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آراد   ا
6 اسفند 97  دو هفته نامه- اجتماعی و فرهنگی

شماره 40 سال سوم
جامدی االولی 1440 
February 2019  

قیمت 1000تومان

شهرداری ماکو با استناد به نامه شماره 97/103/14906 مورخه 97/9/14 و صورتجلسه کمیسیون مالی و معامالتی به شماره 97/15593/12793 مورخه 
97/08/10 و بند دوم مصوبه شماره 970880/م/ش مورخه 97/10/16 شورای محترم اسالمی شهر و رأی کمیته انطباق سازمان منطقه آزاد به شماره 

97/100/304/10845 مورخه 1397/11/3، در نظر دارد با رعایت چهارچوب آیین نامه مالی و معامالتی شهرداری تعداد شش قطعه از قطعات تفکیکی شهرک 
ولیعصر با مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل را از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده نوبت اول فروش قطعات درشهرک ولیعصر

▐◄ 1- موضوع مزایده:  فروش قطعات شهرک ولیعصر )به تعداد شش قطعه(

2- متقاضیان شرکت در این مزایده از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه به مدت ده روز کاری مهلت دارند در این مزایده شرکت نمایند.
3- شرکت کنندگان در این مزایده می بایست با مراجعه به شعبه درآمد، فیش سپرده شرکت در مزایده برابر با جدول ذیل را به صورت نقد بحساب 

سپرده شماره   3100003730003 نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان امام به نام شهرداری ماکو واریز نمایند.

4- متقاضیان می بایست اصل فیش سپرده واریزی را به انضمام سایر مدارک هویتی را در پاکت الف قرارداده با قید عبارت " پاکت الف – محتوی 
فیش واریزی سپرده و سایر مدارک " و فرم پیشنهاد قیمت با حروف و عدد مهر و امضاء شده را تکمیل نموده در پاکت ب قرارداده با قید عبارت "پاکت 
ب – حاوی فرم پیشنهاد قیمت" سپس هر دو پاکت الف و ب را در پاکت جداگانه ای قرار داده با قید عبارت مربوط به آگهی "مزایده نوبت اول فروش 

قطعات شهرک ولیعصر" آن را الک و مهر شده تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند.

5- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهادات مخدوش و مبهم، مشروط، ناقص یا فاقد فیش واریزی یا فاقد هر 
یک از اسناد قید شده در این آگهی و یا پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی واصل گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- متقاضیان شرکت دراین مزایده نبایستی مشمول ممنوعیت های مقرر در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالتی دولتی مصوب 1337 باشند.
7- سپرده نفرات اول تا سوم هر یک از آیتم های مورد مزایده تا انعقاد قطعی قرارداد با برنده مزایده در حساب سپرده شهرداری باقی و در صورت 
انصراف یا عدم عقد قرارداد )پس از اعالم نتیجه قطعی( سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط و در صورت انصراف نفرات دوم و سوم و یا عدم مراجعه 

آنها نیز همانند نفر اول رفتار خواهد شد.

8- برنده مزایده مکلف است پس از دریافت نامه کتبی از شهرداری دال بر برنده شدن، حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به طی مراحل عقد 
قرارداد و مشخص کردن وضعیت قطعٔه برنده شده اقدام نماید، در غیر اینصورت سپرده ایشان به نفع صندوق شهرداری برداشت و در چارچوب آئین 

نامه مالی و معامالت شهرداریها به پیشنهادات بعدی رجوع خواهد شد.

9- کلیه متقاضیان شرکت در این مزایده می توانند جهت دریافت شرایط و فرم شرکت در مزایده، همه روزه در ساعات اداری با مراجعه به واحد درآمد 
شهرداری در قبال واریز مبلغ سیصد هزار ریال دریافت و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر به واحدهای فنی و شهرسازی و امالک مراجعه نمایند.

10- جلسه رسیدگی به پیشنهادات واصله در اولین روز کاری پس از انقضای مهلت مقرر، در کمیسیون مالی و معامالتی شهرداری تشکیل خواهد شد 
حضور کلیه متقاضیان در جلسه آزاد است.

11- کلیه هزینه های مربوط به چاپ و نشر اسناد و آگهی مزایده در روزنامه های محلی و یا کثیراالنتشار به ترتیب بر عهده برنده مزایده شرکت کنندگان 
می باشد.

12-  شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول کلیه شرایط و تکالیف مربوطه می باشد.
13-  مشخصات قطعات مورد مزایده و قیمت پایه آنها طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل می باشد:

Rمشخصات قطعه
 متراژ )کلی(

قیمت هر متر مربع 
)ریال(

قیمت پایه کل قطعه 
)ریال(

5% سپرده )ریال(

1101220/0021/300/0004/686/000/000234,300,000 فرعی از 14 اصلی1

1184210/0021/500/0004/515/000/000225,750,000 فرعی از 14 اصلی2

1187234/0021/000/0004/914/000/000245,700,000 فرعی از 14 اصلی3

1189250/0020/500/0005/125/000/000256,250,000 فرعی از 14 اصلی4

1414310/0017/000/0005/270/000/000263,500,000 فرعی از 14 اصلی5

1172230/0016/000/0003/680/000/000184,000,000 فرعی از 14 اصلی6

نعمت محرم پور- شهردار ماکو

شماره: 97/15593/19916
تاریخ 4 اسفند 1397

تاریخ انتشار:6 اسفند 1397

شرایط اخذ عوارض خروج از کشور مرزنشینان تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی )شنبه، 4 اسفندماه( مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی الیحه بودجه سال 98 کل کشور، با جز )1( بند )د( تبصره )11( ماده واحده این الیحه موافقت کردند 

که بر اساس این مصوبه عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 96 اخذ می شود که طبق این قانون زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار 
از پرداخت عوارض معاف خواهند شد.

جز )1( بند )د( تبصره )11(  آمده است: در سال 1398، عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یکبار در طول سال براساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 با اصالحات 
و الحاقات بعدی آن أخذ می شود.

گفتنی است افراد مرزنشین به کسانی اطالق می شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند، بررسی و تأیید این موضوع با فرمانداران شهرستان های مرزی است.

با تدبیر استاندار آذربایجان غربی؛

یارانه سوخت به حساب 8 هزار 
خانوار مرزنشین ماکو واریز شد

میر صادق حسینی:

جنگ ها و فتوحات نادرشاه در قفقاز

اسامی 7 محصول وارداتی غیرمجاز در ماکو 
اعالم شد

█  صفحه 3

█  صفحه 3

█  صفحه 4

█  صفحه2

قسمت 2

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی:
تولید محتوای مناسب وظیفه اصلی رسانه های امروز است

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی گفت: تولید 
محتوای مناسب وظیفه اصلی رسانه های امروز است که باید بیش از 

پیش به این مهم توجه شود.

استقبال از نوروز با برگزاری آیین های سنتی در ماکو

 ساماندهی اماکن تاریخی، فعالیت های تبلیغی، راه اندازی مراکز بوم 
گردی و برگزاری آیین ها و جشن های سنتی تنها بخشی از برنامه های 
مربوط به توسعه گردشگری در سازمان منطقه آزاد ماکو به شمار 
می رود؛ راهبردی که برنامه های کوتاه مدت آن همزمان با فرا رسیدن 

بهار طبیعت به اوج می رسد.
█  صفحه 2

حق نوار مرزی به کارمندان منطقه آزاد 
ماکو اعمال می شود

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: با پیگیری های انجام شده، دولت با اعمال حق نوار مرزی در احکام کارکنان دولت 
در منطقه آزاد ماکو موافقت کرد و این افزایش حقوق برای کارمندان و فرهنگیان انجام می شود.

با  گو  و  گفت  در  کوهی  جمال 
خبرنگار ما اظهار داشت: این میزان 
استاندار  تدبیر  با  سوخت  یارانه 
آذربایجان غربی و همزمان با چهلمین 
به  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
ساکن  روستای   110 اهالی  حساب 
این  مرزی  کیلومتری  فاصله 20  در 

شهرستان واریز شد.

با عثمانی  نادر  اساسًا تمامی محاربات 
برای  فقط  قفقازیه  به  او  و لشکرکشی 
ایجاد وحدت ارضی وتشکیل سرحدات 
طبیعی بوده است. زیرا نادر در سیاست 
بزرگ  به سالطین  ناظر  خود  خارجی 

گذشته ایران را مراعات می نمود.

سازمان  داروی  و  غذا  مدیر 
منطقه آزاد ماکو گفت: با تالش 
داروی  و  غذا  حوزه  همکاران 
سازمان هفت محصول خوراکی 
در  وارداتی  غیرمجاز  خارجی 

این منطقه شناسایی شد.



خبر 6  اسفند 21397

استقبال از نوروز با برگزاری 
آیین های سنتی در ماکو

 ساماندهی اماکن تاریخی، فعالیت های تبلیغی، راه اندازی مراکز بوم 
گردی و برگزاری آیین ها و جشن های سنتی تنها بخشی از برنامه های 
مربوط به توسعه گردشگری در سازمان منطقه آزاد ماکو به شمار 

می رود؛ راهبردی که برنامه های کوتاه مدت آن همزمان با فرا رسیدن 
بهار طبیعت به اوج می رسد.

 به گزارش آوای آزاد، آیین سنتی »سو چرشنبه سی« از جمله این آیین هاست 
که در راستای احیای آداب و رسوم سنتی مربوط به نوروز برای اولین بار در 

داخل محدوده منطقه آزاد ماکو و در روستای گردشگری »رند« برگزار شد.
در این آیین که در نخستین روز از اسفند ماه برگزار شد، دختران با لباس 
محلی آذربایجان و با همراهی موسیقی سنتی مغام، کوزه های سفالینه را از 
آب رودخانه پر کردند و با دکلمه بایاتی ها و نوای ساز »قوپوز« آداب این 

مراسم را اجرا کردند.
شعرخوانی و پایکوبی سنتی آذربایجانی موسوم به »یاللی« نیز از برنامه های 
جنبی در جهت ایجاد شور و نشاط اجتماعی در آیین »سو چرشنبه سی« به 

شمار می رفت.
رییس اداره میراث فرهنگی ماکو در حاشیه این آیین سنتی به خبرنگار ما 
اظهار داشت: اهتمام یک سازمان مردم نهاد برای احیای آیین های قدیمی 
منسوخ شده منطقه مانند »سوچرشنبه سی«، »قوچ قاتما«، »اودچرشنبه سی«، 
»یئل چرشنبه سی« و »توپراق چرشنبه سی« قابل تقدیر است و برگزاری این 

آیین ها مورد حمایت مسووالن قرار می گیرد.
علی خورابلو ادامه داد: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، حسب 
وظیفه ذاتی خود همواره از میراث ناملموس و معنوی مناطق حمایت کرده 

است زیرا احیای این آیین ها ظرفیت گردشگری منطقه را تقویت می کند.
فرزین حسین پور، مدیر انجمن مردم نهاد قاالبوم نیز با اشاره به اهداف این 
سازمان در جهت احیای آیین ها و سنت های کهن منطقه از حضور پرشور 
مردم تقدیر و موفقیت برنامه را مدیون حمایت های برخی دستگاه ها و نیز 

اعضای گروه دانست.
 »آیین سوچرشنبه سی« با همراهی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
و  ماکو  آزاد  منطقه  سفر  خدمات  ستاد  دبیرخانه  شهرستان،  گردشگری 
همکاری اهالی و شورای اسالمی و دهیاری روستای گردشگری »رند« و 
اداره ورزش و جوانان و همچنین مشارکت انجمن های درختکاران جوان 

ماکو، انجمن شعر و ادب یلدا برگزار شد.
روستای گردشگری »رند« یکی از روستاهای شهرستان ماکو است و در 
فصل های بهار و تابستان گردشگران زیادی برای تفریح به این روستا سفر 

می کنند.

10 سد آبخیزداری در ماکو احداث می شود
 رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ماکو گفت: امسال 10 سد آبخیرداری 
با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد و 880 میلیون ریال در این شهرستان احداث 

می شود که در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
یعقوب وهاب زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از این تعداد 
سه سد آبخیز داری در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به بهره 

برداری رسید و مابقی نیز در حال احداث است.
وی افزود: هدف از احداث این طرح ها، ذخیره نزوالت آسمانی، تغذیه 

سفره های زیرزمینی و جذب رسوب در پشت سدهاست.
وی ادامه داد: اعتبار این سدهای آبخیزداری از صندوق توسعه ملی تأمین 

شده است.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ماکو اضافه کرد: اکثر این سدهای 
آبخیزداری در مسیل ها احداث می شود تا از بروز سیل های منتهی به مناطق 

مسکونی جلوگیری کند.

بیش از 44 هکتار از اراضی ملی ماکو رفع تصرف شد

وی گفت: بیش از 44 هکتار از اراضی ملی این شهرستان طی سال جاری 
رفع تصرف شد.

از  متصرفان یکی  از دست  اراضی  اظهار داشت: پس گیری  زاده  وهاب 
اولویت های منابع طبیعی به منظور حراست از اراضی ملی است.

بیان کرد: ماکو در داخل محدوده منطقه آزاد ماکو قرار دارد و طی  وی 
سال های گذشته با افزایش قیمت اراضی، برخی افراد سودجو نسبت به 

تصرف اراضی ملی اقدام کرده اند.
وی با بیان اینکه با این افراد سودجو با جدیت برخورد می شود، ادامه داد: 
مردم نیز باید در امر صیانت از اراضی ملی مشارکت کنند و در صورت 
مشاهده تخریب اراضی ملی شماره تلفن 1504 آماده کسب گزارش های 
مردمی است.  وی اضافه کرد: ماکو دارای 185 هزار هکتار اراضی ملی بوده 

و حراست و حفاظت از این اراضی به عهده تمام اقشار جامعه است.

 سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ماکو گفت: اثر فرهنگی – تاریخی »خانه 
بهداشت ماکو« به شماره 32082/ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

علی خورابلو در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با ثبت این آثار فرهنگی – تاریخی تعداد 
آثار ثبت شده ملی در ماکو به 77 مورد رسید.

وی افزود: همچنین قلعه قبان ماکو، پل کشمش تپه، ثبت اسناد ماکو، پل قزیل داغ، پل داش کورپی نیز 
در یکسال گذشته به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: از 77 آثار ملی شهرستان، 21 اثر مربوط به بناهای تاریخی و 56 مورد مربوط محوطه بوده 
و پرونده مسجد جامع نیز در حال مطالعه است و بزودی نیز ثبت ملی خواهد شد.

وی اضافه کرد: آثار زیادی در این شهرستان برای ثبت ملی وجود دارد که مربوط به اشخاص می باشد 
و همکاری مالکان در این خصوص ضروری است.

خورابلو تاکید کرد: ماکو به لحاظ قرار گرفتن در جاده ابریشم و وجود حکومت های مختلف در این 
منطقه دارای آثار بسیاری زیادی است.

رقابت های بین المللی ورزش های رزمی در ماکو برگزار می شود»خانه بهداشت ماکو« در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد
ورزش  و  سالمت  اجتماعی،  مدیر   
این  گفت:  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان 
سومین  میزبان  اسفند  هفتم  از  منطقه 
دوره رقابت های بین المللی ورزش های 
رزمی با حضور 12 کشور خواهد بود.

با  گو  و  گفت  در  زاده  ولی  حسین 
سومین  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار 
دوره رقابت های بین المللی رشته رزمی 
سوپرساباکی با حضور ورزشکارانی از 
افغانستان، استرالیا، هند، پاکستان، عراق، 
جمهوری  ترکیه،  ازبکستان،  سوریه، 

آذربایجان، لبنان، پاکستان و گرجستان همراه با ایران در رده های سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان 
برگزار می شود و ایران در این پیکارها 2 تیم دارد.

وی افزود: این مسابقات بین المللی کمیته سوپرساباکی فدراسیون ورزش های رزمی با همکاری منطقه آزاد ماکو، هفتم و 
هشتم اسفند در بخش بانوان و نهم و دهم اسفند در بخش مردان برگزار می شود.

اسامی 7 محصول وارداتی غیرمجاز در ماکو اعالم شد
مدیر غذا و داروی سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: با تالش همکاران حوزه غذا و داروی سازمان هفت محصول خوراکی 

خارجی غیرمجاز وارداتی در این منطقه شناسایی شد.

دکتر اسالم یادگاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از این محصول های غیرمجاز، عصاره زعفران با نام تجاری سوینچ /sevinch/ است 
که در غذاخوری ها به عنوان چاشنی انواع غذاها به کاربرده می شود.

وی با تاکید بر توجه بیشتر واردکنندگان کاالهای سالمت محور و مردم منطقه به عدم استفاده از این کاالها افزود: رب انار وارداتی ساخت کشور ترکیه 
با نام تجاری Tat به علت نگهدارنده بیش از حد و شیرین کننده مصنوعی غیرمجاز و همچنین مغز آجیل عسلی وارداتی ساخت کشور ترکیه با نام های 

تجاری yalçinta،çerez tatlisi به علت آندیس پراکسید باال فاقد مجوز 
بهداشتی بوده و غیر قابل مصرف هستند.

یادگاری ادامه داد: پودر فلفل وارداتی ساخت کشور ترکیه با نام تجاری 
yilba biberleri به علت دارا بودن رنگ مصنوعی غیر مجاز، کیک 
قاشقی وارداتی ساخت کشور ترکیه با نام تجاری ulker olala به علت 
نگهدارنده باال، کیک شکالتی وارداتی ساخت کشور ترکیه با نام تجاری 
mini pop kek و goa به علت نگهدارنده باال و کیک شکالتی وارداتی 
ساخت کشور ترکیه با نام تجاری eviza royal cake به علت نگهدارنده 

باال فاقد مجوز بهداشتی بوده و غیر قابل مصرف می باشند.
مدیر غذا و داروی سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به همجواری این 
منطقه به مرز ترکیه و ورود حجم باالی خوراکی های خارجی موجب شده، 

نظارت ها در حوزه مواد غذایی از سوی این مدیریت افزایش یابد.

356 هزار نخ سیگار قاچاق در ماکو کشف شد
 فرمانده هنگ مرزی ماکو با اشاره به تشدید اقدامات کنترلی در نوار مرزی این شهرستان گفت: 356 هزار نخ سیگار  این منطقه  

کشف شده است.
سرهنگ شیرزاد حاجی زاده در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: در راستای اجرای طرح پایش نوار مرزی و تأمین نظم و امنیت مرزهای تحت 
حاکمیت جمهوری اسالمی ایران و مبازره بی امان با قاچاق کاال، مرزبانان این هنگ طی 48 ساعت گذشته توانستند در عملیات های مختلف این 

تعداد سیگار قاچاق بدون صاحب را در محل های مختلف انباشت کشف و ضبط کنند.
وی اضافه کرد: کارشناسان ارزش ریالی مواد دخانی کشف شده را 605 میلیون و 200 هزار ریال برآورد کرده اند.

بیش از یک میلیارد ریال ارز خارجی

 در بازرگان کشف شد
 فرمانده هنگ مرزی ماکو گفت: با تالش ماموران مستقر در گمرک بازرگان 
یکم اسفند ارز قاچاق به ارزش یک میلیارد و 130 میلیون ریال کشف و 

ضبط شده است.
سرهنگ شیرزاد حاجی زاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان 
کرد: ارز قاچاق شامل 20 هزار و 910 دالر، چهار هزار و 900 یورو و 2 هزار 
لیر ترکیه می باشد. وی افزود: کارشناسان ارزش ریالی ارزهای مکشوفه را یک 
میلیارد و 130 میلیارد ریال برآورده کرده اند. وی ادامه داد: در این راستا سه 
دستگاه خودرو توقیف و 9 نفرمتهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده به 

مراجع همراه ارز قاچاق مکشوفه جهت سیر  تحویل  قانونی  مراحل 
قضایی شدند.

3000 لیتر سوخت قاچاق 
در مرز بازرگان کشف شد

گفت:  ماکو  مرزی  هنگ  فرمانده   
مستقر  مرزبانی  ماموران  تالش  با 
کامیون های  از  بازرگان،  گمرک  در 
خروجی، سه هزار لیتر سوخت قاچاق 
کشف و ضبط شد.  سرهنگ شیرزاد 
حاجی زاده در گفت و گو با خبرنگار 
این  ریالی  ارزش  داشت:  اظهار  ایرنا 
مقدار سوخت کشف شده یک میلیارد 
شده  برآورده  ریال  میلیون   320 و 
راستا  این  در  کرد:  اضافه  وی  است. 
پنج دستگاه خودرو توقیف، پنج نفر 
قاچاقچی دستگیر و با تشکیل پرونده 

تحویل مراجع قضایی شدند.
وی بیان کرد: افراد سودجو با هدف کسب سود کالن در آن سوی مرز اقدام به جاسازی باک های غیرمجاز در 
کامیون های خود می کنند که ماموران مرزبانی بررسی ویژه ای را در زمان خروج انجام می دهند تا از سودجویی این 
افراد جلوگیری کنند. به گزارش آوای آزاد در ماه های اخیر اختالف قیمت سوخت سبب شده تا برخی از صاحبان 
اتوبوس ها و وسایل نقلیه ترانزیتی با هدف سودجویی بیشتر اقدام به قاچاق این مواد سوختی به کشورهای همسایه 

کنند.

