
سرمقــــاله

4       زیاد یاد مرگ کنید زیرا هرکس زیاد از مرگ یاد کند زاهد میگردد و دل به دنیا نمی دهد.    امام صادق)ع(

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.   گاندی

برنامه های پایگاه بسیج دانشجویی شهید چمران:
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ــت  ــا عــرض ســام خدم ــام خــدا. ب ــه ن ب
همراهــان  و  عزیــز  دانشــگاهیان  هــم 
همیشگی مان،بـــه لــــطف پروردگــــار 
از  تــاش جمعــی  و  یــاری  همچنیــن 
درســال  تمنامــه  نشــریه  دانشــجویان، 
1395 تدویــن و شــروع بــه کار کــرد. 
ــانه  ــود رس ــه وج ــر ب ــا نظ ــن راه ب درای
ــه در  ــن ک ــوع و ای ــف و متن ــای مختل ه
عصــر ارتباطــات، دسترســی بــه اطاعــات 
ــل  ــه ســرعت غیرقاب ــای مجــازی ب در دنی
ــردن  ــر ک ــت، منتش ــیده اس ــاوری رس ب
ــه  ــی روب ــای فراوان ــا و اگره ــا ام نشــریه ب
ــا  ــد ت ــث ش ــه باع ــه ک ــا آنچ ــت ام رو اس
ــش رو  ــای پی ــش ه ــه چال ــم هم علیرغ
ــرد و  ــرار گی ــت ق انتشــار نشــریه در اولوی
بــه فرصتــی نــاب تعبیــر شــود ایــن اســت 
ــم  ــر و قل ــاب فک ــجویان اصح ــه دانش ک
ــه  ــرات و اندیش ــان نظ ــرای بی ــی ب محل
هــای خــود و محلــی بــرای نقــد و بررســی 
باشــد،  موجــود  هــای  عقیــده  و  آراء 
ــور  ــه، حض ــر از هم ــند و مهت ــته باش داش
پررنــگ دانشــجویان در عرصــه هــای 
صنفــی و فرهنگــی محســوس تــر بشــود.

امــا مــا نیــز در راســتای پیشــرفت و 
ــرام  ــا احت ــن ب ــان و همچنی ــاء خودم ارتق
بــه نظــرات و پیشــنهادات شــما مخاطبــان 
عزیزمــان نــام نشــریه را از تــم نامــه 
بــه تمرکــز تغییــر دادیــم، باشــد تــا 
ــان  ــت مخاطب ــر مثب ــیم نظ ــته باش توانس
بیشــتری را بــه ایــن نشــریه جلــب کنیــم.

ــیاری  ــکات بس ــه مش ــماره ب ــن ش در ای
پرداختیــم از رفــع فیلتــر و فیلترینــگ 
ــد  ــاالی رش ــا ســرعت ب ــرام ت مجــدد تلگ
نــرخ دالر در ایــن روزهــا تــا بــی تدبیــری 
ــازار.  ــت ب ــران در مدیری مســئولین و  مدی
باگذشــت از همــه ایــن مشــکات ضمــن 
گرامــی داشــت مقــام اســتاد در ایــام 
شــهادت معلــم حکیــم شــهید دکتــر 
ــوزی  ــتادان دلس ــی اس ــری  از تمام مطه
کــه دغـــدغه تحصیــــل دانشــجویان ایــن 
میکنیــم. تشکــــر  دارنــد  را  دانشــگاه 

وهمچنین با تشــکر فراوان از دانشــجویانی 
کــه مــا را در راه  بهتر شــدن یاری میکنند. 
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اســتاد  هــای  یادداشــت 
ص47 ج13،  مطهــری 

بــاال رفتــن از نردبــان ترقــی 
کنــد صــورت میگیــرد.

