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صاحب امتیاز : انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشگاه دریانوردی 

 و علوم دریایی چابهار

 مدیر مسئول : میالد صالحی

 سردبیر : مرتضی داودی

 

* این شماره از نشریه تقدیم  
میشود به سردار رشید اسمالم 

 قاس  سلیمانی *

 قدیری ابیانه کیست؟! 

در  ۲۳۳۱دکتر محمدحسن قدیری ابیانه در ساا  

سااگا ای  ۲۱ای مذهبی به دنیا آمد و در سن  خانواده

برای تحصیل در رشته معماری عازم فلورانس ایاتااگایاا 

سااگا ای اوگایان  ۱۲شد، پنج سا  قبل از انقالب در 

 انجمن اسالمی دانشجویان را در ایتاگیا بنیان ذاری کرد. 

به تنهایی سفارت شاهنشاهی ایاران  ۲۳۳۱وی در سا  

 ۲۳۳۱. در شهریور  تسخیر،آزاد و اداره کرد  در ایتاگیا را

به عنوان اوگین دیپلمات و رایزن مطبوعات فارهانا ای 

جمهوری اسالمی ایران در ایتاگیا مشغو  به کاار شاد، 

در این دوره بود که چند نفر به دست وی باه تشایا  

گرویدند که از جمله آنها شخصیت شناختاه شاده در 

ایران یعنی ادواردو آنیلی فرزند صاحب کارخانه فیات و 

باش اه یوونتوس بود. آشناایای ایان دو باه دناباا  

ای بود که در تلوزیون ایتاگیا به طور زنده پخا                   مناظره

 .شاااااد.         

دکتر قدیری ابیانه پس از پایان جنگ به عنوان سفایار 

جمهوی اسالمی در استراگیا مشغو  به کاار شاد، در 

بازگشت از استراگیا مدتی در سمت کارشناسای ارشاد 

اقتصادی وزارت امور خارجه و مشاور وزیر فعاگیت کارد، 

به عنوان سفیر فوق اگعاده و تام االختیار در  ۲۳۱۱سا  

مکزیک و همزمان سفیر در گواتماال و بلیز تا شهاریاور 

نفر بر اثار  ۳۲۲مشغو  به کار شد، در این دوره  ۲۳۱۱

سخنرانی های قدیری ابیانه به اسالم گرویدند کاه در 

بین آنها روسا و صاحبان دانش اه ها و دانشاجاویاان و 

 شاوناد. خبرن ااران و سایااسایاون مشااهاده مای

روند گرای  به اسالم به جایی رسایاد کاه سافاارت 

های اسرائیل و آمریکا در مکزیک نسبت به فعاگیت  خانه

های تبلیغی و دینی وی ه   دار دادند، ماطااباا باا 

     wikileaksاسناد سری آمریکا فاش شده توسا  

در مالقات رئیس سازمان سیای آمریکا با رئیس جمهور 

این کشور، فعاگیت گسترده ای سفیر ایران باه عاناوان 

 یکی از سه محور مورد باحام ماطاره شاده اسات.

های ایتاگیایی،اسپانیایی و ان لیسی مسالا   وی به زبان

است، فارغ اگتحصیل معماری از فلورانس ایتاگیا و معمار 

 پااایااه یااک و عمااو ناا ااام مااهااناادساای اساات.

در ضمن ایشان دارای مدرک دکتری علوم استراتژیاک 

 گرای  مدیریت استراتژیک از دانش اه دفاع ملی است. 

 سوابق :

 ازفایش رظفیت
 گوی تلویزیونی از شبکه یک سیما  عنوان کرد : و روحانی درگفت

 چابهاربندر 
 میلیون تن در سال به هشت و نیم

 در این  شماره  می خوانید :

 صدای دانشجوروز بعد  22نقدی بر فیلم 

 حذف دالر و آثار ضد تحریمی آن شیر صحرا 

 عکس نوشت از ماست که بر ماست 

 *نظر سنجی *
با چه تیم روسیه  8102جام جهانی به نظر شما ایران در 

 هایی هم گروه خواهد شد؟؟؟؟

روز جمعه به شماره  ۲۱ن رات خود را حداکثر تا ساعت 

 ارسا  نمایید. ۲۱۳۳ ۳۳۲ ۳۳۱۱

نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز  نفیسی اهدا  ۳به 

 خواهد شد.

 

 مدیر کل اطالعات و مطبوعات

 مشاور  وزیر امور خارجه

 رایزن جمهوری اسالمی ایران در ایتالیا

 سفیر ایران در استرالیا

 مکان : آمفی تئاتر دانشگاه

 81آذر ساعت  00زمان : شنبه 

 خاموشی دری از درهای حکمت است            

 امام رضا ع(                                                                          
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 بدترین مردم کسی است که آخرت خویش را به دنیای خود بفروشد

 حضرت محمد )ص(                                                                          

 لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید          

 آستین فلپز                                                                           

 .....................عکس نوشت  .....................

 
 دانشجوی سال سوم مهندسی کشتی سازی  

 روز بعد 22چند روز بعد از  میالد صالحی  
 روز بعد ۱۲نقدی بر فیلم 

استقبا  فراوان ماردمای و باه ویاژه درماحایا  

دانشجویی دانش اه دریانوردی و علوم دریایی چابهاار 

روز بعد به کاارگاردانای  ۱۲از اکران دانشجویی فیلم 

سید محمدرضا خردمندان و تاهایاه کانانادگای 

محمدرضا شفاه می تواند گویای این باشد کاه ایان 

فیلم ارتباط خوبی را با مخاطب عاام خاود بارقارار 

میکند چرا که می توان گفت موضوعات عنوان شاده 

در این فیلم به نوعی برخاسته از بستر اجاتامااع و 

 مشکالت و شیوه روزمره زندگی بیشتر مردم است!

