
سخن سردبیر

باسالم خدمت همکالسیان خوبم در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در واقع ما کل دانشگاه را همانند کالسی تشبیه کردیم که کلیه دانشجویان آن عضو این کالس می باشند 

نشریه اي که در دست دارید حاصل کار همکالسیانتان در دانشکده پزشکی وبه طور دقیق تر ورودي هاي 92 می باشد ما بی وقفه تالش می کنیم 

تا بتوانیم مطلبی زیبا ،جذاب ،صمیمی ،دلنشین ،معتبر وبه روز  را به دستانتان برسانیم امید است که شما دوستان ما را در این هدف تنها مگذارید انتقادهاي پرثمر شما همواره 

چراغ راهنماي ما خواهد بود پس در پایان باید بگویم که به کالس خود خوش آمدید

 خوشحال می شوند. مسئولیت شاد سازي نورون ها بر عهده «خانم فرناز توسلی» فرد فعال و 

تالشگر در عرصه اخبار و یافته هاست.

در قسمت بعدي به «یک عکس و هزاران حرف» می رسیم. مسئولیت این قسمت بر عهده 

«آقاي آروین بابائیان» از ماهران حرفه عکاسی است. حال و هواي اي کاش در این جا زیاد به 

چشم می خورد. دانشجو آرزو می کند که کاش این عکس رنگی بود. حال و هواي تحسین خاصی 

هم دیده می شود. مثال خیلی ها می گویند: با اینکه سیاه و سفیده ولی چقدر خوب افتاده و از این 

قبیل!!!

از بخش هاي حرفه اي و تواناي دیگري که با اسم «آبان» خودنمایی می کند، بخش فرهنگی 

است.شما دوست عزیز در هر شماره می توانی مطالب مختلفی را در آن بیابی. از مسابقه گرفته تا 

همین متنی که اآلن میخوانی! مسئولیت این بخش بر عهده ي بنده و «خانم فاطمه زائري 

امیرانی» است. در خالقیت و نبوغ دوست عزیزمان همین بس که هر اسمی که براي بخش هاي 

مختلف در نظر گرفته شده، ریشه اي در ذوق و هنر ایشان دارد.

آبان یعنی «آرمان،بصیرت،امید و نوآوري». همه تالش ما هم در این جا رسیدن به این چهار واژه 

است. و اما یکی از زیبایی هاي نشریه ما، لوگوي برازنده آن است. آیا فکر کرده اید که لوگو هم 

کار گروه فرهنگی است؟ نه خیر جانم! درسته که گروه دو نفره ما خیلی کارها می کند ولی باید 

بگویم که مسئولیت گرافیک و طراحی نشریه برعهده گرافیست توانا «آقاي سید بشیر حسینی» 

است. پیش بینی می شود که با اولین نگاه به لوگو شما دوست عزیز در حالی که ابروان خود را باال 

انداخته اي و کله مبارکتان را با شیب مالیم باال و پایین می بري می گویی: چه طرحی، چه نبوغی، 

و بعد هم در تالشی تا بفهمی که این سیب یعنی چه و این دو تا آدم این وسط چه می گویند.

باالم جان! سیب نماد سالمتی است و این دو تا آدم به سان «همکالسی هایی»  تالشگر دست به 

دست هم می دهند تا در این سالمتکده به اهداف واالي خود برسند.

و اما از هر چه بگذریم یادي از سردبیر خوشتر است! در نهایت کار باید از «آقاي حسین رجبی» 

تشکر کنیم، چرا که اگر تالش هاي بی شائبه ي ایشان نبود، اآلن شما با خواندن نشریه ما اینقدر صفا 

نمی کردید.

شاید هم اآلن منتظرید که بدانید نویسنده همین متنی که اآلن می خوانید کیست؟ فکر کرده اید به 

شما می گویم آیا؟ واقعا این طوري فکر می کنید؟خب، خیلی هم بی راه فکر نمی کنید. یک سري 

به نام معاون نشریه بزنید.

گرچه سعی کردم مختصر بگویم، لیکن مسئولیت ها همگی به هم گره خورده و همه ما یک 

کمکی به کار دیگري هم می کنیم.اینجاست که دیگر می گویند والسالم، عزت زیاد، قصه ما به 

سر رسید و از این قبیل،اما ما می گوییم:« به نشریه ما خوش آمدید!»

