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  . ديرس يم بست بن به وستهيپ 

 و عفاف و بود عصمت بود، چه هر نداشت؛

 استقبال به لبخند ي شكوفه سبد كي با شه

  . بودند جهان

 با و آورد يم فاطمه خانه به رو شد، ي

 يغذا يمتوال شب سه فرزندانش و همسر
  )  8 هيآ ، دهر سوره(  راًياس و ماًيتي و

 او فرزندان كه است نيچن و گذارد؛ ي

  .باد مبارك ، طهارت

��ل اول،��� ���ر� اول،�
ورد�� ��� 

 

  آينه و آب

  .  يزالل و يپاك چه هر تولد و است آب تولد ؛ بهاراست

  . استيانب راه ي ادامه كه جهت آن از. است رحمت

 ي سلسله نيا و ماند يم ابتر ايانب قيطر نبود، او اگر. استيانب راه

نداشت؛ راه او در يناپاك و بود يبر يديپل و يزشت هر از چون شد؛ ده

شهيهم  او و افتي يم نيتسك ، ديد يم را او) ص( امبريپ گاه هر كه

جهان زوج نيتر ستهيشا فاطمه و يعل كه سان آن بود؛ نيچن زين  همسر

يم ديناام جا همه از كه يحاجتمند هر. بود رانيفق و نانيمسك پناهگاه

همسر با همراه كه را او قرآن در خداوند كه است يآسمان چنان آن
و ناًيمسك حِبه يعل الطعام طعمونَي و: ديستا يم گونه نيا بخشند،

يم ارث به زين گونه همان ، است برده ارث به پدر از كه را ييها خصلت
  . هستند ني

طهارت و عصمت خاندان عاشقان همه بر) س( فاطمه حضرت ، نشي

  همكار سالم

 

آب زهرا؛بانوي فاطمه

بهاراست تولد الدشيم

رحمت سو هر از الدشيم

راه امتداد) س(  فاطمه

دهينام فاطمه ، فاطمه
  .  يپاك

كه بود گونه آن فاطمه
  . رفت يم پدر

همسر ي خانه در فاطمه

پناهگاه فاطمه يگل خانه
  . گشت يم باز پر دست

آن) س( فاطمه صفات
بخشند، يم فقرا به را خود افطار

خصلت و صفات فاطمه
يزم يرو يها انسان نيبهتر

يآفر سبد سر گل الديم
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 آن از مردان كه زنان يژگيو11

  :محرومند

 كه دهد يم نشان ها پژوهش 
 دارند يجالب يها ييتوانا ها خانم

 نجا،يا. محرومند آنها از انيآقا كه
 يمعرف را زنان يهاييتوانا از مورد 11
 محسوب آنان قوت نقاط كه ميكن يم

  . شود يم

 كه دهد يم نشان ها پژوهش
 دارند يجالب يها ييتوانا ها خانم

 نجا،يا. محرومند آنها از انيآقا كه
 يمعرف را زنان يهاييتوانا از مورد 11
 محسوب آنان قوت نقاط كه ميكن يم

  .شود يم

  زترنديتم ها خانم. 1

 سن دانشگاه در كه يپژوهش
 دهد يم نشان گرفت، صورت گويد
 به سه،يمقا در انيآقا كار اتاق و زيم
 ختهير هم به ها، خانم كار اتاق و زيم

 تعداد واقع، در. است تر فيكث و تر
 انيآقا اتاق در كه ييها يباكتر

 درصد 20 يال 10 حدود دارد، وجود
 ها خانم اتاق يها يباكتر تعداد از

  .است شتريب

 يها مصاحبه در ها خانم. 2
  دارند يبهتر عملكرد ،يشغل

 آن از يحاك د،يجد قاتيتحق
 خانم ،يكار يها مصاحبه در كه است
 را خود استرس ان،يآقا از بهتر ها

 از قبل اگرچه. كنند يم كنترل
 ها خانم استرس زانيم مصاحبه،

 نيح در ها آن اما است، شتريب
 و هستند تر آرام ،يواقع مصاحبه

 قبل چون چرا؟. كنند يم عمل بهتر
  .كنند يم نيتمر شتريب مصاحبه، از

 گذاران هيسرما ها خانم. 3
  هستند يبهتر

 داد نشان سهام 100000 يبررس
 هيسرما در زنان تيموفق درصد كه

 11 به 18 مردان، به نسبت يگذار
 كه باشد نيا ديشا امر نيا ليدل. است

 عمل تر محتاط مردان به نسبت زنان

 رنديگ يم ميتصم تر محتاط كنند، يم
  .كنند يم فكر شتريب و

 را ها خانم تصادف، خطر. 4
  كند يم ديتهد كمتر

: انيآقا يبرا تلخ يتيواقع
 تصادف در مردان ريم و مرگ زانيم

 ها خانم از شتريب درصد 77 ل،ياتومب
 نكهيا يجا به انيآقا واقع در. است

 محكوم زدن غر به را خود همسران
 جمله بابت ها آن از ديبا كنند،

  .كنند تشكر» !ببند را كمربندت«

 مورد در تر راحت ها خانم. 5
  كنند يم صحبت مشكالتشان

 نفر 2000 يرو بر كه يقاتيتحق
 ها خانم كه داد نشان شد، انجام

 مورد در انيآقا از شتريب اريبس
 يم صحبت مسائلشان و مشكالت

 مورد در زنان از درصد 53. كنند
 يم شانيناراحت و استرس باعث آنچه

 يم صحبت خود دوستان با شود
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 در درصد نيا كه يحال در كنند،
  .است درصد 29 فقط مردان، مورد

 در مردان از كمتر زنان،. 6
 قرار شغل دادن دست از خطر معرض

  دارند

 از كه است آن از يحاك آمار
 درصد 80 حال، به تا 2007 سال

 داده دست از را خود شغل كه يكسان
 يم امر نيا علت. اند بوده مرد اند،

 بر ياقتصاد ركود كه باشد نيا تواند
 داشته يشتريب ريتأث مردانه يها شغل

  .است

 از كه ييها خانم تعداد. 7
 شوند يم لياتحص فارغ دانشگاه

  است شتريب

 تنها نه دهد يم نشان آمار
 ثبت دانشگاه در كه ييها خانم تعداد

 انيآقا بلكه است، شتريب كنند يم نام
 در ليتحص ادامه از ها خانم از شتريب

 نيهمچن. دهند يم انصراف دانشگاه
 دانشگاه، در انيآقا ليتحص دوره

  .كشد يم طول ها خانم از شتريب

 يغذاها به ها خانم شيگرا. 8
  است شتريب سالم

 نفر 14000 يرو بر كه يقيتحق
 كه ييغذاها داد نشان گرفت، صورت

 سالم اريبس كنند، يم انتخاب ها خانم
 انيآقا كه است ييغذاها از تر

 و تزايپ مردان،. كنند يم انتخاب
 در دهند؛ يم حيترج را قرمز گوشت

 را خود يغذا بشقاب زنان كه يحال
  .كنند يم پر يسبز و وهيم با شتريب

 ها خانم بدن يمنيا دستگاه. 9
  است تر يقو

 در استروژن هورمون وجود
 در است يسالح واقع در زنان، بدن

 با استروژن كه چرا ها، عفونت مقابل
 خط نياول معموالً كه ييها ميآنز

 كنند، يم فيضع را بدن يدفاع
  .كند يم مبارزه

 شتريب ها خانم عمر طول. 10
  است

 100 يباال تيجمع از درصد 85
 واقع در. هستند خانم جهان، سال

 10 تا 5 ها خانم عمر طول نيانگيم
 انيآقا عمر طول نيانگيم از درصد

  .است شتريب

 يبهتر رانيمد ها خانم. 11
 ياقتصاد وضع در بخصوص هستند،

  !امروز

 ادعا نيا سر بر هنوز اگرچه
 اما دارد، وجود ييها دگاهيد اختالف

 كه معتقدند كارشناسان از ياريبس
 يبهتر شنوندگان ها خانم چون
 كار چند همزمان توانند يم هستند،

 و سيتدر در و ببرند شيپ به هم با را
 يم پس كنند؛ يم عمل بهتر آموزش،

  .باشند يبهتر رانيمد توانند

 جهان اقتصاد ،يبانك از نقل به
 است، استوار خدمات هيپا بر امروز
 از هم كارمندان است الزم نيبنابرا

 خانم. باشند برخوردار يكاف زهيانگ
 يبهتر ارتباط كارمندانشان با ها

 آنها، در توانند يم و كنند يم برقرار
  .كنند جاديا يشتريب زهيانگ

 بزرگداشت هفته يروزها نيناوع
  :شد اعالم مادر روز و زن مقام

 بزرگداشت هفته يمركز تادس
 آستانه در مادر روز و زن مقام

) س(زهرا فاطمه حضرت والدت
 زن مقام بزرگداشت يروزها نيعناو

  .كرد اعالم را مادر روز و

 نام به نيفرورد ام يس شنبه
 عدالت و يانسان كرامت زن،

 كمي و يس كشنبهي ،ياجتماع
 يفاطم رهيس زن، عنوان به نيفرورد

 و يرانيا ـ ياسالم يزندگ سبك و
 روز عنوان به بهشتيارد اول دوشنبه
 يالگو اصالح و يمل ديتول زن،

  .است شده ينامگذار مصرف

 دوم شنبه سه يروزها نيهمچن
 مشاركت زن، نام به بهشتيارد

 ،ياجتماع تيمسئول و ياسيس
 زن، روز بهشتيارد سوم چهارشنبه

 شنبه پنج نده،يآ به ديام و يشاداب
 زن، عنوان به بهشتيارد چهارم

 و يخودباور و ياسالم هنر و فرهنگ
 زن، روز بهشتيارد پنجم جمعه

 گرفته نام ياجتماع تيامن و تيمعنو
.ستا
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  گفتگو با سركار خانم فاطمه داود آبادي

مشاور مدير عامل در امور بانوان و خانواده 

  سهامي آب منطقه اي مركزي شركت

  

سركار خانم فاطمه داودآبادي كارشناس مالي ومشاور مدير عامل در امور بانوان و خانواده شركت سهامي 
  .سال سابقه كار هستند 17آب منطقه اي مركزي،كارشناس مديريت بازرگاني و داراي 

