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ماهنامه علمی ،فرهنگی ،اجتماعی – شماره  – 1تیرماه 1131
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز قوچان
پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی

دانشگاه علمی کاربردی – دانشگاه کارآفرین
کارآفرینی و آموزش های مهارتی سرلوحه آموزش های
دانشگاه علمی کاربردی است و هم اکنون شمار زیادی از
دانش آموختگان این دانشگاه متناسب با رشته تحصیلی
خود ،واحد های تجاری مربوط را راه اندازی کرده و مشغول
فعالیت شده اند.
برای معرفی رشته ها به صفحه  24مراجعه نمایید.

عکاس :هادی صادقی

رهبر کبیر انقالب؛ حضرت امام خمینی (ره)
امروز یکی از ضروری ترین تشکل ها ،بسیج دانشجویی و طلبه است .طالب علوم دینی و دانشجویان
دانشگاه ها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقالب و اسالم دفاع کنند و فرزندان بسیجی ام در این
دو مرکز ،پاسدار اصول تغییرناپذیر «نه شرقی ،نه غربی» باشند ... .به هیچ وجه نگذارید ایادی آمریکا در
آن دو محل حساس نفوذ کنند.

رهبر معظم انقالب؛ حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی):
قدر بسیج را بدانید؛ قدر دانشگاه را بدانید؛ محیط دانشگاه را محیط بسیج علمی و سیاسی و فکری و
اخالقی قرار بدهید .دانشجوهای غیربسیجیِ مؤمن بسیاری هستند که اصرار بر این که حتماً باید نام
بسیجی روی آن ها باشد ،نباید کرد .مؤمنین بسیاری هستند ،حاال داخل این مجموعه هم نیستند؛ مانعی
ندارد ،اما همان ها هم از نظر تعریفی که برای بسیج قائل ایم ،بسیجی اند.

محمد رجبی؛ ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز قوچان

باید این اهتمام آگاهانه را قدر نهاد ،و کمک کرد تا فرهنگ بسیجی تعمیق و تعمیم فزون تری یابد و
حسب فرمایش رهبر معظم انقالب اسالمی ،به گونه ای شود که بسیجی در وسط میدان باشد.
ان شاء اهلل

محمد ابراهیم قارزی؛ مسئول دفتر بسیج دانشجویی شهرستان قوچان

ان شاءاهلل بسیج دانشجویی مرکز تحول آفرینی در جهاد علمی ،جهاد اقتصادی و شکوفایی فرهنگ غنی
اسالمی خواهد بود.
ماه رمضان ،ماه خدا و فرصتی بزرگ است تا به ضیافت الهی برویم .فرصتی زیباست تا دانشجویان عزیز
با خدای خود خلوت نمایند و آنچه را که شایسته آن هستند را بخواهند.
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به نام یگانه آفریدگار هستی

بعد از جنگ اون ها که برگشتند تازه مواجه شدند با یک جنگ جدید که باید برای رسیدن به
اهداف دنیای ناخواسته ،بدون انگیزه وارد عملیات های پی در پی گردند اما دشمنی در مقابل آنها
نبود .آنچه بود و مشخص می گردید ،دنیایی بود که ابزار مبارزه با آن ،نه مبارزه ای که در آن خون
و خونریزی باشد بلکه مبارزه ای که در آن تیر و ترکش هم وجود نداشت .این جهادی بود به نام
جهاد اکبر که از اون جهاد اصغر به مراتب سخت تر و مهم تر بود .اون جوان تازه به ثمر نشسته از
کوران جنگ ،نمی دانست که در این جبهه دنیا چقدر باید سینه اش را در مقابل شیطانِ نفس،
آماج انواع و اقسام تیرها و ترکش ها قرار دهد .دشمنی که از نوع و جنس نفس اماره بود ،با چهره
های متفاوت از دورویی ،تکبر ،فخر ،مال حرام ،دروغ گویی ،از بین بردن آبروی برادر و خواهرش.
همونی که یک روز سنگر به سنگر و دوش به دوش برای حفظ ناموس و کیان خود در کنار هم
جنگیده بودند ،تازه مال و بنون دنیا هم ولش نمی کرد .سردر گم و گیج مانده بود با ترافیکی از
توجیهات و حرف و حدیث های بسیار؛ که تو رفتی و جنگیدی و از دنیا عقب ماندی ،اما غافل از
آن بود که دارد که همه چیز را یکی پس از دیگری چوب حراج می زند  ...بگذریم !؟
در وصیت نامه شهید حمید داورزنی آمده است:
ملت شهید پرور و قهرمان ،خود را برای رنج ها و ناراحتی های آینده آماده سازید .تازه
می بینیم که شهیدان ما چه زیبا آینده را پیش بینی کرده اند .مثل فتنه های  08تیر ،0318
حوادث پس از انتخابات  ، 0388حمالت گروه تروریستی و تکفیری داعش به مسلمانان سوریه و
عراق که باعث ناراحتی و رنجش ملت ایران و سایر مسلمانان شد.
خدایا در این ماه مبارک به حق محمد و آلش(علیهم السالم) ظهور مهدی فاطمه (عج) را نزدیک بگردان.
مقام معظم رهبری را تا انقالب مهدی (عج) پاینده و سربلند نگهدار.
سپاه اسالم را در مقابل سپاه کفر و استکبار نصرت عطا بفرما.
توفیق بندگی در راهت را به ما عنایت فرما.
عبادات ،روزه و نمازهای ما را مورد قبول درگاهت بدار.
ما را یک لحظه به حال خودمان وامگذار.
رمضان فرصت مناسبی برای همه خصوصاً جوانان و باألخص دانشجویان است .از برکات و ثمرات
نورانی آن استفاده کنید که خداوند آن را بهانه ایجاد رابطه و تحکیم ارتباط بندگان با خود قرار
داده است .پس هرکس استفاده کند سود می برد ،و هرکسی از آن عبور کند ضرر جبران ناپذیری
خواهد داشت.
در پایان هم نیم نگاهی به کالم نورانی شهید رمضان ،حضرت علی بن ابیطالب (ع) ،ما را به اهمیت
فرصت ها متوجه خواهد کرد:
بدرستیکه از پروردگارتان برای شما فرصت هایی است .همیشه آماده باشید که به
استقبال آن بروید .زیرا فرصت ها زودگذر و نوعاً غیرقابل تکرارند.
والسالم علی من اتبع الهدی
سردبیر
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بسمه تعالی

