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  اخبار دانشگاهاخبار دانشگاه
  

  آموزان ممتاز فرزندان همکار برگزاری مراسم تجلیل از دانش
گذاری شده اسـت،      آموز نام   ماه که به نام روز دانش       روز سیزده آبان  در  

الر غـدیر دانـشگاه زنجـان       همکار در تا  فرزندان  آموزان ممتاز     از دانش 
  .عمل آمدتقدیر ب

مجیـد و پخـش     ... ا  ت آیاتی از کـالم    در شروع این مراسم پس از تالو      
سرود جمهوری اسالمی ایران، دکتر نداف ریـیس دانـشگاه بـه ایـراد              

  .سخن پرداخت
آموز و روز مبارزه با       وی ضمن گرامیداشت روز سیزده آبان، روز دانش       

آموزان ایران اسـالمی در همـه مقـاطع           استکبار جهانی، گفت که دانش    
در روز  . اند  داد و استکبار پیشقدم بوده    انقالب اسالمی در مبارزه با استب     

در اعتـراض بـه تـصویب       ) ره( حضرت امام خمینی     1343آبان  سیزده  
الیحه کاپیتوالسیون در مجلس سخنان مهمی را خطاب به ملت ایـران،            

ایراد کردند که منجـر بـه دسـتگیری و          های علمیه     دانشگاهیان و حوزه  
 1357روز سیزده آبـان     در   سال بعد    دهچهار. تبعید ایشان به ترکیه شد    
. معترض را به خـاک و خـون کـشید         آموزان    رژیم مستبد پهلوی دانش   

 النه جاسوسی آمریکـا توسـط دانـشجویان         1359روز سیزده آبان ماه     
  . پیرو خط امام تسخیر شد

همچنـین  آمـوزان     دکتر نداف در ادامه سخنان خود گفـت کـه دانـش           
هیدان همیشه جاوید   شرکت فعالی در دفاع مقدس داشتند که یکی از ش         

  . شهید سیزده ساله یعنی شهید محمدحسین فهمیده بود،دفاع مقدس
رییس دانشگاه زنجان در ادامه سخنان خود گفت که در زمـان حاضـر              

آموزان وظیفه مهم حـضور در خـط مقـدم مبـارزه علمـی و                 نیز دانش 
پـس از   . را برعهـده دارنـد      هـا   مینـه سرافرازی ایران اسالمی در همه ز     

هـای متنـوعی از قبیـل اجـرای           ن رییس دانشگاه زنجـان برنامـه      سخنا
بـا همکـاری سـازمان      تواشیح، اجرای سرود توسـط گـروه نابینایـان          

  .اجرا شدبهزیستی زنجان 
آموزان ممتاز توسط دکتر نداف رییس دانشگاه و          در پایان جوایز دانش   

همچنین دو تن از رؤسای قبلی دانـشگاه، دکتـر برخـورداری و دکتـر               

 مسئول دفتـر نماینـدگی      ،االسالم والمسلمین قدیمی    ریان و حجت  عسک
  .ولی فقیه در دانشگاه زنجان به آنان اهدا گردید

   
  موفقیت گروه کوهنوردی بانوان دانشگاه زنجان

ن دانشگاه زنجان در تابستان سال جـاری موفـق          اگروه کوهنوردی بانو  
  .کوه شدند به صعود به قلل مرتفع دماوند، سبالن و علم

های فوق به سرپرسـتی خـانم فرزانـه سـیدیان و بـا حمایـت و                برنامه
همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی و گـروه کوهنـوردی اورسـت            

  .زنجان انجام شده است
خـانم فرزانـه   : های فوق عبارتند از    اسامی افراد شرکت کننده در برنامه     

 - خانم سـمیه جوکـار     - خانم زهره قاضیدی   -)سرپرست تیم (سیدیان  
 ه خانم نفیـس - خانم فهیمه اربعه- خانم اکرم رحیمی-خانم الهه زارعی  

 خـانم   - خـانم پریـسا جـزء پنـاهی        -بیگلـو    خانم زهرا قزل   -خسروی
  . معصومه کرمی

  
نامه پذیرش دانشجویان ممتاز در دوره  با توجه به اجرای آیین

 1تحصیلی باالتر بـدون شـرکت در آزمـون ورودی و بنـد              
 درخشان، اسامی    استعدادهای 27/6/86صورتجلسه مورخ   

