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9 فهرست مطالبیادداشت سردبیر

ورزش های عجیب جهان
پرتاب جیرجیرک با دهان!!!

یکی از عجیب ترین ورزش هایی که شاید در دنیا وجود دارد پرتاب جیرجیرک 
باشد. در این رشته ورزشی هر کدام از شرکت کننده ها باید یک جیرجیرک درون 
دهان خود گذاشته و با قدرت هر چه تمام تر آن را پرتاب کنند. این رشته عجیب 
در سال 1996 برای اولین بار معرفی شد و از آن روز تا به حال شرکت کننده های 
زیادی داشته است. هر چه جیرجیرک بیشتر پرتاب شود شانس پیروزی بیشتر 

خواهد بود. رکورد این مسابقات که در گینس نیز به ثبت رسیده 10 متر است.

 سریعترین بازیکنان 
فوتبال جهان!!

تحقیقات  و  مطالعات  آخرین  براساس   
قرار  هم  فیفا  تایید  مورد  که   شده  انجام 
گرفته سریعترین بازیکنان جهان در حمل 
عبارت   ) ساعت  بر  کیلومتر   : )واحد  توپ 

هستند از :

1– گرت بیل)رئال مادرید( : 36.9
2– یورگن دام)پاچوکای مکزیک( : 35.23
3- آنتونیو والنسیا)منچستریونایتد( : 35.1

4– آرون لنون)تاتنهام( : 33.8
5– کریستیانو رونالدو)رئال مادرید( : 33.6

6- تئو والکات)آرسنال( : 32.7
7- لیونل مسی)بارسلونا( : 32.5

8- وین رونی)منچستریونایتد( : 31.2
9- فرانک ریبری)بایرن مونیخ( : 30.7

آخرین اخبار نقل و انتقاالت اروپا
و  ها  روزنامه  از  شده  ارائه  اخبار  آخرین  اساس  بر  مطالب  )این 

سایت های معتبر اروپایی است (
پیشنهاد باشگاه گاالتاسرای برای فن پرسی.

ادن هازارد پیشنهاد انتقال به رئال مادرید را رد کرده است.
پیشنهاد باشگاه بایرن مونیخ به چلسی برای ایوانوویچ.

باشگاه دورتموند اجازه خروج به مت هوملس نخواهد داد.
بارسلونا در پی خرید متئو دارمیان از تورینو و مارکو وراتی ستاره 

پاریسی ها است.
منچستر یونایتد در آستانه توافق نهایی با ممفیس دیپای.

موافقت داوید دخیا برای انتقال به رئال مادرید.

نکات ریز و درشت لیگ قهرمانان اروپا
بارسلونا با 11 حضور در نیمه نهایی لیگ قهرمانان رکورددار است

اروپا در  از 88 تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
تاریخ این مسابقات، 26 نماینده از کشور اسپانیا بوده اند که در 

این زمینه رکورددار هستند.
اتلتیکو  با بسته نگه داشتن دروازه اش در مقابل  ایکر کاسیاس 
این مسابقات کلین شیت  تاریخ  بار در  برای پنجاهمین  مادرید 

کرد و با رکورد ادوین فن در سار برابری کرد.
رکوردداران حضور در لیگ قهرمانان ژاوی با 154 بازی ، رایان 

گیگز با 151 بازی و ایکر کاسیاس با 150 بازی ؛ هستند .

کار نیک!؟
تیم بسکتبال آتالنتا هاکس تیم حاضر در NBAدر اقدامی انسان 
دوستانه به صورت نمادین کودک 8 ساله ای که مبتال به سرطان 
است را جذب کرد تا بتواند هزینه های درمانی اش را پرداخت 
کودکان  با   NBA تیم  یک  مشابه  قرارداد  ششمین  این   . کند 

مبتال به بیماری های صعب العالج است .
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رایانامه جهت ارتباط :
aligoogoonani@yahoo.com
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                به نام آفریننده قلم
به  تا  عزیزان  شما  همه  حتما  دوستان،  سالم   
امروز با فضای مجازی و همچنین نرم افزارهایی 
همچون الین و واتس آپ و غیره کار کرده اید 
و حتی اگر استفاده نکرده باشید ، باز هم به واسطه دوستان آشنایی 

مختصری با اینگونه برنامه ها دارید .
تنها وسیله  اشخاص  و صدای  کبوتر  و  دود  روزی  دنیای جالبیست 
ارتباطی بود ، ولی خب با گذشت زمان تلفن های کابلی وارد عرصه 

را  خود  جای  و  نداشته  دوامی  نیز  وسیله  این  اما  شدند 
به تلفن های بی سیم و بعد ها تلفن همراه داد ، 

یادم هست که تلفن خوب در این دوران تلفنی 
بود که شماره های بیشتری ذخیره کند و 

حداقل بازی ماری و یا همون Snake را 
داشته باشد ولی خب دیری نپایید که 
تلفن های هوشمند وارد عرصه شدند 
و انقالب عظیمی در زمینه ارتباطات 
فراهم آمد ، امروزه همه افراد بر روی 
یک  خود  هوشمند  تلفن  یا  و  تبلت 
دارند  الکترونیکی  کتاب  چندین  یا  و 

می  کتب  متون  مطالعه  به  اینگونه  و 
 ، . یادش بخیر مجالت کاغذی  پردازند 

به قول دوستی که می گفت : درسته که 
وقت  هر  تو  ولی  شده  مد  الکترونیکی  کتاب 

با شیر خشک عوض کنی  را  مادر  تونستی شیر 
کتاب های کاغذی هم جای خودشون را به کتاب های 

الکترونیکی می دهند
حااال من به درستی و نادرستی این جمله این رفیقمون کار ندارم ولی 
خب حس ورق زدن کتابهای کاغذی هنوزم مثل طعم پفک نمکی 

قدیم زیر دندونامه .....
البته اینم باید گفت که این قبیل کتابهای اکترونیکی حداقل خدمت 
بزرگی به طبیعت و درختان نیز می کنند و خب بی فایده هم نیستند 
.ولی خوبه که هر از چند گاهی سری به کتابهای کاغذی هم بزنیم .

