
گفت وگوی اختصاصی 
با  امین داوری ، نخبه 
الرستانی و رتبه یک 

کنکور دکتری ۹۹
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نوع G ویروس کووید ۱۹ 
دارای انتقال آسان تر و 

سریع تر است

سد خاکی شرفویه 
الرستان، در انتظار 

تامین اعتبار
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پیشنهاد اجرای ۱۴ پروژه به سرمایه گذاران 
از سوی اوقاف الرستان

امام جمعه الرستان، خواستار ورود استاندار 
فارس به موضوع راه  آهن الرستان شد

2

جانمایی محل احداث سه پد بالگرد اورژانس 
در محورهای مواصالتی الرستان

آغاز عملیات نهال 
کاری در سطح ۱۵۰ 

هکتار از مناطق بیابانی 
الرستان

2

88

بخشدار صحرای باغ، خواستار استقرار 
دامپزشکی در این بخش شد

اهداء سه تن زکات 
خرما توسط نخلداران 
الرستانی به کمیته امداد
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ترغيب مردم در زمينه توليد چوب با سرمايه 
گذاري در کاشت درختان بومي، مي تواند 
اشتغالزايي،  و  پايدار  بر کسب درآمد  عالوه 
موجب احياء طبيعت و جلوگيري از بيابان 

زايي در سطح الرستان شود.
ايران  کشور  در  الرستان،  ميالد  گزارش  به 
و  آب  وجود  و  وسعت جغرافيايي  به جهت 
هوايي متنوع، از اين فرصت مي توان براي 
کسب ثروت و ايجاد اشتغال پايدار بهره بُرد.

مواهب الهي در بُعد منابع طبيعي در ايران 
بهره  با  توان  مي  و  است  گسترده  بسيار 
نه  هاي  فناوري  و  نو  هاي  ايده  از  گيري 
گذاري  سرمايه  به  اقدام  پيچيده،  چندان 
کرد و با يک برنامه ريزي و کسب مشاوره 
منابع  و  کشاورزي  امر  متخصصان  از 
ثروت  و  سود  کسب  راستاي  در  طبيعي، 

حرکت کرد.

تخريب و تصرف در اراضي جنگلي و ديگر 
در  بسزايي  نقش  عرصهها  اين  در  تخلفات 
صنايع  نيازهاي  برآوردن  و  چوب  توليد 

چوب دارد.
رئيس اداره منابع طبيعي الرستان، پيرامون 
زمينه  در  برداران  بهره  مشکالت  از  برخي 
توسعه زراعت چوب موضوعاتي را مطرح و 
و  نيز در خصوص دستورالعمل  توضيحاتي 
مراحل قانوني اخذ مجوز برداشت و صدور 

گواهي حمل چوب ارائه کرد.
در اين خصوص، کارشناس جنگل اداره 
منابع طبيعي الرستان نيز در گفت و گو 
با خبرنگار ميالد الرستان با بيان اينکه 
درخت »گز« بومي مناطق گرم و خشک 
بوده و مقاومت زيادي به گرماي شديد، 
خاک شور و آب با کيفيت پايين يا شور 
را دارد، اظهار کرد: در الرستان اينگونه 
کشاورزي  اراضي  اطراف  در  گياهي 

کاشت ميشود.
هنگامي  اينکه  به  اشاره  با  يزداني،  ابراهيم 
به  کشاورزي  اراضي  اطراف  درختان  که 
بادِشکن  رشد مناسب مي رسند، در نقش 
عمل  زراعي  محصوالت  از  محافظت  و 
سازگاري  »گز«  درخت  افزود:  کنند،  مي 
از  يکي  و  دارد  زيست  محيط  با  زيادي 
زايي  بيابان  با  ارزشمند در مقابله  درختان 
و فرسايش بادي است که از تخريب زمين 

هاي کشاورزي جلوگيري مي کند.
وي با بيان اينکه هنگامي که قلمه درخت 
بايست هر 15  »ُگز« کاشته مي شود مي 
روز  و هر 10  يکبار در فصل زمستان  روز 

گستره  به  توجه  با  الرستان  شهرستان  در 
کوه  و  ها  دشت  وجود  و  وسيع  جغرافيايي 
و  مناسب  بهرهبرداري  قابليت  متعدد،  هاي 
از  گوناگون  هاي  زمينه  در  گذاري  سرمايه 
از  بهرهوري  و  کاشت  عسل،  پرورش  جمله 

گياهان داروئي، توليد چوب و غيره را دارد.
خطه  هوايي  و  آب  شرايط  به  توجه  با 
گونههاي  کاشت  با  توان  مي  الرستان، 
درختي بومي شامل ابريشم الري، توت، 
َگز  هندي،  ُکنار  محلي،  انجير  سپستان، 
مقابل  در  که  غيره  و  بيد  کهور،  شاهي، 
بسيار  خورشيد  باالي  گرماي  و  آبي  کم 
اراضي  توسعه  بر  عالوه  است،  مقاوم 
و  درآمد  کسب  به  نسبت  جنگلي، 
ايجاد اشتغال در سال جهش توليد گام 

برداشت.
و  طبيعي  منابع  اداره  رئيس  زمينه،  اين  در 

يکبار در فصل تابستان آبياري شود، تصريح 
آبياري  هنگام  کشاورزي  اراضي  در  کرد: 
محصول زراعي اين گياه عماًل آبياري ميشود 
بايست  مي  غيرکشاورزي  اراضي  در  اما 

آبياري صورت بگيرد.
با  الرستان،  طبيعي  منابع  کارشناس  اين 
برش درختان  از  بعد  معموالً  اينکه  به  اشاره 
گز جهت بهره برداري، سه سال بعد درخت 
اداره  داد:  ادامه  رسد،  مي  قبلي  رشد  به 
به  که  دارد  آمادگي  الرستان  طبيعي  منابع 
در  گز  قلمه  غرس  به  مايل  که  متقاضياني 
اراضي ملکي خود هستند کمک هاي فني و 

مشاوره ارائه کند.
از  که  گز  درخت  قلمه  اينکه  بيان  با  يزداني، 
درختان موجود در سطح الرستان است، تهيه 
مي شود، يادآور شد: هر ساله در نهالستان اداره 
منابع طبيعي الرستان درختان جنگلي توليد و 
در اختيار متقاضيان نهاد قرار مي گيرد. وي از 
زدايي در روستاي »کهنه  بيابان  اجراي طرح 

کارگاه  در  پيش  چندي  الرستان  آبخيزداري 
فرآورده  از  برداري  بهره  به  آشنايي  آموزشي 
اجراي  به  اشاره  با  الرستان  در  جنگلي  هاي 
مشارکتي  مديريت  و  احياء  الگويي  طرحهاي 
مختلف  گونههاي  با  بياباني  عرصههاي 
مانند  بياباني  شرايط  با  سازگار  و  اقتصادي 
راهکارها  مهمترين  از  يکي  گفت:  گز شاهي، 
نابودي  و  تخريب  از  جلوگيري  راستاي  در 
عرصههاي جنگلي، زراعت چوب و توسعه آن 

به ويژه در مناطق خشک و بياباني است.
پيگيريهاي  اينکه  بر  تاکيد  با  رضائي،  منصور 
درخت  چوب  حمل  مجوز  صدور  براي  الزم 
با  افزود:  است،  انجام  حال  در  َگز  بياباني 
استفاده از قانون ماده 3 و بر اساس فعاليتهاي 
ترويجي  و مشارکت مردم براي کشت درختان 
چوبده ميتوان جهش خوبي در زمينه زراعت 

چوب در  الرستان ايجاد کرد.
و  زراعت  سابقه  به  اشاره  با  مسوول،  اين 
الرستان،  در  َگز  درخت  چوب  برداشت 
بيشتر  بودن  بياباني  به  توجه  با  تصريح کرد: 
عمليات  انجام  لزوم  و  شهرستان  مناطق 
مقابله با بيابانزايي، بهره برداران اين بخش از 
گذشته اقدام به زراعت و برداشت چوب َگز 
اين  که  ميکردند  خود  مستثنيات  اراضي  در 

امر بايد تقويت و تداوم داشته باشد.
طرح  اين  اجراي  با  اينکه  به  اشاره  با  وي 
بر کنترل فرسايش خاک و جلوگيري  عالوه 
طبيعي  عرصههاي  شدن  بياباني  روند  از 
تامين  و  اشتغالزايي  براي  مناسبي  زمينه 
تصريح  شود،  مي  ايجاد  روستاييان  معيشت 
بروز  از  جلوگيري  بر  عالوه  اقدام  اين  کرد: 

الرستان  طبيعي  منابع  اداره  توسط  مرکزي« 
خبر داد و عنوان کرد: بخشي از سطح در نظر 
گرفته شده براي اين طرح، به کشت درخت گز 
اختصاص يافته که خوشبختانه از رشد مناسبي 

نيز برخوردار است.
طبيعي  منابع  اداره  جنگل  کارشناس 
حاضر  حال  در  اينکه  به  اشاره  با  الرستان، 
اداره  اين  توسط  چوب  فروش  هيچگونه 
که  اراضي  در  کرد:  بيان  گيرد،  نمي  صورت 
شرايط آب و خاک مناسب باشد کشت گونه 
مدنظر  زراعت چوب  عنوان  به  تواند  مي  گز 

قرار گيرد.
سرمايه  براي  اينکه  بر  تأکيد  با  يزداني، 
گذاري در اين زمينه مي بايست اصول فني 
اضافه  داشت،  نظر  در  را  اقتصادي  نگاه  و 
کرد: زمان برگشت سرمايه در زراعت چوب 
طوالني و به طور معمول 5 تا 7 سال است و 
وابستگي زيادي به قيمت روز فروش فرآورده 

هاي چوبي دارد.

توليد چوب، راهي براي کسب درآمد و گريزگاه بيابانزايي در الرستان

توليد چوب، راهي براي کسب درآمد
 و گريزگاه بيابانزايي در الرستان

همين صفحه
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آزاد  دانشگاه  رئيسه  هيات 
رئيس  با  الرستان،  اسالمي 
پزشکي  علوم  دانشکده  جديد 
کردند.  گفتگو  و  ديدار  شهرستان 
نقل  به  ميالدالرستان  گزارش  به 
ديدار  اين  در   ، آنا  خبرگزاري  از 
دانشکده  کنفرانس  سالن  در  که 
مهدي  شد،  برگزار  پزشکی  علوم 
زارع،رييس دانشگاه آزاد اسالمی، 
انتصاب  از  مسرت  ابراز  ضمن 
عنوان  به  رضايي  بهزاد  دکتر 
پزشکي  علوم  دانشکده  رئيس 
کرد:  اظهار  الرستان  شهرستان 
های  مجاهدت  و  ارزنده  خدمات 
شما در کسوت رئيس بيمارستان 
الرستان  شهرستان  رضا)ع(  امام 
بر  کرونا  ويروس  شيوع  زمان  در 
هيچ کس پوشيده نيست و نشان 
شايستگي  و  توانمندي،تعهد  از 
در  جديد  مديريت  در  جنابعالي 

به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
و  آموزش  عمومی  روابط  از  نقل 
اشرفی  نرجس  الرستان،  پرورش 
مجلس  منتخب  الری  آموز  دانش 
مجلس  علنی  جلسه  در  کشوری 
حضور  با  آموزی  دانش  شورای 
کشور  پرورش  و  آموزش  وزير 
کل  مدير  و  ميرزايی  حاجی  دکتر 
به  فارس  استان  آموزش و پرورش 

سخنرانی پرداخت. 
به  آموز  دانش  اين  سخنرانی  متن 

شرح زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

لی  یسر  و  صدری  لی  الشرح  رب 
امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا 

قولی
دارم  احترام  و  ادب  و  سالم  عرض 
جمع  این  بزرگواران  همه  خدمت 
حول  به  که  شاکرم  را  خداوند  و 
جمع  این  در  توانستم  الهی  قوه  و 
امیدوارم  و  باشم  داشته  حضور 
ِدینی  ادای  باید؛  که  آنچنان  بتوانم 

کرده باشم!
میرزایی،  حاجی  آقای  جناب 

دوستان عزیز، بزرگواران!
اساس  بر  را  بنده، هر جمعی  نظر  به 
و  سنجند  می  دارد،  که  بازدهی 
کمک  با  نهم  مجلس  خوشبختانه 
همکاران  و  دوستان  و  منان  ایزد 
باری  تالشگرم، ان شااهلل مجلس پر 

بوده باشد!
سنِد  من،  صحبت  این  مالک 
است  آموزان  دانش  روان  سالمت 

روابط  از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
وخدمات  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
پيشنهاد  به  بنا  الرستان،  ودرمانی  بهداشتی 
با هماهنگی  بيمارستانی  اورژانس پيش  رئيس 

مديريت  طرح  قالب  در  نهالکاری  عمليات 
مناطق بيابانی در سطح 150 هکتار از عرصه 
های بيابانی روستای کهنه علی آباد شهرستان 

الرستان آغاز شد.
باشگاه  از  نقل  به  به گزارش  ميالد الرستان 
رئيس  رضايی،  »منصور  جوان،  خبرنگاران 

 ، اين طرح  ، آکاسيا و َکهور در اجرای  َکَرت 
تصريح کرد: انتظار می رود امسال با بارندگی 
نهال  های خوب شاهد سبز شدن حداکثری 

های کاشته شده در اين طرح باشيم.
آبخيزداری  و  طبيعی  منابع  اداره  رئيس 
الرستان، با اشاره به اهدف اجرايی اين طرح ، 
ادامه داد: طرح نهال کاری در راستای اهداف 
همچنين  و  زايی  بيابان  با  مقابله  و  سازمانی 
، حفظ خاک  آسمانی  های  بارش  استحصال 
و افزايش پوشش گياهی و مقابله با ريزگردها 

انجام شده است.
او، با تاکيد بر وسعت قابل توجه اراضی بيابانی 
با  افزود:در اين راستا  در شهرستان الرستان، 
مديريت  در  اصولی  ريزی  برنامه  و  مديريت 
بيابان  با  مبارزه  عمليات  بايد  بيابانی  مناطق 
قرار  توجه  مورد  در شهرستان الرستان  زايی 

گيرد.

کند.رئيس  شاياني  کمک  منطقه 
الرستان،  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
با  اميدوارم  کرد:  خاطرنشان 
مسئولين  نظر  دقت  و  درايت 
آموزش  و  سالمت  حوزه  در  امر 
خوب  خبرهاي  شهرستان،شاهد 
بتوانيم  تا  باشيم  زمينه  اين  در 
منظور  به  ارزشمندي  خدمات 
دلسوز  شهروندان  رضايتمندي 
فراهم  اطراف  مناطق  و  الرستاني 
آوريم.در اين ديدار، رضايي رئيس 

ناب  های  استعداد  درصد،   ۴۰ این 
زیادی نهفته است!

مگر غیر از این است که طبق اصل 
می  تحصیل  اساسی،  قانون  ۳۰ام 

بایستی رایگان باشد!
پس چرا چنین نیست؟

آقای وزیر!
ایران،  کووید۱۹به  ورود  ابتدای  از 
است  شده  اندازی  راه  شاد  برنامه 
زمان  گذشت  از  پس  متاسفانه  ولی 
ندارد  خاصی  بازدهی  زیادی،  نسبتا 
رضایت  اموزان  دانش  اکثریت  و 
است  قرار  زمانی  چه  ندارند!  خاطر 
حـال  شود؟  رفع  برنامه  این  نواقص 
تدابیری  که  است  این  بنده  راهکار 

الرستان  پزشکي  علوم  دانشکده 
و  رئيس  حضور  از  تشکر  ضمن 
هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسالمي 
گفت:  جلسه  اين  در  الرستان 
عادالنه  نگاهي  که  ماست  وظيفه 
و  علمي  هاي  مجموعه  کليه  به 
باشيم  داشته  شهرستان  آموزشي 
و آن را تحت حمايت بهداشتي و 

درماني خود قرار دهيم.
وي ضمن ابراز خرسندي از دعوت 
آزاد  دانشگاه  رئيس  ايشان  از 
اسالمي الرستان به منظور بازديد 
از اين واحد دانشگاهي اظهار کرد: 
پتانسيل  با توجه به ظرفيت ها و 
مي  علمي،  مجموعه  آن  هاي 
زمينه  سازنده  رويکردي  با  توان 
حوزه  و  منطقه  در  را  پيشرفت 
اين  که  کرد  فراهم  پزشکي  علوم 
جلسات  تشکيل  نيازمند  مهم  امر 
متعدد علمي و اجرايي مي باشد.

ختم  عمل  شود،به  می  اندیشه  که 
عمل  به  اندیشه  از  باید  ما  شود! 

برسیم!
برای مناطق محروم و برای دبیران و 
معلمان این مناطق،لطفا شرایط ویژه 
و امکانات رفاهی و مالی خاصی در 
از  ما  اموزان  دانش  تا  بگیرید  نظر 
خود،تحــصیل؛محروم  مسلم  حـِق 

نشوند.
آقای وزیر!

عدالت  از  که   افرادی  همین 
تنها  نه  کنیم   می  اجتماعی صحبت 
عدالت اجتماعی  بلکه در هر حیطه 
ای،اگر هرکسی در هر پُست و مقام 
و درجه ای که باشد،کار خود را به 
جای  دهد،دیگر  انجام  نحو  بهترین 
نخواهد  باقی  اشتباهی  و  خطا  هیچ 
از  ما  مسئولین  گاهی  ماند!متاسفانه 
در  ولی  میزنند  دم  فراوان  قرارهای 

جای خود فرار میکنند!
پس چه زمانی قرار است ریشه این 
فساد خشکیده شود! گاها ادمی باید 
وجدان  دنبال  به  خود  وجود  در 
بگردد! به دنبال خدایی باشد که از 

آن غافل شده است!
حسین  امام  ملت  واقعا  ما  اگر 
اثبات  را  مهم  این  باید  هستیم،پس 

کنیم
خیرا  امورنا  عواقب  الجعل  اللهم 
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

نرجس اشرفی
نماينده نهمين دوره مجلس دانش 

اموزی جمهوری اسالمی ايران

به  دستيابی  منظور  به   EOC مسئول  اتفاق  به 
پدهای ايمن فرود بالگرد اورژانس در محورهای 
های  جاده  در  پيشنهادی  نقاط  مواصالتی، 
های  ارزيابی  و  بررسی  به شهرستان  مواصالتی 
رجبی،  حاجی  شد.مسعود  انجام  الزم  فنی 
ضمن تشکر از همکاری بين بخشی ارگان های 
داشت:  اظهار  بالگرد،  پد  جانمايی  در  دخيل 
براساس تفاهم صورت گرفته بين اورژانس پيش 
وشهرسازی  راه  اداره  و  راه  پليس  بيمارستانی، 
شهرستان وپس از بحث و تبادل نظر جانمايی 

پدفرود در 3 نقطه مناسب انجام گرفت.
اجرای  کرد:اقدامات  تصريح  پايان  در  وی 
الزم  فنی  های  بررسی  از  پس  نيز  پدبالگرد 
وشهرسازی  راه  اداره  و  راه  پليس  ازطرف 
خواهد  انجام  آنان  نهايی  تاييد  با  و  الرستان 

گرفت.

روابط  از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
کاهش  منظور  به  الرستان،  آبفا  امور  عمومی 
انتقال آب،  بازسازی خطوط  و  هدر رفت آب 
انتقال  خط  گذاری  لوله  و  خريد  عمليات 
مجموعه درز و سردشت به طول 5/5  کيلومتر 
با  ريال  ميليارد   15 معادل  ای  هزينه  با  و 
در  اتيلن  پلی   ۲00 و   1۶0 قطر  به  لوله های 

حال اجراست .
اين پروژه  از  برداری  بهره  با  گفتنی است که 
از  سردشت  و  درز  روستاهای  خانوار   ۶00

مزايای آن منتفع می شوند.