جوانان در بهار عمر خود ،طراوت و زیبایی
را به هستی هدیه می دهند.
روحیه جست و جو ،تالش و آرمان خواهی آنان منبع تغییرات
ساختاری و چشمه فیـاضی از ایده های نو و روزآمد بوده و در
صورت نصرت الهی رازهای بیش تری از رموز مکنـون کائنات
توسط آنان گشوده خواهد شد.
بخشی از جوانان سرآمد و پاک نهاد دانشجو که ازقُیود بیشتری
آزاد شده اند ،در تشکیالت با صفای بسیـج دانشجویی گرد هم
می آیند تا در جمع صمیمی تر و هماهنگ تری به سازنـدگی و
سیر آفاقی و أنفسی بپردازند و در این راه از مناسبت های
فرهنگی و تقارن های زمانی خاص ،نظیر ماه مبارک رمضان که
بارش رحمت الـهی ،راه های نفوذ شیـطان را بسیار محدود
می کند ،بیشترین بهره را می برند و چشم انتظار مسئولین و
بزرگان نیز می باشند.
باید این اهتـمام آگاهـانه را قدر نهاد ،و کمک کـرد تا فرهنگ
بسیجی تعمیـق و تعمیـم فزون تری یابد و حسب فرمایشات
مقـام عظمای والیت ،حضرت آیت اهلل خامنـه ای (حفظه اهلل
تعالی) به گونه ای شود که بسیجی در وسط میدان باشد.
ان شاء اهلل
پیروز و موفق و سربلند باشید
محمد رجبی
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عزیزان من! ماه رمضان را برای استغفار مغتنم بشمارید و از
خدای متعال طلب مغفرت کنید .ملت ما با این روحیه ی
فداکاری ،با این استقامتی که نشان داده ،کار بزرگی که کرده
است ،با جوانان نورانی و خوبی که دارد (این جوانان با این
ماه رمضان ،ماهی است که می شود با تذکر و توجه در آن ،به جبران کرده

تعداد ،غیر از جامعه ی ما ،قطعاً در هیچ جای عالم وجود ندارد)

های ناپسند پرداخت .در دعای ابو حمزه ،عبارتی بسیار تکان دهنده وجود

با این زنان و مردان و مادران و فداکاری های گوناگونی که از

دارد که آن عبارت این است؛

این مردم سرزده است ،استعداد پیشرفت زیادی در زمینه های

« و اعلم انّک للرّاجی بموضع اجابهٍ و للملهوفین بمرصد اغاثهٍ و انّ فی اللّهف

مادی و معنوی ،دنیایی و اخروی دارد .این ملت ،با استغفار،

الی جودک و الرّضا بقضائک عوضاً من منع الباخلین و مندوحه عمّا فی

رحمت الهی را به سوی خود جلب کند.

ایدی المستأثرین و ان الراحل الیک قریبُ المسافه وانک ال تحتجب عن

همه استغفار کنید .آن کسانی که اهل عبادتند ،آن کسانی که

خلقک اال تحجبهم االعمال دونک» .فرد دعاخوان و ثناگو عرض می کند:

در امر عبادت متوسطند ،آن کسانی که حتی کاهل در کار

« ای خدای من! من امید به تو را بر امید به غیر تو ترجیح دادم .پناه آوردن

عبادتند و فقط به اقلِّ واجبات اکتفا می کنند ،آن کسانی که

به تو را جایگزین پناه بردن به دیگران کردم و می دانم اگر کسی به سوی

حتی گاهی خدای نخواسته بعضی از عبادت های واجب هم از

تو بیاید ،راه نزدیک است » ...

آنها ترک می شود ،همه و همه توجه داشته باشند که این

هر جا هستید ،هرکه هستید ،در هر لباسی هستید ،در هر سنی هستید؛

رابطه ی بین آنها و خداوند ،کار را پیش می برد .از خدای

ای جوان! ای پسر و دختر جوان! ای مرد و زن میانسال! ای پیرمردان و

متعال ،آمرزش و مغفرت بخواهید و طلب عفو کنید .از خدا

پیرزنان! ای فقرا! ای اغنیا! ای علما! ای متوسط السوادها! هر که هستید،

بخواهید که مانع گناه را بردارد؛ این ابر را از مقابل خورشید

اگر احساس نیاز به خدا می کنید که هرانسان سالمی این احساس را می

فیض و لطف و تفضّالت خودش برطرف کند ،تا لطفش بر این

کند ،بدانید که خدا نزدیک است! یک لحظه دلتان را به خدا متوجه کنید،

دلها و جان ها بتابد .آن وقت ببینید که تعالی و اعتزازی ب به

جواب را خواهید شنید .ممکن نیست کسی با خدا از روی دل حرف بزند،

وجود خواهد آمد.

