به گزارش :سمیه قلیجی
کارشناس روابط عمومی دانشگاه

روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی
و فرهنگــی دانشــگاه :جشــن میــاد بــا
ســعادت منجــی عالــم بشــریت ،حضــرت
ولــی عصــر عجــل ا...تعالــی فرجــه الشــریف
و بزرگداشــت حضــرت امــام خمینــی (ره)
بنیانگــذار کبیــر انقالب اســامی دوشــنبه 11
خردادمــاه ،در محوطــه ســتاد دانشــگاه علوم
پزشــکی شــهید بهشــتی برگــزار شــد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور دکتــر پیونــدی
رییــس دانشــگاه ،حجــت االســام والمســلمین
فرهــاد زاده مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری در دانشــگاه ،دکتــر نیــک ضمیــر معــاون
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه و جمعــی از
مدیــران ،مســووالن و کارکنــان شــاغل در دانشــگاه
برگــزار شــد ،دکتــر پیونــدی ضمــن تبریــک اعیــاد
مبــارک شــعبانیه و ســالروز والدت منجــی عالــم
بشــریت حضــرت ولیعصــر عجــل ا ،...یــاد و
خاطــره حضــرت امــام خمینــی(ره) بنیانگــذار
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و شــهدای قیــام
خونیــن  15خــرداد را گرامــی داشــت.
رییــس دانشــگاه بــا اشــاره بــه جانفشــانی هــا و
ایثارگــری هــای شــهدای قیــام خونیــن  15خــرداد
اظهــار داشــت :مجاهــدت و ایثارگــری رزمنــدگان
در آن دوران باعــث شــد امــروز در نهایــت آرامــش
و امنیــت بتوانیــم بــه وظایــف خــود در دانشــگاه در
عرصــه هــای مختلــف عمــل کنیــم .دکتــر پیوندی
بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه بــه برگــزاری مراســم
بزرگداشــت مناســبت هــاي ملــي و مذهبــي
گفــت :بايــد بــه عمــق اهميــت ايــن مناســبت
هــا پــي بــرد و نبايــد بــه آنهــا ســطحي نگريســت،
بزرگداشــت ســالروز والدت یگانــه منجــی عالــم
بشــریت حضــرت امــام زمــان(ع) 14 ،و 15
خــرداد و زنــده نگــه داشــتن نــام بلنــدآوازهی
امــام خمینــی(ره) و شــهدای انقــاب وظیفــه هــر
شــخصی در هرجایــگاه و مقامــی اســت ،کــه بــرای
حراســت و حفــظ آرمــانهــای نظــام مقــدس
جمهــوری اســامی تــاش میکنــد.
دکتــر پیونــدی در خاتمــه بــا بیــان ایــن مطلــب
کــه انتظــار فــرج یکــی از بزرگتریــن عبــادت هــا
اســت گفــت :تذهیــب نفــس ،آراســتن خــود بــه
اخــاق نیکــو و کســب فضایــل اخالقــی یکــی از
وظایــف اصلــی مســلمانان جهــان در زمــان غیبــت

امــام عصــر علیــه الســام اســت تــا زمینــه هــای
ظهــور حضــرت فراهــم شــود و مدینــه فاضلــه ای
کــه انتظــار مســلمانان جهــان اســت محقــق شــود.
تــا انشــاا ...بتوانیــم روی مبــارک حضــرت را زیــارت
کنیــم.
در ادامــه ایــن مراســم حجــت االســام فرهــاد
زاده ضمــن تبریــک میــاد مبــارک امــام زمان(عج)
و گرامیداشــت یــاد و خاطــر معمــار بــزرگ انقــاب
اســامی حضــرت امــام خمینــی(ره) ،انتخــاب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی حضــرت آیــت
ا ...خامنــه ای بــه علمــداری و ســید و ســاالری
انقــاب شــکوهمند اســامی را مایــه برکــت کشــور
ذکــر کــرد .مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم
رهبــری دانشــگاه ،دنیاپرســتی و تعلــق خاطــر بــه
دنیــا ،تکبــر و زورگویــی و قطــع صلــه رحــم را
از جملــه مــواردی ذکــر کــرد کــه توفیــق زیــارت
امــام زمان(عــج) را از بنــدگان ســلب میکنــد
و گفــت :اگــر ایــن ســه مانــع را برطــرف کنیــم،
توفیــق زیــارت حضــرت ولیعصر(عــج) بــرای مــا
حاصــل میشــود.
همچنیــن دکتــر مســلمی فــرد مدیــر تعالــی
فرهنگــی دانشــگاه در بخــش دیگــری از ایــن
مراســم در راســتای جنایــات اخیــر آل ســعود و
انفجــاری کــه در مســجد شــیعیان رخ داده اســت،
بیانیــه دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید
بهشــتی را قرائــت کــرد.
اعطــای هدایــا و جوایــز متنــوع ،مولــودی
خوانــی و اجــرای برنامــههــای شــاد و اهــدای
 14هدیــه یــک میلیــون ریالــی از ســوی ریاســت
دانشــگاه و 14هدیــه یــک میلیــون ریالــی از ســوی
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه
و  36هدیــه  500هــزار ریالــی از ســوی معــاون
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه از جملــه برنامــه
هــای دیگــر ایــن مراســم بــود.
گفتنــی اســت محوطــه دانشــگاه بــا جمــات
حضــرت امــام خمینــی(ره) در وصــف امــام
زمان(عــج) و حضــرت آیــت ا ...خامنــه ای رهبــر
معظــم انقــاب اســامی در کالم امــام خمینــی(ره)
مزیــن شــده بود.همچنیــن نمایشــگاه پوســتر و
عکــس؛ زندگــی بــه ســبک روح ا ،...حرکــت امــام
از هجــرت تــا رحلــت و مــن محجبــه ام نیــز در
فضــای محوطــه دانشــگاه برپــا شــده بــود.

آســمان ،لبخند می زد و ماه هم...
مــوالی مهربانی ها بود و نخل خرما هم...
حــس شیرینیســت کــه اولیــن پیشــوایت ،نهایــت مردانگــی
باشــد و هــم بــازی کــودکان کوفــه ...امیــر دل هــا باشــد
و قــرار بــی قرارهــا ،یــاور نیازمنــدان باشــد و آفریننــده
ی دریــای نیلگــون نهــج البالغــه ،ســاحل آرامــش روزگار
باشــد و طوفانــی بــی پایــان در برابــر ســتم هــای زمانــه...
ــدر را بهانــه
زمانــه ای کــه مردمانــش َقــدر ندانســتند و َق َ
کردنــد بــرای از دســت دادن ایــن بهــا...
چــاه هایــی از دلتنگی بود و آه هایی از غم هم...
نویسنده :زهرا پازکی حــس زیباییســت کــه بدانــی نهــال وجــود مبــارک امــام
دانشجوی پرستاری نوازشــگرت از همــان روزهــای خردســالی ،نــزد پیامبــر
ایمــان شــکل گرفــت و ریشــه دوانیــد ...ایــن گونــه بــود
کــه مرهــم دردهــای کهنــه ی بانــوی آب و آیینــه گشــت
و محــرم رازهایــش ...و گل هایــی تقدیــم آفرینــش کردنــد
بــه خــوش بویــی عطــر بهشــت...
کریــم اهــل بیــت یکــی از ایــن گل هاســت؛ بــاران مهــرش
را مــی نــوازد بــر تمــام قلــب هــای پژمــرده و دســت هــای
آســمانی اش بــه دعــا بلنــد مــی شــود بــرای جــان هــای
خســته...
حــس دلنشینیســت کــه دومیــن اختــر تابنــاک آســمان
عشــق ،ســتاره ی درخشــانی باشــد کــه چشــم و چــراغ

دیــن اســت و بخواهــی برایــش گنبــدی از طــا بســازی...
تــا آشــیانه یابــد کبوتــر بقیــع ...تــا هــم نــوا شــود بــا
کبوترهــای حــرم ضامــن آهــو و کمــی کــم شــود از ایــن
همــه غربــت غریــب...
ایــن ســتاره ،شــادی بخــش پیامبــر رحمــت اســت کــه
زمزمــه هــای کرامتــش فــرا گرفــت گســتره ی هســتی را و
جانشــینی نیکــو شــد بــرای جایــگاه ملکوتــی پــدر...
گرمــای ایــن دو خورشــید اســت کــه جــان را قــرار مــی
بخشــد و عشــق را معنــا...
باران عشــق بود که می بارید و عطر خدا هم...

