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آگهی مناقصه عمومی کارهای عمرانی )امانی( شهرداری ماکو
)نوبت اول(

شهرداری ماکو  در اجرای مصوبه شماره 9701009/م/ش مورخ 97/11/25 شورای اسالمی شهر 
ماکو و رأی کمیته انطباق به شماره 97/100/304/11958 مورخ 97/12/5 با موضوعات ذیل برای فصل 
کاری سال 98 به مدت یکسال شمسی از تاریخ عقد قراردادبه شرکت ها وپیمانکاران محلی که حداقل 

2 سال سابقه فعالیت در خصوص موضوعات مشخص شده را داشته باشند واگذار می گردد.
موضوعات عبارت  است از :

1( قبول پیمانکار بصورت کارکرد ساعتی با دستگاههای نیمه سنگین آمیکو، وانت سایپای ساده و وانت 
سایپای کمپرسی درمحل های تعیین شده ازسوی شهرداری ماکو.

2( قبول پیمانکار بصورت کارکرد ساعتی با دستگاههای سنگین لودر، بیل مکانیکی چرخ الستیکی 
گردان، بیل مکانیکی چرخ زنجیری گردان )پیکور(، کمپرسی 6 چرخ، کمپرسی 10 چرخ و غلطک در 

محل های تعیین شده از سوی شهرداری.
3( دستمزد دیوارچینی باسنگ الشه وعملیات مربوطه )بند کشی( درمحل های تعیین شده ازسوی 

شهرداری ماکو.
4( دستمزد جدول گذاری یک طرفه و دوطرفه و کف سازی با عملیات مربوطه در سطح معابر شهر.

5( خرید مصالح سنگ الشه )پای کار(، سنگ مالون )پای کار(، آجر فشاری )پای کار(، بلوک سنگین 
و سبک، جدول سیمانی، بتن پالک و کانیوو بر اساس مشخصات فنی عمومی و خصوصی در پای 

کارخانه.
 6( خرید مصالح مخلوط کوهی و مخلوط رودخانه ای، ماسه شسته، ماسه مالتی، شکسته بادامی، 
عدسی و شکسته آسفالتی –ماکادام-پشت سرند-اساس و زیر اساس بر اساس نشریه 101 درمحل های 

تعیین شده ازسوی ناظرین شهرداری ماکو.
قیمت اسناد مناقصه برای هر یک از موضوعات مشخص شده مبلغ 500.000 ریال می باشد که بایستی به 
حساب جاری 3100003727006 شهرداری نزد بانک ملی واریز وفیش آن به منظور خرید اسناد مناقصه 

به واحد درآمد شهرداری تحویل گردد.

 نعمت محرم پور
   شهردار ماکو     .
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3

روابط رو به گسترش 
ماکو و نخجوان

به گزارش آوای آزاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و تجار در ابتدای این سفر که در چارچوب توسعه همکاری های 
بین المللی و منطقه ای انجام گرفت، با »منصور آیرم« سرکنسول کشورمان دیدار و از نزدیک در جریان فعالیت های صورت 

گرفته و ظرفیت های همکاری در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و گردشگری با جمهوری خود مختار نخجوان قرار گرفتند.
در دیدار غالمرضا سلیمانی با »واصف طالب اف« رییس مجلس عالی نخجوان نیز در خصوص ظرفیت ها و اشتراکات 

موجود برای همکاری های دوجانبه بحث و تبادل نظر شد.

مشارکت 70 میلیارد ریالی منطقه آزاد ماکو 
در طرح های روستایی

3

قرارداد مطالعاتی خط آهن بین 
مناطق آزاد ارس - ماکو منعقد شد

معاون فنی، زیربنایی و عمرانی سازمان منطقه آزاد 
فنی  سنجی  امکان  مطالعات  قرارداد  گفت:  ماکو 
و اقتصادی احداث خط آهن جلفا - پلدشت - 
چشمه ثریا توسط سازمان های مناطق آزاد ماکو و 

ارس با انتخاب مشاور منعقد شد.

3

ترنم جاوید در مکتب 
موسیقی عاشیق نوازی ارومیه

 مکتب عاشیق نوازی ارومیه که در فهرست میراث 
فرهنگی ناملموس کشور با /شماره 165/ به ثبت 
رسیده، ترنم ماندگاری هنر اصیلی است که فرهنگ 
دیرینه آذربایجان را با ساز و سخن از نسلی به نسل 

دیگر منتقل می کند.

5

جشن امضاء کتاب " صد 
غزل " در ماکو برگزار شد

جشن امضاء کتاب " صد غزل" نوشته شاعر " 
فرهنگی،  مسئولین  با حضور   " زاهدی  مهری 
اساتید اهل قلم، شاعران و نویسندگان در پنجمین 

نمایشگاه کتاب منطقه آزاد ماکو برگزار شد.

4

جنگ ها و فتوحات 
نادرشاه در قفقاز

 آذربایجان )اّران و شروان( ونادرشاه:
با تاریخ،  اران و شروان دارای پیوندهای نزدیک 
فرهنگ و تمدن ایرانی بوده و برای سده ها در حوزه 

نفوذ حکومت های ایرانی قرار داشتند. 

"اود چرشنبه سی" آئین سنتی آذربایجانی ها 
در شهرستان شوط برگزار شد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری ماکو 
گفت: با نزدیک شدن فصل بهار 
برگزاری  با  آذربایجان  مردم 
در  سنتی  آیین ها  و  مراسمات 
قالب "سو چرشنبه سی "، " اود 
چرشنبه  "یئل   ،" سی  چرشنبه 
سی " و توپراق چرشنبه سی به 

استقبال عید می روند.
حاشیه  در  خورابلو  علی 
چرشنبه  اود   " مراسم  برگزاری 
سی" در گفت و گو با خبرنگار 
این  داشت:  اظهار  آزاد  آوای 
یعنی آب، حرارت،  چهار اصل 

باد و خاک الزمه بیداری طبیعت اند و اگر یکی از آنها نباشد طبیعت سرسبز نمی شود.
وی افزود: چهارشنبه اول اسفند ماه نیز مراسمی با عنوان سو چرشنبه سی در ماکو برگزار شد که در این مراسم 
دختران ملبس به لباس زیبای بومی آذربایجانی با همراهی موسیقی سنتی مغام، کوزه های سفالی را از آب 
رودخانه پر کرده و به صورت نمادین شروع به خواندن دکلمه و بایاتی ها می کردند. سو چرشنبه سی " در 

روستای گردشگری رند برگزارشد
 وی ادامه داد: " اود چرشنبه سی " نیز در روستای تاریخی و گردشگری " خوک " از روستاهای شهرستان 

شوط با حضور پرشور اهالی و مردم منطقه برگزار شد.
تاریخی و  اندوخته های  ناملموس که جزء  احیا، حفظ و معرفی میراث فرهنگی  وی اضافه کرد: شناسایی، 

فرهنگی اقوام هستند، اهمیت باالیی در نشر آداب، سنن و آیین های قدیمی کشور دارد.
و  اینکه رویدادها  به  توجه  با  داد:  ادامه  ماکو  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  میراث  اداره   سرپرست 
رسوم های سنتی می توانند به عنوان جاذبه های گردشگری ظرفیت خاصی داشته باشد، بنابراین اداره میراث 

فرهنگی با برگزاری برنامه های مختلف سعی در احیای این آداب و رسوم کهن دارد.
در این مراسم فرزین حسین پور از اعضای فعال گروه قاالبوم به نمایندگی اعضاء با اشاره به اهداف گروه در 
احیای آیین و سنتهای کهن منطقه از حضور پرشور مردم تقدیر و موفقیت برنامه را مدیون حمایت های برخی 

دستگاه ها و نیز اعضای گروه دانست.
 شعرخوانی هنرمندان و شعرا، موسیقی سنتی ساز آشیقی و سورنا، آتش افروزی مربوط به مراسم "اود چرشنبه 
سی" با اجرای اعضای ملبس به لباس های زیبای آذربایجانی گروه قاالبوم و بایاتی خوانی یکی از بانوان هنرمند 

منطقه از برنامه های جنبی در جهت ایجاد شور و نشاط اجتماعی در مراسم یاد شده بود.
به گزارش آوای آزاد، در باور مردم آذربایجان آمده است که چهار عنصر آب، آتش، باد و خاک باعث بیداری 
طبیعت می شوند از این رو مردم آذربایجان چهار هفته پیش از عید و به مناسبت همین چهار عنصر روزهای 

چرشنبه یا همان به فارسی چهارشنبه را برای اجرای مراسم سنتی انتخاب کرده اند.
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10 میلیارد ریال برای 
روان  شن های  تثبیت 
بوراالِن ماکو هزینه شد

 

 10 گفت:  ماکو  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رییس 
میلیارد ریال برای تثبیت شن های روان در منطقه بوراالن 

این شهرستان هزینه شده است.

یعقوب وهاب زاده در گفت و گو با خبرنگار آوای آزاد اظهار داشت: این 
مقدار مبلغ برای کاشت نهال به مساحت 120 هکتار در روستای یخلقان و 

10 هکتار در روستای قوش، پنجرلو و ولی کندی هزینه شده است.
وی ادامه داد: اعتبار خاصی برای اجرای طرح های بیابان زدایی در این منطقه 

به صورت ساالنه اختصاص می یابد.
وی افزود: با اقدامات عمرانی این اداره تا حدود زیادی این کانون ها مهار 
و با ترویج و مشارکت اهالی منطقه طرح های احیایی منابع طبیعی نیز برای 

توسعه پوشش گیاهی منطقه انجام شده است.
وی اضافه کرد: عالوه بر اجرای طرح های مختلف بیابان زدایی، در یکهزار 
و 500 هکتار از اراضی بحرانی منطقه طرح قرق و فنس کشی انجام شده 

است.
شمال  در  ماکو  بوراالن  هکتاری  هزار  منطقه 68  آزاد،  آوای  گزارش  به 
آذربایجان غربی قرار دارد که از این میزان 15 هزار هکتار در شرایط حاد به 

لحاظ شرایط اقلیمی است.
دشت بوراالن به واسطه زیبایی طبیعی در ایام گذشته به بهشت ایران معروف 
بوده، دشت پهناوری که 32 روستا و یکهزار و 410 خانوار روستایی و 
عشایری را با 100 هزار واحد دامی در خود جای داده و هم اکنون به بیابان 

و منطقه ای لم یزرع تبدیل شده است.
دشت بوراالن منطقه ای واقع در نقطه صفرمرزی ایران و ترکیه، دشتی با 68 
هزار هکتار وسعت است که عالوه بر ترکیه با جمهوری نخجوان و ارمنستان 

مرز مشترک دارد.
بوراالن می توانست به واسطه چشمه پرآب 'چشم ثریا' و مجاورت با کوه های 
پوشیده از برف آرارات در خاک ترکیه و حضور عشایر و روستاهای متعدد 
با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف و باالخره همسایگی با سه کشور، یکی 

از قطب های گردشگری ایران بویژه توریسم طبیعی باشد.
متاسفانه پدیده شن های روان از سال های دهه 70 به دلیل عوامل انسانی، 
چرای بی رویه دام و شرایط خاص جغرافیایی منطقه در اثر وجود سنگ های 
بازالتی و وجود تندبادهای شدید به همراه بارش باران های فصلی در منطقه 

اتفاق افتاده و اثرات این پدیده هنوز هم در منطقه قابل مشاهده است.
حدود سه هزار سال پیش گدازه های آتشفشانی ناشی از فوران رشته کوه های 
آرارات تاثیرات نامطلوبی بر این منطقه بجا گذاشت و به دنبال آن هوازدگی 
و فرسایش خاکی و بادی و چرای بی رویه دام امروز پدیده شنهای روان را 

در منطقه ایجاد کرده است.

سومین دوره رقابت های بین المللی رزمی در ماکو پایان یافت
 سومین دوره از رقابت های بین المللی سوپرساباکی با حضور ورزشکارانی از 12 کشور در منطقه آزاد ماکو با 

معرفی تیم ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.

آزاد،  آوای  گزارش  به   
و  سالمت  اجتماعی،  مدیر 
آزاد  منطقه  سازمان  ورزش 
اختتامیه  حاشیه  در  ماکو 
و  گفت  در  مسابقات  این 
اظهار  ما  خبرنگار  با  گو 
داشت: مسابقات بین المللی 
سوپر ساباکی /سومین دوره 
جام  المللی  بین  مسابقات 
ماکو/  آزاد  منطقه  طالیی 
 500 از  بیش  حضور  با 
شرکت کننده از کشورهای 
هند،  استرالیا،  افغانستان، 
سوریه،  عراق،  پاکستان، 
ازبکستان، ترکیه، جمهوری 
و  روسیه  لبنان،  آذربایجان، 
همکاری  با  و  گرجستان 
رزمی  هنرهای  فدراسیون 

برگزار شد.
بیان  با  زاده  ولی  حسین 
اینکه در این مسابقات 2 
از  تیم   2 و  ایران  از  تیم 
شرکت  ماکو  آزاد  منطقه 
این  داد:  ادامه  کردند، 
مسابقات از هفت تا 11 
ورزشی  سالن  در  اسفند 
حضرت  نفری   2000

آزاد  منطقه  )عج(  ولیعصر 
ماکو برگزار شد.

این  کرد:  اضافه  وی 
استایل  هشت  در  مسابقات 
کیوکوشین،  کنتاکت،  بادی 
فول  کنتاکت،  سمی 
و  فردی  هنرهای  کنتاکت، 
شمشیر،  )چوب،  گروهی 
نانچیکو( دفاع شخصی کاتا 

و موزیکال کاتا در رده های 
نوجوانان،  نونهاالن،  سنی 
و  بزرگساالن  جوانان، 

پیشکسوتان برگزار شد.
پایان  در  کرد:  بیان  وی 
در  مسابقات  از  دوره  این 
بانوان  و  آقایان  بخش های 
تیمی،  امتیازات  مجموع  در 
ماکو  آزاد  منطقه  تیم های 

ایران  اسالمی  جمهوری  از 
یافت و  اول دست  مقام  به 
افغانستان و عراق به ترتیب 

دوم و سوم شدند.
به گزارش آوای آزاد، اولین 
دوره این مسابقات در ترکیه 
در  نیز  آن  دوره  دومین  و 

کشورمان برگزار شده بود.

خّیران ماکویی حدود 6 میلیارد 
ریال به ایتام کمک کردند

 

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( ماکو گفت: خّیران در این شهرستان، 
پنج میلیارد و 960 میلیون ریال طی سال جاری به ایتام شهرستان کمک 

کرده اند.
محمد محمدنژاد در گفت و گو با خبرنگار آوای آزاد بیان کرد: در حال 
قالب طرح های  در  بضاعت  بی  فرزند خانواده  یتیم و 365  حاضر 193 

اکرام ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد هستند.
وی اضافه کرد: 978 خّیر این شهرستان در 11 ماه سال جاری پنج میلیارد 

و 960 میلیون ریال در طرح اکرام ایتام و محسنین کمک کردند.
وی بیان کرد: رفع مشکالت ایتام در زمینه تأمین مخارج، ازدواج، اشتغال، 
انجام  حامیان  توسط  که  است  مواردی  جمله  از  ایتام  درمان  و  تحصیل 

می شود.
وی ادامه داد: افراد خّیر می توانند با مراجعه به دفاتر کمیته امداد ضمن 
برای  نیز  را  خود  موردنظر  یتیم  ایتام،  از  حمایت  برای  آمادگی  اعالم 

کمک های مالی مستمر انتخاب کنند.

روز احسان  و نیکوکاری
و  می شوند  نزدیک  هم  به  دل ها 
جوانه  قلب ها  در  مهربانی  شکوفه های 

می زند.
و  بهانه اند  از  پر  لبخند  برای  لب ها  امروز 

بازار محبت گرم است.
و  احسان  سرمایه  با  بتوان  شاید 
نیکوکاری، در این روز، دلی به دست آورد 
را  با دوستی و مهرورزی، بوستان وجود  و 
زینت داد و نهال عشق و خوبی را بار دیگر 

آبیاری کرد.

)به  نیکوکاری  یا  دوستی  انسان 
به   )philanthropy انگلیسی: 
راه  در  که  گویند  اوقافی  یا  اعمال 
مقاصد  برای  و  بشردوستانه  اهداف 

نیکوکاری انجام شده باشد.
از سال 1369 هر سال در اسفند 
و  نوروز  عید  آستانه  در  و  ماه 
و  مهربان  مردم  طبیعت،  بهار 
با  همزمان  ما  کشور  نیکوکار 
در  نیکوکاری  و  احسان  هفته 
14 اسفند در همایشی عظیم که 
نیکوکاری و  تبلور نوع دوستی، 
دست های  است  آنان  مهرورزی 
را  خویش  عاطفه  و  محبت  پر 
و  نیازمند  خانواده های  سر  بر 

کودکانشان می کشند.
چهاردهم  )از  نیکوکاری  هفته 
به  اسفندماه(  یکم  و  بیست  تا 
هدایای  و  کمکها  منظور جذب 
محروم  خانواده های  به  مردم 

جمع  که  می شود  برگزار  نیازمند  و 
آوری و توزیع آن توسط کمیته امداد 

صورت می گیرد.
از  نظر  صرف  نیکوکاری  جشن 
آوری  جمع  آن  طی  که  هدایایی 
اجتماعی  معنوی،  لحاظ  به  می شود 
و فرهنگی دارای کارکردهای ویژه ای 
به  می توان  آن ها  جمله  از  که  است 
بیشتر  هرچه  تقویت  و  گسترش 
به  کمک  انفاق،  و  احسان  فرهنگ 
اشاره  اجتماعی  انسجام  و  همنوع 
کرد. نوع دوستی و کمک به همنوع 
از دیدگاه آیین الهی و جهانی اسالم 
واقع  در  است.  فطری  و  ذاتی  امری 
خداوند متعال تمایل به کمک کردن 
یک  صورت  به  را  همنوعان  به 
الهام  بشری  هر  قلب  در  شناخت 
عمل  که  مفهوم  بدین  است.  کرده 
در  الهی  نور  صورت  به  نیکوکاری 

قلب و سرشت انسان وجود دارد.

نگرش دین
در فرهنگ شکوهمند اسالم، انفاق در 
احسان شمرده  مصادیق  از  راه خدا، 
در  بسیاری  آیات  و  روایات  و  شده 
تأکید آن آمده است که در این مطلب 

به برخی از آنها اشاره می کنیم:

اجر و مزد انفاق
انفاق در راه  قرآن مجید اجر و مزد 
خدا را هفتصد برابر بیشتر می داند. و 
نیز می فرماید: »اگر چیزی را در راه 
انفاق کنید، خداوند عوض آن را  او 
می دهد و جای آن را پر می کند و او 

بهترین روزی دهندگان است.«
 انفاق کنندگان رستگارانند

قرآن مجید، انفاق در راه خدا و دوری 
از صفت ناپسندیده ُبخل و طمع را، 
رستگاران  اخالقی  ویژگی های  از 
شمرده شده است. در آیه 16 سوره 

تغابن آمده است: »تا می توانید تقوای 
و  دهید  گوش  و  کنید  پیشه  الهی 
اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای 
شما بهتر است و کسانی که از بخل 
بمانند،  مصون  خویشتن  حرص  و 

رستگارانند.«
خداوند اعمال ما را وسیله آزمایشمان 
ذکر می کند و ضمن توصیه به انفاق، 
خبر  با  آن  عظیم  پاداش  از  را  ما 
می نماید و حفظ وجودمان را از بخل 

سبب رستگاری مان می داند.

توشه ای برای سختی ها

خداوند  محبوب  است  عملی  انفاق 
سبب  انفاق  فراوان.  اجر  دارای  و 
روز  در  و  مرگ  هنگام  در  می شود، 
قیامت، ترس و اندوه از ما دور شود. 
افراد  پاداش احسان، ویژه  هم چنین 
معین نیست و همه مردمان در برابر 
عمل  پاداش  به  می کنند  که  انفاقی 
تا  کنیم  انفاق  پس  می رسند.  خود 
سخت  لحظات  برای  نیکو  توشه ای 

خود پیش فرستیم.

 انفاق، تجارتی پرسود
بلند،  بیانی  در  فاطر،  سوره   29 آیه 
احسان در راه خدا را تجارتی سرشار 
»کسانی  است:  شده  شمرده  سود  از 
می کنند  تالوت  را  الهی  کتاب  که 
آنچه  از  و  می دارند  پا  به  نماز  و 
آشکار،  و  پنهان  داده ایم،  روزی شان 
انفاق می کنند، تجارتی پرسود و بی 

زیان را امید دارند.«
بی  خداوند،  با  معامله ای  چنین 
رضوان  عظمت  به  سودی  شک، 
الهی دربردارد. از حضرت علی علیه 
»آن  است:  شده  روایت  هم  السالم 
از  ببخشد،  کوتاه  دستی  با  که  کس 
دستی بلند پاداش می گیرد«. بنابراین، 
می کنیم،  انفاق  خیر  راه  در  آنچه 
فضل  از  خداوند  باشد،  کم  هرچند 
خود بر آن می افزاید و چندین برابر 
به ما پاداش می دهد. پس تا می توانیم 
تجارت  خدا  با  نیکوکاری  کاالی  با 
دنبال  به  سنگین  سودی  که  کنیم 
در  السالم  علیه  علی  حضرت  دارد. 
تهی  گاه  »هر  فرمودند:  نیز  باره  این 
دست شدید، با صدقه دادن، با خدا 
تجارت کنید«. و »روزی را با صدقه 

دادن فرود آورید.«
اخالص در انفاق

از مهمترین شرایط انفاق، »اخالص« 

آنچه  یعنی  است. 
فقط  باید  می بخشیم، 
تنها  ما  نیت  و  برای خدا 
وقتی  باشد.  او  رضایت 
از  نباید  می کنیم،  انفاق 
داشته  مدح  توقع  کسی 
این  اگر  چراکه  باشیم؛ 

در  دیگر  انفاق،  بیاید،  کار  در  توقع 
راه خدا نیست و نباید منتظر پاداش 
و گشایش و آمرزش بود. و چنانچه 
باشد،  خالص  خدا  برای  ما  نیت 
خداوند چنان اجری به ما می دهد که 
در باورمان نگنجد و هر چه اخالص 
برای  شایستگی  باشد،  بیشتر 

پاداش هم بیشتر می شود.
حضرت علی علیه السالم درباره 
بخشش و نیکوکاری می فرمایند:

◄  بخشش بیش از خویشاوندی 
محبت می آورد.

باور  را  الهی  پاداش  آنکه   ◄
سخاوتمند  بخشش  در  دارد، 

است.
◄ کسی که حاجت برادر مؤمن 
اش را برآورد، مانند کسی است 
عبادت  به  را  عمرش  همه  که 

گذارنده است.
خودت  مال  وصی  خودت   ◄
باش. امروز به گونه ای عمل کن 
مرگت  از  پس  داری  دوست  که 

عمل کنند.
خیر  کس  دو  برای  جز  دنیا  در   ◄
توبه  با  که  گناهکاری  یکی  نیست؛ 
جبران کند و دیگر نیکوکاری که در 

کارهای نیکو شتاب ورزد.

نیکوکاری در سایر کشورها
دیرینه  تاریخی  بخشش  آمریکا  در 
فرهنگ  یک  صورت  به  و  دارد 
بسیاری  است.  گشته  مرسوم  عامیانه 
یا  آمریکا  کنونی  دانشگاه های  از 
مالی  و  ارضی  وقف های  توسط 
احداث شده اند، و یا توسط هدایای 
افراد خّیر به فعالیت های علمی خود 

ادامه می دهند.
در  که  بخششی  اعمال  میان  در   
موارد  از  غیر  )به  آمریکا  تاریخ 
عالی  آموزش  مؤسسات  فراوان 
هاروارد(  دانشگاه  تأسیس  همانند 
معروف می باشد، می توان به تأسیس 
اندرو  توسط  عمومی  کتابخانه   105
کارنگی، و اهدای 200 میلیون دالری 
از  بسیاری  کرد.  آراشاره  پی  ان  به 
)همانند  نیز  آمریکا  ملی  پارک های 
توسط  تیتون(  گراند  ملی  پارک 
و  طبیعت  حفظ  برای  و  ثروتمندان 

عموم خریداری شدند.
 در سال 2010 میالدی، 40 میلیاردر 
نصف  الاقل  شدند  متعهد  آمریکایی 
ثروت خود را برای مقاصد نیکوکاری 
سازمان های  به  بشردوستانه  و 
غیرانتفاعی و ان جی او ببخشند. در 
اسامی  می توان  خّیر  افراد  این  میان 
بلومبرگ، جورج  مایکل  بیل گیتس، 
لوکاس، وارن بافت، لری الیسون، پیر 

امیدیار، و پل آلن را دید.
امروزه در آمریکا، بخشش و اوقاف 
حتی یک رشته تحصیلی نیز می باشد 
کارشناسی  و  دکترا  سطوح  در  که 

ارشد مدارک ارائه می دهد. 