با نام و یاد خدا

اول از همه سالمی به زیبایی برف هاي زمستانی و به گرمی بخاري،آن زمانی که ازسرما می لرزي و 

کنارش می نشینی،چایی می خوري و نشریه ما را می خوانی!

دوست عزیز!اول از همه یک کروکی برایت دارم تا بدانی چه سعادتی نصیبت شده که چنین نشریه 

اي را در دستان مبارك گرفته اي و مطالعه می کنی.جانم برایت بگوید که توي این نشریه از شیر 

مرغ تا جان آدمیزاد پیدا می شود!!!

بعضی وقت ها همان جوري که قند خون می افتد، علم مخ هم می افتد.بخشی داریم براي وارد 

کردن یک کم علم به مخ مبارك!مسئولیت بخش «علمی کاربردي» برعهده ي «آقاي آتبین 

فراز طلب یگانه» از فعاالن در عرصه علم و آگاهی است.تخمین می شود که با وارد شدن به این 

بخش شما دانشجوي محترم ابتدا یه کم با چانه هایتان ورمی روید،بعد کار به وررفتن با مو می رسد 

و ناگهان به مطلب جالبی می رسید و چشم هایتان برقی می زند!معادل با حسی که نیوتن بعد از 

کشف جاذبه داشت، هم چنین معادل با شعف گالیله زمانی که فهمید زمین به دور خود می چرخد!!!

در فاز بعدي وارد بخشی سرشار از ذوق و هنر می شوید.با ورود به این بخش احساسات مختلفی در 

دانشجویان هویدا می شود.یکی یاد شعرهاي حفظی دوران مدرسه می افتد.دیگري هم یاد فردوسی 

و موالنا، دیگري هم یاد غزل هاي سعدي می افتد که تمام گل و بلبل هاي آن استعاره اي بود از 

ملکوت اعال! عهده دار بخش «ترنجستان» ، «آقاي امیر امین» از فعاالن در زمینه ادب و هنر 

است. این بخش از بخش هایی است که دانشجو می خواهد تمام نشود. ولی خب، زهی خیال باطل! 

همه نشریه که ادبی نیست!!!

مطالب زیباي دیگري هم داریم.جایی که می توانی در سطر هایش خلوتی کنی و قدري تامل 

کنی. هر کلمه اش را که می خوانی دلت بیشتر تنگ می شود براي پاك بودن، براي درست زیستن 

و براي با خدا بودن. جایی است ناب. برخورد دانشجویان در این قسمت از حال و هواي عرفانی و 

سیر در ملکوت اعال تا دعا و مناجات متفاوت است. حاال بگذریم که این دعا می تواند از بخت 

خوب باشد تا فرجی براي کنسل شدن امتحان!! مسئولیت «یک قدم تا خدا» برعهده ي «آقاي 

مهدي بذرپاچ» از دانشجویان با استعداد در حیطه قرآن و حدیث است.

همچنان که نشریه را می خوانید به تیتري می رسید که در ارزش با بیست و سی برابري می کند. 

انگیزه دانشجو در خواندن خبرهاي آن معادل بچه دبستانی اي است که ساعت شش صبح یک روز 

برفی پاي اخبار صبحگاهی می نشیند، بلکه فرجی حاصل شود براي تعطیل شدن مدرسه!!! شما 

دوست عزیز با خواندن بخش «چه خبر؟؟؟» ، مهم ترین خبر هاي دانشگاه را در عرض سه سوت از 

طریق راه بینایی وارد مخ مبارك می کنی، در آنجا هم نورون ها از اینکه خبر تازه اي دیده اي خیلی

زینب عشوري

  وهم چنین محدودیت هاي شیمی درمانی مثل مقاومت دارویی وجود ندارند. مورد دیگري 

که می توان نام برد استفاده از حسگر ها است که درون بدن کاشته می شود و پارامتر هاي 

فیزیولوژیک را اندازه گیري می کند. ضربان قلب و فشار خون و میزان اکسیژن رسانی به 

خون بیماران به طور منظم اندازه گیري می شود. در بحث تشخیصی می توان با این نانو 

ذرات ، پروتئین ها و بیومارکر هاي سلول هاي سرطانی را نمایان ساخت و سرطان را در 

مراحل اولیه آن تشخیص داد. هم چنین از این فناوري در جراحی ها استفاده می شود که 

جراح می توان با برش هاي کوچک تر از حتی یک تار مو به عمل جراحی بپردازد. همین طور 

که می دانیم هر چه قدر برش کوچک تر باشد زمان ترمیم هم کاهش می یابد. هم چنین می 

توان این نانوروبات ها را به دوربین هاي کنترل مجهز کرد و جراح می تواند این نانوروبات ها 

را از طریق دوربین ها کنترل و دستور الزم را صادر کند و جراحی از این طریق صورت گیرد. 