به کوشش :حسن محمدی فرجادی
مسئول واحد قرآن و عترت مدیریت امور فرهنگی

در مرحلــه نخســت بايــد بكوشــيم روزه مــا
كامــل و واقعــى باشــد؛ آن گاه اثــر آن تــا ســال
آينــده؛ بلكــه بــراى هميشــه باقــى مــى مانــد.
دو عمــل مهــم بايــد انجــام شــود تــا اثــر روزه
تــا مــاه مبــارك رمضــان بعــدى باقــى بمانــد:
 .1پرهيــز از آنچــه كــه موجــب زايــل شــدن
اثــر روزه مــى شــود .علــت غايــى روزه دســتيابى
بــه «تقــوا» (دورى از گنــاه) اســت؛ چــه اينكــه
گنــاه بــا غايــت و هــدف روزه منافــات دارد و
در تعــارض اســت و مــا هنگامــى مــى توانيــم از
اثــر روزه (تقــواى الهــى) بــه طــور مســتمر بهــره
منــد شــويم كــه رفتارمــان ،همســو و هــم جهــت
و در راســتاى پرهيــزگارى باشــد.
 .2عــاوه بــر اجتنــاب از گنــاه ،بايــد ارتبــاط
خــود را بــا آنچــه در مــاه مبــارك رمضــان انجــام
داده ايــم ،قطــع نكنيــم؛ يعنــى ،بــراى تقويــت
آثــار روزه ،گاهــى روزه بگيريــم .البتــه ايــن روزه
هــا واجــب نيســت؛ ولــى از نظــر كيفيــت بايــد
بــه همــان صورتــى باشــد كــه در مــاه مبــارك
رمضــان روزه مــى گيريــم؛ يعنــى ،همــه اعضــا و
جــوارح مــا روزه باشــد.
امــام باقــر (ع) فرمــود« :دوســت داشــتنى
تريــن عمــل نــزد خداونــد ،عملــى اســت كــه
بنــده آن را ادامــه دهــد؛ هــر چنــد انــدك
باشــد» و يكــى از داليــل اســتمرار عمــل ،حفــظ

و بقــاى اثــر آن اســت .از نظــر علمــى و تجربــى
نيــز ايــن حقيقــت ثابــت شــده اســت كــه بــراى
مانــدگارى يادگيــرى و نهادينــه شــدن صفــات
اخالقــى و معنــوى ،يــك فرآينــد دو مرحلــه اى
را بايــد طــى كــرد :شــكل گيــرى و تثبيــت و
بقــا.
هــر مهارتــى كــه انســان بــه دســت مــى آورد،
بــراى تثبيــت و بقــاى آن ،بايــد ارتبــاط خــود
را بــا آن مهــارت ـ اگــر چــه بــه صــورت انــدك
ـ حفــظ كنــد .ايــن مطلــب در مــورد مســائل
معنــوى و اخالقــى نيــز صــدق مــى كنــد؛ يعنــى،
اگــر مــى خواهــد اثــرات مــاه مبــارك رمضــان ،نه
تنهــا تــا مــاه رمضــان بعــدى حفــظ شــود؛ بلكــه
بــه عنــوان يــك ســرمايه معنــوى بــراى هميشــه
باقــى بمانــد ،بايــد ارتبــاط خــود را بــا ايــن مــاه
حفــظ كنــد.
از ايــن رو توصيــه مــى شــود بعــد از مــاه
مبــارك رمضــان ،گاهــى روزه بگيريــد و تــاوت
قــرآن را ـ هــر چنــد روزى يــك صفحــه ـ قطــع
نكنيــد و دعاهــاى مربــوط بــه مــاه هــاى بعــد از
رمضــان را هــر روز بخوانيــد.
منابع :مجموعه آثار شهید مطهری
سایت تبیان

• مشق شب مدیران سازمان
مدیــران ســازمان چــه وظیفــه ای دارنــد؟ آیــا اصــا بــرای آن مشــق و
تکلیفــی در نظــر گرفتــه انــد؟ در ذهــن بســیاری از کارمنــدان گذشــته،
مدیــر کســی اســت کــه فــرش قرمــز زیــر پایــش پهــن مــی کننــد ،حــق
مدیریــت مــی گیــرد ،بهتریــن حقــوق را کســب مــی کنــد ،از ماشــین و
راننــده اختصاصــی اســتفاده مــی کنــد .بلــه در فرهنــگ مدیریــت واقعــا
ایــن امتیــازات را بــه مدیــر مــی دهنــد ولــی در ازاء خدمــات و وظایفــی.
وظایفــی کــه ســازمان را بــه اهدافــش مــی رســاند و موجــب رشــد و
توســعه آن مــی گــردد .در تعاریــف مدیریــت نقــل شــده اســت کــه
مدیریــت بکارگیــری نیــروی انســانی و منابــع مالــی در راه رســیدن بــه
هــدف اســت .بــه زبــان ســاده تــر مدیریــت ،گروهــی از افــراد را کــه بــا
یکدیگــر هــم هــدف هســتند بــا بکارگیــری منابــع مالــی از راه میانبــر و
کــم هزینــه بــه مقصــد مــی رســاند .از ســال  1878کــه فردریــک تیلــور
اولیــن تئــوری مدیریــت را مطــرح نمــوده اســت تاکنــون تئوریهــای
زیــادی مطــرح شــده اســت کــه هرکــدام بــه نکتــه ای تاکیــد داشــته انــد.
کــه مــی تــوان بــه تئــوری علمــی ،تئــوری بوروکراســی ،روابــط انســانی،
سیســتمی ،مشــارکتی ،آشــوب ،قارچــی ،مدیریــت در ســایه ،تئــوری
ارزش مــدار ،مدیریــت اســتراتژیک ،اقتضایــی ،مدیریــت کیفیــت و .....
اشــاره نمــود .دیــدگاه متخصصیــن و کارشناســان بــه مدیریــت متفــاوت
اســت عــده ای آن را علــم و گروهــی آن را مهــارت و بخــش دیگــری آن
را هنــر مــی داننــد و عــده ای نیــز معتقدنــد مدیریــت آمیــزه ای از علــم،
مهــارت و هنــر اســت .مدیریــت را هــر چــه بگیریــم کلیــد ســعادت و
شــقاوت ملــت هــا ،دولــت هــا ،ســازمانها و گروهــا و خانوادهاســت .در
کشــورهای پیشــرفته و صنعتــی بــا مدیریــت صحیــح منابــع انســانی و
مالــی توانســته انــد هــم نیــروی کار را راضــی نگــه دارنــد و هــم عامــل
رشــد و توســعه کشــور باشــند .امــا در کشــورهای جهــان ســوم از جملــه
کشــور عزیزمــان ایــران ،هنــوز بــه اهمیــت مدیریــت و رهبــری علمــی
و حســاب شــده و نقــش آن در توســعه کشــور بــه حــد کافــی و وافــر
توجهــی نشــده اســت .لــذا انتصــاب و عــزل هــا براســاس اهــداف ســازمان
هــا نیســت و بیشــتر براســاس منافــع احــزاب و گروهاســت .هــر نــوع
مدیریتــی کــه در یــک ســازمان پیــاده شــود ،دارای پنــج نــوع وظیفه
عمومــی اســت کــه هــر مدیــر یــا زیردســتان آن مدیــر بــا مقایســه
عملکــرد هــا بــا ایــن وظایــف مــی تواننــد بدانــد آیــا وظایــف یــک
مدیــر بــه خوبــی انجــام مــی شــود یــا خیــر؟ ایــن وظایــف شــامل
رهبــری ،برنامهریــزی ،ســازماندهی ،هماهنگــی و نظــارت
مــی باشــد .البتــه ایــن فهرســت براســاس دیــدگاه هــای
مختلــف زیــاد و کــم نیــز مــی شــود .در ایــن مقالــه و
مقــاالت آتــی تــاش شــده اســت تــا مطالبــی هــر چنــد
کوتــاه دربــاره ایــن وظایــف بیــان گــردد و تــا بــه فضــل
الهــی قدمــی هرچنــد کوتــاه در جهــت توســعه فرهنــگ
مدیریــت برداشــته شــود.
 )1رهبری:
رهبــر کســی اســت کــه زیردســتانش او را قبــول
دارنــد و سردســته بــودن او را بــه دالیــل مختلــف از
جملــه برتــری علمــی اش ،تخصــص اش ،معنویــت اش
و قدرتــش و  ...مــی پذیرنــد و از او حــرف شــنوی دارنــد.
تفــاوت بیــن مدیــر و رهبــر در ایــن اســت کــه مدیــر را
از طــرف مســئولین بــاال منصــوب مــی کننــد ولــی رهبــر
را زیردســتان بــرای ریاســت خــود انتخــاب مــی کننــد.
مدیــر کــه از ســوی مســئولین بــرای اداره یــک واحــد
انتخــاب مــی شــود بــرای موفقیــت نیــاز بــه جایــگاه
رهبــری نیــز دارد یعنــی بایــد ســعی کنــد بــا رفتــار و