 در مشاوره چرا*همكار سالم 
  شما؟ وچرا بانوان امور

 شركت به آب امور كه زماني
 اي منطقه آب عنوان با مستقلي
 بايست مي شد تبديل  مركزي

 شركت در عنوان اين به هم پستي
 پست اين چون و شد مي گنجانده

 86 سال در بود خالي سازمان در
 اينجانب وقت محترم عامل مدير

 زمينه در خود مشاور عنوان به را
  .كردند انتخاب بانوان امور

 به شما وظايف*همكار سالم 
 بانوان امور در مشاور عنوان

  چيست؟

  و معاونين ،مديرعامل بين رابط
 اصلي شركت بانوان با مديران

 اين در و است من وظيفه ترين
 خصوص در را جلساتي راستا

 با بانوان مشكالت و مسائل انتقال
  .دهيم مي ترتيب شركت مسئولين

 عملكرد از گزارشي*همكار سالم 
  قبل؟ سالهاي در بانوان امور

 در نوبت 2 موفقيت مجله تهيه)1
  سال

 آموزش كالسهاي برگزاري)2
 برنامه،سال طي در ها خانواده

 ارائه،زن روز مناسبت به ريزي
 مديريت شركت به گزارشاتي

 وزارت و ايران آب منابع
 به گزارشاتي ارايه،نيرو

  استانداري

 آبادي داود خانم*همكار سالم 
 لباس شدن يكدست بحث

 ؟رسيد كجا به خانم همكاران

 پيگيريهايي بحث اين خصوص در 
 بحث به توجه با كه آمد عمل به

 اين بر قرار شركت در ايزو هاي
 خانم الشكل متحد لباس كه است

  .گردد اجرا آقايان و ها

 هاي همكاري*همكار سالم 
 هاي فعاليت زمينه در را شركت

 چگونه بانوان امور نظر مورد
  كنيد؟ مي  ارزيابي

 زمينه در خصوص به همكاريها
 آموزشي كالسهاي و ورزشي هاي

  .است بخش رضايت و خوب بسيار

 شما هاي فعاليت*همكار سالم 
 ميزان چه به بانوان امور در

 را همكاران رضايت است توانسته
   نمايد؟ جلب

 عزيزم همكاران از بايد را اين
 توانسته كه اميدوارم اما بپرسيد

 به را آنان نسبي رضايت باشم
  .آورم دست
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 به شما هاي برنامه*همكار سالم 
  ؟ زن روز گراميداشت مناسبت

 مدير حضور با اي جلسه برگزاري
 روز در  شركت معاونين و عامل

 در 11 تا 9 ساعت از فروردين 31
 به هديه اهداي و جلسات سالن

 اساتيد از دعوت ،همكاران
 براي هم اردويي و دانشگاه

 شده گرفته نظر در خانم همكاران
  .است

 در آخر؟ سخن*همكار سالم 
 عزيزم همكاران براي آخر

 آرامش و شادي سالمتي آرزوي
 دارم درخواست  آنها از و دارم

 حتما دارند پيشنهادي يا انتقاد اگر
  .كنند منتقل اينجانب به

  

  

  نگاهي به نقش زارعان در مهار بحران بي آبي در كشور

  آيا كشاورزان به داد ايرانيان مي رسند؟
  

  

  

 براي كه چرا باشد "پيداست بهارش از نكوست كه سالي" مصداق ايران زيست محيط براي 1393 سال رسد مي نظر به
 خود نوروزي پيام در جمهور رييس ايران اسالمي جمهوري تاريخ در ويژه به و زمين ايران سياست تاريخ در بار نخستين
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 عزم با فرهنگ و اقتصاد"سال جاري سال كه حالي در روحاني حسن دكتر.كند مي تاكيد محيطي زيست منابع حفظ بر
 كنيم تالش":گفت و خواند فرا زيست محيط حفظ به را مردم فرهنگي اقدامي گرفته،در نام "جهادي مديريت و ملي

 موضوع البته".كند پيدا آلودگي هايش تاالب و دريا هوا زمين ما عزيز ايران ناكرده خدايي نگذاريم و بياراييم را ايران
 فقط كه داد مي آن از خبر رسيد مي ايرانيان به اول همراه اپراتور طريق از كه هايي پيامك و نشد ختم جا همين به

 راه هم زيست محيط حفظ اينك و شود نمي تبديل پيامك به خصوصي هاي موسسه و ها بانك هاي كشي قرعه در شركت
 در هاي گونه ويژه به و طبيعت از حفاظت مفهوم وقتي.شود مي ارسال نوروز در كه كرده پيدا اس.ام.اس ها ميليون به

 كه يافت ملموس را موضوع اين شد مي كرد،بيشتر پيدا نمود 3 پايتخت چون سريالي در پلنگ يوز نظير انقراض حال
 مجموعه از بعد كه "ما خانه حيات" چون مستندهايي جز به هم باز استاينها ايران زيست محيط براي ديگري سال امسال

 شد پخش تلويزيون از زيست محيط حفاظت سازمان امضاي با كه هايي آگهي يا شد مي پخش دوم شبكه از قرمزي كاله
 توجه از حجم اين يكباره به كه گرفته قرار موقعيتي چه در كشورمان زيست محيط مگر كه است اين اصلي سوال اما.بودند

  است؟ شده آن متوجه

  !محيط زيست و اين همه خوشبختي
 محيط تخريب كه سال هشت از بعد

 زمين ايران طبيعي منابع و زيست
 بايد بود گرفته شدت سخت
 همه اين و زيست محيط"گفت

  ".است محال خوسبختي

 در  آب بحران كه است اين واقعيت
 همين و است ايستاده ما قدمي يك

 آخرين در نيز نيرو وزير تا شد سبب
 پيش قدم 1392 سال هاي مصاحبه
 بگويد و شده ميدان وارد و بگذارد

 با دشت 298 ايران دشت 609 از":
  ".اند مواجه آب بحران

 شدن خشك ماجراي جز به اين
 افتادن نفس به و اروميه درياچه

 بين تاالب دو اين.است هامون تاالب
 شانس خوش اتفاقاً كشورمان المللي

 جلوي شدنشان خشك زيرا هستند
 وقوع حال در يا داده روي ما چشم
 زيرزميني سفره صدها از ما اما است

 و اند شده نابود ها سال اين در كه
 شده برابر چند آنها از مصرف ميزان

 غافل آن از مان چشم و  خبريم بي
 در گذشته سال در وقتي.است بوده

 سازمان گزارشهاي از يكي انتشار پي
 افزايش مورد در جهاني بهداشت

 مركز اهواز نام سرطان به ابتال
 ايران نفتي درآمد عمده كه استاني

 ميان به هست و بوده خطه اين از
 به بيشتر و بيشتر خطر زنگ آمد،اين

 سه نام اهواز بر عالوه.درآمد صدا
 شهر10 ميان در ايران ديگر شهر

 مي چشم به جهان آلوده
 هم ياسوج و سنندج كرمانشاه.خورد

 كه پايتخت جز به كه بودند شهرهايي
 آلودگي دليل به گذشته سال 98 در

 را مكرر هاي تعطيلي هوا حد از بيش
 ها آلوده ليست در كرد مي تجربه

 هاي بلوط آفت از.گرفتند قرار
 بحران و گذشت توان نمي زاگرسي

 محاسبه توان نمي را رود زاينده
 شمال هاي جنگل تخريب جز به.نكرد

 ها پلنگ شدن كشته ماجراي كشور
 برخالف بنابراين.هست هم

 مي نظر به اينك قبلي دولتمردان
 گوشخراش صداي دولتيان كه رسد

 و شنيده را زيست محيط تخريب
 خوبي به را بحران شدن نزديك

  .اند كرده لمس

  آب مايه حياتي كه از دستش مي دهيم
 كه ناپايدار برتوسعه عالوه ما زيست محيط مشكل ترين مهم

 شايد.است آب بحث شده ما منابع تحديد و تهديد موجب
 و كشور آب منابع كه شد گفته گذشته سال در وبارها بارها
 گزارش اينكه.دارد شرايطي چه كشورمان در مصرف شيوه
 هاي سال در دهد مي نشان تحقيقاتي مختلف هاي تيم هاي

 سوي به بيشتر خشك و بياباني طبع دليل به كشورمان آينده
  .رود مي پيش خشكي

 سوء بر عالوه كه داشت آن از نشان آمارها شرايطي چنين در
 مختلف هاي بخش در مصرف ميزان آب منابع در مديريت

 فايده هزينه با اصال كه است هايي رفت هدر دچار كشورمان
  .ندارد همخواني ها

 آب حجم كرد اعتماد آنها به توان مي كه آمارهايي اساس بر
 كشاورزي بخش در درصد 92 ميزان به كشورمان در مصرفي
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 در هم درصد دو و  شرب بخش در ديگر درصد شش است
  .است صنعت بخش

 كه جايي تا باالست شدت به ما كشاورزي در آب رفت هدر
  .كنند مي اعالم درصد 75 را آن رقم

 مصرف با ايران در":است گفته تاكيد به اينباره در نيرو وزير
 توليد كشاورزي محصوالت گرم 840 تنها آب مكعب متر هر

 2.5 آب مكعب متر هر مصرف با دنيا در كه حالي در شود مي
  ".شود مي توليد كشاورزي محصول گرم كيلو

 ذخاير كه حالي در.است واقعه اين از بخش يك فقط اين اما
 همين از درصد 34 كنند مي تغذيه را تهران كه سدهايي آب

 سفره آب وضعيت به نگاهي اند شده قبل سال يك در زمان
 وزير.دهد مي خطرناكي تغييرات از نشان زميني زير هاي
 و "آبي تنش"آنچه و زميني زير هاي سفره آب درباره نيرو

 وقتي":است كرده تاكيد شود مي خوانده "آبي بحران"
 700 و هزار يك از كشوري شونده تجديد آب ميزان سرانه

 مواجه آبي تنش با كشور اين گويند مي شود كمتر مكعب متر
 معادل اي سرانه با اينك ايران كه است حالي در اين و است

 سرانه همين اگر حال.روست روبه مترمكعب 600 و هزار يك
 آبي بحران با گويند مي يابد تنزل مكعب متر هزار يك زير به

 به كه هايي دشت از يكي در شرايطي چنين در ".مواجهيم
 آب نيازمندي با محصولي است مواجه آبي تنش با شدت

 زير سطح بيشترين فارس استان در شود مي كاشته فراوان
 مناطق ترين مهم كه حالي در بود گرفته قرار ذرت كشت
 اطراف و گرگان مازندران اردبيل مغان محصوا اين كشت
 اردبيل و مغان.است شده عنوان خوزستان همينطور و تهران

 را اروميه درياچه آب بحران اينك كه است مناطقي جمله از
 جمله از فارس استان هاي تاالب و كنند مي تجربه

 همين جمله از نيز اند خريده جان به را خشكي كه"پريشان"
 آيا كه است اين پرسش حال.آيند مي حساب به مناطق

 آبي هاي بحران و ها آبي بي فرياد به توانند مي كشاورزان
 يازدهم دولت عمر از كه ماهي شش برسند؟در زمين ايران
 تشكيل اروميه درياچه نجات براي كه گروهي كار و شد سپري

 در تناسب بي كشاورزي رشد كه بود موضوع اين بر تاكيد شد
 تاالب اين مشكالت بروز سبب اروميه درياچه آبريز حوزه