اما آنچه ش فتی بیشتری را در باب این استقبا  می 

آفریند، اطالق ژانر کودک و نوجوان به این فیالام و 

تاثیر بیشتر آن بر مخاطب با رده سانای جاوان و 

بزرگساگی است . هر چند که این فیلم، نامزد و برنده 

جوایز متعددی از جشنواره کاودک و ناوجاوان و 

همچنین فجر شده است؛ اما هنوز هم با تاوجاه باه 

مسائلی که در خال  جریانات فیلم رخ می دهاد و 

نوع بازدید از این فیلم، این پرس  به ذهن خاطاور 

میکند که به راستی هدف سنی این نوع فیلم را چاه 

 گروهی از جامعه تشکیل می دهد؟

روز بعد که میخواست روایت ر آرزوهاای دور و  ۱۲

دراز مرتمی ، نوجوان محله فقیرنشین عالقه مند باه 

فیلم سازی با بازی مهدی قربانی باشد، با ورود باه 

موضوع بیماری مادر مرتمی، با بازی ساره بیات، سار 

از دنیای قصه بیرون می آورد و مرتمی را مانند همه 

نق  او  های نوجوان محله فقیر نشیان در حاا  

دویدن پی مقداری پو  برای هزینه درمان ماادرش 

نشان میدهد و همین موضوع، مسئله قطاار را وارد 

قاب دوربین میکند تا کمی از فمای تاکاراری ایان 

گونه از قصه ها بکاهاد. اباتاکااری کاه تاالاشای 

غیرتمندانه فرزند برای ماندن مادر را نشان می دهد. 

شاید می توان گفت از زیباترین صحناه هاای ایان 

فیلم، رد و بد  شدن گفت و گاوهاای کاودکااناه 

مرتمی با برادر کوچک  و نوع تربیت خاص مادر باه 

پسر کوچک که به شیرینی قصه می افازایاد و در 

میان نق  های مرتمی با قطار، قصه را کمای بااور 

پذیرتر میکند و شاید اوج صحنه های عاطفی فیلم را 

بتوان در گح ه کشیدن ترمز قطار و زمازماه هاای 

تکرارشونده در ذهن پسر کوچک دید آن جاا کاه 

حاضر است با دستان کوچک ترمز را رها نکاناد تاا 

روز بعد روایت ر تاالش  ۱۲مادرش نجات یابد. اگرچه 

های تاثیرگذار در قصه زندگی و رفاقت شایاریان و 

جن یدن برای خواسته هاست، اما نمی توان از تاثیار 

صحنه های مربوط به قطار و گیم نت چشم پاوشای 

کرد. نقد های بسیاری در رابطه با این که ناماایا  

چنین مکان هایی در فیلم کودک و نوجوان می تواند 

آثار مخربی بر ذهن کودک و نوجوان داشتاه بااشاد 

وجود دارد اما خیلی ها هم معتقدند که این مساائال 

در دنیای امروز به حدی عادی است کاه مشاکالای 

 نخواهد آفرید.

هنوز هم این نقد به فیلم وارد اسات کاه ضارورت 

وجود برخی از این صحنه ها در آن احسااس نامای 

شود؛ مثل صحنه ای که بیان ر رواب  عاطفی ایاجااد 

شده بین مرتمی و دختر همسایه است که گازومای 

ندارد در فیلم کودک و نوجوان با چنایان ماوضاوع 

عمیا و اجتماعی ، از چنین روابطی بحم در مایاان 

باشد! هجوم بسیاری از نقدهای دی ر این فیالام بار 

سکانس پایانی آن است ، زمانی که مرتمی ناهاایاتاا 

قطار را می ایستاند و اینکه خب ، حاال این بایاانا ار 

چه مفهومی است؟ می توان از این دید ن ریست کاه 

روز بعاد  ۱۲وقتی فیلم به صورت کامال روایی مفهوم 

را در صحنه پایانی ، وقتی مرتمی بر تمام مشکاالت 

فائا می آید و دارو از داروخانه تحویل می یرد و در 

کما  ناباوری متوجه می شود از این پس ، زنادگای 

اش، ماراتن های دو روزه خاواهاد باود، انا ایازه 

ایستاندن قطار و اینکه مشکالت هاماواره در حاا  

عبور و مرورند ، باعم شد تا بتواند قطار را بایستاند و 

این مفهوم را برساند که همیشه بارای تاالش فارد 

 جایی هست.

روز بعاد ، باا تاماام  ۱۲در نهایت می توان گفت 

ضرباهنگ های گاه نامن م و قصه غم ان ایازی کاه 

دارد، داستان یک تالشی تحسین بران یز است چه از 

طرف مرتمی و چه توس  کارگردان فیلم. امید است 

که پس از این شاهد آثاری ش فت در حوزه سینمای 

 کودک و نوجوان باشیم.