ی
ار

وک
یک

و ن
ن 

سا
ح

ز ا
رو

د 
فن

س
1 ا

4

318 پرونده تخلف صنفی در ماکو تشکیل شد
و  معدن  صنعت،  اداره  رییس   
چهارهزار  گفت:  ماکو  تجارت 
ابتدای  از  بازرسی  مورد   463 و 
امسال تاکنون از واحدهای صنفی 
راستا  این  در  و  گرفته  صورت 
پرونده تخلف تشکیل شده   318

است.
گو  و  گفت  در  کاظمی  یحیی   
کرد:  بیان  آزاد  آوای  خبرنگار  با 
تشکیل  پرونده های  ریالی  ارزش 
میلیون   311 و  میلیارد   57 شده 

ریال است.
تخلف ها  عمده  داد:  ادامه  وی 
قیمت،  نکردن  درج  به  مربوط 

صادر نشدن صورتحساب، عرضه خارج از شبکه و احتکار بوده است.
وی اضافه کرد: انجام 186 مورد گشت مشترک با سایر ادارات مرتبط و پیگیری 121 مورد تماس مردمی با 

سامانه 124 از جمله اقدامات این اداره به شمار می رود.
وی گفت: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران فروشی، کم فروشی و تقلب، 
درج نکردن قیمت و صادر نکردن صورتحساب، مراتب را به صورت حضوری یا تلفنی از طریق شماره تلفن 

124 نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند.

کالهبردار 100 
میلیارد ریالی در 
ماکو دستگیر شد

گفت:  ماکو  انتظامی  فرمانده   
حین  ریالی  میلیارد   100 کالهبردار 
شهرستان  این  در  کشور  از  خروج 

دستگیر شد.
سرهنگ میر حیدر شفیعی در گفت 
اظهار  آزاد  آوای  خبرنگار  با  گو  و 
داشت: در پی شکایت 15 نفر مبنی 
زمین هایی  فروش  با  فردی  اینکه  بر 
به کالهبرداری  اقدام  تهران  در شهر 
منقول  غیر  اموال  فروش  و  گسترده 
موضوع  به  رسیدگی  کرده،  غیر  به 
قرار  پلیس  ماموران  کار  دستور  در 

گرفت.
وی افزود: با انجام یکسری کارهای 
اطالعاتی و پلیسی مشخص شد که 
این فرد قصد خروج از کشور را دارد 
این  در  پلیس  موقع  به  اقدام  با  که 

شهرستان شناسایی و دستگیر شد.
وی ادامه داد: متهم در بازجویی های 
کرد  اعتراف  کالهبرداری  به  پلیسی 
مقدماتی  پرونده  تشکیل  از  پس  و 
تحویل  قانونی  مراحل  سیر  جهت 

مقام قضایی شد.

20 هزار پاکت نیکوکاری بین دانش 
آموزان ماکو و پلدشت توزیع شد

 20 هزار پاکت برای جمع آوری کمک های دانش آموزان و والدین آنان همزمان با 
جشن نیکوکاری در مدارس ماکو و پلدشت توزیع شده است.

با  ایرنا  خبرنگار  به  این خصوص  در  ماکو  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس   
اشاره به اینکه از این تعداد 15 هزار پاکت در این شهرستان توزیع می شود، گفت: 
توزیع این پاکت ها با هدف جمع آوری هدایای دانش آموزان در آستانه سال جدید 
و جشن نیکوکاری صورت می گیرد و کمک های آنان به افراد نیازمند توزیع شده 

است.
محمد محمدنژاد افزود: هدایای دانش آموزان هر مدرسه پس از جمع آوری در بین 

دانش آموزان بی بضاعت همان مدرسه توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه افراد خّیر نیز می توانند در صورت تمایل با واریز وجوه نقدی خود 
با شناسه پرداخت 880237342،  بانک ملی  به شماره حساب 0110769749001 
در این امر خیر مشارکت داشته باشند، ادامه داد: والدین دانش آموزان با توجه به 
فراموش  را  نیازمند  خانواده های  کاالها  انواع  قیمت  افزایش  و  اقتصادی  وضعیت 
نکنند تا آنان نیز بتوانند در آستانه سال جدید خریدهای نوروزی خود را انجام دهند.

با  گو  و  در گفت  نیز  پلدشت  )ره(  امام خمینی  امداد  کمیته  رییس  بهمن رضایی 
خبرنگار ایرنا از اختصاص پنج هزار پاکت برای توزیع بین دانش آموزان در این 

شهرستان خبر داد.
به گزارش آوای آزاد، جشن نیکوکاری همه ساله در آستانه بهار، فرصتی را ایجاد 
می کند تا لحظه ای فارغ از هیاهوی روزمره، نگاهی به دور و بر خود بیندازیم و به 
یاد بیاوریم افراد نیازمندی را که در کنار ما زندگی می کنند و به یاری و همدلی ما 

نیاز دارند.
در این راستا کمیته امداد امام خمینی )ره( با برگزاری جشن نیکوکاری، این فرصت 
انفاق و  ترویج فرهنگ  دنبال  به  اقدام،  این  با  تا  یادآوری می کند  به شهروندان  را 

نیکوکاری در جامعه و به خصوص در بین دانش آموزان باشند.
امسال نیز جشن نیکوکاری در روزهای 15، 16 و 17 اسفند همزمان با سراسر کشور 
در 82 مورد مدرسه و 7 پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد در ماکو برگزار خواهد شد.

آذربایجان غربی به هاب نهاده های 
دامی کشور تبدیل می شود

 معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استاندار  منابع  توسعه  و 
به  اشاره  با  غربی  آذربایجان 
با  گرفته  صورت  توافق های 
و  ترکیه ای  گذاران  سرمایه 
ایرانیان مقیم در سفر اخیر به این 
کشور گفت: این استان ظرفیت 
دامی  نهاده های  به هاب  تبدیل 
کشور را داراست و می تواند از این 
ظرفیت در راستای اشتغالزایی و 

توسعه استان استفاده کند.

رضا حسینی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: ارزش سرمایه گذاری در 
این بخش به حدی است که تنها از 
از  نهاده های دامی، بیش  تأمین  بابت 
هشت هزار شغل در آذربایجان غربی 

و شمال این استان ایجاد می شود.
شغل های  البته  کرد:  اضافه  وی 
غیرمستقیم دیگری نیز با اجرای این 
غربی  آذربایجان  در  بزرگ  طرح 
ایجاد می شود که می تواند زمینه رونق 

روزافزون استان را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه دریافت موافقت 
وزارتخانه هایی نظیر جهاد کشاورزی 
برای  تجارت  و  معدن  صنعت،  و 
اجرای این طرح بزرگ در دستور کار 
قرار دارد، بیان کرد: همچنین در صدد 
مقدمه سازی برای اختصاص یکهزار 
برای سرمایه  میلیارد ریال تسهیالت 
زیرساخت های  ایجاد  و  گردش  در 
این طرح هستیم که امیدواریم عملیاتی 

شود.
و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی 
در خصوص قابلیت های این استان در 
راستای اجرای این طرح، گفت: وجود 
پنج پایانه مرزی، 9 گمرک و بازارچه، 
با  کیلومتری   900 از  بیش  مرزهای 
همچنین  و  کشورها  دیگر  و  ترکیه 
ظرفیت قابل توجه منطقه آزاد ماکو از 

جمله این مزیت ها به شمار می رود.
با اشاره به سفر چهار روزه  حسینی 
شامل  ترکیه  مختلف  استان های  به 
در  ارزروم  و  ترابزون  استانبول، 

راستای جذب سرمایه گذار، ادامه داد: 
معرفی قابلیت های استان در راستای 
خارجی  گذاری های  سرمایه  جذب 
و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور 
برای اجرای طرح های مهم اقتصادی 
و صنعتی از جمله برنامه های مهم این 
سفر بود که به بخش قابل توجهی از 

آنها دست یافتیم.
وی از جلب نظر سرمایه گذاران ترک 
توسعه  راستای  در  همکاری  برای 
خبر  غربی  آذربایجان  در  دام  حوزه 
سرمایه  سفر،  این  در  افزود:  و  داد 
گذاران ترکیه ای و ایرانیان مقیم را با 
توانمندی های این استان آشنا کردیم 
و آنان نیز برای سرمایه گذاری اعالم 

آمادگی کردند.
مرکز  اندازی  راه  پیشنهاد  ارائه  وی 
لجستیک با همراهی ایران و ترکیه در 
آذربایجان غربی را یکی از مهمترین 
و  برشمرد  سفر  این  دستاوردهای 
اضافه کرد: در این راستا قرار شد که 
شرکت مشترک لجستیک و حمل و 
منظور  این  به  که  شود  تشکیل  نقل 
از  کشنده  دستگاه   500 اختصاص 
طرف ایران و 500 دستگاه از طرف 

ترکیه مورد تاکید قرار گرفت.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع 
استاندار آذربایجان غربی بیان کرد: این 
امر اقدام بزرگی است که در کنار ایجاد 
امنیت برای حوزه حمل و نقل استان، 
دروازه بازارهای دنیا را نیز به روی ما 

باز می کند.
سفرش  نتایج  به  اشاره  با  حسینی 
به »ترابزون« به عنوان یکی از مراکز 
داد:  ادامه  ترکیه  شرق  مهم  تجاری 
عالوه بر توافق با مسووالن و سرمایه 
توسعه  برای  منطقه  این  گذاران 
همکاری ها، قرار شد حمل دام زنده 
از این منطقه به آذربایجان غربی انجام 
شود که نتیجه ای قابل توجه به شمار 

می رود.
قابلیت های  مهمترین  از  یکی  وی 
توسعه همکاری های آذربایجان غربی 
با ترکیه به ویژه شرق این کشور را 
استفاده از ظرفیت مسیر جاده ابریشم 
دانست و گفت: البته در گذشته این 
می توان  ولی  شده  منحرف  مسیر 
ایجاد  و  شرایط  کردن  فراهم  با 
زیرساخت ها آن را احیا کرد که این 
بسیار  استان  تجارت  توسعه  در  امر 

مؤثر است.
غربی  آذربایجان  کرد:  تاکید  وی 
باید  ترکیه  شرقی  استان های  و 
احیای  راستای  در  را  زیرساخت ها 
مسیر ترانزیتی جاده ابریشم فراهم کنند 
و نتایج مهم آن برای توسعه روزافزون 

این مناطق مؤثر خواهد بود.
به گزارش ایرنا، آذربایجان غربی تنها 
و  است  ترکیه  با  ایران  مرزی  استان 
550 کیلومتر مرز با استان های شرقی 

ترکیه دارد.

با همکاری سرمایه گذاران ترکیه و ایران؛ 
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صادرات از پلدشت  
4.5 برابر شد

 مدیر گمرک پلدشت گفت: 

صادرات کاال از این گمرک از ابتدای 
میلیون  به 44  تاکنون  جاری  سال 
مدت  برابر   4.5 که  رسیده  دالر 

مشابه سال گذشته است.
اکبر احمدپور در گفت و گو با خبرنگار 
آوای آزاد بیان کرد: امسال 25 هزار 
دالر  میلیون   44 ارزش  به  کاال  تن 
کشورهای  به  پلدشت  مرز  طریق  از 
اروپایی و آسیایی از جمله جمهوری 
ایتالیا  و  روسیه  آلمان،  آذربایجان، 

صادرشده است.
کاالی  میزان  کرد:  اضافه  وی   
صادراتی نیز از این مرز 1.5 برابر 

سال گذشته بوده است.
محصوالت  عمده  کرد:  بیان  وی 
گمرک  از  ترانزیتی  و  صادراتی 
محصوالت  شامل  پلدشت 
پتروشیمی،  لبنی،  و  کشاورزی 
پالستیکی، آهن آالت و مس، پنبه، 
کاشی، سرامیک و لوازم ساختمانی 

است.
داد:  ادامه  پلدشت  گمرک  مدیر 
مسافر  هزار   220 مدت  این  در 
پلدشت  مرز  طریق  از  خارجی 
رقم  این  که  شده اند  کشور  وارد 
سال  مشابه  زمان  مدت  به  نسبت 

گذشته 2 برابر است.
احمدپور با تاکید بر اینکه فعالیت 
گمرک پلدشت از اول بهمن امسال 
از 12 ساعت به 16 ساعت در هر 
شبانه روز افزایش پیدا کرده است، 
اظهار داشت: این گمرک از لحاظ 
گمرکات  میان  در  کاال  صادرات 
استان پس از بازرگان رتبه دوم را 

به خود اختصاص داده است.
آذربایجان  آزاد،  آوای  گزارش  به 
غربی با 967 کیلومتر مرز مشترک 
با سه کشور جمهوری آذربایجان، 
دارا  دلیل  به  و  عراق  و  ترکیه 

گمرک   9 و  پایانه  پنج  بودن 
برای  توجهی  قابل  ظرفیت  مرزی 
و  جهانی  بازارهای  به  دسترسی 
توسعه اقتصادی دارد؛ در این میان 
وجود  با  پلدشت  گمرک  و  پایانه 
ترانزیتی  صادراتی،  ظرفیت های 
عینی  نمود  گردشگرپذیری،  و 
از یک ظرفیت محلی  مندی  بهره 
برای ارزآوری پایدار در این استان 

مرزی است.
کیلومتری   47 در  پلدشت 
نقطه  شمالی ترین  و  ماکو  غرب 
آذربایجان غربی واقع است و در 
و  شد  جدا  ماکو  از   1388 سال 

استان  این  شهرستان   17 جمع  به 
مرزی  گمرک  و  پایانه  پیوست؛ 
پلدشت نیز در این شهرستان و در 
کنار رود مرزی ارس قرار گرفته و 
کاال  ترانزیت  دروازه های  از  یکی 

از ایران به اروپاست.
مرزی  پایانه  و  گمرک  مسیر 
کشورهای  مقصد  به  پلدشت 
و  آذربایجان  جمهوری  ارمنستان، 
وجود  و  بوده  هموار  بسیار  قفقاز 
مبادالت  رونق  مناسب،  مسیر  این 
و  آسیا  شمال  با  ایران  اقتصادی 

اروپا را موجب شده است.

مشارکت 70 میلیارد ریالی منطقه آزاد 
ماکو در طرح های روستایی

 مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه 
 70 سازمان  این  گفت:   ماکو  آزاد 
طرح های  اجرای  در  ریال  میلیارد 
روستایی این منطقه مشارکت می کند.
نرگس  آزاد،  آوای  گزارش  به   
نجفی در جلسه بررسی پروژه های 
دستگاه های  با  سازمان  مشارکت 
اجرایی ماکو اظهار داشت: برای پنج 
روستا در سال جاری و 11 روستا 
از  ریال  میلیارد   30 آینده  سال  در 
ماکو  آزاد  منطقه  اعتبارات  محل 
هزینه ها  مابقی  و  یافته  تخصیص 
مرتبط  اجرایی  دستگاه های  توسط 

تأمین می شود.
سازمان  همچنین  کرد:  بیان  وی 
منطقه آزاد ماکو در آبرسانی به 49 
روستای شهرستان های ماکو، شوط و 

پلدشت 25 میلیارد ریال 
مشارکت داشته که 15 
جاری  سال  در  روستا 
و 34 روستا برای سال 
98 در نظر گرفته شده 

است.
این  مشارکت  به  وی 
و  بهبود  در  سازمان 
خدمات  ساماندهی 

شهری اشاره کرد و ادامه داد: برای 
پل  ماکو،  والیت  بلوار  روشنایی 
خلیل آباد شوط،  ساماندهی ورودی 
شهر شوط از طرف مرگنلر، احداث 
پارک مرگنلر، احداث پارک پلدشت،  
 220 مهر  مسکن  معابر  آسفالت 
واحدی پلدشت نیز 25 میلیارد ریال 
توسط سازمان منطقه آزاد ماکو هزینه 

خواهد شد.
منطقه  برنامه سازمان  و  مدیر طرح 
آزاد ماکو از احداث مدارس روستایی 
توسط این سازمان خبرداد و اضافه 
روستاهای  در  سازمان  این  کرد: 
قورشکاک،  آداغان، قیرکندی و شهر 

یوالگلدی مدرسه احداث می کند.

مراقب فرزندان خود باشیم
آسیب  درصد   46 آموزان  دانش 
در  سوری  چهارشنبه  دیدگان 

آذربایجان غربی
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و 
دانش  گفت:  غربی  آذربایجان 
دیدگان  آسیب  درصد   46 آموزان 
چهارشنبه سوری را تشکیل می دهند 
که با توجه به این آمار، باید امسال 
با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، 
حوادث  در  آموزان  دانش  مراقب 

چهارشنبه آخر سال باشیم.

با  گو  و  گفت  در  آقازاده  جواد 
خبرنگار ایرنا افزود: پس از دانش 
و  آزاد  شغل  دارای  افراد  آموزان، 
کودکان به ترتیب با 19.8 و 12.7 
مصدومان  آمار  بیشترین  درصد 
تشکیل  را  سال  آخر  چهارشنبه 

می دهند.
وی اظهار داشت: گروه سنی 6 تا 18 
سال بیشترین گروه آسیب پذیر در 
حوادث چهارشنبه آخر سال هستند.

پایانی  بیان کرد: طی روزهای  وی 
سال گذشته 394 نفر در آذربایجان 
مـواد  از  ناشی  آسیب  دچار  غربی 
محترقه شدند که 181 نفر از آنان را 
دانش آموزان، 78 نفر را افراد دارای 

شغل آزاد، 50 نفر را کودکان و بیش 
از 200 نفر را گروه سنی 6 تا 18 

سال تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: بیشترین نواحی آسیب 
دیده مصدومان حوادث چهارشنبه 

بدن  ناحیه  از  استان  در  سال  آخر 
و به ترتیب شامل دست، چشم و 

صورت بود.
آمارهای  بررسی  کرد:  اضافه  وی 
بیشترین  می دهد،  نشان  کشوری 

مصدومیت ها  و  حوادث 
فوت(  و  آسیب ها  )معلولیت ها، 
مربوط به مراسم نوروزی )چهارشنبه 
آخرسال( در فاصله زمانی 15 اسفند 
و  بوده   97 فروردین   15 تا   96

مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی 
آذربایجان  و  بهشتی  شهید  تهران، 

غربی بوده است.
فراوانی  بیشترین  گفت:  آقازاده 
به  غربی،  آذربایجان  در  آسیب ها 
شهرستان های  به  مربوط  ترتیب 

ارومیه، خوی و بوکان بوده است.
بیشترین  همچنین  داد:  ادامه  وی 
میزان بروز به ازای هر 100 هزار نفر 
به شهرستان های  مربوط  جمعیت، 
ماکو با 28.1، تکاب با 22.2، خوی 
با 21.2، چایپاره با 18.7، سردشت 
با 14.1 و ارومیه با 12.7 بوده است.
آخیر چرشنبه به گزارش آوای آزاد̍ 
رسمی  سوری(  )چهارشنبه   ˈ
ماندگار از آیین کهن مردم آذربایجان 
با سراسر  همزمان  که  است  غربی 

ولی  می شود  برگزار  اسالمی  ایران 
این آیین در آذربایجان غربی آداب 

و رسوم منحصر به فردی دارد.
افروختن آتش در آذربایجان غربی 
طی  و  است  گرمی  و  پاکی  مظهر 
آن مردم تمام وسایل کهنه، بقایای 
اطراف  زباله های  دامی،  علوفه های 
خانه ها را می سوزاندند تا در محیطی 
پاک و تمیز و عاری از آالیش وارد 

سال نو شوند.
چهارشنبه  غربی  آذربایجان  در 
چرشنبه ˈآخیر  به  موسوم  سوری 

ˈ است که وجود واژه آخر در این 
ترکیب نشان می دهد مردم آذربایجان 
در اسفند ماه چهارشنبه های دیگری 
را نیز جشن می گرفتند که امروزه 
این رسم تقریبًا به فراموشی کامل 

سپرده شده است. 

قرارداد مطالعاتی خط آهن
 بین مناطق آزاد ارس - ماکو منعقد شد

 

معاون فنی، زیربنایی و عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: قرارداد مطالعات 
امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث خط آهن جلفا - پلدشت - چشمه ثریا 

توسط سازمان های مناطق آزاد ماکو و ارس با انتخاب مشاور منعقد شد.
فرزاد بازیار در گفت و گو با خبرنگار آوای آزاد افزود: این خط آهن 200 
کیلومتری در توسعه حمل و نقل ریلی کشور تأثیر بسزایی دارد و به افزایش 
زیر  زیرا جزو  می شود  منجر  اقتصادی  توسعه  در  ماکو  آزاد  منطقه  ظرفیت 

ساخت های روند توسعه منطقه آزاد ماکو است.
وی ادامه داد: این طرح مطالعاتی با هزینه 6 میلیارد و 600 میلیون ریالی در 18 

ماه انجام می شود.
وی با اشاره به مزایای احداث این خط آهن در منطقه تاکید کرد: با احداث این 
خط آهن، منطقه آزاد ماکو که در صدد تبدیل به هاب لجستیک کشور است، به 

بندر خشک برای مناطق آزاد ترابزون و مرسین تبدیل خواهد شد.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه دولت نیز از 
این طرح حمایت می کند و این مسیر جزو گزینه های مورد حمایت وزارت راه 
و شهرسازی است، گفت: ترکیه نیز خط آهن خود را تا چشمه ثریا گسترش 
می دهد و به محض اتمام احداث 147 کیلومتری، اتصال راه آهن ایران به اروپا 

از این مسیر، محقق خواهد شد.

15 اسفند روز درختکاری
در ایران، روز 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان “هفته منابع 
طبیعی” نامگذاری شده است که نخستین روز این هفته 

یعنی 15 اسفند “روز درختکاری” است.
تاریخچه روز درختکاری

سال  در  ابتدا  درختکاری  روز 
نبراسکای  ایالت  در  و   1872
آوریل   10 تاریخ  در  و  آمریکا 
فردی  توسط  فروردین(،   21(
 J.Sterling Morton نام  به 
برگزار شد و گفته می شود که در 
آن روز بیش از 1 میلیون درخت 
کاشته شده است اما بعد از مدتی 
این تاریخ به آخرین جمعه ماه 

آوریل انتقال یافت.
دنیا  کشورهای  بیشتر  امروزه   
محترم  را  درختکاری  روز 
شمرده و در این روز به کاشتن 
متفاوت  نهال های  و  درخت ها 
این  تاریخ  البته  می کنند.  اقدام 
روز با توجه به آب و هوای هر 
بیشتر  و  است  متفاوت  کشور 

سعی می کنند تا در موقعی از سال این کار را انجام دهند که 
درخت قابلیت رشد کردن را داشته باشد. برای مثال می توان 
به کشورهایی مانند آلمان، مصر، پاکستان، مکزیک اشاره 
کرد که روز درختکاری به ترتیب در روزهای 5 اردیبهشت، 
26 بهمن، 27 مرداد و دومین پنجشنبه از ماه جوالی است.

روز درختکاری در ایران
و  ملی  عالیق  از  پشتوانه ای  دارای  ایران  در  درختکاری 
سنت تاریخی است، تاریخ نشان می دهد که ایرانیان باستان، 
جشن های خاصی داشتند و در این جشن ها به درختکاری 

پرداخته و به خاک و زراعت احترام می گذاشتند.
 در کشور ما روز درختکاری در 15 اسفند هر سال برگزار 
می شود و مردم با حضور در پارک ها، جنگل ها و اقصی 
نقاط شهر اقدام به کاشت نهال های جوان می کنند. ایرانی ها 
هر سال با کاشت درخت به استقبال سال نو رفته و در 
واقع با این کار نمادین در آستانه بهار زندگی را به زمین باز 
می گردانند. در این روز در مقابل بیشتر پارک ها و فضاهای 
نهال هایی به صورت رایگان در  نقاط شهر  سبز و دیگر 

اختیار مردم قرار می گیرید.