بخش ورزشی 

بخش ادبی 

بخش فرهنگی-مذهبی 

بخش علمی

صفحات  2و3و6 

صفحه1

صفحات 4و7 

صفحات 8و9 

پیشنهاد سردبیر

مصاحبه اختصاصی عمار با 
استاد احمدی ، مدرس دانشگاه 

فرهنگیان - مرکز آموزش عالی 
شهید آیت نجف آباد

صفحه 5

عمار
سال اول/ شماره چهارم/ اردیبهشت ماه 

 1394
صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی 

دانشگاه شهید آیت نجف آباد

مدیر مسئول : سید مسعود مرتضویان
سردبیر : علی کارگری

------------------------------------
مدیر فرهنگی - مذهبی : علیرضا کرمانی

------------------------------------
مدیر ورزشی : علی گوگونانی

 نویسنده همکار : رضا کریمی 
------------------------------------
مدیر مناسبات اجتماعی : حسین شاه بندری

نویسنده همکار : محمد حسین نصوحی
------------------------------------

مدیر علمی : فرشید گوگونانی
نویسنده همکار :  حمید رجبی

------------------------------------

مدیر ادبی : علی کارگری
نویسندگان همکار :سینا رحیمی ، علیرضا قاسمی 
میثم   ، هادی سورانی   ، مرتضویان  ، سید مسعود 

سورانی ، میالد گودرزی ، عبدالرضا حسنی
------------------------------------

مدیر هنری : علی کارگری
------------------------------------

عزیزانی که قصد همکاری با ما را دارند 
میتوانند با شماره زیر در ارتباط باشند :

09368419387 - کارگری
------------------------------------
نشانی : اصفهان-نجف آباد-امیر آباد-خیابان 
شهید مطهری-دانشگاه شهید آیت نجف آباد

تلفن تحریریه : 09368419387
تلفن مدیر مسئول : 09135331816

AYAT-BASIJ.BLOG.IR : وبالگ نشریه
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بنی آدم اعضای یکدیگرند
معلم اسم دانش آموز را صدا کرد ، دانش آموز پای 

تخته رفت.
معلم گفت : شعر بنی آدم را بخوان 

دانش آموز شروع کرد :
بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

به اینجا که رسید ، در خواندن ادامه شعر توقف کرد.
معلم گفت : پس بفیه اش را بخوان !
دانش آموز گفت : یادم نمیاد آقا ......

هم  رو  ساده  شعر  این  ؟  چی  یعنی   : گفت  معلم 
نتونستی حفظ کنی ؟!!

دانش آموز گفت : آخه مشکل داشتم ، مادرم مریض 
است و گوشه خانه افتاده ، پدرم هم سخت کار می 
کند اما مخارج درمان مادرم باالست ، من باید کارهای 
خانه را انجام بدهم و مراقب خواهر  و برادرهایم هم 
باشم ، من را ببخشید قول می دهم هفته آینده حفظ 

کنم ....
معلم گفت : ببخشید ؟!!! همین !!!!

مشکل داری که داری پسر ، همه مشکل دارن ولی 
به کالس چه  تو  ، مشکالت  کنی  تنبلی  نداره  دلیل 

مربوطه ؟!
در همین لحظه دانش آموزی از آخر کالس بلند شده 

و گفت :
تو کز محنت دیگران بی غمی 
نشاید که نامت نهند آدمی !!!
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چرا 12 اردیبهشت به عنوان روز معلم انتخاب شده است ؟
دوازدهم اردیبهشت، روز بزرگداشت مقام معلم است. وجه تسمیه این روز، به رویدادی بازمی 
گردد که در نخستین بهار پس از به بار نشستن انقالب اسالمی به وقوع پیوست؛ شهادت 
معلم بزرگ، استاد مرتضی مطهری. دو سال پس از این حادثه، وزیر آموزش و پرورش وقت، 
روز شهادت استاد مطهری را روز معلم و هفته 12 تا 19 اردیبهشت را به عنوان هفته معلم، 

به جامعه معرفی کرد. 
اما رویداد دیگری نیز در کوران سال های دیکتاتوری رژیم پهلوی رخ داده بود که معموالً در 
بزرگداشت دوازده اردیبهشت، کمتر به آن اشاره می شود. در 12 اردیبهشت سال 1340، 
گروهی از معلمان تهرانی و شهرستانی، دست از کار کشیدند و در باشگاه مهرگان تهران 

اجتماع کردند و به طور جمعی، عازم وزارت فرهنگ شدند. 
خانعلی،  ابوالحسن  دکتر  داد،  رخ  که  انفعاالتی  و  فعل  جریان  در  و  تجمع  این  جریان  در 
و  شدند  مجروح  هم  آموزان  دانش  و  معلمان  از  شماری  و  رسید  قتل  به  مراسم  سخنران 
معلمان که قباًل فقط خواستار افزایش حقوق بودند، درخواست های صنفی دیگری را هم به 