 دانشجوی سال اول مهندسی برق  
 شیر صحرا 

 دانشجوی سال دوم مهندسی عمران  

 مصطفی خالص حقیقی  

فرمانده ای که صدام شخصا برای سرش جایازه 

تعیین کرد! وی با کمک هشت کاله سبز ایرانی 

در منطقه دشت عباس چنان باالیای بار سار 

نیروهای عراقی آورد که رادیو عراق اعالم کارد 

یک گشکر از نیروهای ایرانی در دشت عابااس 

وارد ارتا   ۲۳۳۳مستقر شده است! در سا  

شد سریعا به نیروهای ویژه پیوسات. او فاارغ 

اگتحصیل اوگین دوره رنجری در ایران بود. دوره 

سخت چتربازی و تکاوری را در کشور اسکاتلند 

گذراند. در اسکاتلند در مسابقه ن اامای بایان 

تکاوران ارتشهای جهان ، او  شد و قدرت خود 

و ایران را به رخ کشورهای صاحب نام کشااناد. 

وی اوگین کسی بود که در دوران دفاع ماقادس 

توانست نیروهای عراقی را به اسارت ب یرد ، او 

طی نامه ای به صدام حسین وی را به نبرد در 

دشت عباس فرا خواند ، صدام یک گشاکار باه 

فرماندهی ژنرا  عبداگحمید به منطقاه دشات 

عباس فرستاد ، عبداگحمید کسی باود کاه در 

اسکاتلند از این ایرانی شکست خاورده باود و 

هفتم شده بود. پس از نبردی نابرابر و طاوالنای 

عراقیها شکست خوردند و او شاخاصاا ژنارا  

به  ۲۳۱۱عبداگحمید را به اسارت گرفت. درسا  

فرماندهی قرارگاه حمزه و سپس فارماانادهای 

نیروهای ویژه منصوب شد. باخااطار  ۱۳گشکر 

رشادت  در جنگ به او گقب شیرصحرا دادناد. 

دهان فرماندهان از تعجب باز مانده بود. کارهای 

او با هیچ قاعده ای جور در نمی آمد و سرهنگ 

با طره و فکر خودش آن را به انجام می رساند؛ 

بدون دادن حتی یک نفر تلفات. یکی از افسران 

جلو آمد و با حاگتی ناباورانه که عما حیارت و 

جانااب  بهت او را آشکار می کارد، پارسایاد 

سرهنگ، من اصال متوجه نمی شوم. آخر چطور 

می شود که شما چهل کیلوماتار وارد خااک 

دشمن بشوید، بکشید و ب یرید، بدون حتی یک 

وی در عملیات قادر در منطقه سرساو   کشته؟

بر اثر اصابت ترک  توپ به شاهاادت رسایاد. 

بعداز شهادت او رادیو عراق با شاادی ماارش 

پیروزی پخ  کرد.. اینها گوشه ای از رشاادت 

بزرگ مردی بود که اکثریت ایرانیان او را نامای 

شناسند. او سرگشکر شهید حسن آبشانااساان 

فرمانده شجاع نیروهای ویژه ارت  سرافراز ایران 

بود. نسل سوم ما متاسفانه به دگیل کم توجهای 

یا بی توجهی ما با غیور مردانی چون شاهایاد 

 آبشناسان آشنا نیستند. 

ماهواره که به خودی خود ابزاری مناسب جهت گسترش ارتابااطاات 

ساگم میباشد متاسفانه به دست آگوده ی قدرت طلبان و استعمارگران 

به وسیله جهت استیال و سلطه فرهن ی بد  شده است. اماروزه باا 

گسترش بی حد و حصر فن آوری اطالعات و ارتباطات که م هر آن 

همان اقمار مصنوعی میباشد. تهاجم فرهن ی به مساگه ای جاهاانای 

تبدیل گردیده است و این ابتالی جهانی بسیاری از کشورهایی را باه 

چاره اندیشی واداشته است و روشنفکران کشورهای غیر اسالمی نیاز 

نسبت به امحاء فرهنگ کشور خود در برابر فرهنگ ماهواره ای دغدغه 

در کشور ما به مراتب نیست به سایر کشور ها بیشتر و حاادتار مای 

باشد.زیرا ایران به عنوان کشوری که تجربه انقالبی ماردمای را دارا 

حیات خود بر آرمان های قادسای و   میباشد و در طو  سه دهه از

دینی پای میفشارد مسلما برای قدرت های طماع بین اگمللی خاطار 

آفرین است و آنان را در تحقا تهاجم فرهن ی، رسانه های مااهاواره 

ای، ناکام می ذارد. بنابراین ایران به عنوان یکی از کاناون هاا ماورد 

تهاجم آنان مطره میباشد. بی گمان این مساگه باایاد مساووالن و 

روشنفکران جام  ما را بر انجام رساگت فرهن ی خود در پاساداری از 

آرمانها و مقابله با تهاجمات فرهن ی راسخ تر و اساتاوار تار ساازد.     

 پاره ای از اسیب های اجتماعی ناشی از تاخاریاب مااهاواره ای 

 سست شادن بانایااد خااناواده-۱بحران گذار در خانواده ایرانی -۲

اختالف خانوادگی و -۳تاثیر منفی و رواب  بین افراد -۴بدحجابی -۳

 ترویج هوس خواهی و تنوع طالابای-۱شکستن حریم های خانواده 

 راهااکااار هااای پاایااشاانااهااادی باارای مااقاااباالااه بااا ماااهااواره 

تقویت فرهنگ خودی و نشان دادن ارزش های باالی آن به سطوه -۲

ترویج زندگی معنوی و تقوا، ترویج اگ وهاای رفاتااری -پایین جامعه

 صااااحاااایاااا  در خااااانااااواده و جااااامااااعااااه

تبیین صحی  پیامد های منفی ماهواره ای برای جوانان و واگادیان -۱

آنها با بهره مندی از مطبوعات ، رسانه ها ،انجمن اوگیاا و ماربایاان 

 مااااااااااااااااااااااااااااااادرساااااااااااااااااااااااااااااااه

جای زین کردن برنامه های سازنده مثل گسترش شاباکاه هاای -۳

 رادیویی و تلوزیونی و توصیه به برنامه های گوناگون

 محمود کریمی 
 تهاجم خاموش

 