کــردار شایســته در قلــب کارکنانــش نفــوذ کنــد تــا آنــان بــا جــان و دل
دســتوارتش را بپذیرنــد زیــرا در غیــر ایــن صــورت بایــد بــا زور قانــون و
اجبــار ،دســتوراتش را بــه کرســی بنشــاند کــه ایــن نــوع مدیریــت بــدون
هیــچ آیــه و دلیلــی نتیجــه اش همیــن مــی شــود کــه در اکثــر ســازمان
هــا و ارگان هــا شــاهد و نظاگــر آن هــا هســتیم.
امــا نکتــه مهــم در رهبــری ایــن اســت کــه آیــا رهبــر بایــد در حیــن
انجــام وظیفــه بــه کارکنــان توجــه داشــته باشــد یــا بــه انجــام وظیفــه و
ماموریــت هــای مهــم ســازمان تاکیــد کنــد .ایــن جاســت کــه کارکنــان
از اصطــاح مدیــر خشــک و خشــن بــرای معرفــی مدیــر وظیفــه مــدار
و اصطــاح مدیــر مهربــان و خونگــرم را بــرای معرفــی مدیــر رابطــه
مــدار انتخــاب مــی کننــد .مدیــر بایــد میانــه را برگزینــد یعنــی هــم در
بــه دســت آوردن دل کارکنــان و درک مشــکالت و نیازهــای آنــان یــد
طوالیــی داشــته باشــد و هــم ماموریــت هــای ســازمان را بــه فراموشــی
نســپارد.
یکــی از ماموریــت هــای مهــم رهبــر تقویــت انگیــزه کارکنــان خــود
اســت .او بــا توجــه بــه ســطح رشــد یافتگــی و نیازهــای کارکنــان خــود
مــی توانــد از مشــوق هــای مختلــف اســتفاده کنــد .او بایــد تــک تــک
کارکنانــش را رصــد کنــد و عامــل انگیــزه آن هــا را کشــف کنــد یــا بــه
قــول عــوام رگ خــواب آن هــا را پیــدا کنــد .کارمندانــی کــه هشتشــان
گــرو نهشــان اســت بیشــتر از همــه تحــت تاثیــر مشــوق هــای مالــی قــرار
مــی گیرنــد .عــده ای دیگــر بــه دنبــال کســب موفقیــت و بــه دســت
آوردن جایــگاه و پســت هســتند و عــده ای بــه دنبــال تحســین شــدن
و دیــده شــدن هســتند و گروهــی هــم همــه ایــن مشــوق هــا را یــک
جــا مــی خواهنــد .مدیــر بــا فراهــم ســاختن همــه ایــن نــوع مشــوق هــا
مــی توانــد کارکنــان بــی انگیــزه و کــم انگیــزه خــود را بــه ســوی اهــداف
ســازمان ســوق دهــد.
ادامه دارد....

نویسنده :فرشته میرزایی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
و کارشناس مسئول امور اجتماعی مدیریت فرهنگی

بازدید دانشجویان بورسیه غیرایرانی
دانشگاه از اولین شهر خشتی جهان
بــه منظــور ارتقــاء و ترویــج ســبک زندگــی
ایرانــی ،اســامی اردوی فرهنگــی یــزد ویــژه
 40نفــر از دانشــجویان بورســیه غیــر ایرانــی
از بیســت و پنجــم لغایــت بیســت و هشــتم
اردیبهشــت مــاه برگــزار گردیــد.
در ایــن اردو کــه بــا هــدف معرفــی ابنیــه
تاریخــی یــزد و اصالــت ایرانی-اســامی برگــزار
گردیــده بــود ،بــا حضــور کارشناســان میــراث
فرهنگــی یــزد توضیحــات الزم در اختیــار
دانشــجویان قــرار گرفــت.
همچنیــن از ســازمان میــراث فرهنگــی بســته
کاملــی شــامل نقشــه ،ســی دی ،کتــاب و
بروشــورهای معرفــی یــزد ،بــه همــراه ترمــه بــه
عنــوان ســوغات بــه دانشــجویان اهــداد گردیــد.
تقدیر از جانبازان معاونت دانشجویی و
فرهنگیدانشگاه
بــه مناســبت فرارســیدن والدت حضــرت
ابولفضــل العبــاس علیــه الســام ،گرامیداشــت
روز جانبــاز ،طغرایــی مشــاور اجرایــی معاونــت
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه و جمعــی از
مدیــران ایــن حــوزه بــا حضــور در مدیریــت هــا
و واحدهــای معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی
دانشــگاه ایــن روز را بــه جانبــازان ایــن معاونــت
تبریــک گفتنــد.
در ایــن بازدیــد طغرایــی و هیــأت همــراه بــا
اهــدای شــاخه گل و هدیــه از تمامــی جانبــازان
ایــن معاونــت قدردانــی و بــرای آنــان آرزوی
توفیــق و ســامتی نمودنــد.
بن کارت الکترونیکی خرید کتاب
طبــق روال ســال هــای گذشــته و بــا عنایت به
بــذل توجــه و حمایــت معاونــت توســعه مدیریــت
و منابــع دانشــگاه و بــا پیگیــری هــای مســتمر
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه و امــور
مالــی ایــن معاونــت ،در ســریعترین زمــان ممکن،
تعــداد  8600عــدد بــن الکترونیــک کتــاب معادل
هــر نفــر ( 400/000چهارصــد هــزار) ریــال تهیــه
گردید.
همچنیــن ایــن بــن در بین دانشــجویان شــاغل
بــه تحصیــل در دانشــگاه بــه نمایندگان دانشــکده
هــای دانشــگاه تحویل شــد.
الزم بــه ذکــر اســت دانشــجویان عزیــز مــی
تواننــد بــه نماینــدگان معاونــت دانشــجویی و
فرهنگــی در دانشــکده مربوطــه مراجعه و نســبت
بــه دریافــت بــن کارت الکترونیــک خریــد کتــاب
خــود اقــدام نماینــد.