ــی  ــر بخواهــد ترق انســان اگ
و  دار  ریشــه  و  عمیــق 
ــه  ــد ب ــد بای ــی بکن چارجای
ــود  ــی، خ ــرفت تدریج پیش
را راضــی کنــد زیــرا ترقیــات 
ــرد  ــای خ ــریع ســقوط ه س

دارد. کننــده 
انســان بایــد بــذر بپاشــد 
تــا  کنــد  صبــر  بعــد  و 
ــای  ــد و معن ــع درو برس موق
»العجلــه مــن الشــیطان« 
ــه  ــن گون ــن اســت و ای همی
ــت. ــود اس ــا مقص ــه ه عجل

     نشریه دانشجویی تمرکـز
    دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
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چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است.     امرسون
 

 لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.   دکتر شریعتی

گزارش تصویری

وقتــی کــه شــیر دستشــویی نامرئــی 
میشــه و بــه جــای مایــع دستشــویی 

بهــت وایتکــس میــدن!!!

آقایــی کــه سوســک هــارو میکشــی 
ــاره  ــردار بیچ ــونو ب ــل جنازش حداق

هــا زیــر دســت و پــا هســتن.

از  بهینــه  اســتفاده  مصــــداق 
ــع!! ــوان مان ــه عن ــا ب ــی ه صندل

کاسی که تنها سه ظرفیت دارد!! 
اشتباه نکنید کمبود صندلی نیستاااا

دیدن باقی صندلی ها کار هرکسی                
   نیست!!

یه موقع فک نکنید اینا بدون استفاده افتادن اینجا
هرکــی صندلــی نداشــت تــو کاس تعــارف نکنــه خــودش بیــاد بــرداره، قابــل 

تعــارف نیســت اصــا!! 

ســحریه ســاده اش را خــورد و منتظــر اذان مانــد.
بعــداز خوانـــــدن نمــاز صبــح کمـــی بــه امــور 
ــرون  ــه بی ــرد، ســپس از خان شــخصی اش رســیدگی ک
ــه  ــازه ب ــان ت ــا ن ــاری ب ــرای افط ــود ب ــرار ب ــت ق رف
ــد. ــواده باش ــار خان ــار را درکن ــا افط ــردد ت ــه برگ خان

را  ی  ســفره  همســرش  بــود  افطــار  نزدیــک   
پهــن کــرده بــود و منتظــر نشســته بــود تــا آقــا 
ــد ــد اذان را گفتن ــازه از راه برس ــان ت ــا ن ــید ب جمش

نمیکــرد،  قولــی  بــد  وقــت  هیــچ  آقــا  حــاج 
همیــن  نبــود  هــم  همــراه  تلفــن  پاســخگوی 
کــرد   مــی  بیشــتر  را  همســرش  نگرانــی  هــا 
ســاعت22 همســر و فرزنــد حــاج آقــا کــه دیگــر 
بــه تمــام مــکان هایــی کــه حــدس مــی زدنــد 

ــد. ــر زدن ــد س ــته باش ــور داش ــا حض ــا در آنج ــاج آق ح
خبــری را در فضــای مجــازی دیدنــد خبــری کــه 
ــه  ــو ب ــا چاق ــارب ب ــک ض ــتم ی ــرب و ش ــی از ض حاک
یــک روحانــی بــود، عکــی روحانــی مــورد ضــرب و شــتم 
قــرار گرفتــه آب ســردی بــه پیکــر همســر و پســر بــود.
بعــد از دیــدن خبر ســریع راهــی کانتری 13 بازار شــدند.

ــری  ــید بح ــام جمش ــت االس ــود، حج ــت ب ــر درس خب
حــدود ســاعت 16 جلــوی درب ورودی ایســتگاه متــروی 
ــی شــد  ــه م ــه گفت ــردی ک ــی)ره( توســط ف ــام خمین ام
ــت  ــه ی روحانی ــا جامع ــخصی ب ــائل ش ــره مس ــه خاط ب
مشــکل داشــته بــا چاقــو مــورد حملــه قرارگرفتــه و بــه 
ــزی  ــت خونری ــه عل ــل شــده و ب بیمارســتان ســینا منتق
بیــش از حــد بــا زبــان روزه بــه فیــض شــهادت نائــل آمد.