از دیگر موارد می توان به درمان عضو بیمار و هم چنین از بین بردن میکروارگانیسم ها 

اشاره کرد. در این روش دیگر خبري از مقاومت هاي دارویی میکروارگانیسم ها هم نیست !! 

البته تمامی این موارد در حال تحقیق و بررسی هستند و هنوز استفاده گسترده از آن ها را 

نداریم . ولی میتوان روزي را در نظر گرفت که با همین ذرات ریز بتوان بسیاري از بیماري ها 

را درمان کرد و این علم را نوید بخش علم پزشکی دانست.

منبع : سالمت نیوز-ویکی پدیا

نانو ، از درمان سرطان تا روبات هاى ریز جراح

از گذشته تا حال علم پزشکی دچار تغییرات و پیشرفت هاي بسیاري شده است. همان طور 

که می دانیم بسیاري از بیماري هایی که در گذشته قابل درمان نبودند ، امروزه با روش ها و 

دارو ها ي جدید درمان پذیر شده اند و هنوز هم بیماري هایی وجود دارند که به درمان ها ي 

هم اکنون جوابگو نیستند ونیازمند تحقیقات گسترده تري هستند. اشکاالتی هم در این 

روش ها وجود دارد . به طور مثال در شیمی درمانی براي از بین بردن سرطان ، بافت هاي 

طبیعی هم درگیر می شوند و به آن ها آسیب وارد می شود. هم چنین می توان به مقاومت 

دارویی اشاره کرد که میکروارگانیسم ها در طی زمان به دارو ها مقاومت نشان می دهند و 

بعضی از دارو هایی که در گذشته براي از بین بردن میکرو ارگانیسمی استفاده می شد ، 

دیگر جوابگو نیستند . از فناوري نانو چه قدر اطالع دارید؟ در علم پزشکی تحقیقات 

بسیاري در این باب وجود دارد. یکی از موارد درمان که می توان به آن اشاره کرد درمان 

تومور هاي سرطانی است. به این صورت که نانو گلوله هاي تو خالی سیلیکون با روکش نانو 

ذرات طال از طریق اتصال به آنتی بادي ها به سمت تومور می روند و به آن ها می چسبند .در 

ادامه با تابش اشعه ذرات طالي اطراف سیلیکون را حرارت می دهند و گلوله داغ می شود و 

تومور را می سوزاند و نابود می کند .از برتري این روش نسبت به شیمی درمانی می توان به 

این نکته اشاره کرد که درمان فقط بر روي تومور انجام میشود و به نقاط دیگر بدن آسیب 
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علمی کاربردي

قبل از این که وارد این بخش شوي نیاز 

است تا کمی راجع به آن بدانی اینجا قرار 

نیست موعظه وپند بشنوي باید بیایی وببنی 

وسیر کنی وهمراه شوي یادت باشد یکی از 

کوتاه ترین دورانی که تجربی می کنی همین 

دوران است دانشجوي ....یادت هست براي 

اولین بار چه کسی  با این نام صدایت 

کردروزي می رسد که  به یاد تک تک خاطرات 

این دوران غبطه می خوري وباچشمان بارانی 

می گویی کاش همیشه دانشجو بودم  بیا تا 

همراه شویم با یکی از این دانشجویان بهتر 

بگویم دانشجوي دیروز ودکتر امروز کسی که 

سال هاي دور این دوران را سپري کرده و 

حاال این  تجربیاتش است که خاطرات زیبا می 

آفریند  در این بین همراه  می شویم با خانم 

دکتر منیره مجدي  ورودي سال 67 دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین   که حرف هاي شنیدنی 