شــرکت گســترده دانشــگاهیان در
جشــنواره قــرآن و عتــرت
بــه کوشــش واحــد قــرآن و عتــرت مدیریــت
امــور فرهنگــی ،مرحلــه دانشــگاهی مســابقات
کتبــی قــرآن و عتــرت بیســتمین جشــنواره قرآن
و عتــرت کارکنــان و اســاتید دانشــگاه هــای علــوم
پزشــکی در تاریــخ هفدهــم و هجدهــم خردادمــاه
و بــه صــورت همزمــان در پنــج حــوزه امتحانــی
ورامیــن ،فیروزکــوه ،دماونــد ،مرکــز پزشــکی،
آموزشــی و درمانــی امــام حســین(ع) و دانشــکده
پزشــکی برگــزار گردیــد.
شــایان ذکــر اســت در ایــن مســابقات 580
کارمنــد و  36عضــو هیــأت علمی ثبت نــام نمودند
کــه دانشــگاه حائــز رتبــه چهــارم اســاتید و رتبــه
ســوم کارکنــان از نظــر تعــداد ثبــت نــام کنندگان
در جشــنواره در بیــن دانشــگاه های علوم پزشــکی
کشــور گردیــد.
ضمنــاً در جلســه آزمــون مســابقات کتبــی
قــرآن و عتــرت تعــداد  416کارمنــد و عضــو هیأت
علمــی شــرکت نمودنــد.
موفقیت یکی از دانشجویان به عضویت در
تیم ملی فوتبال دانشجویان پسر
بــه گــزارش مدیریــت تربیــت بدنــی دانشــگاه:
محمــد مــرادی الوار دانشــجوی رشــته بهداشــت
و عضــو تیــم فوتبــال دانشــجویان دانشــگاه
توانســت پــس از راهیابــی بــه اردوی تیــم ملــی
دانشــجویان کشــور ،موفــق بــه عضویــت در
تیــم ملــی دانشــجویان پســر در پســت دروازه
بانــی گــردد.
همچنیــن تیــم بســکتبال دانشــجویان پســر
دانشــگاه کــه در فصــل حاضــر در حــال تمریــن
مــی باشــند در تاریــخ چهــارم خــرداد مــاه در
مســابقات چهارجانبــه بســکتبال دانشــجویان
کــه بــه میزبانــی دانشــگاه تهــران برگــزار
گردیــد ،بــه رقابــت پرداختنــد.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن مدیریــت کلیــه
ســالن هــای ورزشــی خوابــگاه هــای پســران
و دختــران را بــا وســایل بدنســازی مــدرن و
تفریحــی از جملــه میــز فوتبــال دســتی ،دمبــل،
تنیــس روی میــز و دارت تجهیــز کــرد.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده
سالمت ،ایمنی و محیط زیست
در خوابگاه سمیه
در آســتانه هفتــه خوابــگاه هــا و بــا هــدف
ایجــاد همدلــی بــا دانشــجویان ،دکتــر وزیــری
معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــکده
ســامت ،ایمنــی و محیــط زیســت بــه همــراه
جمعــی از اســاتید ایــن دانشــکده از خوابــگاه
دخترانــه ســمیه بازدیــد نمودنــد.
وی ضمــن ایــن بازدیــد ،از نزدیــک بــا
دانشــجویان بــه گفتگــو و تبــادل نظــر پرداخت.
همچنیــن ،دکتــر وزیــری ضمــن آرزوی توفیــق
و اظهــار رضایــت از شــرایط و امکانــات موجــود
در خوابــگاه ،در خصــوص مســاعدت در زمینــه
هــای مــورد درخواســت دانشــجویان ســاکن در
خوابــگاه ،اعــام آمادگــی نمــود.
الزم بــه ذکــر اســت در حــال حاضــر بالــغ بــر
 500نفــر دانشــجوی دختــر از دانشــکده هــای
توانبخشــی ،پیراپزشــکی و ســامت-ایمنی و
محیــط زیســت در خوابــگاه فــوق ســاکن مــی
باشــند.

عیادت از جانبازان دفاع مقدس
واحــد اردوئــی و گردشــگری مدیریــت تعالــی
فرهنگــی و فعالیــت هــای فــوق برنامه دانشــگاه،
اردوی بازیــد از آسایشــگاه جانبــازان ثــارا ...را
در روز ســه شــنبه مــورخ  29اردیبهشــت مــاه
ویــژه  40نفــر از خواهــران و بــرادران دانشــجوی
دانشــکده پیراپزشــکی برگــزار کــرد.
در ایــن برنامــه کــه همزمــان بــا ســاعت
فرهنگــی دانشــکده بــود ،دانشــجویان بــه
عیــادت جانبــازان عزیــز دفــاع مقــدس نائــل
آمــده و بــه اهــدای هدایــا و گفتگــو بــا جانبازان
پرداختنــد.
همچنیــن جانبــازان نیــز بــه بیــان خاطــرات
جنــگ تحمیلــی پرداختــه و دانشــجویان را بــه
مراقبــت و حفــظ ارزش هــای اســامی ،ملــی
و تــاش جهــت دســتیابی بــه پیشــرفت هــای
علمــی توصیــه نمودنــد.

نشســت مدیــر مســئوالن نشــریات
دانشــجویی
بــه همــت دبیرخانــه کمیتــه ناظــر بــر
فعالیــت نشــریات دانشــگاهی ،نشســت مدیــر
مســئوالن نشــریات دانشــجویی در روز ســه
شــنبه 22اردیبهشــت مــاه برگــزار گردیــد.
ایــن نشســت کــه بیشــتر بــا هــدف هــم
اندیشــی و تبــادل افــکار و اندیشــه هــای مدیــر
مســئوالن نشــریات بــا یکدیگــر برگــزار شــد،
مدیــر مســئوالن نشــریات ســام ،ایســتگاه
نیایــش ،مــرآت ،پــاک ،مبیــن ،منتظــران
ظهــور ،ســروش حــق ،بــاور ،درنــگ و ســرزده
همچنیــن نماینــده مدیــر مســئول نشــریه
مشــکات نیــز حضــور داشــتند.
در ایــن جلســه مدیــر مســئوالن شــرکت
کننــده ضمــن طــرح مشــکالت پیــش روی
نشریاتشــان بــه همفکــری و ارائــه راهــکار هــای
اجرایــی بــرای یکدیگــر پرداختنــد.
الزم بــه ذکــر اســت اختصــاص بودجــه
بیشــتر بــه نشــریات ،برگــزاری کارگاه مخصوص
اصحــاب نشــریات ،تقدیــر از نشــریات برتــر،
برگــزاری جشــنواره مخصــوص مطبوعــات و ...
از مطالبــات دانشــجویان شــرکت کننــده در
ایــن نشســت بــود.