حسين  »حسين  به  نامه ای  در  الرستان، 
زاده« از وی دعوت کرد در جلسه ی مشترک 
شوراهای فرادست الرستان بزرگ حضور يابد.

اين شورا  بر تالش  تأکيد  نامه، ضمن  اين  در 
برای برداشتن گام های مؤثر در جهت توسعه 
همه جانبه الرستان و رفع کمبودها، از نماينده 
در  شده  خواسته  مجلس  در  منطقه  مردم 
اولين فرصت، برای حضور در نشست مشترک 
و  شوراهای شهرستان الرستان، خنج، گراش 

اوز اعالم آمادگی کند.
به گفته سخنگوی شورای شهرستان الرستان، 
سال  چهارمين  آغاز  در  مشترک  نشست  اين 
شورای پنجم، احتماالً در هفته نخسِت آبان ماه 

برگزار خواهد شد.

استقرار شهرک صنعتی در بخش صحرای باغ 
را نيازمند مطالعه و نياز سنجی دانست و در 
اين خصوص قول مساعد و همکاری جهت به 

نتيجه رسيدن موضوع را داد.

اصلی  رودخانه  دبی   : کرد  اظهار  .وی  ميکند 
و  ثانيه  در  مترمکعب   ۴7 سد  اين  به  منتهی 

مساحت حوزه آبخيز ۶0 کيلومتر مربع است .
افتخار، با اشاره به اين که عمليات سد خاکی 
شرفويه از سال 13۸۹ با انجام مطالعات آغاز و 
در سال 13۹1 وارد مرحله اجرا شد گفت : اين 
دليل  به  فيزيکی 35 درصد  پيشرفت  با  طرح 
عدم تخصيص اعتبار مدتی متوقف شد و مجددا 
پس از گذشت 5 سال با پيگيری های مديريت 
وقت و همکاری مديريت  آب و خاک سازمان 
جهاد کشاورزی استان فارس از سال 13۹۶ با 
تامين اعتبار از محل مديريت بحران ، توازن و 
استانی مراحل اجرايی اين پروژه از سر گرفته 
شد که در حال حاضر پيشرفت فيزيکی آن به 

۸0 درصد رسيده است .
به گفته وی در سال جاری اختصاص اعتباری 
رئيس  همکاری  با  ريال  ميليارد   ۴0 معادل 
منظور  به  خاک  و  آب  مديريت  و  سازمان 
پيگيری  حال  در  پروژه   اين  اتمام  و  تکميل 
است .مسئول واحد آب و خاک مديريت جهاد 
کشاورزی الرستان، در پايان از زحمات پيمانکار 
ناظر  و  شيراز(  گستر  خطوط  شرکت   ( طرح 

پروژه تشکر کرد .

تخلفی برابر قانون و مقررات با متخلفان برخورد 
می شود و اين اراضی از دستبرد متجاوزان و 

فرصت طلبان محفوظ خواهد ماند.
وی، با اشاره به اينکه حفاظت از منابع طبيعی 
و محيط زيست جز وظايف آحاد جامعه است، 
مشاهده  با  طبيعت  همياران  و  مردم  افزود: 
هرگونه موارد مشکوک در زمينه تجاوز و تصرف 
غير مجاز در اراضی ملی مراتب را از طريق تلفن 
150۴ يگان امداد جنگل و مرتع به اين اداره 

اطالع دهند.

شهرستان  پزشکي  علوم  مجموعه 
 : داد  ادامه  باشد.زارع،  مي 
الرستان،  اسالمي  آزاد  دانشگاه 
هاي  دانشگاه  از  يکي  عنوان  به 
که  پزشکي  علوم  مجري  بزرگ 
را  آموخته  دانش  ها  ده  ساالنه 
دهد؛  مي  پرورش  حوزه  اين  در 
سالمت  تامين  در  بسزايي  نقش 
و  داشته  شهرستان  بهداشت  و 
مي  علمي  نهاد  دو  اين  تعامل 
بهداشت  و  سالمت  ارتقا  به  تواند 

که با کمک همکاران عزیز تدوین 
با  به حمداهلل  و گردآوری شده که 
تحصیلی  های  مشغله  تمام  وجود 
بادقت  و  نحو  بهترین  فکری،به  و 
امیدواریم  و  انجام رسیده  به  فراوان 
ان  است،از  شایسته  که  آنچنان  که 

استفاده شود!
مسئله دوم،مسئله برنامه شاد است

جنـاِب وزیر!
باالست  بسیار  اینترنت  های  هزینه 
حدود  تقریبا  دلیل  همین  به  و 
برنامه  به  ما  اموزان  دانش  ۶۰درصد 
 ۴۰ حدود  و  دارند  دسترسی  شاد 
شاد  برنامه  با  اموزان،  دانش  درصد 
میان  در  متاسفانه  که  هستند  غریب 

با اداره کل راه وشهرسازی الرستان، با حضور 
اداره  مسئول  الرستان،  راه  پليس  فرمانده 
حاجی  مسعود  الرستان،  ترافيک  و  ايمنی 
و  بيمارستانی  پيش  اورژانس  رئيس  رجبی 

در  مردم  نماينده  از  الرستان  اسالمی  شورای 
مجلس دعوت کرد تا در جلسه مشترک شورای  
رام   علی  يابد.   حضور  شهرستان   ۴ فرادست 
شهرستان  اسالمی  شورای  رييس  برزين 

به گزارش ميالد الرستان به نقل از خبر صدای 
اتفاق شهردار و  صحرا، بخشدار صحرای باغ به 
مديرعامل  با  عمادشهر  اسالمی  رئيس شورای 
فارس  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت 
ديدار و در خصوص احداث شهرک صنعتی در 

بخش صحرای باغ گفتگو کرد.
در اين ديدار، بخشدار صحرای باغ با اشاره به 
ظرفيت باالی صحرای باغ در حوزه کشاورزی، 
شهرک  احداث  گفت:  گردشگری،  و  دامداری 
در  بسزايی  سهم  که  بخش  اين  در  صنعتی 
توليدات کشاورزی و دامی شهرستان و استان 
دارد موجب توسعه اقتصادی بيش از پيش آن 
های  شهرک  شرکت  شد.مديرعامل  خواهد 
صنعتی استان فارس در اين ديدار راه اندازی و 

جهاد  مديريت  خاک  و  آب  واحد  مسئول 
سد   : گفت  الرستان،  شهرستان  کشاورزی 
شرفويه با پيشرفت فيزيکی ۸0 درصد ، ساالنه 
آب  سفره  ذخيره  به  آب  مترمکعب  ميليون   ۶

زيرزمينی  اضافه ميکند .
روابط  از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
جهاد  مديريت  و  سازمان  معاونت  عمومی 
کشاورزی الرستان، بنيامين افتخار، افزود: اين 
در  مترمکعب  ميليون   ۲ آبگيری  حجم  با  سد 
پايين  اراضی  از  هکتار   ۸00 آبگيری  هرنوبت، 
دست خود را تحت شرب 50 حلقه چاه آبياری 

ملی،  اراضی  از  حراست  و  حفظ  راستای  در 
ساخت و ساز غير مجاز در اراضی منابع طبيعی 

بخش هرمود شهرستان الرستان متوقف شد.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
اداره  رئيس  رضايی  منصور  جوان،  خبرنگاران 
منابع طبيعی و آبخيزداری الرستان، گفت: در 
راستای صيانت از اراضی ملی از ساخت و ساز 
منبع آب غير مجاز در اراضی ملی بخش هرمود 
جلوگيری  شهرستان  اين  باغ  صحرای  منطقه 
شد. وی بيان کرد: اين حکم به استناد تبصره 
از  برداری  بهره  قانون حفاظت و  يک ماده 55 
اراضی  و  اجرا  آبخيزداری  و  مراتع  و  جنگل ها 
تصرفی از دست متصرفان آزاد و به بيت المال 
بازگردانده شد. رضايی، با اشاره به تشکيل اين 
برای  نيز  ،تصريح کرد: متخلفان  پرونده تخلف 
سير مراحل قانونی به مراجع قضايی تحويل داده 
آبخيزداری  و  طبيعی  منابع  اداره  شدند.رئيس 
الرستان، ادامه داد: اراضی ملی متعلق به عموم 
کوچکترين  مشاهده  صورت  در  و  است  مردم 

الرستان،  آبخيزداری  و  طبيعی  منابع  اداره 
گفت: در فاز نخست اين طرح کاشت 15هزار 
فاز  انجام و در  ماه  نهال طی مدت سه  اصله 
دوم اين طرح نيز مراحل کاشت و آبياری اين 

تعداد نهال اجرايی می شود.
طرح  اين  برای  اينکه  به  اشاره  با  وی 
ميليون   ۹50 و  ميليارد   ۲ بر  بالغ  اعتباری 
توسعه  صندوق  اعتبارات  محل  از  ريال 
توجه  با  کرد:  بيان   ، شده  تامين  ملی 
و  گرم  منطقه  در  الرستان  قرارگيری  به 
سازی  غنی  و  توسعه   ، بيابانی  و  خشک 
امری  زدايی  بيابان  با  مقابله  و  جنگل ها 
چند  طی  راستا  اين  در  و  بوده  ضروری 
اين  در  توجهی  قابل  اقدامات  گذشته  سال 

است. انجام شده  زمينه 
رضايی، با اشاره به استفاده از نهال های بومی 
 ، ُمغير   ، کنار  جمله  از  شهرستان  آب  کم  و 

تعامل دانشکده علوم پزشکي شهرستان با دانشگاه آزاد اسالمي الرستان،
 در راستاي ارتقای سالمت و بهداشت منطقه

انتقاد دانش آموز الری از وزیر آموزش و پرورش
»آقای وزير، مناطقمان محروم است و برنامه شاد پر از نواقص«

جانمايی محل احداث سه پد بالگرد اورژانس در محورهای مواصالتی الرستان

لوله گذاری خط انتقال آب
 به روستاهای »ُدرز و سردشت«

دعوت شورای اسالمی الرستان از حسين زاده
در جلسه شوراهای فرادست الرستان بزرگ، شرکت کنید

رايزنی بخشدار صحرای باغ برای احداث شهرک صنعتی

سد خاکی شرفویه الرستان، در انتظار تامین اعتبار

جلوگيری از ساخت و ساز غير مجاز 
در اراضی ملی الرستان

آغاز عملیات نهال کاری در سطح ۱۵۰ هکتار از مناطق بیابانی الرستان

رقابت ۱۵۰ داوطلب، برای 
استخدام 2۰ نفر در دانشکده 

علوم پزشکی الرستان

روابط  از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
آزمون استخدام قراردادی در دانشکده علوم 
عصر  و  صبح  نوبت  دو  در  الرستان،  پزشکی 
و  بهداشتی  های  پروتکل  کامل  رعايت  با  و 
آموزش  سنجش  مرکز  نماينده  حضور  با 
اين  شد.در  برگزار  حراست  مرکز  و  پزشکی 
امتحانی  حوزه  نفر   150 از  بيش  آزمون، 
دانشکده  در  واقع  الرستان  حوزه  را،  خود 
پرستاری حضرت زينب )س( انتخاب کردند.

در  قراردادی  بصورت  نفر   ۲0 است  گفتنی 
و  عمل  اتاق  پرستاری،  های  شغل  رشته 
پذيرفته  دانشکده  اين  در  آزمايشگاهی  علوم 

خواهند شد.
***

انتخاب اثر هنرمند 
الرستانی در جشنواره

 بین المللی پوستر »کاالنکا«

اثر هنرمند الرستانی در جشنواره بين المللی 
پوستر »کاالنکا« منتخب شد.

جشنواره  اين  در  الرستان،  ميالد  گزارش  به 
که هر ساله در کشور سوئيس برگزار می شود، 
هنرمندان زيادی از 5۶ کشور مختلف شرکت 
اثر  اثر رسيده ۲00  از بين ۶50  کرده اند که 
نمايشگاه  در  و  انتخاب شده  اوليه  داوری  در 
نيز  اثر »زهرا ستاره«  داده شدند که  شرکت 

يکی از آن ها بود.
زهرا ستاره، پيش از اين، مقام دوم کشوری در 
رشته تصويرسازی را در کارنامه خود داشت و 
آثار وی در نمايشگاه های مختلف در شهرهای 
نمايش  به  نيز  اصفهان  و  تهران، کرج، شيراز 

در آمده است.
***

کاشت ۱۰۰ درخت
 در امامزاده سلیمان)ع( 

»دهفیش«

کانال  از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
جوانان  از  جمعی  همت  به  بنارويه،  خبری 
فضای  ايجاد  هدف  با  »دهفيش«  روستای 
در  نهال   100 از  بيش  تعداد  زيبايی  و  سبز 
اطراف امامزاده سليمان)ع( اين روستا غرس 
جنگلی  درختان  شامل  درختان  شد.اين 

بومی منطقه از جمله ُکنار و انجير بود.

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 
آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
مورخه   13۹۸۶0311011001۴7۸ شماره  رأي  برابر 
تعيين  قانون  موضوع   - اول  هيأت   ۹۸/11/۲۸
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
الرستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم 
ماه زمين زينلي فرزند خليفه بشماره شناسنامه ۲1 
به  خانه  باب  يک  در ششدانگ  الرستان  از  صادره 
مساحت 35۶/۶۸ متر مربع تحت پالک 17 فرعي 
از 51۴7 اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک 51۴7  
اصلي  قطعه ۲ واقع در بخش 1۸ فارس الرستان 
تحديد  که  اين  به  عنايت  با  گرديده  محرز  )خور( 
حدود پالک 51۴7 تاکنون به عمل نيامده حسب  
تقاضای نامبرده  که درخواست انتشار آگهی تحديد 
روز  نموده وقت تحديد حدود   اختصاصي  حدود  
سه شنبه مورخه ۹۹/۹/1۸ تعيين و عمليات تحديد 
از ساعت ۸ صبح در محل  به عمل خواهد آمد لذا 
از متقاضي و کليه مجاورين طبق ماده 1۴ قانون 
محل  در  مقرر  وقت  در  که  مي گردد  دعوت  ثبت 
مجاورين  واخواهي  رسانند  بهم  ملک حضور  وقوع 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده ۲0 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد به 
مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد که بايستي کتباً 
به اداره ثبت محل تسليم و دريافت نمايد و پس 
از اخذ رسيد،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/7/۲۸

شمسعلي اسکندري - رئيس  ثبت اسناد و امالک 
الرستان          م/الف/۶3۲
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به گزارش ميالد الرستان، محمد قاسم پور،رئيس 
نشست  در  الرستان،  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره 
خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت دهه وقف 
در حرم مطهر امامزاده ميرعلی بن الحسين)ع( 
اوقاف  اداره  اينکه  بيان  با  شد،  برگزار  الر  شهر 
داران  امالک  و  زمين داران  بزرگترين  از  يکی 
رشد  دليل  به  کرد:  اظهار  می شود،  محسوب 
جهت  به  اوقاف  اداره  امالک،  قيمت  فزاينده 
مورد  هميشه  مختلف  امالک  از  برخورداری 

سؤال و انتقاد قرار دارد.
وجود 1۶۲ امامزاده و 1۴00 موقوفه در الرستان

نهاد  يک  اوقاف  اداره  اينکه  به  اشاره  با  وی 
فرهنگی، مذهبی، اجتماعی با گستردگی کاری 
بهره وری،  سرمايه گذاری،  خيريه،  حوزه های  در 
افزود:  است،  غيره  و  قرآنی  ثبتی،  و  حقوقی 
امامزاده   1۶۲ وجود  با  الرستان  اوقاف  اداره 
و  گستردگی  وقف،   1۴00 و  واجب التعظيم 
فوق العاده  پتانسيل  دارای  بسيار مستعد  اراضی 
است. رئيس اداره اوقاف و امور خيريه الرستان، 
بهره وری  را  اوقاف  سازمان  نخست  اولويت 
اوقاف  کرد: سازمان  تصريح  و  دانست  موقوفات 
را  زمينی  ديگر  يعنی  ندارد  فروشی  خام  قصد 
توانسته  اين مهم  به شکل خام نمی فروشد که 

جلوی تضييع حق موقوفات گرفته شود.
پيشنهاد اجرای ۱۴ پروژه به سرمايه گذاران از سوی 

اوقاف الرستان
بهتر  بهره وری  راهکارهای  از  يکی  مسوول  اين 
بيان  با  از موقوفات را سرمايه گذاری برشمرد و 
نخست  رتبه  زمينه  اين  در  الرستان  اينکه 
خاطر  دارد،  فارس  شهرستان های  بين  در  را 
يکی  الرستان  بزرگ  بازار  احداث  کرد:  نشان 
در  سرمايه گذاری ها  نوع  اين  بارز  نمونه های  از 

امالک وقفی است.
در  سرمايه گذاری  بحث  اينکه  بر  تأکيد  با  وی 
اوقاف بسيار جدی است، ادامه داد: در اين طرح، 
سرمايه گذاری  مستعد  اراضی  اوقاف  سازمان 
سرمايه گذار،  جذب  زمينه  در  و  شناسايی  را 
را  پيشنهادی  پروژه های  مشارکتی  شکل  به 
از  اينکه  به  اشاره  با  قاسم پور،  می کند.  اجرايی 
سرمايه گذاری  موقعيت   1۴ تعداد   ،۹۸ سال 
يک  طبق  الرستان  وقفی  اراضی  در  مناسب 
فراخوان تعريف شده است، عنوان کرد: متأسفانه 
اجرای  دنبال  به  الرستان  سرمايه گذاران  اغلب 
پروژه های تجاری هستند و اين در حالی است 

به گزارش میالد الرستان، در ادامه افتخارآفرینی 
اخباری  علمی،  های  عرصه  در  الرستانی  جوانان 
در  شیمی  مهندسی  کنکور  یک  رتبه  کسب  مبنی 

مقطع دکتری در حال مخابره شدن است.
نخبه  این جوان  با  آشنایی  برای  منظور  به همین 
است  داده شده  ترتیب  و گویی  الرستانی، گفت 

که در زیر می خوانیم:

جزييات  و  نماييد  معرفی  را  خودتان  ابتدا  در   -
مقاطع تحصيلی خورد را بيان کنيد؟

و  راهنمايی  الر،  شهر  متولد  داوری،  امين 
مقطع  بودم،  تيزهوشان  مدرسه  دبيرستان 
گرايش  و  شيمی  مهندسی  رشته  کارشناسی 
اصفهان  صنعتی  دانشگاه  پتروشيمی،  صنايع 
خواندم و کارشناسی ارشد هم رشته مهندسی 
جداسازی  فرآيندهای  طراحی  گرايش  شيمی 

در دانشگاه تهران خواندم .

- در کنكور دکتری ۹۹ در چه رشته ای چه رتبه 
ای کسب نموديد؟ آيا فكر اين رتبه را می کرديد؟

مهندسی  دکتری  کنکور  در  شدم  موفق  بنده 
شيمی در سال ۹۹، رتبه يک کشوری را کسب 
کنم. انتظار داشتم رتبه خوبی کسب کنم اما 

انتظار رتبه يک را نداشتم .