 اهمیت درختکاری در اسالم
و  درخت  جهان،  مختلف  فرهنگ های  و  ادیان  در 
درختکاری جایگاه خاصی دارد. دین مقدس اسالم نیز 
بشر را به کاشت درخت تشویق و ترغیب کرده است و 
بعضی از بزرگان دین به این امر اشتغال داشته اند. حضرت 
علی علیه السالم در مدینه باغ های خرمای فراوانی به 

وجود آورد و بیشتر آنها را در راه خدا وقف کرد.
 پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم در این باره می فرماید: 

»اگر شخصی درختی بکارد یا مزرعه ای را به زیر کشت 
ببرد و انسان ها، حیوانات یا پرندگان از آن بخورند، این 
کار صدقه ای از طرف آن شخص شمرده می شود«. نیز 
در روایتی معتبر از یکی معصومین )ع( منقول است که: 
“حتی اگر دیدید قیامت بر پا شد و شما مشغول کاشتن 
نیک  ازاین عمل  بودید،  درختی 
این  و  برندارید”.  دست  خود 
اولیای  توصیه  و  تاکید  نشانگر 
از  حراست  و  حفظ  به  اسالم 
درختکاری  اهمیت  و  درختان 

است.
مطالب یاد شده به روشنی، وظیفه 
تک تک ما را در حفظ و حراست 
از منابع طبیعی موجود، خصوصًا 
همچنین  و  مراتع  و  جنگل ها 
این  گسترش  و  پایدار  توسعه 
نعمت الهی، به عنوان یک وظیفه 

دینی و ملی، مشخص می کند.
فواید درختان در زندگی انسانها

جوامع  شدن  صنعتی  با  امروزه 
بشری درختان نقش مهم تری در زندگی بشر ایفا می کنند، 
از سویی مقدمات پیشرفت بیشتر صنعت و فناوری را 
محصوالتی  کننده  تأمین  منابع  و  می شوند  موجب 
)کاغذ،  التحریر  لوازم  مبلمان،  چوبی،  وسایل  نظیر 
انواع مدادهای مختلف( الوار و هزاران محصول دیگر 
محسوب می شوند و از سوی دیگر به منزله ریه های یک 
شهر تلقی شده و نقش مهمی در تأمین سالمت اعضای 
جامعه را ایفامی کنند. این مورد اخیر از مورد قبل مهم تر 

می نماید.
 چرا که به دلیل فعالیت کارخانجات صنعتی و نیز ازدیاد 
در سطح  آنها  روزانه  فعالیت  و  عمومی  نقلیه  وسایل 
شهرهای بزرگ آالینده ها و گازهای مهلک و خطرناکی 
نظیر دی اکسید کربن در هوای شهرها فزونی یافته و 
سالمت افراد را تهدید می کند. و افزایش هر چه بیشتر این 
مواد آالینده کاهش میزان اکسیژن در هوا را سبب می شود 
و این وضع نامساعد گروههای آسیب پذیر نظیر بیماران 
ریوی و قلبی، سالخوردگان و کودکان را بیشتر تهدید 
می کند. در چنین شرایطی مساله درخت و درختکاری راه 
حلی مناسب برای مبارزه با آلودگیهای مذکور به شمار 
می آید. ایجاد جنگلهای مصنوعی و فضای سبز در اطراف 
شهرهای بزرگ به تأسیس کارخانجات تولید اکسیژن 
می ماند.  به طور خالصه روز درختکاری بهانه ای است 
برای این که ما به محیط زیست احترام گذشته و آن را 
احیاء کنیم و یا حداقل آن را با دقت بیشتری نگه داری 
کنیم. امید است که با تالش در این جهت، حتی با کاشتن 
یک نهال کوچک، کشوری زیبا و آباد را برای خویش 

مهیا کنیم که یقینًا کاری پسندیده است.

ترنم جاوید در مکتب موسیقی عاشیق نوازی ارومیه
 مکتب عاشیق نوازی ارومیه که در فهرست میراث فرهنگی 
ترنم  رسیده،  ثبت  به   /165 /شماره  با  کشور  ناملموس 
ماندگاری هنر اصیلی است که فرهنگ دیرینه آذربایجان را با 

ساز و سخن از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند.
به گزارش ایرنا موسیقی عاشیق نوازی در آذربایجان غربی 
و به ویژه مکتب عاشیقی ارومیه /اورمو عاشیق مکتبی/ که 
در آداب و رسوم و فرهنگ غنی این استان ریشه دوانده، با 
وجود شباهت های اندک با موسیقی عاشیقی سایر مناطق 
کشور، منحصر بفرد بوده و اصالت و ارزش های موسیقی 

عاشیقی را تا به امروز حفظ کرده است.
عاشیق رضا پوینده که 30 سال در مکتب عاشیقی ارومیه به 
هنرمندی پرداخته است، گفت: عاشیق این مکتب نه تنها در 
آواز بلکه در ساز و سخن نیز متبحر بوده و به تنهایی در این 

سه مهارت هنری یکه تازی می کند.
وی با بیان اینکه داستان های کهن عاشیقی از ویژگی های 
متمایز مکتب عاشیقی ارومیه است، افزود: از آنجایی که 
از قرن های گذشته داستان های فولکلور در بین مردم پیر و 
جوان استان و به ویژه ارومیه از محبوبیت خاصی برخوردار 
بوده و سینه به سینه به نسل کنونی منتقل شده، اغلب این 

داستان ها از گزند فراموشی حفظ شده است.
وی اضافه کرد: از داستان های مکتب عاشیقی ارومیه می توان 
به داستان کوراوغلو در بیش از 15 قسمت با موضوع های 
و  صنم  شاه  طوفارقانلی،  عباس  اسماعیل،  شاه  مختلف، 
غریب عاشیق، اصلی و کرم، جمشید شاه، معصوم و افروز، 
بهرام و گلخندان، علی شاه، نجف و پریزاد و سیدی و پری 

اشاره کرد.
به  اینکه  به  اشاره  با  نیز  عاشیق علی کریمی قره آغاجی 
30 داستان مکتب عاشیقی ارومیه تسلط کامل دارد، گفت: 
حیدر،  بابالیسان، غالم  نجف،  محمد خان،  عبداهلل خان، 
عندلیب و طاهر میرزا از داستان های مکتب عاشیقی ارومیه 

محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه اجرای مقام های این مکتب با خالقیت 
همراه است، گفت: این مقام ها به صورت تجربی توسط 
به صورت  آنها  یادگیری  و  می شود  گرفته  یاد  عاشیق ها 
نت های موسیقی دشوار است و از سال های دور اساتید این 
هنر با استفاده از تجربه خود این مقام ها را به شاگردان و 

هنرآموزان خود یاد داده اند.
به گفته وی عاشیق مهارت های آواز، سازنوازی، سخن دانی، 
شاعری، فن بیان و حرکت های متناسب در عاشیق نوازی را 

به معرض نمایش می گذارد.
'عاشیق علی' با بیان اینکه در مکتب های دیگر آالت موسیقی 
به این هنر آمیخته شده و اصالت آن را تحت تأثیر قرار داده 
است، افزود: در مکتب عاشیقی ارومیه ساز ' قوپوز' تنها آلت 

موسیقی برای هنرنمایی عاشیق بوده و از این نظر منحصر 
بفرد است.

وی وجود تنها یک ساز در این هنر را موجب افزایش تمرکز 
هنرمند عاشیق و مخاطبان و همچنین لذت بردن بیشتر از 

اشعار و هنر آواز عاشیق دانست.
مسوول کانون عاشیق های حوزه هنری آذربایجان غربی نیز با 
بیان اینکه تکنوازی، غیر ریتمیک بودن مقام ها و کالمی بودن 
موسیقی ارائه شده از شاخصه های اصلی مکتب عاشیقی 
ارومیه به شمار می رود، گفت: با وجود اینکه مکتب های 
دیگر موسیقی عاشیقی وابستگی زیادی به ساز دارد، پایه 

اجرای این مکتب بیشتر بر شعر و آواز استوار است.
این  بفرد  منحصر  ویژگی های  از  افزود:  علیزاده  داریوش 
مکتب می توان به مجموعه ای نزدیک به 40 داستان مختص 
آن اشاره کرد؛ داستان هایی که اصالت خود را از بدو پیدایش 

حفظ کرده و از عاشیقی به عاشیق دیگر منتقل شده است.
ارومیه  عاشیقی  مکتب  در  داستان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جایگاه ویژه ای دارد و روشی برای انتقال مفاهیم عرفانی، 
حماسی و عاشقانه است، اضافه کرد: این داستان ها ریشه در 
باورهای کهن مردم آذربایجان دارد و در بیشتر موارد آمیزه ای 

از ارزش های مختلف دینی و اسطوره ای است.
وی ادامه داد: احترام زن و شوهر نسبت به یکدیگر و حفظ 
حدود شرعی، حفظ جایگاه زن در جامعه آن روز، ارج 

نهادن به جایگاه همسر در روزگاری که مردساالری حاکم 
بود و ارزش نهادن به حریم خانواده از مشخصه های اصلی 

داستان های عاشقانه در این مکتب است.
وی بابا لیسان و قربانی را جزو داستان های عارفانه، شاه 
اسماعیل، گلزار، اصلی و کرم، غریب، شاه صنم و جمشید 
شاه را جزو داستان های عاشقانه و مجموعه داستان های 

کوراوغلو را از داستان های حماسی این مکتب برشمرد.
کانون  سایه  در  ارومیه  عاشیقی  مکتب  علیزاده،  گفته  به 
سال  در  غربی  آذربایجان  هنری  عاشیقی حوزه  موسیقی 
1389 شمسی حیات دوباره یافت و در زمان حاضر 110 

نفر هنرمند موسیقی عاشیقی عضو این کانون هستند به 
طوری که عاشیق حامد صمدی با 15 سال خردسال ترین و 
عاشیق یوسف اوهانس با 92 سال سن کهن سال ترین عضو 

این کانون هستند.
آذربایجان غربی  کانون عاشیق های حوزه هنری  مسوول 
بیان کرد: حفظ و توسعه موسیقی غنی عاشیقی، شناسایی 
و  هنری  تولیدات  هنری،  ناب  استعدادهای  پرورش  و 
بستر  و  عاشیق ها  معیشتی  و  هنری  وضعیت  ساماندهی 
سازی جهت حضور خانواده ها و جوانان برای استفاده از 
این موسیقی با برگزاری جشنواره ها و برنامه های ویژه هنری 
آذربایجان  در  عاشیق ها  کانون  برگزاری  اصلی  اهداف  از 

غربی است.

نواز سراسر استان  افزود: شناسایی هنرمندان عاشیق  وی 
از سال 83 تاکنون، گردآوری 54 مقام موسیقی عاشیقی 
باقیمانده از کل 72 مقام این نوع موسیقی و ارائه آنها در قالب 
آلبوم موسیقی 'اورمودان گلن سسلر' و برگزاری هفتگی و 
منظم موسیقی زنده عاشیق نوازی از گام های ارزنده ای است 
که کانون موسیقی عاشیقی آذربایجان غربی برداشته شده 

است.
وی اضافه کرد: موسیقی عاشیقی صرفًا یک هنر نیست 
بلکه آمیخته با مسلک و حرفه خاص است؛ هنر عاشیقی 
شناسنامه آذربایجان محسوب می شود و در هرجای جهان 
که ترک زبانان زندگی می کنند، موسیقی عاشیقی نبض تپنده 

آن منطقه است.
به  'آشیق' هنرمندی است که  یا  'عاشیق'  ایرنا  به گزارش 
بسیار  اجرای موسیقی عاشیقی می پردازد و در سال های 
دور به عاشیق، اوزان و در خراسان شمالی بخشی می گفتند؛ 
اوزان عالم به علم های روز و نوازنده ساز بود و تجربه های 

سفر خود را در قالب شعر ارائه می کرد.
 14 سیم،  هفت  دارای  و  دارد  نام  قوپوز  عاشیق ها،  ساز 
پرده و 72 مقام به شمار می رود و مصری، دوبیتی، حلبی، 
سیاستاپل، تجنیس، دیوان، تاجری، غربتی و امراهی از جمله 

مقام های عرفانی و اجتماعی این نوع موسیقی است.
عباس  مصطفی،  دوللو  هارطون،  قول  مسکین،  بالوولو 
که  هستند  شاعرانی  جمله  از  قاسیم  خسته  طوفارقانلی، 

عاشیق ها اغلب از شعرهای آنان استفاده می کنند.
محمد  زاده،  وهاب  درویش  اباذر،  دوللو  سلیمی،  فرهاد 
یوسف  خان،  مراد  عزیز  طالبی،  اصالن  دهقان،  حسین 
اوهانس، اسمعلی لطفی، نباتعلی علیزاده و علی کریمی قره 

آغاجی از جمله عاشیق های بنام آذربایجان غربی هستند.
استاد عاشیق نواز به منظور رسیدن به حقیقت خداوندی، 
سر  پشت  را  معرفت  و  شریعت  طریقت،  مرحله های 
می گذارد؛ طریقت یعنی شناسایی راه انسانیت، شریعت یعنی 
آشنایی با آموزه های اسالمی و سرانجام معرفت به معنای 
تبلیع انسانیت و آموزه های دینی به واسطه شناخت خدا و 

رسیدن به اوست.
در این نوع موسیقی پیام انسانیت و انسان بودن که در قالب 
هنر موسیقی به مخاطب منتقل می شود، حائز اهمیت بوده و 

هدف اصلی رسیدن به خداست.
تبلیغ دین و به شور آوردن جنگجویان با ساز، شعر و داستان 
در میدان های جنگ از وظایف اصلی این نوع موسیقی در 

طول تاریخ بوده است.

گزارش از: توحید محمودپور
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جنگ ها و فتوحات نادرشاه در قفقاز

  █◄ آذربایجان )اّران و شروان( ونادرشاه:
تاریخ،  با  نزدیک  پیوندهای  دارای  شروان  و  اران 
فرهنگ و تمدن ایرانی بوده و برای سده ها در حوزه 
نفوذ حکومت های ایرانی قرار داشتند. اّران و شروان 
در دوره باستان به زبانهای یونانی و التینی آلبانیا )که 
از نظر تاریخی با اّران و شروان منطبق است( و به 
ارمنی اغوانیک و درمنابع اسالمی به صورت الران و 
اّران آمده است. )مینورسکی، والدیمیر فئودوروویچ، 
تاریخ شروان و دربند، ترجمه محسن خادم، ص 18( 
شروان ناحیه ای بوده وسیع در شمال اّران و مغرب 
بحرخزر و شرق رود کر. درقدیم مرکز فرمانروایی 
تا  ساسانیان  عهد  اواخر  از  که  بود  شروانشاهیان 
زمان صفویه در آن سرزمین و نواحی آن حکومت 
داشتند و شهر شماخی مدتی کرسی نشین آنجا بود. 
)شروانی، حاج زین العابدین، ریاض السیاحه، ص 
51( حکام محلی شیروان )اّران و شروان( پس از 
مدتی وابستگی به حکومت صفویه سرانجام در سال 945 ه. ق 
)9-1538 م( به صورت قطعی از فرمانروایی برکنار شدند باکو 
چند سال بعد سال 958 توسط قزلباش ها تسخیر شد. )بیانی، 
دکتر خانبابا، تاریخ نظامی ایران، جنگ های دوره صفویه، ص 
14( این امر باعث یکپارچگی سیاسی اّران و شروان با ایران شد. 
صفویان تقسیم بندی های جدید در ایالت های خود به وجود 
آوردند، منطقه اّران وشروان نیز در این تقسیم بندی ها لحاظ شد. 

که شامل بیگلربیگی های زیر بود:
بیگلربیگی های شیروان: شامل باکو، شکی، قوبا و سالیان.

بیگلربیگی های قره باغ: شامل گنجه، پرتو، برگشاد، لوری و 
جوانشیر. )تراب زاده، منیژه و دیگران، ماهیت تحوالت در آسیای 
مرکزی و قفقاز، ص 51( در اواخر دورهٔ صفویه که افغان ها 
بر ایران یورش آورده بودند و عثمانی ها قفقاز و آذربایجان را 
در تصرف داشتند، سرداری از خراسان به نام نادر به مقابله با 
دشمنان پرداخته و پس از بیرون راندن افغان ها، ارتش عثمانی 
را در جنگ کرکوک در 26 اکتبر 1733/ 1146 شکست داده و 
طی قراردادی با احمدشاه از دولت عثمانی تعهد گرفت که آن 
کشور متصرفات ده سالهٔ اخیر خود را پس دهد. سلطان عثمانی 
)محمود اول( از تصویب قرارداد خودداری کرده و سپاهی را به 

فرماندهی عبداهلل پاشا کوپرو اوغلو به جنگ نادر فرستاد.
 نادر در نامه ای که برای حاکمان عثمانی نوشته چنین می گوید:

ایام که هنگام اعالم دولت شیعیان حیدر  این  این در  ))بنابر 
کّرار و طلوع طلیعه ملت هشت و چهار است، به امداد بواطن 
قدسی مواطن ائمه طاهرین، رایات فیروز عالمات سعادت قرین 
پرتو افکن بالد آذربایجان گردیده، بر عالمیان روشن است که 
ممالک مذکور خانه سیصد ساله قزلباش )بوده( و به تصاریف 
ادوار زمان و تطرق حدثان به تصرف اولیای دولت آل عثمان 
درآمده…")مروی، محمدکاظم )وزیر مرو(، عالم آرای نادری، 
به تصحیح محمد امین ریاحی، ص 380( در 1735 م/ 1148 ق 

نادر عثمانیان را از آذربایجان و قفقاز بیرون رانده و برای تعیین 
تکلیف سلطنت به دشت مغان وارد شد.

نادر پس از رسیدن به پادشاهی از صمیم قلب خواهان صلح 
گشت وهنگامی که مذاکرات در شرف قطع شدن بود نظر خود 
را به صورت پیشنهاد منطقی تر به نمایندگانش ابالغ نمود: 1- 
باب عالی باید از ادعاهای خود در گرجستان وایروان وتبریز )با 
توابع ومضافت این شهر( و در ارمنستان چشم پوشی کند. 2- 
پس از انعقاد قرارداد، ترک ها حق ندارند اسرای ایرانی وگرجی 
را در بازارها به معرض فروش بگذارند. )امیر خانی، محمد باقر، 
تاریخ نادرشاه، ص 167( ولی دولت عثمانی به این پیشنهادها 
توجهی ننموده ودر پی غارت ویغمای شهرهای اّران وشروان 
بود. در این مناطق به علت این که عثمانی ها در جواب دادن به 
سفیران نادر مبنی بر تخلیه شهرهای تصرف شده اتالف وقت 
می کردند، نادر به جانب اردبیل حرکت کرد. یکی از امیرانی 
که قباًل به خالی کردن شهرها متعهد شده بود سرخای خان 
لزگی بود که در آن وقت از طرف دولت عثمانی والیت شیروان 
وداغستان را داشت. نادر نامه ای برای او فرستاد اما او دستور داد 
قاصد را کشتندوجوابهای نامربوط نیز داده بود به همین علت 
میرزا  آبادی،  )استر  داد.  قرار  اولویت  در  را  فتح شیروان  نادر 
مهدی خان، سرگذشت نادرشاه، تلخیص وبازنویسی جهانگشای 
نادری، مجید اشرفی، ص 89( شروان همراه با دیگر ایالت قفقاز 
در 1578 م به دست عثمانی افتاد وسرانجام سلطان عثمانی پس 
از یک سلسله نبرد با نتایج متفاوت در صلح 1590 م آن منطقه را 
به ایران واگذار کرد. عثمانی ها شروان را به چهارده سنجق تقسیم 
کردند، که از شمال غربی تا شکی واز جنوب شرقی تا باکو یعنی 
عماًل همه شروان قرون میانه را در بر می گرفت. فقط بعد از آنکه 
نادرشاه با نیروی نظامی عثمانی را عقب راند، شماخی را در 22 
اکتبر 1734 باز پس گرفت. )رحمتی، دکتر محسن، ترجمه مقاله 
شروان از دایره المعارف اسالم )باسورث بارتولد(( در اواخر 
سال 1145 ه.ق نادر که هنوز رسمًا سلطنت را تصاحب نکرده 
بود ولی به جای عباس سوم فرزند شاه طهماسب ثانی حکومت 
واقعی را در دست داشت به عثمانی ها که اشرف افغان در سال 
1727 م طی مصالحه ای با اشرف در ضمن شناسایی وی به 
پادشاهی ایران برخی والیات و از جمله نخجوان را متصرف 
شده بودند حمله کرد وبعد از یک سال جنگ بی امان که اوضاع 
سیاسی دربار قسطنطنیه را هم تحت الشعاع خود قرار داد در 
دسامبر 1733 )1146 ه.ق( بین ایران وعثمانی ترک مخاصمه 
اعالم شد و تمامی متصرفات سابق عثمانی ومن جمله نخجوان 
هم به ایران مسترد گشت، اما در پی کارشکنی عثمانی ها نادر 
در کنار نخجوان در باغ آورد عثمانی ها را دوباره شکست داده 
و نخجوان و ایروان و... دوباره به طور کامل به ایران ملحق 
شد. )ایرانشهر، ج 1، ص 454 – نوایی، عبدالحسین، نادرشاه 
وجانشینانش، ص 23( اما بر اثر عدم توجه نادر به مسائل خانات 
امیر نشین غرب وتوجه بیش از اندازه اش به شرق وهند، در 
1747 م، مردم آذربایجان ونخجوان یاغی گشته )همان منبع، ص 
261( و باشورشیان گرجستانی برعلیه نادر همراهی می نمایند، 
که نادر را وامی دارد در سال 1158 ه. ق )1745 م( هجومی 
بدان نواحی داشته باشد، بعد از قلع وقمع یاغیان، ارامنه آنجا را 
که به زعم وی تحریک مردم نخجوان از اندیشه آنها بود با بستن 
مالیات سنگین بر مردم و آرام کردنشان، در دسته های منظم و 
نامنظم به کالت در شمال خراسان کوچ می دهد و نخجوان تنها 

شامل مسلمانان می شود.
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دانستنی های اعتیاد
حفظ روابط محبت آمیز درمیان اعضای خانواده یکی از موارد 

مهم در پیشگیری از اعتیاد است.
• والدین گرامی: افت تحصیلی، ترک تحصیل و بیزاری از 
مدرسه و محیط آن، از عوامل خطر مصرف مواد در نوجوانان 

می باشد.
• در یک خانواده سالم، ضروری است که والدین: در کنار 
فرزندان باشند، برای آنان وقت وانرژی بگذارند و بر کارها و 

فعالیت های آنها نظارت و سرپرستی داشته باشند.
• آیا می دانید: ورزش و پر کردن اوقات فراغت تا حد بسیار 

زیادی از گرایش افراد به اعتیاد جلوگیری می کند.
• والدین گرامی: برای سالمت جسمی و روانی کودک خود 
و جهت جلوگیری از بروز اعتیاد وقت کافی برای تفریح و 

ورزش کودکان به وجود آورید.
• والدین گرامی: آیا می دانید کودکان کم تحرک و بی نشاط 
کاندیدای اعتیاد هستند در حالی که با مقداری صرف وقت 
می توانید فضای مناسبی را برای بازی و رشد آنان فراهم آورید.
• تقویت و گسترش آموزه های دینی و اخالقی در خانواده، 
مصونیت فرزندانمان را در جامعه در مقابل انواع آسیب های 

اجتماعی از جمله اعتیاد، تضمینم ینماید.
• قهرمانی و پهلوانی در ورزش در پرتو سالمت جسمانی، 

روانی و اخالقی حاصلم یگردد.
دنیای  کننده  به  نها تخری  موادمخدر و روانگردا  • مصرف 

آرزوهای فرزندانمان است.
• سالمتی، نشاط و امنیت پیام اصلی جام جهانی فوتبال است و 

این مهم در جهانی عاری از موادمخدر
امکان پذیر است.