ولی جواب الهی را نشنود.

خطبه های نماز جمعه 1131/11/22
خطبه های نماز جمعه 1131/11/14
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حجاب از دیدگاه

معنای حجاب؛

ببینید چقدر مسأله عفت مهم است؛

حجاب برای زن به مهنای ذلت زن نیستتت ،بلکه به معنای
عصتتمت و حفظ زن استتت و نه فقط عصتتمت و حفظ زن،

این مسئله حجاب و مَحرم و نامحرم و نگاه کردن و نگاه نکردن،
همه بخاطر این است که قضیه عفاف در این بین سالم نگه داشته
شود .اسالم به مسئله عفاف زن اهمیت می دهد .البته عفاف مرد

بلکه عصمتو حفاظت زن و مرد ،هردو  ...حجاب به معنای

هم مهم است .عفاف مخصوص زنان نیست؛ مردان

چادر نیست ،اما چادر نزد ما ایرانی ها که زن های ما

.
.

هم باید عفیف باشند .منتها چون در جامعه ،مرد
بخاطر قدرت جسمانی و برتری جسمانی ،می
تواند به زن ظلم کندو بر خالف تمایل زن
رفتار نماید ،روی عفت زن بیشتر تکیه و
احتیاط شده است .شما امروز هم که در

.

دنیا نگاه کنید ،می بینید یکی از

از قدیم داشتند ،بهترین نوع حجاب است .بدون
چادر هم حجاب ممکن است .حجاب به معنای
پوشیدن سالم نه پوشیدنی که از نپوشیدن
بدتر است .به تعبیر روایات ،پوشیده عریان
که در عین پوشیدگی مثل انسان برهنه و
عریان است ،آن پوشش به درد نمی خورد
حجاب نیست ،پوشیدن سالم که سر و مو
و گردن و بدن و تمام سرتاپای بدن زن را
پوشیده باشد .البته صورت و دو دست را
بسیاری از فقها مستثنا می دانند ،البته در
مواردی که صورت بدون آرایش و ساده باشد؛
این هم معنای حجاب.
البته زن های ایرانی روش چادر را پیدا کرده اندکه
بسیار هم روش خوبی است و هم زیباست و منافی با
زیبتایی زن نیستتتت و هم حجاب کامل استتتت .به هرحال
حجاب را چه به شتکل ایرانی و چه به شکل عربی و چه به
شتکل کشورهای دیگر که در هر یک از کشورهای اسالمی
زن هتا یتک جور حجاب خود را حفظ می کنند ،هرجوری
که حجاب حفظ بشتود ،این نظر استالم تأمین شتتده است،
این یکی از پیشگیری های اسالم است.

مشکال

مشکالت زنان در دنیای غرب به خصوص
در کشور ایاالت متحده امریکا ،همین
است که مردان با تکیه به زورمندی خود،
به عفت زن تعدّی و تجاوز می کند.

آمار منتشر شده از سوی مقامات رسمی خود
امریکا را من دیدم که یکی مربوط به دادگستری
امریکا ویکی هم مربوط به یک مقام دیگری بود .آمار
.
واقعاً وحشت انگیز است .در هر  6ثانیه یک تجاوز به عنف
در کشور امریکا صورت می گیرد! ببینید چقدر مسئله عفاف مهم
است.
مسئله حجاب به معنای جلوگیری از اختالط و آمیزش بی قید
و شرط زن و مرد در جامعه است .زیرا آمیزش بی قید و شرط،
هم به ضرر جامعه و هم به ضرر زن و مرد و به خصوص به ضرر
زن است.
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آثار حجاب
گردآورنده :مسعود جوینی

قرآن کریم در مجموعه آیاتش پنج اثر را از آثار بارز و ظاهر رعایت حجاب از سوی زنان و دختران می داند.
 .رعایت عفت و حجاب ،مایه ی بهره مندی زنان از آمرزش الهی می گردد.
(یا ایها النبی قل الزواجک بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جال بیبهن  ...و کان اهلل غفوراً رحیماً)
 .رعایت حجاب و پوشش برای زنان و دختران حتی زنان سالمند در جهت خیر و صالح و سالمت آن هاست.
(و القواعد من النساء االتی ال یرجون نکاحاً  ...و ان یَستعفِفن خیر لهن)
 .رعایت حجاب و پوشش مناسب ،راهی برای شناخته شدن زنان آزاده و با شخصیت است.
(یا ایها النبی قل الزواجک بناتک و نساء المومنین  ...ذلک ادنی ان یعرفن)
 .رعایت حجاب و پوشش مناسب زنان و دختران ،مایه ی حفظ طهارت و پاکی مردان و زنان است.
(و اذا سألتموهن متاعا فسئلوهُن من وراء حجاب ذلکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن)
 .رعایت حجاب و پوشش زنان مایه ی مصونیت آنان از تعرض هوسرانان و سالمت یابی آن ها می شود.
(یا ایها النبی قل الزواجک بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن  ...ادنی ان یعرفن فالیوذین)
احکام حجاب

