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گوناگون

چین در شرف پرتاب یک مأموریت
سرنشیندار

چینیها قرار اســت در آینده نزدیک طی یــک مأموریت به نام
«شــنژو »۱۵-فضانوردان جدیدی را بهایستگاه فضایی تیانگونگ
ارسال کنند.
به گزارشایســنا و به نقل از چاینادیلی ،به گفته آژانس فضایی
سرنشــیندار چین ،فضاپیمای سرنشیندار شــنژو ۱۵-چین و
موشک حامل آن که یک موشک النگ مارچ  ۲F Y۱۵است روز
دوشــنبه به منطقه پرتاب منتقل شدند تا قبل از پرواز آتی خود
آزمایشات نهایی را انجام دهند.
اویل ماه گذشــته چین ســومین ماژول آزمایشگاهی خود به نام
«منگتیان»( )Mengtianبه معنی «رؤیای بهشــت» را به مقصد
ایستگاه فضایی خود موسوم به «تیانگونگ» فرستاد.
موشک «النگ مارچ  ۵بی»( )۵B Long Marchحاملاین ماژول
آزمایشگاهی بود .برنامه فضایی چین از زمانی که رهبر فقید چین
مائو تسه تونگ ابراز تأسف کرد کهاین کشور حتی نمیتواند یک
ســیب زمینی را به مدار زمین پرتاب کند ،بسیار پیشرفت کرده
است .چین در اکتبر  ،۲۰۰۳پس از اتحاد جماهیر شوروی سابق و
ایاالت متحده ،سومین کشوری شد که فضانورد خود به نام یانگ
لیوه( )Yang Liweiرا با موشک خود به فضا فرستاد.
چین ،دومین اقتصاد بزرگ جهان میلیاردها دالر در برنامه فضایی
نظامی خود صرف کرده است و در نهایت نیز امیدوار است بتواند
انسان را به ماه بفرستد.
چین برای آنکه بتواند همپای رقبایی چونایاالت متحده آمریکا و
روسیه شود ،راه زیادی را طی کرده است؛ چرا که فضانورداناین
دو کشور تاکنون اکتشافات فضایی گستردهای را انجام دادهاند و
تجربه بسیاری نیز در انجاماین کار دارند.
پس از گام نهادن آمریکا و روســیه ،چین ساختایستگاه فضایی
خود را آغاز کرد .آزمایشگاه تیانگونگ  ۱در سال  ۲۰۱۱پرتاب شد.
در سال  ۲۰۱۳دومین فضانورد زن چینی به نام «وانگ یاپینگ»
یک ویدئو از داخل ماژولاینایستگاه فضایی برای تمام کودکان
سراسر جهان ثبت کرد .این فضاپیما همچنین برای آزمایشهای
پزشکی و مهمتر از همه آزمایشهایی که برای آمادهسازی ساخت
ایستگاه فضایی در نظر گرفته شده بود ،استفاده شد.
عالوه بر یکایستگاه فضایی ،چین همچنین در حال برنامهریزی
برای ساخت پایگاهی در ماه است و سازمان فضایی ملیاین کشور
اعالم کرد که قصد دارد تا سال  ۲۰۲۹یک مأموریت سرنشیندار
به ماه را پرتاب کند .اما مأموریت سفر به ماه آنها در سال ۲۰۱۷
و زمانی که موشک النگ مارچ(Y۲ ۵-یک پرتابگر فوق سنگین)
در مأموریت ارســال ماهوارههای ارتباطی بــه مدار ناکام ماند ،با
شکست مواجه شد.
یکی از دالیلی که چین به ســاختایســتگاه فضایی خود روی
آوردهاین است که چین قصد دارد تا سال  ۲۰۳۰به قدرت اصلی
فضایی تبدیل شود تا با رقبای خود از جملهایاالت متحده ،روسیه
و آژانس فضایی اروپا همگام شود و پیشرفتهترینایستگاه فضایی
را که به دور زمین میچرخد،ایجاد کند.