 دومین نشست شورای عمومی انجمن اسالمی دانشجویان

با برگزاری انتخابات ، انجمن اسالمی دانشجویان 
 اعضای جدید شورای عمومی خود را شناخت

 

 

 سه شنبه های مهدوی

هفتمین اجرای سه شنبه های مهدوی در دانشگاه       
 در محوطه بین ساختمان شهدا )دو قلو(

 اردوی تفریحی در رمین

نفر از دانشجویان در ساحل زیبای  13حضور بیش از 
 رمین و انجام سرگرمی های متفاوت

 

مردم نقص دوگت را جبران کردند و نیروهای مسل  به خوبی کمک کردند.  * 

دوگت ریشه کن کردن فقر مطلا و ایجاد عداگت و کوتاه کردن نابرابری در  * 

جامعه و رونا اقتصادی را به عنوان اهداف اصالای دناباا  کارده اسات.           

برخی معمالت در یک سا  حل نخواهد شد وگای هادف دوگات حال  * 

هاااااااااساااااااات.                                                                         مشااااااااکااااااااالت بااااااااانااااااااک

ها فق  مربوط به برجام نیست و مشکالت دی ری هم دارناد.  مشکل بانک*  

مهم ترین اصل ما برای اقتصاد مردم، آرام  است؛ مردم بدانناد ناوساان  * 

شاااااادیااااااد ارز نااااااخااااااواهاااااایاااااام داشاااااات.                                                                    

در بخ  مسکن و معدن رشد مثبتی داشتیم و رشد سرمایه گذاری ما در  * 

 ساااا  جااااری مااااثااابااات هااافاااات باااوده اساااات.

پروازها از آسمان ایران بیشتر شده و ایران به عنوان یکی از مسایارهاای  * 

 هاااااااااوایااااااااای اصااااااااالااااااااای اسااااااااات. 

های خوبی در  ترانزیت شما  و جنوب برای ایران اهمیت باالیی دارد و قدم * 

 ایاااان زماااایاااانااااه باااارداشااااتااااه شااااده اساااات. 

ها سرمایه گذاری باالیی کردیم و طی هافاتاه آتای  ما در زمینه بندرگاه * 

 خاااواهااایااام داشااات.  چااااباااهاااارافاااتاااتااااحااای در 

و نیم میلیون تن در ساا  خاواهاد رسایاد.              ۱به  چابهارظرفیت بندر  * 

ما امروز رابطه خوبی با اتحادیه اروپا شروع کردیم که قابل ماقاایساه باا  * 

گاااااااااذشاااااااااتاااااااااه نااااااااایاااااااااسااااااااات.                                                                           

یعنی مشکالت داخلی و سرپوش گذاشاتان   عربستان به خاطر دو موضوع * 

داناد.                          هاای خاود در ماناطاقاه، ایاران را دشامان مای بر شاکاسات

احداث راه آهن و خطوط ریلی بین ایران و عراق و همچنین ایران و ترکیه  * 

 در حااااااااا  بااااااااررساااااااای اساااااااات.

شود که شاروع  کارآفرین از کشورهای مختلف وارد کشور می ۳۲۲ساالنه  * 

 انااااااد.  باااااه ساااااارماااااایااااااه گاااااذاری کااااارده

میلیاارد دالر سارماایاه  ۱مشهد، چین  -برای برقی شدن راه آهن تهران * 

گااااااااااااذاری کاااااااااااارده اساااااااااااات.                                                                         

کمکی که ایران به دوگت عراق در مبارزه با داع  کرد، برای ایجاد ثبات و  * 

امااااانااااایااااات در ماااااناااااطاااااقاااااه باااااود.                                                                  

هایی به دست آوردیم که غیرقابل تخاریاب اسات و  ما در برجام موفقیت * 

گاااااه از باااایاااان نااااخااااواهااااد رفاااات.                                                           هاااایااااچ

قو  داده بودم که دوگت حزبی نداشته باشم که بر همین مبنا و باراسااس  * 

 شااااایسااااتاااا اااای وزرا را انااااتااااخاااااب کااااردم. 

ما باید اختالفات را کنار گذاشته و یکپارچ ی و انسجام و وحدت داشاتاه  * 

 باااااااااااااااااااااااااشاااااااااااااااااااااااایاااااااااااااااااااااااام.

ها از بانوان استفاده کنم که امروز معااوناان چاناد  ام در مدیریت قو  داده * 

 وزارتاااااخااااااناااااه از بااااااناااااوان هساااااتاااااناااااد. 

 

 افزای  ظرفیت بندر چابهار / به زودی افتتاحی در چابهار
 گوی تلویزیونی از شبکه یک سیما  و روحانی درگفت
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 در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید                

 بزگمهر                                                                        

 غرور ، دروغ  و عشق   ;به سه چیز تکیه نکن

 آدم با غرور میتازد، با دروغ میبازد و با عشق میمیرد       دکتر شریعتی

 وقف،صدقه جاریه 
 دانشجوی سال دوم مهندسی مکانیک 

 احمد رضایی 

 .....................عکس نوشت  .....................