• اعتیاد زلزله ای خاموش که با قدرت تخریب چندین برابری، 
خسارات هنگفتی را به فرد، خانواده و جامعه

وارد می سازد.
 • ورزش یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از اعتیاد در جوانان 
است. • امید به آینده ای درخشان با پرهیز از مصرف موادمخدر 

انواع گناه   آثار گناهان بر زندگی انسان ها ﴿2﴾
2- گناهان صغیره:

بعد از گناهان کبیره گناهان صغیره ای قرار 
دارد که حرام بودن آن ها ثابت و قطعی 
و  »لمم«  را  آن ها  مقدس  شارع  و  است 
»محقرات« نامیده است. شاید کسی نتواند 
در یک زمان از تمام گناهان صغیره در 
گناهان  با  به همین جهت  و  باشد  امان 
کبیره فرق دارند و در حدیث صحیح آمده 

است:
نماز  تا  جمعه  نماز  پنجگانه،  »نمازهای 
جمعه بعد، روزهٔ رمضان تا روزهٔ رمضان 
سال بعد، باعث محو گناهانی می شوند که 

در فاصلهٔ آن ها انجام گرفته است 
به شرط این که از ارتکاب گناهان 

کبیره دوری شده باشد.«
کثرت  علت  به  صغیره  گناهان 
انواع، تمام انسان ها به آن ها مبتال 
می گردند و به همین خاطر است 
توصیف  در  متعال  خداوند  که 
دوستان نیکوکار و برگزیدهٔ خود 
می فرماید: آنان از زشت کاری ها 
و گناهان کبیره اجتناب می ورزند 
و نمی فرماید که از گناهان صغیره 

هم دوری می جویند.
 چرا خداوند ما را در برابر گناهان 

صغیره تنبیه نمی کند؟
سر مطلب آن است که مؤاخذه 
نشدن در برابر گناهان صغیره پس 
گناهان  تمام  از  کردن  دوری  از 
کبیره، فضل و رحمتی از طرف 
یک  هر  برای  وگرنه  خداست 
الهی؛ کبیره و صغیره،  از نواهی 
استحقاق عقوبت عقاًل ثابت است 
و ظاهر است که مورد فضل خدا 

کسی است که از جاده? بندگیش بیرون 
نرود و کسی که اهل عجب و ناز است 
به  را  خدای  و  حقارت  به  را  خود  و 
عظمت نشناخته و به همین جهت گناه 
خود را هیچ می بیند، مورد فضل خدا قرار 
نمی گیرد بلکه چنین کسی سزاوار خذالن 

و انتقام است.
فرموده:  السالم(  )علیه  صادق  حضرت 
»بترسید و پرهیز کنید از گناهانی که حقیر 
و کوچک گرفته شده است. راوی گفت: 
)علیه  امام  است؟  کدام  ذنوب  محقرات 
می کند  گناهی  شخص  فرمود:  السالم( 
پس می گوید خوشا به حال من اگر جز 
گناه  این  پس  باشم  نداشته  گناهی  این 
کوچک و ناچیز است.«)بحار االنوار، ج 

73، ص 353(
فهرست گناهان صغیره:
- نگاه کردن به نامحرم.

- تنها نشستن با زن اجنبی.
- لعنت گفتن بر انسان و یا حیوان.

- سخن گفتن در وقت خطبه جـمعـه و 
عیدین.

- نشست و برخاست با افراد و اشخاص 
فاسق وفاجر.

- شنیدن غیبت مسلمان وسکوت کردن 
دربرابرغیبت کننده.

- در خنده وشوخی افراط نمودن واز حد 
تجاوز کردن.

در  ناپــاکی  و  نجاست  کردن  داخل   -
مــسجـد.

- روزه گرفتن در ایـام مـمنـوعـه.
- فـحـش گـفتن و زبان درازی کردن.

انسان  از  و  باطل  از  کردن  طرفداری   -
ظالم.

وقت  در  وجنس  مال  عیب  پوشیدن   -
فروختن آن.

- اراده خالف وعده، در وقت وعده کردن 
به کسـی.

- تأخیر در پرداخت زکات و رفتن به حج 
فرضی بدون عذرشرعـی.

- جلوی گیری از ورود اشیاء خوردنی و 
مورد نــیاز مردم )گندم ...( جهت گران 

فروختن.
- ترک سخن گفتن با برادرمسلمان بیش 

از سه روز بدون عذرشرعی.
- بدون از تحقـیق از جانب کسی دعوا 

کردن و دفاع نمودن.
- اداء کردن زکات از مال پست و خراب.

- حـسـودی کــردن با دیگران.
- بد گـمانـی نسبــت به مــسلـمانان.

- راز کسـی را به دیگران افــشاء کـردن.
- انـداخــتن نـجـاســـت و پـلـیدی در 

راه مـــردم.
او  از  امـام قرار دادن کسی که، مردم   -

راضــی نیسـتـنــد.
- گــفتگـو و سخـن دنـیوی زدن در 

مــسجد.
- نماز خواندن در اوقات مکــروه.

- راه رفتـن با فــخر و تـکبر.
عبادت و دعا یکی از راه های جلوگیری 

از گناه می باشد
بالهایی که انواع گناه بر سرمان می آورد:

گناه، آثار وضعی فراوانی را در پی دارد که 
این امر از مسّلمات است و کردار انسان، 
چه خوب و چه بد، انعکاس هایی 
در همین دنیا دارد. خدای سبحان 
ما  »َو  می فرماید:  کریم  قرآن  در 
َفبِما کَسَبْت  ُمصیَبٍة  ِمْن  َأصاَبکْم 
هر  کثیر«؛  َعْن  یْعُفوا  َو  أَیدیکْم 
بخاطر  برسد  شما  به  مصیبتی 
اعمالی است که انجام داده اید و 

بسیاری را نیز عفو می کند!
گناه،  وضعی  آثار  از  مقصود 
اثرات عینی و آشکاری است که 
معصیت حق تعالی در همین دنیا 
دارد  پی  در  جامعه  و  فرد  برای 
که به برخی از آن پیامدها اشاره 

می شود:
- یأس و ناامیدی: - بیم و ترس 
- عدم استجابت دعا - افتادن از 
چشم خوبان - نزول بال و آفت 
باران  نباریدن  و  خشکسالی   -
- کوتاهی عمر - فقر و گناه - 

تسلط اشرار و ستمگران
راه مبارزه با گناه:

همه ما خواهان سالمت و سعادت 
و نیکبختی در دنیا و قرار گرفتن در قرب 
در  اولیاء خدا  با  محشور شدن  و  الهی 
و  حرکت  بستر  در  اما  هستیم.  آخرت 
تالش در جهت رسیدن به اهداف متعالی 
آلودگی  و  گناه  گرداب  در  بعضًا  فوق 
می لنگیم،  می لغزیم،  می شویم.  گرفتار 
می مانیم. هر بار تصمیم بر عدم تکرار گناه 
و لغزش می گیریم. توبه می کنیم. اما بار 
دیگر گرفتار می شویم. چه کنیم که با گناه 

مبارزه کنیم؟
- کنترل فکر و اندیشه - کنترل چشم و 
گوش - کنترل ارتباط و سخن - ازدواج 
عامل آرامش - حجاب حافظ عّفت و 
پاسدار کرامت - عبادت و دعا - انتخاب 
دوستان  از  دوری   - صحیح  الگوهای 
ناباب - محّبت اهل بیت )ع( - یاد خدا 
و نعمت های او - یاد مرگ و قیامت - 

عبرت گیری و پندآموزی

فراماسونری یعنی چه؟ برخی از 
نمادهای فراماسونری)1(

نخستین ایرانی که به عضویت فراماسونری درآمد، میرزا 
عسکرخان ارومی بود

فراماسونری به سازمان های برادری پراکنده و مستقل گفته 
مرکز  و  نیستند  واحد  سازمان  یک  کانونها  این  می شود. 
خاصی در جهان ندارند که آن را ریاست کند. ریشه های 
کهن این کانون ها در اروپای غربی )به ویژه انگلستان و 
فرانسه( است و به پیمان های برادری اصناف سنگ تراشان 
از  که  می گردد  بر  مِیسونری  یا  بّنا   )Stonemasones(
اواخر قرن چهاردهم )همزمان با عصر نوزائی رنسانس( 
با مشتریان و  معلومات سنگتراشان و روابط تجاری شان 

دولت را نظم داده و بهبود بخشیدند.
پیشه وری  که  گرفت  شکل  نظری  فراماسونری  بعدها 
)صنعت گری و صنایع دستی( سنگ تراشی فیزیکی در آن 
به حاشیه رفته و پیمان برادری و پایبندی به رسوم در آن 
 free stonemason برجسته شد. واژه فراماسونری از
در انگلیسی به معنی سنگ تراش آزاد یا بّنای سنگ تراش 
آزاد و از franc-maçonnerie در فرانسوی به معنی 

سنگ تراش درستکار گرفته شده است.
که  می گویند  ماسون  یا  فراماسون  فراماسونری،  عضو  به 
تلفظ  و  بزرگ   M با خاص  صورت Mason)اسم  به 
صحیح مِیُسن( نوشته می شود؛ از این رو این واژه خاص 
به همین صورت به زبان های دیگر مانند ترکی استانبولی 
انتقال یافته است. پایه ها یا درجه های فراماسونری و سیستم 
رتبه بندی آن از سه رتبه اصناف پیشه وری قرون وسطی 
 ،)Apprentice( مبتدی  یا  کارآموز  شامل  شده  گرفته 
رفیق یا همکار )Journeyman یا Fellow که در حال 
حاضر به آن Fellowcraft می گویند( و استاد ماسون این 
درجه ها توسط پیشه وری )craft( یا لژ آبی فراماسونری 
ارائه می شود. درجه های بیشتری نیز هستند که بر اساس 
حاضر  حال  در  و  متفاوتند  محلیت  و  حاکمیت  قلمرو 
بواسطه گروه های مختلف از درجه های پیشه وری مدیریت 

می شوند.
مصر باستان، منشأ فراماسونری:

فراماسونری عمدٔه تعلیمات خود را از حکومت طاغوتی 
و شیطانی مصر باستان کسب کرده است، هر چند تعالیم 
اندکی نیز از بقیٔه حکومت های الحادی فرا گرفته است. در 
فرعون های مصر  پای حکومت طاغوتی  رد  هر صورت 

باستان را می توان در سراسر تعالیم ماسونی یافت.
 شواهد که در ادامه می آید بر این مدعا صحه می گذارند:

نقوش اهرام، مجسمه های ابوالهول و همچنین نوشته های 
هیروگلیف در سراسر لژها و نشریات ماسونی به چشم 

می خورد.

نحوه برخورد با نوجوان سیگاری)1(
نحوه برخورد والدین با نوجوانان سیگاری

این قضیه  به خانه آمده اید و متوجه  تا بحال سر زده   
است؟  کشیده  سیگار  پسرتان  یا  و  دختر  که  شده اید 
می خواهید تصمیم بگیرید کاری بکنید اما آیا می دانید 
درست ترین برخوردها در برابر سیگار کشیدن فرزندتان 
موجب  کنید چون  تنبیه  را  او  می خواهید  آیا  چیست؟ 
سرافکندگی شما شده است یا اعتبار و شهرت شما را 
تصمیم  آیا  است؟  داده  قرار  تأثیر  تحت  کارش  این  با 
گرفتید که صبر پیشه کنید و به روی فرزندتان نیاورید 
شما  دست  از  و  بیاید  وجود  به  بینتان  بحثی  مبادا  که 
ناراحت شود؟ واقعًا نحوه برخورد درست با نوجوانان 

سیگاری چیست؟
نوجوانان سیگاری:

آینده ای  خود  ذهن  در  همیشه  والدین  از  بسیاری 

همیشه  و  می بینند  فرزندانشان  روی  روبه  را  درخشان 
تالش می کنند بهترین ها را برای فرزند خود محیا کنند تا 
بتوانند رویاهای آن ها تحقق پیدا کند ولی بعضی مواقع 
رفتاری از فرزندانشان سر میزند که آن چنان ترسی به 
که  می شود  گرفته  حالشان  آنقدر  و  افتد  می  جانشان 
بدترین عاقبت ها جلوی چشمنشان جان می گیرند. مثل 
هنگامی که سیگار در جیب فرزندشان پیدا می کند و یا 
متوجه بوی سیگار از دهان او می شوند، در این مواقع 
نمی دانند واقعًا چگونه رفتار کنند و شاید هم خودشان 
را سرزنش کنند در این مقاله ما به شما نحوه برخورد با 
نوجوانان سیگاری را آموزش می دهیم با ما همراه باشید.

علل گرایش نوجوانان به سیگار و یا قلیان:
نمایی  خود  جنبه  بیشتر  نوجوانان،  در  سیگار  استعمال 
می گیرد.  صورت  لذت  کسب  برای  آرام  آرام  و  دارد 
آغاز مصرف سیگار در سنین جوانی و میانسالی ممکن 

ولی  باشد؛  نداشته  فرد  بر خلقیات  تأثیر چندانی  است 
یعنی  سالگی  بیست  از  قبل  تا  سیگار  استعمال  تجربه 
در بحرانی ترین سنین نوجوانی، به این سبب که دوران 
شخصیت سازی نوجوان است و هر تجربه ای را تا آخر 

عمر فرا راه خود قرار می دهد، بسیار خطرناک است.

سیگار،  به  نوجوانان  آوری  روی  اصلی  دالیل  از  یکی 
کنجکاوی در امتحان کردن آن است که اغلب ازطریق 
دوستان و همساالن تبلیغ می شود و آرام آرام برای ادامه 
این تجربه، بهانه های دیگری نیز فراهم می شود. برخی 
از نوجوانان برای مخالفت با خانواده و رفع حقارتها به 
این کار دست می زنند و می خواهند از این طریق اعتماد 
با گروه همساالن  بیشتری کسب کنند. رقابت  به نفس 
از طریق خود نمایی، بزرگ ترین دلیل شایع برای آغاز 

کشیدن سیگار است.
بسیاری از پسران نوجوان سیگاری، عقیده دارند که با 
هر پکی که به سیگارمی زنند، احساس مردانگی می کنند 
و این شیوه به زودی جزئی از شخصیت آن ها می شود. 
در  زیادی  تأثیر  نیز  اطرافیان  و  مادر  و  پدر  از  تقلید 
سیگاری شدن نوجوان دارد. اضطراب، تنش، محرکهای 
عمده  عوامل  خانوادگی  ناراحتی های  و  روانی  شدید 

زمینه ساز برای روی آوردن به سیگار هستند.

روش های صرفه جویی آب در خانه
هنگام شستشوی دست و صورت، شیر آب را با فشار 

باز نکنید
آب مایه حیات است و کمبود آن زندگی موجودات زنده 
روی زمین را به خطر می اندازد. امروزه، مردم جهان با 
کمبود آب نوشیدنی تمیز و سالم مواجه هستند و تقریبًا 
یک بیلیون نفر از مردم کشورهای در حال توسعه به آب 

سالم دسترسی ندارند.
 امروزه، مردم جهان با کمبود آب نوشیدنی تمیز و سالم 
مواجه هستند و تقریبًا یک بیلیون نفر از مردم کشورهای 

در حال توسعه به آب سالم دسترسی ندارند.
باید  هستیم،  برخوردار  کافی  آب  موهبت  از  که  ما 
روش های درست مصرف کردن آن را بیاموزیم و از این 

مایع با ارزش محافظت کنیم.
 با روش های زیر می توانید از آب به اندازه نیاز استفاده 

کنید و در عین حال آن را بیهوده هدر ندهید:
• لوله هایی که احتمال نشت دارند را تعمیر کنید. ریختن 
یک قطره آب در دقیقه به مفهوم هدر رفتن حدود 2000 

لیتر آب در سال است.

• هنگام مسافرت رفتن، لوله اصلی شیرآب را ببندید تا 
نبود  نشتی داشت، در  یا  ترکید  لوله ای  اگر در خانه 

شما آب هدر نرود.
• لوله های آب گرم را عایق بندی کنید. این کار در 
گرم  لوله  درون  آب  که  می کند  کمک  سرما  فصل 
بماند و شما مجبور نباشید برای رسیدن به آب گرم، 
شیر آب را باز بگذارید. اما اگر گاهی مجبور شدید 
ظرفی  بمانید،  گرم  آب  منتظر  و  بازکرده  را  شیرآب 
آبکشی  برای  اولیه  سرد  آب  از  و  داده  قرار  آن  زیر 
ظروف یا شستن سبزیجات و آبیاری گلدان و باغچه 

استفاده کنید.
• آب های راکد و اضافی، مانند آب پارچ را که روی 
میز غذا مانده دور نریزید و برای آبیاری گلدان ها یا 

باغچه تان استفاده کنید.
• دوش حمام را از نوع کم جریان انتخاب کنید. استفاده 
صرفه  درصد   75 حدود  موجب  دوش هایی  چنین  از 
جویی در مصرف آب می شود و البته تا آنجا که امکان 
دارد زمان دوش گرفتنتان را به حداقل، مثاًل 3 تا 5 دقیقه 

برسانید.
حتی در شرایط بحران کم آبی می توانید مانند نظامی ها 

حمام کنید.
ببندید  را  دوش  می زنید،  صابون  را  بدنتان  وقتی  یعنی 
و موقع آبکشی آن را باز کنید. گاهی استفاده از وان یا 

تشت در صرفه جویی آب بسیار کمک می کند.
یا  ژل  موهایتان  به  اگر  نشویید.  روز  هر  را  موهایتان   •
نیازی  این  بنابر  نمی زنید،  آرایشی  دیگر  محصوالت 

نیست که آنها را هر روز بشویید.

با این روش نه تنها از حساس و چرب شدن موهایتان 
جلوگیری می کنید بلکه در مصرف آب نیز صرفه جویی 

می شود.
باز  را  شیر  آب  دندان هایتان،  زدن  مسواک  هنگام   •
نگذارید با این کار مقدار زیادی آب به هدر می رود. به 
جای این کار لیوانی پر از آب کرده و پس از مسواک 

زدن، دندان هایتان را آبکشی کنید.
تیغ را زیر آب روان  این که  • هنگام اصالح، به جای 

بگیرید از یک کاسه آب استفاده کنید.
• هنگام شستشوی دست و صورت، شیر آب را با فشار 

باز نکنید بلکه در حد متعادل و حتی کم باز کنید.
زیادی  بسیار  مقدار  به  آب  رفتن  هدر  از  روش  این  با 
جلوگیری می کنید. همین کار را می توانید هنگام شستن 

ظروف انجام دهید.
در ضمن موقع شستن ظروف با اسکاچ و مایع شوینده 

شیر آب را ببندید و موقع آبکشی آن را باز کنید.
همچنین می توانید از یک لیوان مختص به خود استفاده 

کنید تا مجبور نباشید مدام آن را بشویید.
• اگر می خواهید آب نوشیدنی تان خنک باشد، به جای 
باز کردن شیر آب و هدر دادن آن به مدت چند دقیقه، 
تا همیشه آب خنک در  پارچ آبی در یخچال بگذارید 

دسترس داشته باشید. 
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گئجو  ت
صفالی ائو سوواق دامدا دوغولموشام

سارسیدیب غربت – غم ایچره بوغو لمو شام

گولمه دی دنیا اوزومه من ده گولم
گئجه – گوندوز آغالماقدان یورولموشام

سونوندا تاپدیم اوزوم اوز عائیله می
گولدو منه ذهنیم آچیق دورولموشام

فانیدی فانی بو جهان حیات سراب
سون بهاریمدا عشقیله قورولموشام

قرارسیز قوشا بنزیرم بو گونلری
او چمالییام حق یولونا وورولموشام

آتام – آنام ساغ اوالیدی گوره یدی کاش
آل اوپمه یه گلدیمم اورکدن دولموشام

گوزلریم دولدو آغلیرام )مسعود( ا دی
قویمادی ائو صاحیبی قهره سولمو شام

دام – داشیمیز قوچعلینین الینده دیر
نیسان بولودو تک دولوب توتو لموشام

آغالماق ایستیرم گئنه آغال فلک
آغالتدین اوزون ایللری سو اولموشام

مسعود ارباهیمی   )گئجوتی(

قصاص روزگار
فرمانده مردم آزاری، سنگی بر سر فقیر صالحی 
زد، در آن روز برای آن فقیر صالح، توان و فرصت 
قصاص و انتقام نبود، ولی آن سنگ را نزد خود 

نگهداشت.
 سال ها از این ماجرا گذشت تا اینکه شاه نسبت 
به آن فرمانده خشمگین شد و دستور داد او را در 
چاه افکندند. فقیر صالح از حادثه اطالع یافت و 
باالی همان چاه آمد و همان سنگ را بر سر آن 

فرمانده کوفت.
 فرمانده: تو کیستی؟ چرا این سنگ را بر من 

زدی؟
 فقیر صالح: من فالن کس هستم که در فالن 

تاریخ، همین سنگ را بر سرم زدی.
 فرمانده: تو در این مدت طوالنی کجا بودی؟ چرا 

نزد من نیامدی؟
 فقیر صالح: )از جاهت اندیشه همی کردم، اکنون 
دانستم(  غنیمت  فرصت  دیدم،  چاهت  در  که 
)یعنی از مقام و منصب تو بیمناک بودم، اکنون 
که تو را در چاه دیدم، از فرصت استفاده کرده و 

قصاص نمودم(

ناسزایی را که بینی بخت یار 
           عاقالن تسلیم کردند اختیار

چون نداری ناخن درنده تیز
       با ددان  آن به، که کم گیری ستیز

هر که با پوالد بازو، پنجه کرد
        ساعد مسکین خود را رنجه کرد

باش تا دستش ببندد روزگار
       پس به کام دوستان مغزش برآر

چهره منتسب       هب رقه العین

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد
 در میان سخنان و سروده ها، گاه گاهی نکات و ریزه 
کاریهای نویسندگان و شاعران متوجه افکار ماجرا جو و 
پژوهش دوست را به خود جلب می کند. چه بسا نکات 
و گفتارهایی از بزرگان و ادبا قرنهای قرن و برخالف 
حکومت وقت نه تنها به انزوا کشیده نمی شود بلکه زمان 
مدیدی با صیقل و موشکافی افراد اندیشمند بسان کیمیا 
عمل می کند و روز به روز شفاف تر شده و چشمان تیز 
بین اهل ادب را به خود جلب می کند. این نوع افکار در 
طول عمر شاید در همه انسانها به وقوع پیوندد، احتمااًل 
فقط در تصویر متفاوت باشد و شاید هم به مقتضای 

احتیاجات گوناگون عمل نماید.
 یکی از این نمونه نوشته ها، شعر بسیار زیبایی که دائم 
توجه مرا به خود جلب می کرد چنانچه وجود ریزه کاریها 
و صناعات ادبی و تشبیهات غنی ناخود آگاه هر بیننده و یا 

شنونده را مجذوب می ساخت. اکنون این سروده:
»کنج لبینده خال بئر، طره مشکفام ایکی وای سنه کونول 

قوشو، دانه بئر اولدو دام ایکی
هر ایکی نرگسین سنین جام شراب ناب دیر عالمی زیر و 

رو ائدر مست بئر اولسا جام ایکی«
 شعر فوق از شعر فارسی ترجمه شده است که مملو 
از صنایع شعری است و واقعًا زیبا سروده است. وجود 
یکشی و یا اثر قابل تحسین انسان را ناخود آگاه به سوی 
خالق آن می کشاند. لذا بنده نیز خیلی وقت در صدد بودم 
تا شاعر حقیقی این سروده زیبا را بشناسم که روزی در 
حین مطالعه در فضای مجازی خوشبختانه تکنولوژی به 
کمکم رسید و شاعر واقعی این سروده را برایم معرفی 

کرد.
 چهره منتسب به قره العین

شاعر این شعر، ام هانی از زنان شاعر اهل یزد بود. 
پدرش حاج عبدالرحیم خان بیگلربیگی یزدی )زاده 
۱۲۳۷ قمری( از درباریان فتحعلی شاه قاجار بود و از 
بیماری وبای عمومی در شهر یزد درگذشت. ام هانی 
در جوانی ازدواج نکرد ولی در اواخر عمر ازدواج کرد 
و بدون فرزند از دنیا رفت. رجبی، مشاهیر زنان ایرانی 

و پارسی گوی از آغاز تا مشروطه، ص ۲۲
خال به کنج لب یکی ُطره مشک فام دو وای به حال 

مرغ دل، دانه یکی و دام دو
محتسب است و شیخ و من قصه عشق در میان از چه 

کنم مجابشان پخته یکی و خام دو
هر که بگوید این غزل بخشمش از سبیل جان تو سن 

خوش خرام یک استر خوش لگام دو
کان کرم جواد خان کزدل و از کفش برد مایهٔ جود هر 

زمان بحر یکی غمام دو
معروف است که دوستعلی خان ابرقوهی، از خاندان ام 

هانی که او نیز طبعی عالی داشته همین غزل را استقبال 
کرده است:

غیر دو زلف آن صنم بر رخ دلفریب او کس نشنیده در 
جهان صبح یکی و شام دو

بیت زیر به غیر از ام هانی به عفت نسابه و طاهره 
قرةالعین نیز منسوب است.

محتسب است و شیخ و من قصه عشق در میان از چه 
کنم مجابشان پخته یکی و خام دو

عبدالحسین آیتی که قباًل از بزرگان بوده در تاریخ یزد 
می نویسد: »شگفت است غزلی با این همه گفتگو که ام 
هانی سروده و نام جوادخان را در آن ذکر نموده و 
دوستعلی خان هم استقبالش کرده باز مردمان عمدًا یا 
سهوًا آن را به طاهره قرةالعین نسبت داده اند.« رجبی، 
مشاهیر زنان ایرانی و پارسی گوی از آغاز تا مشروطه، 

.۲۲

بهمن نصیرزاده آراز

جشن امضاء کتاب " صد غزل " در ماکو برگزار شد
جشن امضاء کتاب " صد غزل" نوشته شاعر " مهری زاهدی " با حضور 
مسئولین فرهنگی، اساتید اهل قلم، شاعران و نویسندگان در پنجمین نمایشگاه 

کتاب منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
این مجموعه حاصل تالش این شاعر از سال ۱۳۷9 تاکنون بوده و شامل 

۱00 غزل است.
این کتاب در انتشارات سومرنشر تبریز در 500 جلد و ۲۱۲ صفحه به چاپ 

رسیده است.