کنكور  برای  خواندن  درس  زمانی  چه  از   -
خواندن  درس  نحوه  و  کرديد؟  آغاز  را  دکتری 

شما چگونه بود؟
ابتدای تيرماه سال جاری شروع به مطالعه  از 
مواد  به  توجه  با  کردم.  دکتری  کنکور  برای 
امتحانی که در کنکور دکتری مهم هست شامل 
تحصيلی  استعداد  و  زبان  تخصصی،  دروس 
شروع به برنامه ريزی کردم، اما به اين صورت 
مطالعات من روی دروس تخصصی  که عمده 
بود چون اوال ضريب سواالت اختصاصی چهار 
و  تحصيلی  استعداد  سواالت  ضريب  و  است 
زبان يک است. در وهله بعد با مطالعه می توان 
درصد سواالت تخصصی را باال برد اما در مورد 
سواالت استعداد تحصيلی اينگونه نيست و نوع 
است  ای  گونه  به  تحصيلی  استعداد  سواالت 
که شما نياز به استدالل و منطق خاصی برای 
حل کردن آنها داريد و در واقع سواالتی است 

درآمد موقوفات طبق نص صريح وقف نامه صرف 
که  زمينی  واقف  ديدگاه  براساس  و  می شود 
بازار بزرگ الرستان در آن بنا شده، تمام عوائد 
محله  حسينيه  عزاداری  و  اطعام  زمينه  در  آن 
هزينه  صفر  و  محرم  ماه های  در  »کوريچان« 
از  استفاده  امکان  می شود و هيچ جای ديگری 
درآمد آن وجود ندارد.رئيس اداره اوقاف و امور 
خيريه الرستان با اشاره به اينکه در زمان وقف 
به واقفان مشاوره داده می شود که نيات خود را 
برای  مسکن  ساخت  جوانان،  جهيزيه  تهيه  به 
محرومان، کمک به ايتام در نظر بگيرند، افزود: 
بر اساس عشق و عالقه ای که مردم به حضرت 
موقوفات  درصد   ۹۸ دارد،  سيدالشهدا)ع( 

الرستان به نوعی مرتبط به آن بزرگوار است.
محل  از  غيرعمد  جرائم  زندانيان  از  نفر   2 آزادی 

درآمد موقوفات در الرستان
اقدام  يک  در   ۹7 سال  در  اينکه  بيان  با  وی 
تعداد  کشور  در  بار  نخستين  برای  و  ابتکاری 
درآمدهای  محل  از  غيرعمد  زندانيان  از  نفر   ۲
کرد:  تصريح  شدند،  آزاد  الرستان  در  موقوفات 
انجام اين کار منجر به آن شد تا در قالب يک 
طرح به اوقاف سراسر کشور هرساله در روز عيد 
اجرا  دستورالعمل  شکل  به  و  ابالغ  خم  غدير 
شود. قاسم پور، با گاليه از کمبود نيرو در اداره 
اوقاف و امور خيريه الرستان، خاطر نشان کرد: 
با توجه به گستردگی الرستان و کارهای متعدد 

نياز است تا نيروهای اين اداره افزايش يابد.
در  معيشتی  بسته  هزار   2۰۰۰ از  بيش  توزيع  و  تهيه 

بين نيازمندان
اين مسوول، با برشمردن بخشی از فعاليت های 

بتونم وارد مقطع دکتری بشم.

دکتری  مصاحبه  در  برای شرکت  را  خود  رزومه   -
بيان کنيد؟

بنده کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران بودم 
و پايان نامه بنده روی برج های استخراج افقی 
به کمک سازمان  را  ام  پروژه  که  بوده  عمودی 
يک  واقع  در  که  دادم  انجام  ايران  اتمی  انرژی 
يک  و  داشتم  تهران  دانشگاه  از  راهنما  استاد 
استاد راهنما از سازمان انرژی اتمی و يک مقاله 

 international journal of heat ژورنال  در   isi
کنفرانسی  مقاله  يک  و  دارم   and fluid flow
و  شيمی  ملی  کنگره  هفتمين  در  داخلی 
ايران و همچنين سابقه چهار  مهندسی شيمی 

ترم تدريس در دانشگاه دولتی الر را داشتم.

مصاحبه  جهت  ها  دانشگاه  کدام  برای  کنون  تا    -
دعوت شديد؟ ارزيابی شما چگونه بوده است؟

به  بوده  يک  بنده  رتبه  اينکه  به  توجه  با 
انتخاب  فرم  در  که  هايی  دانشگاه  تمام 
حاال  تا  و  شدم  دعوت  کردم  انتخاب  رشته 
امير  تهران،  شريف،  صنعتی  های  دانشگاه  با 
شيراز  و  صنعت  و  علم  مدرس،  تربيت  کبير، 

دادم. انجام  مصاحبه 

های  کالس  و  مطالعاتی  منابع  از  ميزان  چه  تا   -
تقويتی جهت آزمون دکتری بهره برديد؟

در کالس تقويتی اصال شرکت نکردم چون بنيه 
های  کتاب  مطالعه  اما  داشتم  مناسبی  علمی 
انجام دادم و  پايه رشته تحصيلی رو  رفرنس و 
به  خيلی  دانشگاه  در  تدريس  سابقه  همچنين 
من کمک کرد تا از دروس دور نشم و خودم رو 

هميشه آماده نگه دارم.

شيرينی  و  ها  تلخی  چه  دکتری  آزمون  راه  در   -
هايی را تحمل کرديد؟

دست  به  تالش  بدون  موفقيتی  هر  قطعا  خب 
نمياد و نياز به برنامه ريزی و مطالعه و سختی 
تلخی  را  ها  اين  اسم  البته  اگر  دارد  کشيدن 
تحقيق  و  مطالعه  هميشه  من  برای  اما  بذاريم 
لذت بخش بوده و در نتيجه تلخی خاصی نبوده  
نتايج  اعالم  روز  و  امتحان  روز  استرس  است. 
شايد يکم سخت باشه که خوشبختانه و با ياری 
خدا با ديدن رتبه ام ، همه ی اون لحظات تلخ 

فراموش شد و به شيرينی تبديل شد.

بنظر شما الرستان در حوزه درسی شما دارای    -
چه کمبودهايی است؟

در  که  است  شيمی  مهندسی  بنده  رشته 
الر  دولتی  دانشگاه  در   ۹3 سال  از  الرستان 
شروع به فعاليت کرده و به نظرم کارهای خوبی 
انجام شده و هيئت علمی های قوی هم جذب 
رشته  و  دانشگاه  بودن  نوپا  به  توجه  با  شدند. 
و  آزمايشگاهی  مشکالت  سری  يک  منطقه  در 
علمی  لحاط  از  ولی  دارد  وجود  افزاری  سخت 
به نظرم اساتيد خوبی در حال فعاليت هستند 

می دهيم و همکاری تنگاتنگی با اعضای نهضت 
بازسازی آب انبارها را داريم.اين مسوول، با اشاره 
بهسازی  در  الرستان  اوقاف  اداره  مشارکت  به 
ابنيه های فرهنگی تاريخی نظير مسجد پيرغيب، 
کرد:  بيان  پنهان،  پير  و  خانی  فضل اهلل  مسجد 
مبالغی در حد 30 تا 35 ميليون تومان در امر 

مرمت اين مکان ها مشارکت شده است.
در  الرستان،  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  رئيس 
آب انبارها  تخريب  بر  مبنی  انتقادی  به  پاسخ 
که در زمره امالک وقفی قرار دارند و منجر به 
گاليه عامه مردم و ميراث دوستان شده است، 
عنوان کرد: در بسياری از موارد مردم يک محل 
نسبت به ايجاد محيطی آلوده و تبديل آب انبار 
برای  بااين وجود  که  دارند  گاليه  زباله دان  به 
تخريب يک آب انبار نياز به 3 فاکتور مهم يعنی 
استناد  به  آن  در  موجود  آب  بودن  غيرشرب 
شبکه بهداشت، مجوز شهرداری يا دهيار و عدم 
ثبت تاريخی آب انبار در فهرست آثار ملی است.

واگذاری  صورت  در  اينکه  بيان  با  قاسم پور، 
زمين آب انبار، درآمد حاصل از آن برای تأمين 
گفت:  می گيرد،  قرار  استفاده  مورد  شرب  آب 
تبديل  هم  تجاری  مرکز  يک  به  ملک  آن  اگر 
شود، درآمد ناشی از آن در همين زمينه مورد 

بهره برداری قرار می گيرد.
گرفته شده  نظر  در  تسهيالت  خصوص  در  وی 
در  سرمايه گذاری  برای  سرمايه گذاران  برای 
اوقاف  سازمان  کرد:  نشان  خاطر  وقفی،  امالک 
اخذ  موردنياز،  مجوزهای  کسب  زمينه های  در 

تخفيفات و غيره همکاری می کند.
الرستان،  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  رئيس 
واقع  تاريخی  کاروانسرای  تبديل  پيشنهاد 
سنتی  رستوران  به  مواصالتی  جاده های  در 

کمک های  زمينه  در  الرستان  اوقاف  اداره 
در  آسيب پذير  افراد  از  دستگيری  و  مؤمنانه 
توزيع  و  تهيه  کرد:  عنوان  کرونا،  بحران  دوران 
نيازمندان  به  بسته   500 و  هزار  يک  از  بيش 
تدارک  المهدی)عج(،  رأيت  هيأت  همکاری  با 
مادران  و  کودکان  برای  معيشتی  بسته   ۲50
دارای سوءتغذيه، تهيه و توزيع ۴0 بسته غذايی 
بسته   1۲0 پخش  نيازمند،  رزمندگان  بين  در 
غذايی در بين اهالی روستاهای محرم، حمايت 
از طلبه های نيازمند و غيره انجام شده است.وی 
با بيان اينکه در هفته آتی نيز 153 بسته کاالی 
اساسی در اختيار خانواده های زندانيان نيازمند 
در  بار  نخستين  برای  داد:  ادامه  می گيرد،  قرار 
کشور بنا به پيشنهاد اداره اوقاف الرستان بحث 
بخشش اجاره بهاء مغازه داران اوقافی مطرح شد 
کشور،  اوقاف  سازمان  ابالغ  با  خوشبختانه  که 
فروردين ماه  و   ۹۸ اسفند  ماه های  اجاره  هزينه 

۹۹ مغازه داران در الرستان بخشيده شد.
صدور ۵۰۰ سند مالكيت برای امالک وقفی الرستان

به منظور جلوگيری  اينکه  به  اشاره  با  قاسم پور، 
از تجاوز يا تصرف غيرمجاز امالک وقفی توسط 
سودجويان در سال گذشته برای بيش از 500 
سند مالکيت صادر شد، بيان کرد: پروسه های 
اداری صدور سند مالکيت بيش از 300 موقوفه 

ديگر نيز در حال انجام است.
بر  الرستان،  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  رئيس 
همکاری  با  متصرفان  با  قاطع  برخورد  لزوم 
دستگاه های نظارتی و قضائی تأکيد کرد و افزود: 
از اراضی وقفی که به  در هفته اخير 700 متر 
مقام  دستور  با  بود،  تصرف شده  غيرمجاز  شکل 

قضائی خلع يد و قلع وقمع صورت گرفت.
پيشگيری  به منظور  اينکه  به  اشاره  با  قاسم پور، 
از وقوع جرم، بنگاه های امالکی مؤظف هستند 
اوقاف  اداره  از  قراردادی،  انعقاد هرگونه  از  قبل 
استعالم بگيرند، تصريح کرد: با اين کار جلوی 
افراد سودجو که مبادرت به فروش امالک وقفی 

به افراد ناآگاه می کنند، گرفته می شود.
کمک در بهسازی ابنيه های تاريخی و فرهنگی

اخير  سال   ۲ از  بيش  طی  اينکه  بابيان  وی 
برای  شرع  و  قانون  خالف  واگذاری  هيچ گونه 
آب انبار يا حريم آن در الرستان صورت نگرفته 
به شدت  الرستان  اوقاف  اداره  داد:  ادامه  است، 
اعتقاد  خطه  اين  هويت  و  فرهنگی  ميراث  به 
صورت  را  الزم  حمايت های  و  کمک ها  و  دارد 

و قطعا با بزرگ شدن دانشگاه و جذب اعضای 
نيز  مشکالت  اين  علمی  هيبت  از  بيشتری 

مرتفع خواهد شد.

- چه ميزان ادامه تحصيل در مقطع دکتری را به 
جوانان پيشنهاد می کنيد؟

به عقيده من اگر هدف و برنامه از خواندن دوره 
برای شخص  قبل  از  و  باشه  دکتری مشخص 
چيکار  قراره  دکتری  بعد  که  باشه  مشخص 
را  به کجا برسه قطعا خواندن دکتری  يا  کند 
اما اگر صرفا به خاطر فرار  پيشنهاد می کنم. 
از سربازی )برای آقايان( يا نبودن شغل يا به 
به  باشه، خب قطعا  پز دادن  و  عنوان پرستيژ 

نظرم خوندن دکتری کار عاقالنه ای نيست .

- چه عواملی را در موفقيت خود موثر می دانيد؟
در وهله اول لطف خدای بزرگ و خواست اون 
و بعد دعای پدر و مادرم و خب قطعا تالش و 
برنامه ريزی خودم از عوامل موثر در کسب رتبه 
يک ميدونم ، و واقعا دو مورد اول رو از روی 
شعار نميگم و بهش ايمان دارم که خواست خدا 
و دعای والدين چقدر تاثير داره البته در کنار 

تالش خود شخص هم مهم است.

-  توصيه شما به شرکت کنندگان در کنكور دکتری 
۱۴۰۰ چيست؟

به عقيده من اگر نقشه راه و هدف مشخصی 
دارند، وارد مرحله دکتری بشوند و اگر صرفا 
اصال  است  ديگری  عوامل  يا  بيکاری  سر  از 
پيشنهاد نميکنم . به آنها پيشنهاد ميکنم )در 
باشند،  دکتری(  خواندن  به  مايل  که  صورتی 
که روی دروس تخصصی وقت بگذارند و تالش 
کنند. ممکنه بعضی افراد از استعداد تحصيلی 
به عقيده من و  باشند،  زبان هراس داشته  يا 
درس  دو  اين  در  که  صورتی  در  من،  تجربه 
درصد  بردن  باال  با  کنند  سعی  دارند  ضعف 

دروس اختصاصی اون ضعف رو جبران کنند.

- توقع شما از مسئولين؟
توقع من از مسئولين اين هست که زير ساخت 
مناسب رو برای ارتباط هر چه بيشتر صنعت 
و دانشگاه فراهم کنند. با توجه به وجود کشور 
در شرايط تحريمی، احساس نياز به توليد مواد 
اوليه و صنعتی در داخل کشور و بدون نياز به 
کشورهای خارجی بيشتر از هر وقتی احساس 
در  خودکفايی  به  ميتوتيم  زمانی  ما  و  ميشه 
که  برسيم  مختلف  محصوالت  توليد  زمينه 
بتونيم صفر تا صد توليد يک محصول رو در 
داخل کشور خودمون انجام بديم و اين شدنی 
دانشگاه  بيشتر  چه  هر  ارتباط  با  مگر  نيست 
لحاظ  از  ها  دانشگاه  در  ما  صنعت،  بخش  و 
حتی  و  نداريم  ضعفی  هيچ  تئوريکال  دروس 
شايد از خيلی کشورهای اروپا يی جلوتر باشيم 
مشکل اصلی ايجاد ارتباط مناسب بين پديده 
های تئوری و استفاده های صنعتی و کاربردی 
هست که اميدوارم اين مشکالت مرتفع شود.

در  آبگرم  موجود  فضای  از  بهينه  استفاده  يا 
اوقاف  پيشنهاد  کرد:  تصريح  الر،  شهر  نزديک 
جهت  به  مثاًل  که  است  اين  سرمايه گذاران  به 
هزينه انجام شده، برای 10 سال اجاره بهايی از 

سرمايه گذار دريافت نمی شود.
درآمد يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومانی اوقاف در 

الرستان در 6 ماهه نخست امسال
قاسم پور، با تأکيد بر اينکه هيچ نوع از عوائد و 
درآمدهای اوقافی از الرستان خارج نمی شود و 
بيان  تمامی آن در همين شهر صرف می شود، 
کرد: در سال گذشته اداره اوقاف الرستان ۸00 
ابتدای  از  و  کرده  کسب  درآمد  تومان  ميليون 
 100 و  ميليارد  يک  نيز  تاکنون  جاری  سال 

ميليون تومان درآمد داشته ايم.
مستقر  ادارات  و  نهادها  برخی  از  انتقاد  با  وی 
اجاره بهاء،  پرداخت  عدم  دليل  به  الرستان  در 
مخابرات،  همچون  نهادهايی  کرد:  تصريح 
دليل  به  غيره  و  فرودگاه  آموزش وپرورش، 
اراضی که در اختيار دارند به مقدار زياد به اداره 
وصول  به منظور  که  جايی  تا  بدهکارند  اوقاف 
و  شديم  دادخواست  ارائه  به  مجبور  مطالبات 
اين  الرستان  اوقاف  عمده  بدهکاران  به نوعی 
امور خيريه  اوقاف و  اداره  نهادها هستند.رئيس 
الرستان، با اشاره به اينکه امالک وقفی که برای 
آن توليت مشخص شده است، اداره اوقاف فقط 
فرد  به  آن  امورات  تمام  و  دارد  نظارتی  نقش 
متولی واگذار می شود، يادآور شد: در موقوفات 
غيرمتصرفی اداره اوقاف فقط نظارت می کند و 
در پايان سال مالی می بايست گزارش دهند اما 
در امور اجرايی دخالتی نمی توان کرد که مصال 

شهر الر نمونه ای ازاين دست است.

که  اين  يا  دهد؟  مسير  تغيير  بايد  و  است 
کند؟!  پيدا  ادامه  بايد  و  بوده  موثر  فشار 
قابل  غلط،  پالس  اين  خسارات  دامنه  آيا 

است؟ محاسبه 
باشيم،  اگر  انديش  بين و سهل  ۶- خوش 
بايد بگوييم اين صغرا کبرا کردن های پر 
غلط، از سر تصلب ذهن و عجز در عبرت 
هست  هم  احتمال  يک  اما  است.  آموزی 
که نفوذی های چنبره زده در اطراف وی، 
اجازه آزاد انديشی و درک صالح از فساد، 

و خدمت از خيانت را نمی دهند.
خودشان  روحياتی،  چنين  صاحبان   -7
قيس  بن  اشعث  هستند.  جنگ«  »سايه 
جنگ  که  بود  طلبانی  سازش  سردسته 
پيروز صفين را به صلح تحميلی و شکست 
کشاند. امير مؤمنان )ع( پس از جنگ، او 
را در زمره کسانی معرفی کرد که شمشير 

دشمن را به سوی قوم شان می کشانند.
مذاکرات  حين  اشعری  ابوموسی   -۸
به  نامه ای  صفين،  جنگ  در  حکميت 
در  امام  فرستاد.  )ع(  مؤمنان  امير  محضر 
ُحِرَم  َمن  قی  الشَّ »أِّن  داد؛  هشدار  پاسخ، 
همانا   . التَّجِربًهْ و  الَعقَل  ِمن  اوتی  ما  نَفَع 
و  عقل  سود  از  که  است  کسی  بدبخت 
بماند«.  محروم  او،  به  شده  داده  تجربه 

)نامه 7۸ نهج البالغه(

منزله  به  اجتماعی  شبكه های  مطالب  *بازنشر 
تأييد يا رد محتوای آن نيست و صرفا جهت آگاهی 

مخاطبان از فضای اين شبكه ها منتشر شده است.

که کمبود فضاهای تفريحی و سرگرمی در شهر 
الر به شدت احساس می شود.