وجذابی برایمان دارنددراین شماره ما 2مورد 

از این خاطرات شیرین را بیان می کنیم

سگ هاي دیروز، گربه هاي امروز

صبح یک روز سرد  من و دوستم کمی زودتر از خوابگاه 

به سمت دانشکده حرکت کردیم تا در آرامش صبح کمی 

مطالعه کنیم آن موقع  در دانشگاه ما فقط ساختمان علوم 

پایه وجود داشت ودانشکده پزشکی فقط یک کالس منتهی 

الیه سمت راست وجود داشت  وکلیه کالس هاي ما اونجا 

برگزار می شد وبقیه کالس هاش درحال ساخت بودند 

وقتی به سالن نیمه ساخت دانشکده رسیدیم با صحنه اي 

مواجه شدیم که براي مان غیر قابل تصور بود یک گله 

سگ (حدود 5الی 6  سگ)از سرماي بیرون به دانشکده 

پناه آورده بودند وشب را آنجا سپري کرده بودند ،وقتی 

ما را دیدند شوکه شده بودندما که با دیدن آنها وحشت در 

نگاهمان موج می زد،به سمت درب دانشگاه دویدیم سگ ها 

هم در بهت مانده بودند فرار را بر قرار ترجیح دادند.

شاگرد اول دانشگاه

اول مهر ماه سال 67  که ما براي ثبت نام اومده بودیم 

متوجه شدیم تو برد دانشکده نمرات آناتومی سال قبل رو 

زده بودند اکثر نمرات پایین بود یکی از بچه هاي که از 

کرمانشاه براي ثبت نام اومده بود پدرش کنار ما داشت 

نمرات  بچه ها رو نگاه می کرد وبا تصوري  که دخترش 

در دبیرستان همیشه نمرات باالي 18 داشت با افتخار گفت 

دخترم تو شاگرد اول دانشگاه خواهی شد سال هاي  بعد که 

نمره آناتومی خودش 10 شد می گفت پدرم کجاست که ببیند 

شاگرد اول دانشگاه شده 10!!!

دانشجویان

دیروز



سالم،که یکی از اسماء زیباي الهی است؛پس هم به نام سالم و هم سالم با شما.

در این بخش می خواهیم یک کتاب معرفی کنیم ویک بخش منتخب از آن را که درباره ي اسالم عزیز می 
باشد به شما تقدیم کنیم:

با مطالعه اى اجمالى و تفکّر در برخى آیات قرآن مجید، به نمونه هاى فراوانى از رأفت و رحمت اسالمى در 
این کتاب آسمانى دست مى یابیم، که به عنوان اصل اساسى معرّفى شده است. به چند نمونه آن توجه کنید:

نسبت رحمت و خشونت در قرآن:

در قرآن مجید یکصد و چهارده سوره وجود دارد، که صد و سیزده سوره آن با «بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیم» 
که پیام آور رأفت و رحمت و محبت اسالمى است، شروع شده، و تنها یک سوره بدون «بِسمِ اللّه الرَّحمنِ 

الرَّحیم» است(1)، که آن هم دلیل روشنى دارد:

سوره برائت اعالن جنگ و نبرد و بیزارى از دشمنان لجوج و عنود اسالم است که امیدى به هدایت و اصالح 
آنها نیست و روشن است که به هنگام جنگ با دشمن کینه توز، از رحمت و محبت سخن گفته نمى شود.

به عبارت دیگر، نسبت خشونت و رحمت در قرآن مجید بر این اساس، نسبت یک بر صد و چهارده است 
یعنى اصل بر رحمت و رأفت است و خشونت یک استثناء مى باشد!

 آیا دینى که معجزه آن چنین کتابى است، آئین خشونت است؟!

1 . جالب این که همان یک مورد هم در سوره دیگرى از قرآن مجید جبران شده، چرا که در سوره نمل دو 
بار «بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحیم» تکرار شده است.

بدي را با خوبی پاسخ دهید!

خداوند متعال در آیه 60 سوره «الرَّحمن» مى فرماید:

هلْ جزَاء الْاحسانِ االَّ الْاحسان

آیا جزاى نیکى جز نیکى است؟!

این آیه شریفه، که سرشار از محبت و رحمت و دوستى است، به عنوان یک شعار اسالمى ما مسلمانان مى 
باشد. اگر تعجب نکنید با مطالعه دیگر آیات قرآن در مى یابیم که خداوند متعال نه تنها پاسخ نیکى را رفتار 
نیک مى داند، بلکه به مسلمانان دستور مى دهد در مقابل بدیها نیز به نیکى رفتار کنند، و پاسخ بدى را هم 

به نیکى بدهند!

این مطلب در آیه شریفه 96 سوره مؤمنون آمده است مى فرماید: 

ادفَع بِالَّتى هى اَحسنُ السیئَۀَ نَحنُ اَعلَم بِما یصفُونَ

بدى را به بهترین راه و روش دفع کن (و پاسخ بدى را به نیکى ده) ما به آنچه توصیف مى کنند، آگاهتریم.