یکی از مهمترین تمهیدات دین اسالم در راستای دوراندیشی و تامیان آیاناده 

مسلمین و فرزندان ایشان پایه ریزی سنت حسنه وقف است. بی تردید فرهناگ 

وقف یکی از سنت های حسنه اسالمی است که درباره ثواب و فمیلت آن نیز به 

طور مکرر در مناب  فقهی یاد شده است حتی بنا به روایتی از امام صادق )ع( از 

 آن به صدقه جاریه نام برده اند.

وقف یکی از عمده ترین زیرساخت های اقتصادی جهان اسالم و ارزشهای مطره 

شده در جهان بینی دینی به شمار می آید.عالوه بر این یکی از راه هاای اداماه 

نیکوکاری و کمک به همنوعان وقف است که واقف با وقف اموا  و امالک خاود 

برای امور خیریه و عام اگمنفعه درآمد آن موقوفات را به امور خیریه اختاصااص 

 میدهد.

 انواع وقف 

 نوع وقف وجود دارد  ۱درخصوص انواع وقف باید گفت 

وقف خاص استفاده کنندگان از موقوف ،اشخاص ،اقشار یاا گاروه خااصای -۲

 اند.همانند وقف ماگی که برای دانشجویان یک دانش اه خاص مشخص است.

وقف عام استفاده کنندگان از آن ما  موقوف ،شخص یا گروه خاصی نیستناد -۱

بلکه وقف برای مصلحت عموم مانند مسجد یا بیمارستان یا مردم یاک شاهار 

 است.

 شرای  وقف 

 ما  قابل رویت و عینی باشد.

موقوفه باید دارای منفعت حال  باشد و منفعت آن متعلا حا غیر که مانا  از 

 تصرف است نباشد.بنابراین واقف نمیتواند ملکی را که رهن داده وقف کند.

موقوفه نباید برای منفعت حرام وقف شده باشد.بنابراین مثال وقف مکانی بارای 

 فروش شراب باطل است.

 خوشبختی بدون امکانات
 دانشجوی سال چهارم مهندسی دریا 

 محمدحسین فرخی    

یکی از مهم ترین برنامه هاای  زنادگای 

انسان ازدواج است. اگر از هرکدام از ماا 

سوا  پرسیده شود که مهمترین دغادغاه 

شما در زندگی چیست؟ مطمئنا اگر ما باه 

فکر آینده خود باشیم بحام هاماسار و 

زندگی خوب در رفاه و آرام  را پایا  

میکشیم در این بین کسانی هم هساتاناد 

که شاید تفکر دی ری دارند و معتقدند که 

ابتدا باید همه امکانات یک زندگی اعم از 

خانه، ماشین، پو  و ... فراهم باشد و بعاد 

به شریک زندگی فکر کنیم که باید گفات 

انسان برای خرید خانه و ماشایان  و ... 

همیشه دست  باز است و میتواند بعد از 

ازدواج هم آنهارا داشته باشد وگای بارای 

 انتخاب همسر چنین چیزی ممکن نیست.

چند سا  باید صبر کرد تا این اماکااناات 

فراهم شود؟ مطمئنا با داشتن کماتاریان 

امکانات هم شانس خوشبختی وجود دارد  

و اینکه اگر از ترس نداشتن این امکااناات 

ازدواج خود را به تاخیر انداخته اید سخت 

در اشتباهید چرا که خداوند وعاده روزی 

رسانی به تو داده است. حمرت ماحاماد

)ص( میفرمایند   ازدواج سنت من است و 

هر کس از سنت من روی گرداند از مان 

 نیست. 

 

 برای دانشجوهای مهندسی از زمین و آسمان آهن می باره

 ITبیش از چند ماه است که داربست های نزدیک 
 راه عبور و مرور همه را دشوار کرده اند.

 
 

 نوستالژی تمام شدن مد رسه  

 پایان کالس ها و دانشجویان در حال رفتن به
 بـهـشـــــــــــــــــــــت

 بارگیری محموله کمک های مردمی

 جهت ارسال به هموطنان زلزله زده غرب کشور

 
 دانشجوی سال دوم مهندسی مکانیک  

 حذف دالر و آثار ضد تحریمی آن زهیر قورچی زاده  
 بررسی موان  و راه حل ها

ساگهاست دالر به عنوان مهم ترین پاو  

خارجی در سبد ارزی کشور مطره است 

و تجار و بازرگانان مبادالت خارجی خود 

 را به وسیله دالر اناجاام مایادهاناد.

رهبر انقالب در دیدار با پوتین ریایاس 

بار دی ار  ۱۱آبان  ۲۲جمهور روسیه در 

یکی از راه حل های بی اثر کردن تحریم 

هارا حذف دالر و جای زین کردن پاو  

یاا چاناد  ۱ملی در معامالت اقتصادی 

جانبه دانستند.)فارماایا  ایشاان در 

راستای سیاست گذاری های اقاتاصااد 

 مااااااقاااااااومااااااتاااااای (

حذف دالر از مبادالت اقتصادی کشاور 

جزء سیاست های کلی ن ام در باناد 

چهارم برنامه شاشام تاوساعاه آماده 

است.تجربه حذف دالر از مبادالت بایان 

اگمللی برخی از کشور ها نشان دهاناده 

راه روشنی است که آنها در پی  گرفته 

اند.به عنوان مثا  چین به عنوان یک ابر 

قدرت اقتصادی در دنایاا بارای عادم 

وابست ی به اقتصاد آمریکا و مساتاقال 

اداره شدن ن ام اقتاصاادی دالر را از 

 ماابااادالت خااود حااذف کاارد.