  :باشد شرح زیر میشدگان ب پذیرفته

ف
ردی

  

  مقطع  رشته  نام و نام خانوادگی

  فیزیک  زهرا عباسی.1
  )اتمی و ملکولی اپتیک(

  کارشناسی ارشد

2.
سیده معصومه 

  موسوی
  فیزیک

  )اتمی و ملکولی اپتیک(
  کارشناسی ارشد

  کارشناسی ارشد  فیزیک  سحر بهرامی.3

  فیزیک  دریزهرا اسکن.4
  )اتمی و ملکولی اپتیک(

  کارشناسی ارشد

  کارشناسی ارشد  باغبانی  نیا آمنه الهی.5

  کارشناسی ارشد  )تغذیه دام(علوم دامی   ابراهیم قشقایی.6

  کارشناسی ارشد  )تغذیه دام(علوم دامی   پرتو محمودی.7

  هفته نامه    
  خبری  
  فرهنگی   
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  کارشناسی ارشد  خاکشناسی  مریم جهانشاه.8

  کارشناسی ارشد  فارسیزبان و ادبیات   خدیجه ارمندپور.9

  کارشناسی ارشد  زبان و ادبیات فارسی  لیال کرمی.10

  کارشناسی ارشد  کامپیوتر  مریم یوسفی.11

  کارشناسی ارشد  کامپیوتر  زاده میثم کاظم.12

  
  :معاونت آموزشی دانشگاه زنجان

  شناسایی استعدادهای درخشان، در اولویت برنامه ها قرار دارد
 دانـشگاه، در اولویـت برنامـه هـای          شناسایی اسـتعدادهای درخـشان    

  . معاونت آموزشی دانشگاه زنجان قرار دارد
پیرمحمدی معاون آموزشی دانشگاه زنجان در گفتگو با خبرنگـار          دکتر  

منطقـه زنجـان، بـا بیـان        ) ایسنا(آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران     
معاونـت آموزشـی وظیفـه شناسـایی و هـدایت           : مطلب فوق، افـزود   

 درخشان را دارد و درصدد اسـت امکانـات و تـسهیالت             استعدادهای
  . الزم را برای جذب بیشتر این استعدادها، فراهم آورد

وی بهبود فضای آموزشی و کمبود بودجه را که باعث محـدودیت در             
شود، از مشکالت عمده این دانشگاه         متناسب می    و فضای   ایجاد کارگاه 

  . برشمرد
 4از مهـر مـاه آینـده در         : هار داشت معاون آموزشی دانشگاه زنجان اظ    

رشته روانشناسی، کارشناسی آمار و دکتری ریاضی پـذیرش دانـشجو           
 نقشه بـرداری و      خواهیم داشت و همچنین در حال پیگیری ایجاد رشته        

آموزش زبان خارجی در مقطـع کارشناسـی ارشـد و صـنایع غـذایی               
  . ناپیوسته در دوره کارشناسی هستیم

تأسیس دانشکده معدن جـزء مـصوبات       :  کرد پیرمحمدی تصریح دکتر  
 تأسیس دانـشکده هنـر و        است و  سفر ریاست جمهوری به استان بوده     

هـای بلندمـدت      انجام فاز مطالعاتی دانشکده علوم اجتماعی، در برنامه       
                             . این دانشگاه قرار دارد

  
  :رئیس دانشکده علوم دانشگاه زنجان

  ، باید برای همیشه حل شودمشکالت دانشگاه
با نگاه ویژه مسئولین کشوری و استانی، باید مشکالت دانشگاه یک بار            

  . برای همیشه برطرف شود
رئیس دانشکده علوم دانشگاه زنجان در گفتگو بـا خبرنگـار آمـوزش             

منطقه زنجان، با بیان مطلب فـوق،       ) ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران    
های عمرانـی     ندی پیشرفت طرح  ها، ک   انشگاه از مشکالت د    یکی :افزود
 و باشـد   ی از کمبـود اعتبـار الزم مـی        این کندی حرکت، ناش    که   است

 منطبق بـا تـورم       است که    افزایش حقوق اعضای هیأت علمی    دیگری  
  . نیست
محمدرضا یافتیان محدودیت ارتباط با دنیای علمـی جهـان را از            دکتر  