کارگاه آموزشی خبرنگاری ویژه دانشجویان
دبیرخانــه کمیتــه ناظــر بر نشــریات دانشــگاه
اقــدام بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی خبرنــگاری
در تاریــخ  28اردیبهشــت مــاه نمــود.
در ایــن کارگاه کــه بــه منظــور ایجــاد فرصت
هــای فراگیــری روزنامــه نــگاری و ارتقــای
ســطح دانــش عمومــی و تخصصــی اصحــاب
نشــریات برگــزار گردیــد ،مهنــدس باقــری بــه
عنــوان مــدرس و اعضــای هیــات تحریریــه
نشــریات پــاک ،نجــوا ،مشــکات ،بــاور ،مبیــن،
مــرآت ،کولــه پشــتی نیــز حضــور داشــتند.
همچنیــن در ایــن کارگاه آموزشــی تــاش
شــد تــا ضمــن آشــنایی اصحــاب نشــریات بــا
اصــول کلــی نشــریات دانشــگاهی ،بــا مهــارت
هــای خبرنــگاری در نشــریات دانشــگاهی
نیــز آشــنا شــوند و بســتری فراهــم گــردد تــا
گامــی مثبــت جهــت اســتعداد یابــی و پــرورش
خالقیــت آنــان فراهــم شــود.
بررسی بیانیه لوزان با حضور
ـل
ـ
قبی
ـن
ـ
ای
ـد
ـ
گردی
الزم بــه ذکــر اســت مقــرر
دانشجویان
ـای
ـ
ه
ـکده
ـ
دانش
ـه
ـ
کلی
کارگاه هــای آموزشــی در
بــه همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه،
گردد.
تابعــه دانشــگاه برگــزار
کرســی آزاد اندیشــی بــا موضــوع بررســی
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خــرداد مــاه در تــاالر ابــن ســینا دانشــکده
اجرای طرح آزمایشی توزیع میوه و
پزشــکی برگــزار گردیــد.
سبزیجات تازه در خوابگاه ها
در ایــن جلســه موافقــان و منتقــدان بیانیــه
در
دانشــجویی،
اداره تغذیــه مدیریــت امــور
لــوزان بــا یکدیگــر بــه بحــث و مناظــره
دانشــجویان
تغذیــه
راســتای بهبــود وضعیــت
پرداختنــد و دالیــل موافقــت و مخالفــت خــود
ســاکن خوابگاههــا و ایجــاد تنــوع در برنامــه را بیــان نمودنــد .همچنیــن منتقــدان از نگرانــی
غذایــی ،و بــا توجــه بــه نظرســنجی انجــام هــای خــود دربــاره بازرســی هــای مراکــز
شــده از دانشــجویان و درخواســت مبنــی بــر نظامــی و محــدود شــدن فعالیــت هــای هســته
افزایــش میــزان میــوه و ســبزیجات در کنــار ای و لغــو تحریــم هــا ســخن گفتنــد و طــرف
شــام خوابگاهــی و بــه منظــور افزایــش میــزان آمریکایــی را غیــر قابــل اعتمــاد دانســته و
دریافــت فیبرهــای غذائــی ،ویتامیــن هــا و مقاومــت و هوشــیاری و تیزبینــی تیــم مذاکــره
امــاح (برابــر بــا اســتانداردهای تغذیــه ای ) کننــده را چــاره برطــرف ســاختن برخــی از
تصمیــم گرفــت ،در یــک طــرح آزمایشــی ،ایــن نگرانــی هــا دانســتند .موافقــان نیــز از
عــاوه بــر میــوه هایــی کــه بــه صــورت یــک بیانیــه حمایــت مقــام معظــم رهبــری از تیــم
روز در میــان در کنــار غــذا توزیــع مــی گــردد ،مذاکــره کننــده و بــه رســمیت شــناختن غنــی
ســازی هســته ای توســط طــرف گــروه 5+1
هفتــه ای یــک بــار ســه نــوع میــوه بــه همــراه و لغــو تحریــم هــا و بازرســی هــای مدیریــت
یــک بســته ســاالد کاهــو بــه عنــوان یکــی از شــده ســخن گفتنــد.
ســه منــوی غذایــی شــام خوابگاهــی در نظــر
همچنیــن در ایــن جلســه دانشــجویانی کــه
گرفتــه شــود.
قبــل از برگــزاری جلســه و در جریــان برپایــی
ســه
روز
از
طــرح
ایــن
اســت
ذکــر
شــایان
کرســی آزاداندیشــی بــرای اعــام نظراتشــان
خوابگاههــا
ســطح
در
مــاه
خــرداد
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شــنبه،
ثبــت نــام کــرده بودنــد ،براســاس قرعــه کشــی
بــه اجــرا درآمــد کــه بــا اســتقبال بــی نظیــر پشــت تریبــون رفتنــد و در موافقــت و یــا
مخالفــت بیانیــه صحبــت کردنــد.
دانشــجویان روبــرو شــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا مدیریت مناســب
منــوی غذایــی مذکــور بــه دلیــل داشــتن
فیبــر غذایــی بــاال و ویتامیــن هــای فــراوان ،در خــود دانشــجویان ،موافقــان و مخالفــان بیانیــه
بهبــود وضعیــت تغذیــه دانشــجویان خوابگاهــی لــوزان در جــو و فضــای دوســتانه و صمیمــی به
بیــان نظــرات و دیــدگاه هــای خــود پرداختنــد.
بســیار مفیــد اســت.

نقــش جوانــان در ظهــور امــام
زمان(عــج)
کانــون آرامــش مدیریــت تعالــی فرهنگــی و
فعالیــت هــای فــوق برنامــه دانشــگاه بــا همــکاری
خانــه شــهریاران جــوان شــهرداری تهــران بــه
مناســبت میــاد بــا ســعادت حضــرت علــی
اکبــر(ع) و روز جــوان در روز ســه شــنبه مــورخ
پنــج خــرداد مــاه پذیــرای رائفــی پــور در تــاالر
امــام خمینــی(ره) بــود.
در ایــن برنامــه رائفــی پــور ضمــن اشــاره بــه
محوریــت نقــش جــوان در ظهــور حضــرت مهدی
(عــج) بــه اعتقــاد مشــترک همــه جهانیــان بــه
وجــود یــک منجــی در آخــر زمــان اشــاره نمــود.
وی گفــت :در مکاتبــی بــه معــاد اعتقــادی ندارنــد،
بــه ظهــور یــک منجــی کــه بشــریت را از جهــل
و ظلــم نجــات دهــد ،اعتقــاد دارنــد .رائفــی پــور
در ادامــه صحبــت ،بــه حدیثــی از حضــرت نبــی
اکــرم(ص) اشــاره نمــود .همچنیــن وی در ادامــه
ســخنرانی خــود روزگار عصــر حاضــر را در نــوع
ظلــم و ســتم بــا روزگار حضــرت یحیــی ،جرجیس
و زکریــا مقایســه نمــود و ظلــم مــردم آن روزگار
را بــا جنایــات گــروه تروریســتی داعــش مســاوی و
مشــابه دانســت.
همچنیــن در ایــن برنامــه رحیمــی مدیــر
ســاماندهی خانــه شــهریاران جــوان بــه تشــریح
برنامــه هــای ایــن نهــاد پرداخــت و پورصباغیــان
نیــز بــه عنــوان نماینــده هیــات موســس کانــون
آرامــش بــه اهــداف و فعالیــت هــای ایــن کانــون
اشــاره نمــود.
دانشجویان بسیجی در اردوی لواسانات
بــه همــت مدیریــت امــور فرهنگی دانشــکده
پیراپزشــکی و بســیج دانشــجویی دانشــکده
اردوی یــک روزه فرهنگــی ،تفریحــی لواســانات-
آهــار در روز پنجشــنبه مــورخ هفتــم خــرداد
مــاه ویــژه دانشــجویان خواهــر بســیجی برگــزار
گردیــد.
در ایــن اردو دانشــجویان پــس از زیــارت
آســتانه مبــارک امامــزادگان زاهــد و طاهــر و
اقامــه نمــاز ظهــر و عصــر بــه امامــت حجــت
االســام والمســلمین نخعــی مقــدم سرپرســت
معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی در دانشــکده
پیراپزشــکی بــا پیــاده روی از طبیعــت مفــرح
آبشــار روســتای شــکر آب دیــدن نمودنــد.
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن اردو بــه
دانشــجویان هدیــه فرهنگــی نیــز اعطــاء گردید.

