع پلاک   

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی .0 بخش  68 نبش کوچه 

صادره رفسنجان فرزند احمد ششدانگ خانه مساحت         2290 (حسین حسینی نسب حسین آبادی شماره شناسنامه          9 

اصلی واقع در اراضی کمال آباد رفسنجان         2020 فرعی از     182 فرعی مجزی شده از       6926 متر مربع پلاک      133/19 

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 0 از بخش  6 کوچه یاس  6 بلوار هجرت هجرت 

متر مربع    160/2 صادره رفسنجان فرزند اکبر ششدانگ خانه مساحت           6 (فاطمه کلانتری دررنجی شماره شناسنامه       3 

اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان خیابان عباسیه کوچه             2020 از    198 فرعی مجزی شده از       6891 پلاک  

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی. 0 بخش  3 

متر   68 صادره بافت فرزند مرید در ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت              180 (زهرا تقی پور شول شماره شناسنامه        9 

کرمان به نشانی     0 اصلی واقع در اراضی مومن آباد رفسنجان بخش           2030 فرعی مجزی شده از        2999 مربع پلاک   

 رفسنجان خیابان معراج شمالی وفاقد بنچاق از مالک رسمی .

متر مربع پلاک     38 صادره رفسنجان فرزند حسین ششدانگ مغازه مساحت          2022 (ناصر امینی نژاد شماره شناسنامه      0 

کرمان وفاقد بنچاق از      0 اصلی واقع در اراضی اسماعیل آباد رفسنجان بلوار شهید عابدینی بخش              2006 فرعی از     122 

 مالک رسمی.

صادره رفسنجان فرزند غلامرضا و خانم سارا تایش مقدم شماره ملی                39 (حجت طالبی علی آباد شماره شناسنامه        0 

اصلی 2026 فرعی از     36 فرعی مجزی شده از       163/9 فرزند علی بالمناصفه ششدانگ خانه مساحت         6868899960 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی . 0 بخش  29 واقع در اراضی اسد آباد رفسنجان بلوار امام حسین )ع( کوچه 

صادره رفسنجان فرزند ابوالقاسم شش دانگ ساختمان مخروبه مساحت         291 (پروین وجدانی جوزم شماره شناسنامه      28 

اصلی واقع در اراضی سعادت       2020 فرعی باقی مانده از       60 فرعی مجزی شده از       2002 متر مربع پلاک      2998/9 

 کرمان و خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی علی اصغر گرامی. 0 آباد رفسنجان نبش میدان آزادی بخش 

متر مربع    169/28 صادره رفسنجان فرزند رضا در ششدانگ خانه مساحت           6 (معصومه سیاهکوهی شماره شناسنامه     22 

 19 اصلی واقع در اراضی دهشیخ رفسنجان خیابان حجت کوچه            2028 فرعی از     2 فرعی مجزی شده از       6662 پلاک  

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی . 0 بخش 

متر مربع    998 صادره رفسنجان فرزند حسین در ششدانگ خانه مساحت           206 ( زهرا سرچشمه پور شماره شناسنامه       21 

 66 اصلی واقع در اراضی حجت آباد رفسنجان بلوار مطهری کوچه             2022 فرعی از     1 فرعی مجزی شده از       982 پلاک  

 کرمان و خریداری شده از محل مالکیت مالک رسمی عباسعلی ابراهیمی . 0 بخش 

صادره رفسنجان فرزند محمد در ششدانگ کارگاه ضبط پسته              21129 (مهدی خراسانی نژاد شماره شناسنامه        26 

اصلی واقع در اراضی ماهونک رفسنجان        2091 فرعی از     98 فرعی مجزی شده از       690 متر مربع پلاک    2603 مساحت  

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی . 0 بخش  0 خیابان سید رضی کوچه 

متر   633 صادره رفسنجان فرزند مهدی ششدانگ خانه مساحت          61 (مریم محمد علی پور رضا آباد شماره شناسنامه         26 

کرمان   0 اصلی واقع در اراضی شفیع آباد رفسنجان بخش           2069 فرعی از     229 فرعی مجزی شده از       196 مربع پلاک   

 وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 3 و به آدرس رفسنجان روستای عباس آباد حاجی بلوار امام رضا)ع( کوچه 

متر مربع پلاک   129/3 صادره رفسنجان فرزند اکبر ششدانگ کارگاه مساحت          1121 (سکینه بژند شماره شناسنامه     29 

 0 اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان خیابان امیر کبیر غربی بخش               2028 فرعی از     2 فرعی مجزی شده از       6369 

 کرمان و فاقد بنچاق از مالک رسمی .