 21 كاهش با ما ها سال اين در كه است جالب اما.است شده
  .ايم شده مواجه كشورمان در هم كشاورزي درصدي

 كشور موجود وضعيت از روايتي گزارش اين
 عمده دور ساليان از كشاورزي اينكه با.بود

 هشت در و اينك اما است بوده ايرانيان شغل
 در درصد هشت حدود كاهشي با اخير سال

 اين. است بوده مواجه كشور در اشتغال زمينه
 سيستان در نمونه براي كه است حالي در

 زابلستان كه قديمي باور آن پايه بر همچنان
 مي گندم مردم است بوده زمين ايران غله انبار

 آب بدون سيستان هاي دشت آنكه كارند،حال
 توان و افتاده نفس به هامون تاالب و مانده

 كه گندمي.ندارد را محصولي چنين آبياري
 بارش نبود در و شود كشت غرقابي است قرار

 شكست جز حاصلي هيچ ديم صورت به
 ريزي برنامه و آب مديريت جز اي چاره.ندارد
 نگاه تغيير و آبياري هاي روش تغيير براي

 كشت سراغ اگر آنها.هست نيز كشاورزان
 سال و بروند ياقوتي انگور چون محصوالتي

 سنتي محصول كه گندم را كنوني سخت هاي
 باشند اميدوار توانند نكارند،مي بوده منطقه

 هم و دهند مي ادامه را زندگي خود هم
 مي سر پشت را خشكسالي دوره اين سيستان

  .گذارد
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  كشاورزان دست در ايرانيان سرنوشت

 1384 سال در ايران در كشاورزي بخش آمارهاي اساس بر 
 اند كرده مي كشاورزي نفر هزار يكصد و ميليون پنج بر بالغ

 نفر ميليون چهار حدود به 1392 سال در ميزان اين كه
 آب از درصد 92 كه كنيد تصور حال.است كرده پيدا كاهش

 در شود مي مصرف عده اين توسط كشور در شده استحصال
 به ديگر كشورهاي به نسبت ما است معتقد نيرو وزير كه حالي
 محصول صرفه به توليد توان آب مكعب متر هر مصرف ميزان

 در"مانيتور بيزنس"كه گزارشي اساس بر.نداريم كشاورزي
 برنامه اين بر مبتني اي توصيه كرد منتشر گذشته سال ماه دي

 تصفيه بر تمركز با ايران در آب شكننده وضعيت كه داشت
 و مصرف مديريت اين و  رسد نمي مطلوب نتيجه به فاضالب

 محصول در تغيير.است كشاورزي بخش در آن سازي بهينه
 در تغيير و سو يك از منطقه هر به نسبت كشاورزان توليدي
 را مهم اين تواند مي واردات استراتژيك هاي سياست

 محيط معاون"كيخا علي اخمد"دكتر قبل سال.كند عملياتي
 آب اقتصاد تخصص كه زيست محيط حفاظت سازمان طبيعي

 مجازي آب واردات بر دارد استراليا نيوانگلند دانشگاه از
 در منطقه هر اكولوژيكي توان تحليل ضمن او.كرد تاكيد

 محصوالتي كشت:گفت و كرد مطرح را موضوع اين كشاورزي
 از بايد دارند زراعت هنگام فراواني آب به نياز كه ذرت نظير

 برنامه در ذرت واردات آن جاي به و شود خارج كار دستور
 مستقيم غير صورت به تواند مي كشور ترتيب اين به گيرد قرار
 چنين توليد براي را كشور موجود آب و  كند وارد آب

 مثال همين مورد در بخواهيم اگر.ندهد دست از محصولي
 ذرت هكتار هر كشت براي ببينيم بايد بدانيم بيشتر كيخا دكتر

 مي مصرف آب مكعب متر هزار 13 تا هزار 10 بين ايارن در
 كشت براي ميزان اين ديگر كشورهاي در كه حالي در شود

  .است مكعب متر هزار هشت تا پنج بين هكتار هر

 وزارت بودن منفعل وضعيت اين درباره نكته ترين جالب اما
 روزي پنج.است بخش اين متولي عنوان به كشاورزي جهاد
 جهاد وزير"جنتي محمود" 1392 سال پايان به مانده

 آب مشكل حل گلوگاه:گفت خبرنگاران جمع در كشاورزي
 بخش اين به توجهي قابل اعتبارات اگرچه.است مالي منابع

 پيمانكاري هزينه تنها مبلغ اين اما است شده داده اختصاص
 مي پوشش را گذشته هاي سال در آبياري طرح اجراي

 كشاورزي جهاد وزارت در مشخصي برنامه كلي طور به.دهد
 و گذشته سال آبان در.شود نمي ديده آب بحران مهار براي

 يازدهم دولت در آب عالي شوراي جلسه دومين در
 كشاورزي جهاد وزارت به خطاب"روحاني حسن"دكتر
 صرفه منظور به مصرف الگوي طراحي به دارد ضرورت:گفت

 نيرو و كشاورزي جهاد هاي وزارتخانه و شود پرداخته جويي
 آب مصرف در جويي صرفه براي ريزي برنامه منظور به بايد

 هم با نزديكي همكاري بهينه مصرف به تبديل و كشاورزي
 جهاد وزير نظرهاي اظهار معدود از يكي.باشند داشته

 سال ماه دي اواخر به مربوط خصوص اين در كشاورزي
 "جنتي محمود" از نقل به باره اين در ايرنا.است گذشته
 پژوهش مركز معاونان و رييس بين مشتركي نشست:نوشت

 برگزار كشاورزي جهاد وزارت معاونان با مجلس هاي
 بود كرده تاكيد نشست اين در كشاورزي جهاد وزير.شد

 از كشاورزان بهينه استفاده دنبال به متبوعش وزارتخانه
 آب بتوان مختلف طرق از بايد و است كشور آبي ذخاير

 حال همين در.كرد مصرف خوراكي مواد توليد براي كمتري
 طبيعي منابع و آب،كشاورزي كميسيون عضو نماينده دو

 سازي بهينه و امسال بودجه درباره اسالمي شوراي مجلس
 ارايه راهكارهايي و كرده نظر اظهار زراعت در آبياري شيوه

 است گفته اليگودرز نماينده"توكلي تقي محمد".كردند
 10 را كشور آبياري راندمان بتوانند دولتي مسئوالن چنانچه
 اين مشكالت از بزرگي بخش حتم طور دهندبه افزايش درصد
 هدايت"حال همين در.شد خواهد حل حوزه

 رئيسه هيئت عضو و سراوان مردم نماينده"ميرمرادزهي...ا
 93 بودجه در دولت چنانچه بود گفته نيز كشاورزي كميسيون

 بگنجاند فشار تحت آبياري براي اعتباري تخصيص بتواند
 آبياري تمام صحيح مديريت با كشاورزي جهاد وزارت

 در آب مصرف راندمان حتما كند تبديل مكانيزه به را غرقابي
 ميرمرادزهي.رسد مي درصد 70 به 10 از كشاورزي بخش

 روابط به نيز بودجه قانون شدن نهايي و تصويب از بعد
 اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز عمومي

 بخش براي بودجه اليحه به رسيدگي جريان در مجلس:گفت
 پيشنهادي بودجه از بيشتر تومان ميليارد 200 و هزار يك آب

ن ميزا اين رسد مي نظر به كه گرفت نظر در اعتبار دولت
 .كافي نباشد
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 پيشنهادهاي بررسي و پذيرش  نظام سامانه اندازي اهر

  مركزي اي منطقه آب شركت
 منطقه آب  سهامي شركت پيشنهادهاي نظام دبيرخانه

 بررسي و پذيرش نظام سامانه اندازي راه از مركزي اي
  .داد خبر شركت اين در پيشنهادها

 اي منطقه آب سهامي شركت عمومي روابط گزارش به
 اندازي راه از گوزلي قره عباس مهندس - مركزي
 خبر شركت در پيشنهادها بررسي و پذيرش نظام سامانه

 به مراجعه با توانند مي محترم همكاران:وافزود داد
 و)  http://www.markaziwa.ir(  شركت سايت
 ، پيشنهادها بررسي و  پذيرش نظام سامانه به ورود

  .دهند ارائه را خود سازنده پيشنهادهاي  و نظرات
 نظام در نو فصلي  سامانه اين اندازي راه: گفت وي

 و ظهور براي مناسب فرصتي ايجاد و شركت پيشنهادهاي
  .است تازه هاي ايده و افكار شكوفايي

 پايان در شركت پيشنهادهاي و پذيرش نظام دبير
 ارائه و محترم همكاران مشاركت با اميدواريم:افزود

 بهتر چه هر شاهد آنان سوي از سازنده پيشنهادهاي
  . باشيم كاركنان و شركت بين تعامل شدن

  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  مراسم كلنگ زني طرح آبرساني به شهر خمين به روايت تصوير
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  ! �� ��؟"آب مهريه حضرت زهراست"

  

  

 آب كه شده مشهور مردم از يبعض زبان در كه مطلب نيا
 ييروا منشأ است ـ هايعل اهللا سالم ـ زهرا حضرت هيمهر

  :شود يم اشاره اتيروا نيا از نمونه چند به كه دارد

  :نديفرما يم ـ السالم هيعل ـ باقر امام

َلتعنهروان و مصر لين و الفرات: انهار اربعة االرض يف لها ج 
  .بلخ نهر و

 يبرا نيزم يرو در بلخ و نهروان ل،ين فرات، نهر چهار يعني
  )1.(است شده داده قرار ـ هايعل اهللا سالم ـ زهرا حضرت

 السالم هيعل ـ باقر امام: كه آمده گريد ثيحد در نيهمچن و
 در ـ هايعل اهللا سالم ـ زهرا حضرت هيمهر: فرمودند ـ

 يرودها از رود چهار و بهشت ثلث و ايدن پنجم كي آسمان
 مهر هم نيزم در و شده مقرر بلخ و نهروان ل،ين فرات،. ايدن

  ) 2.(است بوده درهم پانصد يعني السنة

 رود آب از، عبارت ، »است زهر هيمهر آب« يمعن نيبنابرا
 يرو در هيمهر عنوان به را آنها متعال خداوند كه است ييها
 رود چهار نيا كه چون و داده قرار حضرت آن يبرا نيزم

 آب« به ريتعب لحاظ نيبد دارند، رهيذخ در ياديز يها آب
  .كنند يم »است زهر هيمهر

  

  

  

  

  آسمان تكه يك

  

   خدايا

 دست ي  بازيچه را او گناهانش كه است كسي جايگاه اين
 و اند گرفته كف در را اختيارش عنان خطاها و اند كرده خود

 به عمل در سستي روي از را او و گشته چيره وي بر شيطان
 نهي را آنچه فريب سر از و كرده كوتاهي اي فرموده آنچه
  .است شده مرتكب اي كرده