همچنین میتوان به این نکته اشاره کارد 

که حذف دالر از مبادالت بین اگمالالای 

میتواند امکان تحریم دوبااره ایاران و 

ضربه زدن به اقتصاد کشور از طریا دالر 

 را باااه صااافااار بااارسااااناااد.

اما در خصوص حذف دالر از ماباادالت 

بین اگمللی با اینکه مزیت های فاراوانای 

دارد اما نیاز به پیشرط هایای اسات از 

جمله دارا بودن قادرت اقاتاصاادی و 

پشتوانه قوی بدگیل پایبناد باودن باه 

تعهدات خود ، یکسان باودن مایازان 

 مبادالت تاجااری بایان دو کشاور.

یا چند جانبه بین کشور ها  ۱اگر پیمان 

منعقد شود دی ر سرمایه گذاری بر روی 

دالر و ایجاد تن  در بازار ارز بارطارف 

میشود. بی  از پنج سا  است که طره 

حذف دالر از مباوالت ارزی کشور مطره 

است اما اقدام اساسی صورت نا ارفاتاه 

وقتی به توافا های چند جانبه با روسیه 

، چین ،ترکیه، کره شماگی و ... پایباناد 

نبوده و همچنان به دالر تکیه میکناناد 

این در حاگی است که باار هاا رهابار 

انقالب به حذف دالر از مبادالت خارجی 

 تاااااکاااایااااد کاااارده اساااات. 

موان  سر راه تا کنون اقدامای در ایان 

مورد صورت ن رفته اما گاویاا دساتاان 

پشت پرده اجازه این کار را نمیدهند باه 

طور واض  تر سود هن فت بارخای از 

بانک ها و صرافی هاا از دالر اجاازه 

نمیدهد قانون حاذف دالر در کشاور 

 اجااااااارایااااااای شاااااااود.

راه حل اکنون که روسیه ،چین و کاره 

شماگی و جنوبی در صادد حاذف دالر 

هستند بهتر است کشور ما به این پیمان 

 حااادف دالر باااپااایاااونااادناااد.

یکی از اقداماتی که دوگت و مجلس برای 

پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در کشاور 

باید انجام بدهند حذف دالر از مباادالت 

خارجی است اگر دوگت دگسوزانه آن را 

انجام دهد نه ترسی از تحریم است و ناه 

 دی ر فاسدان نفتای پایادا مایاشاود.

بهترین موقعیت با توجه باه تصاویاب 

تحریم های آمریکا علیه ایران ، اکاناون 

فرصت خوبی است که ایاران هام در 

مبادالت خود دالر را تحریم کند و مانند 

کشور های شرق آسیا از واحاد پاوگای 

داخلی استفاده کند.اجرایی شدن حذف 

دالر میتواند استافااده از ماناابا  در 

دسترس کشور کاه در ایان سااگاهاا 

بالاستفاده مانده است را فراهم کند.یکی 

از ان یزه های کشور های جهان ب ای 

حذف دالر از تجارت خارجی ،از بایان 

بردن اشراف آمریکا بر تباادالت مااگای 

 خارجی این کشور هاست. 

 ایسم شناسی 

همانطوری که بیان شد رئاگیسام 

)واق  پرستی و دنبا  حقایاقات 

بودن( در مقابل ایدآگیسام قارار 

دارد. رئاگیست سعی دارد خود را 

با حقایا جهان و محی  جامعاه 

وفا دهد و عوامل حقیقی را در 

 حوادث دخاگت دهد.

ایده آگیسم  به ماعاناای خایاا    

پرستی است و ایدآگیست کسی را 

گویند که معتقد است که سیاست 

باید تاب  آما  یا ایاده آ  هاای 

انسانی گردد. این مسلک در برابار 

رئاگیسم یا واق  پرستی و اصااگات 

 دادن به واق  قرار دارد.

 ایدآلیسم رئالیسم

 احکام دانشجویی

آیا برای رفتن به دانش اه یا رضایت پدر و مادر الزم است؟ یعنی برای 

 رفتن به دانش اه یا حوزه علمیه رضایت پدر و ماادر شارط اسات؟

شرط نیست. به این معنا که اگر کسی رضایت آنها را جلب ناکارد و 

رفت، مرتکب گناه نشده است. اما اگر موجب اذیت و آزار آنها شود و 

ناراحت میشوند به هر حا  در این صورت باید رضایت آنها را جالاب 

 کند و اسباب ناراحتی آنها را فراهم نکند 

 

دانشجویان حا دارند از عامالاکارد 

مسئوالن دانش اه و سیاستها و رویه 

های کشور انتقاد کنند و نقد خود را 

از مسیرهای قااناونای از جامالاه 

تشکلهای اسالمی ، شورای صنفی و  

 نشریات دانشجویی بیان کنند.

 حقوق دانشجویی
  حا انتقاد و مطاگبه گری ۳۱ماده 
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 حق را بگو اگرچه تلخ باشد            

 حضرت محمد )ص(                                 

 یا چنان نمای که هستی 

 یا چنان باش که مینمایی                     بایزید بسطامی              

 از ماست که بر ماست
 دانشجوی سال دوم مهندسی کشتی سازی  

 علی مزروعی  

یه شب یه عروسی اعیونی دعوت باودیام تاو یاه 

باغسرا داخل یکی از ییالقات اطراف شهر. ماوقا  

برگشتن تو ماشین مامانم بعد از این که کالای از 

فیس و افاده های اقدس خانوم و طاالهاای اکارم 

خانوم و گباسای فرن ی اع م خانوم صحبت کرد یه 

آه بلندی کشید و با حسرت رو به بابام گفت خادا 

شانس بده اگه تو هم از تو فالن اداره نمی اومادی 

بیرون االن حتما مدیر اداره میشدی اون ماوقا  

ماهم به جای این قراضه االن یه ماشین بهتر ساوار 

 میشدیم.