 190/13 صادره رفسنجان فرزند نعمت الله ششدانگ خانه مساحت           990 ( محمود جعفری کورگه شماره شناسنامه       23 

اصلی واقع در اراضی عباس آباد خان رفسنجان بلوار           2006 فرعی از     20 فرعی مجزی شده از       6060 متر مربع پلاک    

 کرمان وفاقد بنچاق از مالک رسمی . 0 امام حسن)ع( بخش 

 81/66/69 تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه

 9//81/6 تاریخ انتشار نوبت دوم :پنجشنبه 

 محمد آرمان پور 

 از طرف رئيس ثبت اسناد و املاک رفسنجان 

 معاون ثبت فاطمه ابوالهادی زاده

 03/22/10 تاریخ        آگهی نوبت دوم               الف -م 910 شماره

همراه یکصد قصب باغ  2688 موازی سی سنگ از هفت دانگ چاه تلمبه رضا آباد به شماره صحرایی  032100 دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری رفسنجان در نظر دارد در پرونده اجرای کلاسه  

اخل مزرعه و شرقا به زمین منصور منگلیان ن دمتر مربع( دارای درختان با قدمت سی سال به حدود اربعه شمالا به زمین آقای جعفری ،جنوبا به باقیمانده باغ آقای کارگر،غربا به خیابا1968 پسته ای از نوع کله قوچی )

ریال معادل پانزده  میلیون تومان برآورد گردیده  298/888/888 کیلومتری مرکز شهرستان رفسنجان بخش کشکوئیه ،ارزش فعلی شش دانگ ملک مذکور به مشخصات فوق طبق نظریه کارشناس مبلغ  69 ،واقع در 

 28 صبح به دفتر اجرای احکام مدنی شورا ارسال نمایند و بایستی  0 ساعت  03/21/29 است از طریق مزایده بفروش برساند لذا طالبین خریدمی توانند ضمن ملاحظه و بازدید از آن پیشنهاد خود رادر تاریخ پنج شنبه  

(واریز وضمیمه پیشنهاد خود به این اجرا تحویل نمایند ومابقی قیمت را حداکثر ظرف مهلت یک 1292106012886 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس )به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی ایران به شماره )

در دفتر اجرای احکام تشکیل می شود حاضر شوند این اجرا به کلیه پیشنهادهای مخدوش ومشررو    2603/21/29 ماه به حساب دادگستری واریز نمایند پیشنهاد دهنده بایستی شخصا در جلسه مزایده که در تاریخ      

 . شددرصد قیمت پیشنهادی ترتیب اثر نخواهد داد و چنانچه برنده مزایده از پرداخت مابقی قیمت انصراف دهد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد  28 وفاقد 
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با حضور معاون توسعه مدیریت جذب سرمایه 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و        
جمعی از مسئوالن شهرساتاان دانشاکاده           
ایرانشناسی در دانشگاه ولایاعاصار )عا (             

 رفسنجان به بهره برداری رسید.
به گزارش شایوردنیاوز؛ رئایاس دانشاگااه            

عصر)ع ( رفسنجان گفت: امروز دانشکده       ولی
عصار )عا (            شناسی در دانشگاه ولی     ایران

رفسنجان با همت مرحوم دکتر تجدد افتتااح   
شود و ایشان انسانی فرهیخته و عااشاق            می

ایران بود که عالقه داشتند باحاث ایاران و         
هاا    شناسی آکادمیک شود و در دانشگاه       ایران

 دنبال شود.
اسفند ماه محمد علی دهقان در  0 چهارشنبه 

همایش پیش رویداد استارت آپ ویکند پسته 
در تاالر خیام این دانشگااه گافات: اقاوام،              
موسیقی، لباس، غذاها، معامااری، حایاات          
وحش، حیات کویری ایرانی و دیگر موارد در        
ایران بحث های مفصلی است که جای کاار          

 دارد.
محمدعلی دهقان بیان کرد: این دانشکده باا         
دو رشته ایرانشناسی در مقطع کارشانااسای         
ارشد و زبانهای باستان که مجوز آنها از وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده فعالیات        

 خود را آغاز می کند.
وی تصریح کرد: با همت خانواده خیر تجادد          

هزار مترمربع زیارباناا و          8 این دانشکده در    
میلیارد تومان ساخته شده است که        5 هزینه  

نیمی از این هزینه را خانواده تجدد پرداخات         
 کرده است. 