در قترآن کریم چند حتکم کلی
پیرامون حجاب و پوشش و
نحوه ی آن در موقعیت ها
و در نزد اشخاص و حاالت
ارائه نموده است.
 .واجب نبودن حجاب برای
سالخورده و ناامید از زناشوئی،
در صورت اجتناب از خودآرائی و
آرایش
 .حرمت آشکار ساختن زینت ها و محل های آن ها در
بدن بر زنان و دختران
 .واجب نبودن پوشش صورت و دستها در زنان
 .وجوب حجاب برای همسران و دختران پیامبر (ص) به
عنوان الگوی زنان دیگر
 .وجوب پوشش زیورآالت و مواضع آن از سوی زنان
مسلمان به هنگام رویاروئی با زنان غیر مسلمان

 .واجب نبودن حجاب بر زنان برای شوهر،
پدر ،پدرشوهر ،پسران و ...
 .عدم وجوب پوشش زیورآالت و
واضع آن بر زنان مومنه هنگام
ویاروئی با زنان مومنه دیگر
 .واجب نبودن پوشش زیورآالت
مواضع آن برای زنان به هنگام
برخورد با غالمان مملوک خود
 .واجب نبودن پوشش زیورآالت و
مواضع به هنگام مواجهه با خدمتگزاران بی
رغبت به امور زناشوئی
 .واجب نبودن پوشش زیور آالت ومواضع آن برزنان در
رویاروئی با کودکان غیر ممیز
 .اولویت رعایت حجاب بر زنان و دختران پیامبر (ص)
زنان مؤمنه موظف به پوشاندن سر و گلو و سینه خود
از نگاه نامحرمان هستند
 .زنان مؤمنه موظف به پوشاندن پاها و زینت های آن
هستند
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لطایف
حکایات
چتر مرحمت الهی
مردی بود متمکن و پولدار .روزی به کارگرانی در باغش نیاز داشت .بنابراین ،پیشکارش را به میدان شهر فرستاد تا کارگرانی را برای کار
اجیر کند .پیشکار رفت و همه کارگران موجود در میدان شهر اجیر کرد و آورد و آنها در باغ به کار مشغول شدند.
کارگرانی که آن روز در میدان نبودند ،این موضوع را شنیدند و آنها نیز آمدند .روز بعد و روزهای بعد نیز تعدادی دیگر به جمع کارگران
اضافه شدند .گرچه این کارگران تازه ،غروب بود که رسیدند ،اما مرد ثروتمند آنها را نیز استخدام کرد.
شبانگاه هنگامی که خورشید فرونشسته بود ،او همه کارگران را گرد آورد و به همه آنها دستمزد یکسان داد .بدیهی است آنانی که از صبح
به کار مشغول بودند ،آ زرده شدند و گفتند :این بی انصافی است .چه می کنید آقا؟ ما از صبح کار کرده ایم و اینان غروب رسیدند و بیش
از دو ساعت نیست که کار کرده اند بعضی ها هم که چند دقیقه پیش به ما ملحق شدند ،آنها که اصالً کاری نکرده اند.
مرد ثروتمند خندید و گفت :به دیگران کاری نداشته باشید ،آیا آنچه که به شما داده ام کم بوده است؟ کارگران یک صدا گفتند :نه! آنچه
که شما به پرداخته اید ،بیشتر از دستمزد معمولی ما نیز بوده است ،با وجود این ،انصاف نیست که اینانی که دیر رسیدند و کاری نکردند،
همان دستمزدی را بگیرند که ما گرفته ایم.
مرد دارا گف ت :من به آنها داده ام زیرا بسیار دارم .من اگر چند برابر این نیز بپردازم ،چیزی کم نمی شود .من از استغنای خویش می بخشم.
شما نگران این موضوع نباشید .شما بیش از توقعتان مزد گرفته اید پس مقایسه نکنید .من در ازای کارشان نیست که به آنها دستمزد می
دهم چون برای دادن به بخشیدن بسیار دارم .من از سر بی نیازی است که می بخشم.
مسیح گفت :بعضی ها برای رسیدن به خدا سخت می کوشند .بعضی ها درست دم غروب از راه می رسند .بعضی ها هم وقتی که کار تمام
شده استپیدایشان می شود ،اما همه ب یکسان زیر چتر لطف و مرحمت الهی قرار می گیرند.
شما نمی دانید که خدا استحقاق بنده را نمی گیرد ،بلکه دارایی خویش را می نگرد ،او به غنای خود نگاه می کند ،نه به کار ما .از غنای
ذات الهی ،جز بهشت نمی شکفد ،باید این گونه باشد ،بهشت ظهور بی نیازی و غنای خداوند است.
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غافلگیری