اى پیامبر! فریب خوردگان را ـ هر چند به تو بدى کرده اند ـ با عطوفت و محبت به سوى اسالم باز گردان، 
تا تسلیم تو شوند.

آیا دین و آئینى که منطق آن خشونت و تندى است، به پیامبر خویش سفارش مى کند که حتّى پاسخ بدیهاى 
دیگران را با خوبى بدهد! یا چنین آئینى آئین محبت و عاطفه و رحمت و صفا و عطوفت و مهربانى است!

 رحمت اسالمى، فراتر از مسلمانان

آیه چهاردهم سوره جاثیه مى فرماید:

(قُلْ للَّذینَ آمنُوا یِغْفرُوا للَّذینَ ال یرْجونَ اَیام اللّه لیجزِى قَوماً بِما کانُوا یکْسبونَ)

(اى پیامبر ما!) به مؤمنان بگو: کسانى را که امید به روز رستاخیز ندارند، مورد عفو قرار دهند تا خداوند 
هر قومى را به اعمالى که انجام مى دهند جزا دهد.

طبق این آیه شریفه، رحمت و عطوفت اسالمى اختصاص به مسلمانان و مؤمنان ندارد بلکه خداوند به 
مسلمانان دستور مى دهد که با غیرمسلمان هم مهربان باشند.

آیا چنین آئینى آئین خشونت است!؟

در داستان عذاب قوم لوط مى خوانیم که فرشتگانِ مأمور عذاب، به صورت انسانهایى ناشناس به سراغ 
حضرت ابراهیم(علیه السالم) رفتند. آنها مأمور بودند شهر قوم لوط را نابود کنند، بلکه کلّ شهر را به 

آسمان ببرند و آن را واژگون نمایند! حضرت ابراهیم مشغول تهیه غذا براى میهمانانش شد. غذا آماده و 
سفره گسترده شد، اما هیچ یک از میهمانان دست به سمت غذا دراز نکردند! این مطلب در آن عصر و 

زمان، پیام خوشى نداشت زیرا هنگامى که میهمان ناشناس دست به غذا نمى زد، صاحبخانه از شرّ او در 
امان نبود اما اگر غذا مى خورد و با صاحبخانه هم نمک مى گردید، آرامش بیشترى اهل خانه را فرا مى 

گرفت بدین جهت، حضرت ابراهیم از این کار میهمانانش ناراحت شد و احساس خطر کرد، و علّت این 
کار را پرسید. آنان در پاسخ گفتند: ناراحت نباش، ما مأموران پروردگارت هستیم، و براى انجام دو 

مأموریت خدمت شما رسیده ایم:

نخست این که، به شما بشارت دهیم در این سنّ پیرى و کهولت، خداوند فرزندى به نام اسحاق به شما 
عنایت خواهد کرد، و از نسل او پیامبرانى زاده خواهند شد. ابراهیم و همسرش از این خبر مسرّت آمیز و غیر 

منتظره غرق در شادى و شور و شعف شدند.

دیگر این که، ما مأموریت داریم قوم لوط، که مردمى آلوده و گناهکار هستند، را نابود کنیم. این خبر ـ بر 
عکس خبر نخست ـ حضرت ابراهیم را غرق در ماتم و اندوه کرد. بدین جهت با مأموران پروردگار، جهت 

تأخیر یا تخفیف عذاب قوم لوط شروع به مذاکره و چانه زنى کرد، و با آنها در این رابطه به مجادله 
پرداخت!

پاسخ فرشتگان درباره این درخواست چنین بود:

(یا ابراهیم اَعرِض عنْ هذَا انَّه قَدجاء اَمرُربک و انَّهم آتیهِم عذَاب غَیرُ مرْدود)(1)

اى ابراهیم! از این (درخواست) صرف نظر کن، که فرمان پروردگارت فرا رسیده و به طور قطع عذاب 
الهى به سراغ آنها مى آید و برگشت ندارد.

با این که قوم لوط آلوده ترین و کثیف ترین و ناپاك ترین اقوام و ملل پیشینیان بودند، اما عطوفت و رأفت 
حضرت ابراهیم شامل حال آنها گشت، و آن حضرت حاضر شد براى این مطلب از آبروى خویش نزد 

پرودگار مایه بگذارد، و براى آنها در تأخیر یا تخفیف عذابشان شفاعت کند.