اعضای کانون ماکو بیش از 6 هزار جلد کتاب به امانت گرفتند
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  سرپرست   
نوجوانان ماکو گفت: اعضای کانون این شهرستان 
در 10 ماهه نخست سال جاری 6 هزار و 539 

جلد کتاب به امانت گرفتند.
لیال خوش خلق در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در کتابخانه این کانون 13 هزار و 250 جلد 
کتاب با 2 هزار و 255 عنوان جلد در موضوعات 

مختلف وجود دارد.
وی افزود: 2 هزار و 383 نفر عضو این کانون از 
34 عنوان فعالیت هنری، فرهنگی و ادبی این مرکز 

استفاده می کنند.
را  کانون  فعالیت های  عمده ترین  خلق  خوش 
عروسکی،  نمایش  شعرخوانی،  گویی،  قصه 
نمایش فیلم، نشریه دیواری، کتابخوانی، نقاشی، 
شخصیت،  معرفی  وقایع،  معرفی  سفالگری، 
معرفی و بحث و روخوانی کتاب، نوشتن خالق 
و دیگر فعالیت های فرهنگی و هنری عنوان کرد.

از خدمات  وی هدف 
فکری  پرورش  کانون 
نوجوانان  و  کودکان 
عالیق  رشد  ضمن  را 
به  استعدادها، توجه  و 
کرد  عنوان  گرایش ها 
و گفت: دانش آموزان 
تا  هفت  سن های  از 
کانون  در  سالگی   17
راستا  این  در  و  عضو 
به مطالعه و کتابخوانی 

با شیوه های خالق تشویق می شوند.
وی بیان کرد: 2 مربی فرهنگی، یک مربی هنری 
برای نقاشی و سفالگری و یک مربی ادبی در مورد 
نوشتن خالق و کارگاه داستان، آموزش اعضای 

این کانون را برعهده دارند.
وی در رابطه با موفقیت های کسب شده توسط 

اعضای این کانون افزود: 15 مقام بین المللی و 
ازجمله  استانی  و  کشوری  مقام  پنجاه  از  بیش 

دستاوردهای این کانون می باشد

کمیته امداد ماکو در 10 ماه گذشته
حساب  به  ریال  میلیون  ماهانه 132  ▌▐◄واریز 

کودکان دچار سوء تغذیه در ماکو
 مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( ماکو گفت: ماهانه 132 
میلیون ریال به حساب کودکان مبتال به سوء تعذیه در این 

شهرستان واریز می شود.
محمد محمد نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
132 کودک مبتال به سوء تعذیه در ماکو شناسایی شده است 
که ماهانه برای هر کودک یک میلیون ریال پرداخت می شود.

وی افزود: کودکان ساکن شهر در انجام هزینه های درمان 6 
درصد و کودکان ساکن روستا نیز سه درصد پرداخت می کنند 
که مبلغ هزینه شده با ارائه فاکتور توسط کمیته امداد امام 

خمینی )ره( به آنها عودت داده می شود.
از اهدای سبد غذایی به این  وی خاطر نشان کرد: هدف 
به  آینده  در  تا  آنهاست  منحنی رشد  کامل شدن  کودکان، 

کودک معلول تبدیل نشوند.
وی افزود: ساالنه یک میلیارد و 584 میلیون ریال برای اجرای 

این طرح با همکاری شبکه بهداشت هزینه می شود.

▌▐◄ 978 نیکوکار ماکویی در طرح اکرام ایتام مشارکت 
کردند

 وی گفت: 978 خیّر طی 10 ماهه نخست امسال در راستای 
عمل به آموزه های اسالمی در طرح اکرام ایتام و محسنین 
مشارکت کرده و سرپرستی حداقل یک یتیم را متقبل شده اند.

فرزند  و 365  یتیم  حاضر 193  حال  در  کرد:  بیان  ایشان 
خانواده بی بضاعت در قالب طرح های اکرام ایتام و محسنین 

تحت حمایت این نهاد هستند.
وی افزود: در 10 ماه امسال بیش از پنج میلیارد و 560 میلیون 
ریال کمک از سوی خیران به این افراد صورت گرفته که 

نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است.
ماکویی  مددجویان  به  کارگشایی  وام  فقره   166  ◄▐▌

پرداخت شد
محمد نژاد ادامه داد : از ابتدای سال جاری تاکنون 166 فقره 
وام کارگشایی به صورت قرض الحسنه به مددجویان این 

نهاد پرداخت شده است.
مدیر کمیته امداد ماکو اظهار داشت: برای این تعداد وام، پنج 
میلیارد ریال تسهیالت به صورت قرض الحسنه پرداخت 

شده است.
وی افزود: تسهیالت از محل منابع امدادی و بانکی تأمین شده 

و برای هر طرح تا سقف 50 میلیون ریال پرداخت می شود.
مشکالت  رفع  برای  کارگشایی  وام  این  داد:  ادامه  وی 
سایر  و  فرهنگی  جهیزیه،  درمانی،  جمله  از  مددجویان 

مشکالت مددجویان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه مبالغ کمک شده جهت رفع مشکالت ایتام 
در زمینه تأمین مخارج، ازدواج، اشتغال، تحصیل و درمان 
هزینه می شود، اضافه کرد: افراد نیکوکار می توانند با مراجعه 
به دفاتر کمیته امداد ضمن اعالم آمادگی برای حمایت از 
ایتام، یتیم موردنظر خود را نیز برای کمک های مالی مستمر 

انتخاب کنند.
▌▐◄ 234 مددجوی کمیته امداد ماکو تحت پوشش بیمه 

تأمین اجتماعی هستند
 مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( ماکو خاطر نشان ساخت: 
234 نفر از مددجویان این نهاد تحت پوشش بیمه تأمین 

اجتماعی هستند.  
وی اظهار داشت: این تعداد از مددجویان تحت پوشش کامل 
بیمه تأمین اجتماعی هستند و از مزایای بیمه در صورت 

فوت، از کار افتادگی، و بازنشستگی بهره مند خواهند شد.
وی افزود: 100 درصد حق بیمه این مددجویان توسط کمیته 
امداد به حساب سازمان تأمین اجتماعی به صورت ماهانه 

واریز می شود.
وی ادامه داد: در 10 ماه سال جاری یک میلیارد و 260 میلیون 

ریال در این راستا پرداخت شده است.
وی  با بیان اینکه 104 نفر از مددجویان روستایی نیز بیمه 
شده اند، اضافه کرد: حق بیمه آنها نیز از طریق استان به بیمه 

روستاییان و عشایر واریز می شود.
به گزارش آوای آزاد در سال جاری تعداد مددجویان این 
نهاد در ماکو یکهزار و 708 خانوار بود اما بر اساس سیاست 
جدید کمیته امداد امام خمینی )ره( و با هدف کاهش اثر 
فشار اقتصادی به قشر ضعیف و طبقات پایین، 666 خانوار 
جدید در قالب طرح تبصره 14 تحت حمایت قرار گرفتند 
که این افراد تنها از خدمات دو برابری یارانه، وام های اشتغال 
در سال جاری بهره مند شدند. کل جمعیت تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( ماکو با احتساب این افراد جدید 
2 هزار و 366 خانوار با پنج هزار و 520 نفر جمعیت است 
که نسبت به جمعیت شهرستان از لحاظ خانوار 9.04 درصد 

را تشکیل می دهند.
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حق نوار مرزی به کارمندان 
منطقه آزاد ماکو اعمال می شود

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو 
شده،  انجام  پیگیری های  با  گفت: 
دولت با اعمال حق نوار مرزی در 
احکام کارکنان دولت در منطقه آزاد 
افزایش  این  و  کرد  موافقت  ماکو 
فرهنگیان  و  کارمندان  برای  حقوق 

انجام می شود.
 غالمرضا سلیمانی در گفت و گو 
اتفاق  به  افزود:  ایرنا  خبرنگار  با 
نماینده مردم ماکو، شوط و پلدشت 
طی جلسات متعدد با مسووالن به 
امنیتی وزارت کشور  ویژه معاونت 
تالش  مردم  حق  این  تحقق  برای 
شد و مدیرکل امنیتی وزارت کشور 

نیز مکاتبات الزم با مدیر تقسیمات 
اصالح  با  که  داد  انجام  کشوری 
این  از  منطقه  این مصوبه کارمندان 
مزیتی که همه مناطق مرزی دارند، 

برخوردار شوند.
وی اضافه کرد: واردات بحث اعظم 
راستای  در  مسافر  همراه  کاالهای 
برای  و  مرزی  بازارچه های  رونق 
رونق گردشگری و شب عید تا 31 

فروردین سال جدید آزاد شد.
 15 تا  که  کاالهایی  داد:  ادامه  وی 
گمرکات  وارد  جاری  سال  بهمن 
ابالغی  دستورالعمل  با  است  شده 
ترخیص  سفارش  ثبت  با  گمرک 

می شوند و این گروه کاالهای اعالمی 
تا 31 فروردین 98 با ثبت سفارش 
می توانند  نیمایی  ارز  تخصیص  و 

ترخیص شوند.
وی بیان کرد: با مصوبه دولت تعداد 
100 قلم کاال توسط وزارت کشور 
با  که  ابالغ شده اند  استانداری ها  به 

معافیت عوارض گمرکی مرزنشینان 
می توانند از آنها بهره مند شوند.

اقتصادی  فعاالن  کرد:  تاکید  وی 
نیاز  مورد  کاالهای  واردکنندگان  و 
منطقه را وارد کنند تا در شرایط ویژه 
تحریم های فعلی بخشی از مشکالت 

مردم منطقه مرتفع شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی:

تولید محتوای مناسب وظیفه اصلی رسانه های امروز است
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
آذربایجان غربی گفت: تولید محتوای 
مناسب وظیفه اصلی رسانه های امروز 
است که باید بیش از پیش به این مهم 

توجه شود.
در  خدایاری  ناصر  االسالم  حجت 

همایش سواد رسانه ای که با حضور 
ایران  رسانه ای  انجمن  مقام  قائم 
داشت:  اظهار  برگزارشد،  ماکو  در 
تخصص در عرصه رسانه حرف اول 
را می زند و آموزش نیاز اصلی و مهم 

در این عرصه است.

وی با بیان اینکه رسانه ها در اطالع 
گرایی  تخصص  سمت  به  رسانی 
رسانه ها  کرد:  اضافه  کنند،  حرکت 
پیرامون تمامی عرصه های زندگی یک 
بشر اعم از اجتماعی، امنیت، حقوق، 
سیاست، اقتصاد و فرهنگ سخن می 
گویند و باید افراد متخصص در این 
حوزه ها فعالیت کنند. وی بیان کرد: 
اساس  بر  فردی  هر  رسانه ای  سواد 
سنجیده  وی  تحلیل  و  نقد  قدرت 
می شود ولی منظور از نقد و تحلیل، 

متن در قالب انشا نیست بلکه سخنی 
در راستای چاره سازی و کلیدی برای 

قفل های جامعه است.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
آذربایجان غربی، تجزیه و تحلیل را 
انسان  از مؤلفه های یک  یکی دیگر 
و  کرد  عنوان  رسانه  درک  در  فعال 
تا  باشد  دورنگر  باید  رسانه  گفت: 

بتواند به بلوغ کامل برسد.

کارگاه آموزشی سواد رسانه ای 
در منطقه آزاد ماکو برگزار شد

سواد  آموزشی  یکروزه  کارگاه    
رسانه ای با حضور مدیرکل فرهنگ 
غربی،  آذربایجان  اسالمی  ارشاد  و 
ادارات،  عمومی  روابط  و  روسا 
خبرنگاران و فعاالن فضای مجازی 

در منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
رسانه ای  سواد  انجمن  مقام  قائم   
دوره  این  در  چهارشنبه  روز  ایران 
اظهار داشت: رسانه ها قدرتی بسیار 

وضعیت ها  خلق  راستای  در  بزرگ 
در جامعه هستند. معصومه نصیری 
افزود: رسانه ها می توانند تفکرات ما 
را به حدی تغییر دهند که نگاه جامعه 
نسبت به جایگاه ها و سبک نگرش و 

کارکردها تغییر کند.
وی ادامه داد: آموزس سواد رسانه ای 
در جامعه امروز ضرورت دارد و نیاز 

است که مورد توجه ویژه قرار گیرد.

قائم مقام انجمن سواد رسانه ای ایران 
با اشاره به اینکه مردم با سه نوع تفکر 
واقع بینانه، خوش بینانه و بدبینی در 
مقابل رسانه ها قرار دارند، اضافه کرد: 
رسانه ها باید رصد شود تا بزرگنمایی، 
تکرار و کلیشه سازی ها در رسانه، 
روحیات انسان را متشنج و متحول 

نکند.
مسووالن سواد  اگر  کرد:  تاکید  وی 

رسانه ای نداشته باشند، کشور متحمل 
هزینه های بیشتری خواهد شد که باید 

جلوی این امر گرفته شود.
دوره  این  آزاد،  آوای  گزارش  به 
آموزشی با همکاری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان، اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی ماکو و سازمان منطقه 
آزاد ماکو به مدت یکروز در سالن 

آمفی تئاتر سازمان برگزار شد.

ارزش صادرات از 
گمرک بازرگان افزایش 

55 درصدی دارد
گمرک  کل  اداره  سرپرست   
صادرات  ارزش  گفت:  بازرگان 
ایران از طریق این مرز در 10 ماه 
گذشته و در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل 55 درصد و وزن آن 24 

درصد افزایش دارد.
با  گو  و  گفت  در  نامدار  صادق 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در این 
مدت 141 هزار تن کاال به ارزش 
104 میلیون دالر از طریق بازرگان 
صادرات شد که عمده ترین آنها را 
مصالح ساختمانی تشکیل می دهد.

وی با اشاره به اینکه در 10 ماه گذشته 79 هزار 
از مرز  را  انواع کاالی صادراتی  کامیون  دستگاه 
بازرگان به کشورهای آسیایی و آسیای میانه حمل 
کردند، اضافه کرد: در این مدت یک میلیون و 448 
هزار تن کاالی سایر گمرکات کشور از طریق مرز 
بازرگان به ارزش یک میلیارد و 920 میلیون دالر 

صادر شد. 
گمرک  از  واردات  ارزش   
بازرگان 27 درصد کاهش یافت

وی ادامه داد: ارزش واردات از این مرز طی 10 
ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 

درصد کاهش یافته است.
نامدار اظهار داشت: 296 میلیون دالر انواع ماشین 
لوازم یدکی و قطعات   ،MDF صنعتی، صفحه
یدکی از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده است.
وی افزود: مبدأ این کاالها کشورهای ترکیه، چین، 

فرانسه و آلمان بوده است.
وی با بیان اینکه ورود و خروج مسافر از گمرک 
بازرگان امسال نیز افزایش داشته است، اضافه کرد: 
یک میلیون و 106 هزار مسافر از مرز بازرگان 
تردد داشته اند.  به گزارش آوای آزاد، حدود یک 
چهارم از کل پایانه های مرزی کشور در آذربایجان 
غربی قرار دارد و این استان دارای پنج پایانه مرزی 
شامل بازرگان ماکو، رازی خوی و سرو ارومیه در 
مرز ترکیه، صنم بالغی پلدشت در مرز نخجوان و 

تمرچین پیرانشهر در مرز عراق است.
گمرک بازرگان یکی از مبادی سه گانه تجارت 
مرزی ایران و ترکیه به شمار می رود که به صورت 
شبانه روزی در شمال آذربایجان غربی فعال است.
مرز بازرگان که دروازه ورود ایران به کشورهای 
اروپایی به شمار می رود، در فاصلهٔ یک کیلومتری 
شهر بازرگان از توابع شهرستان ماکو در آذربایجان 
غربی قرار دارد؛ این گمرک در سال 1305 شمسی 
راه اندازی شد و تنها مرز 24 ساعته و بین المللی 

مابین ایران و ترکیه است.
آذربایجان غربی دارای 960 کیلومتر مرز مشترک 
با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری خود مختار 

نخجوان و چندین پایانه مرزی است

در  کامیون   450 روزانه  پذیرش 
مرز ترکیه مورد توافق قرار گرفت

غربی  شمال  در  »بازرگان«  گمرکات  مسووالن   
ایران و »گوربالغ« ترکیه جهت پذیرش حداقل 
توافق  روزانه  صورت  به  کامیون  دستگاه   450
کردند تا از بروز صف های طوالنی کامیون ها در 2 

سوی مرز جلوگیری شود.
به گزارش آوای آزاد سرپرست اداره کل گمرک 
بازرگان در حاشیه این توافق و در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا بیان کرد: با توجه به افزایش تردد 
بروز صف های  و  ترکیه  و  ایران  بین  کامیون ها 
اخیر، درخواست مالقات  طوالنی طی روزهای 
اضطراری به مقامات گمرک گوربالغ ارسال و این 

جلسه بر همین اساس برگزار شد.
گمرک  مدیرکل  اینکه  اعالم  با  نامدار«  »صادق 
از  جمعی  و  »دوغوبایزید«  فرماندار  گوربالغ، 
مسووالن این شهر نزدیک به مرز ایران در این 
جلسه حضور داشتند، اظهار داشت: در این جلسه 
عالوه بر توافق برای پذیرش حداقل 450 دستگاه 
کامیون به صورت روزانه، جلوگیری از بدرفتاری 

با مسافران نیز مورد تاکید طرفین قرار گرفت.
وی بیان کرد: »ظفر انگین« فرماندار »دوغوبایزید« 
برای  اقدامات  برخی  به  جلسه  این  در  ترکیه 
جلوگیری از توقف ناخواسته کامیون ها در گمرک 
گوربالغ ترکیه اشاره کرد و برای رفع مشکل تردد 

کامیون ها قول مساعد داد.
از  وی اضافه کرد: تردد آسان مسافران نوروزی 

مرز بازرگان - گوربالغ و تردد روان خودروهای 
سواری از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه 

بود.
وی اضافه کرد: در پایان این مالقات مرزی تفاهم 
نامه ای در پنج بند برای حل و فصل مشکالت به 
امضا فرمانده گروهان مرزی بازرگان و قائم مقام 

»دوغوبایزید« ترکیه رسید.
به گزارش آوای آزاد »اسکن« و »هانگار« تریلرهای 
در  اخیر  روزهای  بازرگان طی  مرز  از  خروجی 
انجام شده و  گمرک »گوربالغ« ترکیه به کندی 
صف های طوالنی در خاک کشورمان را موجب 

شده بود.

حدود 410 هزار تن 
محصوالت کشاورزی از طریق 

مرز بازرگان جابجا شد
 مدیر جهاد کشاورزی ماکو گفت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون حدود 409 هزار و 568 تن انواع 
محصوالت کشاورزی از مرز بازرگان صادرات، 

واردات و ترانزیت شد.
قاسم تاروردی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
بیان کرد: واحد قرنطینه مستقر در گمرک بازرگان 
و  کرده  برداری  نمونه  محصوالت  این  تمام  از 

مجوزهای الزم را صادر کرده است.
وی افزود: در این مدت حدود 288 هزار و 860 
تن محصول کشاورزی شامل موز، توتون، الوار 
رش و غیره از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده 
ترانزیت شده  نیز  و حدود 54 هزار و 573 تن 

است.
وی اضافه کرد: حدود 66 هزار و 135 تن انواع 
محصوالت پوسته پسته، گردو، سیب، هندوانه، 
پیاز و سیب زمینی نیز در این مدت به کشورهای 

مختلف دنیا صادرات شده است.

فرآورده های  تن  میلیون   44.8
دامی از مرز بازرگان ترانزیت شد

 11 طی  گفت:  ماکو  دامپزشکی  اداره  رییس   
انواع  تن  هزار   893 و  میلیون   44 گذشته  ماه 
نظارت های  و  بازدید  از  پس  دامی  فرآورده های 
بهداشتی در قرنطینه از طریق مرز بازرگان ترانزیت 

شد.
و  گفت  در  آیرم  فاطمه  آزاد،  آوای  گزارش  به 
فرآورده های  این  کرد:  بیان  ایرنا  خبرنگار  با  گو 
دامی که از مبدأ کشورهای ترکیه، برزیل، قبرس، 
از  پس  بود،  شده  بارگیری  پاراگوئه  و  اتریش 
بازدیدهای بهداشتی در قرنطینه دامپزشکی بازرگان 
ترکمنستان،  آذربایجان،  کشورهای جمهوری  به 
تاجیکستان، عراق، افغانستان، قرقیزستان، پاکستان 

و ازبکستان ترانزیت شد.
وی خمیر مرغ منجمد، خوراک و مکمل طیور، 
آالیش  مرغ،  پوست  منجمد،  مرغ  گوشت 
غیرخوراکی، گوشت گاو و گوساله و گاو منجمد، 
خوراک دام، شیر پاستوریزه و کنجاله سویا را از 
عمده کاالهای ترانزیتی عنوان کرد و ادامه داد: ایران 
در این نقطه مرزی به عنوان پل ترانزیتی کشورهای 
غربی و آسیایی ایفای نقش می کند و همچنان در 

تسهیل تجارت منطقه ای تاثیرگذار است.