مهری زاهدی از اعضای فعال انجمن شعر ادب یلدای ماکو و شاعران جوان 
می باشد.

ایشان متولد ۱۳6۱ شهرستان ماکو است؛ وی دانش آموخته کارشناسی رشته 
مدیریت آموزشی از پیام نور ماکو و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد مرند 

در رشته برنامه ریزی درسی است.
جشن امضاء کتاب" صد غزل" به همت نشریه آوای آزاد در سالن اداره برق 

ماکو برگزار شد.

من اوزاخ سفره    یولالان    ن گمی
من اوزاخ سفره یولالنان گمی

سنی ترک ائدیرم بئر لیمان کیمی

قوخما آیرلیخدان بوراخ الیمی
سئوگی آیرلیخدان، گوجلودو واهلل

دونیادا نه قدر سئوگی وار بیل کی
سن منیم دیلیمین ازلی، ایلکی

قوخما آیرلیخدان، اولوم دییل کی
سئوگی آیرلیخدان، گوجلودو واهلل

سن هله بیلمیسن آیرلیخ نه دیر
هر سفر کونلونو سیخیر، ایللدیر

آیرلئخ جیسمیدی، روح سنینله دیر
سئوگی آیرلیخدان، گوجلودو واهلل

قورخولو اینتیظار وار آغالر گوزونده
نئچه یالواریش وار بئر جه سوزونده

بئر گون بیلجکسن ائله سن اوزونده
سئوگی آیرلیخدان، گوجلودو واهلل

نه فرقی، یاخینام یا کی اوزاغام
هله کی سنینم نه قدرساغام

اولسم او دونیادان قایئداجاغام
سئوگی آیرلیخدان، گوجلودو واهلل

گوز یاشی عبث دیر توکوب گئدجم
کونلومو اودالرا یاخیب گئدجم

من سنه، هامی یا ثبوت ادجم
سئوگی آیرلیخدان، گوجلودو واهلل

می پرستان در سر کوی مغان گردند جمع
تیرهای راست در پیش نشان گردند جمع

گر چه درتاریکی شب راه را گم کرد هاند
صبح چون روشن شود این کاروان گردند جمع

گر چه چون برگ خزان امروز بی شیراز هاند
زیریک پیراهن آخر غنچه سان گردند جمع

گر چه هر یک در مقامی الف یکتایی زنند
چون به راه افتند چون ریگ روان گردند جمع

این پریشان قطر هها کز هم جدا افتاد هاند
در کنار لطف بحر بیکران گردند جمع

تنگی صحرای امکان مانع جمعیت است
جمله باهم در فضای المکان گردند جمع

در ته دریای وحدت چون گهرهای صدف
زیر یک پیراهن این سیمین بران گردند جمع

چون بسوزد نور وحدت پرد ههای امتیاز
ثابت و سیار دریک آسمان گردند جمع

چون شود بی پرده خورشید حقیقت آشکار
جمله ذرات جهان دریک زمان گردند جمع

راست کیشان محبت ناوک یک ترکشند
چون گشادی شد به نزدیک نشان گردند جمع

بر فراز ای قهرمان عشق قد چون علم
تا ز اطراف این سپاه بیکران گردند جمع

صائب از درد جدایی خون خود را م یخورم
هرکجا با هم دو یار مهربان گردند جمع

صائبت  تبریزی 

رمان »مردی به نام اُوِه« اثر »فردریک بَکمن« را »»فرناز تیمورازف« به فارسی برگردانده است. این 
کتاب رتبهٔ اول پرفروش های سوئد و نیویورک تایمز را از آن خود کرده و به بیش از ۳۰ زبان ترجمه 

است.  شده  منتشر  روزنامهٔ »اشپیگل« دربارهٔ و 
که از این رمان خوشش آن نوشته است: »کسی 
نخواند.« نیاید، بهتر است اصاًل  کتابی  هیچ 
رمان  این  در  کمیک بکمن   - تراژیک 
مثل  عشق و نفرت را به زیبایی احساس هایی 
و  می کشد  تصویر  انسان و جامعهٔ مدرن را به 

در لفاف طنزی شیرین و جذاب نقد می کند. این کتاب در عین داشتن نثری بسیار ساده و روان، مفاهیم 
عمیقی دربردارد که از چشم های مخاطب پنهان نمی ماند. با این جمله ها وارد جهان داستان می شویم: 
»اُوِه پنجاه ونه سال دارد. اتومبیلش ساب است. با انگشت اشاره طوری به کسانی اشاره می کند که ازشان 
خوشش نمی آید که انگار آن ها دزد هستند و انگشت اشارهٔ اوه چراغ قوهٔ پلیس! جلوی پیشخان مغازه ای 
ایستاده که صاحبان اتومبیل های ژاپنی می آیند تا کابل های سفیدرنگ بخرند. اوه مدتی کمک فروشنده 

را نگاه می کند. سپس جعبهٔ نه چندان بزرگ و 
می دهد.  تکان  صورتش  جلوی  را  سفید 
همون  از  یکی  این  ببینم،  "خب!  می پرسد: 
اوپدهاس؟" فروشنده که مرد جوان ریقونه ای 
است، با تردید نگاهش می کند. معلوم است 
دارد سعی می کند جلوی خودش را بگیرد 
تا جعبه را بالفاصله از دست اوه نقاپد. "بله، 
درسته، آی پد. ولی خیلی خوب می شه آگه 
این جوری تکونش ندین..." اوه طوری جعبه 
را نگاه می کند که انگار نمی شود بهش اطمینان 
شلوار  با  وسپاسوار  یک  جعبه  انگار  کرد. 
ورزشی باشد که همین حاال به اوه گفته "آهای 
رفیق" و سعی دارد یک ساعت مچی بهش 
قالب کند.« فردریک بَکمن، متولد استکهلم، 
از  است.  سوئدی  وبالگ نویس  و  نویسنده 
دیگر آثار پرفروش او می توان به »مادربزرگ 
سالم رساند و گفت متأسف است« و »بریت 
ماری اینجا بود« اشاره کرد. کتاب حاضر را 
نشر »نون« منتشر کرده و در اختیار مخاطبان 

قرار داده است.

 معرفی کتاب

»مردی به نام اُِوه«

ایذن وئر توی گئجه سی من ده سنه دایه گلیم
آل قاتاندا سنه مشاّطه تماشایا گلیم.

سن بو آیلی گئجه ده سئیره چیخان بئر سرو اول.
ایذن وئر من ده دالینجا سورونوب سایه گلیم.
منه ده باخدین او شهال گؤزوله، من قارگون،

جورئتیم اولمادی بئر کلمه تمنّایه گلیم.
من جهنم ده ده باش یاسدیقا قویسام سنیله،
هئچ آییلمام کی دوروب جنّت مأوایا گلیم.

ننه قارنیندا سنله ائگیز اولسایدیم اگر.
ایسته مزدیم دوغولوب بیرده بو دونیایا گلیم.

سن یاتیب جنتّی رؤیادا گؤرنده گئجه لر،
من ده جنتّده قوش اولالم، کی او رؤیایا گلیم.

قیتیلیغ ایللر یاغیشی تک قورویوب گؤز یاشیمیز،
کوی عشقینده گرک بیرده مّصالیه گلیم.

سنده صحرایه مارالالر کیمی بئر چیخ نولوکیـ 
منده بئر صئیده چیخانالر کیمی صحرایه گلیم.

آلالهیندان سن قورخماییب اولسان ترسا،
قورخورام منده دؤنوب دین مسیحایه گلیم.
شیخ صنعان کیمی دونقوز اوتاریب ایللرجه،
سنی بئر گؤرمک اوچون معبد ترسایه گلیم.

یوخ صنم! آنالمادیم، آنالمادیم، حاشا من،
بوراخیب مسجدیمی، سنله کلیسایه گلیم!

گل چیخاق طور تجاّلیه، سن اول جلوه ای طور،
من ده موسا کیمی اول طوره تجاّلیه گلیم.

شیردیر شهریارین شعری الینده شمشیر،
کیم، دئیر من بئله بئر شیریله دعوایه گلیم؟

استاد شهریار

زلفو کیمی آیاغین قویماز اوپم نیگاریم
یوخدور اونون یانیندا بئر قیلجا اعتباریم

انصاف خوشدور ای اشک! آنجاق منی زبون ائت،
ها بؤیله محنت ایله کئچسین می روزگاریم؟

بیلدی تمام عالم کیم دردمند عشقم
یارب هنوز حالیم بیلمزمی اوالً یاریم

وصلیندن آیری نوال قانیم توکولسه گول- گول،
من گلبن خزانم، بو فصل دیر بهاریم

تصویر ائدن وجودوم یازمیش الیمده ساغر
رفع اولماغا بو صورت، یوخ الده اختیاریم

دور ایسته من زمانی، مئی نشئه سین باشیمدان
تورپاق اوالندا یارب! ُدرد مئی ائت غباریم

رسواالریندان اول مه سانماز منی! فضولی!
دیوانه اولماییم می، دونیاده یوخمو عاریم؟

شاعر: مالمحمد فضولی

آتا بابا سؤزلری

اورتولو بازار، دوستلوغو پوزار
٭٭٭٭٭

 آت مینه نین دیر ، کؤینک گئیه نین
٭٭٭٭٭

ذاتی سؤیود اوالنین، بارینی گؤزله مه
٭٭٭٭٭

جاهیل آدام همیشه اؤزونو تعریف ائیله یر
٭٭٭٭٭

پاخیل و طمع کار آدام همیشه 
غملی اوالر٭٭٭٭٭

 آت آلمامیش آخورورنو چک مه
٭٭٭٭٭

 آرپا اکن بوغدا پیچ مز
٭٭٭٭٭

توپالیان رجب حیدرنژاد)یازار(

از هر دست بدهی از همان دست پس می 
گیری | داستان ضرب المثل

در نور کم غروب، زن سالخورده ای را دید که در 
کنار جاده درمانده، منتظر بود

در آن نور کم متوجه شد که او نیاز به کمک دارد
جلوی مرسدس زن ایستاد و از اتومبیلش پیاده شد
در این یک ساعت گذشته هیچ کس نایستاده بود 

تا کمکش کند
زن به خود گفت مبادا این مرد بخواهد به من 

صدمه ای بزند؟
ظاهرش که بی خطر نبود فقیر و گرسنه هم به 

نظر می رسید
مرد زن را که در بیرون از ماشینیش در سرما ایستاده 

بود دید و متوجه آثار ترس در او شد
گفت:  خانم من آماده ام به شما کمک کنم بهتر 

است شما بروید داخل اتومبیل که گرمتر است
ضمنًا” اسم من برایان آندرسون است

فقط الستیک اتومبیلش پنچر شده بود اما همین هم 
برای یک زن سالخورده مصیبت محسوب می شد

برایان در مدت کوتاهی الستیک را عوض کرد
زن گفت اهل سنتلوئیس است و عبوری از آنجا 

می گذشته است
تشکر زبانی برای کمک آن مرد کافی نبود از او 

پرسید که چه مبلغ بپردازد
او  اگر  چون  می پرداخت  می گفت  مبلغی  هر 

کمکش نمی کرد
هر اتفاقی ممکن بود بیفتد برایان معمواًل برای 

دستمزدش تأمل نمی کرد
اما این بار برای مزد نکرده بود برای کمک به یک 

نیازمند کرده بود
و البته در گذشته افراد زیادی هم به او کمک کرده 
بودند. او به خانم گفت که اگر واقعًا می خواهد 
مزد او را بدهد دفعه بعد که نیازمندی را دید به او 
کمک کند و افزود و آن وقت از من هم یادی کنید
خانم سوار اتومبیلش شد و رفت چند کیلومتر 

جلوتر، خانم، کافه ای دید
به آن کافه رفت تا چیزی بخورد. پیشخدمت زن 

پیش آمد

و حوله تمیزی آورد تا موهایش را خشک کند 
پیشخدمت لبخند شیرینی داشت

لبخندی که صبح تا شب سرپابودن هم نتوانسته 
بود محوش کند

آن خانم دید که پیشخدمت باید 8 ماهه حامله 
باشد

با این حال نگذاشته بود که فشار و درد تغییری در 
رفتارش بدهد

آن گاه به یاد برایان افتاد وقتی آن خانم غذایش 
را تمام کرد،

دالری  صد  اسکناس  یک  با  را  صورتحساب 
پرداخت پیشخدمت رفت تا بقیه پول را بیاورد 

وقتی برگشت،

 آن خانم رفته بود  پیشخدمت نفهمید آن خانم 
کجا رفت.

بعد متوجه شد چیزی روی دستمال سفره نوشته 
شده است

با خواندن آن اشک به چشمش آمد چیزی الزم 
نیست به من برگردانی من هم در چنین وضعی 
قرار داشتم شخصی به من کمک کرد همان طور 

که من به تو کمک کردم
اگر واقعًا می خواهی دین خود را ادا کنی این کار 
را بکن نگذار این زنجیره عشق همین جا به تو 

ختم شود
زیر دستمال چهارصد دالر دیگر هم بود آن شب 
او به آن نوشته و پول فکر می کرد آن خانم از کجا 

فهمید که او و شوهرش به آن پول نیاز داشتند
 بچه ماه آینده به دنیا می آمد و آن وقت وضع بدتر 

هم می شد
شوهرش هم خیلی نگران بود همان طور که کنار 
شوهرش دراز کشیده بود به نرمی او را بوسید و 
آهسته در گوشش گفت همه چیز درست میشه 

دوستت دارم برایان آندرسون
از هر دست بدهی از همان دست پس می گیری

  

استاد بالغ صمد زاده متخلص   هب " رافق "

زخم دل
آنانکه پا به روی دل ما گذاشتند
زخمی بر آبگینه دریا گذاشتند

داغی نهاده بر دل نرم و لطیف ما
ما را بسان الله به صحرا گذاشتند

در سوک صد شهبا خموشانه ریخته
ما را ستاره وار به شبها گذاشتند
بستند پای دل به کمن غم فراق
چون بیژنم به چاه تعدا گذاشتند

در عالمی که بوی وفا نیست اندر آن
در حیرتم مرا زچه تنها گذاشتند
بودم مسیح وار، سردار هر زمان
تا در تنور طعن و تبرا گذاشتند

در جعد زلف یار خزیدند خویشتن
ما را اسیر و مانده در اینجا گذاشتند

" رافق" به شعر سحر کنی زان سبب ترا
با رشک و صدجفا به چلیپا گذاشتند



آموزش مزاج شناسی, پرسش نامه مزاج 
شناسی

براساس طب سنتی، جهان نظام طبیعت بر 
پایه چهار عنصر اصلی آفریده شده

مزاج چیست؟
و  سنتی  طب  در  مطرح  موضوعات  از  یکی 
اسالمی که معمواًل در طب جدید مغفول مانده 
است، موضوع مزاج و طبع است. براساس طب 
سنتی، جهان نظام طبیعت بر پایه چهار عنصر 
اصلی آفریده شده، که عبارتند از: آتش، هوا، آب 
و خاک. این چهار عنصر در بدن انسان به چهار 
سودا(  و  بلغم  دم،  صفرا،  اربعه:  )اخالط  خلط 
تبدیل می شوند و هر یک تاثیرات خاصی در بدن 

انسان ایجاد می کند.
بر اساس طب سنتی ُنه نوع مزاج کلی وجود دارد:

۱- مزاج معتدل۲- مزاج سرد ۳- مزاج گرم ۴- 
مزاج تر

۵- مزاج خشک۶- مزاج گرم وتر۷- مزاج گرم 
وخشک

۸- مزاج سرد وتر۹- مزاج سرد وخشک
در انسان ها نیز ممکن است یک رکن بر دیگری 
از  یکی  انسان  هر  مزاج  بنابراین  و  کند  غلبه 
مزاج های سوداوی یا بلغمی یا دموی یا صفراوی 

شود.
 آموزش مزاج شناسی, پرسش نامه مزاج شناسی

با  را  کارهایشان  دارند،  گرم  مزاج  که  افرادی 

می  انجام  بیشتری  سرعت 
دهند

راه های تشخیص مزاج و 
طبع

عالیم مختلفی در کتاب های 
طبی آمده است که افراد می 
مزاج  آن،  اساس  بر  توانند 

خود را بررسی کنند:
به  نسبت  فرد  واکنش   •
خوراکی ها: افرادی که مزاج 
گرم دارند با خوردن گرمی 
دچار مشکل و ناراحتی می 
که  افرادی  طرفی  از  شوند؛ 
خوردن  با  دارند  سرد  مزاج 
بدنی  شرایط  گرمی،  همان 
می  و  کنند  می  پیدا  بهتری 
این  با  توان گفت گرمی ها 

افراد بیشتر سازگار است.
• واکنش فرد نسبت به آب 
و هوا: از نظر آب و هوا نیز 
افرادی  یعنی  است؛  چنین 
که گرم مزاج هستند تمایل 
خنک  هوای  به  بیشتری 
دارند  سال  سرد  فصل  و 
افرادی که سرد مزاج هستند، در هوای گرم  و 
راحت ترند و در فصول گرم احساس راحتی 

بیشتر می کنند.
• خواب و بیداری: اعتدال در خواب و بیداری 
نشانه اعتدال مزاج خصوصا اعتدال در مغز است. 
رطوبت و برودت به خواب بیشتری نیاز دارند. 
خشکی و حرارت موجب »تر« باعث پرخوابی 
می شود. به همین علت افراد با مزاج بیداری)کم 

خوابی( است.
در حالت مزاج عارضی )سوء مزاج(، صفراوی 
ها بیشترین مشکالت خواب را دارند؛ هم دیر 
خوابشان می برد و هم زود از خواب می پرند. 
سوداوی ها نیز در درجۀ بعد دچار مشکل خواب 
هستند. این گونه افراد، در خواب رفتن مشکل 

دارند و معمواًل خوابشان سبک می باشد.
• حاالت نفسانی: قدرت و بلندی صدا، سرعت 
و پیوستگی کالم، زود عصبانی شدن و سرعت 
حرکت، نشانۀ حرارت مزاج هستند. افراد گرم و 
خشک که حرارت زیادی دارند، معمواًل تندخو 
بوده و زود عصبانی می شوند. این افراد، بیقرار، 
تند و تیز، پر کار و فعال هستند و نیز حافظۀ 
خوبی داشته و از قدرت تجزیه و تحلیل باالیی 

برخوردارند.
صاحبان مزاج سرد و خشک، در اوج ثبات بوده 
و کارها را به آرامی و بدون عجله انجام می دهند. 
این افراد معموال درون گرا بوده و کمتر با دیگران 
می جوشند و مستعد افسردگی هستند. اشخاص 
آلود،  ندارند؛ خواب  تر، حافظۀ خوبی  و  سرد 
صبور و خونسرد هستند. افراد گرم و تر، شجاع، 

جسور و خونگرم هستند و به خوبی با دیگران 
ارتباط بر قرار می کنند.

دارند،  گرم  مزاج  که  افرادی  کار:  روش   •
کارهایشان را با سرعت بیشتری انجام می دهند 
در حالی که افراد با مزاج سرد در انجام کارها 
کندترند. گرم مزاج ها تندتر صحبت می کنند و 
سرد مزاج ها با تأنی بیشتر حرف می زنند و کاًل 

کم حرف ترند.
• خواب: در افرادی که مزاج گرم یا خشک دارند، 
خواب کمتر و افرادی که مزاج سرد یا تر دارند 

میزان خواب بیشتر است.
• جـــثه: معمواًل گرم مزاج ها جثه درشت تری 
دارند و رشد بدنی شان )از نظر قدی و عرض 
اما افراد سرد مزاج، جثه  شانه ها( بیشتر است 

ریزتری دارند. البته در بین گرم مزاج ها، افراد 
که  افرادی  به  نسبت  تر  و  گرم  مزاج  با 

مزاجشان گرم و خشک است، جثه 
درشت تری دارند. افراد با مزاج تر 

چاق تر هستند و افراد با مزاج 
خشک استخوان بندی ریزتر 

دارند و عمومًا الغرترند.

شناسی,  مزاج  آموزش 
مزاج  نامه  پرسش 

شناسی
افرادی که گرم مزاج هستند 
هوای  به  بیشتری  تمایل 
سال  سرد  فصل  و  خنک 

دارند 

آزمون مزاج شناسی
شست  انگشت  کردن  حلقه  با   -۱

و انگشت وسط یک دست به دور مچ 
دست دیگرتان، وضعیت قرار گرفتن دو انگشت 

چگونه است؟
الف: دو سر انگشت روی هم قرار می گیرد.

می  قرار  یکدیگر  مماس  انگشت  سر  دو  ب: 
گیرند.

ج: دو سر انگشت به هم نمی رسند.
 ۲- اگر بدن تان را حرکت دهید، ساختار 

عضالت بیشتر است یا چربی؟
الف: الیه های چربی زیاد دیده شده و حالتی از 

لرزش و بی ثباتی در آن دیده می شود.
ب: حجم عضالت بیشتر بوده و بدن لرزش ندارد 

و گوشت بدن شل نیست.
۳- وضعیت موهای بدن اعم از سر و بدن به چه 

شکلی است؟
الف: پرپشت، کلفت و تیره و صاف
ب: پرپشت، کلفت و تیره و مجعد

ج: پرپشت، کلفت اما لخت و روشن
د: کم پشت، نرم و نازک و شکننده و چرب

۴- پوست تان چه رنگی است؟ این آزمون برای 

افراد سفیدپوست است.
الف: رنگ سیاه با گرایش به کبودی

ب: رنگ سفید مایل به آبی
ج: رنگ سفید متمایل به سبز

د: رنگ سفید مهتابی که فشار انگشت رنگ سرخ 
آن کم رنگ می شود.

۵- مفاصل شما به چه شکلی است:
الف: برجستگی مفصل ها به خوبی نمایان است.

ب: برجستگی خاصی در مفصل ها دیده نمی 
شود.

۶- رگ های بدن، به ویژه دست تان دیده می 

شود؟
الف: بله ب: خیر

۷- کف دست تان از نظر هندسی چه شکلی 
است؟

انگشتان  که  کشیده  و  مستطیلی  الف:مربع ب: 
در درازای آن قرار دارند. ج: مستطیلی شکل که 

عمود بر انگشتان دست است.
 ۸- اگر کفش شما معمولی باشد؛ منظور اینکه 
طبی نبوده یا از نظر بلندی پاشنه در خانم ها و 
یا از نظر ساختاری برای کفش آقایان وضعیت 
تان در کفش چه وضعیتی  پای  ندارد،  خاصی 

خواهد داشت؟
الف: پایم را می زند. ب: کامال راحت هستم.

راس  در  و  بوده  آغازگر  معموال  جمع  در   -۹
حرکت می کنید و تاثیر می گذارید یا بیشتر آرام 

هستید و تاثیر می گیرید؟
الف: تاثیرگذار ب: تاثیرپذیر

یا  دانند  می  کم حرف  را  شما  اطرافیان   -۱0 
پرحرف یا گزیده گو؟

 الف: پرحرف ب: کم حرف ج: گزیده گو
و  ایستید  می  زنید،  می  که  حرفی  روی   -۱۱
یا  ندارید  کاری  بودنش  نادرست  و  درست  به 
اینکه می ایستید و در صورت اشتباه بودن آن را 
تصحیح می کنید یا دائما تغییر موضع می دهید؟

اگر  حتی  دهم  نمی  تغییر  و  ایستم  می  الف: 
نادرست باشد.