دهقان همچنین به پیش رویداد نخساتایان         
استارت آپ پسته اشاره کرد و گفات: باایاد            
تولید، فروش و صادرات پسته را از سنتی باه          

 سمت مدرنیته پیش ببریم .
وی تأکید کرد: مقاومت در این کار می تواناد     
رونق و پویایی در اقتصاد پسته را برای ما باه           
ارمغان بیاورد لذا کسانی موفقند که به سرعت 
این تغییر سیستم را در خود ایجاد کنند و به          

 سمت بروز شدن بروند.
دهقان عنوان کرد: در قسمت تولید پسته نیاز  
به تحول داریم، فرآوری، فروش و صاادرات          

 پسته نیاز به تحول دارد
وی ادامه داد: استارت آپ پسته، ایده هاای           
برتر مرتبط با تولید، فروش و صادرات پسته را  
مطرح و بکار می گیرد و باعث تحول در ایان          

 صنعت خواهد شد.
دهقان با اشاره به اینکه اختراع آقای مرعشی        
در مورد اسانس پسته هم به ثبت جاهاانای            
رسیده بیان کرد: این اولین اسانس پستاه از        
طرف ایران است که مورد تأیید کشور آمریکا        

 رسیده است.
وی تصریح کرد: دانشگاه ولیعصر رفسنجان در 

تأسیس شد و در حال حااضار           0٠٩1 سال  
هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی،  01 حدود 

کنند.   کارشناسی ارشد و دکتری تحصیل می     
البته دانشگاه سعی دارد، محیط این دانشکده       
را گسترش دهد و موزه آن به فضای بسایاار           

 بزرگی نیاز دارد.
  نفر عضو هایاأت     0٩5 وی با اشاره به اینکه   

نفر دانشیار و      ٠6 نفر استاد تمام،      06 علمی،  
علمی   نفر استادیار ترکیب اعضای هیأت 0٩6 

دانشگاه ولیعصر )ع ( رفسنجاان هساتاناد            
سال تأسیس با دانشگاه      05 گفت : با گذشت      

های همزاد رقابت خوبی داشتیام و تاماام              
پیشرفت دانشگاه را مرهون خیرانی هستایام        

هاای     ها و دانشاکاده       که در ساخت خوابگاه   
 مختلف همکاری کردند.

***** 
 

 رفسنجان مهد تولید پسته در دنیا  
معاون توسعه مدیریت جذب سرمایه معاونت      
علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره باه         
اینکه نباید محصوالت مس، پسته و زعفران را 
بدون بسته بندی و خام فروشی باه خاارج            
صادر کرد گفت: باید برای ارتقاء و روناق در            
این صنایع به سمت ایده پردازی، صاناایاع           
 تبدیلی و تولید محصوالت فرآوری شده برویم.
  علیرضا دلیری در برنامه پیش رویداد استارت      

ویکند پسته در تاالر خیام دانشگاه ولیعصر   آپ
)ع ( رفسنجان اظهار کرد: رفسنجان ماهاد          
تولید پسته در دنیا است پس باید ماراکاز و           
کارخانجات تولید محصوالت پسته با استفاده      
از علم و دانش و فنااوری ناویان در ایان                

 شهرستان ایجاد شود.
وی تصریح کرد: باید دانشجویان را به تفاکار           
وادار کرد تا در این زمینه فرمولهایی کشف و         
به اجرا دراورند. از پوست نرم و سخت پسته و 
از مغز آن می توان محصوالتای از جاملاه             
اسانس پسته، دارو، کربن، کره و شاکاالت،          
حلوای پسته و ... تولید و در مرحلاه اناباوه                
سازی رساند و این محصوالت را نه تنها باه           
مصرف داخل برسانیم بلکه به خارج از کشور        

 هم صادر کرد.
دلیری بیان کرد: از همه اجزای پستاه مای            
توان فرآوری کرد ارزش غذایی و دارویی این         
محصول بسیار باال است پس چرا این محصول 
را که تولید ایران است به صورت فله و خام به 
کشورهای خارج صادر می کنیم و در آناجاا         
فرآوری شده با برندهای خارجی و باا ارزش          