تقاضاهای خود افزودند. 
آنان خواهان سقوط دولت شریف امامی، اعدام قاتل دکتر خانعلی، رفع اهانت از فرهنگیان و 
تغییر سطح حقوق معلمان و نیز نام گذاری روز دوازده اردیبهشت به عنوان روز معلم بودند. 
تعلیم و تعلم، از شئون الهی است. معلم ایمان را به بشر می آموزد و آن را بر لوح جان و 
ضمیرهای پاک، حک می کند و سیاهی جهل را از دل ها می زداید. دغدغه معلم، همیشه 

این است که حیات بشر بر مدار ارزش ها و کرامت های انسانی بچرخد.
واالترین رابطه انسانی، رابطه بین معلم و شاگرد است و بهترین نوع این رابطه، بر مبنای ادب 
و حرمت استوار است. معلم به شاگرد خویش، با چشم مهر و رحمت و حرمت می نگرد و در 
کمال صداقت، از بهره فراوان علم خویش، او را بهره مند می سازد و شاگرد، با همه فروتنی 
و احترام، می کوشد تا تمام آموزه های مکتب معلم را به بهترین شیوه، فرا گیرد و مطیع و 

فرمانبردار باشد. 
»رب« و »معلم«، دو نام از نام های شریف خداوند هستند. »رب«، از »تربیت« گرفته شده 
و »رب العالمین« یعنی تربیت کننده همه عالم. خدای بزرگ، نخستین معلم انسان است و 

در قرآن مجید بارها بر این مورد تصریح دارد. 
پیام آوران الهی نیز وظیفه خطیر تعلیم و تربیت انسان ها را بر دوش داشته اند و معلمان 
رنج دیده تاریخند. در فرهنگ اسالم، با تعابیر زیبایی از مقام معلم و مربی، تمجید شده است.

مادر ای ایثار تو آسایشم
مادر ای آغوش تو آرامشم

مادر ای الالی تو تسکین من
مادر ای یار من ای غمخوار منمادر ای جانان تو در جان من

مادر ای افتاده بهشت در زیر پای تو
مادر ای افتاده در نور خدا

مادر ای زیبا ترین نامها
مادر ای زیبا ترین تفسیر عشق
مادر ای زیبا ترین آهنگ عشق

مادر ای لبخند تو میدهد بوی بهشت

سینا رحیمی )شعر : مادر(
 شاعر و نویسنده بخش ادبی

ژه
 وی

ای
ت ه

سب
منا

ش 
بخ

یر 
مد

بی
 اد

ش
بخ

یر 
مد

فروش میالن ، سود 
یا ضرر!!!

پس از کش و قوس های فراوان تا 
به  میالن  باشگاه   %  65 سال  پایان 
 . شد  خواهد  واگذار  تایلندی  تاجر 

خبر احتماال خوش ... 
مالک  مالی  فیرپلی  پدیدآمدن  با 
ثروتمند میالن )خانواده برلوسکونی( 
نتوانست خرج آنچنانی برای میالن 
انجام دهد . مشکل این باشگاه مالی 
مالک   . است  مدیریتی  بلکه  نیست 
جدید قصد دارد سیستم مدیریتی این تیم را بر پایه هواداران تعریف 
کند . سیستمی که سال هاست باشگاه های انگلستانی و اسپانیایی از 
اون سود جسته اند و باعث تزریق درآمد گسترده فوتبالی به این تیم 
خواهد شد . به امید برگشتن روسونری ها به روزهای اوج خودشان .

فوتبال 120
شب  جمعه  هر  که  است  زنده ای  تلویزیونی  برنامه  نام   120 فوتبال 
از شبکه ورزش سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش می شود. این 
برنامه که به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور پخش می شود به بررسی 
اتفاقات و حواشی پیرامون فوتبال به خصوص فوتبال اروپا می پردازد. 
بار در فروردین 1392 پخش شد ولی پس از  اولین  برای  برنامه  این 
چند هفته، پخش آن متوقف شد تا سری جدید آن با بخش های جدید 
دقیقه ای ساعت  برنامه ی120  این  از 7 شهریور 1392 پخش شد. 
22:15 هر جمعه به روی آنتن می رود و ساعت 13:15 یکشنبه ها و 

20:30 دوشنبه ها بازپخش می شود.
در ابتدا قرار بود که خود فردوسی پور مجری برنامه باشد که با مخالفت 
به همین  نیز  میثاقی  محمدحسین  شد،  روبرو  سه  ی  شبکه  مدیران 
دلیل نتوانست مجری این برنامه شود  تا در نهایت حمید محمدی 
را  برنامه  اجرای  رادیو  و  ورزشی شبکه ی  سه  اخبار  سابق  گوینده 
به عهده بگیرد. هرچند خود فردوسی پور می گوید به علت مشغله ی 
زیاد کاری مجری این برنامه نشده  است. درآمد عادل فردوسی پور از 
این برنامه معادل 9 میلیون و ششصد هزار تومان برای هر برنامه گفته 

می شود.

