
از کرمـانشـاه
چه خبر؟

صفحه 1

وقتی ترمکی 
 بودم!

بیایم  به کرمانشاه  اولین شبی که می خواستم 
در سایت  نداشتم.  رازی  دانشگاه  از  تصوری  هیچ 

دانشگاه خوانده بودم که آدرس دانشگاه...
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ِورد زبان های 
دانشجویی!

کارت  خوش  بوی  چو  سالمی 
عزیز،  دانشجوی  شما  به  دانشجویی 
جهان  دانشگاه  بهترین  و  بزرگترین  به 

خوش اومدین!...
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2 رفاقت به 
سبک مارمولک!

و  دیروز  آموزان  دانش  شما  به  سالم 
دانشجویان امروز که پا به مکانی گذاشتین که 
خیلی ازبزرگان مملکت حسرت پا گذاشتن در 
این مکان را در سینه خودشون نگه داشتن!...
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اینجا دانشگاه رازی... قطب فرهنگی، علمِی غرب کشور
ببخشید فراموش کردم! ابتدا باید بگم سالم!
سالم ای منالین به کرماشاه! خوش هاتین!

از اینکه در دانشگاه ماپذیرفته شدید، خرسندیم.
وقتــی وارد یــک مــکان جدیــد مــی شــوید، علــی القاعــده بایــد 
ــوان راهنمــا، شــما را در شناســاندن آن مــکان  ــه عن ــر ب یــک نف
جدیــد راهنمایــی کنــد. پــس لطفــا اجــازه دهیــد مــا ایــن مــکان 
رابــرای شــما،آن هــم درقالــب نامــه ای از یــک تــرم باالیی)کســی 
ــر اســت(به یــک ترمک)کســی کــه  ــرم از شــما باالت ــد ت کــه چن

ــم: ــی کنی نیمســال اول دانشــگاه اســت،ترم اولی(معرف
به نام خدا

نامه ای از یک ترم باالیی به یک ترم پایینی...
سالم علیکم...

وامابعد...
اینجــا دانشــگاه رازی اســت؛ باحــدود 12 هــزار دانشــجو در مقطع 
کارشناســی، کارشناســی ارشــد و  دکتــری در 10دانشــکده متفاوت 
فنــی مهندســی، بــرق، معمــاری و هنــر، پتروشــیمی، تربیــت بدنــی، 
ــوم اجتماعــی  ــزی، دانشــکده عل ــس مرک ــات در پردی ــوم ادبی عل
ــکی و  ــای دامپزش ــکده ه ــی و دانش ــوم اجتماع ــس عل در پردی

کشــاورزی درپردیــس1 کشــاورزی.
ــل  ــا مث ــته ه ــی رش ــوی برخ ــگاهمون ت ــی دانش ــه ی علم رتب
شــیمی و مهندســی شــیمی جــزء نخســتین هــا در کشــور اســت، 
آن هــم بــه دلیــل وجــود مــردان بزرگــی چــون پروفســور شمســی 
ــد، امــا در کل، دانشــگاه رازی رتبــه ی  پــور، پروفســور قلــی ون

ــن دانشــگاه هــای کشــور دارد. یازدهــم را در بی
ــزرگ  ــارک ب ــتان2 و دو پ ــاق بس ــی ط ــا در نزدیک ــگاه م دانش
ــه  ــرار دارد ک ــی طــاق بســتان ق بوســتان شــرقی و بوســتان غرب

ــت. ــب اس ــی و جال ــس تفریح ــی ب مکان
بیشــتر افــراد دانشــگاه کــرد از دو اســتان کرمانشــاه و کردســتان 
هســتند، بــه همیــن دلیــل پیشــنهاد میکنــم اگــر آشــنایی نــداری، 

حتمــا کمــی زبــان کــردی بدونــی ُکره)پســر(!!
کلماتــی مثــل: بچو:بــرو... بیلِمان:بیخیــال مــا شــو... ُولِیَک:ولمــان 

بکــن و....
در پایــان نامــه برخــی کارهــا و قســمت هــای مهــم دانشــگاه رو 

بهتــون معرفــی مــی کنیــم:
ــا  ــه ب ــی در رابط ــر موضوع ــی ه ــجویی: متول ــت دانش معاون
ــاوره  ــی، ورزش، اداری و مش ــت بدن ــه، تربی ــا، تغذی ــگاه ه خواب