 توست قدرت دست در اش هستي داند نمي كه كسي همچون
 انكار را خودش حق در تو بسسيار بخشش كه كسي همچون يا

 و شود گشوده بصيرتش چشم چون كه زمان آن تا كند مي
 در كه را هايي ستم گردند پراكنده برابرش از كوري ابرهاي

 پروردگار با كه هايي مخالفت در و برشمرد كرده خود حق
 و بزرگ را خود بزرگ نافرماني پس.بينديشد خودورزيده

  .بيند مي سنگين را خود سنگين مخالفت

 و اميدوار تو به كه حالي در آورد مي تو سوي به رو گاه آن
 تو آستان به را دلش روي اطمينان سر از و است شرمنده تو از

 و كرده تو آهنگ ورزانه طمع خويش يقين با و گردانيده
 از اميدش چشم.است آمده تو نزد خود ترس توشه با مخلصانه

 و است شده بسته انداخته طمع به را ديگران كه تو غير هرچه
 افكنده وحشت به را ديگران كه تو غير هرچه ترس از دلش
  .گشته تهي

  سجاديه صحيفه يكم و بيست دعاي
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  اسامي،كنيه ها و القاب زيباي حضرت فاطمه زهرا سالم اهللا عليها
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  !هستند؟ گرد ها وهيم چرا

 عبارت به) … خربزه هندوانه، پرتقال، مو،يل ب،يس( هستند؟ شكل يضيب اي گرد ها وهيم اكثر چرا كه ديا كرده فكر نيا به حال به تا
  !شوند؟ گرد دارند دوست ها وهيم اكثر چرا گر،يد

 ليتما يا گونه به كائنات تمام كه آورد يم در سر آنجا از انيجر نيا و است، شده نوشته كيزيف و ياضير نيقوان اساس بر عتيطب تمام
  .باشند داشته قرار ممكن يانرژ سطح نيكمتر در شهيهم دارند

 تماس در تولد زمان از كه هم ها وهيم. دارد وجود يسطح نيب يروين دارند، قرار گريكدي كنار در كه جسم دو هر نيب گر،يد طرف از 
 گريد به نسبت سطح نيكمتر يدارا ،يضيب اي رهيدا سطح كه ميدان يم و دارد، وجود يمشترك سطح هوا، و وهيم نيب و هستند هوا با

 به تا شوند يم شكل يضيب اي گرد ها وهيم يعني. است كمتر زين مشترك سطح يانرژ عتايطب باشد، كمتر سطح نيا هرچه و است؛ اشكال
  .ابندي دست يسطح نيب يانرژ نيكمتر

  

  

 گوناگون
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 داستان

روزي رييس يك شركت بزرگ به دليل يك مشكل 
اساسي در رابطهبا يكي از كامپيوترهاي اصلي مجبور 

بنابراين .شد با منزل يكي از كارمنداش تماس بگيرد 
كودكي به تلفن جواب داد و .شماره منزل او را گرفت

 "سالم":نجوا كنان گفت
صداي كوچك نجوا  "بابا خونه ست؟":رييس پرسيد

  مي تونم با او صحبت كنم؟:رئيس     "بله":كنان گفت

 "نه"كودك خيلي آهسته گفت 

رييس كه خيلي متعجب شده بود و مي خواست هرچه 
مامانت ":سريعتر با يك بزرگسال صحبت كند،گفت

  "بله": كودك گفت                                "اونجاس؟

  نه:دوباره صداي كوچك گفت                     با او صحبت كنم؟مي تونم  

  "آيا كس ديگري آنجا هست؟":رييس به اين اميد كه شخص ديگري آنجا باشد كه او بتواند حداقل يك پيغام بگذارد پرسيد

  ".بله يك پليس":كودك زمزمه كنان پاسخ داد

  "آيا مي تونم با پليس صحبت كنم؟ ":در منزل كارمندش چه مي كند،پرسيدرييس كه گيج و حيران مانده بود كه يك پليس 

  مشغول چه كاري؟ :رييس پرسيد  "نه او مشغول است؟":كودك خيلي آهسته پاسخ داد

  ".مشغول صحبت با بابا و مامان و آتش نشان":كودك همانطور آهسته باز جواب داد

اين ":هلي كوپتري از آن طرف گوشي به دلشوره تبديل شده بود پرسيدرييس كه نگران شده بود و حتي نگراني اش با صداي 
  "چه صدايي است؟

  "آنجا چه خبر است؟ ":رييس بسيار آشفته و نگران پرسيد           "يك هلي كوپتر":صداي ظريف و آهسته كودك پاسخ گفت

گروه جست و جو همين ":زد پاسخ داد كودك با همان صداي بسيار آهسته كه حاال ترس آميخته به احترامي در آن موج مي
  ".االن از هلي كوپتر پياده شدند

  "آنها دنبال چي مي گردند؟":رييس كه زنگ خطر در گوشش به صدا درآمده بود،نگران و حتي كمي لرزان پرسيد

  "من":كودك كه همچنان با صدايي بسيار آهسته و نجوا كنان صحبت مي كرد با خنده ريزي پاسخ داد
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 و كيش دمانيچ كي يبرا مهم اصل 4
  مناسب

  ديكن ييآرا خانه قهيسل با

 افتاده اتفاق بارها هم شما يبرا حتما
 دوست خانه به ورود بدو در كه است

 دمانيچ از بخش كي اقوامتان، اي
 شما توجه آنها ييرايپذ اي منينش اتاق

! دينكن تعجب. باشد كرده جلب را
 نكرده دايپ يدسترس گنج به دوستتان

 خالق دكور طراح كي بتواند كه است
 دمانيچ رييتغ يبرا را توانمند و

 كي به تنها او. رديگ كار به منزلش
 عالئق و قهيسل است، داشته دقت نكته

 همواره دكور طراحان! يشخص
 جذاب، دمانيچ كي كه معتقدند

 رنگ و قيعال ق،يسال از يبازتاب قطعا
 با كه است خانه ساكنان پسند مورد
 و شده قيتلف ونيدكوراس يعلم اصول

  .كند يم خلق ماندگار يماحصل

 مناسب دمانيچ كي اصول نكهيا يبرا
  :ديشو همراه ما با ديبدان را

 يباال و بوفه داخل اءياش دمانيچ
  نهيشوم

 كه است بهتر بوفه داخل اءياش يبرا
 نظر در متفاوت زيسا سه يش هر از

 مختلف زيسا سه مثال(  شود گرفته
 شما بوفه صورت نيا در ؛) شمع

 هنگام. داشت خواهد باتريز يا جلوه
 داشته توجه نهيشوم يباال لبه دنيچ

. ديكن تيرعا حتما را تقارن كه ديباش
 نهيشوم يباال لبه طرف دو يبرا
  .ديكن استفاده جفت اءياش از شهيهم

  اتاق دمانيچ در بافت جاديا

 اصل در خوب، دمانيچ كي
 از مواد تمام از يقيتلف ستيبا يم

 نه،يآ ك،يسرام چوب، شه،يش جمله
 مواد نيا باشد؛ …و شمع پارچه،

 شكل به ستيبا يم تينها در گوناگون
 نيا. برسند نظر به منسجم بافت كي

 يرنگ نهيزم كي يدارا ديبا بافت
 كه يائياش مورد در خصوصا باشد،

 ديبا رند،يگ يم قرار نيزم يرو
 تيرعا يخوب به را يرنگ تناسب

 اءياش با شما فرش نكهيا يبرا. ديكن
 است بهتر باشد، داشته تناسب گريد

 نظر در فرش يبرا را يخنث يها رنگ
  .ديريبگ

  ليوسا يبرا مناسب اندازه و اسيمق

 توجه قابل و مهم اريبس نكته نيا
 نظر در كه يليوسا قدر هر. است

 و بايز رنگ و مدل يدارا ديريگ يم
 اتاق يفضا به نسبت اما باشند يمناسب

 باشند، نداشته يمناسب زيسا شما
. كرد نخواهند جلوه بايز گاه چيه

 ديباش داشته قصد اگر مثال يبرا
 يعكس قاب كاناپه يباال واريد يبرا

 قاب زيسا ستيبا يم حتما د،يكن نصب
  .باشد داشته تناسب كاناپه اندازه با

 طول متر 2/5 شما كاناپه چنانچه
 در 60 كوچك قاب كي نصب دارد،

 كاناپه آن يباال يبرا يمتر يسانت 90
 قاب طول! ستين مناسب اصال بزرگ

 قرار كاناپه كي يباال كه يعكس

 سوم دو حدود ستيبا يم رديگ يم
 يبرا نيبنابرا. باشد كاناپه طول

 1/5 قاب كي مثال، مورد كاناپه يباال
  .است مناسب يمتر

 را زيسا نيا با قاب كه ييآنجا از
 افت،ي بازار در يراحت به توان ينم
 در تر كوچك قاب دو از ديتوان يم

 مثال نيا در. ديكن استفاده هم كنار
 يفضا كردن پر يبرا كه يگريد راه
 نصب دارد، وجود كاناپه يباال

 قاب كنار در واركوبيد يها شمعدان
  .است ها عكس

  يشلوغ و پاش و ختير از يريجلوگ

 دوست را آنچه هر شما از يبرخ
 يداريخر عيسر د،يباش داشته ديدار

 شده كه نحو هر به را آن و ديكن يم
  .ديده يم يجا خود خانه دمانيچ در

 اصال كار نيا كه مييبگو شما به ديبا
 ها خانه از يبرخ در! ستين حيصح
 يرو اي آشپزخانه اُپن زيم يرو

 گوناگون اءياش از پر آنقدر كنسول،
 دهيد كي چيه اديز يشلوغ از كه است

 به! كنند جلوه توانند ينم و شوند ينم
 ديخر مورد در ميكن يم هيتوص شما
 اديز ديدار دوستشان كه يليوسا همه

 فكر نيا به تنها و ديباش نداشته تعصب
 و جلوه ديتوان يم چگونه كه ديكن

 متنوع و ديجد را خود خانه دكور
 كه است نيا ما گريد هيتوص. ديساز
 به را خود دلخواه ليوسا بار هر

 كي د،يكن يم اضافه اتاق ونيدكوراس
 به را آن و حذف را تر يميقد لهيوس

 ديجد ءيش تا ديكن هيهد يگريد فرد
  .كند جلوه شتريب

 در ليوسا تعدد هرچه باشد ادتاني
 زين آنها كردن زيتم باشد شتريب اتاق
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 دمانيچ اتمام از پس. است تر مشكل
 يليوسا كردن اضافه با ديكن يسع

 خوش يها گل از پر گلدان كي مثل
 را نيا. ديده جان فضا به رنگ،

 شيها اتاق و خانه كه دينكن فراموش
 نيبهتر تينها در و است شما به متعلق
 آن در شما كه است يزمان آن حالت