حقیقتاً سعه صدر حضرت ابراهیم بسیار زیاد و مثال زدنى است، و قرآن و اسالم ما ترویج کننده چنین 
رحمت و محبتى است.

آیا برچسب خشونت به چنین آئین سراسر رحمت و مهربانى و عطوفت، مى چسبد؟ هرگز!

1 . سوره هود، آیه 76.

مهربانى پیامبر، عامل جذب مسلمانان

یکى از معجزات پیامبر گرامى اسالم(صلى اهللا علیه وآله وسلم) «تألیف قلوب» است. در آیه 159 سوره آل 
عمران مى خوانیم:

(کلونْ حفَظّاً غَلیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا م کُنْت لَو و ملَه نْتل نَ اللّهۀ ممحفَبِما ر)

به (برکت) رحمت الهى،در برابر آنان (مردم) نرم و مهربان شدى و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو 
پراکنده مى شدند.

طبق این آیه شریفه، عطوفت و مهربانى پیامبر رحمت، موجب جذب و جلب مردم به سمت آن حضرت شد، 
که آن هم از رحمت الهى سرچشمه گرفته بود. بدین جهت، در آیه 63 سوره انفال مى خوانیم:

(کیمزیزٌ حع نَّها منَهیب اَلَّف نَّ اللّهلک و نَ قُلُوبِهِمیب میعاً ما اَلَّفْتضِ جى الْاَرما ف اَنْفَقْت لَو)

(اى پیامبر ما!) اگر تمام آنچه روى زمین است صرف مى کردى که میان دلهاى آنان اُلفت دهى موفق نمى 
شدى ولى خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد. او توانا و حکیم است. 

ایجاد یک امت مسلمان پرقدرت از آن مردم عقب افتاده، و تبدیل دلهاى پراکنده و پر از کینه آنها، به 
قلبهایى متّحد و مهربان، یک معجره الهى بود.

بنابراین، اگر یکى از معجزات مهم پیامبر اسالم(صلى اهللا علیه وآله وسلم) را تألیف قلوب و جمع بین 
جمعیتى خشن و پر کینه، و ایجاد محبت و صفا و صمیمیت بین آنها بدانیم، سخن به گزافه نگفته ایم.

آیا آئینى که معجزه آن تألیف قلوب و مهربانى و رحمت و عطوفت است، آئین خشونت است!

مباحث عرض شده از از فصل دوم کتاب «آیین رحمت» است امیدوارم باتهیه ي این کتاب یا مشاهده ي آن 
در سایتmakarem.ir از سایر مطالب این کتاب ارزشمند بهره ببرید.

تصور کنید با استفاده از چراغهاي جلو خودرو خود 

بتوانید براي انتقال داده ها و یا گشت و گذار در 

وب استفاده کنید. هارالد هاس در حال کار بر 

روي آن 

آیا می دانید که ما 1.4 میلیون فرستنده و حدود 5 بیلیون تلفن 

همراه در سراسر جهان داریم. تلفن هاي همراه در ماه بیش از 

600 ترابایت داده را دریافت می کنند.به خاطر همین مسئله 

امروز مخابرات به اندازه ي برق و آب اهمیت پیدا کرده است. 

استفاده ي روز افزون از تلفن هاي همراه چه براي استفاده ي 

شخصی و چه براي استفاده در کار باعث شده است که امروزه به 

این تکنولوژي توجه ویژه اي بکنند.

روشی که به طور معمول براي انتقال اطالعات استفاده می شود، 

امواج الکترومغناطیس است به طور دقیق تر طیف امواج رادیویی 

از امواج الکترومغناطیس.استفاده از این طول موج از امواج 

الکترومغناطیس معایبی دارد مثال امواج رادیویی طیف کوچکی از 

امواج الکترومغناطیس را شامل می شوند ، داراي هزینه ي تولید 

باالیی می باشند.همچنین دکل هاي فرستنده ي امواج رادیویی 

بازده ي خیلی کمی دارند چون انرژي زیادي صرف خنک نگه 

داشتن آن ها می شود.مشکل دیگر این امواج اختالالتی است 

که در هنگام پرواز هواپیما روي می دهد.