بـومی سـازی برخـی از       : مشکالت دانشگاه برشمرد و اظهـار داشـت       
تواند این مشکالت را      ریزی جامع در جهت توسعه، می       ها و برنامه    رشته

  . تا حدودی بر طرف نماید
 عنـوان کـرد و      1369این مقام مسئول بنای دانـشکده علـوم را سـال            

این دانشکده کار خـود را بـا دو رشـته شـیمی و              : خاطرنشان ساخت 
رشـته شـیمی، فیزیـک،      فیزیک، آغاز کرد و در حال حاضـر در پـنج            

  . ریاضی، زمین شناسی و زیست شناسی، پذیرش دانشجو دارد
در سال آینـده گـرایش      : های جدید گفت    وی در خصوص ایجاد رشته    

چینه شناسی رشته زمین شناسی، ریاضی با گـرایش جبـر و آنـالیز در               
دوره دکتری و کارشناسی آمـار پـذیرش دانـشجو خـواهیم داشـت و       

  . ایم ر رشته دکتری شیمی تجزیه گرفتهامسال مجوز تدریس د
هـایی    یست از جملـه رشـته     رشته محیط ز  : این استاد دانشگاه ادامه داد    

 گرایش آلودگی هـوا، خـاک و آلـودگی آب بـه             3زودی با   است که ب  
  . های مقطع تحصیالت تکمیلی اضافه خواهد شد رشته

ضمن اینکـه نگـاهی بـه نیازهـای         : رئیس دانشکده علوم اذعان داشت    
کنیم فاصله بین علـوم و تکنولـوژی را    جامعه خواهیم داشت، سعی می  

  . کم کنیم
امروزه بحث تبدیل بعضی از علـوم بـه تکنولـوژی مطـرح             : وی گفت 

شـود و     است و در این رابطه، یکی از محورهایی که در ایران دنبال می            
  . ای دارد، تکنولوژی علوم و فنون نانو است اهمیت ویژه

بخش دیگری از سخنان خود، بـه اخـذ مجـوز رشـته             یافتیان در   دکتر  
های بیولوژی، شیمی و      نانوساینس در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش      

در زمینه نانو تکنولوژی، با کمبود متخصص       : فیزیک اشاره کرد و گفت    
  . مواجه هستیم

 سـاله توسـعه دانـشکده را در ایجـاد           10استاد دانشکده علـوم، افـق       
شد شیمی کاربردی، شـیمی، فیزیـک، دکتـری         های کارشناسی ار    رشته

شیمی، دکتری نانو، بحث اپتیک در زیرمجموعـه فیزیـک، کارشناسـی            
ارشد هواشناسی و تحصیالت تکمیلی رشته زیـست شناسـی، عنـوان            

های داخلـی   های ارائه شده در همایش    رئیس دانشکده علوم، مقاله   . کرد
 2بـا افـزایش     :  مقاله دانست و تصریح کرد     145و خارجی دانشکده را     

 نسبت به سال    85برابری دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی در سال         
  . ایم  روبرو بوده84

 سـال   2 اختراع ثبت شده توسط این دانشکده طـی          5این مقام مسئول    
هـای     کتـاب ترجمـه و تـألیف شـده را از دیگـر فعالیـت               14اخیر و   

  . پژوهشی، آموزشی این دانشکده اعالم کرد
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  ) :ع( سالروز شهادت امام جعفر صادق همزمان با
از زنجان ) ع(اولین سازه های دارالضیافه امام حسین 

  .راهی کربال شد
که بـا همـت مـردم       ) ع(اولین سازه های فلزی دارالضیافه امام حسین        

روز همزمان با سـالروز شـهادت   شده بود، ظهر ام استان زنجان ساخته
   . گردید راهی کربالی معلی) ع ( امام جعفرصادق 

منطقـه زنجـان، اولـین      ) ایسنا(به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران      
با دسته عزاداری و حـضور      ) ع(لضیافه امام حسین    اهای فلزی دار   سازه

 بیت و نیز با حضور تعدادی از مـسئولین  جمعی از مردم دوستدار اهل
طـرف کـربالی معلـی     بـه ) ع(زنجان از کنار امام زاده سـید ابـراهیم   