پروژه های  در  اينکه  بيان  با  مسوول،  اين 
طرح های  الرستان،  اوقاف  سوی  از  معرفی شده 
مختلفی نظير ايجاد رستوران های سنتی، پارک 
مجتمع های  بازی،  زمين های  استخر،  آبی، 
پيشنهاد  سرمايه گذاران  به  رفاهی  و  تفريحی 
شده است، يادآور شد: شهر الر از وجود مراکز 
انتظار  و  است  اشباع شده  فروشگاهی  و  تجاری 
می رود در ديدگاه سرمايه گذاران تغيير رويکرد 

صورت گيرد.
تجاری  مرکز  در  طبقاتی  پارکينگ  احداث  پيشنهاد 

شهر الر
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه الرستان، از در 
مناسب  تسهيالت  و  شرايط  شدن  گرفته  نظر 
اراضی  در  سرمايه گذاری  به  عالقه مندان  به 
در  کرد:  بيان  و  داد  خبر  شهرستان  اين  وقفی 
به شدت  طبقاتی  پارکينگ  يک  وجود  الر  شهر 
زمين  يک  مهم  اين  برای  که  می شود  احساس 
مستعد در نزديکی بازار قيصريه وجود دارد که 
با احداث يک پارکينگ، عالوه بر کسب درآمد 
از آن منطقه  را  ترافيکی  بار  برای سرمايه گذار، 

برمی دارد.
حضرت  به  متعلق  الرستان  موقوفات  درصد   ۹8

سيدالشهدا)ع( است
وی با اشاره به اينکه پروژه بازار بزرگ الرستان 
با 1۹1 واحد تجاری با مشارکت بخش خصوصی 
مربوط  واحد   ۶1 تعداد  اين  از  که  احداث شده 
اوقاف است و تاکنون 5۴ واحد آن به  اداره  به 
گفت:  داده شده،  اجاره  به  مزايده  آگهی  شکل 

که مختص رشته خاصی نيست و مشترک بين 
نياز به خواندن منابع خاصی  رشته ای است و 
قوه  سنجش  نوعی  به  و  نيست  آنها  حل  برای 
استدالل و منطق و استعداد هر فرد است . در 
بنده  بايد بگويم، زبان تخصصی  مورد زبان هم 
تقريبا در سطح مناسبی قرار داشت و مطالعات 

خاصی برای آزمون دکتری نداشتم .

چه  شما  مطالعه  روی  بر  کرونا  ويروس  -شيوع 
تاثيری گذاشت؟

جنبه  دو  از  توانم  می  را  کرونا  ويروس  شيوع 
بررسی کنم. جنبه اول شروع ويروس صرف نظر 
ايجاد  برای شهروندان  از مشکالت سالمتی که 
کرده، اما برای فرد داوطلب دکتری با توجه به 
خانه  در  فرد  شود  می  باعث  ناخودآگاه  اينکه 
به  را  بيشتری  وقت  نتيجه  در  و  شود  قرنطينه 
مطالعه اختصاص دهد. اتفاق بدی نبود يا الاقل 
باعث مطالعه بيشتر  تاثير بدی نداشت و حتی 
من شد. در مورد کنکور دکتری هم باعث شد 
نوبت  چندين  در  ارديبهشت  حدود  از  کنکور 
اين  و  برگزار شود  ماه  مرداد  در  و  بيفتد  عقب 
باعث شد عمال وقت بيشتری برای مطالعه باشد 
باعث  ها  افتادن  عقب  اين  که  لحاظ  ازاين  اما 
ويروس  منفی  تاثير  ميتوان  شد  می  استرس 

کرونا در نظر گرفت.

- برنامه شما برای آينده خود در مقطع دکتری و 
کنكور  در  از شرکت  از آن چيست؟ هدف شما  پس 

دکتری چه بود؟
بحث  بيشتر  دکتری،  خواندن  برای  من  برنامه 
در  کيفی خودم  دانش  دادن  و گسترش  عالقه 
از  بخواهم  اگر  اما  است  تحصيلی  رشته  زمينه 
از فارغ  التحصيلی بگويم، خودم به  اهدافم بعد 
التحصيل  فارغ  از  بعد  هستم  عالقمند  شخصه 
يک  در  علمی  هيئت  عنوان  به  بتوانم  شدن 
دانشگاه مشغول به کار شوم و مطالعات خودم 
را ادامه بدهم . در واقع با توجه به اينکه سابقه 
دارم،  را  آکادميک  محيط  در  تدريس  و  حضور 
دولتی  دانشگاه  تدريس  حق  استاد  ترم  )چهار 
الر بودم( و در نتيجه تا حدی آشنايی داشتم، 
محيط  در  کردن  کار  برای  من  هدف  و  انگيزه 
آکادميک و دانشگاهی بيشتر شد و سعی کردم 

فعال  ايمانی،  محمد  مشرق،  گزارش  به 
وعده های  خصوص  در  کشوری  رسانه ای 
در  جنگ  سايه های  نابودی  برای  روحانی 

تلگرامی خود نوشت: کانال 
1- وقتی سايه جنگ باالی سر کشور نبود، 
يک آقايی مدعی شد؛ آمده تا سايه جنگ 
توجيه که می  اين  با  بعد هم  دور کند.  را 
کلی  کند،  دور  را  موهوم  سايه  آن  خواهد 

امتياز به دشمن داد.
۲- چند سال سپری شد و وعده ها وارونه 
از آب در آمد. حاال همين آقا برای توجيه 
قبل  کشور  گويد:  می  خود  مديريت  سوء 
اقتصادی« بود،  از من، در شرايط »تحريم 
اقتصادی«  »جنگ  وضعيت  در  اکنون  اما 
اين سخن، فکر می کنيد  با شنيدن  است. 
مهيای  خواهد  می  و  آموخته  عبرت  او 
بينی  خوش  متاسفانه  اما  شود.  مقاومت 

ندارد. واقعيت  شما 
3- او اصطالحا بازی خود را کرده و ظاهرا 
نوبت پرسشگری مردم و کارشناسان است: 
چرا به اسم صلح، موجب افزايش تهديدها 
پالس  و چه  کرديد  ای  معامله  شديد؟ چه 
اشتباهی فرستاديد که دشمن، به دشمنی 

شد؟! تشجيع  بيشتر 
۴- او منتظر پرسش مردم نمی ماند. اصال 
در  داند.  نمی  پاسخگو  و  مسئول  را  خود 
گيرد  می  عقالنيت  ژست  تدبيری،  بی  اوج 
)حذف  تاريخ  مطلوب  به  مصادره  با  و 
خيانت خواص( می گويد: »امام حسن)ع(، 
امام صلح بود  اگر در روز صلح، جنگيديم 
و در روز جنگ، صلح کرديم، هر دو اشتباه 
است. به  موقع بايد بايستيم و بجنگيم و به  

بايد صلح کنيم.« موقع 
اطالعاتی  گران  رصد  بگوييد.  شما   -5
ساختار  اين  از  برداشتی  چه  بايد  دشمن، 
جنگيدن  آماده  او  بکنند؟  پريشان،  ذهنی 
شدن  تسليم  آماده  نجنگيده،  يا  است، 
به  سخنان،  اين  شنيدن  با  دشمن  است؟ 
برآورد  که  اين  رسد؛  می  ای  نتيجه  چه 
درست  فشارها  ناکامی  درباره  خودش 

پيشنهاد اجرای ۱۴ پروژه به سرمايه گذاران از سوی اوقاف الرستان

مرد صلح یا سایه جنگ؟گفت وگوی اختصاصی با  امین داوری ، نخبه الرستانی و رتبه یک کنکور دکتری ۹۹
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به موجب پرونده اجرايي کالسه فوق ۲7۴5۶ سهم مشاع از ۴۹۴۲0۸ سهم سهام شش دانگ عرصه و اعيان پالک 
3۹۶0 به مساحت 351۸/۸ متر مربع واقع درالر پشت اداره ثبت اسناد و امالک الرستان - بلوار سعدي - جنب 
پمپ گاز با کاربري زراعي - باغ مي باشد که سند آن با شماره چاپي ۶۸۹5۹۸ ثبت و صادر و مع الواسطه به 
ريال  مبلغ 117۲۹۴0000  به  کارشناس رسمي  نظر  است که طبق  منتقل شده  انصاري الري  عنايت اله  آقاي 
ارزيابي شده و فاقد هرگونه ساخت و ساز مي باشد.  پالک فوق از ساعت ۹ تا 1۲ روز شنبه  مورخ ۹۹/۸/17 
در اداره ثبت اسناد و امالک الرستان واقع در الر بين دو شهر بلوار سيدعبدالحسين الري از طريق  مزايده به 
فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 117۲۹۴0000 ريال شروع و به باالترين  قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. 
بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين که رقم قطعي آن معلوم  شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل 
مازاد  به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده  نقداً وصول مي گردد  ضمناً چنانچه روز 
مزايده تعطيل رسمي گردد،  مزايده روز اداري بعد از تعطيلي  در همان ساعت و مکان مقرر برگزار  خواهد شد.
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که  است  رسيده  جايی  به  کار  امروزه 
آشفتگی  حقيقی  گردهای  طبيعت 
و  دارند  زيست  محيط  درباره  هايی 
گردشگری  های  جاذبه  شناساندن  از 
ورود  با  زيرا  می کنند،  خودداری 
گردشگران به آن طبيعت کمتر شناخته 

شده، ديگر اثری از آن باقی نمی ماند.
برای  را  زير  کاربردی  و  ساده  روش   ۶
سفرهای  در  ايران  طبيعت  از  حفاظت 

بين شهری خود رعايت نماييد:
1- در طبيعت به جز ردپا چيز ديگری 
فکر  با  افراد  از  بسياری  نگذاريد.  بجا 
اينکه زباله های تر قابل بازيافت و تجزيه 
شدن هستند، آن ها را در طبيعت باقی 
و  تر  های  زباله  است  بهتر  می گذارند. 
جداگانه  کيسه  دو  در  را  خود  خشک 
بريزيد و زمانی که به شهر رسيديد آن ها 
را در سطل های زباله مخصوص به خود 

بياندازيد.
سرو  ايجاد  و  موزيک  کردن  پخش   -۲
در  اختالل  باعث  طبيعت  در  صدا 
سعی  می شود.  طبيعی  اکوسيستم 
پرندگان،  صدای  از  را  لذت  نهايت  کنيد 
صدای  و  باد  آبشار،  رودخانه،  حيوانات، 
برگ ها ببريد و آرامش خود و حيوانات 

را با پخش موزيک بر هم نزنيد.
درختان  تنه  روی  عنوان  هيچ  به   -3
هر  برداشتن  از  و  ننويسيد  يادگاری 
حتی  و  گياهی  و  جانوری  نمونه  گونه 
کنيد  سعی  کنيد.  خودداری  جداً  خاک 
عکس  با  را  خود  يادماندنی  به  لحظات 

گرفتن ثبت کنيد.
مواجه  افرادی  با  سفر  هنگام  اگر   -۴

در زمان شيوع ويروس کرونا کودکان می توانند با انجام فعاليت 
های بدنی وضعيت مناسب سيستم ايمنی بدن خود را حفظ 

کنند و تا حد ممکن مانع از شيوع ويروس کرونا شوند.
ويروس  شيوع  دليل  به  حاضر  حال  در  ها  باشگاه  و  مدارس 
و  هستند  خانه  روز  طول  در  کودکان  و  بوده  تعطيل  کرونا 
اينکه والدين چگونه می توانند فرزندان خود را در طول شيوع 
ويروس کوويد1۹ فعال نگاه دارند و سالمت آن ها را حفظ کنند 

موضوعی است که از اهميت بسيار زيادی برخوردار است.
بايد بدانيم فعال بودن باعث تقويت سيستم ايمنی بدن، سالمتی 
و تسکين استرس می شود و می تواند مشکالت رفتاری را در 
کودکان کاهش داده و به آن ها کمک کند تا بهتر روی فعاليت 

های خود تمرکز کنند.
سن 3 تا ۵ سال

سه  مجموع  در  روزانه  بايد  دبستانی  پيش  سنين  در  کودکان 
ساعت با شدت های مختلف سبک، متوسط يا شديد فعاليت 

بدنی داشته باشند.
سن 6 تا ۱2 سال

در اين بازه سنی نيز هر روز ۶0 دقيقه فعاليت بدنی برای تقويت 
قلب، عضله و استخوان نياز است و کودکان می توانند سه روز در 
هفته فعاليت کنند و چند بار در روز به صورت پنج تا 10 دقيقه 

و يا يک تا ۲ بار در روز به مدت 30 تا ۶0 دقيقه بازی کنند.
خارج از منزل

راه رفتن و دويدن و مسابقه های کوتاه، بازی کردن، دوچرخه 
سواری يا بازی با اسکيت و اسکوتر، تمرين مهارت های ورزشی 
با رعايت ايمنی، جهت يابی در پارک ها و بازی های گروهی با 
رعايت فاصله اجتماعی از جمله فعاليت های بدنی است که می 

تواند در خارج از منزل هم مدنظر قرار گيرد.
داخل منزل

بازی کردن با اشيا درون منزل، انجام بسکتبال داخل منزل با 
سبد، بدمينتون با کاغذ مچاله شده، هنرهای رزمی و بازی هايی 
که بيشترين تحرک را دارند نيز از جمله ورزش های مناسب 

برای داخل منزل هستند.
توصيه های کلی

به طور کلی توصيه می شود رعايت فاصله اجتماعی، عدم به 
اشتراک گذاشتن وسايل بازی، قرنطينه شدن و عدم مشارکت 
و  والدين  سوی  از  ايمنی  اصول  رعايت  نيز  و  بيمار  کودکان 
کودکان مدنظر قرار گيرد تا مانع از انتقال و شيوع ويروس کرونا 

تا حد ممکن شود.

الملک،  زینت  همان  يا  الملوک  زینت  خانه 
فصلی  هر  در  شيراز  ديدنی  جاهای  از  يکی 
است. البته که اين بنا را می توان جزء جاهای 
از  بازديد  دانست.  هم  پاييز  در  شيراز  ديدنی 
مشاهير  موزه  است.  نشان  دو  و  تير  يک  آن، 
بين  که  زيبا  خانه  اين  در  فارس  استان 
خان  محمد  توسط   130۲ تا   1۲۹0 سال های 
اين  دارد.  قرار  شده،  ساخته  دوم  الملک  قوام 
تمامی  سقف  و  دارد  اتاق   ۲0 از  بيش  خانه 
روی  است.  شده  ساخته  چوب  از  اتاق ها 

آن مسجد  به  که  مسجد جامع عتیق شیراز 
آدينه نيز گفته می شود، قديمی ترين مسجد 
حرم  شرق  در  و  می رود  به شمار  شيراز 
از  يکی  که  به نحوی  دارد،  قرار  شاهچراغ 
ورودی های آن از داخل حياط حرم شاهچراغ 
نشان  باستان شناسی  کاوش های  است. 
می دهد اين مسجد را روی بقايای عبادتگاهی 
قديمی )احتماال آتشکده( بنا کرده اند و حتی 
مسجد  طراحی  در  قبلی  بنای  نقشه ی 
عبادتگاه  اين  قدمت  است.  بوده  تاثيرگذار 

کوهنوردی از جمله ورزش  های مفيد برای بدن می باشد که 
کوهنوردی  ورزش  دارد.  بسزايی  نقش  انسان  عمر  طول  بر 
جزء رشته های پرطرفدار مردم دنيا است. کوهنوردی می تواند 
به صورت راهپيمايی، کوه روی، کوهپيمايی و صعود به قلل 
تاثيرات  گيرد.کوهنوردی  انجام  صخره نوردی  يا  و  مختلف 
بسياری بر سالمت انسان دارد که ازجمله آن ها می توان به 

موارد زير اشاره کرد:
قند  بيماری های  از  جلوگيری  بدن-  مويرگ های  شدن  باز 
خون )ديابت(- از بين رفتن چربی بدن- افزايش ميزان خون 
افزايش  با  پمپاژ خون  برای  قلب  توان  افزايش  در عضالت- 
گردش خون- کاهش استرس و فشارهای روحی و روانی و... .

کوهنوردی در دوران کرونا
با شيوع ويروس کرونا و گسترش آن در سراسر دنيا، تمام ابعاد 
زندگی بشر تحت تاثير اين ويروس قرار گرفت. کوهنوردی 

از گونه های مختلف جانوری  شديد که 
و گياهی موجود در طبيعت ايران ، بهره 
از  عنوان  هيچ  به  می برند،  اقتصادی 
آن ها خريد نکنيد و مستندات موجود را 
سريعاً به يگان حفاظت از محيط زيست 

منطقه اطالع دهيد.
5- سعی کنيد در طول سفر از انتخاب 
راه های جديد خودداری کرده و به جای 
انتخاب  را  آمد  و  رفت  پر  مسيرهای  آن 
کنيد )راه هايی که قباًل از آن ها استفاده 
شده است.( تا کمترين ضرر و زيان را به 

طبيعت وارد نماييد.
درباره  مسافرت  از  قبل  کنيد  سعی   -۶
سفر  آنجا  به  می خواهيد  که  مکانی 
تا  باشيد  داشته  آگاهی  و  مطالعه  کنيد 
آن  ناياب  گياهی  و  جانوری  های  گونه 
مواجهه  هنگام  و  بشناسيد  را  منطقه 
بگذاريد.  احترام  آن ها  حقوق  به  آن ها  با 
خوب است بدانيد با يک سرچ ساده در 
اپليکيشن  و  ها  سايت  می توانيد  گوگل 
هايی بيابيد که شما را در اين امر ياری 

کنند.

سوم  جهان  کشورهای  بيشتر  در 
با  مناسب  برخورد  نحوه  ايران،  همانند 
آموزشی مدارس  طبيعت جزو دستورکار 
کودکان  اين  دليل  همين  به  نمی باشد، 
بهره کمی از ارتباط با طبيعت می برند. 
تأثيرات  آن ها  روان  سالمت  در  امر  اين 

منفی برجای می گذارد.
نتيجه گيری

لذتی دوستدار و سازگار  و  داشتن حس 
با محيط زيست، بهترين راه برای کمک 
به طبيعت است. روش های توصيه شده 
کاربردی  بسيار  سادگی  عين  در  باال 
هستند و همه افراد قادرند آن ها را انجام 
در  بزرگ  گامی  صورت  بدين  تا  دهند 
جهت حفاظت از طبيعت ايران و جهان 
 7 اگر  بکنيد  را  فکرش  شود.  برداشته 
ميليارد نفر به اين توصيه ها عمل کنند 

شرايط زمين چقدر بهتر خواهد شد!
محيط  که  است  اين  ما  وظيفه  حال 
آيندگان  به  تماشايی  و  متنوع  را  زيست 
ديگر  سال  هزار   10 تا  دهيم  تحويل 
فرزندانمان در يک روز بهاری آواز پرندگان 
برده  پاکی طبيعت لذت  از  و  را بشنوند 
و معنی زندگی را دريابند. مجمع فعاالن 
سازمان  يک  که  کشور  محيطی  زيست 
از  حفاظت  زمينه  در  فعال  نهاد  مردم 
حيوانات  از  حمايت  و  زيست  محيط 
فعال  های  کارت  صدور  با  می باشد 
دوچرخه  کوهنوردی،  زيست،  محيط 
حيوانات  حامی  و  گياهخواری  سواری، 
صحيح،  سازی  فرهنگ  با  تا  دارد  اميد 
و  درمراقبت  را  خود  نقش  بتوانند  همه 

نگهداری از محيط زيست ايفا کنند.

زيبايی  بسيار  نقاشی های  اتاق ها،  اکثر  سقف 
کشيده شده که به دوران قاجار باز می گردند. 
مبهوت  و  مات  که  زيباست  خانه  اين  آنقدر 
می توان  را  آن  اصلی  تاالر  شد.  خواهيد  آن 
دانست.  الملوک  زينت  خانه  بخش  زيباترين 
سقف تاالر، آينه کاری شده است و شيشه های 
به شما  را  از حياط  زيبايی  نمای  بزرگ قدی، 

نشان می دهند.
در  خانه  اين   : شيراز  الملوک  زينت  خانه  آدرس 

خيابان لطفعلی خان زند شيراز قرار گرفته است

بازمی گردد؛  از اسالم  قديمی به دوره ی پيش 
اما به علت محدوديت در کاوش ها زمان دقيق 
در  مسجد  بنای  ساخت  نيست.  مشخص  آن 
دومين  صفاری،  عمروليث  حکومت  دوران 
بين  يعنی  صفاريان  سلسله ی  فرمانروای 
هجری   ۲۸7 تا  قمری  هجری   ۲۶5 سال های 
در طول حيات مسجد  گرفت.  قمری صورت 
مرمت  بارها  آن  بنای   ، شيراز  عتيق  جامع 
قابل  قدمت  مرمت ها  اين  از  بسياری  که  شد 

دارند. توجهی 

نيز ازجمله فعاليت هايی است که با گسترش ويروس کرونا 
بايد به آن بيش از پيش توجه کرد و موارد بهداشتی را در 
آن مورد توجه قرار داد. از آن جايی که کوهنوردی به صورت 
يک فعاليت گروهی رواج دارد تجمع افراد و ارتباط آن ها به 
مدت طوالنی با يکديگر يکی از مهمترين عوامل گسترش 
ويروس  طرفی  از  است.  کوهنوردی  طول  در  کرونا  ويروس 
کرونا ممکن است در مراحل اوليه بيماری بدون هيچگونه 
نشانه ای در شخص بيمار وجود داشته باشد و به همين دليل 
افراد به ظاهر سالم نيز می توانند ناقل بوده و ساير افراد را 
آلوده کنند. از طرفی معموال کوهنوردی در محيط هايی با 
می شود  باعث  امر  همين  و  می گيرد  صورت  پايين  دمای 
بيشتری  زمان  مدت  کوهنوردی  محيط های  در  ويروس  که 
زنده بماند.با اين وجود برخی از کوهنوردان با داشتن تصوراتی 
غلط نسبت به اين ويروس بسيار سهل انگارانه رفتار می کنند. 