وی اضافه کرد: در این مدت از طریق قرنطینه 
انواع  تن  هزار   26 و  میلیون   22 بازرگان،  مرز 
اسپانیا،  اتریش،  از کشورهای  دامی  فرآورده های 
اسکاتلند، ایرلند جنوبی، مجارستان، آلمان، اکراین، 
ژاپن،  بلغارستان،  بلژیک،  هلند،  مصر،  ترکیه، 
ترکمنستان، چک، چین، فرانسه، لهستان و لیتوانی 

وارد کشور شد.
ماکو  دامپزشکی  اداره  رییس 
وارداتی  کاالهای  عمده ترین 
طریق  از  اولویت  اساس  بر 
مرز بازرگان را ویتامین، مکمل 
دام،  خوراک  افزودنی  دارویی، 
مرغ  تخم  خوراکی،  مرغ  تخم 
حیوانات  غذای  دار،  نطفه 
کوچک، غذای ماهی و داروهای 
فرآورده های  و  گوشت  دامی، 

بیولوژیک عنوان کرد.
صادرات  میزان  افزود:  »آیرم« 
فرآورده های دامی کشور از طریق 
مرز بازرگان نیز در این مدت یک میلیون و 422 
هزار تن شامل پودر گوشت طیور، ماهی زینتی، 
ضایعات پشم گوسفندی و پودر صدف معدنی 

بوده است.
از  نگرانی هایی  اگرچه  آزاد  آوای  گزارش  به 
کاهش نقش ایران در ترانزیت کاال وجود دارد اما 
اتصال شبکه راه های کشور به مسیر حمل و نقل 
بین المللی با ایجاد 10 کریدور شمال - جنوب 
از  کیلومتر  هزار  طول 21  به  غرب   - و شرق 
مهمترین برنامه های وزارت راه و شهرسازی در 
طرح جامع حمل و نقل برای تقویت این نقش 

است.
مرز بازرگان که دروازه ورود ایران به کشورهای 
اروپایی به شمار می رود در فاصله یک کیلومتری 
)در  ماکو  شهرستان  توابع  از  بازرگان  شهر 
آذربایجان غربی( قرار دارد؛ این گمرک در سال 
 24 مرز  تنها  و  شد  اندازی  راه  شمسی   1305
ترکیه است.  ایران و  مابین  بین المللی  ساعته و 
44.8 میلیون تن فرآورده های دامی از مرز بازرگان 

ترانزیت شد
طی 11  گفت:  ماکو  دامپزشکی  اداره  رییس    
انواع  تن  هزار   893 و  میلیون   44 گذشته  ماه 
فرآورده های دامی پس از بازدید و نظارت های 
بازرگان  مرز  طریق  از  قرنطینه  در  بهداشتی 

ترانزیت شد.
به گزارش آوای آزاد، فاطمه آیرم در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا بیان کرد: این فرآورده های دامی 
که از مبدأ کشورهای ترکیه، برزیل، قبرس، اتریش 
و پاراگوئه بارگیری شده بود، پس از بازدیدهای 
به  بازرگان  دامپزشکی  قرنطینه  در  بهداشتی 
ترکمنستان،  آذربایجان،  جمهوری  کشورهای 
تاجیکستان، عراق، افغانستان، قرقیزستان، پاکستان 

و ازبکستان ترانزیت شد.
وی خمیر مرغ منجمد، خوراک و مکمل طیور، 
آالیش  مرغ،  پوست  منجمد،  مرغ  گوشت 
غیرخوراکی، گوشت گاو و گوساله و گاو منجمد، 
خوراک دام، شیر پاستوریزه و کنجاله سویا را از 
عمده کاالهای ترانزیتی عنوان کرد و ادامه داد: 
ایران در این نقطه مرزی به عنوان پل ترانزیتی 
کشورهای غربی و آسیایی ایفای نقش می کند و 
همچنان در تسهیل تجارت منطقه ای تاثیرگذار 

است.
وی اضافه کرد: در این مدت از طریق قرنطینه 
انواع  تن  هزار  و 26  میلیون  بازرگان، 22  مرز 
فرآورده های دامی از کشورهای اتریش، اسپانیا، 
اسکاتلند، ایرلند جنوبی، مجارستان، آلمان، اکراین، 
ژاپن،  بلغارستان،  بلژیک،  هلند،  مصر،  ترکیه، 
ترکمنستان، چک، چین، فرانسه، لهستان و لیتوانی 

وارد کشور شد.
رییس اداره دامپزشکی ماکو عمده ترین کاالهای 
وارداتی بر اساس اولویت از طریق مرز بازرگان 
را ویتامین، مکمل دارویی، افزودنی خوراک دام، 
تخم مرغ خوراکی، تخم مرغ نطفه دار، غذای 
حیوانات کوچک، غذای ماهی و داروهای دامی، 

گوشت و فرآورده های بیولوژیک عنوان کرد.
»آیرم« افزود: میزان صادرات فرآورده های دامی 
کشور از طریق مرز بازرگان نیز در این مدت یک 
میلیون و 422 هزار تن شامل پودر گوشت طیور، 
ماهی زینتی، ضایعات پشم گوسفندی و پودر 

صدف معدنی بوده است.

تکمیل سامانه فاضالب ماکو نیازمند 
800 میلیارد ریال اعتبار است

 مدیر امور آب و فاضالب ماکو گفت: تکمیل سامانه فاضالب این شهرستان 
به 800 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و در صورت تخصیص این میزان اعتبار، 

این طرح در سال آینده به بهره برداری می رسد.
یعقوب حسین نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: این سامانه 
در سال 1376 آغاز شد ولی در این مدت به علت اختصاص نیافتن اعتبار 

مناسب ناتمام ماند.
وی بیان کرد: طول شبکه اصلی و فرعی و خط انتقال طبق نقشه های اجرایی 
طرح 127 کیلومتر بوده که 31 کیلومتر به اجرا درآمده و برای باقی مانده در 

قالب این طرح 550 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
مدیر امور آب و فاضالب ماکو ادامه داد: تصفیه خانه فاضالب این شهرستان 
نیز با 30 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا بوده و برای تکمیل این تصفیه 

خانه 250 میلیارد ریال اعتبار باید در نظر گرفته شود.
حسین نژاد افزود: طرح تصفیه خانه فاضالب ماکو با فرآیند SBR / لجن 

فعال با هوادهی ممتد/ در 2 مدول احداث می شود.
وی اضافه کرد: در کنار تأمین اعتبار، بازگشایی جاده ساحلی و تعریض 

خیابان امام از مهمترین ملزومات اجرای این پروژه به شمار می رود.
به گزارش آوای آزاد در حال حاضر 100 درصد جمعیت شهری آذربایجان 
غربی تحت پوشش شرکت آب و فاضالب شهری در حوزه آب و بیش از 
دو سوم این جمعیت نیز در حوزه جمع آوری فاضالب تحت پوشش این 

شرکت قرار دارند.

با تدبیر استاندار آذربایجان غربی؛

یارانه سوخت به حساب 8 هزار 
خانوار مرزنشین ماکو واریز شد

 در حالی که طی سه سال گذشته تنها 100 هزار تومان در 2 نوبت از محل 
عواید سوخت مرزنشینان به حساب 25 هزار خانوار آذربایجان غربی واریز 
شده بود، اکنون با تدبیر نماینده عالی دولت این ارقام به 400 هزار تومان برای 
75 هزار خانوار افزایش یافته و به گفته بخشدار مرکزی ماکو این یارانه به 
حساب هشت هزار خانوار مرزنشین این شهرستان نیز پرداخت شده است.

به گزارش آوای آزاد؛ جمال کوهی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار 
داشت: این میزان یارانه سوخت با تدبیر استاندار آذربایجان غربی و همزمان 
با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به حساب اهالی 110 روستای 

ساکن در فاصله 20 کیلومتری مرزی این شهرستان واریز شد.
وی با تاکید بر اینکه این مبلغ برای اهالی 40 روستا در بخش بازرگان و 
70 روستا در بخش مرکزی واریز شد، ادامه داد: اهالی این روستاها با توجه 
به لیست اعالمی دهیاران نسبت به افتتاح حساب در بانک کشاورزی اقدام 
کردند و طی روزهای گذشته صف هایی در مقابل شعبه های بانک کشاورزی 

برای دریافت کارت بانکی تشکیل شد.
وی اضافه کرد: این یارانه هیچ ارتباطی با کارت مرزنشینی ندارد و منابع آن 
با تدبیر استاندار آذربایجان غربی در نحوه فروش سهمیه سوخت مرزنشینان 

تأمین شده است.
به گزارش آوای آزاد سهمیه سوخت مرزنشینان پیش از این به میزان 12 هزار 
تن در ماه به آذربایجان غربی اختصاص می یافت و مجوز توزیع آن به 30 نفر 
خاص )کارکزار( واگذار می شد و آنان هم حواله های این سوخت را در بازار 
آزاد عرضه کرده و ضمن کسب سود قابل توجه، 100 تومان هم از بابت هر 

لیتر آن به حساب استانداری واریز می کردند.
این سهمیه طی سال گذشته با افزایش روبرو بود و در مردادماه 80 هزار تن، 
در شهریورماه 70 هزار تن و در مهرماه که محمدمهدی شهریاری به عنوان 
استاندار آذربایجان غربی معرفی شد، نیز 40 هزار تن مجوز صادر شده بود.

با تدبیر استاندار آذربایجان غربی این سهمیه به مزایده گذاشته شد و تا 25 
هزار ریال به فروش رفت؛ در سایه این روش درآمد ناشی از فروش سوخت 
مرزنشینان که کمتر از 10 میلیارد تومان بود به 100 میلیارد تومان افزایش پیدا 

کرد و به حساب استانداری واریز شد.
اکنون 75 هزار دانش آموز 970 کیلومتر مرز آذربایجان غربی با سه کشور 
همسایه از همین محل، اغذیه رایگان دریافت می کنند و 80 هزار مسکن 
روستایی مرزی هم بیمه حوادث شده است؛ همچنین از این محل در مهر 
زیرپوشش  استان  این  مرزی  نوار  در  تحصیل  از  بازماندگان  سال جاری 
آموزش و پرورش قرار گرفتند و بیمه عشایر روستایی نیز از سوی استاندار 

آذربایجان غربی در حال پیگیری است.
طی روزهای اخیر هم 400 هزار تومان به حساب هر یک از 75 هزار خانوار 
مرزی استان واریز شد؛ این در حالی است که طی سه سال گذشته 100 
هزار تومان در 2 نوبت به حساب 25 هزار خانوار واریز شده بود؛ این مبالغ 
پیش از این به حساب مرزنشینان سه شهرستان واریز می شد و از این پس به 

مرزنشینان 970 کیلومتر مرز این استان تعمیم یافته است.

حدود 5 کیلوگرم مواد مخدر در 
گمرک بازرگان کشف شد

سرپرست اداره کل گمرک بازرگان گفت: ماموران گمرک در بازرسی از 
چمدان یک مسافر خروجی، چهار کیلو و 950 گرم مواد مخدر از نوع 

تریاک کشف کردند.
صادق نامدار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: این مقدار مواد به طرز 
ماهرانه ای در اندازه های کوچک در جدار داخلی دیواره چمدان جاسازی 
شده بود.   وی اضافه کرد: ماموران گمرک با استفاده از دستگاه »ایکس ری« 
و پس از بررسی چمدان مسافر خروجی موفق به شناسایی شدند و متهم پس 
از تشکیل پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد

 10 عابر غیرمجاز مرزی در بازرگان دستگیر شدند
  سرپرست اداره کل گمرک بازرگان با اشاره به شناسایی 10 عابر غیرمجاز 
بین محموله سنگ و شمش آلومینیوم در 2 کامیون خروجی از ایران طی 
روزهای اخیر گفت: مجموع کشفیات قاچاق انسان در این گمرک طی سال 

جاری به 263 نفر رسید.
صادق نامدار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 2 نفر از دستگیر شدگان 
اتباع ایرانی و هشت نفر از اتباع کشورهای همسایه هستند. وی اضافه کرد: 
این افراد پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی تحویل داده شدند.



نپزشک  دندا
خوب کیست؟

کیفیت درمان مهمترین اصل یک درمان خوب در دندانپزشکی 
است

چگونه می توانیم یک دندانپزشک خوب و با قیمت مناسب 
پیدا کنیم؟

دندانپزشکی عالوه بر اینکه یک شاخه پزشکی و علمی می باشد، 
یک شغل مهارتی و خدماتی نیز محسوب می شود. در حقیقت 
یک دندانپزشک خوب و ماهرعالوه بر اینکه از نظر علمی باید 
در سطح باالیی باشد بلکه از نظر توانایی- مهارتی، به نوعی 
باید دستان هنرمندی جهت انجام درمان های ظریف و دقیق 
استفاده  توانمندی ها  این  کنار  در  باشد.  داشته  دندانپزشکی 
از دستگاه های پیشرفته و مدرن و همچنین استفاده از مواد 
درجه یک، عوامل موثری در جهت تعیین یک دندانپزشک خوب 

می باشد.

قطعأ یکی از دغدغه های مردم برای مراجعه به دندانپزشکی قیمت 
درمان می باشد لذا باید به این نکته توجه داشته باشید که نباید به 
صرف اینکه قیمت درمان شما برایتان پایین تر تمام شود به هر مرکزی 
مراجعه نمایید. کیفیت درمان که مهمترین اصل یک درمان خوب در 

دندانپزشکی است، هیچ گاه نباید نادیده گرفته شود.
همه مردم از اینکه بتوانند کاالهایی را به ارزان ترین قیمت ممکن بخرند 
بسیار خوشحال می شوند در صورتی که باید به این نکته مهم توجه 
داشته باشند که درمان دندانپزشکی مانند خرید کاال نبوده و نیست بلکه 

عوامل مختلفی در تعیین قیمت آن تأثیرگذار است.
بنابراین به جای اینکه بخواهیم به دنبال ارزان ترین دندانپزشک بگردیم، 
بهتراست به دنبال یک دندانپزشک خوب و با قیمت مناسب باشیم. باید 
این نکته را مد نظر قرار داد که با یک درمان ارزان قیمت و بی کیفیت 
قطعأ درمان دندانمان با مشکالتی روبرو خواهد شد، که در آن صورت 
ناچار هستیم با هزینه چند برابری نسبت به زمانیکه می توانستیم در ابتدا 

درمان را انجام دهیم، اقدام به رفع مشکل و درمان مجدد کنیم.
 نکاتی که باید در جهت یک درمان خوب و با کیفیت و قیمت مناسب 

مد نظر قرار دهیم عبارتند از:
مکان دندانپزشکی یکی از نکاتی است که بسیار حائز اهمیت می باشد 
که افراد باید مد نظر قرار دهند که آیا باید به مکان های عمومی مانند 

درمانگاه ها و کلینیک ها مراجعه نمایند یا به مطب های خصوصی؟
قیمت  کلینیک ها  و  درمانگاه ها  که  است  این  بر  مردم  تصور عموم 

مناسب تری نسبت به مطب های دندانپزشکی 
اشتباه  باورکامال  این  درصورتیکه  دارند 
های  درکلینیک  که  دلیل  این  به  است، 
دریافتی  هزینه  از  کمی  مقدار  عمومی 
پرداخت  دندانپزشک  به  بیماران  از 
می شود و مبلغ بیشتری از هزینهٔ درمان 
به اشخاص دیگری که در آن مجموعه 

سهام دار و یا مالک هستند تعلق می گیرد، 
به همین دلیل هزینه های کلی کلینیک ها باالتر 
از مطب شخصی می باشد که شما فقط با یک 

نفر سرو کار دارید.
مطب های  به  مراجعه  درجهت  نکته  دومین 

دندانپزشکی به جای کلینیک ها این است که در 
مطب خصوصی یک پزشک درمان

 شما را انجام می دهد و هر زمانی که درمان شما به مشکل بر خورد 
کند یا نیاز به مشاوره و ویزیت دوره ای داشته باشید، در همان مطب، 
دندانپزشکی شما را ویزیت می کند که در مراجعات قبلی این کار را 

انجام داده است.
در صورتیکه در کلینیک ها، عمومًا " به دلیل جابجایی دندانپزشکان " 
بیشتر مواقع در مراجعات بعدی شما اصاًل آن دندانپزشک را که دیگر با 
آن مرکز همکاری ندارد پیدا نخواهید کرد و دندانپزشک جایگزین هم 
مسؤلیت درمان دندانپزشک دیگری را قبول نمی کند. پس بهترین گزینه 
برای انجام یک درمان خوب و ماندگار پیدا کردن یک مطب شخصی 
است که در آن یک دنداپزشک با نمونه کار و سابقه کاری خوب آماده 

خدمات رسانی با کیفیت به شما باشد

 بهترین گزینه برای انجام یک درمان خوب پیدا کردن مطب 
شخصی دندانپزشک است

برای پیدا کردن یک مطب خوب باید به نکات ذیل توجه داشته باشید:
اولین نکته که بسیار حائز اهمیت می باشد این است که دندانپزشکی 
که در یک مطب فعالیت می کند باید سال های کاری خود را در همان 
مطب گذرانده باشد، و به تازگی آن مطب را تأسیس نکرده باشد، عالوه 
برآن از مراکز درمانی نزدیک آن مطب راجع به اینکه کدام پزشک بهتر 

می باشد می توان پرس و جو و تحقیق به عمل آورد.
به عنوان مثال می توان از داروخانه ها وآزمایشگاه های نزدیک سراغ 
یک دندانپزشک خوب و ماهر را گرفت، همچنین از طریق دوستان و 
آشنایانی که سال هاست به یک دندانپزشک مراجعه می کنند و از نتیجه 

درمان هایشان راضی هستند می توان پرس وجو کرد.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی می توان از طریق جستجو در اینترنت و 
وبسایت ها به رزومه کاری یک دندانپزشک و نظرات مردم راجع به 

آن تحقیق به عمل آورد.
بعد از پیدا کردن یک دندانپزشک خوب و ماهر، چگونه باید تشخیص 

دهیم که قیمت های آن مطب مناسب هستند یا خیر؟
با توجه به گفته هایی که در قسمت اول این مقاله ذکر شد باید توجه 
به دنبال قیمت های مناسب و درعین حال معقول  باشید که  داشته 

بگردید، نه صرفًا "ارزان ترین خدمات".
پیدا کردن حدود قیمت خدمات دندانپزشکی کار سختی نیست ولی 
باید توجه داشته باشید که عمومًا "دندانپزشکانی که خدمات با کیفیت 
انجام می دهند معمواًل" قیمت هایشان از میانگین جامعه دندانپزشکی 
باالتر است، به همین دلیل چندین عامل در تعیین قیمت دندانپزشکی 

مؤثر است:
1- تخصص و درجه علمی دندانپزشک

2- دقت و مهارت دندانپزشک و مقدار زمانی که برای هر درمان صرف 
می کند

3- کیفیت و جنس مواد مورد استفاده توسط دندانپزشک
 دندانپزشک خوب, معرفی دندانپزشک خوب, دندانپزشک خوب با 

قیمت مناسب
تخصص و درجه علمی دندانپزشک در تعیین هزینه دندانپزشکی مؤثر 

است
پس می توان گفت یک دندانپزشک خوب که تمام موارد باال را رعایت 
می کند، هزینه باالتری برای ارائه خدمات بهتر انجام خواهد داد و در 

نتیجه هزینه تمام شده یک دندانپزشک ماهر، بیشتر خواهد بود.
دیگر از نکاتی که برای انتخاب یک دندانپزشک یکی 
مد نظر قرار دهید این است که از تبلیغات مبالغه باید 

آمیز وغیر واقعی دوری کنید.
توجه داشته باشید، نه تنها در حرفه دندانپزشکی 
بلکه درهیچکدام از شاخه های پزشکی نباید 
فریب تبلیغاتی که در آنها صحبت از 
تخفیف های زیاد می شود را بخورید، 
به این دلیل که تخفیف ها اصواًل وجود 
فقط جهت جذب  و  نداشته  خارجی 
مخاطب به آن مرکز می باشد و اگر هم آن 
تخفیف ها واقعی به نظر برسند، قطعًا از کیفیت 

خدمات ارائه شده کاسته خواهد شد.
این مطلب را به طور کلی و براساس آشنایی 
که با پزشکان و مراکز درمانی زیادی داشته ام، با 
شما به اشتراک می گذارم که به هیچ وجه در 
خدمات پزشکی و دندانپزشکی واژه تخفیف 

و حراج هیچ گونه جایگاه واقعی ندارد و فقط در جهت جذب مخاطب 
و فریب افراد به کار برده می شود.