   .رهسپار شد
صـنعتی    شـرکت در شـهرک  4الزم به ذکر است این سازه ها توسـط  

  . تریلی حمل می گردد10زنجان ساخته شده و به وسیله 

  
 خبر داد» ایران«یک مقام وزارت علوم در گفت و گو با 

قیم خارج در مراکز م تسهیالت حضور متخصصان ایرانى
  تحقیقاتى کشور

 وزارت علوم، تسهیالت الزم براى حضور متخصصان        -گروه اجتماعى 
  .کند هاى داخلى فراهم مى ایرانى مقیم خارج از کشور را در دانشگاه

هاى علمـى و     قائم مقام وزیر علوم، در همکارى     » ارسالن قربانى «دکتر  
: با بیان این مطلـب گفـت      » ایران«وگو با خبرنگار     المللى در گفت   بین

وزارت علوم با همکارى شوراى عالى ایرانیان خارج از کشور طرحـى            
در دست تدوین دارد که براسـاس آن دانـشمندان متخـصص ایرانـى              

منظور احیاى هویت ایرانى و انتقال دانش تخصصى         خارج از کشور به   
هاى کشور حـضور     شگاههاى کوتاه مدت در دان     شان، براى دوره  خود

بحث اقامت دانشمندان ایرانى خـارج از  : وى تأکید کرد. خواهند یافت 
کشور و چگونگى رفت و آمد، شرایط و تسهیالت وزارت علوم بـراى             
آنان در دست بررسى است و امیدواریم در سـال جـارى تحـصیلى از               

وى درباره آمار متخصصان ایرانى خـارج از        . حضور آنان استفاده کنیم   
ما هیچ گونه آمارى درباره متخصصان ایرانى مقیم خـارج          : کشور گفت 

هـاى بـزرگ نظـام       از کشور نداریم و این موضـوع یکـى از ضـعف           
به دست آوردن آمار دقیق دانشمندان ایرانـى در         . آموزشى کشور است  

هـاى مهـم وزارت علـوم، بـا          عنوان یکى از اقدام    خارج از کشور به   
وى بـه حـضور     .  دسـت اجراسـت    همکارى وزارت امور خارجـه در     

ترافیـک علمـى    : دانشمندان خارجى در کـشور اشـاره کـرد و گفـت           
دانشمندان خارجى در مراکز تحقیقاتى کشور بـا جـدیت بیـشترى در             

المللـى و    وى معتقد است که محـیط علمـى بـین         . حال پیگیرى است  
اى فرصت مناسبى بـراى حـضور و تبـادل نظـر دانـشمندان بـا                 منطقه

تواننـد از ایـن      و در عرصه جهانى شـدن، جوامـع مـى         یکدیگر است   
فرصت به منظور ایجاد تحوالت علمى و پژوهشى بـا در نظـر گـرفتن               

  .منافع ملى کشور استفاده کنند

  
 تلویزیون، دیابت را بدتر می کند

هایی که وقت زیادی را صرف تماشای تلویزیـون           کنترل دیابت در بچه   
  .بتی استدیگر کودکان دیا کنند، بدتر از می 

بر اساس نتایج مطالعه جدیدی که در کشور نـروژ بـه انجـام رسـیده                
قند خون در کودکان دیابتی، ارتباط قابل توجهی با مـدت   است، سطح

بنابراین پژوهشگران، ایـن  . تلویزیون دارد های زمان نشستن پای گیرنده
تماشـای طـوالنی مـدت     یافته خود را دلیل دیگری بـرای مقابلـه بـا   

 .دانند ها می  ون از سوی بچهتلویزی

دیابت ": دکتر مونیکا جویسی، مسئول اجرای این طرح تحقیقاتی گفت        
نوجوانان به طور معمول از نوع یک یا همان نوع وابسته به  ها و در بچه

و پژوهشگران معتقدند کـه ایـن نـوع،     انسولین است و بیشتر پزشکان
کننـد   احساس مـی   شترارتباطی با چاقی و سطح فعالیت ندارد، بلکه بی

که ژنتیک و نقایص دسـتگاه ایمنـی بـدن باعـث بـروز ایـن بیمـاری                
  ".شود می

هـا مـا در مطالعـه بـزرگ خـود             بر خالف این نظریـه    ": وی ادامه داد  
هـا بیـشتر شـود،     چه کاهش فعالیت بـدنی بچـه   مشاهده کردیم که هر