متن سوال : 
بانوان در ورزشگاه ها  مرجع عالی قدر نظر جنابعالی درباره حضور 

چیست ؟
پاسخ مراجع عظام تقلید: 

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی : 
جو حاکم در ورزشگاه ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که 
اخالقی  نظر  از  زیادی  آنها سرچشمه مشکالت  بودن  وآزاد  اختالط جوانان 
پوشش  مردان  ورزش،  انواع  بعضی  در  این  بر  اضافه  شود؛  می  اجتماعی  و 
مناسبی در برابر زنان ندارند؛ بنابراین الزم است از حضور در این برنامه ها 
خودداری کنند بخصوص اینکه این برنامه ها را از رسانه ها می توانند ببیند 

و حضور آنها ضرروتی ندارد. 
حضرت آیت اهلل صافی : 

 اگر چه اینجانب مکّرر خطر اختالط زن و مرد بیگانه و برنامه های مضّره ای 
را که مخالف عفاف و حجاب بانوان و موجب تغییر شخصیت اسالمی جامعه 
است تذکر داده  و به همگان در مورد آثار و عواقب سوء گرایش به آداب غیر 
در  بانوان  مورد حضور  در  مؤمنین  که  اکنون  داده ام  هشدار  غربی  اسالمی 
الوظیفه حرمت  نگرانی می نمایند حسب  ابراز  و  ورزشگاه های کشور، سؤال 
از نظر جمیع فقهای عظام اعالم  به بدن یکدیگر  نظر زن و مرد اجنبی را 
می نمایم؛ علی هذا حضور بانوان در این گونه برنامه ها خالف شرع و تنازل 

ظاهر از مواضع اسالمی است. 
حضرت آیت اهلل علوی گرگانی :

به نظر ما حضور بانوان با توجه به برهنه بودن بخشی از بدن مردان حرام 
است ضمن اینکه این موضوع موجب بروز برخی مشکالت اخالقی نیز خواهد 

شد و به دولت نیز تذکر داده شده است. 
حضرت آیت اهلل گرامی : 

حضور بانوان در وزرشگاه ها با توجه به اختالط در جایگاه ها  و رفت و آمد 
با مردها و اینکه نگاه ها احیانا به بدن های نیمه عریان ورزشکاران می افتد 

و عواقب خوب اخالقی ندارد  ، جایز نمی باشد 
حضرت آیت اهلل نوری همدانی : 

جائز نیست.



ی  مطـــــهر
معلمی برای 
مهه ی دوران

رفیع  جایگاه  و  نقش  نمی تواند  هیچ کس 
نباید  شود،  منکر  جامعه  در  را  معلم  مقام 
حرفه  یک  عنوان  به  معلم  مسئولیت  به 
سایر  و  اسالم  مبین  دین  چون  نگریست، 
تربیت  و  تعلیم  امر  برای  الهی  ادیان 
بنابراین  اند.  شده  قائل  زیادی  ارزش 
مشکالت  بویژه  معلمان  دغدغه های  باید 
نظام  کیفی  افت  از  نگرانی  و  معیشتی 

آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
رسالت معلمان که همان اساس رسالت 
مسیر  در  انسان ها  هدایت  انبیاست، 
اخالقی  ارزش های  و  کرامت  دانش، 
بزرگانی  مقدس  مسیر  این  در  و  است 
گام نهاده اند که شهید مطهری از جمله 

آنهاست. 
شهید مطهری از اسوه های معلمانی است 
که در دوران فشار و اختناق، برای حاکمیت 
و  علمی  مجاهدت  ها  سال  اسالمی  تفکر 
که  ای  گونه  به  به جان خرید  را  فرهنگی 
این  قلم  معنوی  برکات  و  آثار  درخشش 
بزرگوار همچنان در جهان اسالم و  شهید 
محافل علمی و تحقیقاتی نمود عینی دارد.

عالم  این  مطهری  مرتضی  شهید  استاد 
بزرگ، با ژرف اندیشی، تربیت دانشجویان 
برجسته  خدمات  توانسته  جوان،  طالب  و 
ای را در راه ترغیب مکتب اسالم در عصر 

حاضر و آینده انجام دهد. 

یک دو وجب عشق
میخواهم بنویسم این بار اما دستانم یارای 
نوشتن ندارد نه که جان نداشته باشد بلکه 

از نوشتن درمورد این لفظ ناتوان است.
نمیدانم به کجا میرود این قلم هرجا رفت 
باداباد... میخواهم با تمام خردی ام، با تمام 
از  بنویسم  هایم  کاستی  تمام  با   ، ضعفم 
بر  لفظ  این  که  مادامی  میدانم  که  مقامی 
زبان کسی جاری شود ، عرش به احترامش 
می ایستد و سرتعظیم فرود می آورد از بس 

این مقام واالست...
میگویند این مقام از اعال درجات پیغمبران 
اوصاف  واالترین  از  است، می گویند حتی 
خداوندیست چرا که اولین کسی که از این 
دریچه با انسان سخن گفت و هداتیش کرد 
میدانیم  همه  آری  بود....  پروردگار  خود 
شک  که  کسی  معلم.....   ، میگویم  چه  از 
به عزتش هم طراز  باشد  اگر معتقد  ندارم 
پیغمبران محشور خواهد شد. ساده نیست 
تربیت نسل، ساده نیست دخالت در مسیر 
تکامل یا افول یک انسان که اگر دستش را 
گرفتی ، آموختی به او خوب را از بد تورا 

ثوابی دهند بی همتا....
دنباله  میتوانی  باشی  داشته  باور  اگر  آری 
روی نبی بزرگمان و خاندان عزیزش باشی. 
کم نیست هدایت بشر ، کم نیست آموختن 
، کم نیست درس زندگی دادن ، کم نیست 
 ، جوانه ای را هرچند کوچک جهت دهی 
تا درختی شود  آبیاری کنی  هدایت کنی، 
این  باش  داشته  یاد  به   ، تنومند  و  پربار 
درخت اگر خوب رشد کرد ،اگر به دست تو 
آفت هایش گرفته شد حتما زمانی که میوه 
می  بهره  او  از  دیگران  که  هنگام  آن  داد، 
جویند و شکر خدا به جای می آورند، در 
پس عظمتش یادگاری در سینه دارد از تو 
و تورا همیشه به نیکی خواهد خواند ... این 