کاوشگر گمشده رؤیای ژاپن
برای فرود روی ماه را نابود کرد

ســازمان اکتشافات فضایی ژاپن( )JAXAکاوشگر ماه خود را گم
کرده اســت.این ماهواره همراه مأموریت آرتمیس به فضا ارسال
شده بود اما ناسا سیگنالی از آن دریافت نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل ،کاوشگر یا ماهواره
 OMOTENASHIپس از جدا شــدن از ابر موشک اس ال اس
با اختالالت ارتباطی روبهرو شــد زیرا در موقعیت مناسبی نسبت
به خورشید قرار نداشــت .در نتیجه پنلهای آن رو به خورشید
نبودند و همین امر توانایی ماهواره برای شارژ باتریهایش را تحت
تأثیر قرار داد.
از آنجا که تیم پروژه نتوانســت ماهواره را کنترل کند ،در نتیجه
آنها مجبور شدند برنامهها برای فرود کاوشگر روی سطح ماه در
روز دوشنبه را لغو کنند.
در صورت فرود موفقیت آمیز  OMOTENASHIروی ماه ،ژاپن
پس از روسیه ،آمریکا و چین به چهارمین کشوری تبدیل میشد
که به سطح سیاره رسیده است.
تاتسواکیهاشیموتو رهبراین پروژه در یک کنفرانس خبری که
پس از لغو فرود در ماه برگزارشــد ،رویدادهای مذکور را ناراحت
کننده عنوان کرد.
به گفته او،این کاوشــگر با هزینه  ۵.۶میلیون دالر توسعه یافته
بود OMOTENASHI .یکی از  ۹ماهواره کیوب ســتی بود که
هفته گذشــته همراه کپســول اوریون و موشک اس ال اس طی
مأموریــت آرتمیس یک بــه فضا رفت .هدف اولیــهاین کیوب
آزمایــش فناوریها و انجام مانورهایی بود که کمک میکرد یک
لنــدر کوچک روی ماه فرود بیاید و همزمان سیســتمهای برق،
ارتباطات و پیش رانش آن را ایمن نگه میداشت.
قرار بو د این کاوشــگر نقطه آغاز مأموریت ژاپن برای ساخت یک
ایستگاه در ماه برای اقامت فضانوردان باشد.
 JAXAدر توئیتی نوشــت:نمی توان دوبــاره با فضا پیما ارتباط
برقــرار کرد و بنابراین تصمیم گرفته شــد مانــور فرود روی ماه
( )DV۲قابل انجام نیست .دراین میان تحقیقاتی در اختالالت به
وجود آمده در کاوشگر در حال انجام است.
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روش جدید دانشمندان سنگاپور برای تبدیل کردن کاغذ باطله به باتری
دانشمندان «دانشگاه صنعتی نانیانگ» ،روش جدیدی را برای تبدیل کردن
کاغذهای باطله ناشــی از بستهبندیها ،کیسههای کاغذی یک بار مصرف و
جعبههای مقوایی ،به مؤلفه حیاتی باتریهای لیتیوم-یونی ابداع کردهاند.
بــه گزارشایســنا و بــه نقل از وبســایت رســمی «دانشــگاه صنعتی
نانیانگ»( ،)NTUدانشمندان از طریق فرایندی به نام کربنسازی که کاغذ
را به کربن خالص تبدیل میکنــد ،الیاف کاغذ را به الکترود تبدیل کردند.
ایــن الکترود را میتــوان به باتریهای قابل شــارژی تبدیل کرد که انرژی
مورد نیاز تلفنهای همراه ،تجهیزات پزشــکی و وســایل نقلیه الکتریکی را
تأمین میکنند.
دانشــمندان «دانشــگاه صنعتی نانیانگ» پیش ازاین ،در سال  ۲۰۲۰نیز
تالش کرده بودند تا نوعی باتری بسازند که انعطافپذیر و قابل تجزیه باشد.
در قلب آن باتری انعطافپذیر ،یک ورق کاغذ سلولزی قرار داشت که با یک
هیدروژل تقویت شده بود تا شکاف بین الیاف سلولزی را پر کند .این کاغذ به
عنوان جداکننده بین دو الکترود آند و کاتد عمل میکرد که روی دو طرف کاغذ
چاپ میشوند .جوهر رسانای مورد استفاده برای چاپ آند عمدتاً از عناصر روی
و کربن سیاه تشکیل شده است؛ در حالی که منگنز و نیکل نیز به طور جداگانه
برای جوهر کاتد اســتفاده شدهاند .کل باتری پس از اتمام فرایند چاپ الکترود،
در محلول الکترولیت غوطهور میشود و پس از آن الیه نازکی از طال روی هر دو
الکترود اعمال میشود تا رسانایی آنها افزایش یابد .محصول نهایی تقریباً ۰.۴
میلیمتر ضخامت دارد و در عرض یک ماه پس از قرار گرفتن در خاک ،توسط
میکروارگانیسمها به طور کامل تجزیه میشود.
این گروه پژوهشی در پروژه جدید خود ،برای کربنسازی کاغذ ،آن را در معرض
دماهای باال قرار دادند.این کار ،کاغذ را به کربن خالص ،بخار آب و روغنهایی
تبدیل میکند که میتوان از آنها برای سوخت زیستی استفاده کرد .از آنجا که