عده ای از افراد با اين تصور که کوهنورد ماهری هستند و تا 
به حال درگير صاعقه و بهمن نشده اند می گويند که ما به 
کرونا مبتال نخواهيم شد؛ اين باور غلط است چرا که ويروس 
کرونا يک بيماری همه گير است و هيچ يک از اقشار جامعه 
از ابتدا به آن مصون نيستند. گروهی ديگر معتقدند که کوه 
مبتال  کرونا  ويروس  به  فردی  اگر  حتی  و  است  شفابخش 
به  پاسخ  در  بهبود وی خواهد شد.  باعث  باشد، کوهنوردی 
اين دسته از افراد بايد گفت که در بسياری از بيماری ها اگر 
فعاليت های بدنی زياد شود ممکن است باعث تشديد بيماری 
شود. همچنين در بيماری های عفونی، فعاليت های جسمی 
باعث درگير شدن قلب و ريه شده و مشکالتی را ايجاد می کند 

که بيماری کرونا هم از اين موضوع مستثنا نيست.
کوهنوردی انفرادی در دوران کرونا

برخی  است  شده  همه گير  کرونا  شيوع  که  روزهايی  در 
قالب  در  يا  و  انفرادی  صورت  به  کوهنوردی  به  افراد  از 
نيز  امر  اين  که  آورده اند  روی  نفره  يا سه  دو  گروه های 
خالی از خطر نيست. اوال از آن جايی که ويروس کرونا در 
محيط آزاد و خارج از بدن انسان به مدت چند ساعت زنده 
می ماند، احتمال آلوده بودن مسير کوهنوردی که افراد از 
آن مسيرها گذر می کنند وجود دارد. ثانيا اگر فرض کنيم 
که تمام موارد بهداشتی در طول کوهنوردی رعايت شده 
و هيچگونه آلودگی در مسير وجود ندارد، از آنجايی که 
کوهنوردی همواره به صورت يک رشته گروهی شناخته 
به  کوهنوردی  رشته،  اين  کارشناسان  نظر  از  است  شده 
صورت انفرادی و يا به صورت گروه های کوچک، احتمال 
افزايش می دهد.  را  در طبيعت  موجود  خطرات طبيعی 
آمارها نيز نشان می دهد که آمار تلفات ناشی از حوادث 
کوهنوردی برای افرادی که به صورت انفرادی و يا در قالب 
گروه های کوچک به کوهنوردی پرداخته اند بسيار بيشتر 
از  است.  بوده  کوهنوردی  بزرگ  باشگاه های  و  گروه  ها  از 

طرف ديگر شايد فردی بدليل شرايط سنی، توان و ايمنی 
باالی بدنی، آثار کرونا را نداشته باشد، اما به صورت نهفته، 
ناقل آن باشد، و با حضور در طبيعت منجر به آلوده شدن 

محيط و درنهايت ساير افراد شود.
در دوران کرونا پياده روی ايمن تر از کوهنوردی

زندانی شدن در خانه ها و آپارتمان ها برای در امان ماندن 
از ويروس کرونا بی شک ظرف چند روز به يک کار بسيار 
خسته کننده تبديل می شود. به همين دليل کارشناسان 
عقيده دارند، پياده روی در طبيعت به صورت انفرادی و يا 
با گروه های کوچک با افراد نزديک ضمن رعايت حداقل 
حداقل  به  را  کرونا   ويروس  انتقال  متر، خطر   ۲ فاصله 

می رساند.
نکات  رعايت  پياده روی،  هنگام  در  فاصله  بر حفظ  عالوه 
بهداشتی که در ادامه گفته شده است نبايد فراموش شود.

با دستکش و ماسک از خانه خارج شويد
 تا حد امکان به چيزی دست نزنيد يا مطلقا با دستتان 

صورتتان را لمس نکنيد.
داشته  همراه  دست  کننده  ضدعفونی  ژل  خودتان  با 

باشيد.
آب همراه داشته باشيد و تا می توانيد مايعات بنوشيد.

اکوکمپ های کوهنوردی و راهکارهای مقابله با کرونا
پروتکل های  رعايت  ضمن  فعاليت ها  سرگيری  از  با 
فاصله  نامه  شيوه  نيز  کوهنوردی  فدراسيون  بهداشتی، 
گذاری اجتماعی و بهداشتی اکوکمپ های کوهنوردی در 

دوران شيوع کرونا را منتشر کرد.
طبق شيوه نامه ابالغ شده توسط فدراسيون کوهنوردی موارد 

زير در تمامی اکوکمپ ها بايد رعايت شود:
به  نفره  تک  ضدعفونی  مايع  اسپری  ورود  بدو  -در 
نياز  صورت  در  اقامت  مدت  در  و  شود  داده  کوهنوردان 

شارژ شود.

-اقامت در چادرها به صورت تک نفره باشد و به هيچ وجه 
افراد غريبه را هم چادر نکنند.

داده  ديگری  امکانات  هيچ  زيرانداز  از  غير  به  چادر  -در 
نشده و از ارائه ملحفه و پتو خودداری شود.

-بعد از خروج کوهنورد از اکوکمپ، تمامی محيط داخلی 
چادر، زيپ ها و قسمت های بيرونی چادر که معموال زياد 
لمس می شوند، ضدعفونی شده و سپس زيپ چادرها باز 

باشد تا تهويه صورت گيرد.
-درخصوص نحوه جمع آوری و تحليه زباله، نهايت دقت و 
حفاظت فردی رعايت شود و کيسه داخل سطل های زباله 

مرتبا تعويض شود.
-تمامی افراد شاغل و همچنين کوهنوردان از ماسک و 

دستکش استفاده کنند.
-تا حد امکان از حضور کوهنوردان در چادرهای غذاخوری 
جلوگيری شده و غذا به صورت اختصاصی در چادرها سرو 
شود. در غير اين صورت صندلی های غذاخوری حداقل با 
فاصله 1/5 متر چيده شده، سرو غذا به صورت شيفت 
ضدعفونی  مرتبا  غذاخوری  ميزهای  گيرد،  صورت  بندی 
و  کنند  استفاده  شخصی  ظروف  از  کوهنوردان  و  شوند 

شستشوی ظروف بر عهده خود شخص باشد.
-دمای پخت استاندارد مواد غذايی رعايت شود و تا حد 
امکان زنجيره انتقال گرم برای مواد غذايی تامين شود که 

تا زمان سرو در چادر غذاخوری گرم بماند.
و  فلزی  سطوح  روی  بر  کرونا  ويروس  ماندگاری  -بدليل 
استيل به هيچ وجه نبايد در تجهيزات موجود در اکوکمپ 
ازجمله ظروف غذا از جنس استيل و فلزی استفاده شود. 
کاهش  زمينه  در  گرفته  صورت  تدابير  تمامی  وجود  با 
خطرات کوهنوردی در دوران کرونا، بهترين راه ماندن در 
خانه و يا روی آوردن به ورزش هايی با خطرات کمتر به 

جای کوهنوردی می باشد.

ورزش کودکان
 در روزهای کرونایی

حفاظت از طبیعت در سفر

خانه زینت الملوک

ریاز ق ش ی ت ع ع ام د ج ج س م

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

اين موارد را جدی بگيريد
از کويرنوردی بين ساعات 10 صبح و ۴ بعد از ظهر اجتناب 
کنيد.دمای باال می تواند منجر به بيماری های زيادی برای 
کويرنوردان شود. ممکن است از نظر برخی افراد کويرنوردی 
چندان جالب به نظر نرسد اما اين فعاليت طرفداران خاص 
خود را دارد. کويرنوردی برای شما فرصتی در جهت  صخره 
عکس  همچنين  و  انگيز  نواحی شگفت  در  گردش  نوردی، 
برداری از مناظر متفاوت فراهم می کند. همانند ديگر ورزش 
های خطرناک در کويرنوردی نيز بايد جوانب احتياط  را رعايت 
کرد، به خصوص اگر مسيرهای ناهموار پيش روی شما باشد. 
اقدامات احتياطی معينی وجود دارد که همواره بايد آن ها را 

به خاطر سپرد.
۵ توصيه مهم و ايمنی برای کويرنوردی

۱.تمامی لوازم مورد نیاز را همراه خود ببرید
بنابراين  دارد  تفاوت  پارک  با گردش در  کويرنوردی  مشخصاً 
بايد آمادگی های الزم را کسب کرد.قبل از کويرنوردی ليستی 
از اقالم ضروری که بايد همراه داشت را تهيه کنيد.اين وسايل 
شامل تجهيزات ابتدايی و ايمنی می شوند.وسايلی که بايد 
زمان  و  هوايی  و  آب  مکان،شرايط  به  بستگی  داشت  همراه 
حرکت دارند.برای کوير نوردی بايد لوازم ضروری زير را به همراه 

قلبی قرار بگيريد با فاصله های زمانی کم، آب بنوشيد.
3.به طبیعت احترام بگذارید

ممکن است خلوتی کوير اين حس را به شما القا کند که 
مالک آن هستيد اما اين يک باور کاماًل غلط است.کوير زيست 
های  ها،عنکبوت  زنگی،کايوت  مارهای  مانند  موجوداتی  گاه 
بيوه،عقرب ها و انواع حشرات می باشد.تا زمانی که حضور 
شما برای اين موجودات خطری در پی نداشته باشد در معرض 
آسيب از جانب آن ها قرار نمی گيريد. بنابراين به عنوان يک 
کويرنورد متعهد از نزديک شدن بيش از حد به هرگونه حيوانی 
خودداری کرده و به آن ها صدمه نرسانيد  تا بدين طريق از 
مورد حمله قرار گرفتن پيش گيری کنيد. البته احتمال اين 
که به صورت تصادفی با اين موجودات برخورد کنيد نيز  وجود 

دارد به همين دليل بايد با روش های دفاعی آشنا شد.
۴-در صورت گم شدن چه اقداماتی باید انجام دهید

احتمال دارد که در کوير مسير خود را گم کنيد.عکس العمل 
سريع از جانب شما موجب وحشت می شود.سعی کنيد به 
خودتان مسلط باشيد.شيوه توقف کردن،فکر کردن،مشاهده 
بايد  کنيد.ابتدا  دنبال  کردن)STOP(را  ريزی  کردن،برنامه 
مسلط  خود  اعصاب  به  و  شده  آرام  اندکی  تا  کنيد   توقف 
و  داريد  همراه  که  وسايلی  کردن  برآورد  بعدی  شويد.مرحله 
استفاده از آن ها به بهترين صورت ممکن می باشد.سومين 
است. نجات  راه  يافتن  برای  اطراف  محيط  مشاهده  مرحله 

و  بعدی  قدم  برداشتن  برای  گيری  تصميم  مرحله   آخرين 

شما می توانيد يک کويرنورد  آماتور يا حرفه ای باشيد به 
کارشناسان  توسط  که  را  امنيتی  قواعد  نبايد  هرگز  هرحال 
مطرح شده اند ناديده گرفت.اگر از خطراتی که با آن مواجه 
کنيد. خودداری  کويرنوردی  از  هستيد  آگاه  شد  خواهيد 

کويرنوردی در نواحی دور افتاده ،هوای طوفانی و غيره مواردی 
هستند که بايد از آن ها اجتناب کرد.مهم نيست که اين موارد 
تا چه ميزان از نظر شما هيجان انگيز باشند اما می توانند 

شما را به در سر بياندازند.

داشته باشيد:
آب اضافه- غذای اضافه-نقشه و قطب نما- جعبه کمک های 
ايمنی-  باتری اضافه- لباس های  اوليه- چراغ قوه به همراه 
کرم ضد آفتاب- سوت و آينه برای استفاده در مواقع ضروری- 

چاقوی همه کاره
2.به طور مرتب مایعات بنوشید

هيچ چيزی مانند آب نمی تواند با گرمای کوير مبارزه کند.
هرگز نبايد بين ساعات 10 صبح و ۴ بعد از ظهر کويرنوردی 
کرد زيرا در اين ساعات تابش خورشيد شديدتر است.برای اين 
که گرما کمتر شما را آزار دهد همواره بايد به بدن آب برسانيد.

يک بسته هيدراتاسيون مناسب که حمل آن هم آسان است 
در حفظ مايعات بدن به شما کمک می کند. تقريباً  هر يک 
ساعت پياده روی در زير آفتاب موجب می شود  نصف يا يک 
ليتر از مايعات بدن را به دليل عرق کردن از دست بدهيد. 
در صورت پياده روی، روی يک سطح بلند و زير تابش شديد 
خورشيد اين مقدار می تواند به دو ليتر هم برسد. در صورت 
بی توجهی  به مشکالتی که کويرنوردی برای سالمتی ايجاد 
به  بگيريد  قرار  در شرايط خطرناکی  است  کند ممکن  می 
خصوص اگر تنها به کوير نوردی رفته  باشيد. بنا براين قبل از 
اينکه احساس تشنگی يا خستگی کرده و در معرض ايست 

ايد می  قرار گرفته  از موقعيتی که در آن  آگاهی کامل 
می  شناخته  آزاد  مناطق  عنوان  به  معموال  باشد.کويرها 
شوند بنابراين نبايد انتظار داشت که هميشه تلفن همراه 
از  اطرافيانتان   از  يکی  بايد  دليل  بدهد،به همين  آنتن 
جزئيات دقيق برنامه کوير نوردی شما اطالع داشته باشد 

تا در صورت گم شدن برای شما نيروی کمکی بفرستد.
۵.هیچ گاه خود را دست باال نگیرید

توصيه های مهم و ايمنی کوير نوردی
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صف

۱. برنج و ماکارونی
برنج و ماکارونی بعد از خيس شدن افزايش 
حجم پيدا خواهند کرد و حل شدن آن  ها 
درون آب زمان زيادی طول خواهد کشيد، 
بنابراين ريختن اين نوع مواد غذايی به درون 

فاضالب باعث انسداد لوله ها خواهد شد.
2. پوست تخم مرغ 

قطعات کوچک پوست تخم مرغ به قطعات 
بزرگتر می  چسبند و باعث ايجاد توده های 
بزرگتر می  شوند و در نهايت سبب انسداد 

فاضالب خواهند شد.
3. آرد 

تصور کنيد خميری درون لوله ايجاد شده 
اين  اجزای ديگر مواد غذايی درون  و  باشد 
که چنين وضعيتی  اند  گرفته  قرار  خمير 
در نهايت منجر به انسداد لوله خواهد شد.

۴. دارو ها 
را مسموم  آن  و  کرده  اشباع  را  آب  داروها، 
می  کنند. فيلتر های تصفيه آب می  توانند 

معايب:
که  کااليی  اگر  برق:  ۱.مصرف 
خريداری می کنيد در برچسب 
گرفته  پايينی  رتبه  خود  انرژی 
بر  بدی  هزينه  تواند  می  باشد 
روی قبض برق تان داشته باشد.

در  بايد  شما  فضا:  2.اشغال 
به  را  فضايی  خود  آشپزخانه 
اختصاص  ظرفشويی  ماشين 
دهيد. اگرچه مدل های روميزی 
و سايز مينی آن در بازار موجود 

هست.
شستشوی  در  متفرقه:  3.لوازم 
سيم،  خريد  جز  به  دستی 
اسکاچ و مايع ظرفشويی تقريبا 
به چيزهای ديگری نياز نيست. 
اما برای ماشين ظرفشويی بايد 
شوينده  يک  خريد  بر  عالوه 

رفع زردی دندان با فويل آلومينيوم
خميری  همراه  به  آلومينيومی  فويل  دادن  قرار 
موجب  و  دارد  بسياری  فوايد  دندان  روی  خاص 
درخشان و سفيد شدن دندان های شما می شود. 
بسياری از متخصصين بر اين باور هستند که اين 
کار روش درمانی بسيار موثری محسوب می شود.

تسكين درد مفاصل
 فويل آلومينيوم در درمان درد به خصوص در 
نقرس،  مفاصل(،  آرتريت)التهاب  مانند  مواردی 

سياتيک و درد پاشنه بسيار موثر است.
 در اين روش فويل را بر روی ناحيه دردناک قرار 
داده و با يک باند پزشکی آن را محکم کنيد، اين 
فويل بايد به مدت طوالنی در حدود يک شب تا 
صبح در طول روز بر روی محل درد باقی بماند. 
اين کار را برای مدت 10 تا 1۲ روز ادامه داده و 
سپس به مدت ۲ هفته به آن ناحيه استراحت 
دهيد. اگر درد همچنان ادامه داشت اين روش را 

تکرار و دوباره ۲ هفته آن را متوقف کنيد.
 از شر عالئم سرماخوردگی وآنفوالنزا خالص شويد

در فصل سرماخوردگی و آنفوالنزا درمان عالئم 
بدون استفاده از آنتی بيوتيک سالم ترين روش 
اين  انجام  برای  توانيد  است، شما می  درمانی 
روش پنج تا هفت اليه از فويل آلومينيوم را به 
دور پای خود بپيچيد و يک ساعت اجازه دهيد 
در همين شکل باقی بماند سپس به پای خود 
روند  اين  و  داده  استراحت  ساعت  دو  مدت  به 

دوباره تکرار کنيد.