ب: می ایستم اما اگر با ارائه دالیل محکم متوجه 
شوم  اشتباه است، از حرفم بر می گردم. ج: دائما 

تغییر رای می دهم.
۱۲- از گفتن بسیاری از حرف ها شرم می کنید 
یا اینکه به راحتی هر حرفی را به زبان می آورید؟

 الف: هر حرفی باشد، می گویم. 
ب: حجب و حیا مانع از بیان بسیاری از حرف 

ها می شود.
۱۳- هر روز یا بیشتر روزها عصبانی 

می شوید؟
الف: بله ب: خیر

شوید،  می  عصبانی  اگر   -۱۴
می  زیاد طول  عصبانیت شما 
کشد یا بعد از مدتی فروکش 
می کند و پشیمان می شوید؟
و  نکرده  فروکش  الف:   
طوالنی است.  ب: فروکش 

کرده و پشیمان می شوم.
 ۱۵- به خوردن گرمی ها بیشتر 
گرایش دارید یا خوردن سردی 
عدد  چند  خوردن  مثال  برای  ها؟ 
خیار را ترجیح می دهید یا چند عدد 

شیرینی؟
الف: به خورد گرمی ها مثل شیرینی  ب: به 

خوردن سردی ها مثل خیار
اشتهای شما  نباشد،  دیگران  تذکرات  اگر   -۱۶

چطور است؟
 الف: زیاد  ب: کم  ج: معمولی   آموزش مزاج 

شناسی, پرسش نامه مزاج شناسی
 معمواًل گرم مزاج ها جثه درشت تری دارند و 

رشد بدنی شان بیشتر است 
پاسخ سواالت آزمون مزاج شناسی

 پاسخ۱: اگر گزینه »الف« باشد، شما دارای مزاج 
تان ریز  بندی  بوده و استخوان  سرد و خشک 
است. اگر گزینه »ب« باشد، مزاج شما معتدل 
بوده و استخوان بندی شما متوسط است و اگر 
پاسخ گزینه »ج« است، مزاج تان گرم و تر بوده و 

استخوان بندیان درشت است.
 پاسخ ۲: اگر پاسخ گزینه »الف«است، مزاج شما 
گرم و تر بوده و اگر پاسخ گزینه »ب« است، مزاج 

شما گرم و خشک است.
 پاسخ ۳: اگر پاسخ شما گزینه »الف« باشد، مزاج 
شما گرم و خشک است. اگر پاسخ شما گزینه 
اما اگر  »ب« باشد، مزاج شما گرم و تر است. 

باشد،  پاسخ شما  گزینه »ج« 
استوا گر  تان گرم وتر  مزاج 
جواب گزینه »د« است، مزاج 

تان سرد و تر است. هرچه مو نازک، شکننده و 
اصطالحا شبیه به موی گربه باشد مزاج به سمت 
سرد و تری گرایش دارد و هرچ مود حالت دار 
با پایه قوی باشد، مزاج به سمت گرمی گرایش 

دارد.
 پاسخ ۴: اگر پاسخ تان »الف« است، یعنی مزاج 
اگر پاسخ تان »ب«  شما سرد و خشک است. 
است، مزاج تان سرد و تر است. اگر پاسخ شما 
»ج« است، یعنی مزاج تان مخلوط است و اگر 
پاسخ تان »د« است، یعنی مزاج شما گرم و تر 

است.
 پاسخ ۵: اگر پاسخ شما گزینه »الف« است، مزاج 
تان گرم و خشک و اگر گزینه شما »ب« است، 

مزاج تان سرد و تر است.
 پاسخ ۶: اگر پاسخ »الف« است، مزاج تان گرم 
و خشک و اگر پاسخ »ب« است، مزاج تان سرد 

و تر است.
 پاسخ ۷: اگر پاسخ تان »الف« است مزاج تان 
معتدل بوده و حد واسط بین گرم و سرد قرار 
دارد. اگر گزینه »ب« را انتخاب کرده اید مزاج تان 
گرم و خشک و اگر گزینه »ج« پاسخ شماست، 

مزاج تان سرد و خشک است.
 پاسخ ۸: اگر پاسخ تان »الف« است، پای سینه دار 
و پهنی دارید و مزاج تان گرم و خشک است. اگر 
انتخاب شما گزینه »ب« است، پای تان باریک و 
استخوانی است و مزاج تان سرد و خشک است.

 پاسخ ۹: اگر پاسخ »الف« است، گرم و خشک 
مزاج بوده و اگر پاسخ »ب« است، مزاج تان گرم 

و تر است.
 پاسخ ۱0: اگر پاسخ »الف« است، مزاج شما گرم 
و خشک است. اگر پاسخ »ب« است، مزاج تان 
سرد و تر است و اگر گزینه »ج«، مزاج شما گرم 

و تر است، اما خشک نیست.
 پاسخ ۱۱: پاسخ »الف« یعنی اینکه مزاج شما گرم 
و خشک است. پاسخ »ب« یعنی مزاج شما گرم 
و تر است و اگر گزینه »ج« را انتخاب می کنید 

مزاج تان سرد و تر است.
 پاسخ ۱۲: اگر پاسخ شما »الف« است مزاج تان 
گرم و خشک است و اگر پاسخ »ب« است، مزاج 
تان سرد و تر است. البته شرایط رشد و تربیت هر 

فرد نیز روی رفتار او تاثیر دارد.
 پاسخ ۱۳: گزینه »الف« نشانه گرم و خشک مزاج 

و گزینه »ب« نشانه سرد و تر مزاج است.
 پاسخ ۱۴: گزینه »الف« نشانه گرم و خشک مزاج 

و گزینه »ب« نشانه گرم و تر مزاج است.
   پاسخ ۱۵: اگر انتخاب تان گزینه »الف« است، 
مزاج تان سرد و تر و اگر انتخاب شما گزینه »ب« 

است، مزاج تان گرم و خشک است.
 پاسخ ۱۶: اگر انتخاب تان گزینه »الف« است، 
مزاج تان سرد و تر، اگر انتخاب تان گزینه »ب« 

است، مزاج تان گرم و خشک و اگر گزینه »ج« 
را انتخاب کرده اید، مزاج تان معتدل است؛ یعنی 

بین مزاج گرم و تر است.
آموزش مزاج شناسی, پرسش نامه مزاج شناسی

آزمون تشخیص مزاج شناسی
چطور نتیجه بگیریم؟

اگر تعداد پاسخ های مثبت شما نسبت به یک 
مزاج باالتر از نصف به عالوه یک باشد، مزاج 
شما همان است؛ برای مثال است اگر از ۱۶ سوال 
پرسیده شده، پاسخ ۱0 سوال شما مرتبط به مزاج 

گرم باشد، مزاج شما گرم است.
گرم و خشک: این افراد گرمایی بوده و معموال 
فعالیت بدنی شان زیاد است. به مدیریت عالقه 
مند بوده و اغلب آنها را در پست های کلیدی 
می بینید. مدیران خوب و کارآمدی هستند اما 
زود عصبانیمی شوند و البته از عصبانیت شان 
زود پشیمان می شوند. معموال طعم دهانشان در 
ساعت های ابتدایی صبح، تلخ است. در خرداد 
تا دچار مشکل مزاجی  بیندیشند  تدابیری  باید 

نشوند. باید از خوراکی های سرد استفاده کنند.
گرم و تر: صورت این افراد معموال برافروخته 
اخالق  خوش  باالست.  خونشان  فشار  و  بوده 
هستند. اگر کاری به آنها سپرده شود به خوبی آن 
را انجام می دهند اما نیاز به یادآوری مکرر دارند 
در غیر این صورت آن را به اتمام نمی رسانند. 
تمامشان  نیمه  کارهای  همین  دلیل  به  بنابراین 
اصوال درگیری فکری زیادی دارند. اشتهای آنها 

خوب است و زیاد می خوابند.
مستعد بروز جوش های پوستی هستند. پس باید 

مواظب خوراک شان  باشند.
سرد و خشک: این افراد انرژی پایینی داشته و 
انعطاف پذیری کمی دارند. فعال نبوده و توان 
دلیل  همین  به  و  است  پایین  کارشان  انجام 
بارشان را روی دوش دیگران می اندازند. به دلیل 
کم  دچار  بدن  در  بودن جریان خون  نامناسب 
خونی یا تیرگی پوست می شوند. برای رفع این 

مشکل می توانند از ماساژ کمک بگیرند.
این افراد مستعد ابتال به افسردگی و وسواس بوده 

و از نظر ظاهری نیز استخوانی و الغر هستند.
سرد و تر: این افراد خوش اخالق بوده، اضافه 
وزن داشته و چربی بدن آنها زیاد است. انرژی 
انجام کاری ندارند. رطوبت زیاد بدن آنها را به دو 
صورت آب دور لب ها، ریختن آب روی بالش 

و تعرق زیاد می بینید.
اشتهای آنها خوب است اما با وجودی که زیاد 
غذا نمی خورند، چاق می شوند. سوخت و ساز 
بدنشان پایین است. اشتهای زیاد و پایین بودن 
میزان متابولیسم بدن از دالیل اضافه وزن آنهاست.

خانه و خانواده6

طرز تهیه کباب لقمه

مواد الزم برای خمیر کباب لقمه ای:

 آرد         ۲00 گرم 
۱ قاشق سوپخوری   مایه خمیر 

۴/۱ پیمانه   آب ولرم 
نمک   ۲ قاشق چایخوری

۴/۳ پیمانه شیر 
۴/۱ پیمانه روغن 

 
مواد میانی کباب لقمه:

گوشت چرخ کرده   ۶۵0 گرم
 پیاز داغ                   ۱ قاشق سوپخوری

 فلفل و زردچوبه  به میزان الزم
۱ عدد  تخم مرغ              

۲ قاشق سوپخوری پودر سوخاری 
پنیر پیتزا                ۱00 گرم

۱ عدد زرده تخم مرغ 
 

طرز تهیه خمیر کباب لقمه:

مایه خمیر را به همراه شکر در آب ولرم ۳۷ درجه ریخته و 
۵ دقیقه زمان دهید تا عمل بیاید. 

در ظرف دیگر نمک و آرد را با هم مخلوط کنید. مایه خمیر 
عمل آمده را اضافه کنید. 

سپس به ترتیب شیر و در نهایت روغن را به خورد خمیر 
بدهید.

 خمیر به دست آمده را در سطح آردپاشی شده به مدت ۱0 
دقیقه با دست ورز دهید. 

در صورتی که تمایل دارید می توانید با ۱00 ضربه زدن خمیر 
به سطح میز آن را به عمل آورید. 

سپس خمیر را در ظرف چرب شده قرار داده روی آن را 
بکشید و به مدت یک ساعت زمان دهید تا عمل آید.

 پس از استراحت خمیر، آن را به صورت یک مستطیل 
بزرگ باز کنید. 

الساقین  متساوی  مثلث های  صورت  به  مثلثی  برش های 
درآورید. 

کباب ها را روی ضلع ۱0 سانت گذاشته، پنیر پیتزا را قرار 
داده و به آرامی با خمیر رول کنید. 

رومال زرده را زده و در سینی چرب شده قرار داده در فر 
۱۸0 درجه بگذارید. 

 روش تهیه مواد میانی کباب لقمه:
گوشت را همراه پیازداغ، نمک، فلفل، زردچوبه و تخم مرغ 
خوب ورز دهید. پودر سوخاری را نیز در مواد ریخته و مواد 
را یک ساعت در یخچال استراحت دهید. سپس به صورت 

لوله های ۱0 سانتی متری درآورده و در روغن سرخ کنید. 

 نکته برای پخت کباب لقمه:
اگر مایه خمیر شما پس از ۵ دقیقه عمل نکرد، نشان آن است 

که مایه خمیر تاریخ مصرف گذشته و قابل استفاده نیست.

طرز تهیه  

کباب لقمه
آموزش آشپزی

[
طرز تهیه 

 

مواد الزم برای ترشی شلغم:
شلغم   ۱ کیلو

 لبوی کوچک ۱ عدد 
 سیر ورقه شده  ۳ حبه
 سرکه سفید  ۱ فنجان

آب ۳ فنجان
نمک ۲ قاشق چایخوری

برگ بو ۱ عدد

 
طرز تهیه ترشی شلغم:

ابتدا آب، نمک و برگ بو را در  برای تهیه ترشی شلغم 
شیرجوش بریزید و روی حرارت مالیم قرار دهید تا به 
جوش بیاید. هم بزنید تا نمک کاماًل حل شود. ظرف را از 
روی حرارت بردارید و اجازه دهید کمی خنک شود. سپس 

سرکه را به آب اضافه کنید.
 

شلغم ها و لبو را پوست بکنید و خاللی خرد کنید. یک شیشه 
تمیز و بزرگ آماده کنید و شلغم ها، لبو و سیر خرد شده را 
داخل آن بریزید. سپس ترکیب آب و سرکه و برگ بو را 

روی شلغم ها بریزید تا روی آن ها را بپوشاند.
  در شیشه را محکم ببندید و به مدت یک هفته در دمای 
اتاق، در جایی نسبتًا خنک، قرار دهید تا ترشی آماده شود. 
رنگ لبو باعث قرمز شدن شلغم می شود و ترشی خوش 

طعم و خوش رنگی خواهید داشت.

  نکته برای تهیه ترشی شلغم:
این ترشی را تا چندین هفته می توان در یخچال نگهداری 
کرد؛ اما شلغم ها به مرور زمان نرم می شوند و تردی اولیه 
خود را از دست می دهند. بنابراین بهتر است این ترشی را 

حداکثر تا ۶ هفته مصرف کنید.

ترشی شلغم] 
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خواص شگفت انگیز 
چای جعفری

چای جعفری بهترین راه حل برای پاها متورم است

 یتامین ها )A، C، K، فوالت و نیاسین(، مواد معدنی و آنتی 
اکسیدان موجود در جعفری در تقویت ایمنی بدن نقش 

به سزایی دارند. ویتامین A به طور مستقیم بر روی 
لنفوسیت ها یا سلول های سفید خون تاثیر می 

گذارد و عملکرد آن ها را افزایش می دهد.
گیاه جعفری

جعفری نوعی سبزی خوراکی است که 
قرار  استفاده  انواع غذا و سوپ مورد  در 
می گیرد. جعفری معمواًل به صورت تر و 

خشک عرضه و مصرف می شود.
ویتامین  خوب  بسیار  منبع  یک  جعفری 
به  می باشد.   K ویتامین  و   C ویتامین   ،A
آهن  از  خوبی  غذایی  منبع  جعفری  عالوه 
و اسیدفولیک است. جعفری شامل دو جزء 
خیلی مهم در ترکیب خود می باشد که موجب 
شده این سبزی نقشی بی همتا در سالمت انسان 

داشته باشد: روغن های فرار و فالوونوئیدها.
اولین جزء مهم موجود در جعفری، روغن های 
فرار می باشند. این روغن ها به نام روغن های 
خوانده  نیز  گیاهی  اسانس های  یا  ضروری 

می شوند.
به  می توان  گروه  این  مهم  ترکیبات  از 
لیمونن   ،)myristicin( میریستیسین 
alpha-( توژن  آلفا   ،)limonene(

thujene( و اِاوجنول)eugenol( اشاره کرد. با تغلیظ این 
مواد عصاره ای حاصل می شود که دارای خواص درمانی 

فوق العاده است.
در مطالعات مشخص شده است که روغن های فرار موجود 
در جعفری مخصوصًا میریستیسین، از شکل گیری و تشکیل 
می کنند.  جلوگیری  ریه(  تومورهای  )مخصوصا  تومورها 
در تحقیقات دیگری مشخص شده است که فعالیت آنزیم 
گلوتاتیون S ترانسفراز را که مسئول پیشگیری از تخریب 

سلولی می باشد، تحریک می کند.
از دیگر فعالیت این روغن ها این است که به خنثی کردن 
دود  در  موجود  بنزوپیرن های  مانند  زا  سرطان  مواد  انواع 

سیگار و دود ناشی از زغال چوب کمک می کند.
دومین جزء مهم آن، فالوونوئیدها می باشند. از ترکیبات مهم این 
 ،)apiin(گروه که در جعفری یافت می شود، می توان آپیئین
و   )crisoeriol(کریسواِریول  ،)apigenin(آپیجنین

لوتئولین)luteolin( را نام برد.
خواص چای جعفری

محققان در روند تحقیقات خود به تاثیر شگفت آور و شفا 
بخش چای جعفری پی بردند.

چای جعفری بهترین راه حل برای پاها متورم است. این 
ادرار آور طبیعی است که خواص درمانی  نوشیدنی یک 

زیادی داشته و در بهبود سالمتی موثر است.
جعفری بر خالف 

ادرارآور  مواد  سایر 
سرشار از پتاسیم بوده و در بهبود عملکرد 

روزانه  مجاز هستید  است. شما  مفید  اندام  همه 
مقداری از این سبزی مفید را بدون هیچ گونه عوارض جانبی 

مصرف كنید.
چای جعفری,فواید چای جعفری,خواص چای جعفری

 چای جعفری یک ادرار آور طبیعی است
مطالعه ای سال ۲00۹ در برزیل  با عنوان "میزان مفید بودن 
جعفری و تاثیر دانه های جعفری در کاهش فشار خون" 
نشان داده كه این سبزی همزمان موجب افزایش جریان ادرار 

و تنظیم فشار خون می شود.
به گفته دکتر جان آر کریستوفر که یکی از با تجربه ترین 
متخصصان گیاه شناسی در ایاالت متحده، حداكثر میزان 

مجازمصرف روزانه چای جعفری برای درمان ادم یا تورم 
را ٢ لیتر است و به منظور بهره برداری از بیشترین فواید 
و خاصیت شفابخشی این گیاه  از تمام قسمت های آن 

استفاده كنید.
روش آماده سازي چای جعفری

٥٠٠ میلی لیتر آب را جوشانده و ۵ قاشق غذاخوری از برگ 
تازه جعفری ریز خرد شده و را به همراه ریشه آن در آب 
جوش ریخته و اجازه دهید پنج دقیقه بجوشد پس از ۲0 

دقیقه كه این نوشیدنی خنک شد می توانید آن را بنوشید.
میزان مصرف چای جعفری

شما باید این چای شفابخش را روزی ۳ بار مصرف كرده تا 
تورم پاهای شما از بین برود.
 خواص داروئی جعفری

 خواص ریشه جعفری
- ریشه جعفری اشتها آور است.

- ادرار آور و قاعده آور است.
- سنگ کلیه را دفع می کند.

- برای درمان اسهال باید ۲0 گرم ریشه جعفری را در یک 
لیتر آب دم کرده و تنقیه کنید.

- دم کرده ریشه جعفری برای درمان تنگی نفس بکار 
می رود.

- برای درمان سرخک مفید است.
* خواص تخم جعفری
- ضد نفخ شکم است.

- شریان ها و رگ ها راتمیز می کند.
- ادرار آور و قاعده آرو است.

- برای درمان تب نوبه بکارمی رود.
* خواص برگ و ساقه جعفری

- برای رفع لکه ها و جوش های صورت دم کرده 
جعفری را روی پوست صورت بمالید.

مقدری  پوست  رنگ  شدن  روشن  برای   -
جعفری را در نیم لیتر آب به مدت ۵ دقیقه 
بجوشانید و صبح وشب صورت خود را با آن 
بشوئید بعد از یک هفته پوست صورت شما روشن می 

شود.
-دم کرده جعفری ضد تب است.

- دم کرده برگ جعفری برای بواسیر و سنگ کلیه مفید 
است.

- خوردن چای جعفری به هضم غذا کمک می کند.
- بعد از خوردن سیر برای برطرف کردن بوی دهان جعفری 

بجوید.
- جعفزی نفس را خوشبو می کند.

- برای درمان ضرب خوردگی و خون مدرگی له شده برگ 
و ساقه جعفری را روی عضو ضرب دیده بگذارید.

تشخیص مزاج ها  )آزمون مزاج شناسی(
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مرکز پاتوبیولوژی آزمایشگاه تخصصی 

 دکترقهرمانزاده
نوآوری، تکنولوژی، سالمت

آدرس: خیابان امام پایین تر از شهرد اری 
طبقه فوقانی بانک مسکن

تلفن: 044-34227225-6

نمایندگی هود گاز و انواع 
فر - نصب و تعمیرانواع 

اجاق گاز،  هود و فر برقی 

اسکندر زاده
 

09143618651

 انواع لوازم
گاز سوز

در جهان تنها دو گروه از 
مردم هستند که هرگز تغییر 

نمی یابند:
برترین خردمندان و 

پست ترین بی خردان!

ارنست همینگوی

مرکز فرهنگی حیدر علی اف شاهکاری در باکو 
█▌◄ مرکز حیدر علی اف در باکو

مرکز حیدر علی اف با معماری شگفتی که دارد به یکی از جاذبه های 
دیدنی باکو تبدیل شده است. در کنار نمایشگاه های دایمی، مرکز 
حیدر علیف همواره در طی سال میزبان نمایشگاه های بین المللی و 

رویدادهای خاص است.
طراحی و معماری شهر باکو به عنوان عضو سابق اتحاد جماهیر 
شوروی تحت تأثیر طراحی ها و معماری های خشک و بی روح آن 

دوران بوده است. اما از زمان استقالل این کشور 
با صرف هزینه های  آذربایجان  در سال ۱۹۹۱ 
بسیار و سرمایه گذاری های کالن، سعی بر تغییر 
این روند و توسعه مدرن سازی در باکو داشته 

است.
یکی از نمادهای مدرن و باشکوه شهر باکو »مرکز 
فرهنکی حیدر علی اف« است. مجموعه ای که 
فرهنگی،  پیشرفته  مرکز  یک  عنوان  به  آن  در 

برنامه های فرهنگی کشور اجرا می شود.
مرکز فرهنگی حیدر علی اف, عکس های مرکز 
فرهنگی حیدر علی اف, تصاویر مرکز فرهنگی 

حیدر علی اف
مجموعه حیدر علی اف توسط زها حدید معمار 
بریتانیایی-عراقی طراحی شده است. زها حدید 
از  جایزه بهترین طرح معماری سال ۲۰۱۴ را 

سوی موزه طراحی برای طراحی مرکز فرهنگی حیدر علیف در 
باکو دریافت کرد. این مرکز در ۱۲ مه ۲۰۱۲ افتتاح شد.

آشنایی با مجموعه فرهنگی حیدر علی اف
مجموعه حیدر علی اف یک ساختمان به زیر بنای ۵۷، ۵۰۰ متر 
مربع است که دارای فرمی چشم نواز و به یاد ماندنی است، سیالّیت 
و عدم استفاده از گوشه های تند سبب شده است که این بنا مورد 
توجه بسیاری قرار گیرد. این مجموعه اسم خود را وامدار اولین 
آذربایجان و همچنین رئیس جمهور  منشی جامعه سوسیالیستی 

آذربایجان از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ یعنی حیدر علیف است.