ــن جاســت. ــا ای ب
معاونــت فرهنگــی: درمــورد تشــکل هــا و فعالیــت هــای فــوق 
برنامــه ی دانشــجویان مثــل انجمــن هــای علمــی، کارهــای دیگــر 
ــه  مثــل برگــزاری کالس هــای مهارتــی و هــر چیــز فرهنگــی، ب

ایــن قســمت مراجعــه کنیــد.
معاونــت آموزشــی: مرجــع هــر مســأله در رابطــه درس، کالس، 
ــت اســت. نماینــده ی ایشــان در  ــن معاون ــا ای اســتاد، دانشــجو ب
دانشــکده همــان اتــاق آمــوزش و کارشناســان هــر گــروه درســی 
و مــکان آن در طبقــه ی دوم ســاختمان مرکــزی اســت. کتابخانــه 

و آزمایشــگاه نیــز ،قســمتی دیگــر از ایــن معاونــت اســت.
اکنون میخواهم وصیت های آخرم را به شما بگویم:

1_هدف:
یادتــان نــرود بــرای چــه آمــده ایــد دانشــگاه. در خانــه ی شــما 
چنــد نفــر منتظرتــان هســتند و شــما آمــده ایــد اینجــا بــه مــدت 
4 ســال رشــد کنیــد نــه پســرفت! هدفتــان را بــزرگ بنویســید و 
در کنــار تخــت خــواب اتــاق نصــب کنیــد و هــر روز بــه او لبخنــد 

بزنیــد تــا فرامــوش نشــود.
2- موانــع کار:  میدانیــد عوامــل مخــرب بــرای نابــودی هدفتــان 

ــگاه کدامند؟ در دانش
فیلم:

کارهــای  بــرای  انصافــا  هفتگــی  مفــت  اینترنــت  3گیــگ 
پژوهشــیه،نه دانلــود game of throns و وایکینــگا! ایــن حــق 
ــگاه کــردن  ــم ن ــه فیل ــی روی ــا ب ــح کــن ام ــزم! تفری الناســه! عزی
میشــه ایــن کــه شــب امتحــان معــادالت دیفرانســیل، تــا ســاعت 

ــی! ــگاه کن ــر رو ن ــری پات ــم ه ــب فیل 3 ش
ورزش:

مــی دونــم همگــی عشــق بدنســازی و شــنا و اســکیت و پرتــاب 
ــا عزیــزم! ورزش زمــان و انــدازه داره!  ویلچــر رو داریــم ام
ــالن  ــو س ــا ت ــه ی ــگاه میکن ــال ن ــا فوتب ــاعت رو ی ــرف 24 س ط
بــدن ســازیه! بعــد هیکلــش هــم مثــل بالــش شــده! میگیــم کــم 
ــن  ــا گفت ــزی نیســت! آخــر از م ــه چی دارو بخــور، میگــه تقویتی

ــدازش! ــه ان ــزی ب ــود، هرچی ب
دخانیات واعتیاد:

ــرطان و  ــی س ــل اصل ــیگار عام ــم : س ــه رو میگ ــه جمل ــط ی فق
مــرگ آوره. چنــد ســال دیگــه نــه دنــدون داری نــه ریــه! بــوی 

ــه میــدی... بدهــم ک
رابطه ی با جنس مخالف:

هیجان زده نشیم...
ــم! و   ــورد کنی ــود برخ ــای خ ــی ه ــا همکالس ــته ب ــی شایس خیل
ــف  ــا جنــس مخال مراقــب روابطمــون باشــیم؛ چــرا کــه رابطــه ب
در حــد ضــرورت اشــکال نداره)ضــرورت یعنــی صرفــا مباحــث 
ــی  ــره، خیل ــر ب ــول فرات ــد معق ــواد از ح ــه بخ ــا اگ ــی(، ام درس
ــدن از  ــراج ش ــدن، اخ ــروط ش ــکان مش ــه ام ــرا ک ــه؛ چ خطرناک

ــره. ــاال می ــی ب ــل خیل ــرک تحصی دانشــگاه و ت
دیگر اطاله ی کالم نکنم...  

اکتفا می کنیم به همین چند خط
و به قول شاعر:

به پایان آمد این دفتر
حکایت همچنان باقی 

به صد دفتر نشاید گفت
وصف الحال مشتاقی

پی نوشت:
1- پردیس: مکانی که چند دانشکده در آن وجود دارد.