 افزوده باال به فروش می رسد؟
وی ادامه داد: همچنین محصول زعفران در          

انواع و اقسام محصوالت غذایای و آرایشای           
کاربرد دارد لذا این محصول و محصول مس را 
نیز می توان با فکر، اندیشه و دانش فارآوری          

 کرد و به رونق اقتصاد کشور کمک کرد.
وی افزود: تا کی قصد داریم، مس را تولید و            

پاردازی     فروشی کنیم، در باحاث ایاده          خام
کنندگان را باه چاالاش           آپ شرکت   استارت

هاا     بکشیم و برای ارتقای محاصاول از آن          
 استفاده کنیم.

دلیری عنوان کرد: اقتصاد باید توسط بخاش         
خصوصی مدیریت شود منابع دولتی فاقاط         

 زیرساخت را فراهم می سازد.
میلیون نفر  5 دلیری با اشاره به وجود بیش از 

دانشجو در کشور اظهار کرد: جایگاه ماا در            
بحث تولید علم برجسته است و رتاباه اول           
علمی را در ایران و رتبه شانزدهم در دنیاا را       

 دارا هستیم.
وی گفت: نیروی انسانی می تواند در رونق و      
شکوفایی اقتصاد کشور اثر گذار باشد باید از         
علم مان برای زندگی بهتر مردم بهره ماناد           
شویم تولیداتمان اکثرا تولیدات خام است و        
نوآوری و فناوری در محصوالت کمتر دیاده         

 می شود.
درصد زعفران دنیاا در        ٧5 وی با بیان اینکه     

ایران تولید می شود خاطرنشان کارد: ایان         
محصول به صورت خام فاروشای عارضاه                  

می شود از علم و تفکرات دانشجویان نخبه و         
برتر می توان در جهت فرآوری این محصول و 

 ایجاد ارزش افزوده باال استفاده کرد.
دلیری گفت: خیلی از دانشجویان ایرانی کاه          

از کشور مان خارج می شوند ، تحول ایاجااد           
می کنند و اثر گذارترین بچه هاای ماا در             

 کشورهای خارج هستند.
گویند   اگر استاد دانشگاه کار صنعتی کند، می      

 تاجر است
دلیری افزود: ابتدای دولات یاازدهام چارا             
نتوانستیم ارتباط بین دانشگاهیان و صناعات       
برقرار کنیم، چرا ماتاخاصاصایان و فاارغ             
التحصیالن رشته کشاورزی ما نمی توانند کار 
کشاورزی انجام دهند؟ دانشجویان باایاد در        
حین تحصیل فعالیت در زمینه رشته ماورد         

 نظر هم داشته باشند.
این مقام مسئول با بیان این ماطالاب کاه              
دانشگاهیان کشورهای پیشارفاتاه درگایار          

های اقتصادی و صنعتی هستند، یادآور  فعالیت
شد: استاد دانشگاه با صنعتگر ارتباط دو طرفه 
دارد و استاد دانشگاه اگر در صنعت فعالایات          

علمی باشد، اماا        تواند، عضو هیأت    نکند، نمی 
در کشور ما اگر استاد دانشگاه کار صناعاتای         

تواند، عضاو     گویند، تاجر است و نمی      کند، می 
شناسی  علمی شود بر اساس این آسیب  هیأت

 طرحی در دانشگاه آغاز کردیم.
  معاون توسعه مدیریت و جاذب سارماایاه           

جاماهاوری        معاونت علمی و فناوری ریاست    
ادامه داد: در این طرح که از دانشگاه صنعتی          
شریف آغاز شده در بایان دانشاجاویاان              

پردازی را نهادینه کردیم، آنها را دور یک          ایده
های حوزه تخصصی را      میز نشاندیم تا موضوع   

 پیگیری کنند و سفارش ایده را به آنها بدهیم.
معاون توسعه مدیریت جذب سرمایه معاونت      
علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره باه         

شرکت دانش بنیان در کشاور         ٠811 وجود  
هزار اساتاارت آپ در          ٠ بیان کرد: بیش از      

مرکز ناوآوری در         51 زمینه های مختلف و     
کشور راه اندازی شد و در کهنوج و جیرفات          
 هم ایده پردازی در حال شکل گرفتن است.