نفــر  چنــد  بــا  شــهید  اســتاد  تشــییع  روز  در 
کردیــم  گــو  و  گفــت  بزرگــوار  آن  دوســتان  از 
بــا  نزدیــک شــهید  از دوســتان  تاجیــک  ســرهنگ 
اشــاره بــه برگــزاری نمــاز مغــرب و عشــا در شــب 
امــام  مســجد  در  بحــری  الســام  شــهادت حجــت 
آمدیــم  مســجد  بــه  وقتــی  گفــت:  جعفــر صــادق 
ــه  ــد و ب ــی ش ــاس م ــان احس ــی ایش ــای خال ــا ج واقع
ــال  ــد از 20 س ــدیدی بع ــاء ش ــه خ ــی ی ــور ناگهان ط
رفاقــت بــا حــاج آقــا بحــری بــه بنــده دســت داد.

ــار  ــا اظه ــاج آق ــی ح ــص اخاق ــورد  خصای ــان در م ایش
کــرد: ایشــان بســیار عاقــه بــه شــنیدن خاطــره از 
ســوی مــردم بــه ویــژه بچــه هــای دفــاع مقــدس بودنــد. 
ــت و  ــور داش ــا حض ــه ه ــال در جبه ــان دوس ــود ایش خ

رابطــه تنگاتنگــی بــا رزمنــدگان برقــرار کــرد. از 
ــزه  ــدا جای ــا اه ــاز ب ــه نم ــودکان ب ــویق ک ــی تش طرف
را خیلــی دنبــال مــی کردنــد و از نمــاز خوانــدن 
کــودکان کــم ســن و ســال بــه وجــد مــی آمــد

ــا  ــدوه م ــم ان ــه رغ ــرد: ب ــه ک ــک اضاف  ســرهنگ تاجی
و خانــواده حــاج آقــا بحــری امیدواریــم شــهادت ایــن 
روحانــی بــا اخــاق و متقــی گــوارای وجــودش شــود.و  
ــد. ــهدا باش ــفره سیدالش ــان س ــم میهم ــی کن آرزو م

ــی  ــژاد یک ــی ن ــی ربان ــام عل ــت االس ــن حج همچنی
دربــاره  هــم  مســجد همجــوار  ائمــه جماعــت  از 
ــان  ــت: ایش ــری گف ــهید بح ــتاد ش ــد اس ــی فقی روحان
ــام  ــجد ام ــازی مس ــب و بازس ــدت تخری ــام م در تم
ــرای جمــع آوری  ــود و ب صــادق شــبانه روز پــای کار ب
کمــک هــای مردمــی فعالیــت جــدی انجــام مــی داد

و  آرام  ای  طلبــه  را  بحــری  االســام  حجــت  وی 
در عیــن حــال فعــال و کوشــا خوانــد و افــزود: در 
مجالــس و مباحثــه هــا حضــوری فعــال داشــت 
و در تقویــت بســیج مســاجد ســهم عمــده ای از 
خــود ایفــا کــرد. بــه گونــه ای همــواره پشــتیبان 
ــود ــص ب ــی مخل ــروی مردم ــک نی ــوان ی ــیج بعن بس

ــی داشــت  ــق مهربان ــرد: او خل ــی خاطــر نشــان ک ربان
ــی  ــد م ــردم تاکی ــا م ــدارا ب ــاهل و م ــه تس ــیار ب و بس
ــه  ــت ب ــن مصیب ــی ای ــاهلل در پ ــد ان ش ــد. خداون ورزی
خانــواده محترم،فرزنــدان ایشــان وتمــام دوســتان 
کنــد. عنایــت  عظیمــی  صبــر  محــل  اهالــی  و 