نویسنده :زینب رضی
دانشجوی پرستاری

یــک لــذت هایــی در زندگــی هســت :ســاده و
کوچــک! لــذت هایــی کــه اگــر نباشــند روزهایمــان
طعــم گــس مــی گیــرد .اما دقیقـاً بــه همین انــدازه
کــه مهــم هســتند نادیــده گرفتــه مــی شــوند .مــا
اســم ایــن لــذت هــا را مــی گذاریــم پاپیــون! پاپیون
هــای رنگــی کوچکــی کــه بــرای تزئیــن زندگــی
مــان بــه گوشــه گوشــه ی روزهایمــان مــی آویزیــم!
مــا مــی خواهیــم ســاختن ایــن پاپیــون هــای
رنگــی زندگــی را بــه هــم یــاد بدهیــم تــا نمــای
روزهایمــان زیباتــر شــوند و یادمــان باشــد بــرگ
هــای زندگــی ســاخته شــده از همیــن قســمت
هــای ســاده و کوچــک...
بــرای همــه ی مــا پیــش آمــده کــه گاهــی شــب
هــا از خســتگی زیــاد خوابمــان نمــی بــرد! ..از یــک
طــرف بــه طرفــی دیگــر مــی غلتیــم امــا بــاز هــم
بــی فایــده اســت! ایــن جــور وقــت هــا توصیــه
هــای زیــادی مــی شــود مثــل خــوردن یــک لیــوان

شــیر یــا دوغ کــم نمــک ...یــک عــدد مــوز یــا یــک
پرتقــال ...خوانــدن یــک صفحــه کتــاب یــا خیلــی
توصیــه هــای دیگــر کــه هرکــدام در نــوع خــود
مفیــد و موثــر هــم هســتند ...امــا یــک کار راحــت
تــر و جــذاب تــر هــم وجــود دارد :برگردانــدن
بالشــت زیــر ســرتان! ممکــن اســت تعجــب کنیــد
امــا حتمـاً بــا تصــور خوابیــدن روی قســمت خنــک
بالشــت شــما هــم االن لبخنــد زده ایــد!
مطمئنـاً اکثــر مــا به صــورت ناخــودآگاه شــب ها
ایــن کار را انجــام مــی دهیــم ...همیــن کــه چشــم
هایمــان کمــی گــرم مــی شــود و خــواب آلودگــی
بــه ســراغمان مــی آیــد بالشــت را از زیــر ســرمان بر
مــی گردانیــم و ســرمان را روی آن طــرف خنــک تر
مــی گذاریــم و از همیــن جــا بــه بعــد دیگــر چیزی
یادمــان نمی آیــد!....
روزهایتــان گــرم و تابســتانتان پــر از خنکــی های
لذتبخــش باد!

نمــی دانــم بــه کجــا مــی رویــم .ایــن روزهــا همــه
خســته انــد .نــگاه هــا آنقــدر ســرد و منجمــد شــده انــد
کــه از ســردی آن مــی شــود ســرما خــورد و خــود را
ســرماخورده بنامیــم .محبــت و دوســتی هــا بوی شــعار
مــی دهــد و از نــگاه دوســتان روشــنفکر ایــن روزهــا،
کســی در مــورد ایــن مســائل حــرف بزنــد آدمی اســت
بــس بیــکار!! ایــن روزهــا حــرف زدن در مــورد مهــر
و عطوفــت جــرأت مــی خواهــد و ایــن واژه هــا فقــط
در قــاب هــای فلــزی و چوبــی نگاشــته شــده انــد نــه
درقلــب مــا .در ایــن روزهــا برنامــه هــای نصــب شــده
اندرویــد گوشــی هــای همراه کامــل تریــن و معتبرترین
منابــع اطالعاتــی بــرای مــا محســوب می شــوند .کتاب
خوانــدن هــم در ایــن روزهــا صرفـاً در شــب هــای
امتحــان انجــام مــی شــود تــا مبــادا چشــم هــای
نویسنده :داود پیرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سالمت ،ایمنی و محیط زیست
و دبیر کانون فرهنگی طپش (هالل احمر)

 این استعدادشــوداشــته ،مــا کــه نداریم!
 -ایــن پارتــی داشــته بابــا ،مــا از کجــا

به کوشش :زهرا حسینی راد
کارشناس ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی
در مدیریت امور فرهنگی

* حجاب از دیدگاه اسالم
در قــرآن مجیــد بیــش از ده آیــه در مــورد
حجــاب و حرمــت نــگاه بــه نامحــرم وجــود دارد.
یکــی از ایــن آیــات آیــه  59ســوره احزاب اســت
(ای پیامبــر بــه زنــان و دخترانــت و نیــز بــه زنــان
مومنیــن بگــو خود را بپوشــانند تا شــناخته نشــوند
و مــورد اذیــت قــرار نگیرنــد و خداونــد بخشــنده و
مهربان اســت).
حجــاب بــه معنــای یــک پوشــش سراســری
اســت یعنــی زن بایــد همــه اندامــش پوشــیده
باشــد تــا همچــون گلــی لطیــف از دســترس
هوســرانان مصــون و محفــوظ باشــد.
در ســوره نــور آیــه  31نیــز مفصــل در مــورد
حجــاب و حرمــت نــگاه بــه نامحرمــان ســخن بــه
میــان آمــده اســت.
* مفهوم و ابعاد حجاب در قرآن
حجــاب در لغــت بــه معنــای مانــع ،پــرده و
پوشــش آمــده اســت .اســتعمال ایــن کلمــه ،بیش
تــر بــه معنــی پــرده اســت .ایــن کلمــه از آن جهت
مفهــوم پوشــش مــی دهــد کــه پــرده ،وســیله
پوشــش اســت ولــی هــر پوششــی حجاب نیســت،
بلکــه آن پوششــی حجــاب نامیــده مــی شــود کــه
از طریــق پشــت پــرده واقــع شــدن صــورت گیــرد.
حجــاب بــه معنــای پوشــش اســامی بانــوان،
دارای دو بُعــد ایجابــی و ســلبی اســت بُعــد ایجابــی

آن ،وجــوب پوشــش بــدن و بُعــد ســلبی آن ،حــرام
بــودن خودنمایــی بــه نامحــرم اســت و ایــن دو بُعد
بایــد در کنــار یکدیگــر باشــد تــا حجــاب اســامی
محقــق شــود ،گاهی ممکــن اســت بُعد اول باشــد،
ولــی بُعــد دوم نباشــد در ایــن صــورت نمــی تــوان
گفــت کــه حجــاب اســامی محقــق شــده اســت.
اگــر بــه معنــای عــام ،هــر نــوع پوشــش و مانــع
از وصــول بــه گنــاه را حجــاب بنامیــم ،حجــاب می
توانــد اقســام و انــواع متفاوتــی داشــته باشــد یــک
نــوع آن حجــاب ذهنــی ،فکــری و روحــی اســت،
مثــا اعتقــاد بــه معــارف اســامی ماننــد توحیــد
و نبــوت ،از مصادیــق حجــاب ذهنــی ،فکــری و
روحــی صحیــح اســت کــه مــی توانــد از لغــزش ها
و گنــاه هــای روحــی و فکــری ،مثــل کفر و شــرک
جلوگیــری نماید.
عــاوه بــر ایــن ،در قــرآن از انــواع دیگــر حجــاب
کــه در رفتــار خارجــی انســان تجلــی می کنــد ،نام
بــرده شــده اســت مثــل حجــاب و پوشــش در نگاه
کــه مــردان و زنــان در مواجهــه بــا نامحــرم بــه آن
توصیــه شــده انــد.