ایاران    0108 وی یادآور شد: در ابتدای سال        
در زمینه تولید علم جایگاه اول مناطاقاه و            

دنیا را داشت و این افتخاری برای         05 جایگاه  
ملت ایران است که فرزندانی توانمند در حوزه 
 علم تربیت و به عرصه جهانی تقدیم می کند.
دلیری عنوان کرد: در سالهای گذشته از بین         

  001 کشور دنیا در رابطه با نوآروی رتبه  081 
رسیدیم  ٩5 به رتبه  010٩ را داریم و در سال 

و باید بدانیم که دنیا با سرعت در حال حرکت 
است. چرا باید منفعت تولیدات ما از جاملاه            

 پسته و زعفران را دیگران ببرند؟
***** 

 

به دلیل عدم ثبات نرخ ارز، كشاورزان و  

صادركنندگان نمی دانند چه پیش        

 می آید و چه كار كنند...!
مدیر عامل شرکت امین پدیدار گفت: ساال          

تولید پسته ایران نسبت به امریکا افزایش      60 
به بعد تولید پسته  6٧ داشته است اما از سال    

اوج  ٧5 در آمریکا افزایش پیدا می کند و سال 

هزار تن بوده است  81٧ تولید پسته امریکا که 
هزار تن برداشت داشته است که  0٩1 و ایران 

هزار تن برداشت محصول     061 امسال حدود   
هزار تن بوده  0٩1 پسته داشته ایم که آمریکا 

 است.
مهندس قاسمعلی زاده در دانشگاه ولیعصر در  

از این باه       همایش استارت آپ ویکند گفت:       
 0٩1 بعد باید تولید پسته در آمریکا را باالی          

هزار تن بدانیم که این مقدار با اوج تولید در           
ایران در چند سال اخیر برابر است. پایاشای            
گرفتن آمریکا در تولید پسته و مکانیزهایی که 
این کشور دارد می تواند تعیین کننده قیمت        

 پسته در بازار جهانی در آینده باشد. 
وی به مشکل قیمت گذاری در ایران اشااره          

در حالیکه ما در شهریور انتظاار         کرد و افزود:     
درصد  81 قیمت را داریم. شرکت پارامونت که 

پسته آمریکا را تحت اختیار و خرید خود دارد 
 قیمت پسته را قبل از این ماه اعالم می کند.
مدیر عامل شرکت امیان پادیادار گافات:             

درصد   ٧1 خوشبختانه پسته کاالیی است که        
محصول هر سال مصرف می شود و در ساال      

هزار تن پستاه در جاهاان         ٠٧1 حدود  ٧5 
هزار تن تولید جهانای       881 مصرف شده که    

درصاد پساتاه          01 بوده است. در حالیکه       
سالیانه ما در داخل مصرف و باقایاه صاادر                  

 می شود.
قاسمعلی زاده از بازار مناسب پسته در بعضی        
از کشورها حرف به میان آورد وگفت: مقاصد         
اصلی کشورهای صادراتی پسته، کشاورهاای       
اتحادیه اورپایی، خاورمیانه، شبه قاره هاناد         
است.  هند تنها کشوری است که پسته احمد 
آقایی ایران را به دلیل طعم و مزه گرانتار از            
امریکا می خرد. در هند پسته احاماداقاایای         
 مصرف می شود که جای خوشبختی دارد.

آمریکا روی بازار هند کار می کند ولی در این 
خصوص هندیها به بازار آمریکا تمایلی نشاان        

 01٠1 نداده اند. در آینده چین و هند تا سال 
به اقتصاد اول و دوم دنیا تبدیل می شوند و           
مصرف پسته رشد قابل توجهی پیدا می کند        

 در این خصوص نباید نگران بود.
وی به بعضی از مسائل که بازار پسته ایران را          

آجیل های  تهدید می کند اشاره کرد و گفت:  
دیگر مانند بادام و بادام زمینی و ...  کاه                   
قیمتشان پائینتر است به ماحاض افازایاش         
قیمت پسته مصرفشان باال می رود و جاای          

 پسته ایران را  در بازار می گیرند. 
ایران در هاکاتاار        وی به کاهش تناژی پسته      

اشاره کرد و گفت: اما پسته ایران در رقابت با           
پسته آمریکا تولید آن در هکتار بسیاار کام           

کیلو پسته در هکتاار   611 تا    511 است بین   
است در حالیکه در آمریکا در هار هاکاتاار             

کیلو تولید می شود که این مساالاه            0511 
 جایگاه پسته ایران را تهدید می کند.