2- طــاق بســتان: محلــی زیبــا در نزدیکــی شــما کــه اگــر پیــاده 
ــی 10 دقیقــه طــول مــی کشــد،  ــه آنجــا برویــد، 5 ال بخواهیــد ب
ــزار  ــزاده و م ــا امام ــی ت ــالل فروش ــی و ب ــتنی فروش ــا از بس ام
شــهدای گمنــام را در خــودش جــای کــرده اســت و یــک پاتــوق 

ــرای تنهایــی و جمــع دوســتانه ی شماســت. ب

بوی خوش آشنایی!

رتبــه ی علمــی دانشــگاهمون تــوی برخــی 
رشــته هــا مثــل شــیمی و مهندســی شــیمی 
ــت، آن  ــور اس ــا در کش ــتین ه ــزء نخس ج
هــم بــه دلیــل وجــود مــردان بزرگــی چــون 
ــی  ــور قل ــور، پروفس ــی پ ــور شمس پروفس
ــه ی  ــگاه رازی رتب ــا در کل، دانش ــد، ام ون
ــای کشــور  ــن دانشــگاه ه ــم را در بی یازده

دارد.

نرخ تاکسیرانی کرمانشاه

مسیراول:
مبدا: میدان معلم)سه راه مسکن(

مقصد: دانشگاه رازی - پردیس مرکزی
کرایه: 1000 تومان

مسیردوم:
مبدا: میدان معلم)سه راه مسکن(

مقصد: میدان آزادی)گاراژ(
کرایه: 1200 تومان

مسیرسوم:
مبدا:میدان آزادی)گاراژ(
مقصد: خیابان دبیراعظم

کرایه: 1000 تومان

کتاب فروشی های کتب 
دانشگاهی

ــاب  ــرم در ســطح دانشــکده ها نمایشــگاه کت ــر ت ــل ه اوای
خیریــه برگزارمی شــود کــه کتــب دســته دوم را بــا قیمــت 
مناســب عرضــه مــی کنــد. اگــر کتــاب مــورد نظرشــما در 
ایــن نمایشــگاه یافــت نشــد می توانیــد از آدرس هــای زیــر 

کتــاب خــود را تهیــه کنیــد:

1-کتــاب فروشــی دانشــگاه رازی، واقــع در کتابخانــه 
مرکــزی

ــکان،  ــان پزش ــدرس، خیاب ــار راه م ــاب، چه ــوق کت 2-پات
ــالک22 پ

ــان دبیراعظــم، پاســاژ ســروش)کتب دســته دوم و  3-خیاب
نــو(

4-کتــاب فروشــی جهــاد دانشــگاهی، بلوار شــهید بهشــتی، 
ــتان طالقانی بیمارس

محمد قربانی
مهندسی نساجی
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بوی خوش آشنایی!

•مهرماه سال 1398

• سال هفتم، شماره 39

• 2 صفحه، صلوات

نشانی کانال بسیج دانشجویی دانشگاه 
رازی در پیام رسان بله:

@basij_razi 
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• دو هفته نامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی محیا         • همکاران این شماره: 
• مدیرمسئول: طارق کعب                                    محراب فتحی - علی الوندی - امیر مسعود بدری- سعید گراوندی - 

• سردبیر: طارق کعب                                           بهزاد کولیوند - سید مجتبی موسوی- محمدمهدی عزیزی 
• طراح: محمد خرمی                                         • صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه رازی

۲
مهرماه سال 1398، شماره 39

حقیقت همیشه
برنده است

سالم به شما دانش آموزان دیروز و دانشجویان امروز 
مملکت  ازبزرگان  خیلی  که  گذاشتین  مکانی  به  پا  که 

این مکان را در  حسرت پا گذاشتن در 
یکی  قراره  داشتن!  نگه  سینه خودشون 
براتون  رو  دانشجوییم  های  خاطره  از 

انقدر  دانشگاه  تو  نماند  ناگفته  البته  بگم؛ 
رو  منتظره  غیر  و  غریب  و  عجیب  اتفاقات 
تجربه خواهید کرد که بعدا می تونید یه کتاب 

که  وقتی  بدین.  نشر  خودتون  برای  رمان  یا 
نتایج  گرفتن  برای  کافی نت  به  کردم  مراجعه 
این  با  نمی کردم  فکر  دانشگاه،  انتخاب رشته 
رتبه ای که آوردم، جایی قبول بشم! البته رتبم 
کرمانشاه  سیاسی  علوم  دیدم  نبود،  بد  زیادم 

یه  شدیم  که  این  از  خوشحال  منم  آوردم.  رو 
دانشجو، سریع کارای ثبت نام دانشگاه رو انجام دادم 