پاهايتان را تميز نگاه داريد:
ها  باکتری  از  خالصی  برای  صابون  با  پاها  روزانه  شستشوی 
پاها در وان  بردن  پا بسيار مؤثر است. همچنين فرو  و بوی 
نمک فرنگی نه تنها باکتری ها را خواهد کشت، بلکه به آرام 

کردن عضالت نيز کمک خواهد کرد.
پا را خشک نگاه داريد:

پيش از پوشيدن جوراب يا کفش مطمئن شويد که پاهايتان 
خشک است، مخصوصاً اگر تازه از حمام آمده ايد. رطوبت بين 

انگشتان پا يکی از مقصران اصلی بوی پاست.
کفشی با تهويه  خوب بخريد:

چرم های طبيعی نسبت به پالستيک، الستيک يا چرم های 
هايی  کفش  حتی  دارند.  بيشتری  تنفس  قابليت  مصنوعی، 
که با سوراخ ها يا مواد خاصی طراحی شده اند تا قابل تنفس 

باشند، بهتر هم هستند.
به کفش هايتان استراحت دهيد:

اگر به کفشهايتان اجازه دهيد تا ۲۴ ساعت پس از اينکه آنها 
را پوشيديد، استراحت کنند، آنهابه خوبی هوا خورده و اکثر 

باکتری های بدش کشته خواهد شد.
جوراب های دافع رطوبت بپوشيد:

اند،  شده  ساخته  رطوبت  دافع  الياف  از  که  هايی  جوراب 
عرق را از سطح پوست دور می کنند، پس می تواند تبخير 
شود؛ البته به شرط اينکه کفش شما هم تهويه داشته باشد. 
پشم مرينوس، الفين، يا ترکيبات ميکروفايبر جزو مواد دافع 
رطوبت خوب بحساب می آيند. بصورت منظم جوراب هايتان 

را عوض کنيد.
جوش شيرين:

داخل  به  شيرين  جوش  چايخوری  قاشق  چند  پاشيدن 
بويش  شب  طول  در  تا  کرد  خواهد  کمک  آن  به  کفشتان، 
کاهش پيدا کند. اسپری دئودورانت هايی که بر پايه  جوش 
پا يا درون کفش نيز خيلی مؤثر خواهد  شيرين هستند به 

بود.
اسپری کردن سرکه:

به ميزان مساوی آب و سرکه را باهم مخلوط کنيد و آنرا به 
درون کفشتان اسپری کنيد تا باکتری ها کشته شوند. سپس 
حداقل 30 دقيقه قبل از اينکه کفش هايتان را بپوشيد، صبر 
از  بعضی  رنگ  تواند  می  مخلوط  اين  شود.  تا خشک  کنيد 
کفش ها را از بين ببرد، پس محطاتانه و فقط درون کفشتان 

اسپری کنيد.
بو را بپوشانيد:

ميتوانيد از پوست مرکبات، ورقهای خشک کن، چای کيسه 
ای، اسطوخودوس يا گياهان ديگر استفاده نماييد. تنها کاری 
که بايد بکنيد اين است که آنها را درون کفشتان، مخصوصاً 
شب  طول  در  تا  دهيد  اجازه  و  دهيد  قرار  پنجه  نواحی  در 

بمانند. همانجا 

راه پله: راه پله فضايی پر رفت و آمد در خانه 
است که زيبايی و کارآمدی آن اهميت زيادی 
است.  نرده  آن  های  زيبايی  از  يکی  دارد، 
دکوراسيون  خواهند  می  که  افرادی  امروزه 
شيک تری داشته باشند بدون شک از اجرای 
های  مکان  و  های  پله  راه  برای  چوبی  نرده 

استفاده می کنند. ديگر 
مزايای نرده چوبی

با طبيعت  -سازگاری 
-تنوع بی نظير آن 

-مناسب بودن برای انواع فضاها 
-تنوع رنگ چوب

-تنوع در طرح چوب
همگان  ی  عالقه  مورد  تاريخ  طول  در  چوب 
به  است.  ارزان  معموالً  و  جذاب  است.  بوده 
و  ها  طرح  در  و  است  متنوع  بسيار  عالوه، 
سبک های مختلفی ارائه می شود. برای نرده 
و  کند  می  کار  خوب  خصوصی  حريم  های 
می توانيد آن را به هر رنگی که دوست داريد 

دربياوريد. 
معايب نرده چوبی

و  احتياج دارد  زيادی  نگهداری  به  نرده چوب 
کننده  خسته  بسيار  تواند  می  آن  نگهداری 
به  بايد  بيشتر  محافظت  برای  باشد.  گران  و 
طور مرتب آن را تعمير يا لکه برداری کنيد. 
کند  می  بيشتر  را  چوب  خرابی  هوا  و  آب 

موادی که بايد در يک کمد نگهداری شوند و در معرض نور 
خورشيد نباشد:

- نان به بهترين شکل در يک جعبه نان محکم بسته با 
کمی نمک نگهداری می شود که باعث محافظت از آن در 
قالب می شود. اگر يک نان را در کيسه سوپر مارکت ها 
بگذاريد، نرم خواهد ماند، اما يک فرصت بزرگ وجود دارد 

که ظرف چند روز آن را با قالب بپوشانيد.
کيسه های پالستيکی اجازه نمی دهند نان »نفس بکشد« 
و رطوبت بااليی را ايجاد می کنند که قارچ ها واقعاً دوست 
دارند. با اين حال، نگه داشتن نان در يخچال نيز بهترين 
ايده نيست زيرا، در دماهای پايين تر، آب آن به طور قابل 
توجهی سريعتر تبخير می شود و بنابراين نان خيلی سريع 

کم رنگ می شود.
نان را به مدت طوالنی نگهداری کنيد،  -اگر می خواهيد 

می توانيد آن را در فريزر بگذاريد. ۴-۶ ماه تازه می ماند.
- انبار کردن شکالت آسان است. بهتر است در مکانی سرد 
و تاريک نگهداری شود. و نبايد آن را در يخچال بگذاريد. 
اختالف دما منجر به ظهور مقداری آب تغليظ شده روی 
سطح می شود که به پالک سفيد تبديل می شوند. اين 
واقعاً روی طعم تأثير نمی گذارد، اما باعث می شود شکالت 

بسيار غير جذاب باشد.
ندارد.  خاصی  ماندگاری  عسل  که  است  اين  بر  اعتقاد   -
مهمترين  کنيد.  ذخيره  هميشه  برای  توانيد  می  تقريباً 
چيز اين است که به درستی آن را ذخيره کنيد. شما بايد 
عسل را در مکانی سرد و تاريک نگه داريد، اما نه يخچال. 
خواص  از  برخی  و  بزند  شکرک  است  ممکن  يخچال  در 

خوب آن از بين برود.
نور  از  دور  به  و  اتاق  دمای  در  بايد  زيتون  -روغن 
اما آن را درون يخچال  مستقيم خورشيد ذخيره شود. 

های  ميکروارگانيسم  و  رسوبات  از  را  آن 
مختلفی پاک کنند اما هيچ فيلتر تصفيه 

ای قادر به جدا کردن دارو از آب نيست.
۵. زباله های ساختمانی

زباله های ساختمانی مانند خرده نان و يا 
سنگ ريزه ها باعث انسداد لوله می  شوند. 
وقتی قطعات بزرگ تر لوله را مسدود کنند، 
ديواره های  و  ها  آن   روی  قطعات کوچکتر 
زمان  گذشت  با  و  می  شوند  مستقر  لوله 
باعث ايجاد مشکالت جدی تر خواهند شد.
6. برچسب های مختلف روی ميوه و قوطی ها

حتی اگر اين برچسب ها بسيار کوچکند، 
آن ها را درون سطح زباله بريزيد و از ورود 
اين  کنيد.  جلوگيری  فاضالب  به  شان 
و  هستند  چسب  با  همراه  ها  برچسب 
زيادی  زمان  مدت  آب  درون  ها  آن  انحالل 

می  طلبد.
7. مو 

اصلی  بلند،  و  نوع ضخيم  از  ويژه  به  موها 

جالدهنده  مايع  يک  مناسب، 
تهيه  نيز  ظرفشويی  نمک  و 

کنيد.
اين ماشين  عموما  ۴.سر و صدا: 
ندارند.  زيادی  ها چندان صدای 
جرم  را  ها  آن  درست  اگر  اما 
سرويس  يا  و  نکنيد  گيری 
دهی آن را انجام ندهيد به مرور 
استهالک پيدا می کند و سر و 

صدای آن زياد می شود.
از  برخی   ، مواقع  بعضی  5.در 
مواد زائد غذايی سرسخت حتی 
پس از تميز کردن با استفاده از 
ظروف  روی  ظرفشويی  ماشين 
 ، اين  بر  مانند.عالوه  می  باقی 
چاقوها  مانند  ظروف  از  برخی 

ترين و شايع ترين دليل انسداد لوله های 
حمام هستند. رشته های مو در هم تنيده 
بزرگ  های  توده   ايجاد  سبب  و  می  شوند 
را  ديگر  های  چيز  بسياری  و  شد  خواهند 
درون لوله حمام در خود گرفتار می  کنند.

8. فيلتر سيگار 
فيلتر سيگار بعد از خيس شدن متورم شده 
و افزايش حجم پيدا خواهد کرد و می  تواند 
موجب انسداد لوله آب شود. همچنين مواد 
موجود در فيلتر سيگار مانند نيکوتين در 
آب حل شده و آن را مسموم خواهند کرد 
و فيلتر های تصفيه آب قادر به پاک کردن 

اين مواد مضر از آب نيستند.
۹.  روغن

روغن  ريختن  از  ظروف  شستشوی  هنگام 
داری  خود  فاظالب  درون  ظروف  بر  مانده 
آب  نشدن  رد  و  گرفتگی  باعث  زيرا  کنيد. 
ميشود که در نهايت موجب ايجاد بوی بد 

می شود .

را  ها  قابلمه  و  ريز  ظروف   ،
ظرفشويی  ماشين  با  نميتوان 
تعداد  اگر  شست.همچنين 
تميز  برای   ، شود  زياد  ظروف 
الزم  بيشتری  زمان  آنها  کردن 

است.
مزايا: 

ماشين  در  آب:  ۱.مصرف 
ظرفشويی مصرف آب به ميزان 
پيدا  کاهش  ای  مالحظه  قابل 

می کند.
ظروف  چون  ظروف:  2.تمیزی 
 )70 الی   ۴0( باالتری  دمای  در 
درجه شسته می شوند بسياری 
به  ها  چربی  و  ها  ميکروب  از 
سهولت از بين می روند. و اثری 

بر روی ظروف  نامطبوع  بوی  از 
باقی نخواهد ماند.

اند  دريافته  محققان  3.نظافت: 
کثيف ترين شیء در آشپزخانه 
آن  است.  ظرفشويی  »اسکاچ« 
دو  هر  کنند  می  توصيه  ها 
هفته يک بار اسکاچ ظرفشويی 
از  استفاده  با  کنيد.  تعويض  را 
ماشين ظرفشويی شما ديگر از 

اين مشکالت رهايی می يابيد.
تنها  وقت:  در  جویی  ۴.صرفه 
از  ظرفشويی  ماشين  که  وقتی 
ته  ريختن  دور  گيرد  می  شما 
در  ظروف  چيدن  غذاها،  مانده 
آوردن  در  و  ظرفشويی  ماشين 
الزم  ديگر  پس  هاست.  آن 
صرف  طوالنی  مدت  نيست 

شستشوی آن ها کنيد.

متوجه  است  ممکن  زياد  رطوبت  دليل  به  و 
پوسيدگی يا تاب برداشتن آن شويد. موريانه 
ها و ساير آفات نرده چوبی  می توانند منجر 

به هجوم مخرب آن ها به چوب شوند.
نكات قابل توجه در هنگام خريد نرده چوبی 

در خريد نرده چوبی بايد به مواردی همچون 
جنس و کيفيت چوبی که در راه پله و يانرده 
حتما  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  چوبی 
الزم است تا توجه الزم را داشته باشيد. چوب 
ها  نرده  ساخت  و  طراحی  در  مختلفی  های 
کار  برای  هرکدام  که  شود  می  گرفته  بکار 
قيمت  البته  صد  و  است  مناسب  قسمتی  و 

های متفاوتی را نيز دارا می باشند.
برای طرح نرده چوبی راه پله جهت جلوگيری 
زيبايی  افزايش  همينطور  و  سقوط  خطر  از 
تزيينات  يا  و  شکسته  خطوط  از  ظاهری 
و  باشيد  ساختارشکن  کمی  کنيد.  استفاده 
از نرده های موازی و کنار هم فاصله بگيريد. 
ايجاد فضا هم  اين نرده ها برای تزئين و  از   
استفاده می کنند که اصوال طراحی آن يا به 
صورت منبت کاری می باشد و يا اينکه کنده 
روش  دهند.  می  انجام  آنها  روی  بر  کاری 
و  ماشينی  صورت  به  ها  طراحی  اين  انجام 
دستی می باشد، که اگر دستی باشد زيبايی 
فضای  با  نرده  طرح  است.  بيشتر  بسيار  آن 

باشد. بايد هماهنگ  داخلی ساختمان 

قطعات  تشکيل  به  منجر  پايين  دمای  ندهيد:  قرار 
شود. می  روغن  در  سفيد 

- برای اينکه پياز و سير تازه برای مدت طوالنی تازه نگه 
داشته شوند، آنها را به بهترين شکل در يک محل خشک و 
سرد قرار بدهيد، به عنوان مثال يک جعبه کوچک در کمد 
يا کابينت. اگر پياز زيادی داريد، می توانيد آنها را داخل 

توری به يکديگر گره بزنيد و آويزان نگه داريد.
-پياز و سير در يخچال سريعتر خراب می شوند، بيشتر به 

اين دليل است که همه آن ها در يک جا قرار می گيرند.
يک  روی  يا  آشپزخانه  قفسه  در  توانند  می  که  چيزهايی 

ميز نگهداری شوند:
ميز  روی  درست  توان  می  را  مرکبات  ساير  و  -پرتقال 
شوند.  نمی  خراب  زودی  به  آنها  کرد.  نگهداری  آشپزخانه 

حرارت  درجه   - نکنيد  استفاده  يخچال  از  کار  اين  برای 
پايين ميوه باعث می شود مزه ی ميوه بهتر بماند و برای 

سالمتی شما مفيد باشد.
- ذخيره آووکادو کار سختی است. اگر ميوه رسيده است 
، می توانيد آن را در يخچال نگه داريد زيرا درجه حرارت 
پايين باعث می شود که از بد شدن آن جلوگيری شود. اما 
اگر ميوه هنوز به طور کامل نرسيده باشد، نبايد آن را در 
يخچال نگه داريد زيرا سرما باعث کند شدن روند رسيدن 

می شود.
-خيار ممکن است در يخچال نگهداری شود، اما فقط برای 
چند روز. دمای پايين باعث می شود خيارها خيلی سريع 
پوسيده شوند. برای اينکه هرچه بيشتر سبزيجات تازه نگه 
داشته شود، بايد آن را در خارج از يخچال نگه داريد. خيار را 
هميشه قبل از مصرف بشوييد زيرا سريع پير می شود. اگر 
می خواهيد سبزيجات را به مدت طوالنی نگهداری کنيد. 
آنها را خشک کنيد و اطراف آن را دستمال بپيچيد و درون 

يخچال قرار بدهيد.
-بادمجان فقط قادر به تحمل درجه حرارت پايين نيست. 
ويژگی  همه  و  شوند  می  نرم  سبزيجات  اين  يخچال،  در 
های خوب خود را خيلی سريع از دست می دهند.  بهتر 
است در دمای خنک اتاق و به دور از نور مستقيم خورشيد 

نگهداری شوند.
-اگر واقعاً می خواهيد گوجه فرنگی را درون يخچال قرار 
دهيد، اين کار را نکنيد که باعث می شود طعم طبيعی 
خود را از دست داده و آنها را بی مزه بخوريد. هوای سرد روند 
رسيدن طبيعی گوجه فرنگی را کند می کند و غشاهای 
نازک داخل آنها را از بين می برد. اين همان چيزی است که 
گوجه فرنگی را آبدارتر می کند. آنها بايد در يک محفظه 
شوند.  نگهداری  اتاق  دمای  در  مناسب  تهويه  با  جعبه  يا 

مواردی که به بهترين وجه در يخچال ذخيره می شوند:
-تخم مرغ نبايد در درب يخچال نگهداری شوند زيرا اختالف 
قابل توجهی  به ميزان  را  دما در واقع ماندگاری تخم مرغ 
کاهش می دهد. تخم مرغ ها را از ظروفی که در آن فروخته 
تر  زمان طوالنی  مدت  برای  آنها  تا  کنيد  می شوند، جدا 

تازه بمانند.
بروز  باعث  است  زياد ممکن  و درجه حرارت  زياد  -رطوبت 
اشکاالت و ظاهر آرد شود و برای مصرف غيرممکن خواهد 
يخچال  در  که  است  بسته  کوزه  يک  گزينه  بهترين  شد. 
تا ۶5 درجه  بايد بين 50  يا کمد نگهداری می شود. دما 

فارنهايت باشد.
- بهتر است از آجيل در برابر نور خورشيد، رطوبت و دمای 
زياد محافظت شود. آنها را بايد در يخچال نگهداری کنيد. 

به اين ترتيب، آنها را می توانيد تا ۹ ماه نگه داريد.
نگهداری  يخچال  در  بايد   ، جعفری  برخالف  کرفس   -
شود. اما آن را در پاکت پالستيکی قرار ندهيد، زيرا باعث 
فويل  از  توانيد  می  وجود  اين  با  شود.  می  آن  پوسيدگی 

آلومينيومی استفاده کنيد.

کاربردهای
 فویل آلومینیومی

تکنیک های موثر 
 برای برطرف کردن بوی بد پا

چیزهایی که هرگز نباید درون لوله فاضالب ریخت

مزایا و معایب خرید ماشین ظرفشویی

مزایا و معایب نرده راه پله چوبی
 در معماری داخلی منزل!

راهنمای نگهداری از مواد غذایی

استفاده از شاخه های خشک
يکی از راحت ترين و در عين حال ارزان قيمت 
پاييزی  برای  توانيد  می  که  هايی  ايده  ترين 
بگيريد  کار  به  خود  منزل  دکوراسيون  کردن 
است.  درختان  خشک  های  شاخه  از  استفاده 
از شاخه های ظريف  توانيد  کار می  اين  برای 
و نازک کمک بگيريد و آنها را به خانه هايتان 
و  ها  برگ  با  پاييزی  درختان  معموال  بياوريد. 
ميوه های نارنجی رنگ خود می توانند فضای 
خانه شما را بسيار گرم و پاييزی کنند. شما می 
توانيد از اين شاخه ها برای فضاهای مختلفی 
ميز  روی  شومينه،  روی  شلف،  داخل  همچون 

کنسول و... استفاده نماييد.
استفاده از شمع در خانه

 پاييز، بهترين فرصت است تا به سراغ اين شمع 
پاييزی  دکوراسيون  آنها  کمک  با  و  برويد  ها 
شمع  از  استفاده  کنيد.  طراحی  را  خود  منزل 
در دکوراسيون منزل راه های متفاوتی دارد که 
عالوه بر يک چيدمان ساده و مرسوم می توانيد 

ميوه ساده نيز استفاده کنيد و فانوس خود را بر 
روی آن قرار دهيد. برای تکميل اين مجموعه، 
کدو حلوايی و برگ های پاييزی نيز به کمک 
شما خواهند آمد. قرار دادن اين وسايل تزئينی 
تواند  می  شما  خانه  نشيمن  از  ای  گوشه  در 
عين  در  و  راحت  متفاوت،  پاييزی  دکوراسيون 

حال ارزانی را برای شما فراهم کند.
شاخه گندم

هايی  المان  ديگر  از  نيز  گندم  های  شاخه 
هستند که می توانند حس و حال پاييزی را در 

خانه شما فراهم کنند. 
پيدا کردن اين شاخه ها نيز اصال کار سختی 
را  آنها  از  تعدادی  نيست. فقط کافی است که 
جمع و دسته کنيد و داخل يک گلدان زيبا و 
ترجيحا پاييزی قرار دهيد. در اين ايده هم می 
برگ  از  گفته شده  موارد  ساير  توانيد همچون 
پاييزی، شمع و... نيز استفاده کنيد و محموعه 

پاييزی خود را تکميل نماييد.
گل و گياه پاييزی

با  گياهانی  سراغ  به  توانيد  می  کار  اين  برای 
آنها درون يک  برويد و  نارنجی  گل های زرد و 
گلدان زيبا قرار داده و در گوشه ای از خانه تان 

به سراغ آنها برويد.
عالوه بر اين شما می توانيد يک سينی حصيری 
و يا چوبی که بيشترين شباهت را به حس و 
را  زيبايی  شمع  و  برداريد  نيز  دارد  پاييز  حال 
درون آن قرار دهيد. در کنار آن نيز کدو حلوايی 
می  نيز  پاييزی  های  برگ  يا  و  گردو  کوچک، 
را  شما  پاييزی  تزئينی  سينی  وسايل  توانند 
تکميل کنند. قرار دادن اين سينی پاييزی بر 
روی ميز جلو مبلی، ميز کنسول و... می تواند 
حس و حال پاييزی بی نظيری را در خانه شما 

ايجاد کند.
فانوس پاييزی

المان هايی است که  از  فانوس نيز يکی ديگر 
می تواند چيدمان پاييزی خانه شما را تکميل 
کند. اگر در خانه تان فانوسی قديمی داريد که 
سال ها در انباری مانده و نمی دانيد با آن چه 
کنيد بهترين فرصت است که به سراغ آن برويد 

و دستی بر سر و روی آن بکشيد.
کافی است که مانند اين تصوير از يک جعبه 

چيدمان کنيد.
کوسن

پاييزه  های  طرح  يا  و  رنگ  با  هايی  کوسن  از 
استفاده کنيد و آنها را بر روی کاناپه و مبلمان 
فضاهايی  در  آنها  از  دهيد.  قرار  خود  نشيمن 
به  صرفا  و  نکرده  استفاده  پذيرايی  همچون 

دکوراسيون نشيمن اکتفا کنيد.
شال مبل

زيبايی  پاييزه  توانيد شال مبل های  شما می 
را تهيه کنيد و آنها را بر روی مبلمان نشيمن 

خود قرار دهيد.
روتختی پاييزی

بهترين فضاها  از  اتاق خواب، يکی  دکوراسيون 
برای آن است که از دکوراسيون پاييزی بهره مند 
بنابراين کافی است که به سراغ روتختی  شود. 
خواب  اتاق  دکوراسيون  و  برويد  پاييزی  هايی 

پاييزه خود را نيز طراحی کنيد.
رنگ آميزی ديوار

الزم نيست که تمامی ديوارها را به رنگ پاييزی در 
آوريد، بلکه شما می توانيد به سراغ يک ديوار تکی 
در دکوراسيون نشيمن خود برويد و آن را به يکی از 

رنگ های پاييزی در آوريد.