 نيا. ديكن آرامش و يراحت احساس

 شروع يبرا نكات و ها هيتوص
 ينگران چيه بدون گريد ست،يكاف

 خود رامونيپ طيمح رييتغ به اقدام
 شهيهم تنوع و رييتغ كه ديبدان و ديكن

  .است الزم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و يسرد ها، رنگ جهان بدون كه گفت ديبا مبالغه يب
 ريتأث هيسا در. نمود يم رخ جا همه در ينشاط يب و يافسردگ

 و انسان در يروان متناوب يآوردها ره كه هاست رنگ متنوع
 تكاپو و جنبش روح و كند يم دايپ تظاهر موجودات ريسا
 از يكنواختي و ييكسوي رهگذر، نيا از و شود يم دهيدم

  .شود يم ريدلپذ و بندد يم بر رخت يماد يزندگ يفضا

 يها رنگ به ديمج قرآن از چند ياتيآ در ميحك خداوند 
 فرموده اشاره ها آن يشناخت ستيز آثار و موجودات مختلف

 از كه است دانسته شيخو ريتدب بارز يها نشانه از را آن و
 اتيآ و شده اشاره آن به قرآن در كه ها رنگ نيا جمله

 نيهم به است سبز رنگ دارد وجود آن خصوص در يفراوان

 سبز بخش آرامش رنگ از يخواص مختصر به جهت
  :ميپرداز يم

 رنگ عنوان به سبز رنگ ها، رنگ همه انيم از م،يكر قرآن در
 سوره 31 هيآ آن نمونه و است شده يمعرف انيبهشت لباس

 ُخضْراً اباًيث ْلبسونَي” : ديفرما يم خداوند كه است كهف مباركه
  .بپوشند بايد و ريحر سبز يها لباس “اسَتبرَقٍ و سْندسٍ   منْ

 يزندگ و طراوت نشانگر سبز رنگ است، اتيح هيما آب اگر 
 تن به اتيح لباس رنگ نيا با عتيطب كه چرا باشد يم
 ميترس بايز صورت به را يشگفت نيا متعال خداوند. كند يم

 به يعني “يٍّح ءيَش ُكلَّ اْلماء منَ وجعلَْنا”: ديفرما يم و كرده
 گريد هيآ در اي و ميداد قرار زنده را يزيچ هر آب لهيوس

�� �RN را � q'ر
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 به“راءيحق منه فاخرجنا ءيش كل نبات به فاخرجنا”: ميدار
 يسبز جوانه اهيگ آن از و ميبرآورد اهيگ گونه هر آب لهيوس

  .ميساخت خارج

 را آنها خداوند و است عتيطب و اهانيگ رنگ سبز، رنگ 
 ذَات حدائقَ بِه َفأَْنبتَْنا”: كند يم يمعرف يشاد و مسرت مظهر
 در. ميديانيرو زيانگ بهجت يها باغ آب لهيوس به پس “بهجةٍ

 السرور ظهور و اللون حسن البهجة كه آورده بهجت فيتعر
 ظهور آن در نشاط و يشاد و است رنگ نيبهتر بهجت “هيف

  .دارد

 سه”: ديفرما يم سبز رنگ تيخاص انيب در)ع( صادق امام 
  .ييخوشرو و سبز رنگ آب،: برد يم نيب از را غصه و غم زيچ

 تحمل تيتقو تيخاص يمتماد يها قرن گذشت با علم امروزه 
 اثبات جهت دانشمندان. است كرده اثبات را رنگ نيا يريپذ

 انجام كارگران يرو بر ريز شرح به را يشيآزما امر نيا
  .دادند

 اول گروه به كردند، ميتقس گروه دو به را كارگران 
 جهت رنگ اهيس يها صندوق دوم گروه به و سبز يها صندوق

 كردند يم حمل را سبز يها صندوق كه يكسان. دادند حمل
 اتمام به را خود كار حوصله و صبر با يتيشكا گونه چيه بدون

 با هموزن اهيس يها صندوق كنندگان حمل يول رسانند،
 و هيكل يناراحت كمردرد، اد،يز يخستگ از سبز يها صندوق

  .كردند يم تيشكا …

 بر دارد، ريتاث انسان روح يسالمت بر سبز رنگ نكهيا بر عالوه 
  .است موثر زين جسم يسالمت و رشد

. است شده ياريبس ديتمج و فيتعر سبز رنگ از اسالم در 
 يخوب نظر از لباس رنگ درجه بيترت در هانيفق از يبرخ
 و زرد آن از بعد و ديسف لباس، در ها رنگ نيبهتر: اند گفته

 اما. است يعدس و كبود و ميمال سرخ آن از بعد و سبز سپس
 اهيس لباس دنيپوش و نماز در ژهيو به است مكروه رهيت سرخ

  .دارد ديشد كراهت

 سندس از ييقبا) ص( خدا رسول كه است آمده يخبر در 
 يديسپ همراه به سبزش رنگ ديپوش يم را آن يوقت. داشت

 نيچن هم. ديبخش يم يخاص جلوه يو به حضرت، آن رنگ
  .داشت دوست را سبز لباس حضرت آن كه شده نقل

 حضرت باشكوه والدت يماجرا درباره گريد جالب ثيحد در
 روز يوقت كه است آمده خاتون مهيحك زبان از) ع( حجت

 يعسكر حسن امام خانه به) عج( يمهد حضرت والدت سوم
 سبز رنگ با را حضرت گهواره يرو كه ديد رفت) ع(

  .اند دهيپوش

 نيب از را اعصاب يخستگ و است يبهار سبز رنگ يانيپا نكته 
 خنك و شده ريپذ تحمل و نشده حس اميا گذر و برد يم

 خون فشار و ديخورش نور كننده ليتعد و جيمه و است كننده
 يبرا بوده موثر يخستگ و يخواب يب يبرا كرده كم را

 يول كند يم كم را اهيگ رشد و بوده خوب گرنيم و سردرد
 يبرخ يول است ييكوين و دهيپسند رنگ سبز، رنگ گرچه

 ستهيناشا و مكروه نماز در را ينيرنگ لباس هر از استفاده فقها
  .اند دانسته

  

    

  شلهيم – است استوارتر و دتريشد او ييفرمانروا قدرت ةانداز همان ،به است عفت با و عصمت با و عيمط و آرام زن كه اندازه هر به

  يالهور اقبال – است تيعنا چشمه و عطوفت ،نمونه يپاك شگرينما ، عشق مظهر ، مهر مركز ، خانواده پرفروغ كانون زن

  ريشكسپ اميليو – شيبايز يمايس نه ، اوست يمهربان ، كند يم ريتسخ را مرد و دارد زن كه يزيچ

  شاو برنارد – است خلقت شاهكار زن

  تاگور ندراناتيراب – سوزاند ينم اما درخشد يم است الماس مانند زن خشم

  گوته – است يدرماندگ ساعات اري و يزندگ كيشر او ، است نشيآفر سر تاج زن
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  دارد يعالئم چه ميكلس كمبود

 شما به كه دارند وجود ييها نشانه
 را ميكلس مصرف ديبا دهد يم هشدار

  .ديده شيافزا خود ييغذا ميرژ در

  ديشو يقو تا ديبخور ماست

 يكاف مقدار سال 12 ريز كودكان درصد 10 فقط ديدان يم ايآ
 در كنند؟ يم افتيدر را مناسب نمو و رشد يبرا ميكلس
 استفاده كم اريبس ميكلس يحاو مواد از مردم امروز قتيحق

 يمشكل به ليتبد ميكلس كمبود ليدل نيهم به و كنند يم
 برطرف يبرا يراه فكر به زين متخصصان. است شده ياساس

  .هستند مشكل نيا كردن

 مصرف به سالم و يقو يها استخوان داشتن يبرا ما بدن
 بروز موجب آن كمبود و دارد ازين ميكلس يكاف مقدار

 نيا البته. شود يم استخوان يپوك و ياستخوان مشكالت
  .دهد يم قرار ريتاث تحت زين را فرد يزندگ تيفيك مشكالت،

 به يكودك دوران همان از كه است آن كار نيبهتر نيبنابرا
 ميده تياهم ميكلس يكاف مقدار مصرف و مناسب ييغذا ميرژ

  .مينكن فراموش را ميكلس يحاو ييغذا مواد از استفاده و

 به و است ميكلس از يخوب منبع ريش دانند يم مردم اغلب
 در. بنوشند ريش يكاف مقدار به كنند يم يسع ليدل نيهم
 مصرف تياهم و ريش در موجود ميكلس از شهيهم زين غاتيتبل

 چه تا ما اما. است شده صحبت ها استخوان تيتقو يبرا آن
 منبع نيبهتر و تنها ريش ايآ م؟يدار اطالعات ميكلس درباره حد
 روز در ريش يمقدار دنينوش تنها ايآ است؟ ميكلس افتيدر
  است؟ يكاف ها استخوان سالمت يبرا

  بدن يبرا ميكلس تياهم

 ها دندان در بدن در موجود ميكلس درصد 90 يبيتقر طور به
 سالمت بر عالوه البته. شود يم رهيذخ ها استخوان و

 زين بدن يها تيفعال از گريد ياريبس ها، دندان و ها استخوان
 كامال نيبنابرا.است وابسته ميكلس يكاف مقدار وجود به

 كند؛ جاديا يعوارض چه تواند يم ميكلس كمبود است مشخص
 ميكلس كمبود با بدن كه يطيشرا در

 يها تيفعال انجام يبرا باشد رو روبه
 از را نظر مورد ميكلس خود

. كند يم نيتام ها دندان و ها استخوان
 سالمت جيبتدر هم ليدل نيهم به

 خطر به ها استخوان و ها دندان
  .افتد يم

 در گرانيد از شتريب ائسهي زنان م،يدان يم كه طور همان البته
 ليدل نيهم به و دارند قرار استخوان يپوك به ابتال معرض
  .است تر خطرناك آنها يبرا ميكلس كمبود

. دينكن فراموش زين را D نيتاميو ها استخوان سالمت يبرا
 در موجود ميكلس مناسب استفاده يبرا نيتاميو نيا وجود

 مواد از را نيتاميو نيا ديتوان يم. است يضرور و ديمف بدن
 D نيتاميو يحاو كه يمحصوالت اي يماه مانند يخاص ييغذا

 افتيدر ن،يتاميو نيا يحاو يها وهيآبم و ريش مانند هستند،
  .ديكن

  ميكلس يحاو ييغذا مواد

 اغلب شود، يم ميكلس يكاف مقدار مصرف از صحبت يوقت
 يحال در. افتند يم ميكلس يها مكمل و ها قرص ادي به مردم

 مواد يكاف مقدار افزودن با توان يم يراحت به ميبدان ديبا كه
  .كرد برطرف را مشكل ميكلس يحاو ييغذا