و با خانواده اومدیم کرمانشاه برای ثبت نام حضوری و 
گرفتن برنامه کالس ها. وقتی وارد دانشکده شدیم، خیلی 
فضای خاصی داشت و چند نفر از بچه های بسیج اومدن 
دورمون رو گرفتن و خالصه کمکمون کردن برای بحث 

کالسا و معرفی دانشکده و این چیزا. 
بعد که تو دانشکده کارمون تموم شد، راهی خوابگاه 
دوری  و  خوابگاه  فضای  اصال  من  راستش  شدیم. 
از  یکی  اتاقیم  هم  بودم.  نکرده  تجربه  رو  خانواده  از 

مهندسی  اش  تحصیلی  رشته  و  بود  ایالم  های  بچه 
کامپیوتر. قرار بود با هم زندگی کنیم. بگم از اون روز 

هایی تو اتاق که هم اتاقیم یه دونه کیک خامه ای را با 
نان خورد!... از آشنایی با یکی از هم بخشی های بلوک، 
اون هم به وسیله یک مارمولکی که تو اتاق بود و ما بنده 
خدا رو صدا زدیم برای گرفتنش! همان مارمولک شد 
سبب دوستی ما که خدا بهش خیر بده!... از بیرون رفتن 

های شبانه و گردش در داخل دانشگاه که یه بار جلوی 
دانشکده علوم پایه حراست محترم جلومون رو گرفت و 
کارت دانشجویی خواست! ما هم ترم اولی)بهش ترمک1 
هم میگن!( با ترس و لرز فکر کردیم که االنه اخراجمون 

کنند ولی به خیر گذشت...
 روزایی که بیکار بودیم و به سرمون میزد بریم 
و  کرمانشاهیا  گاراژ  همان  یا  آزادی  میدان  سمت 
در  ها  خوردن  بستنی  از  براتون  بگم  بچرخیم... 
قربانی  ها  باالیی  ترم  از  یکی  همیشه  که  نوبهار2 
امتحان  از زمان  یا  بستنی ها می شد!  این  خرج 
ها که وقتی می بینی چهار تا امتحان پشت سر 
هم داری)و قطر کتاب ها هم سیصد صفحه!(، 
از  مثل من  بکشی و گهگاه  بیداری  باید شب 
امتحان خواب بمونی!...همه اونایی که تجربه 
این امتحان های پایان ترم رو دارن میدونن 

چی میگم!... 
درمیون  شما  با  رو  واقعیتی  می خوام 
بزارم! یکی از دانشجو های ترم باالیی 
و  اول  ترم  در  گفت:  بهم  یک  ترم  تو 
بازار  بیرون،  برید  میتونید  تا  دانشگاهتون  دوم 
و... وگرنه از ترم سه به بعد اصال وقتش رو 
رسیدم  این  به  خودم  من  داشت!  نخواهید 
واقعا! و در آخر بگم از این چند سالی تو در 
دانشگاه و فضای این مکان هستید، استفاده 
کامل بکنین و از درس ها اصال غافل نشید! 
نکردنی  باور  به طور  دانشگاه  این سال های 
می کنی  نگاه  من  مثل  آخرت  ترم  و  می گذره 
انگار دیروز بود که وارد دانشگاه شدی و  می بینی 

حسرت روزای از دست رفته رو می خوری!
پی نوشت:

1- ترمک: دانشجو هایی که تازه وارد دانشگاه شدند! 
معموال ترم های اول و دوم!

2- نوبهار: یکی از نواحی شهر کرمانشاه

اولین شبی که می خواستم به کرمانشاه بیایم هیچ تصوری 
از دانشگاه رازی نداشتم. در سایت دانشگاه خوانده بودم که 
باغی  به  تصورم  در  من  و  است  ابریشم  باغ  دانشگاه  آدرس 
می آمدم که از زیر درختانش نهرهایی جاری است و سرسبزی 
درختانش هوش از سر هر رهگذری می رباید! چه برسد به من 

که قرار است چهارسال در آنجا ساکن 
شوم! شب که برای آمدن به کرمانشاه، با 

مادرم به ترمینال کاوه اصفهان رفته بودیم، 
آشنا شدم  با جوانی  سوار شدن  از  قبل 
بود.  سیگارش  به  زدن  پک  مشغول  که 