در این زمینه می توانید دقت نظر داشته باشید که خدمات دندانپزشکی 
و پزشکی هم مانند بسیاری از کارهای خدماتی دیگر است که هر چه 
با کیفیت تر باشد، قیمت آن باالتر می رود؛ حال آن که این گونه خدمات 
کاماًل تخصصی بوده و مراجعه کنندگان از کاری که در مراکز پزشکی 
برایشان انجام می شود اطالعی ندارند، که به همین دلیل متأسفانه عده ای 
بدون در نظر گرفتن اخالقیات پزشکی و فقط به دلیل منافع مالی، با 
کلمات و شعارهای خوش آب و رنگ اقدام به انجام درمان های بی 
کیفیت می کنند و به همان دلیل تخصصی بودن کار، در اکثر مواقع فرد 
مورد معالجه به دلیل عدم آگاهی متوجه خرابکاری ها نمی شود و حتی 

بعد از آگاهی از ماجرا، از پیگیری آن منصرف می شود.
می توان گفت همین امر باعث سواستفاده برخی از افراد سود جو از 

تبلیغات غیر واقعی و جذب بیماران می شود.

6  اسفند 1397اجتماعی4

جنگ ها و فتوحات نادرشاه در قفقاز

█◄جنگ های نادرشاه در قفقاز )قبل از سلطنت(:

اساسًا تمامی محاربات نادر با عثمانی و لشکرکشی او به 
قفقازیه فقط برای ایجاد وحدت ارضی وتشکیل سرحدات 
طبیعی بوده است. زیرا نادر در سیاست خارجی خود ناظر 
به سالطین بزرگ گذشته ایران را مراعات می نمود. )شمیم، 
علی اصغر، از نادر تا کودتای رضاخان میر پنج، ص 111( 
در 25 ذو القعده )29 آوریل 1734( نادر وارد اصفهان شد. 
عبدالکریم افندی خبر آورد که دولت عثمانی عبداهلل پاشا 
کوپرلوزاده را ایلچی مختار قرار داده است. نادر به او پیغام 
فرستاد که باز دادن ایالت قفقازیه شرط نخستین مقاوالت 
خواهد بود. )مینورسکی، ایران در زمان نادرشاه، ترجمه 
رشید یاسمی، ص 20( عبداهلل پاشا در خواست کرد که 
حل مساله والیت قفقاز را به دوسال بعد موکول کنند. چون 
نادر تغییری در اوضاع منطقه قفقاز مشاهده نکرد. )همان 
منبع، ص 20( چون نادر بعدها اطمینان حاصل کرد که 
دولت عثمانی عزم تصویب پیمان صلح واسترداد اراضی ایران ندارد 
روز دوازدهم محرم 1147 لشکرکشی به طرف مرز عثمانی را آغاز 
کرد. )قدوسی، محمد حسین، نادرنامه، ص 244( چون واگذاری کلیه 
ایاالت والیات شمال غربی ایران به سپاه وی از شرایط اصلی عهدنامه 
بغداد بوده است، الزم است فورًا تخلیه آن والیات اقدام شود. )شمیم، 
علی اصغر، از نادر تا کودتای رضاخان میر پنج، ص 38( هنگامی 
که نادر متوجه تعلل ترک ها در اجراء مفاد قرار داد بغداد شد، به 
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Soureces; P 83، )گزارش کالوشکین به سن پترزبورک(
 نادربه دربار عثمانی اخطار داد که خاک ایران را ترک کند دربار 

عثمانی این شعر فارسی را برای نادر فرستاد:
چو خواهی قشونم نظاره کنی سحرگه نظر بر ستاره کنی

اگر آل عثمان حیاتم دهد ز چنگ فرنگی نجاتم دهد
چنانت بکوبم به گرز گران که یکسر روی تا به مازندران

نادرشاه هم در پاسخ نوشت:
چو خورشید سعادت نمایان شود ستاره ز پیشش گریزان شود
 عقاب شکاری نترسد ز بوم دو مرد خراسان دو صد مرد روم

اگر آل حیدر دهد رونقم به اسکندریه زنم بیرقم
نادرشاه، ص  پرماجرای  )میمندی نژاد، دکترمحمد حسین، زندگی 
3۶0 تا 417( نادر در هر گوشه ای از ایران تمام حاکمان عصیانگر را 
سرکوب کرده ونا آرامی ها را خواباند وتمام دشمنان ایران را که احاطه 
کرده بودند از بین برد وبرای احیای حاکمیت ایران در قفقاز به سوی 
قفقاز رفت. )اسماعیل اوا، رشید بهٔ، آذربایجان تاریخی جهموری 
آذربایجان، ص 109( نادر شاه قباًل سفیری به سوی عثمانی ها جهت 
حل مسائل فیمابین در مورد منطقه قفقاز وسایر مسائل فرستاده بود، 
ولی عثمانی ها از ظهور نادر به هیچ وجه خشنود نبودندو به سفیر 
ایران وقعی ننهادند واو را با بی اعتنایی مرخص کردند. نادر این اقدام 
شاه را تصویب نکرد واظهار داشت با عثمانی ها فقظ با زبان زور 
می توان صحبت کرد. )هوشنگ مهدوی، عبد الرضا، تاریخ روابط 
خارجی ایران از دوره صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، ص 154( 
همین امر سبب شد که جنگ میان دو قدرت در بگیرد ونادر اطمینان 

یافته بود که دولت عثمانی استرداد اراضی در مورد منطقه قفقاز را به 
تعویق انداخته وقصد باز پس دادن آن را ندارد و برخورد بی ادبانه 
امپراطوری عثمانی با سفیر وی وعدم پایبندی به مفاد قرارداد بغداد را 
از طرف عثمانی ها مشاهده کرد، نادر تصمیم گرفت نخستین ضربت 
را بر عثمانیان وارد نسازد، بلکه قباًل کار دست نشانده آنان یعنی 
خان شیروان را تمام کند. لشکریان نادر به شیروان روان شدند، و در 
ربیع االول سال 1147 /21 اوت سال 1734 به کنار رود کورا رسیدند. 
خان شروان که به ]شمشیرزنان شیردل[ خود می نازید، متواری شد 
 Nadir Shah: A Critical Study -( .و شهر به تصرف درآمد
 83 Based Mainly Upon Contemporary Soureces; P
)گزارش کالوشکین به سن پترزبورک( سرخاب خان، خان لگزی، 
فرمانروای آنجا به سوی غازی و قموق که آخرین شهرهای داغستان 
بود فرارکرد. )پاکباز، تقوی، حزین، نادرشاه با دیباچه احمد کسروی، 
شامل پیراسته وکوتاه شده دره نادری از تقوی پاکباز وسفرنامه حزین( 
در پی آن نبرد اساسی در محرم سال 1148 ه.ق / ژوئن سال 1735 
در دشت بغارود ومحل آق تپه با عبداهلل پاشا و سارو مصطفی پاشا 
رخ داد و قوای عثمانی به سختی شکست خورد. )شعبانی، رضا، 
تاریخ تحوالت سیاسی واجتماعی ایران در دوره افشاریه وزندیه، ص 
35( در طی آن 120 هزار نفر از قوای عثمانی، به سختی شکست 
خوردند و قریب پنجاه هزار نفر کشته دادند. عبداهلل پاشا نیز به قتل 
رسید و بازمانده سپاهیان او منهزم شدند. تمامی توپخانه و ابزار جنگ 
عثمانی ها به تصرف نیروهای ایران درآمد و کمی بعد حکام گنجه 
و تفلیس نیز تسلیم شدند و ایروان نیز به ازاء دست کشیدن نادر از 
محاصره قارص مسخر شد )جمادی االول سال 1148(. بدین ترتیب 
تا ماه رمضان همان سال سراسر قفقازیه دگربار به زیر نفوذ ایران 
درآمد و با استرداد باکو و دربند به وسیله روس ها، مرزهای کشور در 
غرب و شمال غربی و به حدود طبیعی فالت ایران و وضع خود در 
سال 1134 ه. ق رسید. )حسینی فسایی، حاج میرزا حسن، فارسنامه 
ناصری، ص 179( شکست عثمانی ها در نبرد مراد تپه باعث شد که 
دولت عثمانی حاضر شد که ایروان را تسلیم دولت ایران کند. )بیات، 
عزیز اهلل، تاریخ مختصر ایران، ص 194( به گفته محمد کاظم مروی 
او پس از این غلبه، تدبیر وصالح چنان دید که: اواًل معاودت به ایروان 
وگنجه نماییم و آن بلده را که معظم بالد آذربایجان است تسخیر 
نماییم. در 1735 م/ 1148 ه.ق نادر عثمانیان را از آذربایجان بیرون 
راند. )مروی، محمد کاظم، عالم آرای نادری، به تصحیح محمد امین 
ریاحی،، ص 40۶( تصرف مراکز سوق الجیشی عثمانی در قفقازیه 
نادر را بر آن داشت که در این سفر جنگی طوایف یاغی را نیز تحت 
تبعیت خویش در آورد. به همین جهت برای سرکوبی اهالی داغستان 
که به دست نشانده اوغلو میرزا در تفلیس تعرض کرده بودند، به 
گرجستان مرکزی داخل شد. )شمیم، علی اصغر، از نادر تا کودتای 
رضاخان میر پنج، ص 41( تعرض نادرشاه به داغستان شامل یک 
رشته عملیاتی است که به علت نامساعد بودن آب وهوا وسرمای 
شدید وقحط وغالی این منطقه وپراکندگی هدف عملیات یعنی 
متفرق بودن طوایف لزگی و آوار در نواحی کوهستانی دشوار رس 
وجنگل زار وبخصوص نایابی آذوقه در شرایط بسیار نامناسب انجام 
یافته است. )مقتدر، سر لشکرغالمحسین، نبرد بزرگ نادرشاه، ناشر 
دنیای کتاب، ص 104( اقدامات نادر برای باز پس گیری سرزمین های 
ایرانی زیر سلطه عثمانی ها سبب شد که زمینه افزایش محبوبیت او 
در داخل کشور وراه را برای پادشاه شدنش در دشت مغان فراهم 
کند. در کل اقدامات نادر قبل از سلطنت در منطقه قفقاز منجر به 

نتایج زیر شد:
1- احیای اراضی ایران وبازگشت به دوران شاه عباس

2- شکست عثمانی ها وبیرون راندن آنها از منطقه قفقاز در نبرد آق 
تپه 3- افزایش محبوبیت نادر در داخل کشور

4- حکام گنجه وتفلیس تسلیم نادر شدند 5- ایروان نیز به ازای 
دست کشیدن نادر از محاصره قارص مسخر شد.
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دانستنی های اعتیاد
• داروهای اعتیادآور را می شناسید؟ ترامادول، ریتالین و 

استامینوفن کدئین، دیفنوکسیالت و کلرودیازپوکساید
• این ابزار خطرناکند: فندک اتمی، پیپ شیشه ای، سیخ و 

سنجاق سیاه شده،، لوله های کوتاه نی یا خودکار
• یک نوجوان معتاد: هرگز باور نم یکردم یک فامیل نزدیک 

مرا معتاد کند.
• پدر و مادر عزیز: اگر به سؤاالت فرزندتان درباره موادمخدر 

و روانگردان ها پاسخ صحیح ندهید، آن ها پاسخ غلط را از 
دوستانشان خواهند آموخت.

• 29 یک معتاد: همیشه فکرم یکردم می توانم هر وقت که 
بخواهم مواد را کنار بگذارم.

• نوجوانان عزیز: اشتباه نکن، چهره فرد تعارف کننده 
موادمخدر و روانگردان زشت، کثیف و خالف نیست.

• والدین گرامی: حدود نیمی از معتادان مصرف مواد را 
نخستین بار در میهمان یها تجربه کرد هاند.

• دانش آموزان عزیز: نه گفتن همیشه به معنای سرکشی 
نیست به فرد تعارف کننده مواد همیشه با

قدرت نه بگو.
• یک تبلیغ دروغ: شیشه اعتیادآور نیست.

• آیا می دانید بسیاری از معتادان به شیشه، در بیمارستان های 
روانپزشکی بستری هستند. 31

• یک نوجوان معتاد: حاال می فهم که خیلی چیزهای راجع به 
اعتیاد را نمی دانستم.

• هر معتاد در طول زندگی خود ده نفر را معتادم یکند چقدر 
دوستان فرزندان خود را می شناسید؟

• نیمی از خانواد هها پنج سال بعد از اعتیاد فرزندان خود 
مطلعم یشوند.

• این تبلیغات دروغ را باور نکن: ترک یک روزه مواد/ ترک 
اعتیاد آسان / ترک تضمینی / ترک بدون بازگشت

• باور غلط که نوجوانان بسیاری را معتاد کرده است: اگر اراده 
قوی باشد مصرف گاه به گاهم واد موجب 

مقاله از: دکتر مهدی ابوالقاسمی
جراح، دندانپزشک زیبایی، ایمپلنتولوژیست

 دارای مدارک بین المللی معتبر از دانشگاه های آمریکا و اروپا

لباس محلی آذربایجانی
دیار آذربایجان از قدیم تاکنون، مهد فرهنگ و هنر و زیبایی بوده است. استان های ترک زبان 
هر ساله میزبان گردشگران و مسافران زیادی بوده و با آب و هوای خوش و فرهنگ دیرینه 
خود زبانزد گردشگران می باشد. لباس در فرهنگ آذربایجان از قرن ها پیش نمادی از فرهنگ 
و هنر این سرزمین بوده است. در سال های اخیر استفاده از لباس های محلی در زندگی روزمره 
شهر نشینان کمرنگ تر شده ولی همچنان در مراسم ها و آئین های مختلفی رنگ و بوی خود 
را حفظ کرده و مورد استفاده قرار می گیرد. خصوصًا روستاییان و عشایر همچنان با همان 

لباس های اجداد خود که نشانه ای از شجاعت و دالوری است ظاهر می شوند. 
 

لباس اصیل آذربایجانی نشان دهندهٔ وضعیت تأهل و سن می باشد که رقص آذربایجانی با لباس 
آذربایجانی به اجرا درمی آید. از قرن بیستم به بعد، لباس آذربایجانی در شهرها کاربرد خود را 
از دست داده و حالت مدرنیته به خود گرفته است؛ ولی عمومًا در مناطق عشایری و روستایی 
و مناطقی که اهالی آذربایجانی سکونت دارند، به مانند سابق کارکرد خود را حفظ کرده است.

 
لباس های مخصوص بانوان همه ویژگی های یک پوشش کامل را داشته است. جوان ترها با 
رنگ های شاد و شادی بخش، با دور دوزی ها و نقش نگارهای زیبا و همچنین جنسی از ترمه 
و ابریشم لباسی بر تن می کردند. زنان این خطه کالهی بر سر خود می گذاشتند به نام "برک". 
زنان با سن باالتر غالبًا سربندی روی روسری خود می بستند که به آن"یایلیق" می گویند. مردان 
این سرزمین با پوشیدن کت های بلند و گذاشتن کالهی پشمی بر سر، در کنار سادگی در 

پوشش از اصالت باالی خود می گویند.

 

لباس محلی مردم استان گیالن
لباس های محلی زنان گیالن را می توان به سه بخش شرق، غرب و مرکز تقسیم بندی کرد که لباس 
زنان شرق گیالن به لباس "قاسم آبادی"، زنان غرب گیالن "تالشی" و لباس زنان مرکزی گیالن با 
عنوان "رسوخی" معروف است. لباس قاسم آبادی از قدیمی ترین و اصیل ترین لباس های ایران و 

مشرق زمین است. 
 این لباس شامل یک روسری زیرین به نام )مندیل( که به جای آن از کاله نیز استفاده شده و با 
تعداد زیادی سکه در قسمت پیشانی تزیین می شود، جلیقه این لباس به مانند جلیقه های دیگر بوده 
با فرق این که با سکه تزئین شده است. پیراهن لباس قاسم آبادی تفاوت خاصی با پیراهن های 
نقاط مختلف گیالن دارد. دامن آن نیز از پارچه ساده و یا گل دار که روی آن با فرم استانداردی 

نواردوزی شده تشکیل می شود.
 اما لباس قاسم آبادی تنها یک نمونه از مدل های متنوع لباس بانوان گیالنیست. چند نمونه معروف 

دیگر از پوشش مردم گیالن زمین عبارتند از:
َلَچک که همان روسری یا سربند مخصوص زنان گیالنی است.

 چادر شب پارچه ای زیبا و رنگارنگ است که قدمت بسیار طوالنی دارد و نسل به نسل دختران 
بافت آن را از مادران خود آموخته اند. چادر شب نوعی کمرپیچ برای زنان محلی گیالن و مازندران 

به حساب می آید.
 الجاقبا پوشش دوخته شده ای از مخمل یا پارچه چادر شب است که پـوشش زنان در کوهستانهای 

شرقی و قاسم آباد بوده است.
 شلیته یا کوتاه تومان )تنبان( دامنی کوتاه و پرچین است که به آن "گرد تومان" نیز می گویند. دامن، 
دراز تومان واژه ایسـت که برای دامن بلند چین دار در مرکز و شرق گیالن استفاده می شود درغرب 

گیالن تالشیها آن را "شالر" می گویند.
 لباس محلی زن گیالنی به واسطه تنوع رنگ و نوع پوشش یکی ازبهترین انواع لباسهای محلی 

ایران است که باید به عنوان یکی از نشانه های هویت ملی حفظ و ماندگار شود.  

انواع گناه   آثار گناهان بر زندگی انسان ها ﴿1﴾
دو  به  را  گناه  روایات  و  قرآن  در   
گروه گناهان کبیره و گناهان صغیره 

تقسیم کرده اند
 گناه یا معصیت در ادیان ابراهیمی 
به معنای نقض اراده و قانون خداوند 
است. و در اصطالح مذهبی به معنی 
خالف است. به باور پیروان گروهی از 
ادیان انسان جزای گناه را یا در این 
جهان و یا در جهانی دیگر می بیند. در 
گروه  دو  به  را  گناه  روایات  و  قرآن 
صغیره  گناهان  و  کبیره  گناهان 

تقسیم کرده اند.

 گناه چیست؟

عدالتخواهی،  روح  انسان،  نهاد  در 
حق پرستی، انصاف، مردانگی، نوع 
عالقه  خداپرستی،  رحم،  دوستی، 
آن  امثال  و  فضیلت  و  نیکی  به 
وجود دارد. همچنین غرایزی مانند 
خودپرستی،  خودخواهی،  غریزهٔ 
مانند  و  راحت طلبی  انتقام جویی، 
آن در درون آدمی موجود است که 
به صورت پنهان، انسان را به سوی 
پاکی و فضیلت یا به َسمت ناپاکی و 
رذیلت می کشاند؛ در صورت اول، 
آن را »تقوا و پاکی« و در صورت 
دوم که لذت های نامشروع و ناپاک 

هستند، »گناه« می گویند.
و  اراده  با  که  است  عملی  »گناه« 

رضایت الهی در تضاد بوده، با ایجاد 
نفس  در  معنوی  تاریکی"   " نوعی 
انسان، آدمی را از خدای متعال که "نور" 

آسمان ها و زمین است، دور می سازد.
گناه  فکر  و  اندیشه  از  حّتی  اسالم   
راه  بزرگترین  این  و  کرده  جلوگیری 
کوزه  »از  چون  است،  گناه  با  مبارزهٔ 

همان برون تراود که در اوست«.
 قران کریم هالکت و نابودی بسیاری 
از امت های گذشته را که روزگاری در 
این جهان زندگی می کردند و امروزه 

باقی  تاریخ  صفحه  در  آنها  از  نامی 
نیست، معلول اعمال زشت و گناهان 

آنها دانسته و می فرماید:
َفَأْهَلکناُهْم  َربِِّهْم  بِآیاِت  ُبوا  »کذَّ
را  پروردگارشان  آیات  بُِذُنوبِِهم«]1[؛ 
تکذیب کردند ما هم بخاطر گناهانشان، 

آن ها را هالک کردیم.
ریشهٔ گناهان:

گناهان  سایر  ریشهٔ  که  اولیه  گناهان 
دانسته شده اند:

تکبر که در داستان سجده نکردن ابلیس 
به آدم مدل شده و به رانده شدن ابلیس 

از بارگاه الهی منجر می شود.

فریب خوردن  داستان  در  که  حرص 
آدم و حوا از ابلیس مدل شده و به رانده 

شدن آن ها از بهشت انجامید.
حسد که در داستان هابیل و قابیل مدل 
شده و به کشته شدن هابیل توسط قابیل 

می انجامد.
سایر  ریشه  حسد  و  حرص  تکبر، 

گناهان می باشند
انواع گناه:

در حالت کلی گناهان مختلف در اسالم 
به دو نوع متفاوت یعنی گناهان کبیره و 

گناهان صغیره تقسیم بندی شده اند.