 است، ميكلس منابع نيبهتر از يكي ريش دانند يم همه كه نيا با
 ميكلس ريش از شتريب درصد 40 تا 30 ماست ديدان يم ايآ اما

 ،يلبن محصوالت گريد و ماست و ريش بر عالوه البته دارد؟
 مقدار يحاو زين اسفناج و يبروكل مانند سبزرنگ جاتيسبز

 به ييغذا مواد نيا افزودن با نيبنابرا.است ميكلس يمناسب
 ديتوان يم ـ ريش مصرف كنار در البته ـ خود ييغذا ميرژ

 مختلف يها يماريب به ابتال جهينت در و ميكلس كمبود احتمال
  .ديده كاهش را

  كمبود كلسيم چه عالئمي دارد؟

��g� ا�� و#��  
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 مصرف ديبا دهد يم هشدار شما به كه دارند وجود ييها نشانه
 نيبنابرا. ديده شيافزا خود ييغذا ميرژ در را ميكلس

 و ها دست د،يا شده عضالت يگرفتگ و درد دچار چنانچه
 با و است حس يب اي شود يم سوزن سوزن تانيپاها

 مصرف ديبا د،يهست رو روبه پا و دست مكرر يها يشكستگ
 چنانچه البته.ديده شيافزا را ميكلس يحاو ييغذا مواد

 دايپ ادامه يطوالن يزمان مدت اي است دتريشد ها نشانه
  .دينكن فراموش زين را پزشك به مراجعه كند، يم

  

  زعفران مصرف با بايز يپوست

 كاهش موجب كه باشد يم غذا دهنده رنگ و يچاشن زعفران
 اشتها بخش، آرام زعفران. گردد يم خون كلسترول و يچرب

 و يقلب يهايماريب از كننده يريشگيپ اسپاسم، ضد آور،
 خون فشار دهنده كاهش و حافظه كننده تيتقو سرطان،

 يهايماريب آسم، يماريب درمان در زعفران اهيگ از. است
 شيپ رقان،ي ،يادرار عفونت چشم، يها يماريب ،يپوست

 درمان و درد معده درمان ، شكم نفخ رفع ،يقاعدگ انداختن
 يرينظ يب اثرات به ادامه در حال.شود يم استفاده يخون كم
  .ميكن يم اشاره دارد ييبايز و پوست يرو بر زعفران كه

  درخشان پوست

 يم رنگ رهيت و خشك افراد پوست يگاه زمستان، فصل در
 و لطافت بازگرداندن يبرا عسل و زعفران بيترك از.شود

 رشته چند.كرد استفاده توان يم  پوست به يدرخشندگ
 بيترك باهم را آنها.ديكن اضافه عسل قاشق كي به را زعفران

 درمان و عسل يآبرسان يژگيو.ديبزن صورت پوست به و ديكن
 و بخشد يم بهبود پوست در را خون گردش زعفران، يكنندگ

  . گرداند يم باز پوست به را يدرخشندگ

  پوست كردن روشن

 تا) ديسانيبخ(ديزيبر ريش يمقدار در را زعفران رشته چند
 ريش وارد زعفران وخواص دهد رنگ رييتغ ريش رنگ كهيزمان
 وسپس. است يكاف كار نيا يبرا ساعت مين زمان مدت.شود

 ماسك نيا واز ديكن اضافه آن به را ديسف صندل پودر يمقدار
 صبر قهيدق 20 تا 15.ديبزن خود گردن و صورت به شده هيته
 تر روشن به ماسك نيا از مكرر استفاده.دييبشو وبعد ديكن

  .كند يم كمك پوست شدن

  يسوختگ آفتاب از يناش يرگيت بردن نيب از

 از بعد.ديسانيبخ شب كي مدت به رپرچربيش در را زعفران
 شده برنزه پوست به و ديكن بيترك را آن انگشت با مدت نيا

 نيب از را يسوختگ آفتاب اثر يموثر طرز به بيترك نيا.ديبزن
  .گرداند يم باز پوست رابه يدرخشندگ نيهمچن بردو يم

  پوست يجوانساز

, ديكن يم استفاده پوست كردن زيتم يبرا ها كننده پاك از
 با را زعفران, ديده يم حيترج را آن يعيطب نوع اگر اما

 بيترك گالب  با زعفران رنگ كه يزمان تا ديكن بيترك گالب
 خانم از يبعض.ديكن آغشته را صورت تمام پنبه كي با و شود
 يم بيك تر خود، حمام وان گرم آب با را زعفران ها،

 يريپ از يتر يطوالن زمان مدت يبرا را پوست كار نيا.كنند
 يتر يطوالن مدت رابه خود يجوان پوست و كند يم حفظ
  .كند يم حفظ

  ها آكنه از ييرها

 و زعفران بيترك از است آكنه و جوش مستعد شما پوست اگر
 استفاده ها آكنه شر از ييرها يبرا حانير برگ چند

 از يناش يها  عفونت بيترك نيا ييايباكتر ضد تيخاص.ديكن
 آكنه صورت به را شده آماده ماسك. برد يم نيب از را آكنه

 اما.دييبشو آب با بعد و شود خشك تا ديده اجازه و ديبزن يا
   بر را آن اثر ديتوان يم بيترك نيا از مداوم استفاده با شما

  رتباط با ماا

  :پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريدلطفاً نظرات و 

   30002825:سامانه پيام كوتاه 

  33124987:تلفكس

 abearak1368@gmail.com:ايميل
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توت فرنگي هاي 
 درشت؛سالم يا ناسالم

 اكنون هم كه آن توجه قابل نكته
 و عطر از شيب وهيم ظاهر و اندازه

 و است كننده مصرف مدنظر آن طعم
 از يانواع ل،يدل نيهم به

 يبرخ و يواردات يها يفرنگ  توت
 عرضه نظارت بدون كه يداخل انواع

 درشت يعيرطبيغ طور به شوند يم
 نيا به كه آن احتمال و اند شده
 باشند، زده هورمون ها يفرنگ توت

است اديز . 

 باشگاه شبانه مجله گزارش به
 حال به تا ديشا خبرنگاران؛

 كه را يرنگ خوش يها يفرنگ توت
 يخاص برق و بزرگند اندازه از شيب

 همان. ديباش دهيد دارند،
 كه ييگوشتالو يها يفرنگ توت

 آن يوقت و است يتوخال مركزشان
 به كيالست مثل ميده يم فشار را

 طعم معموال و گردد  يبرم هياول حالت
! ستين نيريش و ندارد يمطلوب

 به حتما نديگو يم افراد از ياريبس
 كه اند زده هورمون ها يفرنگ توت نيا

اند شده بايز و درشت حد نيا تا . 

 فكر گونه نيا هم يبرخ
 چه هر وهيم معتقدند و كنند ينم

 باشد داشته يباتريز ظاهر و تر درشت
 تر يمجلس و ينيتريو اصطالح در و

 تر دلچسب آن خوردن و دنيد باشد،
 ايآ كه نجاستيا سوال. است
 ها هورمون واسطه به ها يفرنگ توت

 نديگو يم كه نيا شوند؟ يم درشت
 شتريب يماندگار و يتازگ يبرا

 يقو يها كش قارچ از ،يفرنگ توت
 صحت زانيم چه تا شود يم استفاده

 يسم يها يآلودگ ايآ دارد؟
 رود يم نيب از ييآبشو با يفرنگ توت

 كننده يضدعفون مواد از ديبا اي
كرد؟ استفاده   

ها يفرنگ توت نيا از امان  

 روش دو به يفرنگ توت
) روباز( يا مزرعه و يا گلخانه

 معموال كه ابدي يم پرورش
 يا گلخانه درشت يها يفرنگ توت
 فصل يحت سال فصل هر در است
 اما شود، يم عرضه و ديتول سرما

 يها يفرنگ توت به كه نيا درباره
 ديبا نه، اي زنند يم هورمون درشت

 بودن كدستي و بزرگ علت ديبدان
 ليدل به ها يفرنگ توت انواع از يبرخ

 خاص يا ماده اي هورمون از استفاده
 يبستگ آن جنس و گونه به و ستين

 اصالحات ليدل به كه آن اي دارد،
 انجام وهيم بذر يرو كه كيژنت
شود يم درشت دهند، يم . 

 اكنون هم كه آن توجه قابل نكته
 و عطر از شيب وهيم ظاهر و اندازه

 و است كننده مصرف مدنظر آن طعم
 از يانواع ل،يدل نيهم به

 يبرخ و يواردات يها يفرنگ  توت
 عرضه نظارت بدون كه يداخل انواع

 درشت يعيرطبيغ طور به شوند يم
 نيا به كه آن احتمال و اند شده
 باشند، زده هورمون ها يفرنگ توت

است اديز . 

 ياحتمال خطرات از كه آن يبرا
 امان در درشت يها يفرنگ توت
 همان از است بهتر د،يبمان

 كه يا مزرعه زير يها يفرنگ توت
 نظر از و دارد يبهتر طعم و عطر

 يها يفرنگ توت از مراتب به خواص
ديكن استفاده بهترند، يا گلخانه . 

 با يفرنگ توت سم
ودر ينم نيب از ها كننده يعفون ضد   

 يها يفرنگ توت افراد يبرخ باور به
 تماس در خاك با چون يا گلخانه

 چون يحت و ندارند يآلودگ ستند،ين
 رسد يم نظر به زيتم و براق آن ظاهر

 غافل. كنند يم اجتناب آن شستن از
 است يمحصول يفرنگ توت كه آن از
 قرار ها وهيم نيتر آلوده گروه در كه

 طول در چرا؟ ديبپرس ديشا. دارد
 هر يزدگ آفت امكان رشد، مدت

 ليدل نيهم به. دارد وجود يمحصول
 يباتيترك ازجمله آفات دفع سموم
 كشاورز دسترس در يبراحت كه است
 اي يمصرف دوز اگر كه رديگ يم قرار

 سموم نيا از استفاده نحوه و زمان
 محصول نشود، اجرا يبدرست

 يفرنگ توت و شود يم زا تيمسموم
 چون كه است محصوالت نيا از يكي

 آن يسمپاش زمان در يقيدق نظارت
 آن انواع يبرخ رد،يگ ينم صورت
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 آن يآلودگ بار و ناسالم بشدت
 .باالست

 دفع سموم ديبدان است الزم
 خلل و فيظر بافت ليدل به آفات
 بافت در يبراحت يفرنگ توت سطح

 اي ييآبشو اثر در و كند يم نفوذ وهيم
 كننده يضدعفون باتيترك از استفاده

. رود ينم نيب از و شود ينم خارج
 نيب از به قادر تنها ها كننده يضدعفون

 و هستند ها انگل و ها كروبيم بردن
 از و ندارند سموم يرو ياثر چيه

 مدت يطوالن ماندن يطرف
 يها محلول در يفرنگ توت

 شدن يمتالش موجب كننده يضدعفون
 را ضرر و شود يم وهيم بافت

 در معضل نيا. كند يم دوچندان
 وجود زين يا مزرعه يها يفرنگ توت

 يا گلخانه نوع به تنها دينبا و دارد
بود نيبدب آن . 