روزی مردی به سفر می رود و به محض ورود به اتاق خود در هتل ،متوجه می شود آن هتل به رایانه مجهز است .تصمیم می گیرد به
همسرش ایمیلی بزند .نامه را می نویسد اما در نوشتن نشانی دچار اشتباه می شود و بدون این که متوجه آن شود ،نامه را ارسال می کند.
در این ضمن در گوشه ای دیگر از این کره ی خاکی ،زنی که تازه از مراسم خاک سپاری همسرش به خانه بازگشته بود ،با این فکر که
شاید پیام تسلیتی از دوستان و آشنایان داشته باشد به سراغ رایانه می رود تا ایمیل های خود را بررسی کند ،اما پس از خواندن نخستین
نامه غش می کند و بر زمین می افتد؛ پسر او با هول و هراس به سمت اتاق می دود و مادرش را نقش بر زمین می بیند و در همان حال
چشمش به صفخه نمایش می افتد.
«گیرنده :همسر عزیزم – موضوع :من رسیدم – میدونم که از گرفتن این نامه حسابی غافلگیر شدی ،راستش آنها اینجا رایانه دارند و
هرکسی به اینجا میاد می تواند به عزیزانش نامه بفرستد .من همین اآلن رسیدم و همه چیز را بررسی کردم .همه چیز برای ورود تو ،رو به
راه است ،فردا می بینمت ،امیدوارم سفر تو هم مثل سفر من بی خطر باشه».
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نام :جمشید
نام خانوادگی :ضیایی
نام پدر :محمدرضا
شهرت :محمدجمشید
تاریخ تولد1141/11/11 :
محل تولد :قوچان
تاریخ شهادت1131/11/14 :
مسئولیت در جبهه :مسئول اطالعات و عملیات  -ادوات
مزار :گلزار شهدای شهرستان قوچان

وصیت نامه شهید ضیایی
پدر و مادرم؛ در مرگ من صبر کنید .به فکر آن دنیا باشید ،من امانت بودم نزد شما از طرف خدا؛
حال که رفتم و برنخواهم گشت ،به خدا بگویید :خدایا قبول کن .تا خدا اجرتان بدهد.
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ساک پرکتاب
چون دیر وقت بود تصمیم گرفتم آن شب را پادگان حمیدیه بروم از در که وارد
شدم سید هاشم عطاری و جمشید ضیایی را دیدم که تازه آمده بودند .آنها را
مهدی شوشتری از قوچان معرفی کرده بود و دو نفری اعزام شده و مستقیم به
واحد اطالعات عملیات آمده بودند  .آقای ضیایی را که دیدیم گویا مدت ها بود
که او را می شناختم همان شب اول با او رفیق شدم چون احساس کردم که می
توانم چیزهای زیادی از او یاد بگیرم .سنگینی بار او از لباس و دیگر وسایل نبود
بلکه دو ،سه عدد ساک پر از کتاب های شعر مولوی  ،عرفانی بود وقتی با او آشنا
شدم گمان کردم اوآدم عارف مسلکی است و اگر در کار بیفتد کشش ندارد.
اگر چه آدم الغر اندام و ضعیف الجثه ای بود اما در آموزش غواصی از همه جلو تر
بود  .هر چه می گفتم ضیایی روی خودت فشار نیاور ،اما او اعتنایی نمی کرد و از
همه بهتر بود ،دیگران خسته می شدند اما او ادامه می داد.
او در عملیات کربالی  4با تیری که به صورتش خورد شهید شد .

به نقل از آقای تقی شکوری
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(ص)
پیغمبر
آل
کریم

اهل الجنه
سیّدشباب
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پایـگاه بسیج دانشجویی
شـورای
شهید ضیایی
معرفی
و مسئولین دانشگاه جامع علمی  -کاربردی مرکز قوچان

محمد رجبی

بهزاد هوشنگی

سمت :ریاست دانشگاه

سمت :فرمانده پایگاه

عبدالحمید سعادت

رسول مالفیالبی

علی خسروپور

سمت :معاونت آموزشی و پژوهشی

سمت :مسئول حراست و امور دانش آموختگان

سمت :مسئول امور مالی دانشگاه

امیر جعفری مقدم

سمیرا معمر

محمدیوسف عباس زاده

سمت :مسئول آموزش دانشگاه

سمت :مسئول امور دانشجویی دانشگاه

سمت :کارمند اداری

مهدی اکوان

ابوالقاسم فاتح
سمت :متصدی پشتیبانی

سمت :مسئول پشتیبانی

ابوالفضل عربی خوان

فاطمه بدری

سمت :جانشین برادران

سمت :جانشین خواهران

پروین کالته
سمت :دبیر گروه کارآمد سازی

میثم بهشتی

نرجس جهانی محمودی

مرتضی متین

سمت :مدیر منابع انسانی برادران
هادی فیضی
سمت :مدیر نظارت و ارزشیابی برادران

صابر صفایی مهنه
سمت :دبیر گروه اردویی و تفریحی
مسعود جوینی
سمت :مسئول برگزاری حلقه های صالحین

سمت :مدیر منابع انسانی خواهران
سکینه فهیمی
سمت :مدیر نظارت و ارزشیابی خواهران

فاطمه خاننده
سمت :مسئول کانون فرهنگی
اکرم اسماعیل زاده
سمت :مسئول کتابخانه دانشگاه

سمت :مدیر پشتیبانی

توحید عارفی
سمت :مسئول کانون مطالعات فکر برادران

محسن قناعت
سمت :دبیر فضای مجازی و سایبری

علیرضا نوروزی نژاد
سمت :مسئول کانون بررسی و تحلیل برادران
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حضرت علی(ع) در واپسین لحظات حیات باعزت و عظمت خویش ،وصیت گهربار و سرشار از نکات
آموزنده داشتند.
.
یگانگی خدا گواهی
این آن چیزی است که علی پسر ابوطالب وصیت میکند :به وحدانیت و