1- گناهان کبیره:
اسالمی  دینی  تعالیم  در  َکبیره  ُگناهان 
گناهانی هستند که در قرآن و روایات 
وعده  آن ها  مرتکبین  بر  شیعه  امامان 
آتش دوزخ داده شده است. در شماره و 
تعداد گناهان کبیره بین مذاهب مختلف 

اسالمی )شیعه و سنی( اختالف است.
بر اساس تعالیم دینی اسالمی، کسی که 
گناه کبیره از او سر زند و توبه ننماید 
فاسق است و نمی شود در نماز باو اقتداء 
کرد و شهادتش پذیرفته نیست و پس از 
مرگ مستحق عقوبت الهی است مگر 
اینکه فضل الهی شامل حالش شود که 
از آنجمله شفاعت پیامبر اسالم و آل 

پیامبر است.
گناه کبیره در باورهای اسالمی گناهی 
است که مستوجب عقاب می شود. 
روح  شدن  مسخ  اثرش  کبیره  گناه 
انسان است یعنی روح انسان فطرت 
پاک خود را به کلی از دست می دهد 
و  نیک  کارهای  به  انسان  میل  و 
خدایی کاهش می گیرد و در عوض 
میل به گناهان دیگر افزایش می یابد.

فهرست گناهان کبیره:
- شرک به خدا - نا امیدی از رحمت 

خدا
- ایمنی از آزمایش - قتل مؤمن - 
فرار   - یتیم  مال  - خوردن  تهمت 
از جنگ - خوردن ربا - ساحر و 

جادوگر - زنا
- قسم ناحق - خیانت - ندادن زکات

کتمانش - شراب  - شهادت دروغ و 
و  عهد  نقض   - نماز  ترک  و  خواری 
قطع رحم  - نا امیدی از رحمت خدای 

تعالی
 - دروغ  - ایمنی از مکر و عقاب خدا

- عاق پدر و مادر شدن - قمار - کم 
فروشی - تکبر - سخن چینی - غیبت

- استمنا - سرگرمی به لهو و لعب



5 ادبیات  6  اسفند 1397

دویغولو سوزلرین هیجاسی سن، سن
ماکو فری زونوم، آنا توپراغیم

سربست اولکه لرین، اوجاسی سن سن
ماکو فری زونوم آنا توپراغیم

قلم اللریمده سن نن، سوز یازیر
اورگیم دییر بئر دایان، دوز، یازیر

الیشیب عشقینله اولوب چوز، یازیر
ماکو فری زونوم آنا توپراغیم

سوروشمایین نه لر واردی، قانیمدا
داش ماکونون داماری وار جانیمدا

سنه قوربان شهرتیم ده، شانیم دا
ماکو فری زونوم آنا توپراغیم

سونولمز بئر آالو، اوجاغیندا دی
اوبامیز داغالرین، قوجاقیندا دی

ایرانین دیبینده، بوجاغیندا دی
ماکو فری زونوم آنا توپراغیم

آنا توپراغیمی غم، بورومه سین
دشمن لر اغالسین، هئچ چیریمه سین

قویالسان »محزونو«، قوی چورومه سین
ماکو فری زونوم آنا توپراغیم

آذربایجان بایاتیالری
حاضیرالیان: عاشیق حسین ساعی

 عزیزیم آال داغا، گل منی فاغیر آغال،
گون دوشور آال داغا، کیمسم یوخ، ساغیر آغال،

من قاراداغ اهلییم، چیخ داغالرین باشینا،
یاز منی قار داغا آدیمی چاغیر، آغال!

زحمتیم گئتدی بادا، ائله دیمی داد اوالً،
ائل گلدی چاتدی دادا. فریاد اوالً، داد اوالً.

یارین گوزو یولدادی قوراخورام قریب اولم،
حسرتدی آور دوبادا. آغال یانیم یاد اوالً.

بو قاال داشدی قاال، داغالر او داغالر موال؟
چینقیللی، داشدی قاال. باش وئرر باغالر موال؟
قورخورام قریب اولم، نئجه کی من آغالردیم؟
 یار گوزو یاشدی قاال. یارب، یار آغالر موال؟

یاغی گلدی یانیما، ایرفه دوزدوم کاسا،
سوسامیشدی قانیما. کیم ائندیره، کیم آسا.

دوندوم قوربت ائللردن، سن اوردا شادلیق ائیله،
قوووت گلدی جانیما. من بوردا باتیم یاسا.

زهجر تو صنما در دلم قراری نیست 
غم دل است به دست من اختیاری نیست 

خوشم که باختم اندر قمار عشق کسی 
به پاکباری من در چنین قماری نیست 

خیال روی تو صبح غمگسار من است 
به مهربانی این دوست غمگساری نیست 

زحد گذشت زهجر تو بی قراری من 
زروزگار من آشفته روزگاری نیست 

هزار دردگره بسته بر دلم زغمت 
گمان برم که ازین سخت گیر و داری نیست 

نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی 
به جز غم تو مرا در زمانه کاری نیست 

به پای عشق تو عمری است سر نهاده دلم 
دریغ و درد به عهد تو اعتباری نیست 

به حیرتم که در این چرخ کج مدار حامد 
چرا به کام دل عاشقان مداری نیست 

میر علی موسوی ﴿  حامد ماکویی   ﴾

رمگ رد اشعار 
موالان

بهترین اشعار موالنا
موالنا جالل الدین محمد بلخی مشهور به مولوی 
شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. وی 
در سال ۶۰۴ هجری قمری در بلخ زاده شد. 
پدر وی بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ 
زمان خود بود به سبب رنجشی که بین او و 
سلطان محمد خوارزمشاه پدید آمده بود از بلخ 
بیرون آمد و بعد از مدتی سیر و سیاحت به 
قونیه رفت. وی در سال ۶۷۲ هجری قمری در 

قونیه وفات یافت.

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

برای من مگری و مگو دریغ دریغ
به دوغ دیو درافتی دریغ آن باشد

جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق
مرا وصال و مالقات آن زمان باشد

مرا به گور سپاری مگو وداع وداع
که گور پرده جمعیت جنان باشد

فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگر
غروب شمس و قمر را چرا زبان باشد

تو را غروب نماید ولی شروق بود
 لحد چو حبس نماید خالص جان باشد

کدام دانه فرورفت در زمین که نرست
چرا به دانه انسانت این گمان باشد

 کدام دلو فرورفت و پر برون نامد
 چاه یوسف جان را چرا فغان باشد

دهان چو بستی از این سوی آن طرف بگشا
که های هوی تو در جو المکان باشد

ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما
افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا

گر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتر شود
مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا

ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته
زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا

ای شیخ ما را فوطه ده وی آب ما را غوطه ده
ای موسی عمران بیا بر آب دریا زن عصا

این باد اندر هر سری سودای دیگر می پزد
سودای آن ساقی مرا باقی همه آن شما

دیروز مستان را به ره بربود آن ساقی کله
امروز می در می دهد تا برکند از ما قبا

ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری
خوش خوش کشانم می بری آخر نگویی تا کجا

هر جا روی تو با منی ای هر دو چشم و روشنی
خواهی سوی مستیم کش خواهی ببر سوی فنا

عالم چو کوه طور دان ما همچو موسی طالبان
هر دم تجلی می رسد برمی شکافد کوه را

یک پاره اخضر می شود یک پاره عبهر می شود
یک پاره گوهر می شود یک پاره لعل و کهربا

ای طالب دیدار او بنگر در این کهسار او
ای که چه باد خورده ای ما مست گشتیم از صدا

ای باغبان ای باغبان در ما چه درپیچیده ای
گر برده ایم انگور تو تو برده ای انبان ما

 زاده
ب اهلل

ال غی
 سهی

اعره
ش

پنجمین نمایشگاه کتاب منطقه آزاد ماکو گشایش یافت

 پنجمین نمایشگاه کتاب منطقه آزاد ماکو 
طی مراسمی با حضور مسووالن شهرستان و 

مدیران منطقه آزاد ماکو گشایش یافت.

معاونت  سرپرست  آزاد،  آوای  گزارش  به   
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد ماکو در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفت 
و گو با خبرنگارما اظهار داشت: سازمان با هدف 
افزایش و باال بردن سرانه مطالعه در منطقه، وجود 
خانواده های  خانوار  سبد  در  فرهنگی  کاالهای 
و صرفه جویی در هزینه و زمان عالقمندان به 
مطالعه و کمک به اقتصاد فرهنگ، هنر و صنعت 
نشر اقدام به برگزاری هر ساله نمایشگاه کتاب در 

منطقه می نماید.
پنجمین  راستا  این  در  افزود:  لو  حمزه  حسین 
نمایشگاه کتاب از 28 بهمن تا 12 اسفند با حضور 

بیش از 50 ناشر برتر کشور در سالن ورزشی اداره 
برق ماکو برای بازدید عالقه مندان دایر است.

 2 از  بیش  نمایشگاه  این  در  کرد:  اضافه  وی 
تاریخ،  ادبیات،  زمینه های  کتاب در  عنوان  هزار 
و  کودک  رمان،  مذهبی،  مرجع،  کتاب های 
نوجوانان، روان شناسی، آشپزی، بازی های فکری 

و کتاب های علمی و پزشکی عرضه می شود.
وی ادامه داد: ایستگاه نقاشی با همکاری کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کارگاه نقد 
کتاب و عضویت رایگان توسط نهاد کتابخانه های 
عمومی ماکو از برنامه جنبی این نمایشگاه می باشد.
وی خاطر نشان کرد: تمامی کتب در این نمایشگاه 

با تخفیف 20 تا 40 درصد عرضه می شود.
به گزارش آوای آزاد پنجمین نمایشگاه 9 صبح تا 
13 و 15 تا 21 شب برای بازدید عالقمندان دایر 

خواهد بود.

معرفی کتاب 

 کتاب جنایت و مکافات اثر فئودور داستایوفسکی
می دانم اگر قضاوت  نادرستی در مورد کسی بکنم، دنیا تمام  تالشش را می کند تا مرا در شرایط  او 
قرار دهد  تا به من ثابت کند که در تاریکی همه شبیه  یکدیگریم. در قسمتی از کتاب می خوانیم: نزدیک 
غروب در یکی از روزهای بیش از حد گرم اوایل ماه ژوئیه، مرد جوانی از اتاق تنگ و کوچک خود، که 
آن را از سکنهٔ کوچهٔ م اجاره کرده بود، بیرون آمد و با تردید به آرامی به سوی پل ک راهی شد. او زیرکانه 
از برخورد با زن صاحبخانهٔ خود در راه پله خودداری کرد. اتاق وی درست در زیر شیروانی ساختمان 
پنج طبقه ای قرار داشت…کتاب »جنایت و مکافات »اثر »فئودور داستایوفسکی« و ترجمهٔ »محمد صادق 
سبط الشیخ« است. مترجم دربارهٔ کتاب آورده است: »داستایوسکی جنایت و مکافات را در سال 18۶۶ 
نوشت. هفت سال پیش از نگارش آن، در سال 18599، در نامه ای به برادرَاش، گفته بود طرح این 

داستان را در زندان ریخته، در دورانی 
که با درد و دریغ و سرخوردگی روزگار 
داستایوسکی،  رمان  در  می گذراند. 
و  )راسکولنیکف  انسان  دو  این 
سویدریگالوف(، که هریک در راستای 
است  خواسته  نظریه  دو  این  از  یکی 
برتر بودن خود را بیازماید، در نهایت به 
تنهایی کامل و جدایی از جامعه می رسد 
را  خود  خاص  سرنوشت  هریک  و 
تاب  را  تنهایی  راسکولنیکف  می یابد. 
و  به عشق  پناه جستن  با  و  نمی آورد 
اعتراف به گناه دوباره به جامعهٔ انسانی 
بازمی گردد. اما سویدریگالوف حتی در 
قلمرِو عشق نیز می خواهد اعمال اراده 
کند. سویدریگالوف از این قلمرو رانده 
می شود، و در نهایت به این می رسد که 
باید در قلمرو دیگری اعمال اراده کند 
ـ قلمروی که دیگر مختص انسان های 
سرنوشت  که  قلمروی  نیست،  برتر 
محتوم همهٔ انسان ها است.« این کتاب را 
انتشارات »سپهر ادب« منتشر کرده است 

و توسط هافکو به فروش می رسد.

نظامی  گنجوی در نصیحت فرزند خویش محمد
 ای پسر هان و هان ترا گفتم
که تو بیدار شو که من خفتم
چون گل باغ سرمدی داری

مهر نام محمدی داری
چون محمد شدی ز مسعودی
بانک برزن به کوس محمودی

سکه بر نقش نیکنامی بند
کز بلندی رسی به چرخ بلند
تا من آنجا که شهر بند شوم

از بلندیت سر بلند شوم
صحبتی جوی کز نکونامی
در تو آرد نکو سرانجامی
همنشینی که نافه بوی بود

خوب تر زانکه یافه گوی بود
عیب یک همنشست باشد و بس

کافکند نام زشت بر صد کس
از در افتادن شکاری خام

صد دیگر در اوفتند به دام
زر فرو بردن یکی محتاج

صد شکم را درید در ره حاج
در چنین ره مخسب چون پیران

گرد کن دامن از زبون گیران
تا بدین کاخ باژگونه نورد

نفریبی چو زن که مردی مرد
رقص مرکب مبین که رهوارست

راه بین تا چگونه دشوارست
گر بر این ره پری چو باز سپید
دیده بر راه دار چون خورشید

خاصه کائن راه راه نخچیر است
آسمان با کمان و با تیر است
آهنت گرچه آهنیست نفیس

راه سنگست و سنگ مغناطیس
بار چندان بر این ستور آویز

که نماند بر این گریوه تیز
چون رسد تنگیئی ز دور دو رنگ

راه بر دل فراخ دار نه تنگ
بس گره کو کلید پنهانیست

پس درشتی که دروی آسانیست
ای بسا خواب کو بود دلگیر

واصل آن دل خوشیست در تعبیر

گرچه پیکان غم جگر دوزست
درع صبر از برای این روزست

عهد خود با خدای محکم دار
دل ز دیگر عالقه بی غم دار

چون تو عهد خدای نشکستی
عهده بر من کز این و آن رستی

گوهر نیک را ز عقد مریز
وآنکه بد گوهرست ازو بگریز

بدگهر با کسی وفا نکند
اصل بد در خطا خطا نکند

اصل بد با تو چون شود معطی
آن نخواندی که اصل الیخطی

کژدم از راه آنکه بدگهرست
ماندنش عیب و کشتنش هنرست

هنرآموز کز هنرمندی
در گشائی کنی نه در بندی
هرکه ز آموختن ندارد ننگ

در برآرد ز آب و لعل از سنگ
وانکه دانش نباشدش روزی

ننگ دارد ز دانش آموزی
ای بسا تیز طبع کاهل کوش

که شد از کاهلی سفال فروش
وای بسا کور دل که از تعلیم

گشت قاضی القضات هفت اقلیم
نیم خورد سگان صید سگال

جز به تعلیم علم نیست حالل
سگ به دانش چو راست رشته شود

آدمی شاید آر فرشته شود
خویشتن را چو خضر بازشناس
تا خوری آب زندگانی به قیاس

آب حیوان نه آب حیوانست
جان با عقل و عقل با جانست

جان چراغست و عقل روغن او
عقل جانست و جان ما تن او
عقل با جان عطیه احدیست

جان با عقل زنده ابدیست
حاصل این دو جز یکی نبود

کان دو داری در این شکی نبود
تا از ین دو به آن یکی نرسی

هیچکس را مگو که هیچ کسی

کان یکی یافتی دو را کم زن
پای بر تارک دو عالم زن

از سه بگذر که محملی نه قویست
از دو هم در گذر که آن ثنویست

سر یک رشته گیر چون مردان
دو رها کن سه را یکی گردان

تا ز ثالث ثلثه جان نبری
گوی وحدت بر آسمان نبری

زین دو چون کم شدی فسانه مگوی
چون یکی یافتی بهانه مجوی

تا بدین پایه دسترس باشد
هرچ ازین بگذرد هوس باشد

تا جوانی و تندرستی هست
آید اسباب هر مراد به دست

در سهی سرو چون شکست آید
مومیائی کجا به دست آید

تو که سرسبزی جهان داری
ره کنون رو که پای آن داری
در ره دین چونی کمر بربند

تا سرآمد شوی چو سرو بلند
من که سرسبزیم نماند چو بید
الله زرد و بنفشه گشت سپید

باز ماندم ز نا تنومندی
از کله داری و کمر بندی
خدمتی مردوار می کردم

راستی را کنون نه آن مردم
روزگارم گرفت و بست چنین

عادت روزگار هست چنین
نافتاده شکسته بودم بال

چون فتادم چگونه باشد حال
احمدک را که رخ نمونه بود

آبله بر دمد چگونه بود
گرچه طبعم ز سایه بر خطرست

سایبانم شمایل هنرست
سایه ای در جهان ندارد کس

کو بره نیست پیش و گرگ از پس
هیچکس ننگرم ز من تأمن

که نشد پیش دوست و پس دشمن

چون قفا دوستند مشتی خام
روی خود در که آورم به سالم
گرچه برنائی از میان برخاست

چه کنم حرص همچنان برجاست
تا تن سالخورده پیر ترست

آز او آرزوپذیر ترست
گوئی این سکه نقد ما دارد

یا همه کس خود این بال دارد
بازدار ای دوا کن دل من

از زمین بوس هر کسی گل من
تیرگی چند روشنائی ده

چون شکستیم مومیائی ده
آنچه زو خاطرم پریشانست

بکن آسان که بر تو آسانست
گردنی دارم از رسن رسته
مکنم زیر بار خس خسته

من که قانع شدم به دانه خویش
سرورم چون صدف به خانه خویش

سروری به که یار من باشد
سرپرستی چه کار من باشد
شیر از آن پایه بزرگی یافت

که سر از طوق سرپرستی تافت
نانی از خوان خود دهی به کسان

به که حلوا خوری ز خوان خسان
صبح چون برکشید دشنه تیز

چند خسبی نظامیا برخیز
کان نو کن زرنج خویش مرنج

باز کن بر جهانیان در گنج

حکیم ابومحمد الیاس بن یوسف بن زکی 
ابن مؤید نظامی شاعر معروف ایرانی در 
قرن ششم هجری قمری است. وی بین 
در  قمری  تا 5۴۰ هجری  سالهای 5۳۰ 
شهر گنجه واقع در جمهوری آذربایجان 
کنونی متولد شد اما اصلیت عراقی داشته 
است. وی از فنون حکمت و علوم عقلی 
موسیقی  و  ریاضی  و  طب  و  نقلی  و 
بهره ای کامل داشته و از علمای فلسفه و 
حکمت به شمار می آمده است. مهمترین 
اثر وی"پنج گنج" یا "خمسه" است. دیوان 
غزلیات،  قصاید،  بر  مشتمل  او  اشعار 
قطعات و رباعیات است. وی بین سالهای 
599 تا ۶۰۲ هجری قمری وفات یافت. 

 کتاب شعر

صد زغل 
مجموعه ای از آثار بانوی شاعره ماکویی 

)خانم مهری زاهدی ( منتشر شد 
این  های  از سروده  غزل  شامل 1۰۰  اثر  این 
بانوی خوش ذوق ماکویی است که آثار انتخابی 
 از میان سروده های ایشان از سال 1۳۷9 است 

وی متولد سال 1۳۶1 ماکو می باشد.
شاعران  گروه  و  یلدا  شعر  انجمن  در  ایشان 
است  پرداخته  ادبی  فعالیت  به  ماکو   جوان 
 5۰۰ و  صفحه    ۲1۲ در  کتاب  این 
است شده  کتاب  بازار  راهی   نسخه 
تحریریه  نشریه آوای آزاد ضمن تبریک و آرزوی 
توفیق روز افزون برای این شاعره محترم آرزوی 
 چاپ آثار جدید در آینده نزدیک برای ایشان را  دارد 
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مانتی از انواع غذاهای ترکیه ای خوشمزه و پرطرفدار 
است و شما می توانید این غذای خوشمزه را به راحتی 
در منزل تهیه کنید, در این مطلب قصد داریم تا طرز 
تهیه مانتی را با روش اصلی به شما کدبانوهای عزیز 

آموزش دهیم.

اغلب کدبانوها به پختن غذاهای فرنگی عالقه مند هستند 
اگر شما نیز به پخت غذاهای فرنگی عالقه مند هستید 
بهتر است مانتی ترکیه ای را که از انواع غذاهای فرنگی 
با طعم متفاوت است در برنامه غذایی تان قرار دهید. در 
طرز تهیه مانتی ترکیه ابتدا خمیر آن را باید تهیه کنید 
و بعد از آماده شدن خمیر می توانید این غذای خوشمزه 

را بپزید.