است تر يجد ها كش قارچ مقوله  

 ديبفهم يوقت ديكن تعجب ديشا
 نگهدارنده مواد هم يفرنگ توت به
! بماند تازه و نشود خراب تا زنند يم

 است ييها وهيم از يكي يفرنگ توت
 يمشتر نظر مد شتريب آن يتازگ كه

 و اهيس دار، لك وهيم نيا اگر و است
 آن طرف به است محال باشد، له

ديبخر و ديبرو . 

 يفرنگ توت ديبدان است خوب
 اگر يعني شود، يم فاسد بسرعت
 اواخر تا شود دهيچ صبح محصول

 از را خود تيفيك و يتازگ روز همان
 كپك ينوع جيبتدر و دهد يم دست

 را محصول و رشد آن يرو يخاكستر
كند يم له و نرم .  

 يبرا كشاورزان اغلب نيبنابرا
 شتريب تيجذاب و يماندگار

 يقو يها  كش  چ قار از يفرنگ توت
 ها، يفرنگ توت نيا. كنند يم استفاده

 هم و باشد داخل ديتول تواند يم هم
 درباره موضوع نيا. يواردات

 به كه يدرشت و زير يها يفرنگ توت
 به ها جاده كنار در يا جعبه صورت

كند يم صدق شتريب رسد يم فروش . 

 اغلب است، نيا تيواقع
 به يا جاده كنار يها يفرنگ توت
 يداريخر كشاورز از متيق نيتر نازل

 دهيچ جعبه در دستفروشان يسو از و
 طور به را جعبه همان و شود يم

 وارد كش قارچ يها محلول در كامل
 يها يفرنگ توت نيا معموال. كنند يم

 يروز چند تازه، و سالم ظاهرا
 و دارند ينگهدار تيقابل يبخوب
 نديخوشا اريبس موضوع نيا چون

 به كه آن وجود با است، كننده مصرف
 اريبس شود، يم فروخته باال  متيق

رديگ يم قرار افراد استقبال مورد . 

 و ها كش قارچ ديبدان است الزم
 15 تا آفات دفع سموم انواع يبرخ
 باعث و ماند يم يباق محصول در روز

 و يگوارش مزمن  تيمسموم جاديا
 مصرف و شود يم افراد در يعصب

 و فعل جاديا موجب آن مدت يطوالن
 بدن يها سلول در نامطلوب انفعاالت

 و سرطان انواع بروز تينها در و
 ميبدخ و ميخ خوش يتومورها

شود يم .  امكان حد تا نيبنابرا
 از را يا مزرعه و زير يها يفرنگ توت

 و وهيم روز يبازارها همچون ياماكن
 يرو يشتريب نظارت كه ـ بار تره

 از كرده، هيته ـ دارند محصوالت
 يدرشت كه ييها يفرنگ توت ديخر
 اجتناب شود يم تان رتيح باعث آن

 زمان در ديباش داشته ادي به و ديكن
 را يفرنگ توت سبز كالهك وشو شست

 منبع كالهك نيا ريز چون د،يكن جدا
است پنهان يها يآلودگ ياصل . 

 ها،  ينيريش مصرف است بهتر
 يحاو يها يبستن و دسرها

 يها يآلودگ ليدل به را يفرنگ توت
 سال پنج ريز كودكان يبرا ،ياحتمال

 ستميس بزرگساالن با سهيمقا در كه ـ
و ها سلول و دارند يتر فيضع يمنيا  

 رشد حال در بدنشان يها بافت
.ديكن محدود ـ است يريگ شكل و  

نبر ياد از را صبخانه مرغ تخم  

 

 تخم خوردن براي متخصصان
 كرده ذكر دليل 7 مرغ

 طوالني داشتن سيرنگه:اند
 وزن،تامين مدت،كاهش

 و مغز پروتئين،رشد
 بينايي،ارزان از حافظه،خفاظت

 ندادن افزايش و بودن قيمت
 براي دليل هفت كلسترول سطح

 وعده در مرغ تخم مصرف
.هستند صبحانه  
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 در هايي گوشي چه جهان رهبران
گيرند؟ مي دست  

مخابرات جهاني سازمان  

(ITU) با ملل سازمان به وابسته 
 هفته در خود جامع گزارش انتشار
 مردم از نيمي كه داد توضيح گذشته
 مي غذا وعده 5 روزانه جهان

 را خود هاي دندان بار 3 خورند،
 مي حمام بار 2 و زنند مي مسواك

 24 هر طول در افراد همين اما. كنند
 و ابزارها سراغ بار 10 از بيش ساعت
 مي خود همراه تلفن هاي برنامه

 غذا از را آن از استفاده و روند
 در. دانند مي تر واجب هم خوردن

 درصد 48 كه است آمده گزارش اين
 شبانه يك طول در جهاني كاربران

 تلفن دستگاه سراغ بار 10 از بيش روز
 ها آن از يك هر و روند مي همراه
 به را خود زمان از دقيقه 667 ماهانه

 اختصاص هوشمند گوشي از استفاده
 شركت مشترك گزارش در. دهند مي

تحقيقاتي مركز و سيسكو  Illuminas 

 2014 سال پايان تا كه است آمده نيز
 همراه تلفن مشتركان تعداد ميالدي

 ميليارد 3/7 مرز از جهان سراسر در
 حالي در اين و رود مي فراتر هم نفر

 امسال پايان تا جهان جمعيت كه است
 اين با تا رسد مي نفر ميليارد 1/7 به

 از همراه تلفن دارندگان اتفاق
شوند بيشتر خاكي دنياي ساكنان . 

 طور به جهان در خانواده هر    
 مختلف همراه تلفن دستگاه 5 ميانگين

 ها آن تمام براي و دارد اختيار در را
 انواع ديگر به نسبت هوشمند گوشي

 محسوب اصلي اولويت ها دستگاه اين
 اتصال درصد 50 روزها اين. شود مي

 كمك به جهان سراسر در اينترنت به
 انجام همراه تلفن هاي دستگاه انواع

 به دنيا در نفر ميليارد 9/1 و شود مي
 جوانان البته،. هستند متصل اينترنت

 تلفن اينترنت هواداران بزرگترين
 هايي آن درصد 94 و هستند همراه

 الكترونيك دستگاه طريق از كه
 بين شوند مي متصل اينترنت به همراه

 اين خواندن. دارند سال 34 تا 13
 نظر به عجيب چندان ارقام و آمار
 هاي گوشي صاحبان و رسد نمي

 اين لوحي هاي رايانه يا هوشمند
 خود شخصي اهداف با را ها دستگاه

.دهند مي قرار استفاده مورد  

 

 

 هاي قابليت همه كنار در اما 
 از دنيا مردم كه شده ياد همراه تلفن

 جمهور روساي برند، مي بهره ها آن
 جهان برجسته هاي شخصيت و

 نمي خود قدرت و موقعيت برخالف
 يك صاحب راحتي اين به توانند
 ياد خدمات از و شوند هوشمند گوشي

 واسطه به افراد اين. ببرند بهره شده
 گوشي نيستند قادر امنيتي مشكالت
 سليقه بر مبتني را خود هوشمند
 اساس بر بايد و كنند انتخاب شخصي
 تلفن دستگاه يك موجود، ضوابط
 در را شده ايمن شخصي همراه
 توجه بايد البته. بگيرند اختيار

  رايانه يا هوشمند هاي گوشي داشت،

 

 

 

 

 

 

 اين كه لوحي هاي
 گيرند مي دراختيار سياستمداران

 گوشي از پيشرفته و شده ايمن مدل
 در گسترده صورت هب كه است هايي
 و شود مي فروخته جهاني بازار

 ها آن از هم معمولي كاربران
 اساس همين بر. كنند مي استفاده

 تازگي به چين رسمي خبرگزاري
 نشان كه است كرده منتشر گزارشي

 جمهور، روساي از يك هر دهد مي
كشورهاي  بزرگان و سياستمداران

 مي دست در مختلف  چه گوشيهايي
  .گيرند

  

 جمهوري رئيس اوباما، باراك
 امريكا

 رئيس همراه تلفن ماجراي     
 بسيار 2009 سال در امريكا جمهوري

 از پيش كه اوباما. شد خبرساز
 رئيس عنوان به شدن برگزيده
 گوشي دستگاه يك امريكا جمهوري
 اختيار در را بري بلك هوشمند
 از انتخابات در پيروزي از پس داشت،

 امريكا اطالعات و امنيت مركز
 را هوشمند گوشي اين تا خواست

 طول تمام در او. دارد نگه خود براي
 پروپا طرفداران از يكي خود عمر
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 از پس حتي و بود بري بلك قرص
 اياالت نخست مرد عنوان به انتخاب
 خدمات از كرد تالش هم باز متحده،

 مند بهره كانادايي برند اين
 تا شد باعث اوباما هاي پافشاري.شود

8830 هوشمند گوشي سرانجام او  

BlackBerry دارد نگه خود براي را 
 هاي سيستم به شخصي گوشي همين و

 و شود مجهز پيشرفته و امنيتي فوق
 صورت آن روي الزم هاي كنترل

 كه كرد اعالم پيش چندي او. گيرد
امريكا ملي امنيت مركز (NSA) به 

 صادر را اجازه اين امنيتي داليل
 اين جمهوري رئيس تا است نكرده
 آيفون هوشمند گوشي بتواند كشور

 اين، وجود با. بگيرد اختيار در را
 با اخير سال چند در بري بلك شركت

 و است شده مواجه فراوان مشكالت
خاطر همين به  NSA روزها اين 

 سامسونگ هاي شركت از محصوالتي
 مي قرار بررسي مورد را جي ال و

 رئيس اختيار در را ها آن تا دهد
 كه گفت بايد البته. بگذارد جمهوري

 بلك هوشمند گوشي به اوباما عالقه
 خانواده و است شخصي كامالً بري
 زيرا. كنند نمي فكر گونه اين وي

 جمهوري رئيس دختر پيش چندي
 در آيفون هوشمند گوشي با امريكا
شد حاضر همگان مقابل . 

     

 كره رهبر اون، جونگ كيم
 شمالي

 با را اي كارخانه شمالي كره     
 كه است كرده تاسيس Arirang نام

 تلفن انواع كشور اين مردم براي
 اما. كند مي توليد را همراه هاي
 يك با پيش چندي كشور اين رهبر

 شركت هوشمند هاي گوشي از مدل
 خبري مصاحبه در HTC تايواني

 اين كارشناسان گفته به كه شد حاضر
 اين. بود HTC Butterfly گوشي

با امكانات نظر از محصول  HTC 

One توليد محصول بهترين عنوان به 
 برابري تايواني شركت اين در شده
 مدل كه است ذكر به الزم. كند مي

 صورت به Hello Kitty ويژه
هوشمند گوشي براي محدود  HTC 

Butterfly كه است شده توليد 
 يك »اون جونگ كيم« دختر احتماالً
 قرار استفاده مورد را آن از دستگاه

دهد مي . 