 مرکز فرهنگی حیدر علی اف, عکس های مرکز فرهنگی حیدر 
علی اف, تصاویر مرکز فرهنگی حیدر علی اف

از  یکی  به  دارد  که  شگفتی  معماری  با  اف  علی  حیدر  مرکز 
جاذبه های دیدنی باکو تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۷ مسابقه ای 
چنین  ساخت  برای  معماری  تیم  و  طراح  یک  انتخاب  برای 
مجموعه ای برگزار شد که در آن »زاها حدید« معمار برجستٔه جهان 
به همراه تیم معماری خود برای طراحی این مجموعه انتخاب شد. 
جالب است بدانید یک معمار زن ایرانی با نام خانم سارا شیخ 

اکبری مسئول طراحی داخلی این پروژه بوده است.
مرکز فرهنگی حیدر علی اف, عکس های مرکز فرهنگی حیدر علی 

اف, تصاویر مرکز فرهنگی حیدر علی اف
آثار و طراحی های زاها حدید آر قوس، حجم، حرکت و جریان 
تأثیر می گیرند. او با پیروی از هندسه نا اقلیدسی، نظم جدیدی و 
جالبی را در فضا ایجاد کرده است. مجموعه فرهنگی حیدر علی 
اف در باکو نمونٔه بارزی از طراحی های او و نمایش ترکیب قوس، 
حجم، حرکت و جریان است. او از معماری متفاوت و ساختار 
شکن در طراحی اینجا به شکل ماهرانه ای به کار برده است تا بنا 

در برابر معماری خشک و بی روح شوروی در باکو خود را نشان 
دهد. بنای حیدر علی اف، احساسات و فرهنگ آذری ها و تمایل 

آنها به رشد، پیشرفت و مدرنیته را نشان می دهد.
 مرکز فرهنگی حیدر علی اف, عکس های مرکز فرهنگی حیدر 

علی اف, تصاویر مرکز فرهنگی حیدر علی اف
 رویدادها در مرکز حیدر علی اف

در کنار نمایشگاه های دایمی، مرکز حیدر علیف همواره در طی سال 
میزبان نمایشگاه های بین المللی و رویدادهای خاص است. انواعی 
از کنسرت ها، نمایشگاه های هنری 
در کنار جشنواره ها و فستیوال های 
که  است  چیزهایی  جمله  از  شاد 
می توانید شاهد برگزاری شان در این 

مجموعه زیبا باشید.
اف,  علی  حیدر  فرهنگی  مرکز 
حیدر  فرهنگی  مرکز  عکس های 

علی اف
 همچنین بنای حیدرعلی اف شامل 
یک موزه، کتابخانه، سالن کنفرانس 
و پارکی با مساحت ۹ هکتار است. 
این  نورپردازی  در  که  ظرافتی 
دیدنی  نیز  رفته  کار  به  مجموعه 
است. باید بگوییم نور پردازی این 
بنا و ترکیب مجموعه با نور خود 
یک شاهکار است. روزهنگام، ساختمان نور خورشید را منعکس 
با حرکت نور و نقطه دید پرسپکتیو نمای ساختمان  می کند و 
نیز تغییر می کند. ناگفته نماند این ساختمان در سال ۲۰۱۳ نامزد 
دریافت جایزه در دو جشنواره معماری جهان و فستیوال دوساالنه 

داخلی شد.
مکانهای دیدنی اطراف مرکز حیدر علی اف
- مرکز خرید متروپارک - بازار سبز یاسل 

- باغ وحش باکو - مرکز خرید گنجلیک

دانستنی های مهم درمورد سفر با قطار
قطار امن ترین وسیله حمل و نقل در دنیا است

برای بسیاری از ما، سفر با قطار می تواند به یک تجربهٔ ناب 
تبدیل شود. همیشه امنیت و اطمینانی که از سفر با قطار داریم 
بیشتر از سفر با اتوبوس و یا هواپیما در ذهن ما حک شده 
است. در این مقاله برای آشنایی شما مسافران نکات سفر با 

قطار را که می تواند راهنمای شما باشد بیان می کنیم.
مزایای سفر با قطار:

- قطار یکی از محبوب ترین وسایل نقلیه به شمار می آید که از 
سالیان پیش برای انسان خاطرات منحصربه فردی را رقم زده 
است؛ سفرکردن با قطار لذت های بسیاری دارد. شاید همین 
نقلیه فرصت  این وسیله  با  کردن  هنگام سفر  به  که  موضوع 
کافی برای تماشای مسیر با تمام زیبایی هایش فراهم می شود، 

جذاب ترین فایده سفر با قطار باشد.
- قطار امن ترین وسیله حمل و نقل در دنیا است. وقتی سوار 
یا  و  ناشناخته  جاده های  در  شدن  گم  نگران  می شوید  قطار 
تصادفات جاده ای نیستید. راحت در صندلی خود بنشینید و 

مناظر زیبا را تماشا کنید.
- یکی از مزایای قطار این است که در طول سفر می توانیم در 
راهرو بین کوپه ها قدم بزنیم و یا بر روی تخت دراز بکشیم، 
این موارد عالوه بر رفع خستگی، سفری متفاوت را برایمان 

رقم می زند.
اما  دارد؛  زیادی  نقلیه شخصی هزینه  با وسیله  - سفر کردن 
قیمت های مقرون به صرفه قطار به ما برای داشتن یک گردش 

کم هزینه کمک شایانی می کند.
- در سفرهای ریلی نگرانی برای حمل بار اضافه وجود ندارد؛ 
زیرا می توانیم هر وسیله ای که الزم داریم بدون در نظر گرفتن 

چگونگی جای دادن آن در وسیله نقلیه، همراه خود ببریم.
- سفر با قطار این امکان را فراهم می کند تا مناطق بکری که 

تاکنون مشاهده نکرده اید را نظاره کنید.
- سفر با قطار را به عنوان بهترین وسیله نقلیه توجیه می کند 
وجود امکاناتی است که یا در دیگر وسایل نقلیه وجود ندارد 
و  مناسب  بهداشتی  سرویس  است.  همراه  محدودیت  با  یا 
رستوران از آساینده های قطار به شمار می روند که ما را برای 
کودکی  که  مواقعی  در  به خصوص  نقلیه  وسیله  این  انتخاب 

همراهمان است، مصمم تر می کند.
در سفر با قطار نگرانی برای حمل بار اضافه وجود ندارد

معایب سفر با قطار:
۱- بسیاری از مردم در کوپه خود به شدت احساس راحتی 
می کنند و انواع سر و صدا را می توانید از کوپه آنها بشنوید. 
همچنین بسیاری از خانواده ها کنترلی روی کودکانشان ندارند 
و به راحتی به آنها اجازه می دهند در راهروها بدوند و سر و 

صدا راه بیندازند.
۲- دستشویی قطارها معمواًل راحتی و بهداشت کمتری نسبت 

به دستشویی هواپیماها دارند.
میله  از تخت ها حفاظ و  از قطارها، بسیاری  ۳- در بسیاری 
نگران  را  شما  قطار  تکان های  کوچک ترین  و  ندارند  ایمنی 

می کند که مبادا کودکتان سقوط کند.
و  حفاظتی  سیستم های  یا  و  خطر  ترمز  دستگیره ها،   -۴
اورژانسی معمواًل توجه بچه ها را به خود جلب می کنند و اگر 
کودکی با استفاده از سهل انگاری والدین از آنها استفاده کند 

باعث می شود بقیه به دردسر بیفتند.
با قطار به کدام شهرها می توان سفر کرد؟

دارای سابقه ای  ایران  قطار در  با  دانید سفر  همانطور که می 
در  دور  گذشته های  از  قطار  با  سفر  است.  طوالنی  و  مدید 
برای  قطار  مسیر  حاضر  حال  در  است.  داشته  رواج  ایران 
تمام استان های کشور، به جز عدد از آنها در دسترس است 
و  دارند  وجود  قطار  عبور  مسیر  در  مختلفی  شهرهای  و 

منظره های زیبایی را به وجود آورده اند.
 خرید بلیط قطار:

ابتدای هر سفری باید وسیله حمل ونقلی را که می خواهید با 
آن سفر خود را تا مقصد شروع کنید، حرف اول را می زند. 
را  قطار خود  بلیط  باید  ابتدا  بروید،  قطار  با  می خواهید  اگر 
خریداری کنید. اگر زمان برگشت خود را هم می دانید، برای 
راحتی خود، بلیط رفت و برگشت بخرید تا با خیالی آسوده 

سفر خود را شروع کنید.
در زمان خرید بلیط به شماره صندلی، واگن خود دقت کنید. 
ببینید که در واگن شما چند نفر دیگر حضور دارند. آیا بلیط 
همچنین  است.  اتوبوسی  یا  نفره   ۴ نفره،   ۶ کوپه  برای  شما 
گزینه  انتخاب  به  می تواند  قطارها  قیمت  تفاوت  دانستن 
مناسب برای شما راهگشا باشد. ساعت حرکت قطار یکی از 
دیگر مواردی است که باید به آن توجه کنید. پس از در نظر 
گرفتن تمام این موارد بلیط خود را برای سفر با قطار بخرید.

با  دانستنی های سفر  با قطار,  با قطار, نکات مهم سفر   سفر 
قطار

در هنگام سفر با قطار به حقوق دیگر افراد احترام بگذارید
نکات مهم در خصوص سفر با قطار:

- همیشه رعایت کردن جانب احتیاط در سفر با قطار حرف 
اول را می زند. بهتر است از همان ابتدا مراقب بارها و چمدان 

خود باشید.
- به حقوق دیگر افراد احترام بگذارید. به افرادی که درون 
کوپه شما هستند نگاه کنید. اگر آن ها را ساکت، در حال کار 
یا خوابیدن یافتید، شما نیز ساکت باشید. بلند حرف نزنید و 

سرو صدا نکنید.
- اگر چه اکثر قطارها رستوران دارند و می توانید غذا سفارش 
برای  وعده  میان  یا  ساندویچ  یک  داشتن  همراه  به  اما  دهید 

سفرهای کوتاه فکر بسیار خوبی خواهد بود.
- از ایستگاهی که می خواهید در آن پیاده شوید مطلع باشید

باالیی  اهمیت  از  ریلی  سفرهای  در  کودکان  از  مراقبت   -
برخوردار است

- دستگیره ترمز خطر برای مواقع ضروری است از کشیدن 
بی موقع آن که موجب خسارت و پرداخت جریمه می شود، 

خودداری کنید.
به مراقبت همه  نیاز  امکانات عمومی  مانند سایر  نیز  - قطار 

افراد دارد.
وسایل موردنیاز برای سفر با قطار:

- میان وعده های کوچک همراه داشته باشید
- دستمال مرطوب همراه ببرید

- مجله یا کتاب همراه خودتون ببرید.
- یک کیف کوچک رو برای نگه داشتن مدارک و وسایل مهم
کاغذی، چسب  دستمال  مانند  بهداشتی  و  لوازم ضروری   -

زخم، مایع ضدعفونی کننده دست, ... به همراه داشته باشید
- برای داشتنی خوابی بهتر، چند وسیله مانند چشم بند، گوش 

گیر و ... با خود همراه کنید.

6 نکته ای که هر مسافری باید بداند
که  افتد  می  اتفاقاتی  سفر  در  گاهی 
شیرینی سفر را تلخ می کند، از تصادفات 
اتفاقات ریز و درشت  جاده ای گرفته تا 

در طول سفر.
می تواند  توصیه  چند  گرفتن  جدی  اما 
را تضمین  سالمت و شیرینی سفر شما 
چندان  انجامش  که  توصیه هایی  کند، 
بسیار  نتیجه اش  ولی  ندارد  هزینه ای 
مفید خواهد بود، آن قدر که سفرتان به 

سالمت طی می شود.
 سفر به مناطق ساحلی

شنا  با  استخر  در  شنا  تفاوت  از  افراد  از  بسیاری 
در  شنا  معمواًل  هستند.  بی اطالع  مواج  دریای  در 
هر  که  است  ویژه  مهارتی  نیازمند  آزاد  آب های 

شناگری به آن مسلط نیست.
را  آب  عمق  نخست  است  بهتر  شیرجه  هنگام   
خطرهای  مقابل  در  خود  گردن  از  و  بسنجید 
احتمالی محافظت کنید. از جمع کردن یادگاری در 

ساحل بپرهیزید.
یک  شنای  لباس های  از  بچه ها  برای  است  بهتر   
تکه و آستین دار استفاده شود تا در اثر برخورد با 
شن های داغ ساحل کمتر آسیب ببینند. استفاده از 
کرم های ضد آفتاب به همراه کاله و عینک دودی 
بکاهد.  احتمالی  آسیب های  شدت  از  می تواند 
استفاده از تیوپ های محافظتی یکی از عاقالنه ترین 

کارهای پیشگیرانه محسوب می شود.
بسیاری از بچه های شهری که عادت به محیط های 
باز و شلوغ ساحلی ندارند ممکن است آزرده شوند. 
استرس های  کم کردن  به  می توانید  چادر  برپایی  با 

محیطی کمک کنید.

 سفر با اتوبوس
اگر در طول سفر راننده اتوبوس با سرعتی غیرمجاز 
و  راهنمایی  اصول  و  عالئم  به  و  کرده  رانندگی 
با  تا  بخواهید  او  از  نداشت،  توجهی  رانندگی 
سرعت مطمئن و صحیح رانندگی کند. بهتر است 
در سفرهای اتوبوسی کفش راحت بپوشید تا در اثر 
نشستن طوالنی مدت و ورم پا دچار مشکل نشوید 
و با درآوردن کفش هایتان دیگران را نیز آزار ندهید.
پیش از سفر از غذاهای سبک استفاده کنید. اگر در 
طول مسیر دچار سرگیجه و حالت تهوع می شوید، 
در هر توقف اتوبوس پیاده شده و کمی قدم بزنید. 
بهتر است در اتوبوس مطالعه نکنید و با گوش دادن 

به موسیقی مالیم خود را آرام نگه دارید.
در طول مسافرت با اتوبوس به ازای هر نفر می توان 
۲۰ کیلوگرم بار به همراه داشت و الزم نیست بابت 

آن هزینه اضافی پرداخت کرد.

 گردش در موزه ها
دربرگیرنده  و  شدید  نسبتًا  دوربین ها،  فلش  نور 
طول موج های کوتاه و پرانرژی است و می”›تواند 
آثار هنری سرعت  به فرآیند تخریب و پوسیدگی 
حفظ  به  کمک  بر  عالوه  است  بهتر  پس  ببخشد. 
میراث گذشتگان به دیگر بازدیدکنندگان موزه نیز 
استفاده  عکاسی  هنگام  فلش  از  و  گذاشته  احترام 

نکنید.
و  خسته  طوالنی  گردش های  در  معمواًل  کودکان 
بهانه گیر می شوند. بهتر است طی زمان موزه گردی 
با آنان پس از هر ۲۰ دقیقه در جایی نشسته، کمی 
نوشیدنی های  و  خوراکی ها  با  و  کنید  استراحت 
مورد عالقه شان آنها را به ادامه گردش ترغیب کنید. 
هر زمان که احساس کردید، گردش در موزه برای 
فرزندتان خسته کننده و بی جذابیت شده به آن پایان 
دهید و ادامه بازدید را به روزی دیگر موکول کنید.

انتخاب اقامتگاه
انواع  از  کدام یک  بپرسید  خود  از  سفر  از  پیش 
اقامتگاه ها مورد نیازتان است و چه میزان از بودجه 
به آن اختصاص می دهید. در سفرهای  را  سفرتان 
و  هتل  تفریحی  امکانات  به  است  بهتر  خانودگی 
مراکز خرید و جاذبه هایی که در اطراف آن وجود 

دارد، بیشتر توجه کنید.
اطالعاتی  یا  آشنایی  هیچ  بدون  دلیلی  هر  به  اگر   
قدم به مقصدتان گذاشتید، با ورود به هتل سریعًا 
اقدام به گرفتن اتاق نکنید. بلکه از مسئول پذیرش 
دهد؛  نشان  شما  به  را  اتاق  دو  یا  یک  بخواهید 
محیط  سالمت  میزان  تا  کنید  بازدید  رستوران  از 
موقعیت  به  دریابید؛  را  بهداشتی  موارد  رعایت  و 
محلی هتل توجه کنید که سر و صدا و شلوغی در 
طول شب آزارتان ندهد و سپس با در نظر تمامی 

جوانب تصمیم به ماندن بگیرید.

 کجا و چگونه چادر بزنیم
برای انتخاب محل چادر باید زمینی انتخاب شود 
که کاماًل مسطح بوده و از هرگونه رطوبت، سنگ 
و بوته پاک باشد. بهتر است مکان چادر در پناه و 
دور از کناره راه ها، رودخانه ها و ساحل باشد تا از 
خطرات احتمالی، تصادف و برخورد با امواج دریا 
اجتناب شود. قبل از زدن تیرک ها بهتر است ابتدا 
که کف  کرده، طوری  زمین محکم  را روی  چادر 
سپس  و  باشد  چروکی  هیچ  بدون  و  چادر صاف 
تیرک ها را نصب کنید و بندهای مهار را با میخ های 

مخصوص چادر به زمین متصل کنید.
 ـ پوشش چادر قابل اشتعال است، از روشن کردن 
چادر  داخل  در  روشنایی  و  گرمایی  وسایل 

خودداری کنید.
 ـ استفاده از چسب پنچری خودرو گزینه مناسبی 

برای تعمیر پارگی چادر است.
 ـ هیچ گاه چادر را به حالت خیس جمع نکنید. این 

کار سبب پوسیدگی و بدبو شدن چادر می شود.
 گردش در طبیعت

بهتر است در قالب گروه های چند نفره به پیاده روی 
می دهید،  ترجیح  را  تنهایی  و  خلوت  اگر  بروید. 
حداقل یک نفر را با خود همراه کنید. تا جایی که 
امکان دارد سبک به پیاده روی بروید. سنگین ترین 
غذا  باید  می گذارید  خود  وسایل  در  که  لوازمی 
عصا  یا  چوب  یک  از  استفاده  باشد.  نوشیدنی  و 

می تواند در کمتر خسته شدن پاها تاثیرگذار باشد.
 همواره یک چراغ قوه کوچک به همراه باتری های 
اضافه با خود همراه کنید. بدن در طول پیاده روی 
در محیط های طبیعی سوخت و ساز بیشتری انجام 

می دهد.
 پس اگر مبتال به اضافه وزن هم هستید، در طول 
حد  از  بیشتر  و  گذاشته  کنار  را  رژیم  پیاده روی 
نوشیدن  کنید.  مصرف  نوشیدنی  و  غذا  معمول 
مایعات بخصوص آب به صورت مرتب از کم آبی 
بدن جلوگیری می کند. در هر یک ساعت پیاده روی 

باید نیم تا یک لیتر آب مصرف شود. 

لذت بردن از سفر با بچه داری!
اتومبیل  با  مسافرت 

شخصی, وسایل سفر
مسافرت،  از  قبل  هفته  چند 
به  را  سفر  مهم  نکات 

کودک تان آموزش دهید
تعطیالت  از  حرف  وقتی   
می آید  میان  به  مسافرت  و 
به  مادرها  و  پدر  از  خیلی 
دلیل نگرانی و دشواری سفر 
مسافرت های  به  کودک،  با 
نزدیک و درون شهری قانع 
را  آن  قید  یا  و  می شوند 
می زنند! البته اگر آنها بدانند 
ایمنی  نکات  رعایت  با  که 
می توانند  ساده  تغذیه ای  و 
با  را  انگیز  خاطره  سفری 
همین  کنند،  تجربه  بچه ها 

امروز دست به کار می شوند و برای تعطیالتشان برنامه 
می چینند.

۱- مراقب مکان هایی که به آنجا مسافرت می کنید و 
افرادی که مالقات می کنید باشید.

و  کنید  تهیه  بچه  کهنه  و  پوشک  کافی  اندازه  به   -۲
آنها را در یک کیف مناسب بگذارید. دستمال، پماد، 
برای  تشک  یک  نخی،  دستمال  کاغذی،  حوله های 
عوض کردن بچه، پتو، پستانک و لباس را هم فراموش 

نکنید.
۳- فهرستی از لوازم و وسایل ضروری آماده کنید و 
آنها را در پالستیک های جداگانه نگهدارید تا در موارد 
را  لباس های خیس  و  کثیف  پوشک های  بتوانید  الزم 

در آنها قرار دهید.
رفاهی  امکانات  که  اقامتی  یا مکان های  از هتل ها   -۴

مناسبی دارند استفاده کنید.
۵- آسپیرین بچه، کرم ضد آفتاب، دندانگیر و وسایل 
دیگری که کودک در زمان سینه خیز و چهار دست و 
پا رفتن به آنها نیاز دارد از جمله چیزهایی هستند که 

باید همراهتان باشد.
خوراکی  کافی  اندازه  به  وعده هایتان  میان  برای   -۶

بردارید.
مسافرت با اتومبیل شخصی, وسایل سفر

زودتر رسیدن به محل حرکت مورد نظر باعث می شود 
بچه ها استرس نگیرند

با  می خواهید  که  نقلیه ای  وسیله  به  رسیدن  زماِن   -۷
آن به مسافرت بروید بسیار مهم است. چرا که بچه ها 
است  الزم  این  بنابر  می کنند.  کند  را  حرکت  سرعت 
مورد  محل  به  حرکت  ساعت  از  زودتر  ساعت  چند 

نظرتان برسید.
باعث  موردنظر  حرکت  محل  به  رسیدن  زودتر   -8
به  راحت  خیال  با  و  نگیرند  استرس  بچه ها  می شود 
تماشای پرواز هواپیماها و حرکت قطارها و اتوبوس ها 

بنشیند و آرام شوند.
۹- پیشنهاد می کنیم چند هفته قبل از مسافرت، نکات 
درباره  او  با  دهید.  آموزش  به کودک تان  را  مهم سفر 
ترمینال،  فرودگاه،  در  است  ممکن  که  مختلفی  عالئم 
ایستگاه راه آهن و جاده ببیند صحبت کنید. این عالئم 
و آداب را می توانید به همراه بازی به آنها آموزش دهید 

تا در هنگام مسافرت عملکرد بهتری داشته باشند.
۱۰- اگر می خواهید با هواپیما به سفر بروید حتمًا قبل 

از آن با پرشک کودکتان مشورت کنید.
۱۱- برای جلوگیری از گوش درد نوزاد در سفرهای 
در  که  کنید  تنظیم  طوری  را  او  تغذیه  باید  هوایی، 
زمان بلند شدن هواپیما و نشستن آن، کودک در حال 
خوردن خوراکی باشد. در نوزادان مکیدن شیر، فشار 
را  کودک  گوش های  بر  هوا  فشار  تغییرات  از  ناشی 

کم می کند.
۱۲- فراموش نکنید که کودک یا نوزاد در هنگام بلند 
شدن و فرود هواپیما باید بیدار باشد و حالت درازکش 
هم نداشته باشد. پستانک دادن به نوزاد را در این مواقع 
یا  بخورد  خوراکی  باید  حتمًا  که  چرا  کنید  فراموش 

نوشیدنی بنوشد.

سفر رفتن, مسافرت رفتن، 
دانستنی های سفر

به  که  مکان هایی  مراقب 
و  می کنید  مسافرت  آنجا 
افرادی که مالقات می کنید 

باشید
امکان  که  جایی  تا   -۱۳
مستقیم  پروازهای  از  دارد 
نا  که  چرا  نکنید  استفاده 
و  محیط  به  بودن  آشنا 
است  ممکن  جدید  وسایل 
نوزادتان  خواب  روی 
ناچار  اگر  بگذارد.  تأثیر 
و  پتو  هستید،  سفر  این  به 
تعدادی از اسباب بازی هایی 
آرام  آنها  با  کودک تان  که 
داشته  همراه  به  را  می شود 

باشید.
۱۴- برای سرگرم شدن بچه ها در هواپیما مدادرنگی، 
کتاب های رنگ آمیزی و در صورت امکان یک دستگاه 
به  را  آنها  موردعالقه  فیلم  چند  همراه  به  ویدیوپلیر 

همراه داشته باشید تا سرگرم شوند.
است  بهتر  دارند  شیرخوار  نوزاد  که  والدینی   -۱۵
هواپیما  دیواره  کنار  صندلی های  بیشتر،  راحتی  برای 
در خروجی  کنار  فکر صندلی های  و  کنند  انتخاب  را 

اضطراری را از سرشان بیرون کنند!
قرار گرفته  پنجره هواپیما  کنار  اگر صندلی شما   -۱۶
نشان  با  چون  است!  کرده  رو  شما  به  شانس  بدانید 
دادن مناظر طبیعی و آسمان و ابرها به راحتی می توانید 

دلبندتان را سرگرم کنید.
پشتی  کوله  یا  کیف  کودک  تا  دهید  اجازه   -۱۷
و  باشد  داشته  مسافرت  برای  را  خود  مخصوص 
به  بودن  بزرگ  کار حس  این  کند.  را حمل  وسایلش 

او می دهد و باعث می شود رفتار بهتری داشته باشد.
و  بینی  مخاط  شدن  خشک  از  جلوگیری  برای   -۱8
گوش درد کودک، هر یک ساعت، یک لیوان آب به او 
التهاب بینی هم برای  بدهید. می توانید از اسپری ضد 
باز شدن مجاری تنفسی در زمان بلند شدن و نشستن 

هواپیما استفاده کنید.
حتمًا  می روید  مسافرت  به  هفته  چند  برای  اگر   -۱۹
داشته  همراه  خودتان  با  را  نوزاد  َکریِر  یا  و  کالسکه 

باشید.
۲۰- در هنگام مسافرت با قطار، اگر فرزندتان کمتر از 
۳ ماه دارد با خیال راحت می توانید در روز مسافرت 
مسافرت  برای  را  شب  است  بزرگ تر  اگر  اما  کنید 

انتخاب کنید.
که  کنید  انتخاب  را  قطار  در  کوپه ای  است  بهتر   -۲۱

خانوادگی باشد و در صورت امکان دربست!
مسافرت با اتومبیل شخصی، وسایل سفر

پشتی  کوله  یا  کیف  باید  او  کودک  با  سفر  هنگام 
مخصوص خود را برای مسافرت داشته باشد

۲۲- فرزندتان را روی صندلی های کنار راهرو بنشانید 
و اگر هوا سرد است او را با لباس های گرم بپوشانید.

۲۳- در مسافرت با اتومبیل شخصی وسایل خطرناک 
چراغ  دهید.  قرار  او  دسترس  از  دور  را  شکستنی  و 
قوه، بطری آب، پتو و پوشاک مورد نیاز و اضافی در 
صندوق عقب داشته باشید. اگر می خواهید کودک تان 
را فراموش  باشد صندلی کودک  سفری راحت داشته 

نکنید.
۲۴- اگر با اتومبیل سفر می کنید ساعات بدون ترافیک 
برای  زمان  بهترین  کنید.  انتخاب  را  کم ترافیک  یا  و 

مسافرت کردن صبح است.
۲۵- در هوای گرم می توانید دست و پای نوزاد را با 
دستمال نم دار بمالید تا خنک شود و اگر هوا سرد است 

کودک را به خوبی بپوشانید.
در  می کنیم  پیشنهاد  اتوبوس،  با  سفر  برای   -۲۶
با  بتوانید  تا  است  کم  مسافر  که  کنید  سفر  زمان هایی 
صندلی های  در  را  بچه  وسایل  و  ساک  راحت  خیال 

خالی کناری بگذارید. 