کربنسازی در غیاب اکسیژن صورت میگیرد ،مقادیر ناچیزی دی اکسید کربن
منتشر میکند واین فرایند ،جایگزینی سبزتر برای دفع کاغذ کرافت از طریق
سوزاندن است که مقادیر زیادی گازهای گلخانهای تولید میکند.
آندهای کربن تولید شــده توسطاین گروه پژوهشــی ،دوام ،انعطافپذیری و
ویژگیهای الکتروشــیمیایی بهتری را نشــان دادند .بررسیهای آزمایشگاهی
نشــان داد کهاین آندها میتوانند تا  ۱۲۰۰بار شارژ و دشارژ شوند که حداقل
دو برابــر دوام آندها در باتریهای کنونی تلفن همراه اســت .باتریهایی که از
آندهای ساخت ه شده دانشگاه صنعتی نانیانگ استفاده میکنند ،میتوانند فشار
فیزیکی بیشــتری را نسبت به همتایان خود تحمل کنند و تا پنج برابر بهتر به
جذب انرژی بپردازند.
روش ابدا ع شــده در دانشــگاه صنعتی نانیانگ ،از فرایندهای انرژیبر و فلزات
صنعتی کنونی تولید آند
سنگین کمتری در مقایسه با روشهای
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باتری اســتفاده میکند .از آنجا که ارزش آند  ۱۰تا  ۱۵درصد از کل هزینه
یک باتری لیتیوم-یونی اســت ،انتظار میرودایــن روش جدید که از مواد
ضایعاتی کمهزینه اســتفاده میکند ،بتواند هزینههای ساخت آنها را نیز
کاهش دهد.
اســتفاده از کاغذهای باطله به عنوان ماده خــام برای تولید آندهای باتری،
اتکای ما بــه منابع معمولی کربن ،از جمله فیلرهــای کربنی را که پس از
اســتخراج ،با مواد شیمیایی و ماشینآالت خشن پردازش میشوند ،کاهش
میدهد.
زبالههای کاغذی که شامل کیسههای کاغذی دورریختهشده از جنس مقوا،
روزنامه و ســایر بستهبندیهای کاغذی هستند ،تقریباً یک پنجم زبالههای
تولیدشده در سنگاپور طی سال  ۲۰۲۰را تشکیل میدهند.
یک پژوهش انجا م شده در سال  ۲۰۲۰نشان داد که کیسههای ساختهشده
از کاغــذ کرافــت که بخش عمده زبالههای کاغذی ســنگاپور را تشــکیل
میدهند ،در مقایســه با همتایان خود که از پنبه و پالستیک ساخته شدهاند،
آثار زیستمحیطی قابل توجهی دارند .این آثار به دلیل سهم بیشتر کیسههای
کاغذی در گرم شــدن کره زمین هنگام سوزاندن آنها و پتانسیل سمی کردن
محیط زیست هنگام تولید آنها است.
نــوآوری کنونی که فرصتی را بــرای چرخه مجدد محصــوالت زائد و کاهش
وابســتگی ما به سوختهای فسیلی ،تسریع گذار ما به سمت اقتصاد چرخشی،
مواد سبز و انرژی پاک ارائه میدهد ،نشاندهنده تعهد دانشگاه صنعتی نانیانگ
برای کاهش تأثیر ما بر محیط زیســت اســت.این موضوع ،یکی از چالشهای
بزرگ بشریت به شمار میرود که دانشگاه صنعتی نانیانگ به دنبال حل کردن
آن از طریق پروژه راهبردی « »2025 NTUاست.
این پژوهش ،در مجله « »Additive Manufacturingبه چاپ رسید.