قیمت ارز دیگر مسله ای است کاه   وی افزود:   
بر بازار پسته تاثیر گذار است. به دلیل عادم            
ثبات نرخ ارز، کشاورزان و صادرکنندگان نمی 
دانند چه پیش می آید و چه کار کنند. پایین      
نگهداشتن نرخ دالر به زور تزریق ارز به باازار          
به طور غیر طبیعی باعث می شود کاه باه             
تولید کننده خارجی کمک کنیم و به تولیاد         
کننده داخلی آسبیب برسانیم. بنابراین قیمت  
تمام شده محصول پسته برای ما باالست که        

 یک تهدید به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ پستاه در           
بازار باعث می شود نتوانیم قراردادهاای دراز        

پسته ایران مثل جماعاه    مدت ببندیم افزود:     
بازار شده، چهار و پن  کانتینر می بریم و در           
بازارهای خارجای فروشیم چون ثبات قیمت      
وجود ندارد و ما نمی توانیم قراردادهای دراز         
مدت ببندیم و از عقد قراردادهای بزرگ جاا         
می مانیم. االن پسته ایران را می خرند آیا در           

 آینده هم می توانیم بفروشیم؟
نمی دانم بگویم  قاسمعلی زاده در پایان گفت:     

در حال حاضر زالو درمانی راه افاتااده         یا نه؟   
است من فکر می کنم اگر از سرمایاه داران           

زالو صفت استفاده شود اقتصادماان درماان            
 می شود.

 ***** 
 

حمایت دانشگاه ولیعصر)عج(

 رفسنجان از ایده های  نوین
ویکند پساتاه       آپ    دبیر پیش رویداد استارت   

گفت: هدف اصلی برگزاری استارت آپ ویکند 
ها در زمیاناه فارآوری،          پسته شناسایی ایده  

 فروش و تجارت پسته است.
حسین کاظمی بیان کرد: دانشگاه ولیاعاصار          

ها حمایت می کند  )ع ( رفسنجان از این ایده
 تا به کسب و کارهای ارزشمند تبدیل شوند.

سازی این محصوالت  وی افزود: امکان تجاری 
ها می تواناد بارای         وجود دارد و این فرآورده    

 اشتغالزایی بستر مناسبی باشد.
های خانگی پستاه      کاظمی بیان کرد: فرآورده    
ای کاه دارناد،             به دلیل ماهیت نوآوراناه    

توانند با صنایع دیگر پسته از جمله بستاه           می
 بندی رقابت کنند. 

ویکند پسته    آپ    وی با اشاره به اینکه استارت     
اسفند ماه جاری در د انشاگااه           06 تا    08 از  

ولیعصر رفسنجان برگزار خواهد شد اظاهاار         
رویدادی که امروز بارگازار    کرد: در این پیش     

انداز تاجاارت       شد در مورد بازار پسته، چشم     
پسته ایران و جهان، وضاعایات صاادرات،            

هاا،     حال       انداز آینده، مشکالت و راه      چشم
های سودآور و اینکه در زنجیره تولید و        حلقه

ارزش پسته چه کسب و کارهایای ساودآور          
 شود.  هستند، بحث می

کاظمی خاطرنشان کرد: ایده های بارتار در           
زمینه فرآوری، فروش و صادرات پساتاه در          

اسفند (    06 تا  08 استارت آپ ویکند پسته )    
 معرفی خواهند شد.

وی عنوان کرد: در مرکز رشد دانشگاه ولیعصر 
 08 شرکت فعال اسات کاه          ٠٠ رفسنجان  

شرکت به مرحله  0٩ شرکت به مرحله رشد و 
رشد رسیده اند، هدف و کارایی مارکاز         پیش  

های خام و اولایاه را      رشد  این است که ایده    
دریافت، استعدادها را شناسایی و تبدیل باه         
کسب و کارهای ارزشمند کارده تاا بارای            

 کنند.  پیشرفت در بازار رقابت 
الزم به ذکر است در حاشیه این پیش رویداد         
دو پانل تخصصی فروش و تجارت و همچنین    
فراوری و صنایع تبدیلای بارگازار شاد و              
همچنین شرکتهای فناور تحت پوشش مرکز      
رشد دانشگاه آخرین دستاوردها و اختراعاات       

 خود را به معرض نمایش گذاشتند.
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