نهج البالغه
امام علی)ع(:

هیچ شرافتی برتر از اسالم، و هیچ عزتی گرامی تر از تقوا، و هیچ سنگری نیکوتر از پارسایی، 
و هیچ شفاعت کننده ای کار سازتر از توبه، و هیچ گنجی بی نیاز کننده تر از قناعت، و هیچ 

مالی در فقر زدایی، از بین برنده تر از رضایت دادن به روزی نیست. و کسی که به اندازه 
کفایت زندگی از دنیا بردارد به آسایش دست یابد، و آسوده خاطر گردد، در حالی که دنیا 

پرستی کلید دشواری، و مرکب رنج و گرفتاری است، و حرص ورزی و خود بزرگ بینی و 
حسادت، عامل بی پروایی در گناهان است، و بدی، جامع تمام عیب ها است.
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آوای آزاد

رژیم خام خواری برای الغری؛ بایدها و نبایدها
آیا رژیم خام خواری سالم است؟ بسیاری از رژیم های توصیه شده برای 
کاهش وزن از اصول اساسی یکسان پیروی می کنند. همه این رژیم ها شامل 
خوردن غذاهای کامل )غذاهایی که بسته بندی یا فرآوری شده نیستند( و 
پر کردن بشقاب با غذاهای سیر کننده از جمله پروتئین، چربی های سالم، 
کربوهیدرات های پیچیده و سبزیجات سرشار از ویتامین، مواد معدنی و فیبر 
می شوند اما هر کدام از این رژیم ها روشی خاص برای رساندن فرد به هدف 
دارند. در این مقاله رژیم غذاهای خام یا همان خام خواری را برایتان توضیح 
می دهیم و می خواهیم ببینیم آیا دنبال کردن چنین رژیمی درست است یا 

خیر؟
رژیم خام خواری چیست؟

رژیم خام خواری از یک دهه پیش مورد توجه قرار گرفت ودر سال های 
بیشتر وگان  یافت. طرفداران رژیم خام خواری  بیشتری  اخیر محبوبیت 
ها هستند که معتقدند غذاهای گیاهی باید در طبیعی ترین حالت )نپخته و 
فرآوری نشده( مصرف شود چون آنزیم های طبیعی در غذاهای زنده مزایای 

فراوانی برای بدن دارند.
در رژیم خام خواری چه چیزی می خورید؟

این رژیم به طور کامل از غذاهای خام تشکیل شده است. این غذاها شامل 
میوه ها، سبزیجات، آجیل ها، دانه ها، غالت و حبوبات )که معمواًل خیس 
خورده یا جوانه زده هستند( و جلبک دریایی است. به غذایی خام می گویند 
که به آن دمای باالتر از 115 درجه فارنهایت داده نشده باشد. در رژیم خام 
خواری بیشتر از روش آب گیری، خشک کردن، خیساندن و جوانه زدن 

استفاده می شود.
در رژیم خام خواری چه چیزهایی را نمی توانیم بخوریم؟

در این رژیم نباید از گوشت، لبنیات، غذاهای دریایی یا هرگونه غذای گیاهی 
با دمای باالتر از 115 درجه استفاده کنید اما تعداد کمی از تخم مرغ و لبنیات 
خام استفاده می کنند. دیگر افراد که اکثریت را تشکیل می دهند وگان هستند. 
غذاهایی که به شکل های دیگر )غیر از حالت خام( آماده می شوند را نباید 
بخورید. بسیاری از کسانی که رژیم خام خواری دارند، مصرف شکر تصفیه 
شده و قهوه را نیز قطع می کنند چون معتقدند غذاها را باید در اصلی ترین 

شکل خود استفاده کنند.

 مزایای رژیم خام خواری
بزرگ ترین مزیت رژیم خام خواری این است که از میوه و سبزیجات به 

اندازه استفاده می کنید. در واقع فیبر و آنتی اکسیدان زیادی دریافت می کنید 
و مصرف قند و چربی را پایین می آورد. پختن بعضی غذاها مانند ویتامین 
C موجود در اسفناج و هویج، با توجه به نوع آنها سبب از بین رفتن بعضی 
از خواصشان می شود. همچنین در رژیم خام خواری پرخوری نمی کنید 
بنابراین در بعضی افراد برای تثبیت و کاهش وزن جواب می دهد. اما مواد 

مغذی برخی دیگر از غذاها مانند لیکوپن در گوجه فرنگی هنگام پخته شدن 
بهتر جذب بدن می شود. البته محدود کردن رژیم غذایی سبب کمبود برخی 
ویتامین ها و مواد معدنی مانند B12، ویتامین D و کلسیم در بدن می شود. 
دائمًا غذای خام خوردن بسیار دشوار است و دلتان برای بسیاری از طعم ها 
تنگ می شود. همچنین درست کردن غذا بدون پختن به زمان و ابزار خاصی 

نیاز دارد.

معایب رژیم خام خواری
رژیم خام خواری سه مشکل اساسی دارد که با توجه به آنها چنین رژیمی 

توصیه نمی شود:
1- سالمت تیروئید

 بسیاری از سبزیجات در خانواده سبزیجات چلیپایی مانند کلم، بروکلی، گل 
کلم و کلم بروکسل دارای گواتروژن هستند. گواتروژن ها؛ ترکیبات طبیعی 
در بعضی غذاها هستند که عملکرد تیروئید را مسدود می کنند و سبب ابتالی 
فرد به گواتر یا کم کاری تیروئید می شود. کسانی عملکرد تیروئیدشان ضعیف 
است و یا مبتال به اختالل تیروئید هستند گواتروژن قابلیت تیروئید برای تولید 
هورمون های مهم را مختل می کند. گواتروژن با حرارت غیر فعال می شود 

سبزیجات  پختن  بنابراین 
افراد  این  می شود  سبب 
را  چلیپایی  سبزیجات 
خام  رژیم  کنند.  مصرف 
به  لحاظ  این  از  خواری 

هیچ وجه مناسب نیست.
 2- سالمت گوارش

خام  سبزیجات  هضم 
برای سیستم گوارش کار 
گیاهان و  نیست.  ساده ای 
سبزیجات دارای سلولز و 
دیگر ساختارهای فیبروزی 

هستند که معده انسان برای هضمشان باید به سختی کار کند. معده انسان 
مانند دیگر حیوانات گیاه خوار مثاًل گاو ساخته نشده است. بسیاری از این 
حیوانات معده اضافی دارند که سبزیجات خورده شده را تجریه و هضم 
می کند. متاسفانه انسان ها معده اضافی ندارند تا تمام فیبروزها و سلولزهای 
موجود در سبزیجات را هضم کنند، به همین دلیل هضم فیبر موجود در 
سبزیجات برای ما بسیار دشوار است. وقتی مرتب غذاهایی بخوریم که 
مرور  به  بدن  قابلیت هضم غذای  نیست  به هضم  قادر  سیستم گوارش 
ضعیف می شود. سیستم گوارش ضعیف شده احتمال ابتالی فرد به نفخ، 
سوء هاضمه، یبوست یا اسهال، افزایش وزن، سوء تغذیه، آلرژی به غذا و 
کاهش قدرت سیستم ایمنی را افزایش می دهد. سیستم گوارش بدن، عنصری 
کلیدی برای سالمت است. بنابراین مهم است مطمئن شوید سالم است و به 

خوبی کار می کند.
3- جذب مواد مغذی

اگر قادر به هضم غذا نباشیم احتمال جذب نکردن مواد مغذی موجود در 
غذاها باال می رود. بسیاری از مواد مغذی موجود در سبزیجات در قسمت 
فیبرهای سخت آنها ذخیره شده اند. تنها در صورتی از فیبر سبزیجات استفاده 
می کنیم که خودمان از قبل آنها را تجزیه کنیم چون بدن قادر به انجام این 
کار نیست. پختن سبزیجات با دمای کم یا متوسط معمواًل برای شکستن فیبر 
سبزیجات کافی است و بدن در این شرایط قادر به جذب مواد معدنی و مواد 
مغذی آنها است. هرچند گاهی اوقات ساالد خوردن ضرری برای سیستم 
گوارش ندارد اما اگر به صورت روزانه از غذاهای خام استفاده کنید باید 
مواظب باشید تا با مشکالت احتمالی سالمتتان تداخل نداشته باشد و کار را 
برایتان دشوارتر نکند. همه غذاها نباید پخته شوند و بعضی از آنها به صورت 
خام مزیت های بیشتری برای بدن دارند اما اگر می خواهید به صورت جدی 

وارد خام خواری شوید بهتر است دوباره فکر کنید.
دکتر کرمانی

روابط رو به گسترش ماکو و نخجوان
تجاری  همکاری های  گسترش   
و  ماکو  آزاد  منطقه  فرهنگی  و 
در سفر  جمهوری خودمختار نخجوان 
اخیر مدیرعامل منطقه آزاد ماکو و 
مورد  نخجوان  به  وی  همراه  هیات 
تاکید قرار گرفت و فصل جدیدی از 

مراودات 2 جانبه رقم خورد.

سازمان  مدیرعامل  آزاد  آوای  گزارش  به 
منطقه آزاد ماکو و تجار در ابتدای این سفر 
بین  همکاری های  توسعه  چارچوب  در  که 
»منصور  با  انجام گرفت،  منطقه ای  و  المللی 
آیرم« سرکنسول کشورمان دیدار و از نزدیک 
و  گرفته  صورت  فعالیت های  جریان  در 
اقتصادی،  ابعاد  در  همکاری  ظرفیت های 
خود  جمهوری  با  گردشگری  و  فرهنگی 

مختار نخجوان قرار گرفتند.
»واصف  با  سلیمانی  غالمرضا  دیدار  در 
طالب اف« رییس مجلس عالی نخجوان نیز 
در خصوص ظرفیت ها و اشتراکات موجود 
تبادل  و  بحث  دوجانبه  همکاری های  برای 

نظر شد.
اشتراکات  نخجوان  عالی  مجلس  رییس 
با  گرفته  صورت  همکاری های  و  موجود 
استان  دو  ویژه  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی را مهم 

و قابل توجه دانست.
با اشاره به دوستی نزدیک اش  »طالب اف« 
و  ایران  رابطه  ایران،  مسووالن  و  مردم  با 
همسایگی  از  فراتر  را  آذربایجان  جمهوری 
و نزدیکی خانوادگی توصیف کرد و گفت: 
هیچ فشار خارجی نمی تواند آن را متأثر کند.
غالمرضا سلیمانی نیز در این دیدار با اشاره 
به سوابق دوستی و نزدیکی مردم آذربایجان 
غربی و جمهوری خود مختار نخجوان نقش 
»طالب اف« در شکل گیری این رابطه را مهم 

دانست.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با توضیح 
شرایط توسعه و پیشرفت منطقه آزاد ماکو در 
همجواری نخجوان، همسایگان را مهمترین 

اولویت همکاری و توسعه دانست.
وی ظرفیت همکاری های ترانزیتی، تولیدی، 
میان  گردشگری  و  فرهنگی  گمرکی، 

آزاد  جمهوری خودمختار نخجوان و منطقه 
ماکو را تشریح و بر عزم خود برای توسعه 

همکاری های همه جانبه تاکید کرد.
»فامیل  با  سفر  این  ادامه  در  ایرانی  هیات 
سیداف« وزیر اقتصاد و مدیران شرکت ها و 

هلدینگ های فعال در نخجوان دیدار کرد.
وضعیت  آخرین  تشریح  ضمن  »سیداف« 
اقدامات  خصوص  در  نخجوان  اقتصادی 
و  تجار  با  گرفته  صورت  مشترک 

تولیدکنندگان ایرانی بحث کرد.
در پایان این دیدار نیز تجار و فعاالن اقتصادی 
خصوص  در  را  خود  نظرهای  طرف  دو 
مشکالت موجود بر سر راه تجارت دو جانبه 

و راه های تسهیل مناسبات مطرح کردند.
مدیرعامل منطقه آزاد ماکو در اولین روز این 
و  نخجوان  تجارت  مرکز  از  همچنین  سفر 
تعدادی از موسسه های تولیدی در زمینه های 
ساختمانی  غذایی،  مواد  جمله  از  مختلف 
و  تولیدی  ظرفیت های  با  و  کرد  بازدید 

صنعتی نخجوان آشنا شد.
فرماندار و شهردار پلدشت، روسای گمرک 
و  اقتصادی  معاونان  پلدشت،  مرز  پایانه  و 
فرهنگی منطقه آزاد ماکو و تعدادی از فعاالن 
سلیمانی  غربی،  آذربایجان  بخش خصوصی 

را در این سفر همراهی کردند.
به گزارش آوای آزاد منطقه آزاد ماکو به عنوان 
لحاظ  به  کشور  آزاد  منطقه  هفت  از  یکی 
بر شهرستان های  منطبق  محدوده جغرافیایی 

ماکو، شوط، پلدشت و شهر مرزی بازرگان 
بوده و در دولت تدبیر و امید به الگویی برای 

اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است.
مساحت این منطقه حدود پنج هزار کیلومتر 
درصد   75 از  بیش  تنهایی  به  و  بوده  مربع 
خود  به  را  کشور  آزاد  مناطق  مساحت  کل 
بزرگ  آزاد  منطقه  دومین  و  داده  اختصاص 

دنیاست.
ترکیه  کشورهای  مجاورت  در  منطقه  این 

طول  و  دارد  قرار  آذربایجان  جمهوری  و 
این  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرزهای 
منطقه با این کشورها به ترتیب 130 و 140 

کیلومتر است.
ترکی  به  نخجوان  خودمختار  جمهوری 
 Naxçıvan Muxtar( آذربایجانی 
جمهوری  از  بخشی   )Respublikası
نخجوان  شهر  آن  مرکز  که  بوده  آذربایجان 
است؛ شهر نخجوان 12 کیلومتر مربع وسعت 
دارد و کل جمهوری از هشت شهر، هشت 
تشکیل  روستا   203 حدود  در  و  شهرستان 

شده است.
نخجوان در 9 فوریه سال 1924 میالدی به 
شد؛  تأسیس  خودمختار  جمهوری  صورت 
قفقاز  جنوب  در  خودمختار  جمهوری  این 
شمال  از  و  شده  واقع  ارس  رود  شمال  و 
از  ارمنستان  جمهوری  به  محدود  مشرق  و 
محدود  از غرب  و  ایران  به  محدود  جنوب 

به ترکیه است.  

مادرانی در حسرت تبریک روز مادر
 روز مادر شد و فرزند برای تبریک این 
نرفت  مادر  استقبال  به  خدا  روز  بهترین 
اما مادر از اینکه پسرش با زبان روزه در 
مهراب شهادت آرام می گیرد، خرسند بود.
 آری »مهراب خرسندی« 10 مهر 1386 
دعوت  میهمان  رمضان   20 با  مصادف 
شده ای بود که خیلی زود با دامان پرمهر 
مادر خداحافظی کرد تا برای همیشه وی 
مادر محروم  روز  تبریک حضوری  از  را 

کند.
 1360 مرداد   27 متولد  خرسندی  شهید 
بود و طی 11 سال گذشته مادر خود را در 
حسرت شنیدن روز مادر گذاشته اما این 
اسطوره صبر و استقامت از ته دل راضی 
با  برای دیدار  است؛ هرچند کبوتر دلش 

دلبندش پرپر می زند.
کرد  باز  برایم  را  دلش  سفره  زود  خیلی 
و گفت: »نمی توانم تا پنجشنبه صبر کنم« 
امان  راه گلو  مانع  این همیشه  اما بغض، 
 12 یا   11 »ساعت  که  دهد  ادامه  تا  نداد 
به  باید  بشود  که  هوایی  دلمان  هم  شب 

دیدارش بیایم«.
به  و  بود  کرده  جا  قلب ها  در  »مهراب« 
گفته مادر 57 ساله اش »9 سال در روستا 
بعد از شهادتش چهارشنبه سوری برگزار 
به  دست  خودش  باالخره  اینکه  تا  نشد 
کار شد و اهالی محله را به جشن دعوت 

کرد«.
داد:  ادامه  تلخی  تبسم  با  شهید  مادر 
قبول نمی کرد  از من  پسرم هیچ هدیه ای 
آن چنان  تو  ایمان  به  من  که  می گفت  و 
اعتقاد دارم که خود تو برای من کادویی 

از طرف خدا هستی!
ماهانه   1370 دهه  اواسط  کرد:  بیان  وی 
تا  می داد  حقوق  من  به  تومان  هزار   50
نیز  مبلغی  و  نرانم  خانه  در  از  را  سائلی 
صرف هزینه بر سرمزار شهدا برای قرائت 

فاتحه بکنم.
همچنین  خرسندی  مهراب  شهید  مادر 
گفت: »بادرشبو« را از من می خرید تا در 
دسته عزاداری پخش کند؛ به گرفتن پول 
بادرشبو راضی نمی شدم اما اصرار می کرد 
که باید پرداخت کند و دلیل اش این بود 
که »باید من و پدرش از او راضی باشیم 
به هرحال ما برای کاشت این گیاه زحمت 

کشیده بودیم«.
روز   10 و  خدمت  روز   15 افزود:  وی 
روز  چند  عمل  در  اما  داشت  استراحت 
از استراحت و مرخصی نگذشته، دوباره 
گفتم:  روزی  گشت!  برمی  خدمت  به 
مملکت  نگهداری  بگردم!  تو  دور  پسرم 
آخر  نکرده اند!  واگذار  تو  به  تنها  که  را 
بمانی.  کنارمان  تا  داریم  انتظاری  هم  ما 
بعد از کلی صحبت، جوابش این بود که 

»مملکت به من نیاز دارد«.

خانه  به  هم  عیدها  کرد:  اضافه  مادر  این 
نمی آمد و می گفت من مجردم و می توانم 
بچه  کردن  راضی  اما  کنم  راضی  را  شما 
همیشه  چون  نیست  ممکن  ساله  چند 

چشم به راه دیدن پدر هستند!
داد:  ادامه  مکث  ثانیه  چند  از  پس  وی 
وقتی  شود  شهید  فرزندم  اینکه  از  پیش 
می دادیم،  گوش  شهدا  مادران  سخنان  به 
و  تعریف  را  خود  فرزندان  می گفتیم 
تمجید می کنند و باور نمی کنیم این همه 
شهادت  از  پس  باشند؛  داشته  عظمت 
حرف های  همه  که  شدم  متوجه  فرزندم 

مادران شهید درست است.

نحوه  وصف  در  خرسندی  شهید  مادر 
پسرم  گفت:  نیز  عاشق  کبوتر  این  کوچ 
نیروی یگان ویژه بود و مین خنثی می کرد 
و در نهایت یک مین در دستش منفجر و 
شهید شد. دوستانش می گفتند که روزی 
برای خنثی کردن مین رفته بودیم و گفتیم 
که مواظب باشد و وی گفت که »در عالم 
خطاب  شهید  بابای  را  پدرم  وقتی  واقع 
بعد همین  هفته  می شنوم!  می کنند خودم 
روز به مسجد روستایمان می روید و در 
خود  جای  االن  من  می زنید!  پرچم  آنجا 
شهید  آنان  با  که  دوستانی  و  می بینم  را 

خواهم شد را هم می بینم«.
آنچه   / بینی  جان  که  کن  باز  دل  چشم 
نشنیده  آنچه   / بینی  آن  است  نادیدنی 
چشم  نادیده  وآنچه   / شنوی  آن  گوش 

آن بینی
ناگاه  به  که  بودم  شده  خود  بی  خود  از 
خود را در گوشه دیگر مزار شهدا دیدم 
فرزند  مزار  سر  بر  خواهری  و  مادر 
شهیدشان با احترام ایستاده اند؛ روی سنگ 
قبر را خواندم؛ علی اصغر جودی نعمتی. 

والدت 1342 و شهادت 26 تیر 1367.
گو  و  گفت  اجازه  فاتحه ای  نثار  از  پس 

گرفتم و مادر 80 ساله به گرمی پذیرفت 
یک  دهان  از  را  مملکت  شهدا  گفت:  و 

اژدها خارج کردند و نجات دادند.
کنان  گالیه  نعمتی«  »جودی  شهید  مادر 
و  ناسپاسی  آسایش  این  »به  که  گفت 
به ما چه!  ناشکری می کنیم و می گوییم 

نمی رفتند و شهید نمی شدند«.
وی افزود: می گویم نه به خاطر شما به 
جنگ رفت نه بخاطر شما شهید شد بلکه 
بخاطر اهلل، ناموس و حب وطن بود؛ حب 

الوطن من االیمان.
این مادر کهن سال که فرزندش را در سن 
50 سالگی تقدیم انقالب کرده بود، با دل 

سوخته ای این شعر را خواند:
آسوده   / منم  دیوار  دور  به  تویی  باغ  در 

تویی به غم گرفتار منم
آسوده تویی که خواب راحت داری / بر 

طعنه دشمنان گرفتار منم
این مادر در پاسخ به سوالم مبنی بر نحوه 
به  نسبت  نعمتی«  »جودی  شهید  رفتار 
و  بود  مهربان  همه  برای  گفت:  نیز  وی 
محبتش را تنها در روز مادر ابراز نمی کرد 
رفتار  مقتضای سن خود  به  با هرکس  و 
برایم روز مادر است و  می کرد؛ هر روز 

محبت هایش برایم تداعی می شود.
نداشت؛  تمامی  شهید  مادر  خاطره های 
صفحه  در  فرزندش  زندگی  فیلم  گویی 
ذهنش پخش می شد و آنچه می دید را به 
زبان می آورد؛ از هر در سخنی می گفت و 
با نوازش خنکای نفسش از هر باغچه ای 
در  که  مادری  سومین  می شکفت.  گلی 
و  گفت  به  وی  با  ارومیه  شهدای  مزار 
گوی صمیمی پرداختم، بانوی دیگری از 
»فرامرز  شهید  مادر  و  آینه  و  نور  جنس 
امام پور« بود. سال 1350 بود که دنیا از 
ورود وی به عرصه خاکی به خود بالید و 
در 13 شهریور 1369 از وداعش داغدار 

شد.
شعر سنگ قبرش از زبان مادرش است؛ 
 / کرد  پرپر  را  تو  زود  اجل  پسرم دست 

مادرت گریه کنان خاک عزا بر سر کرد
خدا  گفت:  سخنانش  طلیعه  در  مادر 
انتخاب می کند.  زیباترین گل های دنیا را 
سه پسر دیگر هم دارم از آنان هم راضی ام 
اما این یکی گل سرسبد آنان بود. شهید 
ناراضی  البته  سوزاند؛  را  دلمان  و  شد 
نیستیم. آن زندگی که خودش آن را داده 

بود، پس گرفت.
فرزندش  شهادت  از  گفتن  سخن  چقدر 
که  بود  »سرباز  که  گفت  اما  بود  سخت 
شهید شد؛ مکانیک بود« هر هفته دستمزد 
و  می داد  من  به  و  می گرفت  را  خود 
سفارش می کرد که ننه! به بابا نشان نده و 
هر چی می خواهی از این پول برای خود 
خرج کن! من هم راستش را بخواهید دلم 
راضی نمی شد و همه آن پول را در بانک 
پس انداز کرده بودم. شهید که شد همان 
پول را برای مراسم و خیرات وی هزینه 

کردم.
مادر  روز  مناسبت  خاطره های  از  وقتی 
پر شد و گفت: روز  پرسیدم، چشمانش 
مادر که می شود و فرزندان دیگرم به من 

سر می زنند، دنیایم عوض می شود!
بغض کرد. حق هم دارد زیرا خاطره های 
سال ها عاطفه مادر و فرزندی در ذهنش 
غوطه می خورد و وی را با خود به گذشته 
روز  در  را  کفشم  لنگه  »گاهی  می برند؛ 
به  و  داشت  برمی  من  اطالع  بدون  مادر 
گاهی  بخرد.  کفش  برایم  تا  می برد  بازار 
لباس می خرید. خالصه هر آنچه در  هم 
هدایا  آن  نمی کرد.  مضایقه  داشت  توان 
دارم  وی  از  که  لباس هایی  کنار  در  را 

گذاشته ام«.
ننه  مرا  داد:  ادامه  پور  امام  شهید  مادر 
برمی گشت  کار که  از سر  صدا می کرد. 
ننه من آمدم! موقع ترک  فریاد می زد که 
کنار  از  نگاهش می کردم؛  پنجره  از  منزل 
دیوار سالنه سالنه می رفت. چندین سال 
باالخره  اینکه  تا  کرد  ناراحتم  خاطره  آن 
را  آنجا  و  بمانم  خانه  آن  در  نتوانستم 

بخاطر آن خاطره فروختیم!
امروز روز مادر است و فرزندان این آب 
و خاک برای تبریک این بهترین روز خدا 
به استقبال مادران آمده اند و همه مادران 
خرسند  مهراب هایشان  آرمیدن  از  شهدا 
شنیدن  در حسرت  دیگر  مادران  هستند؛ 
صدای  زیرا  نیستند  مادر  روز  تبریک 
به  سرزمین  این  جای  جای  از  تهنیت 
گوش جان می رسد؛ روزت مبارک مادرم!

 گزارش: توحید محمود پور
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