میدهد و اقرار میکند که محمد بنده و پیغمبر اوست ،خدا او را فرستاده تا دین خود را بردیگر
ادیان پیروز گرداند .همانا نماز ،عبادت ،حیات و زندگانی من از آن خداست .شریکی برای او
نیست ،من به این امر شدهام و از تسلیم شدگان اویم.
فرزندم حسن! تو و همه فرزندان و اهل بیتم و هر کس را که این نوشته من به او رسد
را به امور ذیل توصیه و سفارش میکنم:
 -0تقوای الهی را هرگز از یاد نبرید ،کوشش کنید تا دم مرگ بر دین خدا باقی
بمانید.
 -2همه با هم به ریسمان خدا چنگ بزنید ،و بر مبنای ایمان و خداشناسی متفق
و متحد باشید و از تفرقه بپرهیزید ،پیغمبر فرمود :اصالح میان مردم از
نماز و روزه دائم افضل است وچیزی که دین را محو میکند ،فساد واختالف
است.
 -3ارحام وخویشاوندان را ازیاد نبرید ،صله رحم کنیدکه صله رحم
حساب انسان را نزد خدا آسان میکند.
 -4خدا را! خدا را! درباره یتیمان ،مبادا گرسنه و بی سرپرست بمانند.
 -5خدا را! خدا را! درباره قرآن؛ مبادا دیگران در عمل کردن ،بر شما پیشی گیرند.
 -6خدا را! خدا را! درباره زکات؛ زکات آتش خشم الهی را خاموش میکند.
 -1خدا را! خدا را! درباره ذریه پیغمبرتان ،مبادا مورد ستم قرار گیرند.
 -8خدا را! خدا را! درباره فقرا و تهیدستان ،آنها را در زندگی شریک خود سازید.
 -1خدا را! خدا را! درباه بردگان ،که آخرین سفارش پیغمبر درباره اینها بود.
 -01در انجام کاری که رضای خدا در آن است بکوشید و به سخن مردم (در صورتی که مخالف آن هستند) ترتیب اثر
ندهید.
 -00بر شما باد که بر روابط دوستانه ما بین خویش بیفزایید ،به یکدیگر نیکی کنید ،از کنارهگیری و قطع ارتباط و
تفرقه و تشتت بپرهیزید.
 -02از خدا بترسید که جزا و کیفر خدا شدید است.
 -01کارهای خیر را به مدد یکدیگر و به اتفاق هم انجام دهید ،از همکاری در مورد گناهان و چیزهایی که موجب
کدورت و دشمنی میشود ،بپرهیزید.
خداوند همه شما را در کنف حمایت خود محفوظ بدارد و به امت پیغمبر توفیق دهد که احترام شما (اهل بیت) و
احترام پیغمبر خود را پاس بدارند .همه شما را به خدا میسپارم .

سالم و دورد حق بر همه شما

م
س
ایستگاهال ت
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نوشیدن آب هندوانه گرمازدگی را برطرف می کند.
نوشیدن آب هندوانه با کمی گالب برای افرادی که در تابستان دچار گرمازدگی می شوند بسیار مفید است .یک متخصص
تغذیه با بیان اینکه هندوانه خواص زیادی دارد و به نوعی ضدعفونی کننده بدن و پاک کننده روده هاست ،گفت :هندوانه
با داشتن بیش از  31درصد آب ،برای رفع تشنگی بسیار مناسب بوده و برای کسانی که ناراحتی کلیه دارند ،بسیار مؤثر
است .این بیماران با نوشیدن آب هندوانه و آب به مقدار زیاد می توانند این مشکل را به راحتی را از بین ببرند.
هندوانه به دلیل برخورداری از ویتامین  Aو ویتامین  Cو بتاکاروتن و لیکوئین ،صدماتی که بر اثر استرس ،استعمال
دخانیات و سموم محیطی و داروها وارد بدن می شود ،کاهش می دهد.
به گفته این متخصص تغذیه ،مصرف هندوانه ابتال به خیلی از أمراض مثل سفت و سخت شدن دیواره سرخرگ ،سرطان
(بویژه سرطان پروستات) و أمراض دوران پیری مثل آلزایمر و پارکینسون را کاهش می دهد زیرا علت این امراض ،رادیکال
های آزاد هستند که ویتامین های هندوانه ،خطر حمله آنها را به بدن تضعیف می کنند 111 .گرم هندوانه  11کیلوکالری
دارد و منبع سرشاری از پروتئین ،قند ،فیبر ،سدیم ،کلسیم ،پتاسیم و ویتامین است.

خاکشیر بخورید
خوردن شربت خاکشیر یخ مال یا همان شربتی که همراع با یخ رنده شده مصرف می شود ،بدلیل خواص
مثبتش سال های سال است که در تابستان مرسوم است .خاکشیر را بخاطر فرونشاندن عطش می شناسیم ،اما
در قدیم بیشترین کاربرد آن به خاطر خواص ضدعفونی کننده اش و درمان اسهال یا حتی یبوست بوده است.
خاکشیر تب بر است و برای جلوگیری از تب جراحت به کار می رفته است .خاکشیر التهاب کلیه را نیز برطرف می کند.
برای ازبین بردن کهیر و التهابات پوستی از خاکشیر استفاده کنید .از دیگر خواص خاکشیر می توان به درمان سرخک و
مخملک اشاره کرد .خاکشیر برای رفع گرفتگی صدا مفید است .بر میل جنسی می افزاید و اشتها را باز می کند .تنظیم
کننده دستگاه گوارشی است .گرفتگی ادرار را برطرف می کند و چاق کننده است.
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بسمه تعالی
 استاد نرگسـی ضمن عرض خسته نباشید از جنابعالی خواهشمندیم که درباره ماه رمضان و
فضیلت های این ماه برای ما و دانشجویان صحبت کنید؟