مواد الزم برای تهیه خمیر مانتی

آب: ۳/۲ پیمانه  •
آرد: ۳ پیمانه  •

نمک: نوک قاشق  •
تخم مرغ: ۱ عدد  •

مواد الزم برای تهیه فیلینگ

جعفری خرد شده: ۳ قاشق غذاخوری  •
گوشت: ۲۵۰ گرم  •

نمک: به میزان الزم  •
فلفل سیاه: به میزان الزم  •

پیاز: ۱ عدد  •
رب: ۱ قاشق غذاخوری  •

مواد الزم برای تهیه سس مانتی

کره ذوب شده: ۶ قاشق غذاخوری  •
گوجه فرنگی رسیده: ۱ عدد  •

پودر فلفل قرمز تند: به میزان الزم  •
پودر نعنا خشک: به میزان الزم  •

ماست: به میزان الزم  •
سیر: به میزان الزم  •
رب: به میزان الزم  •

برای درست کردن مانتی ابتدا آرد را به همراه آب و نمک 
و تخم مرغ در ظرف مناسبی بریزید و سپس همه این 
مواد را به باهم به خوبی مخلوط کنید و ورز دهید تا خمیر 

یکدست و نرمی بوجود آید.
سپس روی ظرف خمیر را بپوشانید و ظرف در گوشه ای 

قرار دهید تا خمیر استراحت کند.
در مرحله بعدی طرز تهیه مانتی باید فیلینگ را آماده کنید 
برای تهیه فیلینگ گوشت چرخ کرده را به همراه پیاز رنده 
شده و جعفری خرد شده به خوبی مخلوط کنید سپس نمک 
و فلفل و رب را هم به مخلوط این مواد اضافه نمایید. خمیر 
را روی سطح کار به صورت خیلی نازک باز کنید و سپس 

خمیر را برش بزنید و به مربع های ریزی تقسیم کنید.
از مواد فیلینگ داخل خمیرها قرار دهید و چهار گوشه 
خمیر را در قسمت باال به هم برسانید و آن را محکم کنید.

بعد از اینکه همه مواد تمام شدند مقداری لیوان آب درون 
قابلمه ای مناسب بریزید تا آب به جوش برسد سپس یک 
قاشق سوپخوری روغن مایع و نمک به آب اضافه کنید 
و خمیرهای تو پر را به آرامی درون آب در حال جوش 

بریزید.
بعد از اینکه خمیرها به خوبی نرم شدند آن ها را با کمک 
مالقه سوراخ داری از آب خارج کنید همچنین می توانید 

مانند ماکارونی مانتی ها را آبکش کنید.
برای تهیه سس مانتی ابتدا گوجه را در میکسر بریزید و 
به صورت پوره در آورید سپس کره را آب کنید و فلفل 
و پوره گوجه فرنگی و رب فلفل را به کره اضافه کنید 
و اجازه دهید تا مخلوط این مواد بجوشند و حجم آن ها کم 
شود. سپس مانتی ها را در ظرف سرو بریزید و روی 
مانتی ها ماست و سیر بریزید و سپس سس گوجه را هم 
روی مانتی ها بریزید و در پایان مقداری نعنا خشک بر 
روی مانتی بریزید. می توانید برای سرو مانتی به جای 
سس گوجه فرنگی روی سیر و ماست کره و فلفل قرمز تند 
بریزید. مانتی از انواع غذاهای متفاوت و دوست داشتنی 
است در این مطلب با بهترین طرز تهیه مانتی ترکیه ای و 
محبوب در منزل آشنا شدید که امیدواریم از تهیه این غذای 

فرنگی خوشمزه در خانه نهایت لذت را ببرید.

طرز تهیه  

مانتی رتکیه    
آموزش آشپزی

[
طرز تهیه 

 

مواد الزم برای مربای چغندر:

 چغندر قرمز  1 کیلو
 شکر 5/1 کیلو

 گالب و عرق بیدمشک نصف استکان
 آبلیمو 1 قاشق غذاخوری

آب 4 لیوان
 

طرز تهیه مربای چغندر:
چغندرها را در آب پخته و حبه حبه می کنیم یا به سلیقه 
خود با قالب های گل یا غیره قالب می زنیم. شکر و آب را 
در قابلمه ای جداگانه جوشانده و پس از آنکه غلیظ شد، 
چغندرها را به همراه یک استکان از آب چغندر داخل 
شربت ریخته و پس از 2 - 3 جوش، گالب و بیدمشک 
و آبلیمو را به آن می افزاییم و هم می زنیم. پس از آنکه 
آب مربا قوام آمد از روی حرارت برداشته و می گذاریم 

تا سرد شود.

  مربای چغندر] 
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راههای درمان خانگی زخم دهان
جویدن ساقه کرفس تازه می تواند در 

بهبود زخم دهان مؤثر باشد

زخم دهان عارضه دردناکی است که شرایط ناخوشایندی را 
برای فرد ایجاد می کند اما با استفاده از روش های خانگی و 

طب سنتی می توان سریع تر از شر آن خالص شد.
زخم یا آفت های دهانی مشکالت آزار دهنده و رایج هستند 
که معمواًل پس از گذشت 2 هفته خوب می شوند. این زخم ها 
معمواًل به صورت دونه های جوش یا آفت هستند که روی 

لثه و در قسمت داخلی لب و دهان ایجاد می شوند.
آن ها  شایع ترین  که  دارد  وجود  عمده  سه شکل  در  آْفت 
آْفت های کوچک )مینور( با شیوع ۸۰٪ و آْفت های بزرگ 
به صورت  نیز  بقیه  و ٪1۰  حدود ٪1۰،  شیوع  با  )ماژور( 
تبخال شکل دیده می شود. عالئم آْفت محدود به دهان هستند 
و بیمار عالئم عمومی )مانند تب( ندارد. عالمت اصلی درد یا 
سوزش در محل آْفت است. ممکن است درد با بعضی غذاها 
و آشامیدنی ها )مانند اسیدها( تشدید شود. با بهبود زخم، درد 

نیز کاهش می یابد.
بهبودی زخم های  روند  تسریع  برای  راه حل های خانگی 
دهان وجود دارد. در مورد انتخاب بهترین گزینه های درمانی 

خانگی، با پزشکتان می توانید مشورت کنید.
  درمان فوری زخم دهان و لثه, درمان برای زخم دهان

زخم دهان عارضه دردناکی است که شرایط ناخوشایندی را 
برای فرد ایجاد می کند

درمان زخم دهان با کرفس:
جویدن ساقه کرفس تازه می تواند در بهبود زخم دهان مؤثر 
دارد.  التهابی  باشد، چون کرفس خواص ضد درد و ضد 
عالوه بر این، حاوی اسید فولیک و ویتامین های ب. 1، ب. 
2، ب. ۶ و ویتامین ث. است. پس از جویدن ساقه کرفس، 
به مدت 1۰ دقیقه در منطقه آسیب دیده نگه دارید. عالوه 
بر درمان زخم دهان، بوی بد دهان را از بین می برد. برای 
زخم های دهان، زخم های سرد، التهاب لثه، و لیکن پالن مفید 

است.
 درمان زخم دهان با سیر:

سیر یکی از پرکاربردترین درمان های خانگی است که برای 

درمان زخم دهان نیز توصیه می شود. کافیست برشی از آن 
را به آرامی و یک تا دو دقیقه روی زخم بمالید و پس از 3۰ 
دقیقه دهانتان را بشوئید. با تکرار این کار زخم دهان برطرف 

می شود.
 درمان فوری زخم دهان و لثه, درمان برای زخم دهان

 درمان زخم دهان با عسل:
پس از صرف هر وعده غذا، با پنبه استریل خیس، زخم را 
تمیز کنید و سپس با استفاده از گوش پاک کن مقداری عسل 

روی آفت بمالید.
 درمان زخم دهان با ریشه شیرین بیان:

ابتدا، یک قاشق غذاخوری از ریشه شیرین بیان را بردارید 
و آن را له کنید. بعد، آن را درون دو فنجان آب خیس کنید 
حدود دو یا سه ساعت آن را ترک کنید. در نهایت، دهان خود 
را با این مایع چندین بار در روز شستشو دهید. هر روز آنرا 

استفاده کنید، تا دهانتان بهتر شود.
  درمان زخم دهان با آب پرتقال غنی شده:

آب پرتقال غنی شده در صورتی برای درمان زخم دهان مفید 

است که عامل بروز زخم، کمبود ویتامین ث باشد.
درمان فوری زخم دهان و لثه, درمان برای زخم دهان

آب پرتقال غنی شده در صورتی برای درمان زخم دهان مفید 
است

درمان زخم دهان با شیر نارگیل:
اگر دچار زخم های دهانی شدید می توانید یک قاشق شیر 
نارگیل رو با کمی عسل مخلوط کنید و روی قسمتی از دهان 
که دچار زخم شده بمالید. این کار رو 3 بار در روز انجام 

بدهید تا نتیجه بگیرید.
درمان زخم دهان با نمک یا جوش شیرین:

مقداری نمک در یک لیوان آب گرم حل کنید و داخل دهان 
بگردانید و از دهان بیرون بریزید. در روز دو یا سه بار این 
کار را تکرار کنید. و یا یک قاشق چایخوری جوش شیرین با 
مقداری آب گرم مخلوط کنید و در دهان بگردانید. می توانید 
خمیری از جوش شیرین و آب تهیه کنید )آب و جوش 
شیرین به مقدار برابر(. و آنرا روی زخم قرار دهید و اجازه 

دهید خشک شود.
آب نمک و جوش شیرین هر دو مقدار اسیدیته و باکتری های 

دهان را کاهش می دهند و از این جهت برای بهبود زخم ها 
مفید هستند.

درمان زخم دهان با ماست:
علت دقیق بروز زخم های دهانی ناشناخته است با این حال 
برخی از آن ها ناشی از باکتری یا بیماری های التهابی روده ایجاد 
می شود. مطالعات نشان داده اند که پروبیوتیک های زنده مانند 
الکتوباسیلوس ممکن است به ریشه کن کردن این زخم ها کمک 
کند و آنهم با درمان برخی از انواع بیماری های التهابی روده. 
مصرف ماست های حاوی پروبیوتیک های زنده به پیشگیری 
از بیماری های روده و در نهایت بهبود زخم های دهانی کمک 

می کند.
درمان زخم دهان با شیر نارگیل:

یک قاشق غذاخوری از شیر نارگیل را با کمی عسل مخلوط 
کنید. پس از آن، از این مخلوط برای ماساژ منطقه آسیب دیده 
خود استفاده کنید. این کار را سه یا چهار بار در روز انجام دهید. 
هر روز تکرار کنید تا وضعیت شما بهبود یابد. عالوه بر این، 
شما می توانید زخم های دهان را روزانه با شیر نارگیل شستشو 

دهید و ماساژ ناحیه زخم با روغن نارگیل بسیار آسان تر است.
درمان فوری زخم دهان و لثه, درمان برای زخم دهان
زخم های دهان را روزانه با شیر نارگیل شستشو دهید

درمان زخم دهان با آلوورا:
برای درمان زخم یک برگ تازه آلوورا رو بگیرید ژل آن را 
دربیارید و روی زخم بمالید. آلوورا خاصیت تسکین دهنده و 

ضد التهاب دارد و به بهبود زخم خیلی کمک می کند.

 درمان زخم دهان با سرکه سیب:
سرکه سیب ترکیبی قوی برای درمان زخم دهان است. فقط 
یک قاشق غذاخوری از آن را در نیم فنجان آب حل کرده و 
چند دقیقه دهان خود را با محلول فوق شست و شو دهید. 
هر صبح و شب این کار را انجام دهید تا زخم بهبود پیدا کند.

بابونه:
بابونه به عنوان یک درمان طبیعی برای بهبود زخم ها و کاهش 
درد استفاده می شود. بابتونه حاوی ترکیب ضد التهابی و ضد 

عفونی کننده به نام آزولن است.

کفیر چیست و چه خواصی دارد؟
خواص کفیر

کفیر با تنظیم کردن باکتری های داخل دستگاه گوارش و کبد و ایجاد 
سالمت بیشتر در آنها و با داشتن مواد معدنی کمیابی مانند بیوتین 

باعث بهبود سالمت و زیبایی پوست خواهد شد.
کِ فیر نوشیدنی تخمیری حاصل از شیر و دانه های کفیر است که 
سرمنشأ آن کوه های قفقاز در روسیه می باشد. دارای عطر و طعم 
خوشی بوده و می تواند همراه با عسل و سایر میوه ها مصرف شود.

 تاریخچه کِ فیر
از  که  است  از شیر  تخمیری حاصل  غیرطبیعی  نوشیدنی  کفیر، 
کوه های قفقاز در روسیه سرچشمه گرفته است. در روسیه به منظور 
معالجه یا جلوگیری از بعضی بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
از لحاظ درمان شناسی و تغذیه ای، سرآغاز مصرف آن در بعضی از 

مناطق جهان، آسیای جنوب غربی، اروپای 
شمالی و شرقی، آمریکای شمالی و ژاپن 

بوده است.
 مصرف کفیر در جمهوری های شوروی 
سابق، مجارستان و هلند سال های زیادی 
نروژ،  یافته و در سوئد،  است که توسعه 
آلمان و فنالند به خوبی شناخته شده و در 
مصر، استرالیا و برزیل به خوبی و در آمریکا 
و ژاپن به طور چشمگیری رشد داشته است.
اولین  کفیر  فرضیات،  از  پاره ای  براساس 
بار توسط چوپانان عشایر قفقازی و بر اثر 
تخمیرشدِن شیر تازه ای که در ظرف چرمِی 
خود حمل می کردند کشف شد. اما پیش 
از آن نیز، در کوه های قفقاز، کفیر به داشتن 

خواص درمانی نسبت داده می شد.
دانه کفیر

باکتری های  از  مخلوطی  کفیر،  دانه های 
الکتوکوکوس،  )الکتوباسیل،  سودمند 
لوکونوستوک، استوباکتر( و مخمرها )مخمر 
الکتوزی و مخمر غیر الکتوزی( با حالت 

پلی ساکاریدی می باشند. دانه های کفیر، در ظاهر شبیه تکه هایی از 
گل کلم یا مرجان و رشته ای از دانه ها با قطر دایره 3–2۰ میلی متر 

می باشند.
دانه ها شبیه ژالتین سفید یا ذره های زرد رنگ و ترکیبی از ٪13 
پروتئین با وزن خشک و 24٪ پلی ساکارید هستند و نقل و انتقال 
شیر در دمای اتاق یا در حرارت 22 درجه سانتیگراد منجر به بی ثباتی 

دانه های کفیر کشت داده شده می شود.

الکتوباسیلوس،  شامل؛  کفیر  دانه  استارتر  میکروبی  ترکیب 
استرپتوکوکوس، اسید الکتیک و مخمر است که در دو کشت به 
صورت هفتگی و به مدت ۷ هفته شمارش می شوند. دانه های کفیر 
دارای خاصیت دائمی رشد و تکثیر هستند تا جمعیت آن ها همیشه 
ثابت و پایدار بماند. ترکیبات دانه های کفیر به چند چیز حساس 
می باشند که در صورت تماس با آن ها از بین رفته یا جمعیتشان 

کاهش می یابد:
- فلزات )قرار گرفتن در مجاورت فلزات آن ها را مضمحل می کند(
- نور )این میکروارگانیسم ها جهت تکثیر و عمل کرد مناسب نیاز 

به تاریکی دارند(
- هرگونه مواد پادزیست )حتی کلر موجود در آب لوله کشی شهری 

روی آن ها تأثیر منفی دارد(
- حرارت )دمای باال تأثیر منفی بر آن ها گذاشته و به سرحد داغی 

که برسد آن ها را از بین می برد(
باکتریایی و ضد قارچی  دانه ها دارای ویژگی های کلی ضد  این 
می باشند. استارتر دانه کفیر، توسط مرکز تحقیقات کشاورزی والون 
)سازمان بررسی کیفیت محصوالت کشاورزی( تهیه می شود. دانه 
کفیر در انگلستان به سهولت در دسترس نبوده و بسیار گران می باشد.
کفیر سرشار از ویتامین های گروه ب مانند نیاسین، پیردوکسین و 

اسید فولیک است

خواص درمانی کفیر:
• اصالح سیستم گوارش در زمان مصرف داروهای آنتی بیوتیک

• افزایش حرکات دودی روده و درمان یبوست
• جلوگیری از بیماری پوکی استخوان

• درمان آلرژی ها
• درمان اسهال و ضد عفونی کننده محیط روده

• درمان بیماری عدم تحمل الکتوز در کسانی که نمی توانند شیر 
بخورند

• درمان بیماری های گوارشی
• درمان فشارخون

• درمان کودکان مبتال به بیش فعالی یا هایپراکتیویتی
• سرشار از ویتامین های گروه ب مانند نیاسین، پیردوکسین و اسید 

فولیک
• غنی از کلسیم، فیبر و پروتیئن

• مؤثر در زیبایی پوست )مورد استفاده در کرمها و پاک کننده های 
آرایشی(

• مقاوم کردن سیستم ایمنی بدن در مقابل عوامل بیماری زا
• ممانعت از نفخ روده ای

• ممانعت کننده از اثر پرتودهی رادیولوژیک
• هضم راحت تر شیر و جذب بهتر مواد مغذی 

موجود در آن
به دو صورت سنتی و  • فرآیند تولید کفیر 
صنعتی، اندکی متفاوت می باشد که بازدهی 

روش صنعتی به مراتب بیشتر خواهد بود.
خواص کفیر برای پوست

کفیر با تنظیم کردن باکتری های داخل دستگاه 
گوارش و کبد و ایجاد سالمت بیشتر در آنها 
و با داشتن مواد معدنی کمیابی مانند بیوتین 
باعث بهبود سالمت و زیبایی پوست خواهد 
شد. برای دیدن این تغییر، هر شب یک لیوان 
کفیر را قبل از خواب بنوشید و پس از یک ماه، 
پوست خود را با قبل مقایسه کنید. همچنین 
با استفاده از کفیر به عنوان ماسک می توانید 
پوستی شفاف و بدون لکه پوستی داشته باشید. 
برای این کار 2 قاشق غذاخوری کفیر را با یک 
قاشق چایخوری روغن بادام تلخ مخلوط کنید 
و هر شب روی پوستتان بزنید و پس از 2۰ 

دقیقه صورت خود را بشویید.
البته پوست برای زیبا و سالم بودن غیر از آب و رطوبت کافی به 
اسیدهای چرب ضروری هم نیاز دارد. مصرف اسیدهای چرب امگا 
3 و امگا ۶ می تواند تا حد زیادی به کشسانی پوست کمک کند… 
اما بر خالف تصور بسیاری از افراد، نقشی در رفع کبودی زیر چشم 
ندارد. در ضمن پوست نه تنها به رطوبت رسانی درونی بلکه به 

مرطوب کننده های خارجی نیازمند است

چگونه سوختگی روی 
فرش را از بین ببریم؟

اکثر ما ایرانی ها در هر وضعیت مالی که باشیم سعی 
می کنیم که در منازلمان فرشی پهن کنیم. مهم نیست 
که این فرش چه قیمتی داشته باشد اما نفس عمل 
برای ما که همان پهن کردن فرش است سالیان سال 

است که ادامه دارد.
  اگر مقدار سوختگی روی فرش یا موکت شما ایجاد 
شده در صورتی که جای سوختگی کوچک باشد 
می بایستی انتهای پرزهای سوخته را با قیچی کوتاه 
کنید و با شامپوی فرش یک الیه ضخیم روی آن 
قسمت تشکیل دهید و بعد از خشک شدن کامل آن 
را جارو بکشید در صورتی که آثار سوختگی باقی 

ماند رنگبر ضعیفی به کار ببرید.
نکنید و  زیاد خیس  را  یا موکت  اما هرگز فرش   
صابون نیز به کار نبرید و سر انجام یک جسم سنگین 
زیر محل شسته شده فرش بگذارید و فرش را روی 
گیرد و زودتر  قرار  از کف  باالتر  تا  نمایید  باز  آن 

خشک شود.
از بین بردن سوختگی فرش یا موکت در اثر سیگار

اگر محلی از فرش یا موکت در اثر افتادن آتش سیگار 
سوخته است، می توانید به وسیله یک ریش تراش یا 
موچین، مقداری پرز یا فرش از قسمت سالم فرش 

جدا کنید و آن را متناسب با قسمت سوخته نمائید.
 مقداری چسب )از نوع چسب هائی که به تدریج 
سفت می شوند مانند چسب سیمان و غیره( به قسمت 
سوخته شده بزنید و پرزها را بر روی آن گذاشته 
سنگین  کتاب  یک  آن  روی  سپس  دهید.  فشار  و 
بگذارید. در مورد موکت هم به همین روش  عمل 

نمائید.
 نحوه از بین بردن لکه اتو بر روی فرش

همچنین برای از بین بردن لکه اتو بر روی فرش و 
موکت همانند لباس می توانید یک پیاز را به دو نیم 
کرده و روی محل لکه بگذارید. بعد آن را با سرد 

خیس کنید و بشویید. 
 روش اول:

ذوب  اثر  در  شما  موکت  یا  فرش  که  در صورتی 
شدن شمع در حال سوختن، دچار آسیب شد، به 
مایع  لکه های  کنید.  پاک  را  آن  لکه،  وقوع  محض 
با یک حوله  را،  شمع که هنوز سفت نشده است 
کتان یا دستمال کاغذی های سفید خشک کنید. هرگز 
دستمال را روی موکت مالش ندهید، چون باعث 
می شود به داخل فیبر نفوذ کند، فقط سعی کنید آن را 
خشک نمایید. با فشار دست روی حوله خشک، این 

قسمت را تقریبًا خشک کنید.