بود  رازی  دانشگاه  مکانیک  دانشجوی  او 
به  التحصیلی  فارغ  کارهای  انجام  برای  و 
کرمانشاه می آمد. برایم صحبت کرد و تمام 
ابریشم و کرمانشاه را بهم  تصوراتم از باغ 
ریخت! از مواد و مشروب باغ ابریشم گفت 

و از خفت گیری و زورگیری! دست آخر هم 
گفت: ”من اگر به عقب برمی گشتم، یکسال 
خراب  رازی  به  اما  می ماندم  کنکور  پشت 

شده نمی رفتم!“
من  دل  در  آخری،  ترم  دانشجوی  جوان  آن  های  حرف 
ولوله ای انداخت. در اتوبوس، به مادرم می گفتم که ای کاش 
به  اما  می زدم  را  نزدیک  اما  پایین تر  سطح  های  دانشگاه 
دلداری  مرا  کرد  می  سعی  مادرم  البته  و  نمی رفتم.  کرمانشاه 
جوان  ”آن  و  می شود“  ساخته  سختی ها  در  ”مرد  که  دهد 
ترمینال  به  روز  آن  فردای  خالصه!  و...!  می کند“  بزرگنمایی 
بعداً  با تاکسی های دربستی ترمینال )که  کاویانی رسیدیم و 
به  کرمانشاه اند(  در  تاکسی  رانندگان  بی انصاف ترین  فهمیدم 
اداری شروع نشده  بود و ساعت  دانشگاه آمدیم. هنوز صبح 
بود! ساعت نزدیک به ۸ که شد، کم کم دانشگاه شلوغ شد و 
ما به جلوی دانشکده فنی رفتیم و کارت دانشجویی گرفتیم و 

بعد از آن به سمت معاونت دانشجویی رفتیم و کارهای گرفتن 
خوابگاه را انجام دادیم و در نهایت با مادرم به سمت خوابگاه 
با  در خوابگاه،  و جاگیر شدن  اتاق  گرفتن  از  بعد  و  آمدیم 

مادرم به ترمینال رفتیم تا او به شهرمان برگردد.
گفت:  او  میکردم،  خداحافظی  مادرم  با  وقتی  ترمینال  در 
مادر  و  نداری!“  نخواندن  درس  برای  بهانه ای  دیگر  ”پسرم! 
نخواندن  درس  برای  بهانه هایی  چه  بعدها  که  نمی دانست 
پیدا می شود و اصاًل مگر دوران دانشجویی فقط حبس شدن 
کتاب ها  خواندن  و  بلوک2  متری  اتاق های۶  در 
که  نمی دانست  او  است؟  مبهم  جزوات  و 
با  بودن  که  کرد  پیدا  دوستانی  می شود 
آن ها غم غربت را تسکین بدهد و باز 
رازی  دانشجوی  می شود  مگر  که  نمی دانست 
پارک  در  زنی  پرسه  به  شب هایت  و  باشی 
می شود  مگر  نگذرد؟  بلوار  و  کوهستان 
امامزاده ابراهیم)ع( طاقبستان در نزدیکی تو 
به  گرفت  دلت  وقت  هر  غروب  دم  و  باشد 
پیدا  دوستانی  می شود  مگر  یا  نروی؟  آنجا 
و  باشند  نزدیکتر  تو  به  برادرت  از  که  کنی 
آخر ترم جدایی از آن ها برای تو آسان باشد؟! 
روزهای اول دانشگاه و غروب های غم انگیزش 
هم  دانشگاه  سال  چهار  اصاًل  و  می گذرد  زود 
می ماند  آن چه  اما  گذشت،  خواهد  باد  و  برق  سرعت  به 
خاطرات دوستی ها و رفاقت ها و زندگی جمعی با بچه هایی 

از فرهنگ ها و اقوام مختلف است. 
دوست عزیزم! در دانشگاه جوری زندگی کن که تک بعدی 
رشد نکنی! هم درس بخوان، هم تفریح و ورزش کن! طوری 
فکر  گذشته  به  التحصیلی  فارغ  موقع  وقتی  که  کن  زندگی 
بهتر  و  بزرگتر  مختلف  جنبه های  از  کنی  احساس  کنی، 
نیستی.  قبل  چهارسال  دبیرستانی  بچه  همان  تو  و  شده ای 
در  دوستانه تان  خوردن های  چای   و  شبانه  دورهمی های  در 

خوابگاه، جای ما فارغ التحصیالن را هم خالی کنید!