با سالم خدمت کلیه دانشجویان و عرض خسته نباشید به شما و کلیه دست اندرکاران
ماهنامه چفیه که کاری نو را در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز قوچان آغاز کردید .ان
شاء اهلل این کار شما با حمایت مسئولین دانشگاه و بسیج دانشجویی شهرستان تداوم داشته
باشد.
رمضان در لغت عرب به معنی سنگ گرم است .ماه نهم از ماه های قمری به این نام نامیده
شده است .ریشه این لغت رَمَضَ است به معنای سوختن پا از گرمای زمین ،از واژه شناسی
این کلمه به فلسفه این ماه عظیم پی برده می شود .هم چنان که در این ماه به واسطه ی
دعا و عبادت گناهان سوخته می شوند ،زمینه ای برای مقاومت بدن در مقابل بسیاری از
پلیدی ها نیز ایجاد می گردد .عظمت این ماه به قدری است که به شهر اهلل معروف است
و تنها ماهی است که نامش در قرآن ذکر شده است:

بقره 122-
عمل به فرائض دینی ،دعا و مناجات در این ماه پربرکت بسیار توصیه شده است .از طرفی
اهمیت این ماه چنان زیاد است که برای تک تک اعضای بدن و حفظ آنها از ارتکاب به گناه
تکالیفی از ناحیه خداوند برای انسان ها در نظر گرفته شده است .وجود نازنین پیامبر
رحمت ،حضرت محمد بن عبداهلل (صلی اهلل علیه و السالم) بنا به نقل از امام محمدباقر (ع)

می

فرمایند :رسول خدا هنگامی که ب هالل ماه رمضان می نگریستند ،رو به قبله و این دعا را
می خواندند:
« اللهم اَهَلَّهُ عَلینا باألمَنِ و اإلیمان و السّالمهُ و اإلسالم و العافیهِ المُجَلَّلَهُ و الرِّزقِ
الواسع و دَفعُ األسقام و تالوهِ القرآن و العُونُ عَلی الصاله و القیام ،اللهُم سَلَّمن شهر
رمضان و سلَّمهُ لنا و تُسلَّمهُ مِنّا حتی یَنقَضی شَهرُ رمضان و قَد غَفَرتُ لنا »
« خداوندا هالل این ماه را همراه با امنیت ،ایمان ،سالمتی ،اسالم و تندرستی کامل،
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رزق گسترده ،برطرف کردن بیماری ها ،تالوت قرآن و کمک برای نماز و روزه
به ما بنمایان .خدایا ما را برای ماه رمضان سالم نگه دار و این ماه را نیز برای ما
سالم سالم بدار و آن را از جانب ما نیز سالم بدار تا این که ماه رمضان پایان یابد
و تو حتماً و قطعاً ما را آمـرزیده باشی» .
آنگاه رو به مردم می کرد و می فرمودند :.ای مسلمانان هنگامی که هالل ماه رمضتان
ظاهر شد ،شیتطان ها رانده و در زنجیتر می شوند؛ درهای آسمتان و درهای بهشت و
درهای رحمت خداونتد گشوده می شوند ،درهای جهنتم بسته و دعاهتا مستجاب
می شوند و به هنگام هر افطار خداوند آزادشدگانی دارد که آنها را از آتش جهنم آزاد
می کند و هرشب منادی ندا می دهد ،آیا سائلی هست؟ آیا استغفار کننده ای هست؟
خدا به هر خرج کننده ای عوض و به هر بخیلی تلف عنایت فرما.
برای هرشب و هر روز این ماه دعایی فرض شده که این خود از اهمیت این ماه عظیم و
پربرکت را درپی داشته است.
 جناب نرگسی شما بعنوان استاد چه پیام و توصیه ای برای دانشجویان دارید؟

توصیه این بنده حقیر به عنوان یک برادر دینی به دوستان عزیزم این است که این ماه
را هر چه با شکوه تر و دعاهای این ماه را از هر دعایی مهمتر بدانند و برای عاقبت به
خیری خودشان و دوستان و اقوام و مسلمانان جهان باألخص جوانان ای کشور دعای
فراوان کنند و در لیالی قدر ،این ماه را درک کنند که مهمتر از این شب شبی نیست.

که شب قدر آن از هزار شب و ماه با ارزش تر است .البته این ماه برکات دیگری هم دارد
که از جمله آنها سالمتی جسم است .مواردیکه پیامبر اسالم (ص) می فرمایند:
صُمُوا تَصِّحوا؛ روزه بگیرید تا سالمت بمانید .این امر از نظر پزشکی نیز ثابت شده است
و اخیراً پزشکان و محققان آمریکایی نیز برای سالمتی بیماران به آنها توصیه می کنند
برخی روزها از خوردن و آشامیدن امساک کنند ،زیرا بدن موادی ترشح می کند که در
مقابل بیماری ها آن را مقاوم می سازد.
در مجموع این ماه بنا به فرمایش امام حسن مجتبی (ع) ،ماه مسابقه است به طوری
که عده ای با سرعت بسیار زیاد از عده دیگر سبقت می گیرند و ره صدساله را
یک ماهه می پیمایند .اگرچه این روزها در ماه های گرم سال قرار گرفته ،لکن فریضه
روزه در ماه های گرم سال ،خود جهادی فی سبیل اهلل است و همانند ثواب جهاد در
راه خدا را دارد.
ان شاءاهلل خداوند توفیق درک این ماه مبارک را به همه بندگان خالص خویش بدهد.
والسالم علیکم و رحمت اهلل برکاته
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فعالیت های پایگاه بسیج دانشجویی شهید ضیایی و دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز قوچان به روایت تصویر