ايده هاي جالب براي فصل پاييز در خانه
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اعداد بدن خود را مدیریت کنید

بين  قوی  ارتباطی  می دهد  نشان  تحقيقات 
باال،  خون  فشار  مانند  شرايطی  و  آلزايمر 
بيماری های  و   ۲ نوع  ديابت  باال،  کلسترول 
درگير  از  افراد  از  بسياری  دارد.  وجود  قلبی 
بودن بدون با اين اعداد باال خبر ندارند. معاينه 
و آزمايش منظم می تواند شما را از اين شرايط 

مطلع کند.

وزن خود را بررسی کنید

اينکه می تواند زمينه ساز  بر  اضافه وزن، عالوه 
يک  باشد،  شما  بدن  در  بسياری  مشکالت 
محسوب  نيز  آلزايمر  برای  خطرساز  عامل 
که  داده  نشان  بسياری  مطالعات  می شود. 
چاقی می تواند مغز را به گونه ای دچار تغيير 

کند که احتمال ابتال به آلزايمر افزايش يابد.

ورزش کنید
خون  اندک،  حتی  ورزش،  و  تمرين  هنگام 
بيشتری به مغز می رود که باعث سالمت مغز 
می شود. حداقل 30 دقيقه ورزش در روز شما را 

به هدف خود يعنی دوری از آلزايمر، می رساند.

ذهن خود را به چالش بکشید

و  می دهند  ادامه  يادگيری  به  که  افرادی 
همچنان اجتماعی هستند ممکن است کمتر به 

بيماری آلزايمر مبتال شوند.

کمربند و کاله ایمنی استفاده کنید

تصادف در ماشين آن هم زمانی که کمربند ايمنی 
خود را نبسته ايد، يا افتادن از روی موتورسيکلت 
ممکن  نداريد،  سر  به  وقتی کالهی  دوچرخه  و 
است صدمه و ضربه ای به سر و مغز شما وارد کند 
که سال ها بعد باعث بيداری آلزايمر در شما شود. 
عالوه براين ها، محيط زندگی خود را از عواملی 

که باعث سقوط، صدمه و آسيب به مغز می شود، 
يا فرشی  پاک کنيد. يک جسم معلق در خانه، 
بدون محافظ چسبنده از نمونه عوامل خطرساز 

در محيط زندگی شما هستند.

دخانیات را کنار بگذارید

مخدر  ماده  هر  از  بيش  سيگار  مصرف  اگرچه 
کرده  پيدا  عموميت  افراد  ميان  در  ديگری 
است، اما بايد بدانيد که مصرف هر نوع توتون و 
تنباکويی می تواند زمينه بروز بيماری آلزايمر در 

شما را فراهم کند.

سالم بخورید

باشيد که در آن  يک رژيم غذايی سالم داشته 
سبوس دار،  غالت  سبزيجات،  و  ميوه ها  انواع 
پروتئين بدون چربی و لبنيات کم چربی ليست 
شده باشد. اين رژيم غذايی شما را از خطر ابتال 
به آلزايمر و چندين بيماری خطرناک ديگر دور 
روغن،  در  موجود  اشباع شده  چربی  می کند. 
گوشت ها و لبنيات پرچرب، قندهای اضافه شده، 

کربوهيدرات، نمک و الکل را محدود کنيد.

زمان  هر  در   1۹ کوويد  بيماری  پذيری  انتقال 
و هر مکان ممکن است بسيار متغير باشد. نوع 
شدن  غالب  درحال  که   1۹ کوويد  ويروس   G
انتقال  دارای  است  جهان  نقاط  از  بسياری  در 
دانشگاه  از  نقل  به  است.  سريع تری  و  آسان تر 
علوم پزشکی تهران، محققان دانشکده بهداشت 
اين  به  پاسخ  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
پرسش که قدرت سرايت پذيری ويروس کرونا 

چقدر است، به بررسی اين موضوع پرداخته اند.
اخيراً برخی از کارشناسان ادعايی را مطرح کرده اند 
که سرايت پذيری ويروس کرونا در دنيا 10 برابر 

چای سبز را در اين مواقع 
نخوريد

زمان نوشيدن چای سبز بسيار مهم است؛ به 
بيشتر  آن  نوشيدن  اوقات  برخی  که  گونه ای 
بايد  بنابراين  است،  مضر  باشد  مفيد  آنکه  از 
اوقات که در اين گزارش به آن اشاره  برخی 

می شود از نوشيدن چای سبز پرهيز کرد.
پيش از خواب 

شما  می بريد،  رنج  بی خوابی  مشکالت  از  اگر 
بنوشيد.  سبز  چای  خواب  از  پيش  نبايد 
علی رغم آنکه اين چای به خواص آرامبخشی 
معروف است، اما مشوق مناسبی برای خواب 
و  بوده  کافئين  ماده  حاوی  زيرا  نيست، 
را کاهش دهد که  ترشح ميالتونين  می تواند 
مناسب  و  راحت  خواب  از  مانع  موضوع  اين 

خواهد بود.
هنگام بيدار شدن از خواب 

نوشيدن  می کرديد  گمان  حال  به  تا  شايد 
به  منجر  می تواند  خالی  معده  با  سبز  چای 
غذا  ساز  و  سوخت  و  متابوليسم  فرآيند  آغاز 
شود، اما واقعيت غير از اين است؛ به گونه ای 
که آنتی اکسيدان قوی و بوليفينول موجود در 
افزايش می دهد که  را  چای سبز اسيد معده 
معده  ناراحتی  باعث  است  ممکن  حالت  اين 

شود.
بالفاصله پس از استفاده دارو 

خوردن دارو همراه و يا پس از نوشيدن چای 
شيميايی  مواد  ترکيب  و  بوده  زيانبار  سبز 
ترش  موجب  سبز  چای  با  داروها  در  موجود 
توصيه  هميشه  بنابراين  می شود؛  کردن 
می شود داروهايتان را فقط با آب ميل کنيد. 

همراه يا پس از غذا خوردن 
چای سبز به فرآيند هضم غذا کمک می کند، 
اما اگر شما همراه غذا يا بالفاصله پس از آن 
عناصر  جذب  از  مانع  بنوشيد  را  چای  اين 
غذايی برای بدن شده که در درازمدت منجر 
به کمبود بسياری از مواد مغذی و مورد نياز 
وعده  بين  دست کم  شد؛  خواهد  بدنتان  در 
غذايی و نوشيدن چای سبز يک ساعت فاصله 

بيندازيد.

کشک زياد بخوريد!

پروتئين کشک سيستم ايمنی را تحريک و به 
و  کرده  کمک  ارزشمند  آنتی اکسيدان  ايجاد 
راديکال های آزاد را نابود و در سم زدايی عوامل 
و عملکرد شناختی  سرطان زا شرکت می کند 
بهبود  استرس  از  پذير  آسيب  بيماران  در  را 

می بخشد.
و  بدن  عضالنی  توده  افزايش دهنده  کشک 
افزايش دهنده سطح سالمتی و تسريع کننده 

بهبودی بدن بعد از بيماری است.

شده است و اين افزايش به دليل جهش آن از نوع 
D به نوع G است. سرايت پذيری يا قدرت سرايت 
از نظر علمی به معنی قابليت انتقال بيماری از يک 
شخص به شخص ديگر است و يکی از ويژگی های 
بيماری  هر  شناسی(  گير  )همه  اپيدميولوژيک 
واگيرداری بشمار می رود. همچنين عفونت زايی به 
قابليت ايجاد بيماری توسط يک عامل بيماری زا 

)در اينجا ويروس کرونا( گفته می شود.

بی عالمت،  افراد  از  کرونا  انتقال  احتمال 
شایع تر از حد تصور 

بررسی شواهد موجود نشان می دهد که به دليل 

وجود تعداد زيادی موارد ناشناخته و شناسايی 
نشده )اعم از بيماران بدون عالمت و بيماران در 
منزل و بدون تست(، محاسبه دقيق افراد مبتال 
به اين بيماری غيرممکن است. به همين دليل 
محاسبه بسياری از شاخص های همه گير شناسی 

اين بيماری دارای خطا و کم شماری است.
اگر ميزان انتقال پذيری يک بيماری بيشتر از 
يک باشد، يعنی هر نفر بيمار بيش از يک نفر را 
آلوده کند، انتظار می رود که بيماری در جامعه 
افزايش يابد و اگر اين عدد کمتر از يک باشد، 

بيماری در جامعه کاهش می يابد.
به  آلوده  افراد  که  می دهند  نشان  بررسی ها 
بيشتری  ويروس  مقادير   ،G نوع  ويروس 
پخش می کنند و تعداد افراد بيشتری را آلوده 
می کنند. همچنين مقدار ويروس نوع G توليد 
شده در بدن بيماران بيشتر از نوع D است. اما 
هنوز شواهدی مبنی بر شديدتر بودن بيماری 

ايجاد شده توسط نوع G وجود ندارد.
در نتيجه انتقال پذيری بيماری کوويد 1۹ در 
هر زمان و هر مکان ممکن است عددی پويا و 
بسيار متغير باشد. نوع G ويروس کوويد 1۹ 
نقاط  از  بسياری  در  شدن  غالب  حال  در  که 
جهان است دارای انتقال آسان تر و سريع تری 

است.

نوع G ويروس کوويد ۱۹ دارای انتقال آسان تر و سريع تر است

عوامل موثر در جلوگیري از آلزایمر

افراد  به  کافی  خواب  مطالعه،  يک  نتايج  طبق 
کمک می کند تعادل عاطفی را حفظ کرده و از 

مسائل خوب زندگی لذت ببرند.
محققان دريافتند بعد از خواب ناکافی، قابليت 
چالش های  با  رويارويی  در  افراد  مثبت نگری 
احساسی کاهش می يابد. حتی آنها کمتر قادر به 
لذت بردن از تجارب مثبت زندگی شان هستند.

آنها می گويند: »وقتی افراد شرايط مثبتی مانند 
در آغوش گرفتن يا گذراندن وقت در طبيعت 
را تجربه می کنند، معموالً در آن روز احساس 
بهتری دارند. اما متوجه شديم که وقتی فردی 
کمتر از ميزان معمول خود می خوابد، احساس 
خوب زيادی از وقايع مثبت زندگی اش ندارد.«

استرس با طيف وسيعی از اثرات مضر همراه است و 
با آسيب های ناشی از کمبود خواب همراه می شود.

محققان مشاهده کردند در زمان کمبود خواب، 
مثبت  احساس  توانايی کمتری در حفظ  افراد 
حفظ  استرس،  تجربه  هنگام  داشتند.  بودن 
وقتی  و  بود.  آنها دشوارتر  برای  عاطفی  تعادل 
يا  شادی  احساس  می افتاد،  خوب  اتفاقات 

خوشحالی شان کمتر می شد.

عوارض زیاد خوابیدن
افراد بيش  سردردهای صبحگاهی: زمانی که 

تعادل  ميخوابند  روز  شبانه  در  طبيعی  حد  از 
سروتونين بهم ريخته که اين تغييرات در نهايت 

منجر به سردردهای صبحگاهی خواهد شد.

ضعف قوای جسمانی: بی تحرکی تا حد بسيار 
زيادی استقامت بدن فرد را کاهش ميدهد که 
در نتيجه اين اتفاق خستگی مفرط را به همراه 

خواهد داشت.

 پوکی استخوان: بی تحرکی را می توان يکی 
درون  مواد  بازجذب  افزايش  در  موثر  عوامل  از 

استخوان ها دانست که در نهايت  اين امر می 
تواند منجر به بروز پوکی استخوان شود.

بیماریهای قلبی: طبق مطالعات صورت گرفته 
هر دو روز بی تحرکی يک  بار در دقيقه ضربان 
قلب فرد را افزايش ميدهد هرچند اين يک بار 
نداشته  چندانی  اهميت  ابتدا  در  شايد  افزايش 
دفعات ضربان  تعداد  افزايش  و  تکرار  اما  باشد، 
قلب سبب خواهد شد تا ميزان حجم خون در 
بدن فرد کاهش يابد و به دنبال آن مقدار خون 
حامل اکسيژن در بدن نيز کم شود که اين امر 
دنبال  به  را  قلبی  مشکالت  فرد  برای  ميتواند 

داشته باشد.

فواید و مضرات خواب!

درباره  نورولوژيست  و  اعصاب  و  مغز  متخصص 
عواملی که بر رشد مغز کودک تاثير مثبت دارند، 

توضيح داد.
و  اعصاب  و  مغز  متخصص  عليپور  سياوش 
فرد  فرايند رشد مغز  نورولوژيست  در خصوص 
در دوران کودکی اظهار کرد: رشد مغز در دوران 
کودکی به نسبت ساير سالهای ديگر زندگی افراد 
جامعه ميتواند تاثير بسزايی در آينده افراد بگذارد 
روابط  جمله  از  بسياری  عوامل  با  فرآيند  اين  و 
کودک و تجربيات او با همنوعان و همساالن خود 
و البته محيطهايی که کودک در آن قرار می گيرد 

ميتواند تحت تاثير باشد.
والدين توجه داشته باشند از سنين کودکی انواع 
يادگيری  زبان،  انواع  يادگيری  جمله  از  مهارت 
در  را  خواندن  کتاب  کردن،  ورزش  موسيقی، 
برنامه ريزيهای کودکان خود قرار دهند، زيرا اين 
موارد ميتواند در رشد مغز آنها حائز اهميت باشد.

می دهند  نشان  مغزی  اسکن   های  از  نمونه هايی 
مغزی  قدرت  خردسال  کودکان  و  نوزادان  که 
واقع  در  دارند.  بزرگساالن  از  بيشتر  بار  چندين 
آنها از هر دو نيم کره  مغزی خود استفاده می کنند 

پژوهشگران در بررسی جديد خود متوجه نقش 
سيستم ايمنی بدن را در پيشگيری از افسردگی 
آنها دريافتند که  و حفظ سالمت روحی شدند. 
يک واکنش خودايمنی التهابی در سيستم عصبی 
مرکزی شبيه به آنچه در بيماری هايی مانند ام اس 

برخی افراد به جای استفاده از رنگ مو که ميتواند 
پيامدهای منفی برای مو داشته باشد، از حنا برای 
رنگ موی خود استفاده ميکنند، اما آنچه بسياری 
از مردم از آن بی اطالع هستند، فوايد فراوان حنا 

برای سالمتی و جنبه درمانی آن است.
نخستين مورد از فوايد حنا درمان سردرد است، 
سر  جلوی  قسمت  در  را  حنا  ميتوانيد  بنابراين 

قرار دهيد تا درد آن تسکين يابد.
حنا همچنين بيماريهای قارچی را در کل بدن از 
بين ميبرد، پس با قرار دادن حنا روی انگشتان 
زمستان  در  که  قارچهايی  شر  از  ميتوانيد  پا 
گرفتار آنها ميشويد، رها شويد. حنا حاوی مواد 

بالينی  و  کودک  روانشناسان  برخی  گفته  به 
رشد  ميتواند  موارد   اين  با  کودک  آشنايی 
مغز و حافظه کودک را نسبت به همساالنش 

افزايش دهد.

در حالی که اکثريت بزرگساالن از نيم کره  راست 
اين موضوع می تواند پاسخی  استفاده می کنند. 
البته  و  عصبی  آسيب های  سريع  ترميم  برای 
می  محققان  باشد.  کودکان  در  بهتر  يادگيری 
گفتاری  جمالت  پردازش  برای  کودکان  گويند 
نيم کره  مغز خود  از هر دو  زبان به طور دقيق، 
کمک می گيرند و اگر يک نيم کره پس از تولد 
آسيب ديده باشد، کودک با استفاده از نيمکره 
ديگر زبان را ياد خواهد گرفت. حتی کودکی که 
با فلج مغزی به دنيا می آيد )يک نيم کره آسيب 
توانايی های شناختی مورد  ديده دارد( می تواند 
برخالف  دهد.  توسعه  را  ديگر  نيم کره  در  نياز 
نيم کره  به يک  آسيب  در کودکان،  بزرگساالن، 
بعيد است که منجر به از دست دادن قدرت تکلم 
شود؛ حتی اگر نيم کره  چپ که معموال با تکلم 

رابطه دارد به شدت آسيب ديده باشد.

رخ می دهد، در نخاع افراد سالم هم اتفاق می افتد. 
اين پژوهش نشان می دهد که نوعی از سلول های 
واکنش های  تعديل  به  گاما«  »اينترفرون  ايمنی 
سيستم ايمنی کمک می کنند و نقش مهمی در 

پيشگيری از بروز افسردگی دارند. 

بردن  بين  از  برای  ضد عفونی کننده است که 
سر  شوره  درمان  و  پوست  انگلهای  و  باکتريها 

مفيد است.
از پوست حنا پس از جوشاندن برای درمان اسهال 
خونی آميبی استفاده ميشود همچنين اگر روی 
زخم گذاشته شود، آن را درمان ميکند و اگر در 
ناحيه آسيب ديده قرار گيرد، آن را التيام ميبخشد.

بدين  که  ميدهد  کاهش  را  عرق  ترشح  حنا 
جلوگيری  قارچ  به  ابتال  و  بد  بوی  از  ترتيب 
ميکند، عالوه بر اين اگر حنا را 3 بار در روز با 
آب مخلوط کره و به ناحيه آسيب ديده بماليد 

اگزما را درمان ميکند.

چگونه رشد مغز کودک را افزایش دهیم؟

قدرت عجیب مغز کودکان

پیشگیری از افسردگی با کمک سیستم ایمنی

فواید حنا براي سالمتي

مصرف قهوه غلیظ قبل از صبحانه خطر واکنش قندخون را تا 
۵۰ درصد افزایش می دهد.

نیم  و  شود  خورده  صبحانه  باید  ابتدا  دارند  تاکید  محققان 
قهوه  داشت  وجود  کسالت  احساس  هنوز  اگر  بعد  ساعت 

نوشیده شود.