دانشجویان عزیز، به کرمانشاه خوش آمدید. در این 
کرمانشاه  با شهر  به طور مختصر  تا  فرصت می خوایم 
آشنا بشیم. بخش بزرگی از مردم کرمانشاه را اقوام کرد 
و فارس تشکیل می دهند و در کنار آنها اقوام دیگری 
از ارمنی ها، ترک ها، عرب ها، لرها و لک ها نیز زندگی 
می کنند. بیشتر مردم کرمانشاه مسلمان  با مذاهب شیعه 

و سنی هستند.
شهر  های  جاذبه  بهترین  و  ترین  معروف   *

کرمانشاه
بستان  طاق  تاریخی  محوطه  طاق بستان:   -1
مشهورترین جاذبه گردشگری شهر کرمانشاه محسوب 
کتیبه های  و  نگاره ها  سنگ  برای  که  اثری  شود.  می 
خود بسیار مشهور شده و قدمت آنها به دوران ساسانی 
به  کوهی  دامنه  در  تاریخی  محوطه  این  می گردد.  باز 
همین نام و در کنار چشمه ای در شمال شرقی حاشیه 
کنونی شهر کرمانشاه قرار دارد و بین مردم به نام های 
نگاره  سنگ  است.  معروف  طاق بسان  و  طاق وسان 
اردشیر دوم ساسانی، طاق پیکره شاهپور دوم و پسرش 
خسرو  نقش  یا  ساسانی  پیروز  نقش  و  سوم  شاهپور 
پرویز از جمله نقش ها و سنگ نگاره های این مجموعه 
هستند. البته در طاق خسروپرویز نقشی رنگی از دوره 
قاجار وجود دارد که به دستور محمدعلی میرزا فرزند 

فتحعلی شاه ایجاد شده است.
2- پارک کوهستان: این پارک در شمال شهر قرار 
گرفته و یکی از بزرگترین پارک های کرمانشاه محسوب 
می شود. دیدنی های پارک شامل دو آبشار مصنوعی، 
یادواره شهدای گمنام، فضای سبز و چشمه مصنوعی 
سکوهایی  کودکان،  شهربازی  به  پارک  این  می شود. 

برای نشستن و آالچیق مجهز است.
و  زیبا  بسیار  بنای  این  بیگلربیگی:  تکیه   -3
تماشایی در محله قدیمی فیش آباد کرمانشاه قرار دارد 
است.  شده  ساخته  بیگلربیگی  خان  عبداهلل  توسط  و 
چشم گیرترین بخش هنری بنا، آیینه کاری های باشکوه 

آن است.
به  نیز  تکیه  این  قدمت  الملک:  معاون  تکیه   -4
دوره قاجار بر می گردد و به دستور حسین خان معاون 
الملک ساخته شده است. این تکیه سه بخش  حسینیه، 
و  قدیم  آبشوران  محله  در  و  دارد  عباسیه  و  زینبیه 
خیابان شهید حدادی واقع شده است. اهمیت این بنا در 
کاشی کاری های بی بدیل آن نهفته است، کاشی هایی با 
مضامین تاریخی و مذهبی که از دوره تاریخی تا زمان 

احمدشاه قاجار را به تصویر می کشد.
شهر  سنت  اهل  به  مسجد  این  شافعی:  مسجد   -5

کرمانشاه اختصاص دارد و یکی از زیباترین مسجدهای 
باید  تماشایی  مسجد  این  از  بازدید  برای  است.  ایران 
خود را به راسته بازار کرمانشاه )تاریکه بازار( برسانید. 
الهام  ترکیه  مساجد  از  شافعی  مسجد  ساخت  سبک 
گرفته شده است و تزیینات درونی آن بسیار چشم نواز 

و زیباست.
6- بازار کرمانشاه: قدمت این بازار به حدود صد 
و پنجاه سال پیش باز می گردد و در میان بافت قدیمی 
بازار در محدوده شرقی  غربی  قرار گرفته است.  شهر 
خیابان های مدرس و سه راه شهدا قرار دارد و شامل 
بخش های مختلفی مانند سراها، تیمچه ها، مساجد و 
حمام ها می شود. تیمچه اسماعیل، مسجد عمادالدوله، 
الدوله، سرای عمادالدوله  سرای کاشانی، سرای حکیم 
از مکان های تاریخی بازار به حساب می آیند. بازار 
کرمانشاه یکی از بهترین مکان ها برای خرید سوغاتی 
های مختلف شهر و همچنین آشنا شدن با فضا و حال 

و هوای مردم میهمان نواز اینجاست.