حلقه های صالحین

مسابقات فوتسال جام بصیرت و تیراندازی با تفنگ بادی

اکران فیلم ها و مستند
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مراسم تجلیل از

برگزاری جلسات شورای پایگاه
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گردآورنده :مسعود جوینی

تلنگر

برخورد مناسب مقام معظم رهبری

ی کی از محافظان رهبر انقالب در خاطره ای گفت :یک روز که مقام معظم رهبری به کوههای اطراف تهران برای کوه
پیمایی رفته بودند ،با دختر و پسری دانشجو برخورد می کنند که به لحاظ ظاهری وضع نامناسبی داشتند.
آنها به یک باره در مقابل گروه ما قرار گرفتند و فرصت جمع و جور کردن و رسیدگی به وضع ظاهری خودشان نداشتند
از رفتار آنها مشخص بود که خیلی ترسیده بودند واینگونه به نظر می رسید که آنها تصور می کردند که اآلن آقا دستور
دستگیری آنها را فورا صادر خواهد کرد .ولی برخالف تصور آنها آقا با آنها سالم و علیک گرمی کرد و پرسید که شما زن
و شوهر هستید؟(البته آقا می دانست)؛ آن پسر وقتی با خلق زیبای آقا مواحه شد ،واقعیت را گفت؛ و جواب داد خیرمن
و این دختر دوست هستیم.
آقا ابتدا در باره ورزش و مزایای آن با آنها صحبت کرد و بعد فرمود  :بد نیست صیغه محرمیتی هم در میان شما برقرار
شود و شما با هم ازدواج کنید .آقا به آنها پیشنهاد داد که اگر مایل بودید در فالن تاریخ بیائید ،ومن هم آمادگی دارم
که شخصا خطبه عقد شما را بخوانم .آن دو خدا حافظی کردند و طبق قرار همراه خانواده خود در همان تاریخ به محضر
ایشان رسیدند.
آ قا هم خطبه عقد آن دو را جاری کردند  .با برخورد کریمانه ایشان این دو جوان مسیر زندگی خود را تغییر دادند آن
دختر غیر محجبه به یک دختر محجبه و معنوی و آن پسر دانشجو هم به یک جوان مذهبی مبدل شدند

به نام آزادی ! ...؟
کرامت بانوان ،بیش از آن است که خود را حراج کنند وخود را به چند لبخند بفروشند.
تنها کسانی که از «کمال سیرت» محرومند،
«جمال صورت» را در معرض تماشای همگان می گذارند.
هیچ کس با نام " آزادی" دیوار خانه ی خود را بر نمی دارد و شب ها در حیاطش را باز نمی گذارد.
شهید مطهری فرمود:

«حجاب مصونیت است نه محدودیت»
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بیانات مقام معظم رهبری

در خصوص حلقه صالحین

یکی از مهمترین و برجسته ترین مظاهر فداکاری  ،همین شجره طیبه بسیج است  ،هم قبل از شروع
جنگ تحمیلی  ،هم در جریان دفاع مقدس این تجربه بسیار دشوار و سخت برای کشور و هم بعد از دفاع
مقدس تا امروز  ،در مقابل چشم دیدیم ؛ مسئله بسیج  ،تجربه بسیج  ،دارای برکات بسیار بزرگی بوده
است و انشاء اهلل این برکات باید ادامه پیدا کند و ادامه پیدا خواهد کرد.
مقام معظم رهبری در ادامه سخنانشان فرمودند باید از آفت نسبت به خودمان پرهیز کنیم آفت غرور ،
آفت تظاهر و ریاکاری ،این آفات آفات مهلکی است  .اگر چنانچه موفقیتی به دست می آوریم خدا را
شاکر باشیم از خدا بدانیم  ،برای ادامه آن از خدا کمک بخواهیم ؛ این هم یک مسئله ی اساسی که دچار
غرور نشویم  ،دچار اعتماد به نفس زیادی نشویم  ،از خودمان ندانیم  ،توکل به خدای متعال بکنیم.
توفیق ما ،توانایی ما ،شوق ما ،ایمان و عشقی که در دل ماست همه صنع دست پروردگار است.

این حلقات صالحین  ،از کار های بسیار خوب و برجسته است که
گسترش کمّی و کیفی آن باید مورد توجه قرار گیرد.
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معرفی رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی
مرکز قوچان
رشته های کاردانی ترمی:
 -0حقوق قضایی  -علوم ثبت
 -2حسابداری دولتی
 -3فناوری اطالعات – اینترنت
 -4شبکه های کامپیوتر
 -5عمران – نگهداری و مرمت ساختمان
 -6مکانیک خودرو
 -1دوخت و تکنولوژی لباس
 -8معماری – معماری داخلی
 -1تکنولوژی آموزشی
 -01تربیت مربی پیش دبستانی
 -00مدیریت – امور اداری
 -02نگارش حقوقی
 -03برنامه سازی کامپیوتر

رشته های کارشناسی ترمی:
 -1حقوق قضایی – علوم ثبت
 -2حسابداری دولتی
 -1مهندسی فناوری اطالعات
 -4معماری – طراحی محیط داخلی
 -1طراحی و الگو سازی پوشاک – لباس
اجتماعی و مشاغل
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