مرحله سوم
درون شیشــهای تمیز مخلوطی از شوید ،ترخون ،فلفل سبز ،سیر ،تخم
گشنیز به همراه خیارها بریزید .میتوانید روی هر الیه خیار مقداری از
مواد دیگر بریزید تا یکدســت باشد .سپس محلول آب و سرکه را روی
مواد بریزید تا کام ً
ال سطح خیارها با آن پوشیده شود ،سپس در شیشه
را محکم ببندید.
بهتر اســت یک کیسه پالستیکی را روی شیشه با کش فیکس کنید تا
هیچ هوایی وارد ظرف خیارشور نشود .در دمای محیط به مدت  1هفته
قرار دهید ،پس ازاین مدت خیارشــورهای آماده شده را درون یخچال
بگذارید.

مواد الزم
خیار قلمی 2 :کیلوگرم
نمک :دو سوم پیمانه
شوید 200 :گرم
ترخون 300 :گرم
فلفل سبز تند 4 :عدد
سیر 1 :بوته
تخم گشنیز 1 :قاشق چایخوری
آب 10 :پیمانه
سرکه انگور 1 :پیمانه
مزیت خیار شور خانگی به خیارشور آماده کارخانهای
این است که میتوانید آن را با طعم سبزیجات دلخواه
خود درست کنید .تندی و طعم سیر آن را به دلخواه
کمتر یا بیشــتر کنید .در ضمن با تهیه خیار شور در
منزل مطمئن هســتید که هیچ ماده افزودنی در آن
استفاده نشده اســت .در ادامه با طرز تهیه خیار شور
خانگی ترد و خوشمزه آشنا میشوید.
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طرز تهیه
مرحله اول
خیارها و ســبزیها را با آب سرد بشویید و خوب خشک کنید تا کپک
نزنند .سر و ته خیارها را با چاقو ببرید.
مرحله دوم
در ظرفی آب و نمک را به جوش آورید ،سپس از روی حرارت برداشته و
بگذارید خنک شود .وقتی مخلوط آب نمک کمی خنک شد (باید هنوز
کمی گرم باشد) سرکه را با آن مخلوط کنید.

رنگآمیزی کنید

نکات کلیدی
برایاینکه رنگ خیارشــور تغییر نکند و
سبز بماند دراین یک هفته آن را در محیطی
که سایه دارد قرار دهید و برعکس برای روشن
شدن رنگ خیارشور آن را در نزدیکی پنجره
یا محیطی که نور خورشید میتابد قرار دهید.
دمای آب و ســرکهای که روی خیار شور
میریزید بســیار مهم است،این آب باید گرم
باشــد یعنی وقتی انگشــت خود را درون آب
نمک میزنید گرمای آن را احساس کنید.
برای تهیه خیار شــور بهتر است از سنگ
نمک بهجای نمک معمولی استفاده کنید.
مقدار نمک بســتگی به خودتان دارد اما به طور معمول برای هر 15
لیوان آب  1لیوان نمک مناسب میباشد.
برای ترد شدن خیار شور میتوانید از تکه کوچکی زاج سفید درون
خیار شور استفاده کنید.
در صورت تمایل میتوانید از کمی کرفس هم در خیار شور استفاده
کنید.
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فروردین
الزم اســت در مورد راههایی که به حفظ و بهبود ســبک
زندگی سالم به شما کمک میکند بیشتر فکر کنید .برای دوری از
خطرات سنگینی پاها که مدتی است درگیرش هستید ،بهتر است
از حمامهای خیلی گرم خودداری کــرده ،پیادهروی کنید .برای
مشــورت و یاری ،میتوانید روی دوستان خود حساب کنید ،پس
خود را تنها تصور نکنید .امروز یکی از بهترینهالههای انرژی به
سمت شما آمده است ،پساز آن نهایت استفاده را ببرید.

اردیبهشت
روز بســیار فرخنــدهای را در پیــشرو داریــد و
سرگرمیهای زیادی انتظار شما را میکشد .ازاین
شرایط بیشترین اســتفاده را ببرید و لحظههای شادی را تجربه
کنید .وضعیت مالی خوبی دارید اما فراموش نکنید که دنیا فراز و
فرودهــای زیادی دارد و از امروز مبلغی را برای روزهای گرفتاری
کنار بگذارید .قبــل از اتخاذ هرگونه تصمیم حساســی ،جوانب
مختلفاین تصمیم را دوباره بررسی نمایید.