از طرف دیگر ما المپ هاي LED را داریم که امروزه بیش از 40 

میلیارد از آن ها در حال استفاده می باشند. از آن جایی که حیات 

زندگی ما وابسته به نور مرئی است و نور مرئی هم جزئی از 

امواج الکترومغناطیس می باشد استفاده از این امواج براي انتقال 

اطالعات بسیار عالی به نظر می رسد.طیف موج مرئی پهنایی 

10000 برابر بیشتر از طیف موج رادیویی دارد پس ما با یک 

محاسبه ي ساده میتونیم بفهمیم که 40 میلیارد المپ LED با 

این پهناي طیف چقدر از دکل هاي پرمصرف امروزي بهتر 

هستند.

هارالد هاس در حال حاضر داراي کرسی ارتباطات موبایل 

(Mobile Communications)در دانشگاه ادینبورگ است وي از 

بنیانگذاران و مدیر ارشد علمی pureLiFi  می باشد. همچنین به 

عنوان مدیر در مرکز تحقیق و توسعه LiFi در دانشگاه ادینبورگ 

مشغول است.

هاس مدت طوالنی است که روي راهی براي برقراري ارتباط 

سیگنال هاي الکترونیکی داده ها و تکنیک هاي مدوالسیون 

(که بسته داده هاي بیشتري را بر روي شبکه حمل می کند) 

مطالعه می کند.

ولی در این کار هاس توجه خود را معطوف به تکنیک هایی 

کرده که به وسیله ي آن می توان اطالعات را سریع تر از امواج 

رادیویی و سیم منتقل کرد، در این روش با قطع و وصل کردن 

جریان برق در المپ می توان اطالعات بسیاري را به صورت 

صفر و یک منتقل کرد تکنیکی که در آن حتی روشن و خاموش 

شدن المپ (LED)براي چشم انسان قابل تشخیص نیست.

گروه او توانست براي اولین بار از المپ هاي LED(دیود ساطع 

نور) براي انتقال اطالعات به صورت بی سیم استفاده کند و این 

کار را در حد تجاري به پیش برد.مصرف انرژي در این تکنولوژي 

به قدري پایین است که با استفاده از آن صد ها نیروگاه تولید 

برق خاموش می شوند.از طرفی هم امنیت این روش بسیار باال 

است، مثال ما درون هواپیما نور داریم پس میتوانیم از آن براي 

انتقال اطالعات استفاده کنیم.

محیط هاي ذاتا ایمن مانند نیروگاه پتروشیمی شما نمی توانید از 

امواج رادیویی استفاده کنید، چرا که ممکن است جرقه هایی 

روي آنتن ایجاد کنند. ولی می توانید از نور استفاده کنید. در 

بیمارستان ها، براي دستگاه هاي پزشکی جدید در خیابان ها 

براي کنترل ترافیک. ماشین ها داراي چراغ هاي جلویی و پشتی 

اي مبتنی بر سیستم LED هستند، و ماشین ها می توانند با 

یکدیگر مخابره کنند و از تصادف ها جلوگیري کنند از طریق 

نحوه مبادله اطالعات بین خود. چراغ هاي راهنمایی می توانند با 

ماشین ها ارتباط برقرار کنند و الی آخر. و بعد شما میلیون ها تیر 

چراغ برق دارید که در اقصی نقاط جهان قرار داده شده اند. و هر 

تیر چراغ برقی می تواند که نقطه دسترسی مجانی باشد. ما به 

آن می گوییم، Li-Fi، هماندهی نور. و ما این کابین هاي 

هواپیمایی را داریم. صدها المپ روشنایی در این کابین ها 

هست، و هر کدام از این چراغ ها می تواند یک انتقال دهنده ي 

داده ي بی سیم باشد در پرواز طوالنی  ویا هنگام بازگشت به 

منزل خود می توانید تعداد بیشتري از ویدئو هاي محبوب خود را 

تماشا کنید. 

هرالد اسکاتلند در باره ي این تکنولوژي می گوید که این 

تکنیک انقالبی در انتقال اطالعات و اینترنت است، همچنین این 

سیستم پایانی بر اثر مخرب امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از 

روتر هاي بی سیم اینترنت است.وي افزود این سیستم راهی 

است براي اینترنت در همه ي مکان ها.

خود هاس در این باره می گوید :زندگی آنالین. فکر می کنم 

این یک دیدگاه عملی باشد. 