  یار قـوی این ارتباط بس. رود  احتمال عدم کنترل قند خون هم باالتر می
باشـد،   است، به طوری که هر چه ساعات نشستن پای تلویزیون بیشتر

 ".رود سطح قند خون کودک دیابتی هم باالتر می

ها، پژوهشگران معتقدند بایـد       با توجه به اهمیت بیماری دیابت در بچه       
  .ممکن کنترل قند خون در این کودکان را بهبود بخشید به هر شکل

 هـزار کـودک و نوجـوان بـه ایـن            25ر نروژ   طبق آمار، تنها در کشو    
 میلیـون نفـر     30این رقم در سطح جهان به حدود         .بیماری مبتال هستند  

اسـاتید بیمارسـتان کودکـان     دکتر فرانسیس کوفمن، یکی از. رسد  می
هاست که  مدت ما":های این مطالعه گفت آنجلس هم در تأیید یافته لس

هزینه بـه خـانواده       درمان کم کردن تلویزیون را به عنوان یک         خاموش  
هاست کـه معتقـدیم افـزایش     ما مدت.  کنیم دیابتی توصیه می کودکان

کنترل دیابت حتی در کودکان و نوجوانـان و   فعالیت بدنی باعث بهبود
دلیل حتی در بیمارسـتان   به همین.  شود مبتالیان به نوع یک دیابت می

طریـق   م تـا از ایـن  ای خودمان یک تیم بسکتبال نوجوانان تشکیل داده
به نظر ما، تماشـای طـوالنی       . بتوانیم فعالیت بدنی آنها را افزایش دهیم      

هـا بـرای ایـن      شدن در جلـوی گیرنـده    حرکت تلویزیون و بی مدت
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ها باید با این پدیـده مـضر مقابلـه     خانواده کودکان بسیار مضر است و
  ".کنند

  
  .کشند  سال است که سیگار نمی15آباد  اهالی بلبل

 15اهالی روستای بلبل آباد شهرستان جاسک در استان هرمزگان که از            
پیش تصمیم به وضع قانون ممنوعیت مـصرف دخانیـات در ایـن     سال

در ایـن روسـتا    . قـانون پایبنـد هـستند    روستا گرفتند همچنان به این
نمی کند و مغازه هـا   قلیان یا هر ماده دخانی مصرف, هیچکس سیگار 

 در خانه ها نیز قلیـان وجـود نـدارد و حتـی    .شند هم سیگار نمی فرو

میهمانان موظف به رعایت قانون نکشیدن سیگار و اسـتفاده نکـردن از             
 گـردهم  70اهالی این روستا روز عید غدیرخم سـال   .هستند دخانیات

نگذارند جوانانـشان بـه کـشیدن سـیگار      جمع شدند و تصمیم گرفتند
روسـتای بـدون دود     راروستایـشان , بلبـل آبـادی هـا     .روی آورنـد 

 خوانند و هرسال در روز عید غدیر خـم سـالروز مـرگ دود را در    می

آنها تصمیم گرفته اند تا امسال دراین روز با . آبادیشان جشن می گیرند
روستاهای همجوار ساکنان آنها را به اجرای قانون ترک سـیگار   سفر به

 کیلـومتری  70 نفر جمعیـت در  700بلبل آباد با  روستای. دعوت کنند
شـغل سـاکنان آن    شـرق شهرسـتان جاسـک هرمزگـان قـرار دارد و     

  . کشاورزی و دامداری است
  

  حکایت
  عاقبت طمع

جا از برف پوشیده شـده        سرد زمستانی، هنگامی که همه    صبح یک روز    
ای   باغش را دیـد کـه میـوه       یکی از درختان انجیر     بود، پیرمرد باغبانی    

   .ل نیک گرفترغوب داده آن را به فامشاداب و 
در سبدی ریخـت تـا بـه        چین کرد و با دقت و مرتب          انجیرها را دست  

  .رسم هدیه و تحفه نزد امیر ببرد
در طول راه با خـود      . امیدوار بود امیر پاداش خوبی به او بدهد       پیرمرد  

. با پولی که از امیر پاداش بگیرم، چنین و چنان خواهم کـرد            «: گفت  می
  »...زند سربلند خواهم شد وپیش در و همسایه و زن و فر