 روش دوم:
سوختگی لکه شمع در فرش ها و موکت های پرزدار 
لکه دستمال  بتراشید. سپس روی  قاشق  با یک  را 
کاغذی یا پارچه سفید گذاشته، با حرارت کم اتو 
بکشید. زمانی که موم کاماًل جذب شد، دستمال را 

بردارید.
 روش سوم:

راه دیگری نیز برای از بین بردن لکه شمع از روی 
فرش یا موکت وجود دارد. در این روش باید یک 
محلول لکه بر بسازید. برای این منظور چند قطره مایع 
ظرفشویی را )که خمیری نباشد( با آب مخلوط کنید.
به  را  آن  از  چایخوری  قاشق  چهارم  یک  حدود   
حدودًا به یک لیتر آب اضافه نمایید و سپس روی 
لکه بریزید. دقت کنید موکت خیلی خیس نشود. در 
انتها به آرامی لکه را پاک و با آب تمیز کنید. مراحل را 

تا رفع کامل لکه تکرار کنید.

الیاف   در صورت تغییر رنگ موکت های دارای 
مصنوعی، لکه احتمااًل چسبناک بوده است. آن را با 
آب گرم شسته، با یک دستمال سفید و تمیز خشک 

کنید.
 روش چهارم:

در مورد لکه موکت های پشمی از آب ولرم استفاده 
کنید. هرگز از آمونیاک یا لکه برهای دارای ترکیبات 
قلیایی که به بافت موکت آسیب می رساند، استفاده 

نکنید.
  موکت ها و پادری های دارای الیاف گیاهی مانند 
کنف دارای الیاف زبر و سخت بوده، در مقایسه با 
موکت های پشمی و موکت های دارای مواد مصنوعی 
مقاومت کمتری در برابر لکه دارند. بعد از از بین بردن 
لکه، قسمت خیس شده را سریع با فن یا سشوار و 

حرارت کم خشک کنید.  
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نکاتی مهم برای سفر در زمستان
از  حتمًا  ناشناس  مناطق  به  سفر  از  قبل 

وضعیت محیط زیست آن منطقه جویا شوید
و  بیرون  در  را  طوالنی  زمان  می خواهید  اگر 
سرمای زمستانی سپری کنید حتمًا زیر لباس، 
از  را  شما  اندام  گرمکن  بپوشید.  گرمکن 

سرمای کشنده زمستان محافظت می کند
برای سفر در زمستان و لذت بردن از زیبایی های 
طبیعت در این فصل سرد باید نکات مهمی 
بیاد  و  انگیز  خاطره  سفری  تا  کنید  رعایت  را 

ماندنی برایتان رقم بخورد.
حفظ  طبیعت،  به  سفر  در  مسئله  مهم ترین 
سالمتی است. چرا که ما برای باال بردن روحیه 
بتوانیم  تا  می کنیم،  سفر  خود  سالمتی  و 
راحت تر تحمل  و  بهتر  را  زندگی  روزمرگی های 
کنیم. بی شک تمام جانداران، از گیاهان گرفته 
تا حیوانات خود را برای روزهای سرد سال آماده 
می کنند. از آنجایی که ما انسان ها موجودات 
بسیار ضعیفی هستیم، بیش از پیش باید خود 
را برای رویارویی با چنین شرایطی آماده کنیم. 
در ادامه این مطلب شما را با نکاتی مهم و 
حیاتی آشنا می کنیم که هر طبیعت گردی باید 
در روزهای سرد سال آن ها را در نظر داشته باشد 

تا دچار مشکالت جدی نشوند.

 ▀▄◄ رطوبت بزرگترین دشمن گرما است

سوالی که اینجا پیش می آید، این است که گرم شدن 
ما چگونه صورت می گیرد؟ ما می دانیم که لباس ها 
ما  به همراه حرارت بدن عامل اصلی گرم شدن 
درون  در  هوا  کردن  محبوس  با  لباس ها  هستند. 
درست  این  می شوند.  ما  شدن  گرم  باعث  خود، 
روزهای سرد  در  پرندگان  که  است  کاری  همان 
سال انجام می دهند. پرندگان با محبوس کردن هوا 

زیر پرهای خود باعث گرم شدن خود می شوند.
از آنجایی که هوا رسانای خوبی نیست، همین امر 
سبب می شود، یک الیه هوا بین پوست و پر پرنده 
از ورود سرما به داخل پوست و از خروج گرما 
از روی پوست جلوگیری کند. این درست همان 
کاری است که ما با پوشیدن لباس های پشمی و 
کلفت انجام می دهیم. این ایده تا زمانی کارایی دارد 
که بدن مان خیس نشده باشد. چرا که رطوبت در 
روزهای سرد سال می تواند مشکالت بسیار زیادی 
تولید کند. پس پوشیدن لباس مخصوص روزهای 

سرد، می تواند ما را از سرمازدگی حفظ کند.

▀▄◄ پوشیدن سه الیه لباس
وقتی قصد گردش در مناطق بکر و سرد را دارید، باید 
سه الیه لباس بپوشید. الیه اول می تواند عرق بدنتان 
را به خودش جذب کند، الیه دوم باعث می شود تا 
عرق بدنتان خشک شود و الیه سوم شما را از گزند 
باد، باران و حتی برف حفظ می کند و همچنین اجازه 
نمی دهد تا بدن تان خیس شود. الزم به ذکر است که 
الیه سوم لباستان ترجیحًا باید ضد آب باشد. چنین 
سیستمی می تواند بدنتان را در مقابل آب هوای بسیار 
سرد حفظ کند. البته اگر قصد دوچرخه سواری دارید، 
می توانید پس از نیم ساعت رکاب زدن الیه رویی را 
از خود جدا کنید تا بدنتان دو هوا نشود. البته اگر با 
رکاب زدن بدنتان بیش از حد گرم نشد، نیازی نیست 
الیه آخر لباس را از تن تان جدا کنید. شاید دانستن 
این نکات زیاد جدی گرفته نشود، اما رعایت نکردن 
چنین مسائلی می تواند جان تان را در دل طبیعت به 

خطر بیاندازد.

  ▀▄◄ مهم بودن 
جنس لباس هایی که می پوشید

پنبه ای  تمام  لباس های  از  عنوان  هیچ  به  کنید  سعی 
استفاده نکنید، چرا که این نوع مواد خاصیت باالیی 
در جذب رطوبت دارند، اما مواد مصنوعی خاصیت 
جذب رطوبت باالیی ندارند و به راحتی و خیلی زود 
خشک می شوند و همین امر باعث می شود تا گرمای 

بدنتان حفظ شود.
▀▄◄ گرم کردن بدن و سپس خوابیدن

اگر شما تمام روز را در طبعیت دوچرخه سواری و یا 
پیاده روی کنید، بی شک نیاز به خواب خواهید داشت. 
اگر قبل از خواب بدنتان گرم نباشد سعی کنید با چند 
حرکت ورزشی بدنتان را پیش از رفتن به درون کیسه 
خواب گرم کنید. ترجیحًا در هنگام خواب با کاله و یا 
روسری سرتان را بپوشانید، چرا که یک سر لخت در 
هنگام خواب می تواند باعث هدر رفتن گرمای زیادی 

از بدنتان شود.
استفاده از یک چادر مسافرتی در چنین شرایطی بسیار 
واجب است، چرا که می تواند بدنتان را از باد و باران 
حفظ کند. توجه داشته باشید که چادر مسافرتی تان را 
در مسیر رودخانه و یا حاشیه آن، بر پا نکنید. شاید در 
طول شب با بارش شدید باران آب طغیان کند و بدون 
آنکه شما متوجه شوید، در مسیر سیل قرار بگیرید. 
توجه داشته باشید، برپا کردن چادر در یک جان پناه 
طبیعی، مثل الی تخته سنگ ها و یا غارهای کوچک 

می تواند بهترین مکان برای برپایی چادر باشد.
  اگر می خواهید زمان طوالنی را در هوای سرد سپری 

کنید حتمًا زیر لباس، گرمکن بپوشید
بعضی از تجهیزاتی که برای سفر در زمستان باید همراه 

داشته باشید:

▀▄◄  عینک آفتابی پالریزه
حتی ضعیف ترین آفتاب زمستانی هم زمانی که روی 
برف ها منعکس می شود، می تواند برای چشم ها بسیار 
قسمت  در  زمستان ها  خورشید  بعالوه  باشد.  مضر 
پایین تری از آسمان قرار می گیرد و بیشتر در خط دید 
رانندگی های طوالنی  زمان  در  این  و  دارد  قرار  شما 
مدت برای مسافرت زمستانی صدمات جبران ناپذیری 
به چشم شما وارد می کند، پس با تهیه یک عینک آفتابی 
پالریزه برای سفر از صدمات احتمالی جلوگیری کنید.

 
▀▄◄  کرم ضد آفتاب

 وزش باد یا انعکاس نور خورشید روی برف و یخ 
بشدت موجب سوختگی پوست می شود. به هیچ وجه 
کرم ضد آفتاب را در مسافرت زمستانی فراموش نکنید.

گرمکن
بیرون و سرمای  اگر می خواهید زمان طوالنی را در 
زمستانی سپری کنید حتمًا زیر لباس، گرمکن بپوشید. 
گرمکن اندام شما را از سرمای کشنده زمستان محافظت 
می کند و موجب می شود سرمای کمتری احساس کنید 
و بتوانید با ساعت ها گردش در طبیعت از سفر زمستانی 

خود حداکثر استفاده را ببرید.
شال گردن

استفاده از شال گردن را فراموش نکنید، می توانید با 
پیچیدن شال گردن دور گردن و بینی، از سرمای بدن 

خود بکاهید.

 ▀▄◄  به میزان کافی آب بنوشید
نوشیدن آب کافی، فقط مختص به فصل تابستان و 
سفر به مناطق گرم نمی شود. اگر چه اقلیم های سرد به 
اندازه اقلیم های گرم به کم آب شدن بدن نمی انجامد، 
اما همین بی توجهی در نوشیدن آب کافی ممکن 
است سالمت شما را به خطر بیندازد، بویژه اگر شما 
در طول سفر زمستانی تان به فعالیت های شدیدی 
چون اسکی و اسنوبورد بپردازید، خیلی زودتر آب 

بدنتان را از دست می دهید.

▀▄◄  در طول سفر از بیماری های
 در امان بمانید

تا حد ممکن از سالمتی خود محافظت کنید. در 
ماههای فصل زمستان آنفوالنزا در اوج شیوع خود 
قرار دارد پس برای مواجهه با بیماری در هر زمانی 
از سفر آماده باشید. یک بسته دارویی برای اعضاء 
خانواده آماده کنید و ویتامین ها و مکمل هایی که 
برای حفظ ایمنی بدن مفید است را در آن بگنجانید.
هتل ها،  فرودگاه ها،  در  نمی دانید  هرگز  شما 
رستوران ها و مکان های توریستی در معرض چه 
نوع بیماری هایی قرار دارید، بنابراین بهتر است از 
قبل خودتان را آماده کنید. داشتن یک کیف کوچک 
لوازم دارویی و کمک های اولیه یکی از مهمترین 
ملزومات سفر است که امیدواریم هیچ وقت به آن 

احتیاج پیدا نکنید.

لوازم ضروری برای سفر در فصل بارندگی
 در برخی از ماه ها به دلیل بد شدن شرایط آب و هوایی مسافرت نیز کاهش می یابد. در آسیا نیز در 
فصل هایی که مسافرت کاهش می یابد، در کشورهایی مانند: هند، تایلند و سریالنکا و ... باران های 
موسمی مشاهده می شود. گرما، رطوبت و باران های موسمی ناخوشایند هستند اما نباید شما را از سفر 

بازدارند. شما می توانید با داشتن وسایل مناسب برای این فصل، سفر خوبی داشته باشید.
وسایل ضروری برای روزهای بارانی در مسافرت 

 █ ▄▀◄   ژاکت فوق سبک بارانی
در هنگام رطوبت و گرما، دائمًا عرق خواهید کرد و کالفه می شوید، اما در زمان بارش باران شدید، 
ممکن است حس خوبی پیدا کنید و بخواهید کمی قدم بزنید. این قدم زدن باید با وسایل و لباس 
مناسب صورت گیرد تا مبتال به بیماری نشوید. یک  ژاکت سبک، ضد آب و نازک بسیار مناسب 

خواهد بود.

  █ ▄▀◄   کیف سفر همه کاره
ممکن در طول سفر به پیاده روی بروید، با اتوبوس و قطار به خرید و گردش بروید، خرید کنید، 
برای اینکه وسایلی که می خرید و یا همراه خود می برید، خیس نشوند، باید چاره ای بیندیشید. 
کافیست یک کیف ضد آب داشته باشید. این کیف جاگیر هم نخواهد بود اما زیاد به کار شما خواهد 

آمد.

 █ ▄▀◄   محافظت در برابر آفتاب و حشرات

بارانی بودن هوا به این معنا نیست که دیگر از اشعه  UV خبری نباشد. باید بدانید که در هر آب و 
هوایی برای محافظت از پوست از کرم ضد آفتاب استفاده کنید. در آسیا حشرات ریز گزنده بسیار 
زیاد است. برای اینکه از شر حشرات در امان باشید، از کرم مخصوص گزیدگی حشرات باید استفاده 

کنید. این دو از نیازهای روزانهٔ شما خواهد بود.
 

 █ ▄▀◄    لباس مناسب

همانطور که گفتیم رطوبت و گرما به معنای عرق زیاد خواهد بود. اما در ارتفاعات ممکن است با 
سردی هوا مواجه شوید. بنابراین باید لباس مناسب همراه داشته باشید. می توانید چندین لباس با الیهٔ 

نازک و سبک به تن کنید تا هر زمان خواستید بتوانید از تعداد آن بکاهید.
 

 █ ▄▀◄    چتر
یکی از وسایل ضروری در این سفر، چتر است که معمواًل فراموش می شود. قبل از سفر یک چتر با 

دوام و کوچک خریداری کنید تا در مقصد بتوانید از آن استفاده کنید.
  

 █ ▄▀◄    صندل پیاده روی
در زمان بارش باران می دانید که باید از کفش مناسب آن زمان استفاده کنید. اما بعد از باران که با 

رطوبت و گرما مواجه می شوید، بهترین کفش، صندل خواهد بود که پاهای شما خنک شود.

 █ ▄▀◄   روسری

برای بازدید از مکان های مذهبی، باید از شال و یا روسری استفاده کنید. در کنار مکان های مذهبی 
این اجناس به فروش می رسد اما ممکن است از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد و قیمت آن هم زیاد 

باشد. پس یک شال خنک و مناسب برای سفر همراه داشته باشید.
 

در صورت انجام این کارها در اروپا دستگیر می شوید! 
اروپا قاره ای شگفت انگیز و پر از جاذبه های 
گردشگری بی نظیر است. هرکشور اروپایی 
دارای دیدنی های فراوانی است که در نوع 
خود جالب و هیجان انگیز هستند. با این 
حال، این قاره سبز قوانین عجیب و غریبی 
هم دارد که برگرفته از فرهنگ و سنت های 

آن هاست.
  در این مطلب می خواهیم عجیب ترین 
دالیل دستگیری در اروپا را به شما معرفی 
کنیم که هرکدام متعلق به یک کشور و 
شهر متفاوت است. فکر نکنید می خواهیم 
در مورد جرم و جنایت صحبت کنیم، نه! 
تنها به برخی از کارهای روزمره و عادی اشاره 
می کنیم که ممکن است باعث دستگیری 
از آن ها انصافًا  اروپا شود. برخی  شما در 
قوانین بسیار خوبی هستند و برخی دیگر 
هستند.  باورنکردنی  و  عجیب  واقعًا  هم 
اگر قصد سفر به کشورهای اروپایی را دارید 
آگاهی از این موارد می تواند برایتان مفید 
باشد تا خدای نکرده مشکلی برایتان پیش 

نیاید.

░▀▄ ◄ ونیز: غذا دادن به کبوترها

چه کاری زیباتر از این که به یک گله کبوتر 
گرسنه غذا بدهید؟ مثاًل در یک پارک نشسته اید 
و دور و برتان هم کلی کبوتر و پرنده نشسته و 
شما برایشان دانه می پاشید. تصویر زیبایی است، 
نه؟ خب، اگر این طور فکر می کنید حداقل در 
ونیز حواستان را جمع کنید؛ چون در ونیز غذا 

دادن به پرندگان ممنوع و غیرقانونی است!
  ونیز، این شهر مشهور توریستی در سال ۲۰۰۸ 
قانونی تصویب کرد و به موجب آن غذا دادن 
به پرندگان را ممنوع اعالم کرد. این کار باعث 
به هم خوردن کاسبی افرادی شد که در اطراف 
پارک و میادین به فروش گندم و ارزن و … 
می پرداختند. هرکس که در ونیز اقدام به این کار 
بکند ممکن است تا سقف ۷۰۰ یورو جریمه 
بشود! این مورد واقعًا یکی از عجیب ترین دالیل 
دستگیری در اروپا به حساب می آید که ممکن 

است خیلی ها از آن بی اطالع باشند

░▀▄ ◄ آلمان: استفاده از دریل در روز یکشنبه
تا به حال برایتان پیش آمده که روز تعطیل در 
خانه قصد استراحت داشته باشید و یک همسایه 
در  کند؟  کاری  دریل  به  ناگهان شروع  فکر  بی 
چنین مواقعی چه کار کردید؟ اعتراض کردید یا 
با پلیس تماس گرفتید؟ آیا دوست داشتید قانون 
سختگیرانه ای در این مورد وجود داشت که با این 
افراد بی مالحظه برخورد جدی می کرد؟ مطمئنًا 
این مسائل باعث آزار و اذیت همسایه ها و مخل 
آسایش آن ها می شود و در بسیاری از موارد کار 

زیادی از ما برنمی آید.
آلمان خوشبختانه  بدانید که در کشور  باید  اما   
قانونی در این مورد وجود دارد که انصافًا قانون 
مفید و سودمندی است. روزهای یکشنبه استفاده 
از دریل و هرنوع ابزارآالت تعمیری که باعث ایجاد 
سر و صدای زیاد بشود غیرقانونی و ممنوع است. 
استراحت  روز  یکشنبه  روز  آلمانی  فرهنگ  در 
است و در این مورد کاماًل جدی هستند. بنابراین 
با هرکسی که مخل آسایش استراحت بقیه شود 
شدیدًا برخورد می شود. البته این قانون یک بدی 
دارد و آن این که اکثر فروشگاه ها و مغازه ها هم 
در روز یکشنبه تعطیل هستند و در سفر به آلمان 
در این روز انتخاب های زیادی نخواهید داشت. 
در  اما  است  سودمند  بسیار  قانون  این  هرچند 

هرصورت یکی از عجیب ترین دالیل دستگیری 
در اروپا هم به حساب می آید.

░▀▄ ◄  انگلیس: رعایت نکردن صف
یکی از قوانین بسیار خوب انگلیس که کاش در 
ایران هم وجود داشت در مورد رعایت صف 
است. انگلیسی ها به نظم و ترتیب اهمیت زیادی 
می دهند و در مورد رعایت نوبت و ایستادن در 

صف هم شدیدًا سختگیر هستند.
  اگر قصد خرید بلیط مترو را در لندن دارید و 
خیلی عجله دارید اصاًل فکر به هم زدن صف به 
سرتان نزند، چون در این صورت قانون شکنی 
کرده اید و باید منتظر عواقبش باشید. بنابراین 
بهتر است سرجایتان برگردید و منتظر شوید تا 
نوبتتان برسد. در انگلیس رعایت نکردن صف 
غیرقانونی و ممنوع است و با چنین افرادی هم 

به شدت برخورد می شود.