همان  است  این   ، ات  جامعه  اصالح  است 
رشد  شاگردت خوب  اگر  که  نسل  هدایت 
کرد اگر به دست تو به موقع هرس شد بی 
خدمت  دور  چندان  نه  ای  آینده  در  شک 
این خدمت  در  تو  و  نوعش  هم  به  میکند 

شریکی بی آنکه خود بدانی....
درمیان شما بودند کسانی که این راه را باور 
کردند و جاودانه شدند...همان هایی که از 
نسل همین االن بودند ، یادتان هست ؟ راه 
دوری نمیروم چند مثال ساده بزنم نگران 

نباش میشناسی شان.... 
رجایی را میگویم همان مرد الغر اندام که 
با ساده ترین زندگی اش به جهان یک چیز 
را تحمیل کرد ، اگر میخواهی اندیشه ای 
را نابود سازی چاره ای جز کشتنش نداری 
! اما چه ساده لوحانه می پنداشتند که می 
آگاه  ،از  حرکت  از  را  امثالش  و  او  توانند 
سازی بازدارند ... آری سخن از این عزیزان 
بسیار است ، مرتضی را بگویم ، کسی که 
شجاعتش را از امیر المومنین وام دار است 
نمیدانم شاید علمش را هم از ایشان گرفته 
با یک سخنرانی   ... بود  غوغایی  بود  هرکه 
بیدارمی کرد حتی کسی که خود  همه را 
را به خواب زده بود ،بیهوده نیست فیلسوف 
استاد مطهری جایت چه  نام گرفتن،  قرن 
خالیست همه مان نیاز داریم به یک شوک 
هنوز  غفلت....  همه  این  از  شویم  بیدار  تا 
که  به کسی  میرسم  بدانی؟  میخواهی  هم 
نامش بر سردر دانشگاهم یکه تازی میکند 
در  هنوز  اش  اندیشه  است  این  افتخارم  و 
این مکان زنده است شهید آیت را میگویم 
کسی که مبارزه را برای اثبات حرفش که 

جز حق نبود به همه ما آموخت. 
همه اش امثال من وشما بودند و بعدا هم 
خواهند بود کسانی که فقط باور کرده اند 

معلمی چیزی جز عشق نیست.
بردستان یک یک معلمان سرزمینم بوسه 
را  کار  این  بار  هزاران  اگر  که  چرا  میزنم 
تکرار کنم نمیتوانم یک لحظه از زحمتت را 

جبران کنم ای معلم عزیزم.
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مدیر مسئول و نویسنده 
بخش مناسبت ها

روت یا ریشه یابی اندروید چیست؟
که  است  تلفن هایی  ویژه  اندروید  روت کردن  یا  ریشه یابی 
ریشه یابی  است.عملیات  نصب  آنها  روی  اندروید  سیستم عامل 
پرونده های  به  دسترسی  و  تنظیمات  تمامی  به  دستیابی 
و  طراحی  سازنده  کارخانه  توسط  که  دستگاهی  پنهان شده 

امنیت گذاری شده است مربوط می شود.
از  قسمت هایی  به  دسترسی  می توانند  ریشه یابی  با  کاربران   
گوشی و سیستم عامل را داشته باشند و کارکردهای جدید و 
نرم افزارهای  از  برخی  در ضمن  کنند.  اجرا  آن  روی  بیشتری 
نصب  برای  می کنند  کار  آن  با  حرفه ای  کاربران  که  کارآمد 
دسترسی  نرم افزارها  آن  دارند چون  روت شده  اندروید  به  نیاز 

بیشتری را نسبت به نرم افزارهای معمولی احتیاج دارند.
 روت کردن گوشی های اندروید برای دسترسی به فایل های 
سیستمی گوشی است که دسترسی به این فایل ها به ما اجازه 
سری  یک  از  استفاده  و  ها  آن  تغییر  با  بتوانیم  تا  دهد  می 

کدهایی تغییرات دلخواه خود را ایجاد کنیم.
نصب  یا  و  جدید   های  فونت  از  استفاده  برای  است،  گفتنی 
فارسی ساز و برخی از نرم افزارها باید گوشی حتما روت باشد.

مزیت های روت کردن:
های  فایل  دیدن  قابلیت  با  گوشی  روی  بر  کامل  کنترل   -

سیستمی اندروید
- جایگزین کردن کد های اصلی

- برنامه های اصلی ) نقشه ، تقویم ، ساعت و غیره (
 Recovery ( حالت ریکاوری برای انجام کارهای تخصصی -

) Image
- جعبه ابزار ) ToolBox ( که به شما اجازه استفاده از کدهای 
 BusyBox( را میدهد را میتوانید با »ls« ساده لینوکس مثل

( که امکانات فراتری را دارد تعویض کنید.
کردن  اضافه  و  گوشی  شدن  بوت  هنگام  تصاویر  تعویض   -

کدهای باینری لینوکس.
روت  به  برنامه  کدام  کنید  تعیین  تا  میدهد  اجازه  شما  به   -

دسترسی داشته باشد یا خیر.
- مدیریت برنامه برای روت ) به شما اجازه میدهد برنامه هایی 

را ببندید که در حالت عادی قادر به بستن آنها نیستید (
- تهیه Backup از تلفن همراه

 APK خود بسازید و همه SDcard میتوانید یک پوشه روی -
هایی رو که نصب کرده اید را درون آن بریزید که با انجام این 

کار دیگر نیازی به نصب و خرید دوباره برنامه ها نیست
browser/maps/( آدرس  از   Market کش  تعویض   -

SDcard به )market

SDcard تعویض محل نصب برنامه ها به -
)su reboot( ریبوت راحت گوشی از طریق دستورهای ترمینال -

مضرات روت کردن:
1- باطل شدن گارانتی گوشی

2- دغدغه های امنیتی
3- آسیب رساندن به گوشی

زنجبیل ، گیاهی برای بهبود میگرن
گیاه زنجبیل از سال ها قبل و در طب سنتی دارای کاربردهای درمانی متعدد است.