استاد شهید

نویسنده: سجاد یزدی

ــتر و  ــر روز بیش ــر ه ــای اخی ــاه ه ــی م ــت ارز ط  قیم
بیشــتر مــی شــود ، عزمــی بــرای کنتــرل اصولــی 
در  دولــت  شــود؛  نمــی  دیــده  دولــت  در  قیمــت 
ــان  ــت 4200 توم ــود دالر را در قیم ــدام خ ــن اق آخری
ــنامه  ــی بخش ــزی ط ــک مرک ــرد و بان ــی ک ــک نرخ ت
هایــی اعــام کــرد فــروش ارز بــا قیمــت بیــش از 
ایــن مصــداق قاچــاق اســت و بــا کســانی کــه از 
ایــن قانــون پیــروی نکننــد برخــورد مــی شــود . 
کارشناســان اقتصــادی بــر ایــن باورنــد کــه ایــن اقــدام 
دســتوری دولــت نمــی توانــد حل کننــده مشــکل قیمت 
ارز در کشــور باشــد و بایــد اقــدام اساســی در این موضوع 
صــورت گیــرد ، آنهــا بانــک مرکــزی و سیاســت هــای 
اشــتباه پولــی را عامــل اصلــی نوســانات اخیر مــی دانند . 
ــد  ــم کــه سیاســت هــای جدی در هــر صــورت امیدواری
دولــت بتوانــد تاثیــر خــود را بگــذارد ولــی الزمــه 

ــت و  ــن دول ــاق بی ــود وف کار وج
ــه  ــا توج ــون ب ــت . اکن ــردم اس م
ــوان  ــی ت ــت م ــات دول ــه اقدام ب
گفــت کــه تلقــی دولــت از عوامــل 
غیــر  عوامــل  ارزی  التهابــات 
اقتصــادی اســت  البتــه عوامــل 
اقتصــادی  غیــر  و  اقتصــادی 
نوســانات اخیــر بایــد کنتــرل شــود 
تــا بتوانیــم مشــکل را بــه صــورت 
بایــد   ، کنیــم  ای حــل  ریشــه 

ــکل ارز را  ــم مش ــی خواهی ــر م ــه اگ ــت ک ــه داش توج
ریشــه ای حــل کنیــم راه آن اقدامات دســتوری نیســت . 
ــش ارزش  ــبب کاه ــه س ــی ک ــل گوناگون ــی از عوام یک
ــی  ــات پول ــری مقام ــی تدبی ــود ب ــی ش ــی م ــول مل پ
کشــور در بانــک مرکــزی اســت ، ایــن در حالــی 
اســت کــه از وظایــف مهــم بانــک مرکــزی حفــظ 
ارزش پــول ملــی اســت بنابرایــن نحــوه مدیریــت 
ــرد .  ــورت گی ــتا ص ــن راس ــد در ای ــزی بای ــک مرک بان
عامــل بعــدی انــدازه دولــت در اقتصاد کشــور اســت ، در 
حــال حاضــر بــزرگ تریــن عرضه کننــده و تقاضــا کننده 
ارز خــود دولــت اســت بــرای مثــال اگــر از نــگاه بــازار بــا 
فــرض وجــود بــازار ارز بــه مســئله نــگاه کنیــم بزرگترین 
ــت.  ــت اس ــود دول ــده خ ــا کنن ــده و تقاض ــه کنن عرض
بــزرگ بــودن دولــت ســبب مــی شــود بحــث اســتفاده 
بهینــه از ارز بــه وجــود آیــد ، از طرفــی بخشــی از ارزی 
کــه توســط دولــت اســتفاده مــی شــود مــورد حیــف و 
ــط  ــه توس ــی ک ــی واردات ــرد ، یعن ــی گی ــرار م ــل ق می
ارز دولتــی یــا شــرکت هــای دولتــی انجــام مــی شــود 
منجــر بــه اشــتغال و تولیــد نمــی شــود در حالــی کــه 
بایــد مشــخص شــود کــه پــول بــاد آورده ای کــه ناشــی 
از فــروش ثــروت ملــی اســت چگونــه خرج شــده اســت  . 
عامــل دیگــری بــرای کاهــش ارزش پــول ملــی بــه نــام 
ــود دارد  ــت وج ــان دول ــکار و پنه ــه آش ــری بودج کس
کــه در ســال هــای متمــادی وجــود داشــته اســت کــه 
ــت اســت  ــط اقتصــادی دول نشــان دهنــده عملکــرد غل
و ایــن موضــوع در مســئله ارز هــم مشــهود اســت.