منابع :تفسیر نمونه قرآن /سوره احزاب آیه 59
تفسیر المیزان /سوره نور آیه 31
کتاب حجاب :استاد شهید مطهری

بیاریم!
 ایــن بابــاش پولــدار بــوده ،مــال مــن کــهنبــوده!
شانس ،ما که نیستیم!
 این خیلی خوشِ
همــه ی ایــن هــا جملــه هــای آشــنایی هســتند .بــا کمــی فکــر کــردن
بــه یادتــان مــی آیــد کــه چــه زمانــی و چــرا ایــن هــا را شــنیده ایــد! بلــه،
درســت اســت؛ وقتــی کــه بــا کســی ،در مــورد یــک فــرد موفــق و پیــروز
صحبــت مــی کردیــد!
در ســه شــماره ماهنامــه تابســتانی قصــد داریــم تــا بــه معرفــی برخــی
از افــراد خــود ســاخته بپردازیــم .افــرادی کــه زمانــی درســت در جایــگاه
آدم هــای عــادی بودنــد و امــروز بــه موفقیــت رســیده انــد .افــرادی کــه از
جنــس خــود مــا هســتند .افــرادی کــه دقیقـاً خــود مــن و شــما هســتیم!
مــن «نگارنــده» قصــد دارم تــا بــه جایگاهــی برســم کــه روزی مــن را بــه
عنــوان یــک فــرد موفــق بــه دیگــران معرفــی کننــد( .عالمــت! الزم نیســت
چــون جــدی گفتــم) اگــر شــما هــم چنیــن هدفــی داریــد مــی توانیــد بــا
خوانــدن ایــن متــن یــک قــدم بــه هــدف خــود نزدیــک شــوید .شــما را بــا
یکــی از ایــن افــراد موفــق آشــنا مــی کنیــم:
پيــر اميديــار بنيانگــذار ايرانيتبــار ســايت  eBayو یکــی از ثروتمندترین
مــردان ایرانی!
امیدیــار در ســال  1346از پــدر و مــادری ایرانــی در پاریــس بــهدنیــا
آمــد ۶ .ســاله بــود کــه بــا خانــواده اش بــه مریلنــد آمریــکا رفــت و در ۱۴
ســالگی بــا نوشــتن برنامــه رایانـهای بــرای کتابخانــه مدرســه پــا بــه دنیــای
رایانــه هــا گذاشــت.
وی از دانشــگاه تافتــز دانــش آموختــه شــد و در بــه در دنبــال کار بــود،
مثــل خیلــی از جــوان هایــی کــه مــا باشــیم! فعالیــت هــای مختلفــی در
زمینــه ی کاری خــود –نــرم افــزار -انجــام داد و ســرانجام بــه ایــده ای
رســید کــه بــه خاطــر آن امــروز از او یــاد مــی شــود.
شــبى در ســال  ۱۹۹۵اميديــار ،مهنــدس جــوان برنامــه نويــس ايرانــى
االصــل ،بــا نامــزدش کــه عاشــق جمــع آوري  Pezبــود (نوعــی شــیرینی
طــرح دار) ،مشــغول خــوردن شــام بــود .نامــزدش از آنکــه شــريکى بــراى
ايجــاد يــک کلکســيون  Pezدر سانفراسيســکو نــدارد گلــه کــرد.

مــا ضعیــف شــود و بــه بیمــاری تأمــل مبتــا شــویم .به
راســتی کارگردانــان ســینمای مــا فهمیــده انــد که فیلم
«عصــر یخبنــدان» و «نــگاه های منجمــد» را کارگردانی
مــی کننــد .ایــن روزهــا صحبت هــای محبت آمیــز زیاد
کــه هنــر کــرده باشــد الیــک مــی خــورد و اندکــی بعــد
وارد آرشــیو گوشــی هایمــان مــی شــود .ایــن روزهــا بــا
پیشــرفت روز افــزون علم و تکنولــوژی دور بودن انســان
هــا از یکدیگــر محســوس اســت .ولــی بــاز ســئوال مــن
ایــن اســت کــه بــا ایــن شــرایط بــه کجــا مــی رویــم.
مقصــد جدیــد کجاســت! .مــی ترســم ایــن نــگاه هــای
ســرد ادامــه پیــدا کنــد و بعدهــا شــود نــگاه یــخ زده
و چــه مــی دانــم شــاید دیگــر نگاهــی در کار نباشــد.
(ادامــه دارد)

نویسنده :شهزاد اسامعیلی
دانشجوی فیزیوتراپی
اميديــار بــه او پيشــنهاد کــرد کــه از اينترنت بــراى پيــدا کردن
شــريک تجــارى اســتفاده کنــد .بنابرايــن وي در وب ســايت کوچــک
خــود بــراى نامــزدش بخشــى را بــراى ايــن موضوع آمــاده کــرد و نــام آن را
 Auction Webگذاشــت .برنامــه اي کــه او بــر روى وب ســايت شــخصى
خــود ايجــاد کــرد و بــه کاربــران امــکان ليســت و عرضــه کــردن وســايل
مختلــف خــود از جملــه کلکســيون نامــزدش را مــي داد.
وقتــي اميديــار بــه مســاله از ديــد خــودش نــگاه کــرد ،شــيفته حــل
چالــش فنــي راهانــدازي يــک بــازار اينترنتــي بــراي حــراج شــد .کار برروي
 eBayاز يــک روز تعطيــل وقتــي اميديــار  ۲۸ســاله بــود ،شــروع شــد .روز
 ۴ســپتامبر  ،۱۹۹۵اوليــن روز کار ســايت حــراج اينترنتــي اميديــار بــود.
خدمــات ايــن ســايت در ابتــدا بــه رايــگان ارايــه شــد و پــس از مدتــي
بــراي تاميــن هزينـ ه هــاي ميزبــان اينترنتــي ،قــرار شــد تــا از هــر حــراج
کميســيون دريافــت شــود.
برپــا کننــده  ، eBayدر آغــاز يــک دســتگاه فتوکپــي را به صــورت آنالين
بــه فــروش گذاشــت و خوشــبختانه خريــدار هــم بــراي آن پيــدا شــد .وقتي
بــه خريــدار اعــام کــرد کــه دســتگاه شکســته اســت ،فــرد خريــدار اظهــار
داشــت کــه «مــن يــک کلکســيونر فتوکپــيهــا هســتم» .ايــن زمانــي بــود
کــه اميديــار متوجــه شــد کــه هــر چيــزي امــکان پذيــر اســت و ايــن آغــاز
بــزرگتريــن ســايت خريــد و فــروش اجنــاس دســت دوم در جهــان بــود...
اميديــار بــا دريافــت مبلــغ ناچيــزي بيــن  ۲۵ســنت تــا دو دالر بــه
فروشــندگان اجــازه داد کــه اجنــاس خــود را بــراى شــرکت در حــراج در
ســايت  eBayمعرفــى کننــد .همچنيــن درصــدى از خريــد و فــروش هــا
بــه او مــي رســيد و بــه ايــن ترتيــب  eBayموجــب شــد کــه فروشــندگان و
خريــداران بــا هــم بــه راحتــى بــه خريــد و فــروش بپردازنــد.
تــا پایــان ســال  ،۱۹۹۸ســایت  ۲/۱ eBayمیلیــون عضــو ۷۵۰،میلیــون
دالر حجــم معامــات و حــدود  ۸میلیــون دالر ســود بــه همــراه داشــت.
حــال بعــد از گذشــت حــدود  ۱7ســال شــرکت بزرگــی بــا بیــش از ۶۰۰۰
کارمنــد و میلیاردهــا دالر
ســهام شــده اســت...
 اووووووه! بــرو بابــا! کــیبــره ایــن همــه راه رو!
شــما مــی توانیــد بــا
گفتــن ایــن جملــه از ایــن
متــن انگیــزه نگیریــد و هیــچ
تغییــری در زندگــی خــود
ایجــاد نکنیــد! یــا اینکــه بــه
دنبــال راه هــای جدیــد بــرای
پیشــرفت باشــید.
انتخــاب بــا خــود خــود
شماســت!