مطالعات انجام شده توسط محققان دانمارکی نشان داد که گیاه زنجبیل در کنترل 
و بهبود سردردهای میگرنی نقش بسزایی ایفا می کند. این محققان پی بردند که اثر 

زنجبیل در پیشگیری و کنترل میگرن معادل داروهای مسکن شیمیایی می باشد.
گیاه زنجبیل از سال ها قبل و در طب سنتی دارای کاربردهای درمانی متعدد از جمله 
رفع تهوع بوده است. مطالعه اخیر نشان داد که زنجبیل به کنترل واکنش های التهابی 

و درد کمک کرده و سردردهای میگرنی را بهبود می بخشد.
متخصصان توصیه می کنند با شروع عالیم میگرن، در حدود یک سوم قاشق مرباخوری 
پودر زنجبیل )معادل 500 تا 600 میلی گرم( را در آب گرم ریخته و بنوشید. همچنین 
می توان از زنجبیل تازه در رژیم غذایی روزانه استفاده نمود. مصرف این گیاه تعداد 

دفعات و شدت حمالت میگرن را به میزان قابل مالحظه ای کاهش می دهد.

پدیده نادر در گل الله واژگون
در پدیده ای نادر در حیاط منزلی در فریدونشهر، یک گل الله واژگون بیش از 60 گل 
باز کرد. با باز شدن گل های زیبای الله واژگون در شهرستان فریدونشهر، در حیاط 
منزل یک شهروند فریدونشهری یک گل الله واژگون با بیش از 60 گل، رشد کرده 

است. این گل دارای ساقه ای پهن و تعداد 7 تاج است.
گفتنی است شهرستان فریدونشهر دارای رویشگاه های متعدد گل الله واژگون است.

فرشید گوگونانی
مدیر بخش علمی 

رایانامه مدیریت بخش علمی : 
farshid.gogoonani@gmail.com

نویسنده بخش ادبی
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نویسندگان بزرگ در کدام مکان بهتر می نوشتند
 گردآورنده: علی کارگری )سردبیر و مدیر بخش ادبی(

سخن نخست : با سالم و تبریک پیشاپیش والدت امام جواد)ع( و امیرالمؤمنین علی )ع( و همچنین 
تبریکی ویژه خدمت معلمان گرامی ؛ از آنجا که تحقق تفکر بسیج در جامعه و ادامه راه شهدا ، عزم 
بسیجیان در عرصه های فرهنگی را می طلبد و نیز اینکه رسالت اصلی بسیج کار فرهنگی است و امروز 
تردیدی نیست که دشمن با تهاجم فرهنگی ، ارزش های ما را مورد هدف قرار داده است و با توجه به 
دغدغه های مقام معظم رهبری )مدظله العالی( بر آن شدیم تا در حد توان خود وارد این عرصه شده 

و مبارزه ای جهادی را شروع کنیم...) اللهم الرزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک(
در این بخش از نشریه به معرفی راه رسیدن به سعادت و کماالت انسانی می پردازیم.  فقط کافی است 
قدری همت داشته  و این هشت گام را تا آخر ادامه دهیم ، آنگاه خواهیم دید انسان کامل کیست و 

خواهیم شناخت شهید و شهادت چیست؟
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گام اول: انتخاب شهید...
 به یه گردان نگاه کن

 به صورت شهدا نگاه کن...
 به عکسشون ، به لبخندشون...

 ببین کدوم رو بیشتر دوست داری
  با کدوم یکی بیشتر راحتی...؟

گام دوم: عهد بستن با دوست 
شهیدت...

 یه جایی بنویس؛ البته اگه ننوشتی 
 هم اشکال نداره. با دوست شهیدم 
عهد میبندم پای رفاقت او تا لحظه 

 مرگم خواهم بود و از تذکرات 
 دوستانه خود به هیچ وجه روی نمی 

گردانم.
اگر میتونی هم روزی یکبار 

با شهید مناجات داشته باش وعهد 
خود را  محکم تر کن.

گام سوم : شناخت شهید...
 تا میتونی از دوست شهیدت اطالعات 

جمع آوری کن؛عکس، فیلم، صوت، 
 کتاب ، وصیتنامه و...بچه ها میتونید
از کتاب های انتشارات شهیدابراهیم 

هادی
 و همچنین کتاب خاک های نرم 

کوشک هم استفاده کنید.

گام چهارم: هدیه ثواب اعمال خود 
به شهید...

از همین اآلن هر کار ثوابی که 
انجام میدی، فقط یه جمله بگو:
»خدایا ثواب این عملم برسه به 

دوست شهیدم« طبق روایات نه تنها 
ازت چیزی کم نمیشه ، بلکه با برکت 

تر هم میشه.
 بچه ها شهید اونقدر مقام باالیی داره 
که نیازی به ثواب کار ما نداشته باشه 

! تو با این کار خلوص نیت و عالقت 
رو به شهید نشون میدی.

کردن  درگیر  پنجم:  گام 
خود با شهید...