░▀▄ ◄ اسپانیا: پوشیدن 
دمپایی الانگشتی هنگام رانندگی

یکی دیگر از عجیب ترین دالیل دستگیری در 
کشور اسپانیا مربوط به رانندگی است. اگر در 
بروید و  به ساحل  اسپانیا می خواهید  به  سفر 

دمپایی الانگشتی پوشیده اید حتمًا کفش مناسب 
دمپایی های  با  رانندگی  اسپانیا  در  بپوشید. 
با  و  است  ممنوع  و  غیرقانونی  الانگشتی 
افراد خاطر به شدت برخورد می شود. اسپانیا 
شهرهای ساحلی بسیار زیبا و مشهوری دارد و 
مسافران زیادی برای تفریحات ساحلی به اسپانیا 
سفر می کنند. جالب است بدانید که عالوه بر 
قانون منع رانندگی با دمپایی قوانین دیگری هم 

در این رابطه وجود دارد.
 هرچقدر هم که هوا گرم باشد و شما در راه 
ساحل باشید فرقی نمی کند، شما به هیچ وجه 
حق رانندگی بدون پیراهن را ندارید. همچنین 
یا پای  بلند  پاشنه  باز،  با کفش جلو  رانندگی 
متخلفان  با  و  است  ممنوع  شدیدًا  هم  برهنه 
را  قوانین  که  راننده ای  هر  می شود.  برخورد 
زیر پا بگذارد می تواند تا ۲۰۰ یورو هم جریمه 
بشود! این قوانین اگرچه جزء عجیب ترین دالیل 
دستگیری در اروپا هستند اما واضح است که 
صرفًا برای حفظ امنیت شما و دیگر رانندگان 

وضع شده اند.

░▀▄ ◄  یونان: پوشیدن کفش پاشنه بلند!

بله، پوشیدن کفش پاشنه بلند هم می تواند 
دستگیری  دالیل  عجیب ترین  از  یکی 
بناهای  یونان  باشد.  اروپا  به  شما در سفر 
تاریخی و باستانی فراوانی دارد و بسیاری 
از جاذبه های گردشگری این کشور را ابنیه 
به  هستند.  باارزش  تاریخی  مکان های  و 
همین دلیل اگر قصد دارید از این مکان ها 
دیدن کنید بهتر است یک کفش تخت و 
بدون پاشنه بپوشید؛ چون ممکن است از 
ورود شما جلوگیری شود. به دلیل آسیبی 
که پاشنه تیز این کفش ها می تواند به بناهای 
تاریخی بزند پوشیدن کفش پاشنه بلند در 

برخی محوطه های باستانی ممنوع است

بیشتر مردم منتظر فرا 
رسیدن سال نو هستند
تا دوباره به عادت 
های کهنه مشغول 

شوند .
)پائولو کوئلیو(
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آوای آزاد

پرخوری عصبی چیست؟ 9 راهکار برای مقابله با پرخوری عصبی
ناراحت  یا  کسل  وقتی  آیا  عصبی؛  پرخوری 
هستید میل به خوردن خوراکی ندارید یا خودتان 
را کنار چند شیرینی پیدا نمی کنید؟ پیدا کردن غذا 
برای آرامش امری شایع است و با نام پرخوری 
افرادی  می شود.  شناخته  احساسی  یا  عصبی 
که به پرخوری عصبی مبتال هستند چندین بار 
در هفته برای از بین بردن احساسات منفی به 
سراغ غذا می روند. شاید این افراد بعد از خوردن 
غذا احساس گناه و شرمندگی کنند اما به علت 
وجود این احساسات دوباره و دوباره به سراغ غذا 
می روند و وزنشان افزایش پیدا می کند و چاق 
می شوند. جالب اینجاست که پرخوری احساسی 
فقط در هنگام ناراحتی نیست و گاهی به دلیل 

خوشحالی نیز اتفاق می افتد.
پرخوری عصبی چیست؟ هر اتفاقی، از استرس کار 
گرفته تا نگرانی های مالی، مشکالت سالمتی و 
حتی درگیری در رابطه ممکن است سبب پرخوری 
عصبی باشد. این مشکلی است که هم مردان 
بر اساس  اما  با آن درگیر هستند  زنان  و هم 
تحقیقات مختلف، غذا خوردن احساسی در زنان 
کمی بیشتر از مردان است. پرخوری عصبی؛ چرا 
غذا؟ احساسات منفی سبب احساس پوچی یا 
خالء احساسی در فرد می شوند و در این میان 
غذا نقش پر کردن این خالء دارد و فرد به طور 
موقت احساس ُپری می کند. دیگر شاخص های 
این مشکل عبارتند از: تاثیرات اجتماعی یعنی 
کمک  به  احساسی  نظر  از  که  زمان هایی  در 
دیگران نیاز دارید. درگیر نشدن در فعالیت هایی 

که سبب کاهش ناراحتی و استرس شوند. 
درک نکردن تفاوت بین گرسنگی فیزیکی 

و احساسی به کار بردن الفاظ منفی در 
صحبت کردن با خود که یکی از عوامل 
شروع رفتن به سمت غذا است. این 
را  از غذا خوردن عصبی  مورد چرخه ای 
ایجاد می کند. تغییر سطح کورتیزول 

در پاسخ به استرس سبب غذا خوردن

 عصبی می شود.
واقعی  گرسنگی  مقابل  در  عصبی  پرخوری   
بخورند.  غذا  باید  ماندن  زنده  برای  انسان ها 
خوردن  غذا  چگونه  بگیرید  یاد  باید  بنابراین 
احساسی را از گرسنگی واقعی تشخیص دهید. 
بر اساس تحقیقات تفاوت های زیادی وجود دارند 
که نشان می دهند آنچه تجربه می کنید گرسنگی 

واقعی است یا احساسی.
 پرخوری عصبی؛ 7 راهکار برای مقابله با استرس 
غذا خوردن راهی مناسب برای کاهش استرس 
است اما باید روش های دیگری مانند نوشتن 
یا چند  و  یک دفترچه خاطرات، خواندن کتاب 
دقیقه وقت گذاشتن برای ریلکس کردن برای 

مقابله با استرس انجام دهید. 

انجام  با  افراد  برخی  تکان دهید  را  بدن خود   -1

ورزش روزانه احساس آرامش می کنند. پیاده روی، 
دویدن آهسته و یا انجام روتین حرکات یوگا برای 
یک  در  است.  مناسب  پرخوری  احساس  با  مقابله 
تحقیق به داوطلبان گفته شد به مدت هشت هفته یک 
روتین یوگا را دنبال کنند. سپس محققان به ارزیابی 
آرامش ذهنی و درک در این افراد یعنی درک شخص 
از خود و شرایطی اطرافش پرداختند. نتایج این تحقیق 
نشان داد که انجام یوگا به خنثی کردن احساساتی نظیر 

اضطراب و افسردگی کمک می کند.

 2- مدیتیشن را امتحان کنید برخی نیز ادعا می کنند 
مدیتیشن به از بین بردن چنین احساسی کمک می کند. 
تحقیقات بسیاری نشان دادند که تمرین مدیتیشن برای 
آرامش دهی به ذهن راه مناسبی برای درمان اختالل 
است.  احساسی  خوردن  غذا  همچنین  و  پرخوری 
نفس عمیق کشیدن خود به سادگی یک نوع مدیتیشن 
است. در جایی آرام بنشینید و روی تنفستان تمرکز 
کنید. هوا را به آرامی داخل و خارج بینی خود هدایت 

کنید. 

کنید  درست  برای خود  غذایی  دفترچه  یک   -3
هر  اینکه  ثبت  برای  یادداشت  دفترچه 
حالتی  چه  در  و  زمان  چه  در  را  غذایی 

خوردن  کننده های  تحریک  می کند  کمک  خوردید 
عصبی را شناسایی کنید. با اینکه کمی چالش برانگیز 
است اما سعی کنید تمام چیزهایی که می خورید را در 
آن دفترچه یادداشت کنید )چه وعده ای بزرگ و چه 
کوچک( همچنین احساسی که در آن لحظه داشتید 
را نیز بنویسید. اگر خواستید برای مشاوره به پزشک 

مراجعه کنید این دفترچه بسیار مفید است.

قرار  استفاده  مورد  را  رژیم غذایی سالم  4- یک 
دهید مطمئن شوید مواد مغذی سالم و کافی به بدنتان 
می رسانید چون این مورد نیز بسیار مهم است. تفاوت 
قائل شدن بین گرسنگی فیزیکی و احساسی بسیار 
دشوار است اما وقتی رژیم غذایی سالمی داشته باشید 
به راحتی زمان هایی که از روی ناراحتی و کسلی غذا 

می خورید قابل شناسایی است. 

5- مظنونین همیشگی را از سبد غذایی خود حذف 
کنید سعی کنید غذاهایی که هنگام عذا خوردن های 
عصبی به سراغشان می روید را از سبد خرید حذف 
کنید و آنهایی را هم که دارید دور بیندازید. غذاهایی 
را برای حذف از این لیست مانند چیپس، شکالت و 
بستنی در نظر بگیرید که چربی باال دارند، شیرین و یا 
سرشار از کالری هستند. همچنین در هنگام ناراحتی 
به خرید نروید. غذاهایی که در زمان ناراحتی، استرس 
و کسلی هوس می کنید را خارج از دسترس 
قرار دهید که این کار به شکستن چرخه غذا 

خوردن عصبی کمک بسیاری می کند. 

6- به حجم غذایتان توجه کنید 
کامل  بسته  برابر خوردن یک  در 
حجم  در  غذاها  دیگر  یا  چیپس 
وعده های  کنید.  مقاومت  باال 
و  بگیرید  اندازه  را  خود 
را  کوچک  بشقاب های 

انتخاب کنید تا به کنترل وعده ها کمک کند. همین که 
یک وعده را تمام کردید ابتدا کمی به خود فرصت 
دهید و بالفاصله برای بشقاب دوم اقدام نکنید. چند 
نفس عمیق بکشید و تمرکز کنید تا ببینید آیا واقعًا 

هنوز گرسنه هستید یا خیر؟

7- به دنبال حمایت باشید اگر احساس تنهایی و 
افسردگی می کنید در برابر تنها بودن مقاومت کنید. 
حتی یک تماس تلفنی کوتاه با یک دوست یا یکی از 
اعضای خانواده برای خلق و خویتان معجزه می کند. 
در رژیم غذایی به اندام این امکان برای شما وجود 
دارد که با مشاور خود تماس بگیرید و اوضاع را کنترل 

کنید.

 8- چیزهایی که مورد حواس پرتی می شوند را 
یا  کامپیوتر  تلویزیون،  مقابل  در  شاید  کنید  حذف 
موارد دیگری که سبب پرت شدن حواستان می شوند 
غذا بخورید. سعی کنید دفعه بعدی خود را در این 
شرایط قرار ندهید. با تمرکز روی غذا، لقمه هایی که 
می جوید و سطح گرسنگی متوجه خواهید شد که آیا 
غذا خوردتان عصبی است یا خیر. بعضی نیز 10 تا 
30 بار جویدن غذا را قبل از بلعیدن توصیه می کنند 
و معتقدند این کار باعث تمرکز می شود. انجام این 
کارها به مغزتان زمان می دهد تا پیام سیری از معده 

را دریافت کند.

کنید  کار  خود  با  کردن  صحبت  مثبت  روی   -9
ارتباط  با خوردن عصبی  پشیمانی  و  گناه  احساس 
دارد. اگر با غذاخوردن احساس ناراحتی دارید هرگز 
خود را ناامید نکنید و از تجربه ای که داشتید استفاده 
کنید تا به عنوان فرصتی جهت برنامه ریزی برای آینده 
استفاده کنید. پرخوری عصبی؛ چه زمانی به پزشک 
مراجعه کنیم کار دشواری است اما به پرخوری عصبی 
به عنوان یک فرصت نگاه کنید تا بیشتر با خود و 
به  دنبال کردن روز  کنید.  برقرار  رابطه  احساساتتان 
روز این فرآیند سبب درک بهتر از خود و همچنین 
توجه  می شود.  خوردن  غذا  سالم  دامنه  گسترش 
نکردن به غذا خوردن عصبی و ریشه یابی نکردن آن 
ممکن است به مشکل بزرگتری تحت عنوان اختالل 
پرخوری یا دیگر اختالالت تغذیه ای تبدیل شود. اگر 
متوجه شدید الگوهای غذا خوردنتان از کنترل خارج 
است بهتر است با پزشک صحبت کنید. پزشک ممکن 
است شما را به یک مشاور یا متخصص تغذیه ارجاع 

دهد تا علت را بیابید.

  

از  برخورداری  دلیل  به  غربی  آذربایجان 
جاذبه های تاریخی و طبیعی و آداب و رسوم 
متنوع روستایی، بستر مناسبی برای توسعه 
این  و  می رود  به شمار  بوم گردی  صنعت 
صنعت از فرصت های بی بدیل برای ایجاد 
محسوب  استان  این  در  روستایی  اشتغال 

می شود.
 به گزارش آوای آزاد  باال رفتن هزینه های 
زندگی، رغبت روستاییان شهرنشین را برای 
مهاجرت معکوس افزایش داده است و در 
این میان صنعت بوم گردی می تواند سهم 
مهمی در ایجاد اشتغال برای این قشر داشته 

باشد.
به ویژه آنکه دولت توجه ویژه ای نسبت به 
توسعه این بخش دارد و استاندار آذربایجان 
غربی به عنوان نماینده عالی دولت در این 
بوم  صنعت  که  است  معتقد  مرزی  استان 
قرار  توجه  مورد  پیش  از  بیش  باید  گردی 

گیرد.
اینکه  بر  تاکید  با  شهریاری  محمدمهدی 
ظرفیت بوم گردی استان باید با هدف ایجاد 
فرصت های جدید شغلی در مناطق روستایی 
مورد بهره برداری قرار گیرد، ادامه داد: سه 
اما  دارد  وجود  استان  این  در  روستا  هزار 
حدود 50 واحد بوم گردی تاکنون راه اندازی 

شده است و این تعداد باید افزایش یابد.
از  جلوگیری  در  گردی  بوم  مؤثر  نقش    

مهاجرت
میراث  گردی  بوم  اقامتگاه های  مسوول 
با  غربی  آذربایجان  گردشگری  و  فرهنگی 
بیان اینکه ماندگاری روستائیان و جلوگیری 
از خالی شدن آنها از اهداف مهم راه اندازی 
اقامتگاه های بوم گردی است، گفت: صنعت 

بوم گردی مهاجرت معکوس روستاییان را 
هم رقم می زند.

»ودود فخاری« با بیان اینکه یک سوم جمعیت 
آذربایجان غربی در سه هزار روستای استان 
هزار  سه  در  اگر  افزود:  دارند،  سکونت 
روستای استان اقامتگاه بوم گردی ایجاد شود، 

برای 6 هزار روستایی شغل ایجاد می شود.
کرد:  بیان  اکوتوریسم  ارشد  کارشناس 
راه  به  پیش  سال   70 اروپایی  کشورهای 
بوم گردی دست زدند  اقامتگاه های  اندازی 
ولی قدمت این اقامتگاه ها در ایران به 20 سال 

هم نمی رسد.

  آثار جهانی بستری مناسب برای 
توسعه بوم گردی

کارآفرین برتر روستایی کشور و مدیر اقامتگاه 
گفت:  نیز  مشهد  رادکان«  »ارگ  گردی  بوم 
ظرفیت آذربایجان غربی در زمینه بوم گردی 
تاریخی  باالست و وجود جاذبه های  بسیار 
و طبیعی بی نظیر ثبت جهانی مانند تخت 
سلیمان تکاب و قره کلیسا فرصتی برای رونق 

بوم گردی در استان به شمار می رود.
به گفته صادق کاظمیان مرزی بودن استان و 
همجواری آن با چند کشور نیز ظرفیت دیگر 
استان در زمینه توسعه بوم گردی و صنعت 

گردشگری است.
وی ادامه داد: توجه به جاذبه های گردشگری، 
جاذبه های  مسیرهای  و  جاده ها  ساماندهی 
مناسب  رفاهی  امکانات  ایجاد  و  تاریخی 
و  گردی  بوم  رونق  اصلی  مؤلفه های  از 

گردشگری در این استان به شمار می رود.
کاظمیان اظهار داشت: آداب و رسوم، فرهنگ، 
و  روستایی  زندگی  در  خوراک  و  پوشاک 

گردی  بوم  اقامتگاه های  در  باید  عشایری 
حاکم باشد و با غذاهای محلی از گردشگران 

پذیرایی شود.
وی افزود: اقامتگاه های بوم گردی در حقیقت 
و  بوده  منطقه  یک  سنن  و  فرهنگ  مبّلغ 
آموزش متولیان اقامتگاه های بوم گردی برای 

جلب رضایت گردشگران ضروری است.
 زیرساخت ها برای توسعه بوم 

گردی فراهم نیست
مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی هم به 
نبود زیرساخت های گردشگری استان اشاره 
کرد و گفت: توسعه بوم گردی باید با تأمین 
سرویس  جمله  از  مناسب  زیرساخت های 
بهداشتی، راه ها و جاده های روستاهای هدف 
گردشگری و ساماندهی آثار تاریخی همراه 

باشد.
استقبال گردشگران  افزود:  زاده  زینال  بهرام 
داخلی و خارجی از اقامتگاه های بوم گردی 
در کنار بازدید از آثار تاریخی و طبیعی، بهره 
مندی از غذاهای سنتی و آشنایی با فرهنگ 

محلی مناطق مختلف افزایش یافته است.
از  غربی  آذربایجان  اینکه سهم  بیان  با  وی 
انتظار  و  است  پائین  گردشگری  صنعت 
می رود تا تشکل های دولتی و غیردولتی در 
این زمینه به میدان بیایند، گفت: از امکانات 
توریستی استان با وجود هم مرز بودن با سه 

کشور به خوبی استفاده نشده است.
کارشناس ارشد مردم شناسی نیز 

معتقد است که متولیان بوم گردی 
باید آموزش های الزم را پشت سر 
بگذارند و مبلّغ فرهنگ محلی باشند.

به گفته محمد عسگری اکثر شهرهای استان 

پیرانشهر،  مهاباد،  بوکان، سردشت،  ویژه  به 
بهترین ظرفیت  از  ماکو و چالدران  ارومیه، 
برای رونق صنعت بوم گردی و گردشگری 
از  بسیاری  ارتباطی  راه  اما  بوده  برخوردار 
آثار تاریخی و روستاهای هدف گردشگری 

نامناسب است.

  49 روستای هدف گردشگری 
مصوب است

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
توسعه  نیز  غربی  آذربایجان  گردشگری 
صنعت بوم گردی را نیازمند همکاری تمامی 
دستگاه ها و روستاییان دانست و گفت: 49 
روستای هدف گردشگری در استان مصوب 

شده است.
روستاهای  اینکه  بیان  با  جباری  جلیل 
آذربایجان غربی از نظر آثار تاریخی و طبیعی 
افزود:  دارد،  بفردی  منحصر  ویژگی های 
غذاها، تنوع فرهنگی و سکونت اقوام مختلف 
به  استان  این  نهفته  ظرفیت های  از  بخشی 

شمار می رود.
وی ادامه داد: حمل و نقل، امکانات بین راهی، 
سرویس های بهداشتی و تاسیسات بین راهی 
باید با همکاری دستگاه های مرتبط ساماندهی 
شود و مرمت اماکن تاریخی روستاها نیز جزو 

اولویت هاست.
سازمان  حمایتی  بسته  خصوص  در  وی 
بسته  داشت:  اظهار  نیز  فرهنگی  میراث 
حمایتی شامل ایجاد اقامتگاه های بوم گردی و 
روستایی، اکوکمپ های روستایی و عشایری، 
گردشگری،  رویکرد  با  تولیدی  طرح های 
ایجاد رستوران های سنتی در مناطق روستایی 

و عشایری و احیای آبگرم های محلی است.

وی بیان کرد: احداث اقامتگاه های بوم گردی 
اهداف  تحقق  نمونه های  مهمترین  از  یکی 
اقتصاد مقاومتی است که با تکیه به امکانات 
رونق  موجب  محلی،  ظرفیت های  و  بومی 
بخش  در  زیرساخت ها  توسعه  و  اقتصادی 

گردشگری می شود.
به گزارش آوای آزاد آذربایجان غربی دارای 
که  است  گردشگری  هدف  روستای   49
قلعه  گورچین  و  بند  امامزاده،  روستاهای 
ارومیه، پردانان پیرانشهر، شلماش سردشت، 

باغچه جوق ماکو و حسنلوی نقده و بسطام 
 200 بین  از  غربی  آذربایجان  در  چاپپاره 
روستای  عنوان  به  استان  زیبای  روستای 
معرفی  طبیعی  جاذبه های  دارای  و  تاریخی 

شده است.
آبشار  ربط،  باستانی  تپه های  حسنلو،  تپه 
شلماش، قره کلیسا و تخت سلیمان تکاب، 
کاخ بسطام، دریاچه مارمیشو، پیست اسکی 
پیرانشهر، جزایر  پردانان  خوشاکو، روستای 
و روستاهای اطراف دریاچه ارومیه، باغ های 

اقوام  وجود  کنار  در  انگور  و  سیب  زیبای 
پوشش های  و  گویش  فرهنگ،  با  مختلف 
بالقوه  پتانسیل های  از  گوشه ای  مخصوص 
حوزه گردشگری روستایی آذربایجان غربی 

به شمار می رود.
در  گردی  بوم  اقامتگاه   13 اکنون  هم 
پیرانشهر،  تکاب،  مهاباد،  شهرستان های 

اشنویه، خوی و ارومیه وجود دارد.

بوم گردی؛ فرصتی برای اشتغال زایی روستایی
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