نویسندگان :مهندس مریم السادات ضیاءزاده /کارشناس ارشد محیط زیست
سمانه ضرغام /کارشناس فرهنگی مدیریت امور فرهنگی

در گذشــتههایــی نــه چنــدان دور ،پیــش از آنکــه شــهر جمعیــت چند
ده میلیونــی خــود را بــا ایــن گســتره وســیع تجربــه کنــد ،تنهــا چنــد
محلــه وجــود داشــتند کــه شــهر در همــه آنهــا خالصــه میشــد .در
محلــه هــای قدیمــی ،ارتبــاط همســایگان بــا حــس تعــاون و همیــاری
تــوأم بــوده اســت .ارتبــاط در چنیــن محلــه هایــی از طریــق مراکــز
مذهبــی ،باشــگاه هــای ورزشــی ،قهــوه خانــه هــا و کوچــه هــا صــورت
مــی گرفــت ،امــا امــروزه در محلــه هــای کنونــی ،روابــط همســایگان
تضعیــف شــده و ارتباطــات در محلــه هــا کمتــر شــده اســت؛ از طرفــی
بــا قــوت گرفتــن هــر چــه بیشــتر فضــای شــهر نشــینی و ترافیــک هــای
گســترده شــهرهای امــروزی افــراد تمایــل بیشــتری بــرای برطــرف
کــردن نیازهــای فرهنگــی خــود در محــات محــل ســکونت خــود را دارا
مــی باشــند.
بــر همیــن اســاس اســت کــه تشــکیل مجموعــههایــی بــا عنــوان
ســرای محلــه در مناطــق  22گانــه تهــران براســاس ضوابــط محلــهای
میتوانــد مشــارکت مــردم در امــور فرهنگــی و اجتماعــی را بــه همــراه
داشــته باشــد .در حــال حاضــر بیــش از  ۲۰۰ســرای محلــه در محــات
شــهر تهــران راهانــدازی شــده و بــه فعالیــتهــای مختلــف فرهنگــی،
هنــری و اجتماعــی میپردازنــد کــه اکثــر فعالیــتهــای آن هــا در
تابســتان بـه ویــژه فعالیــتهــای مربــوط بــه اوقــات فراغــت مــی باشــد
از جملــه:
 فعالیت های آموزش شهروندی فعالیت خانه های سالمت فعالیت مجموعه شهربانو فعالیت های ورزشی در سطح منطقه فعالیت مرکز خدمات اجتماعی -فعالیت های فرهنگی و ...

اکثــر قریــب بــه اتفــاق
ســراهای محلــه کالس هــای
آموزشــی یکســانی را برگــزار مــی نماینــد
کــه بــه چنــد مــورد اشــاره مــی نماییــم.
کالس هــا و کارگاه هــای آموزشــی
کارآمــد شــهروندی در ایــن ســرای محلــه
هــا شــامل کارگاه آموزشــی فرهنگــی ترافیــک ،کارگاه آموزشــی
مدیریــت حــل مســله ،کارگاه آموزشــی مدیریــت خشــم شــهروندی،
کارگاه آموزشــی محیــط زیســت ،کارگاه آموزشــی مبــارزه بــا جانــوران
مــوزی و  ....مــی باشــد .خدمــات ورزشــی بــا هــدف مدیریــت امــور
ورزشــی محلــه ،ارتقــای ســطح کیفــی زندگــی شــهروندان و  ...شــامل
کانــون هــای ورزش رقابتــی ،کانــون بــازی هــای مهیــج ،کانــون بــازی
هــای بومــی محلــی ،کانــون بــازی هــای مجــازی و رایانــه ای و  ....مــی
باشــد کــه بــه آمــوزش ورزش هــای مختلــف نیــز مــی پردازنــد .فعالیــت
هــای فرهنگــی نیــز شــامل کانــون هــای مختلــف ادبــی ،عکاســی ،فیلــم،
خوشنویســی ،کانــون هــای آمــوزش هنــری و راه انــدازی نمایشــگاه
هــای آثــار و جــذب عالقمنــدان در رشــته هــای مختلــف ،شناســایی
خبرنــگاران محلــه و  ...مــی باشــد .کانــون هــای قرآنــی شــامل آمــوزش
روخوانــی و روانخوانــی قــرآن کریــم ،کالی هــای آموزشــی تفســیر قــران،
نهــج البالغــه و ...اســت .کالس و کارگاه هــای آموزشــی روانشناســی
مختــص والدیــن و بــازی درمانــی مختــص کــودکان هــم در برخــی از
محلــه هــا اجــرا مــی شــود.
عــاوه بــر کالس هــای مذکــور ،همایــش هــا ،جشــن هــا و ســخنرانی
هــای دوره ای نیــز از دیگــر امکانــات ســرای محلــه هــا مــی باشــد کــه
در زمینــه هــای مختلــف و بــه پیشــنهاد ســاکنین محلــه و بــا در نظــر
گرفتــن شــرایط محلــه برگــزار مــی
گــردد.
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نشانی :ولنجک ،خیابان یمن ،خیابان شهیداعرابی ،جنب بیمارستان
گلبانگ(ماهنامهفرهنگی-خبری-اجتماعی)
آیت ا ...طالقانی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،ساختمان شماره 2
سال چهارم -شماره  – 46تیر ماه  - 1394تیراژ 300
ستاد ،طبقه  ،3روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی
صاحب امتیاز :معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
تلفن22439838-23872352 :
مدیر مسئول :سیدغالمرضا طغرائی
نمابر22439842:
سردبیر :مهناز آزاد
انتقادات و پیشنهادهای خود را از طریق پیامک و یا پست الکترونیکی
مدیر اجرایی :آهوضرغامی
نشریه با ما در میان بگذارید.
هیأت تحریریه :آهو ضرغامی ،سمانه ضرغام ،مهندس مریم السادات
سامانه پیام کوتاه30007469 :
ضیاءزاده ،حسن محمدی فرجادی ،زهرا حسینی راد و فرشته میرزایی
پست الکترونیکیGolbang@sbmu.ac.ir :
هیأت تحریریه دانشجویی :شهزاد اسماعیلی ،زهرا پازکی ،داود پیرانی،
چاپ مقاالت و گفتگوها به منزله تأئید آن ها از سوی مجله نیست،
زینب رضی
بلکه صرفاً انعکاس نظریات مختلف است.
عکس :مسعود آقایی
نشریه در تلخیص مطالب ارسالی آزاد است.
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا) :علیرضا خداداد ،سمیه
هر گونه برداشت از مطالب مجله منوط به کسب اجازه کتبی است.
قلیجی ،عزیز محمدی،سمانه نادی زاده ،حجت االسالم و المسلمین
مطالب و عکس های ارسالی عودت داده نمی شود.
مسعود نخعی مقدم
جهت اشتراک نشریه با ما تماس بگیرید.