بک  اآلن  همین  سریع   
گراند

و  کن  عوض  گوشیتو   
در  بگذار!!  دوستتو  عکس 
درددل  باهاش  روز  طول 
 . بزن  حرف   کن.باهاش 

آرزوهاتو بهش بگو...

گام ششم: عدم گناه در 
حضور روح رفیق

شهیدت... تا گام پنجم 
اگر با درستی قدم 

برداریدبسیار از شما 
راضیه ولی آیا در حضور 
دوست معنویت میتونی

گناه کنی؟ 
حجابمون،غیبت، دروغ، 

نمازامون و...

گام هفتم: اولین پاسخ شهید...
کمی صبر و استقامت در گام ششم
آنچنان شیرینی برای شما خواهد 

داشت که در گام بعدی گناه کردن 
براتون سخت میشه ... خواب دوست 

شهیدتو میبینی ...
اگر واقعا درگیرش شده باشی و اون 

ازت  راضی باشه، دعایی که کرده 
بودی برآورده  میشه ، دعوت به قبور 

شهدا ، راهیان نور و... 

گام هشتم: حفظ و تقویت 
رابطه تا شهادت...

گام های سختی رو کشیدین ! 
درسته؟

مطمئنا با شیرینی که چشیده 
اید، از این مسیر خارج نخواهید 

شد...

رایانامه برای تماس با مدیر بخش :
alirezakermani1372@gmail.com
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5 کارکرد جادویی و باورنکردنی 
خمیردندان که نمی دانید! 

محصول  این  با  کاربردی  و  جالب  هایی  ترفند 
با  تا  ایم  کرده  گردآوری  برایتان  جادویی 
و  اجسام  منزلتان  کارهای  در  آن  بکارگیری 
وسایل خانۀ خود را برق انداخته و لذت کافی را 
برده باشید. با ما باشید تا با 15 ویژگی جادویی 

خمیر دندان آشنا شوید:

پاک سازی شیر آالت
دفعه بعد، پس از اینکه مراسم مسواک زدنتان 
به اتمام رسید و توجهتان به قطرات آبی که بر 
شد،  جلب  است  شده  پاشیده  آالت  شیر  روی 
نگران نباشید؛ کافی است خمیر دندان خود را 

بر دارید.
یک  روی  بر  را  خود  دندان  خمیر  از  مقداری 
پارچه بسیار نرم ریخته و با آن شروع به پاک 
شیر  که  دید  خواهید  کنید.  آالت  شیر  سازی 
بسیاری  درخشندگی  و  شده  تمیز  بسیار  آب 
آالت  شیر  اکثر  برای  عمل  این  کند.  می  پیدا 
آن  از  توان  می  حتی  و  دارد  استفاده  موجود 
برای پاک کردن چرخ های خودروی خود نیز 
استفاده کنید. البته این به آن معنا نیست که 
برنامه پاک سازی هفتگی یا روزانه لوازم خانگی 
را فراموش کنید. از این روش می توانید برای 
سریع  های  سازی  پاک  یا  و  ضروری  مواقع 

استفاده نمایید.

پاک سازی سینک
رسید،  اتمام  به  زدنتان  مسواک  اینکه  از  پس 
خواهید دید که در سینک مقابل شما مقداری 
خمیر دندان نیز باقی مانده است. خب، نگران 
نباشید، بگذارید تا از این روغن ریخته استفاده 
تا  کنید  سعی  نرمی،  دستمال  با  ببریم.  مفید 
از همان خمیر دندان استفاده کرده و به پاک 
سازی دستشویی بپردازید. تاثیر آن را خواهید 

دید.

ایجاد گرم کن بر روی شیشه
زمستانی  های  ورزش  یا  و  اسکیت  اهل  اگر 
عینک  یک  خرید  که  دانید  می  حتما  باشید، 
خب،  دارد.  زیادی  هزینه  کیفیت  با  بخار  ضد 
قیمت  ارزان  عینک  یک  از  بخواهید  شاید 
چه  آن  پشت  بخار  با  ندانید  و  کنید  استفاده 
کنید. پس کمی از خمیر دندان خود را بر روی 
هر کدام از شیشه های عینک خود بمالید. به 
اندازید  اینکه شیشه را خط بی  آرامی و بدون 
عینک خود  های  سازی شیشه  پاک  به  شروع 
با خمیردندان نمایید. این عمل، شیشه عینک 
شما را از بخار گرفتگی محافظت می نماید. از 
این کار می توانید برای عینک های شنا و موتور 

سواری نیز بهره ببرید.

شفاف سازی نقره جات
دارید.  جات  نقره  خود  منزل  دکور  در  حتما 
های  قاشق  از  که  است  ممکن  نباشد  هم  اگر 
استفاده  ای  نقره  های  شمعدان  یا  و  ای  نقره 
راحتی  به  توانید  می  نیز  اینجا  در  کنید.  می 
به سمت خمیر دندان خود رفته و از آن بهره 
ببرید. مقداری خمیر دندان را بر روی شی نقره 
خشک  و  نرم  ای  پارچه  با  و  مالیده  خود  ای 

شروع به پاک کردن آن کنید.