* دیدنی های اطراف کرمانشاه
1- محوطه تاریخی و سنگ نوشته های بیستون: 
فاصله از مرکز شهر کرمانشاه 3۸ کیلومتر، فاصله زمانی 

در حدود 40 دقیقه
2- سراب نیلوفر: فاصله از مرکز شهر کرمانشاه 25 

کیلومتر، فاصله زمانی در حدود 30 دقیقه
تا  کرمانشاه  شهر  مرکز  از  فاصله  پرآو:  غار   -3
فاصله  کیلومتر،   30 غار  نزدیکی  در  چاالبه  روستای 

زمانی در حدود 30 دقیقه 
4- غار قوری قلعه: فاصله از مرکز شهر کرمانشاه 

110 کیلومتر، فاصله زمانی در حدود 2 ساعت
5- معبد آناهیتا: فاصله از مرکز شهر کرمانشاه 100 

کیلومتر، فاصله زمانی در حدود 1 ساعت و 20 دقیقه
کرمانشاه  نوردی:  سنگ  و  نوردی  دیواره   -6
از  یکی  بیستون  کوه  ویژه  به  آن  اطراف  کوه های  و 
و  دیواره نوردی  برای  ایران  مکان های  معروف ترین 
سنگ نوردی طبیعی است و بسیاری از ورزشکاران این 
رشته چه خارجی و چه داخلی هر ساله برای باالرفتن 
از دیواره های معروف این کوه به این استان سفر می 
کنند. دیواره بیستون با 1200 متر طول و 5.5 کیلومتر 
عرض، یکی از شاخص ترین دیواره های سنگ نوردی 
بین  زیادی  شهرت  و  دنیاست  در  دیواره نوردی  و 
به  اینجا  از  که  جایی  تا  دارد؛  رشته  این  ورزشکاران 

عنوان بهشت سنگ نوردی ایران یاد می شود.

* پرواز با پاراگالیدر، پاراموتور و سقوط آزاد
هستید،  آسمان  در  پرواز  به  مندان  عالقه  از  اگر 
قرنی  ویس  پروازی  سایت  داشتن  با  کرمانشاه  استان 
می تواند مکان خوبی برای رسیدن به این آرزو باشد. 

یکی  و  دارد  قرار  روانسر  شهر  در  قرنی  ویس  سایت 
شمار  به  ایران  پروازی  سایت های  استانداردترین  از 
با  می آید. در این سایت می توانید از خدمات پرواز 
پاراگالیدر، پارموتور و سقوط آزاد استفاده کنید و لذت 

پرواز در آسمان را بچشید.

* غذا و خوشمزه
از معروف ترین غذاهای  بادام:  1- خورش خالل 
پیاز،  روغن،  گوساله،  گوشت  با  و  است  کرمانشاهی 
زعفران، خالل بادام، لیموی عمانی و زرشک سیاه پخته 

می شود.
یا  سه  مانند  موادی  با  آش  این  ترخینه:   آش   -2
پیاز  عدد  سه  آب،  مقداری  سنتی،  ترخینه  عدد  چهار 

متوسط و سبزی آش پخته می شود.
 3- دنده کباب: ازمعروف ترین غذاهای کرمانشاهی 
دنده کباب است. برای تهیه این غذا از دنده گوسفندی، 
پیاز، سیر له شده، فلفل سیاه، سماق، رب گوجه فرنگی 

و روغن زیتون استفاده می کنند.
4- کاک: این شیرینی مشهور از ترکیب مواد اولیه 
شکر، روغن، زرده تخم مرغ، زعفران، هل و دارچین 

تهیه می شود.
گذشته  در  اصل  در  شیرینی  این  برنجی:  نان   -5
برای عید نوروز تهیه می شد، اما به دلیل طعم خوب 
های  مهمترین سوغاتی  از  یکی  به  امروزه  آن  لذیذ  و 
کرمانشاه تبدیل شده است. آرد برنج، شکر، کره، تخم 
مرغ، زعفران، تخم خرفه و گالب مواد اولیه تهیه این 

شیرینی هستند.
پرشت، جرگ و بز، ذورده، چنگال، سیب پلو، زو و 
کره، شلمین، نان خانقی یا نان خرمایی و نان شکری از 

دیگر خوردنی های خوشمزه کرمانشاه هستند.