ناگفته ها

در گفتگویی صمیمی  با خانم فرزانه مرادي همسر 

شهید حمید سیاهکل مرادي

به دیدار دوستی می رویم یکی از همکالسیان مان درراه با 

خود می گفتم وقتی پیش او رفتم چه بپرسم چه بخواهم ؟اما 

با نگاه صمیمی اي که داشت مهمان صحبت هاي گرم او 

شدیم 22سال دارد ودانشجوي سال آخر رشته بهداشت 

حرفه  است همکالسیانش به خوبی

 می شناسندش 2سال است که ازدواج

 کرده است همسرش دانشجوي سال 

آخر کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

 است . از جلسه خواستگاري همسرش

 برایمان گفت اینجا اولین جایی بود که او

 را دقیق تر شناختم ؛جایی که هر کسی راجع

 به مطالبات وحقوق خودش حرف می زند؛ اما او بابقیه فرق 

می کرد انگار در دنیاي دیگري بود؛ از قران وحدیث برایم 

می گفت ومرا به نماز اول وقت سفارش می کرد شاید 

همین ها بود که مرا شیفته خود ساخت .  ندیدم که با 

صداي بلند حرف بزند آرام ومودب به حرف هاي من گوش 

می داد ،شب ها هم این آسمان پرستاره بود که به حضور 

ستاره اي در خانه من غبطه می خورد .مناجات هاي شبانه 

اش حال وهواي دیگري داشت یک شب که رفته بود تا زباله 

ها را بیرون بگذارد دیدم کمی دیر کرده وقتی که برگشت 

وپیگر ماجرا شدم ،فهمیدم که در راه بازگشت فقیري را 

دیده بود؛ اما چون چیزي همراه نداشت تا به او بدهد از خود 

خجالت کشید، براي روبه رو نشدن مجبور شده بود تا از 

کوچه باالتر دور بزند در کارهاي خانه کمکم می کردخیلی 

به من احترام می گذاشت ومرا دوست داشت در ایام محرم  

که رفته بود تا نذري بگیرد براي اینکه دیگران یاد بگیرند 

بلند می گفت براي همسرم می برم.

 حمید مسئول فرهنگی گردان سپاه صاحب االمربود هر وقت 

که کلیپ هاي سپاه قدس وشجاعت ودالوري آنها در 

مقابل تکفیري ها را مشاهده می کرد دوست داشت تا جاي 

آنها باشداما چون استان قزوین تیپ پیاده است آنها نمی 

توانستند بروند درفراخوانی که سپاه در اردیبهشت امسال 

داده بود به منطقه سردشت (درگیر باگروهک پژاك)اعزام 

شداما پروازشان به سوریه لغوشد در مرداد نیز در فراخوانی 

مجدد از این که اسمش در نیامده بود  تاچند روز بسیار 

ناراحت بودتا این که با گروه دوم درتاریخ 21 آبان پرواز 

کردند  گویی قسمت این بود تا در ماه اسیري زینب(س) 

وغربت رقیه (س) به سوریه اعزام شود .

چهارشنبه 4آذر: می دانستند 5 صبح داعش به آنها حمله 

می کند پنج نفر بودند براي انجام عملیات مستشاري در 

نزدیکی حلب (یکی از شهر هاي سوریه ) به راه افتادند 

ساعت 11:30 بودحمید جلوتر از بقیه می رفت آرام 

وآهسته ...هشیارانه قدم می گذاشت ناگهان صداي انفجار 

....چه بود؟؟...یکی از تله هاي انفجاري فعال می شود 

پشت سر آن خمپاره اي در همین مکان فرود می آید وحمید 

را 9متر به هوا پرتاب می کند پاي راستش قطع می شود 

وپاي چپش می شکند تیم پزشکی باالي سر حمید می رسند 

خونریزي شدید دارد اما این شیرمرد مدام درحال ذکر گویی 

است (به به چه زیباست این ذکر که بر زبان تو جاري می 

شود یا صاحب الزمان یا سیدالشهدا). PCR را  شروع می 

کنند اما تقدیر اینگونه رقم خورده است که نام حمید 

سیاهکل مرادي در لیست شهدا حک شود در ساعت 12 

نداي حق را لبیک می گویدپیکرایشان در حضور انبوهی از 

عاشقان اهل بیت از امامزاده اسماعیل به سمت گلزار شهدا 

تشییع ودر جوار دیگرشهدا به خاك سپرده  شد.

 

  فرناز توسلی

آروین باباییان مهدي بذرپاچ
یک قدم تا خدا 
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*تکمله: شبی خوش است، با قصّه درازش کنید، گره از زلف یار باز کنید، اگر دلبر یه کمی هم ناز کرد...

 شما جهنّم و ضرر! نیاز کنید! :)

                                                                                                                

شب یلداتون خوش!
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