نویسنده: محمدرضا جعفری سنجانی

موشک دالر
توجــه  ایــران  در  الیــن  و  وایبــر  از  اســتفاده  بــرای  درســال1390  شــده  ایجــاد  اختــاالت  از  پــس 
مــردم بــه ســمت پیــام رســان تلگــرام جلــب شــد. از جملــه عللــی کــه باعــث ایــن امــر شــد، 
مــی تــوان بــه ســرعت و امنیــت ایــن پیــام رســان اشــاره کــرد بــه عــاوه اینکــه امــکان انتقــال 
لینــک وجــود داشــت. از  اســتفاده  بــا  افــزار  نــرم  ایــن  بــه  افزارهــای قدیمــی  نــرم  از  گــروه هــا 

عــاوه برایــن در ایــن پیــام رســان، محدودیــت تعــداد عضوگیــری در وایبرکــم کــم جــای خــود را بــه امــکان 
عضــو گیــری هــای بیشــتر در گــروه هــا داد و امــکان تبــادل فایــل هــا بــا حجــم تــا یــک گیگابایــت ممکــن بــود.

ایــن گســتردگی امکانــات باعــث شــد تــا در شــهریور 1395 بیــش از 20 میلیــون کاربر ایرانــی در تلگــرام فعالیت 
ــران رســید ایــن میــزان اســتفاده  ــه 40 میلیــون کاربردرای ــن امــار در نیمــه ســال1396 ب داشــته باشــند و ای
ــد. ــام رســان اختصــاص یاب ــن پی ــه اســتفاده از ای ــد کشــور ب ــای بان ــا 60 درصــد پهن از تلگــرام باعــث شــد ت

ــا 65 در  ــنین 18 ت ــن س ــان بی ــر از ایرانی ــد از 3707 نف ــام ش ــاه1396 انج ــه در مهرم ــی ک ــق تحقیق طب
ــه  ــان روزان ــد آن ــدود 90 درص ــه ح ــان داد ک ــج نش ــه نتای ــد ک ــوال ش ــرام س ــتفاده از تلگ ــزان اس ــورد می م
ــد  ــدود 60 درص ــن ح ــن بی ــد درای ــی دهن ــاص م ــرام اختص ــه تلگ ــود را ب ــت خ ــاعت از وق ــک س ــش از ی بی
ــد. ــتفاده میکردن ــرگرمی اس ــرای س ــد ب ــنایان و 18 درص ــتان و آش ــا دوس ــو ب ــرای گفتگ ــرام ب ــراد از تلگ اف

تلگــرام از ابتــدای ورود هــم مخالــف هــای بزرگــی داشــت بــه طــور مثــال یــک روز بعــداز راه انــدازی تمــاس 
ــن  ــس از ای ــد و پ ــارج ش ــترس خ ــراه اول(از دس ــا )هم ــی اپراتوره ــط برخ ــکان توس ــن ام ــرام، ای ــی تلگ صوت
ــر شــد. ــل فیلت ــه طــور کام ــی ب ــت مل ــا دســتور رئیــس شــورای امنی ــکان ب ــن ام ــاالت ایجــاد شــده ای اخت