ن اه کن شوهر فالنی االن تو فالن شعبه فالن بانک 

مدیره چقدر حقوق می یره. اون قدر وضع  خوباه 

که واسه خودش و زن  دوتا مااشایان خاارجای 

خوش ل گرفته!  بعد بابام که به  برخاورده باود 

طلبکارانه گفت حقوق نمی یره که م ه حقوق یاه 

کارمند چقدره حتما وام های آنچنانی برمیداره یاا 

چه میدونم شایدم داره یه کارای دی ه ای میکنه . 

مامانم  گفت اره از ن ر تو هر کی ماشیان گارون 

سوار شد حتما داره یه کاری میکاناه! بااباام باا 

عصبانیت گفت منم میتونم بخارم ما اه چایاه؟          

یکی از همکارای سابقم تازگی تو گمرک یاکای از 

شهرای جنوبی معاون شده با اون صحبت میکانام 

یه دونه ماشین بدون این که پو  گمرک  رو بادم 

 میخرم .این طوری ارزون تر هم تموم میشه .!!!

اون شب جر و بحثای تو ماشین بد جوری اعصابام 

رو بهم ریخته بود وقتی رسیدیم خوناه خاواب از 

سرم پریده بود رفتم کنتر  تلوزیون رو بارداشاتام 

نشستم رو کاناپه تلوزیون رو روشن کردم نمیدونام 

کدوم کانا  بود داشت سخنرانی اون روز رهبری تو 

حرم امام رضا)ع( رو نشون میداد کاه راجا  باه 

اقتصاد مقاومتی بود و رهبری داشات یاه ساری 

 ابهامات رو راج  این موضوع بر طرف میکرد.

یادمه تو یکی از جمالتشون  فرمودند  عاداگات در 

این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلاکاه باه 

معنای توگید ثروت و ثروت ملّی را افازایا  دادن  

است. همین موق  بود که داداشم که تازه از سار 

کار اومده بود با یه قهر خاصی وارد خاوناه شاد 

همین که چشم  به تلویزیون افتاد شروع کرد باه 

داد و بی داد که خاموش کن اون تلویزیون رو. ایناا 

خودشون دارن میلیون میلیاون پاو  ماردم رو 

میخورن اونوقت واسه ما از اقتصاد مقاومتی صحبت 

میکنند.  گفتم یعنی چی من ورت چیه ایناا دارن 

پو  مردم رو میخورن چرا تهمت میزنای؟ گافات 

م ه دروغ می م تو چرا از اینا دفاع میکنی؟ گفتام 

اره داری دروغ می ی تو از کجا میدونی؟ گفت ایناا 

که اینقدر دارن از اقتصاد مقاومتی تعریف میکنناد 

اگه راست می ن پس چرا شرکت ها دارن  یاکای 

یکی کارگراشون رو به بهانه های اگاکای بایارون 

میکنند؟ پس چرا شرکت ما چند روزه داره کارگارا 

رو اگکی اخراج میکنه!!! تازه صاحب شرکت چاناد 

وقته داره به منم گیرای اگکی میده ! همین امروز و 

فرداست که عذر منم بخوان . مامانم کاه هاماون 

گح ه داشت میومد داخل حا  اتافااقای حارف 

داداشم رو شنید و طوری که اینا اار داشات داد 

میزد گفت  بی عرضه گی نکنی ها حاواسات باه 

کارت باشه یه وقت مثل اون دفعه اخراجت نکنناد. 

تو چهار روز دی اه مایاخاوای یاه زنادگای رو 

بچرخونی!!! اینقدر تنبلی نکن ،حواست باه کاارت 

باشه دی ه! خالصه مامانم طوری به داداشم توپیاد 

که این ار همه تقصیرا گردن داداشمه! اینا اار ناه 

این ار که همین جشنا و گباسای اعیونی و چشم و 

هم چشمی های بیخوده که داره امثا  داداش مان 

رو بی کار میکنه! ان ار نه ان ار که مقصر خودمونیم 

و تفکرات اشتباه جامعه مون!!!!   اون شب بود کاه 

فهمیدم ما خودمون مقصریم !اما هیچوقت دیاواری 

 کوتاه تر از دیوار رهبری و ن ام پیدا نمیکنیم.

 .....................عکس نوشت  .....................
 

 هک حساب برخی از دانشجویان

  آیا برای دانشگاه های دیگر هم این اتفاق می افتد؟

 

 همدردی نوجوانان غزه با زلزله زدگان کرمانشاه

همدلی مردم ایران با فلسطین را فراموش نمی کنیم 
 و در این مصیبت در کنار شما هستیم.

 رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی

به مردم وعده دادم رفتارم جناحی نباشد و آزادی در 
 جامعه بیشتر باشد.

 پاره خشت 

 اخبار روز

*** فارس                                                                           

 ای انجام داد. کره شماگی آزمای  موشکی تازه

*** ایسکانیوز                                                                     

دهد موشک کره  در ژاپن هشدار موشکی صادر شده که نشان می

 شماگی از آسمان این کشور عبور کرده است. 

*** رویترز                                                                       

هفته بازجویی،  ۳متعب بن عبداهلل، پسر پادشاه سابا عربستان پس از 

 آزاد شد.