خرداد
امــروز بیشــتر از چیزی که فکــرش را بکنید به
شــما خــوش خواهد گذشــت .اندوختــهای برای
سرمایهگذاری کنار گذاشتهاید ،اما راه و چاه سرمایهگذاری را بلد
نیستید و نگران هســتید پولی که با هزار و یک زحمت بهدست
آوردهاید را در ســرمایهگذاری نامطمئنی از دســت بدهید .امروز
فرصت مناســبی اســت تا با اعضای خانواده که تجربه بیشتری
نسبت به شما دارند مشورت کنید.

تیـــر
امــروز با حجم زیادی از کارهــا روبهرو خواهید
شــد ،اما انرژی الزم را بهدست میآورید و خسته
نخواهید شد .پولی به دستتان میرسد تا به کمک آن ،هزینههای
زندگی را پوشــش دهید .انســان صادق و درستکاری هستید،
این روحیه را ادامه دهید و مطمئن باشــید کســی از صداقت و
راستگویی ضرر نکرده است .کار ناتمامی که مدتی است انجام آن
به تعویق افتاده را امروز به پایان برسانید.

مــرداد
از حال فروافتادگان غافل نشــوید و دســت افراد
نیازمند را بگیرید .مطمئن باشــید در همیشه روی
یک پاشنه نمیچرخد و افرادی که امروز به آنها کمک میکنید
در گرفتاریهای آینده دست شما را خواهند گرفت .اجازه ندهید
مشــکالت اعضای خانواده ،زمینه حواسپرتی شما را فراهم کند.
ن زحمتکشی هســتید و تالشهای زیادی در زندگی انجام
انسا 
دادهاید ،اما مزداین زحمت را تاکنون دریافت نکردهاید.

شهریور
ی ذهنتان را فلج کرده و
ذهن آشفتهای دارید و نگران 
قادر به فکرکردن به امور مهم زندگی نیستید .قبل از
اینکهاین وضعیت جلوی پیشــرفت شما را بگیرد و سالمتتان را
بهخطر بیندازد ،به هر قیمتی که شده اضطراب و نگرانی را از ذهن
و جسم خود دور کنید و دغدغهها را کنار بگذارید .گرهای در کار
شما افتاده است،این گره به دست شما باز نمیشود ،برای حلاین
مشکل از افراد با تجربه کمک بگیرید.

مــهر
خبر خوشی به دســتتان میرسد.این خبر را با
اطرافیان به اشتراک بگذارید و دوستان و آشنایان را
در شادیهای خود سهیم کنید .بین شما و یکی از اعضای خانواده
امروز مشاجرهای در میگیرد .اجازه ندهیداین مشاجره به دلخوری
عمیقی تبدیل شود .سودای انجام کار مهمی را در سر دارید و بر
این باور هستید که ا ز این کار سود و منفعت چشمگیری به جیب
میزنید .امروز بهترین فرصت برای انجاماین کار است.

آبــان
شما تمایل زیادی به دوست داشتن و دوست داشته
شدن خواهید داشــت و آرزوهای شما د ر این مورد
برآورده میشــود .شــما تجدیدقوا ،انرژی و خوشبینی خواهید
داشت.این روزها ،بیشتر از قبل فرزندان شما به حضور ،نصیحت و
تشویق شما نیاز خواهند داشت .اعتبار شما افزایش مییابد و مورد
قدردانی ،تحسین قرار میگیرید و برای مردم خوشایند خواهد بود
که با شما موافق باشند.