بعــداز شــکل گیــری داعــش در ســال1389 در عــراق و اســتفاده ی بســیار آنهــا از پیــام رســان هــا، 
ــا  ــی دنی ــای امنیت ــتگاه ه ــا دس ــرام ب ــردن تلگ ــکاری نک ــار هم ــن ب ــان داد و ای ــود را نش ــف خ ــرام ضع تلگ
ــس در  ــه مجل ــتی ب ــه ی تروریس ــر حمل ــته آخ ــی و دس ــورهای اروپای ــیاری از کش ــتار در بس ــب کش موج
ــر  ــرام از فیلت ــه تلگ ــبت ب ــت نس ــر سیاس ــا تغیی ــا ب ــورهای دنی ــیاری از کش ــس بس ــه از آن پ ــد ک ــران ش ای
ــه  ــاه 1396 و اضاف ــای دی م ــوب ه ــداز آش ــم بع ــن مه ــه ای ــد ک ــت کردن ــان صحب ــام رس ــن پی ــردن ای ک
ــه  ــبت ب ــت را نس ــع دول ــان موض ــام رس ــن پی ــدگان از ای ــتفاده کنن ــت اس ــه لیس ــق ب ــن خل ــدن مجاهدی ش
ــد. ــران ش ــرام در ای ــت تلگ ــگ موق ــث فیلترین ــد باع ــن رون ــه  همی ــرد، ک ــر ک ــدی ت ــر و ج ــوی ت ــرام ق تلگ

شــود،  مــی  گرفتــه  روســی  رســان  پیــام  ایــن  بــه  کــه  اشـــــکاالتی  از  دیگــر  یکــی 
بــوده دنیــا  کشــورهای  مقامــات  بــا  رســان  پیـــــام  ایــن  مدیــر  ارتباطــــی  راه 

بــه طــوری آقــای جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری ایــران بــرای تذکــر بــه مدیــر تلگــرام مبنــی بــر نقــض 
قوانیــن یکــی از کانــال هــای تلگرامــی مجبــور بــه نوشــتن توئیتــی در صفحــه ی شــخصی خــود مــی شــود.

درمجمــوع باتوجــه بــه همــکاری نکــردن تلگــرام ودر نظر گرفتــن زیان بار بــودن اســتفاده از این پیام رســان برای 
کشــور، در روز 13 اردیبهشــت تلگرام به طور کامل مســدود می شــود و از دســترس کاربران ایرانی خارج می شود.

ــری  ــب آزورده خاط ــئولین موج ــی از مس ــض یک ــد و نقی ــال ض ــا و اعم ــت ه ــا، صحب ــه اینه ــداز هم ــا بع ام
کاربــران تلگــرام و شــاید یکــی از دالیــل مهاجــرت نکــردن 
ــت. ــده اس ــی ش ــای داخل ــان ه ــام رس ــه پی ــران ب ــن کارب ای

ــردم  ــوی م ــدی از س ــب بع ــان منتخ ــام رس ــف پی ــوز تکلی هن
ــوم  ــران از مظل ــردم ای ــت م ــی اس ــا بدیه ــت ام ــخص نیس مش
نمایــی هــای ریئــس محتــرم جمهــور در قبــال تلگــرام و 
ــته  ــی خس ــت مل ــی امنی ــورای عال ــس ش ــی ریئ ــدرت نمای ق
آقــای  اســت  ذکــر  شــایان  انــد.  شــده  خاطــر  آزورده  و 
ــت  ــام ریاس ــده داره مق ــان ع ــور همزم ــه ط ــی ب ــن روحان حس
جمهــوری و ریاســت شــورای عالــی امنیــت ملــی کشــور اســت.

نویسنده: مهراد کوکبی

قصه تلگرام

ــجویان  ــدادی از دانش ــا تع ــتاد ب ــام اس ــت مق ــام بزرگداش ــیدن ای ــرا رس ــا ف ــز ب ــریه تمرک ــگاری نش ــم خبرن تی
ــیدند. ــان پرس ــترک از آن ــوال مش ــک س ــد و ی ــب دادن ــاه ترتی ــه ای کوت مصاحب

استاد خوب چه کسی است؟
و جواب چند نفر از دانشجوها:

- استادی که نمره بده یعنی پاست کنه.
- استادی که خوب درس بده ولی خوب تر نمره بده.

- استادی که به حضور غیاب کاری نداشته باشه اخر ترم هم پاس کنه.
- استادی که تمرین نده حضور غیاب نکنه کا به دانشجو سر کاس کاری نداشته باشه.

- استادی که دانشجو رو سر کاس ضایع نکنه ته ترم نندازه
- استادی که امتحانش جزوه باز باشه موقع امتحان هم خوب نمره بده 