پست                                                             *** واشنگتن

تحوالت اخیر در سوریه و نقشی که روسیه، ترکیه و ایران در این 

دهنده تسری  فروپاشی رهبری آمریکا در  کنند، نشان کشور ایفا می

 جهان است.

*** آسیا تایمز                                                                 

گیرد.  های دیپلماسی، ائتالف عربستان را به تمسخر می ایران با روش

های ریاض برای رنگ و گعاب دادن  رابطه ایران با قطر و ترکیه، تالش

 کند. قومیتی به اختالف خود با تهران را کم اثر می

*** سخنگوی قوه قضاییه                                                   

برادر جهان یری معاون او  رئیس جمهور در بازداشت است و پرونده 

 اش در مرحله صدور کیفر خواست قرار دارد.

جمهور فرانسه                                      *** ماکرون، رئیس 

روی کمک ایران، قطر و ترکیه برای مبارزه با تروریسم حساب 

 کنیم. می

جمهور آمریکا                          *** مایک پنس، معاون رئیس

ترامپ در حا  بررسی اجازه نخواهیم داد ایران بمب اتم بسازد. و 

 اگمقدس است. آویو به بیت انتقا  سفارت آمریکا از تل

*** رهبر معظم انقالب اسالمی                                       

نیروی دریایی در خ  مقدم دفاع از کشور است و مناطا مهمی 

همچون مکران، دریای عمان و آبهای آزاد را فراروی خود دارد و 

 حمور در آبهای آزاد همچون گذشته باید ادامه یابد.

*** ایرنا                                                                              

ها در روهین یا شورای شهر آکسفورد واق  در  در واکن  به خشونت

را از آنگ  ان لیس جایزه حقوق بشری موسوم به آزادی شهر آکسفورد

رئیس حزب حاکم میانمار و رهبر کنونی این کشور پس  سان سوچی

 گرفت.

 صدای دانشجو

سااالم. تااعااماایاار      ۲۱۲۳*** ۱۱۲۲

 آسانسور دانش اه به عهده ی کیه؟

 

ماان کااه دیاا ااه       ۲۱۲۳*** ۱۳۳۲

انصراف دادم و دارم میرم یه فکاری باه 

 حا  باقی دانشجویان کنین الاقل.

 

گطافاا پار کاردن      ۲۱۲۳*** ۱۲۴۱

کپسو  ها رو طوری برنامه ریزی کنیاد 

که حداقل یک روز تعطیل مثل دوشنباه 

 دانشجو در به در نشه.

 

ممنون بابت آبسارد      ۲۱۲۳*** ۳۱۱۲

کن خواب اه و اینه های بااشا ااه اصاال 

فکرش رو هم نمیکردم پی یری بشاه . 

این ابسرد کن مسجد رو هم را بندازیان 

 گطفا

 

سالم چرا کالسهاای      ۲۱۲۴***۲۱۲۱

ویدیو کنفرانس اینقدر زیاده .م ه استااد 

 قحطه؟؟

 

تشکر فراوان و ویاژه      ۲۱۲۳*** ۱۴۱۲

از جناب اقای یزدانی بایت تمیاز نا اه 

داشتن آب استخر. نمیتونی راش بندازی 

 استعفا بده برو

خدا از این هاکارهاا      ۲۱۳۲***۴۲۲۱

شب پاشدم رفتم رماز  ۲۱ن ذره ساعت 

 دوم عوض کنم

 

تو چندتا از دانش ااه      ۲۱۲۳***۱۱۲۱

های هم سط  ظروف بایارون بار باه 

صورت رای ان در اختیار دانشجویان قرار 

میدن .اگه رای ان نامایادیان حاداقال 

 قیمت  رو کم کنین.

 

به ن ر من دانش ااه       ۲۱۲۱*** ۳۲۳۳

ما اونقدر پتانسبل باالیی نداره که بخواد 

دوتا برنامه تو یک شب برگزار کنه.یاکام 

 برنامه ریزی همه چیز رو حل میکنه.

 

ای خدا چای مشاه       ۲۱۳۳*** ۴۳۱۳

ماهم دست اه واکسر داشته باشایام تاو 

 خواب اه!؟!؟           یعنی میشه ؟!؟!

معرفی نرم افزار 
 داوود نجفی  
 دانشجوی سال دوم مهندسی برق  

FITAPP Running Walking Fitness  

 برخی از امکانات و قابلیت های برنامه   

حرفه ای باا  تناسب اندام جی پی اس

 -پشتیبانی از ورزش های ماخاتالاف 

کاگری شمار بی ن یر و متناسب با هار 

ذخیره سوابا ورزشی و  -رشته ورزشی 

میزان کاگری مصرفی در هر تماریان و 

تعیین مبدا و مقصد خود از روی نقاشاه 

های گوگل در هنا اام شاروع ورزش 

بازخورد های صوتی منحصر به فرد برای 

دسترسی باه  -هدایت آسان تر در مسیر

اطالعات مختلف ورزشی پس از پاایاان 

به اشتراک گاذاری  -تمرینات در هر روز

فعاگیت های خود با دوستانتان در شبکه 

 های اجتماعی

این اپلیکیشن ورزشی با برخاورداری از 

مجموعه توانایی های خود برای کاماک 

به کاربران در رسیدن به تناساب انادام 

را توس   ۳.۲از  ۴.۴امتیاز  توانسته است

 کاربران پلی استور به دست آورد.

 پل اهی ارتباطی با ما:
@haghighatmag 

A_cmu 

5522 332 5335 