* اقتصاد
استان  در  اخیر  های  سال  های  سرمایه گذاری  با 
کرمانشاه به ویژه در زمینه صنعت، رتبه این منطقه در 
میان استان های صنعتی از 22 به 1۸ رسیده است. از 
مهمترین واحدهای صنعتی عمده در استان می توان به 
صنایع پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی بیستون، مجتمع 
صنایع نازگل، شرکت چینی کرد، سیمان غرب و سامان، 

شرکت کاشی کرد و شرکت روژین تاک اشاره کرد.
ایتالیا،  در  سیسیل  آمریکا،  در  رسبورگ  شهرهای   
غازی عینتاب در ترکیه، اشپلیت در کرواسی شهرهای 

خواهرخوانده کرمانشاه هستند.

به  دانشجویی  کارت  خوش  بوی  چو  سالمی 
بهترین  و  بزرگترین  به  عزیز!  دانشجوی  شما 
دانشگاه جهان خوش اومدین! )آمار رو کی داده 
کی گرفته!(شما از همین االن که دارین این متن 
رو می خونین یه سری کلمات و اصطالحات رو 

می شنوین که باید معنیش  رو بدونین وگرنه...
گروه: شبیه همون گروه های تلگرامیه، فقط چند 
تا فرق داره؛ مثال نمی خواد جوین شین! خودتون 
اد میشین، تعداد اعضاش سقف داره و البته مدیر 
و  ریپورت  می تونه  ریموو،  بر  عالوه  که  گروه 
دیلیت اکانتتون کنه! منشی گروه هم حکم ادمین 

رو داره! هواشو داشته باشین تا هواتون نکنه.
فرق  خیلی  می کنین  فکر  که  سایتی  با  سایت: 
داره. آدرسی وجود نداره که بخواین تو مرورگر 
بزنین و پیداش کنین. یه مکانه ولی نه اون مکان! 
یه چیزی تو مایه های کافی نته منتها پولی نیست 
و مهمترین نکته اش اینه همه سایت های علمی و 
پژوهشی! ای که رفتین توش تو پروندتون هست، 

حتی تعداد دفعات دانلود فیلم هاتون!
کارت  من  نمی خواد  اینه  خوبیش  اتوبوس: 
شونصد  هر  باشین  پسر  اگه  اینه  بدیش  بزنین، 
ش  دونه  یه  میاد  ها  خانم  واسه  که  اتوبوسی  تا 
مال آقایونه که همونم یا واینمیسته یا اگه وایسته 

می بینی مال خانم هاست.
یاد  رو  شما  ممکنه  که  اسمش  برخالف  سلف: 
سلف سرویس بندازه بیشتر شبیه جیره بندی غذا 
قحطیه  مواقع  در  اجباری  کار  های  اردوگاه  تو 
نون، هفت دونه  با نصف کف دست  باید  که شما 
برنج و یک و نصفی لپه نپخته تا 4۸ ساعت زنده 

بمونین.
 تریا: سوپر مارکتی که دوست داره ادای فست 
و  کیک  جز  به  وقت  هیچ  ولی  دربیاره  رو  فود 

نوشابه و نیمرو هیچی نداره!
ترمک: شما! معنیشو نپرسین! یک سال باهاش 
کنار بیاین و سال بعد همین موقع این عنوان رو 

تحویل ورودیای 99 بدین!
کاربردی  ترین و در عین حال  جزوه: قدیمی   
و  علمی  اهداف  به  یابی  برای دست  ترین روش 

غیر علمی.
سنواتی: به دانشجویی گفته میشه که نه تنها قبل 
از تاسیس دانشگاه دانشجو بوده! حتی دیده شده 
انتخاب  از میالد مسیح داشتن  قبل  تعدادشون  یه 
ترم  ترم،  این  میگن  هم  ترم  هر  میکردن؛  واحد 
آخره! سعی کنین بهشون نزدیک شین و به شدت 
باهاشون طرح رفاقت بریزین چون هر چیزی که 
بازی  باهاش  اینا  میکنین  فکر  بهش  دارین  شما 

کردن)مسابقات ورزشی رو میگم(.
حراست: آقا منو کجا می برین میخواستم ازتون 

تعریف کنم...

ِورد زبان های 
دانشجویی!

mahyagram98@gmail.com

از کرمـانشـاه چه خبر؟
معرفی مختصر از کرمانشاه

احمد فرهادی
علوم سیاسی
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طاق بستان

تکیه بیگلربیگی

تکیه معاون الملک
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رفاقت به سبک مارمولک!وقتی ترمکی بودم!
رضا طادی بنی

مهندسی برق
9۲

پویا دقتی
مهندسی عمران
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