ای بود که امیر به قصد شکار از کـاخ   وقتی پیرمرد به کاخ رسید، لحظه   
 امیـر   یباغبان جلو رفت، تعظیم کـرد و سـبد را جلـو           . رفت  بیرون می 

  » درون سبد چیست؟«: امیر پرسید. گرفت
درخـت بـاغ مـن،      . قربان، انجیـر تـازه اسـت      «: باغبان با افتخار گفت   

  ». است، در این فصل میوه دادهبرخالف طبیعت
ایـن پیرمـرد در فراشـخانه    «: امیر چند دانه از انجیرها را خورد و گفت      

  ».بماند تا من برگردم
  .و رفت

از قضا شـکار    . پیرمرد را به فراشخانه بردند تا منتظر بازگشت امیر شود         
پس از بازگشت نیـز، امیـر و همراهـانش از در            . چند روز طول کشید   

از آن .ارد شدند و بدین ترتیب پیرمرد بیچاره فراموش شـد       دیگر قصر و  
کس بـه حـال و    گذرد و هیچ طرف، پیرمرد که دید روزها از پی هم می 

کند، بنای داد و بیداد و فریاد گذاشت؛ چنـان کـه              روز او اعتنایی نمی   
فراشان تصور کردند پیرمرد دیوانه است و برای آنکه جـار و جنجـال              

اعتراض و فریادهای مرد شدیدتر     . ه انباری انداختند  راه نیندازد، او را ب    
در دیـوانگی او تردیـد نکردنـد و از همـان انبـاری او را راهـی                  . شد

 تا اینکه یک روز امیـر   یک سال از این ماجرا گذشت     .خانه کردند   دیوانه
وقتـی  .خانـه رفـت     برای سرکشی و احوالپرسی از بیماران، بـه دیوانـه         

کنم تو را جـایی       فکر می ! شناسم  و را می  ت«: نزدیک پیرمرد رسید، گفت   
قربان، من باغبـان پیـری هـستم کـه سـال            «: پیرمرد پاسخ داد   »!ام  دیده

ام   خواستم بـه خانـه    ... گذشته در زمستان برای شما انجیر تازه آوردم و        
اکنون اگر  . چون اعتراض کردم، مرا به اینجا آوردند      . برگردم، نگذاشتند 

انـد یـا      زن و فرزنـدانم زنـده     برگردم و ببینم    ام    دهید، به خانه    اجازه می 
ای، دسـتور     تو ضرر و زیان بسیار دیـده      «: امیر متأثر شد و گفت    » !مرده
ای، هرچـه     دهم تو را به خزانه ببرند تا در عوض عذابی که کـشیده              می

ات   دلت خواست، برای خود و فرزندانت برداری و آنگاه راهـی خانـه            
ـ    پیرمرد همراه خزانه   ».شوی او بـه جـواهرات و      . ه خزانـه رفـت    دار ب
ای بنـا و نجـار        عده. های زرین هیچ توجهی نکرد      های طال و جام     سکه

 و از    اره از نجارهـا  . مشغول کـار بودنـد    
بناها آهک و از کتابدار خزانه یـک جلـد          

ها بـرای مـن       همین«: قرآن گرفت و گفت   
دار، پیرمرد را با اره و        خزانه» .کافی است 
امیـر وقتـی    .  آورد ن نزد امیـر   آآهک و قر  

 دیـد،   بان برداشـته بـود    لوازمی را که باغ   
چرا اشـیای  «: سخت متعجب شد و پرسید 
سخ  پیرمرد پا  »قیمتی و گرانبها برنداشتی؟   

قربانت گردم من به مال دنیا چـشم        «: داد
اشیای قیمتی که در خزانـه اسـت،       . ندارم

این اره  . خورد  به درد خانه محقر من نمی     
آن درخـت هـرزه را      را برداشتم تا ریشه     

موقع میوه ندهد، و ایـن        ببرم که دیگر بی   
آهـک را بــه خـاک آن درخــت خــواهم   

اش به کلی خشک شود و        ریخت تا ریشه  
دوباره جوانه نزند و فرزندانم را بـه ایـن          

وقت به طمع     دهم که هیچ    قرآن سوگند می  
  ».ای نبرند مال دنیا برای کسی هدیه
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