     

چين اول بانوي يوان، لي پِنگ  

 داند نمي بدرستي كس هيچ     
 جمهوري رئيس »جينپينگ زي« كه

 هوشمندي گوشي چه از چين كشور
 با تاكنون او زيرا. كند مي استفاده

 ظاهر مردم مقابل در خود گوشي
 هم خبري مركز هيچ و است نشده

 چين جمهوري رئيس عكس نتوانسته
. كند تهيه همراهش تلفن كنار در را

 در »يوان لي ِپنگ« يعني او همسر اما
 5 آيفون هوشمند گوشي كه حالي

 داشت، دست در را سفيد رنگ با اپل
 »كوك تيم«.شد خبري عكاسان شكار

 هنوز كه است معتقد اپل مديرعامل
 جلب را چين مردم رضايت نتوانسته

 اختيار در را بازار اين حاكميت و كند
 نشان رسيده هاي گزارش اما. بگيرد

 توانسته اپل هاي گوشي كه دهد مي
 را كشور اين سياستمداران توجه است

 آن نظر از و دهد اختصاص خود به
 عرضه بازار به را گوشي بهترين ها

 .كند

     

يينگالك شيناواترا، نخست وزير 
 تايلند

 كه تايلند آسيايي كشور     
 جهان فناوري هاي قطب از يكي

 خانم مديريت با شود، مي محسوب
 عنوان به »شيناواترا يينگالك«

 به است توانسته خود وزير نخستين
يابد دست فراوان هاي موفقيت . 

 مانند شيناواترا خانم البته     
 سرشناس افراد و جمهور روساي ديگر

 صورت به و ندارد هوشمند گوشي يك
 را هوشمند گوشي دستگاه 5 همزمان

 از يكي. دهد مي قرار استفاده مورد
 وي اصلي گوشي كه دستگاه 5 اين

 ديگر از بيش و شود مي محسوب
 مي قرار استفاده مورد ها گوشي

 بر مبتني Nokia Lumia 920 گيرد
 كه است فون ويندوز عامل سيستم

 عالقه مورد بسيار و دارد سفيد رنگ
است وزير نخست خانم . 

     

 جمهوري رئيس پوتين، والديمير
 روسيه

 رياست كه پوتين والديمير
 دست در را روسيه كشور جمهوري

 اعالم ميالدي 2010 سال در دارد
 وجود با. ندارد همراه تلفن بود كرده

خبري مركز اين،  Techweb در 
 كه كرد اعالم ميالدي 2012 سال

 و است شده همراه تلفن صاحب پوتين
945 هوشمند گوشي از  MTS-

Glonass روسيه كشور ساخت 
 هوشمند گوشي اين. كند مي استفاده

 فعاليت اندرويد عامل سيستم پايه بر
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 و مشكي فلزي بدنه و كند مي
 برخالف. دارد بزرگ لمسي نمايشگر

 مي كارشناسان قبلي، هاي گفته
 به زيادي وابستگي پوتين كه گويند

 از بخشي و دارد همراهش تلفن
 همين كمك به او روزانه هاي فعاليت
شود مي هماهنگ گوشي . 

     

 خانواده سلطنتي بريتانيا    

 خوبي به اروپا مردم بيشتر     
 سلطنتي خانواده« كه دانند مي

 محصوالت به خاصي عالقه »بريتانيا
 از ها آن بيشتر و دارند اپل شركت
 مي استفاده آيفون هوشمند گوشي

 سال تابستاني المپيك در. كنند
 با همراه ويليام شاهزاده گذشته
 و شد ديده آيفون هوشمند گوشي

 قرار او كنار در كه هري شاهزاده
 هوشمند گوشي از مدل يك نيز داشت
. بود گرفته دست در را آيفون

 ملكه كه است شده گفته همچنين
 به پيش چندي نيز دوم اليزابت

 يك وي براي گفته خود كارمندان
لوحي رايانه دستگاه  iPad 

كنند خريداري . 

     

ديويد كامرون؛ نخست وزير 
 بريتانيا

 خانواده كنار در اما     
 در كه »كامرون ديويد« سلطنتي،

 فعاليت بريتانيا وزيري نخست پست
 اصلي هواداران از يكي كند مي

 مي محسوب بري بلك هاي گوشي
 كشور به سفري گذشته سال او. شود

 اين در و داشت عربي متحده امارات

 جلسه يك در دوبي شهر در سفر
 اين در. شد حاضر پاسخ و پرسش
 چه كه شد پرسيده وي از جلسه

 و كند مي استفاده هوشمندي گوشي
 بري بلك همچنان كه داد نشان هم او

 تلفن توليدكننده برند ترين محبوب
شود مي محسوب همراه . 

 دفتر« كه شود مي گفته    
 با »بريتانيا دولت ارتباطات مركزي

 بري بلك هاي گوشي سازي ايمن
 مقامات براي را آن از استفاده
است كرده آسان خود سياسي . 

     

 آنگالمركل؛ صدراعظم آلمان

 از يكي آنگالمركل
 سياسي هاي شخصيت قدرتمندترين

 و شود مي محسوب اروپا اتحاديه در
 اين مشي خط تعيين در همواره

 داشته برعهده عمده نقش منطقه
.است  

 از بسياري مانند هم او    
 گوشي هوادار جهان سياسي رهبران
 از يكي و است بري بلك هوشمند
 شركت اين محصوالت آخرين

به موسوم كانادايي  BlackBerry 

Z10 دهد مي قرار استفاده مورد را .
معمولي مدل با مركل گوشي البته  

Z10 شود مي فروخته بازار در كه 
 امنيت مركز و دارد تفاوت اندكي
 صدراعظم هوشمند گوشي آلمان
است كرده ايمن نظر هر از را خود . 

 هوشمند گوشي از مركل    
 يك در حتي و است راضي بسيار خود

 خود دست با را آن خبري عكس
 بدانند همگان تا است داشته باالنگه

 مي استفاده محصولي چه از وي كه
 .كند

 آلمان صدراعظم البته     
 شركت كه داند مي بخوبي

 اين بري بلك هاي گوشي توليدكننده
 به و دارد زيادي مشكالت روزها
 مي آگاه منابع برخي خاطر همين
 هوشمند گوشي يك دنبال به او گويند

.است جايگزين  

كنيد ويراستاري  
 اداري نامه يك نوشتن در اگر

 دست آن از يا و هستيد مشكل دچار
 مي كه متني كه هستيد ها آدم

 دارد ويراستاري به نياز نويسيد
سايت به كنيم مي پيشنهاد  

www.virasbaz.persianlangu 

.بزنيد سر  age.ir  

 زبان يا ويراسباز سايت    
 هم آن نام از كه طور همان فارسي

 به تخصصي طور به است مشخص
 راستاي در و پردازد مي فارسي زبان

 كردن بالنده فارسي، زبان پاسداشت
 فناوري با آن دادن آشتي و زبان اين

 واقع در. كند مي تالش نو هاي
 آنالين رايگان ويراستار يك ويراسباز

 سايت گردانندگان كه طور آن. است
 سايت، كنوني نسخه اند شده يادآور

 در هنوز و است آزمايشي نسخه يك
 متن ويراسباز. دارد قرار راه ابتداي

 و فارسي خط دستور نظر از را ها
. كند مي ويرايش فارسي تايپ اصول

 غلط يافتن توانايي كنوني نسخه در
 در اما ندارد وجود اماليي هاي

 ويراسباز به نيز امكان اين آينده
شد خواهد افزوده . 
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 تمام سايت مدير گفته به    
 فرستادن با توانند مي مندان عالقه

 آن با سايت اين به خود مطالب
 افزار نرم همچنين. كنند همكاري

 است شده نوشته شكلي به سايت اين
 همكار صورت به كه صورتي در كه

 كاربران شود، همكاري آن با ثابت
 را مطالبشان خودشان توانند مي

 از استفاده. دهند قرار سايت روي
. است ساده بسيار سايت امكانات

 نظر در بخش در را متن است كافي
 در. بنويسيد سايت در شده گرفته

 دكمه دادن فشار از پس بعد مرحله
 از را آن ويراسباز» !كن ويرايش«

 تايپ اصول و فارسي خط دستور نظر
 بخش در و كند مي ويرايش فارسي

. دهد مي نمايش شما به نظر مورد
 ويرايش چگونگي توانيد مي همچنين

 تغيير تنظيمات، زبانه از استفاده با را
 براي توانيد مي همچنين. دهيد

 ، ويراسباز امكانات با بيشتر آشنايي
 در شده ويرايش متن نمونه چند

 زبان به اگر كل در. ببينيد را سايت
 مي و هستيد مند عالقه فارسي

 زبان از دقيقي اطالعات خواهيد
 هاي متن و كنيد كسب خود مادري

 باشد همراه غلط كمترين با شما تايپي
.بزنيد سر سايت اين به  

 

 

 

 

 

 

 

 
 500هزار و 10در سال گذشته 

دانشجو براي ادامه تحصيل كشور را 
 ترك كردند

 
مديركل امور دانشجويان داخل 

 10حدود : وزارت علوم تصريح كرد
هزارو  15نفر از تعداد  500هزارو 

مدارك نفري كه سال گذشته  132
تحصيلي خود را براي خروج از كشور 

تاييد كردند قصد خود از خروج 
.كشور را ادامه تحصيل عنوان كردند   

محمدحسن يوسفي با اشاره به 
تاييد مدارك تحصيلي دانشجويان در 

سال گذشته براي خروج از كشور 
 337هزار و  31سال گذشته : گفت

 15تاييد مدرك صورت گرفته كه 
تاييد مدرك از طريق  132هزار و 

سامانه سازمان امور دانشجويان بوده 
.است   

 132هزار و  15از : وي گفت
تاييد مدرك صورت گرفته تعداد يك 

مدرك مربوط به فارغ  465هزار و 
 952التحصيالن دانشگاه تهران، 

مدرك مربوط به فارغ التحصيالن 
 650دانشگاه صنعتي اميركبير و 

يالن التحص مدرك مربوط به فارغ
.دانشگاه صنعتي شريف بوده است   

مدير كل امور دانشجويان 
: داخل وزارت علوم تصريح كرد

هزار  10براساس ارزيابي كلي حدود 
 132هزارو  15نفر از تعداد  500و 

نفر قصد خود از ترجمه مدرك را 
نفر  500ادامه تحصيل و يك هزار و 

 قصد خود را اقامت در كشورخارجي
.عنوان كردند   
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