آذر
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افقی

-1کتابی از شــادروان ابوالقاســم انجوی-قله کوه-2ســزاوار و الیق-آنچه از کســب و کار به دست
میآید-پادشاه نابخرد سلســله کیانیان-3نامها-آب تنی ورزشی-چارچوب زیر درخت یا ساختمان
در حال ساخت-4حوادث و پیشــامدها-اتوبوس هوایی-پدر آذری-5خوابیده-پایتخت کشور بوتان-
ضمیر غایب-6حرف تعجب-آشنا سازنده-صحنه تئاتر-ناشنوا-7چروک پوست-ناحیه و استان-آنچه
اضافی آمده است-8شــاعر پارسی گوی هندی-9به تنهایی کار کردن-آسان گردانیدن-زمین پرآب
و علف-10طمع و زیاده خواهی-جدید-فیلســوف انگلیسی سده هفدهم-جنس به ظاهر قوی-11
حرف صریح-پیاپی اســت در تداول عامه-از چهرههای اسطورهای هندوها-12گشوده-ساخته شده
از فلز روی-عمارت تازه بنا شــده-13نگهبانی و محافظت-خون بها-نوشتهها و مکتوبات-14مذاهب
و کیشها-وســیله رفت و روب-گندم ســوده-15پله اتوبوس-مجموعه داستانی از داداخانایگمزاد
نویسنده معاصر تاجیک

عمودی
-1زبان مردم ســوئیس-هزیمت لشگر خصم و دشــمن-2مؤلف کتاب تفکرات تنهایی-مرکز استان
مرکزی-از وسایل دســت نقاش ســاختمان-3پایین جامه-فرماندهان-مولد و زاینده-4روزها-نوعی
مسلســل ســبک و کارا-فریم عینک-5آب بند-معموالً با تنبلی همراه است-عنصر شیمیایی آلی-6
حمله و هجوم-سیاره بهرام-پیامبری و رسالت-7معروفترین اثر امیل زوال-نوعی پارچه مرغوب کت
و شلوار-مکان-8فرمانروایی و حکمرانی-از گویشهای قومیایرانی-مالقات-9باال آمدن آب دریا-از
اعداد دورقمی-انرژی و قدرت-10از پوشاک زنانه-سرزمین و میهن-گاز مخلوط تنفسی-11
تاجر جزئی-بامحبت و رئوف-ریشه و بیخ گیاه-12کوره سفال پزی-شاعر شیرازی عهد
قاجاریه-زهرها-13کشور نیشکر-حیله گر-پیشگاه خانه-14کتاب مقدس زرتشتیان-
سنت و رسم-جنگ و ستیز-15حاصل تالش جمعی و فردی است-درخشنده

بیپرده ســخن میگوییــد و حرفهایتــان را ُرک و
پوستکنده به زبان میآورید ،امرو ز این رویکرد را کنار
بگذاریــد ،در غیراین صورت حرفی از دهان شــما بیرون میآید
و زمینــه ناراحتی فــردی را فراهم خواهید کرد .اگر حواســتان
را حســابی جمع نکنید ،احتمال زیادی وجــود دارد که با خرید
کاالهای غیرضروری ،حســابی ولخرجی کنید و ثبات مالی شما
به خطر بیفتد.

دی
امروز حســابی خســتهاید و حواســتان اص ً
ال به
کار جمع نمیشــود .دراین شرایط نیازی نیست به
خودتان ســخت بگیرید .بهتر است کمی استراحت کنید و انرژی
تحلیلرفتهتان را بازیابی کنید .از جایی که انتظارش را نداشــتید
پولی به دستتان میرســد ،بهتر است که قسمتی ا ز این پول را
پسانــداز کنید .حرفها و نظرات خــود را دائم تغییر میدهید و
کسی روی حرف شما حساب باز نمیکند.

بهمــن
بیشــتر از همیشه به زندگی امید داشته باشید و
اعتمادبهنفستان را از دست ندهید .پسانداز خود
را راکد نگذارید و امروز ســرمایهگذاری مطمئنی انجام دهید.این
ســرمایهگذاری زودتر از چیزی که فکرش را بکنید نتیجه خواهد
داد و زمینه افزایش درآمد شــما را به دنبال خواهد داشــت .به
مشکلی بر میخورید اما غم به دل خود راه ندهید چرا که اعضای
خانواده شما را تنها نمیگذارند.

اسفنــد
اتفاقــی غیرمنتظره در زندگیتــان رخ میدهد.
بــااین حال جایی برای نگرانــی وجود ندارد ،زیرا
این اتفاق در نهایت به نفع شــما تمام خواهد شد .با مشکل مالی
روبهرو خواهید شد .به صالح شماست که با پسانداز و صرفهجویی
گرفتاریهای مالی را پشت سر بگذارید .عالقهای که به فراگیری
علــم و دانش دارید را دســتکم نگیرید و بــه لطفاین روحیه،
افقهای جدیدی را پیشروی خود قرار دهید.