DVD پاک سازی خط و خش
راحتی خط و خش  به  توانید  خمیردندان می 
 DVD و CD های ساده و آلودگی های روی
های شما را از بین ببرد. کمی خمیر دندان را 
به آرامی بر روی دایره وسط سی دی مورد نظر 
میکرو  پارچه  یک  توسط  آرامی  به  دهید.  قرار 
فایبر از داخلی به سمت بیرون این خمیر دندان 
را بر روی سطح خط و خش دار بکشید. البته 
باید بدانید این کار برای از بین بردن خط های 
عمیق کاربردی ندارد؛ اما برای از بین بردن خط 
و خش های ساده روی سی دی های صوتی و 

فیلم ها بسیار کاربردی و مفید است)!(.
خود  بازی  های   DVD روی  بر  را  کار  این 
شما  کنسول  که  دید  خواهید  کنید،  امتحان 

دیگر اذیتتان نخواهد کرد.

معمای جالب قصاب
روزی یک قصاب برای خریدن تعدادی گاو ، غاز 
و مرغ به بازار رفت . قیمت هر گاو ، 15 سکه ، 
قیمت هر غاز ، 1 سکه و قیمت هر مرغ ، یک 
این قصاب صد سکه همراه   . بود  چهارم سکه 
دقیقا صد   ، پول  این  با  خواست  می  و  داشت 
حیوان بخرد . آیا این امکان پذیر است ؟ توجه 
کنید که این قصاب از هر حیوان حداقل یکی 

الزم دارد ....

به  را  خود  های  جواب  میتوانید  عزیزان  شما 
رایانامه مجله با عنوان مسابقه عمار ارسال کنید

برندگان شماره قبل :

1. بهروز شاه میرزایی
2. محمدرضا دهخدایی

3. مجتبی منصوری
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مصاحبه با استاد احمدی ، 
مدرس دانشگاه فرهنگیان

برای                                                      را  خودتان  اول  1-در 
خوانندگان نشریه ما معرفی کنید.

احمدی  حسن  محمد  اینجانب 
ومدرس  تاریخ   دکترای  دانشجوی 

دانشگاه فرهنگیان نجف آباد
با بیش از 28 سال سابقه اموزشی

2-انگیزه شما ازورود به معلمی چه بوده ؟
همه  به  را  خوبیها  همه  پاسداشت  و  معلم   گرامیداشت  هفته  ابتدا  در 

مدرسان دانشگاه فرهنگیان تبریک میگویم
الزم است که بگویم معلمی هنر انتقال علم وعمل است.

پدر  به سخنان  بنده   ، بود  معلمی  حرفه  به  ام  انگیزه  درباره  شما  سوال 
میکنم که  وافتخار  داشتم  معلمی  به  ومادرم گوش کردم وعالقه خاصی 
معلم هستم و در این مدت خدمت خود ، فکر نمیکنم از بشاشیتم کم شده 

باشد وهنوز هم غبراق و سرزنده در کالس ها حاضر میشوم 
3-اولین روز کاری خود را چطور شروع کردید ؟ 

باور کنید که دوران آغاز خدمت را با بشاشیت شروع کردم آن اوایل تو 
روستا بودم 

خاطرم هست روزهایی را که باید سرکار میرفتم ،اگر فصل زمستان بود با 
عرض پوزش از خوانندگان نشریه مذکور ، باید شلوار را تا باالی زانو باال 
میکشیدیم واز رودخانه کوچک عبور میکردیم ، آنجا پل هم نبود. روزهای 
با تدریس که شامل میشد نه تنها  سختی بود ولی خب روزهای سخت 
خستگی را از ما میگرفت بلکه فردای آن روز با اینکه باز باید از رودخانه 

عبور میکردیم باز هم با شور و هیجان بیشتر همراه بودیم
4- تلخ ترین و شیرین ترین خاطره دوران خدمت شما ؟

تمام روزهای تدریس خاطره است .   کالس دانشگاه را ببینید ، در روز 
با 100 تا دانشجو ارتباط داریم خب این 100تا، 100تا فکر دارند همین 
خودش خاطره است .  من خاطره تلخ ندارم تمام خاطرات تدریس من 

شیرین است.

5-نظر شما درباره دانشگاه فرهنگیان و دانشجو معلمان چیست ؟
از از آن مراکزی که اختصاص دارد به تربیت  ببینید دانشگاه فرهنگیان 
معلم وتفاوت زیادی با دانشگاه های دیگر دارد چه از نظر مدرسینش چه 
مسئولین و به طبع تفاوت های زیادی هست که با توجه  به فرمایش مقام 
معظم رهبری : در اینجا شخصت معلم ساخته میشود ، لذا این دانشگاه 

متفاوت است. 
نمره   . میکنم  افتخار  آنها  به  و  دارم  ارادت  خودم  معلم  دانشجو  به  من 
همه آنها 20  است. دلم میخواهد از 20  به 200 برسند آن هم با تالش 

وکوشش
6- در  آخر اگر سخنی دارید بفرمایید.

این که دوستان نشریه دارند و ادامه میدهند کار پسندیده و خوبی است 
اما من توصیه میکنم فقط به همین مصاحبه ها بسنده نکنید 
به دانشجو معلم ها راهکار بدهید ،علمی –پژوهشی تحقیقی 

ما به دانشجو معلمانی با تحقیق و پژوهش نیاز داریم 
در اینجا باید رشد کنند و بالنده شوند، چون اینجا میخواهند برای30 سال 

خدمت خود ره توشه بردارند 
می
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دوران نویسندگان بخش سرگرمی به  مربوط  روبرو  تصویر 
بزرگوار  شهید  کدام  کودکی 

دفاع مقدس است ؟

مسابقه  نام  با  را  خود  های  پاسخ 
عکس به شماره زیر ارسال کنید :

09368419387

زی
در

گو
الد 

می

نی
ورا

 س
ثم

می

ش 
بخ

ن 
گا

ند
یس

نو
می

گر
سر