بهترين زمان نوشيدن قهوه

آگهي مزايده اموال غير منقول)اسناد ذمه(
مزايده پالک 3۹۶0 موضوع اجرائيه کالسه ۹۹000۶1

و  عرصه  دانگ  سهام شش  از ۴۹۴۲0۸ سهم  مشاع  فوق ۲7۴5۶ سهم  کالسه  اجرايي  پرونده  موجب  به 
اعيان پالک 3۹۶0 به مساحت ۶۸۴۲ متر مربع واقع در الر پشت اداره ثبت اسناد و امالک الرستان - بلوار 
سعدي - جنب پمپ گاز با کاربري زراعي - باغ مي باشد که سند آن با شماره چاپي 70۲53۸ ثبت و صادر 
مبلغ  به  رسمي  کارشناس  نظر  که طبق  است  منتقل شده  انصاري الري  عنايت اله  آقاي  به  مع الواسطه  و 
۲300000000 ريال ارزيابي شده و فاقد هرگونه ساخت و ساز مي باشد.  پالک فوق از ساعت ۹ تا 1۲ روز 
شنبه  مورخ ۹۹/۸/17 در اداره ثبت اسناد و امالک الرستان واقع در الر بين دو شهر بلوار سيدعبدالحسين 
الري از طريق  مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ ۲300000000 ريال شروع و به باالترين  قيمت 
پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين 
که رقم قطعي آن معلوم  شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد  به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده  
نقداً وصول مي گردد  ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد،  مزايده روز اداري بعد از تعطيلي  در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار  خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد و امالک الرستان - شمسعلي اسکندري              م/الف/۶35

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
شرح  به  اسمعيل    فرزند  محمدي  اسداله  آقای 
شورا   اين      ۹۹/۲۹1 کالسه  به  که  درخواستي 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهی حصر وراثت 
داده که شادروان  مرحوم  توضيح  و چنين  نموده 
شناسنامه   به  اسدا...   فرزند  محمدي  صالح الدين 
تاريخ   در  فيشور     - الرستان   - ح  از  صادره   1۴
شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  در    13۹۹/۶/۲5
خنج بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر 

است به
ش   ش  حسينقلي    فرزند  محمدي  1-فرنگيس 
از حوزه ۴ الرستان -  1۹1 ت ت 1357  صادره 

خنج -مهلچه )همسر متوفي(
۲-اسدا... محمدي  فرزند اسماعيل  ش ش 3  ت 
 - خنج   - الرستان   ۴ حوزه  از  صادره    131۶ ت 

مهلچه )پدر متوفي(
ش  ش  صالح الدين  فرزند  محمدي   3-عامر 
ح   از  صادره    137۶ ت  ت    ۶7۲00۲73۴۴

الرستان - اوز
ش  صالح الدين  فرزند  محمدي   ۴-سليمان 
ح   از  صادره    13۸۹ ت  ت    ۶۴۹010۹۴51 ش 

الرستان - اوز  فرزندان متوفي 
5-سکينه محمدي  فرزند محمدصادق  ش ش ۹  
ت ت 131۸  صادره از حوزه ۴ الرستان - خنج - 

مهلچه )مادر متوفي( 
والغير...

مقدماتی  تشريفات  انجام  از  پس  شورا  اينک 
درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد 
تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ انتشار اگهی ظرف يک ماه به 
اين شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رئيس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان 
اوز - محمود محبي 

م/الف/۶33
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صف

است که شامل  زياد  قدر  آن  گياهان  اين  تنوع 
گل  های زينتی، گياهان دارويی، درختان ميوه و 

درختان غير مثمر می شود. 
- گل : گل محمدی، رز، شمعدانی، ياس، نرگس، 

مريم، ياسمن و بابونه
نعنا،  پونه،  آويشن،  ساقه(:  و  )برگ  گياه  - کل 

رزماری و بادرنجبويه
- ميوه : پرتقال، گريپ فروت، ليمو و سيب

- برگ : اکاليپتوس
- ريشه : زنجبيل

- دانه : رازيانه
- چوب: سدر و کاج

- صمغ : درخت کندر
درمانی  رايحه  درباره  اگر  نرگس:  گل 
جست وجو کنيد اولين گلی که به شما پيشنهاد 
درمانگر  نام  به  که  است  نرگس  گل  می  شود 
هم  شده.  معرفی  افسردگی  بيماری  اصلی 
و  زکام  درمان  در  نرگس  گفته می  شود  چنين 
امام  رو  اين  از  است.  کارآمد  سرماخوردگی هم 
رضا )ع( می فرمايند: استشمام گل نرگس را به 
ايمنی می  بخشد.  زکام،  از  زيرا  نيندازيد؛  تأخير 
عالوه بر بو، رنگ های اين گل زيبا هم در ايجاد 

روحيه نشاط و شادابی انسان موثرند.

گل مریم: اين گل هم مثل گل نرگس عطری 
گرم و دلنشين دارد. بوييدنش در زمستان، در 
مؤثر  آن  بهبود  و  سرماخوردگی  از  پيشگيری 
است. عطر مريم، ايجاد حس شادی کرده طوری 
و  سرحال  را  آدم  روز  طول  در  می  تواند  که 

شاداب نگه دارد.

از ما ممکن است حس  خيلی  گل محمدی: 
تجربه  را  محمدی  گل  بوييدن  از  پس  آرامش 
کرده باشيم. اين به خاطر تحريک مغز و افزايش 
همين  به  است.  آرام بخش  مواد  بعضی  ترشح 
و  اضطراب  درمان  برای  محمدی،  گل  از  دليل 
افسردگی استفاده می شود. از ديگر اثرات رايحه 
گل محمدی يا بخور گل های خشک شده آن می  
بانوان و رفع  قاعدگی  به تنظيم دوره های  توان 
بی نظمی های آن اشاره کرد. رايحه گل محمدی 
را هم می  توان با بوييدن گل تازه و هم گالب آن 

استنشاق کرد. درمانگران عطر درمانی معتقدند 
اسانس گل  يا  بارداری عطر  از  قبل  مادران  اگر 
باروری و  افزايش قدرت  ببويند، در  محمدی را 

ايجاد آرامش و شادابی مادر موثر است.

گل یاس: عطر ياس هم گرم و شيرين است. 
پس در بهبود بيماری های روحی، تنظيم خواب 
و آرامش اعصاب بسيار اثر دارد. همچنين گفته 
می  شود عطر ياس باعث تقويت حافظه، افزايش 
هوشياری و فعاليت مغز، درمان فراموشی، صرع، 

کم کاری تيروئيد و بعضی سردرد ها می شود.
گل رز: رز را گل عشق ناميده  اند، چون با ايجاد 
احساساتی مثل شادی، عشق و هيجان، در درمان 

افسردگی، پرخاشگری و انزوا بسيار موثر است. 

۱۰ کاربرد رایحه درمانی
بهداشت روان:  شش هفته رايحه درمانی باعث 

بهبود خلق و کاهش عالئم اضطراب و افسردگی می 
 شود. روغن هايی مثل روغن اسطوخودوس و بابونه 
می توانند در تسکين استرس و اضطراب مفيد باشند.

معطر  گياهان  روغن  با  ماساژ  درد:   تسکین 
باعث تحريک اندورفين و تسکين درد می شود. 
دهنده -هـای  تسکين  به عنوان  اسطوخودوس 
با  ماساژ  همچنين  دارند.  کاربرد  درد  موضـعی 
تسکين  در  شيرين  بادام  و  فلفلی  نعنا  اسانس 

درد مؤثر است.
درمانی  رايحه  نورولوژیک:   موقعیت  های 
روغن  دارد.  را  صرع  حمالت  کنترل  قابليت 
ياسمن يکی از روغن  های معطر موفق در اين 

زمينه است.
درمان بیماری های تنفسی: بيشترين روغنی 
دارد،  تنفسی کاربرد  برای کاهش مشکالت  که 
با  همراه  اسانس  اين  است.  اکاليپتوس  روغن 

ماساژ درمانی باعث بهبود عملکرد ريه و تغييرات 
چشمگير ضربان قلب بيماران می  شود.

معطر  روغن  گوارشی:  بیماری های  درمان 
بر  و  می شود  روده  اسپاسم  کاهش  باعث  نعنا 
سندروم روده تحريک پذير مؤثر است. تحقيقات 
ها  روغن   اين  با  همراه  شکم  ماساژ  داده  نشان 
را  يبوست  با  مرتبط  گوارشی  عالئم  شـدت 
کاهش و تعداد حرکات روده-ای را افزايش می  

دهد.
تأثير  مو:  و  پوست  بیماری های  درمان 
رايحه درمانی روی اگزمای کودکان و ريزش مو 
مثبت ارزيابی شده. تجارب قديمی  ها نشان می 
 دهد ماليدن بعضی روغن ها روی پوست بدن و 
مشکالت  ساير  و  اگزما  سر،  شوره  آکنه،  از  سر 
آن ها  درمان  در  يا  می  کند  جلوگيری  پوستی 
مؤثر است. به عنوان مثال، روغن درخت چای، 
روغن  نادری  موارد  در  و  بابونه  اسطوخودوس، 
هسته انگور برای سالمت پوست و درمان زخم  
و  باکتريايی  ضد  اثرات  دارای  چون  مؤثرند،  ها 

ضد قارچی هستند.
مراقبت سرطان: ماساژ و رايحه درمانی می تواند 
در کاهش رنج و سازگاری بهتر بيماران با تشخيص 
برای  روش  اين  همچنين  کند.  کمک  سرطان 
کاهش عوارض درمان های سرطان نيز می  تواند 
مفيد باشد. مثال ترکيب روغن چای و ترنج مخلوط 
خوبی برای شست وشوی دهان در افراد با التهاب 
مخاط است. به عالوه رايحه درمانی روی عوارض 

گوارشی ناشی از شيمی درمانی نيز مؤثر است.
بهداشت مادر و کودک: ادعا هايی وجود دارد 
که نشان می  دهد بعضی روغن ها در کاهش عوارض 
بارداری مثل تهوع صبحگاهی، کمر درد، خستگی 

مفرط و ريفالکس معده - مری تاثير دارند. 
بهبود وضعیت خواب: از آنجا که استفاده از 
رايحه درمانی منجر به کاهش استرس می  شود، 
در نتيجه بر بهبود کيفيت خواب نيز تأثير جانبی 
خواهدداشت؛ بنابراين افرادی که دچار اختالالت 
بی خوابی  و  کم خوابی  بدخوابی،  مثل  خواب 
اسطوخودوس،  روغن های  از  می توانند  هستند 

بابونه و رز استفاده کنند.

شدن،  شوکه  متداول  عالئم  از  ديگر  يکی 
است  ممکن  همچنين  است.  برگها  پژمردگی 
برگها پيچ خورده و لوله شوند يا به رنگ زرد در 
بيايند. در گياهان خزان دار بافت بين رگبرگها 
يا در امتداد حاشيه برگها زرد شده و خشک و 

سپس قهوه ای ميشود.

راه های پیشگیری و درمان 
  هنگامی که می خواهيد گياه را از خاک بيرون 
از  باشيد.  آن  های  ريشه   مراقب  بايد  بکشيد، 
تکان دادن گياه خودداری کنيد و مراقب باشيد 

ريشه  های آن را نبريد.
بايد مرطوب نگه داريد.   توپ ريشه را هميشه 
در صورتی که آب کافی به گياه نرسد سالمت 

آن در خطر قرار ميگيرد.
 گياه بايد در خاکی با قابليت زهکشی مناسب 
اکثر گياهان در صورتی که ريشه  کاشته شود. 
باشد، دچار  شان به مدت طوالنی در آب غرق 
ريشه  به  اکسيژن  که  چرا  می شوند  خفگی 

نميرسد.
 مالچ  پاشی کمک می کند احتمال شوکه شدن 
گياه کاهش پيدا کند. يک اليه 5 تا 10 سانتی  
متری از مواد آلی را بر روی قاعده گياه بريزيد. 
سنگريزه  يا  ماسه  مانند  آلی  غير  مالچ  از  اگر 
استفاده می کنيد، پيش از مالچ  پاشی در اطراف 

گياه فايبر گالس بريزيد.
 برای کاهش استرس ناشی از شوک، شاخه ها و 
برگ های مرده را از گياه جدا کرده و آن را خوب 

دالیل شوکه شدن گیاه در اثر جابجایی
جابه جايی گياه باعث آسيب  ديدگی ريشه  های 
آن می شود. هنگامی که گياه را جابه جا می کنيد، 
شدن  علت خشک  به  آن  ريشه  ريز  کرک های 
علت  همين  به  می بيند.  آسيب  شدن  کنده  يا 
کرکهای  با کمک  که  مغذی  مواد  و  آب  جذب 
ريز ريشه های نازک گياه که گسترش يافته و 
از گياه دور شده اند، انجام ميشود دچار اختالل 
می گردد. درنتيجه گياه به اندازه قبل نمی تواند 
آب و مواد مغذی را جذب نمايد بنابراين دچار 

شوک می شود.
در  گياه  دادن  قرار  شوک،  اين  اصلی  علت 
سوراخی بسيار کوچک و آبياری به مقدار ناکافی 

پس از کاشت می باشد.
همچنين در صورتی که گياهان سايه دوست را 
در مقابل نور مستقيم آفتاب قرار دهيد احتماالً 

گياه شوکه می شود.

عالئم و نشانه های شوکه شدن گیاه
يکی از مهم ترين و اصلی ترين عالئم شوک شدن 
گياه، کاهش رشد است. در چنين شرايطی گياه 

رشد نمی کند و يا رشد آن بسيار کند است.
نشانه های  از  يکی  گياه  شدن  باريک  و  طويل 
کوچک  همچنين  می باشد.  گياه  رشد  اختالل 
شدن اندازه برگها و کوتاه شدن فاصله بين گره 
ها و خميده شدن شاخه ها از عالئم کندی رشد 
هستند. گياهانی که پس از جابه جايی آب کافی 

دريافت نمی کنند، پژمرده و چروکيده می شود.

حقايق جالب
 در مورد گياهان 

يک درخت متوسط ميتواند چوب کافی برای 
ساخت 170،000 مداد را تامين کند !

***
 اولين نمونه از قرص های آسپيرين، کمر درد 
و کاهش تب از پوست درخت بيد توليد شده 

است !
***

در  گياهان  زندگی  حقايق  از  درصد   %۸5  
اقيانوس ها يافت شده است .

***
طبيعی  شيميايی  ی  ماده  يک  حاوی  موز   
دارد  تاثير  افراد  است که در خوشحال کردن 

و ميتواند آنها را شاد کند !
***

اکسيژن  از  نيمی  آمازون  بارانی  های   جنگل 
دريافتی کره ی زمين را توليد ميکنند !

***
شکوفه  ها  تاالب  و  ها  مرداب  در  آبی  نيلوفر 
گل  اين  مورد  در  جالب  نکته  ولی  می دهد، 
اين است که می تواند تا چند سال خشکسالی 
دوباره  آب  بازگشت  از  پس  و  کرده  تحمل  را 

شکوفه دهد.
***

 تبخير آب موجود در يک بلوط بزرگ يا درخت 
راش ، ده تا بيست و پنج گالن را در بيست و 

چهار ساعت پر ميکند !

بيماری های  مراقب  همچنين  کنيد.  هرس 
قارچی باشيد و در صورت مشاهده عالئم آن، 

فوراً درمان را آغاز کنيد.
نيتروژن استفاده  پر  از کود  برای کود دهی   
ريشه  سيستم  سوختن  باعث  که  چرا  نکنيد 

می شود.
به  و  کنيد  قند درست  مقداری محلول آب   
باعث  محلول  اين  از  استفاده  بدهيد.  گياه 

می شود از شوکه شدن گياه جلوگيری شود.
 در صورتی  که گياه را در باغچه يا فضای باز 
از  تا  ميکاريد، سرپناهی برای آن تهيه کنيد 
گزند باد شديد يا آفتاب سوزان در امان باشد 

تا زمانی که مقاوم تر شود.
نظر  در  گياه  انتقال  برای  را  مناسبی  زمان   
در  باز  فضای  به  گياه  جابه جايی  از  بگيريد. 
سرمای  که  چرا  کنيد  اجتناب  پاييز  فصل 

شديد باعث شوکه شدن آن می شود.
سوم  يک  حدود  گياه،  جابه جايی  از  پيش   
باشيد  داشته  خاطر  به  کنيد.  هرس  را  آن 
چرا  کنيد  هرس  را  گياه  حد  از  بيش  نبايد 
گياه  بيشتر  شدن  شوکه  باعث  کار  اين  که 

می شود.
از  می توانيد  گياه  شدن  شوکه  درمان  برای   
آسپرين استفاده کنيد. آسپرين را در آب حل 
کرده و آن را به صورت آبياری به گياه بدهيد. 
نيز  ايمنی  سيستم  تقويت  کننده  عنوان  به 

برای گياهان عمل می کند.
 ترکيب چای و آب، درمان شوک و تقويتی 
مناسبی برای گياهان است. اين ترکيب را به 

صورت آبياری به گياه بدهيد.

کمبود آفتاب مهمترين علت رشد ضعيف اکثر 
گياهان آپارتمانی است هر چند گلدان کوچک 
هم گياه را محبوس می کنند واجازه گسترش 
به برگ ها را نمی دهد.خيلی از افراد علی رغم 
نداشتن جای مناسب برای پرورش گل و گياه 
و سبزيجات، داخل آپارتمان خود گل پرورش 
می دهند. اما هميشه در اين کار موفق نيستند 
ولی چرا ؟ علت هميشه نبود نور کافی است يا ..

عالئم پژمرده شدن گیاهان آپارتمانی و 
راه حل آن ها

به  زدن  حلقه  يا  پيچش   + زرد  های  برگ 
سمت داخل+ پژمرده شدن يا پيچ خوردن

معموال با خشکی خاک گياه همراه است، گياه 
از  پيش  احتماال  است.  شده  آبياری  کم  شما 
و  پايين  های  برگ  که  بوديد  ديده  نيز  اين 

کهنه تر گياه در حال ريختن هستند.
راه حل : گياه خود را بيشتر آبياری کنيد.

برگ های زرد+ محو شدگی رنگ سبز+ يا 
زرد روشن

يا  دليل رطوبت خاک  به  اين مشکل  معموال 
اين  اگر  است.  شکل  قارچی  های  پشه  حتی 
مشکل مدت زمان طوالنی، ادامه داشته باشد، 

پايه ساقه ممکن است سياه شود.
است  معنی  اين  به  کلی  طور  به  اتفاق  اين 
که گياه شما بيش از حد آبياری شده است. 
ريزند،  می  تر  پايين  های  برگ  ابتدا  معموال 
اگر چه کل گياه نيز ممکن است تحت تاثير 

قرار گيرد .
و  بکاريد  بزرگتر  گلدان  در  را  گياه  حل:  راه 
کمتر به آن آب دهيد، و يا اين که اجازه دهيد 

گياه خشک و سپس آب آن کم شود.

گياه  برگ  اوقات  گاهی  عادی+  غير  زردی 
بدشکل می شود

اين اتفاق معموال ناشی از آفت يا کمبود مواد 
نشود،  مشاهده  آفتی  هيچ  اگر  است،  معدنی 
مانند  معدنی  مواد  کمبود  از  ناشی  معموال 

کلسيم و بور است.
راه حل: کودی انتخاب کنيد که حاوی کلسيم 
و بور است و يک بار در ماه از آن استفاده کنيد.

زرد شدن کامل گياه+ ممکن است که برگ 
ها بريزند و يا نريزند

دما  است  ممکن  است  دما  موضوع  احتماال 
اتفاق  اين  باشد.  گرم  خيلی  يا  سرد  خيلی 
معموال باعث می شود که بيشتر برگ ها زرد 
اطراف  نسبتا سفيد شوند. دما در  يا  کمرنگ 

تغييرات  واضح  طور  به  يا  حد  از  بيش  گياه 
يا  رادياتور  کنار  گياه  مثال  دارد،  پی  در  پی 

بخاری است.
راه حل: در صورتی که هيچ علت تغيير دمای 
آشکاری وجود نداشت و خاک طبيعی به نظر 

رسيد، گياه را کود دهی کنيد.

کل گياه نيمه زرد 
ريزش برگ وجود ندارد و به معنی آن است 
و ريشه ها جايی  يا گلدان کوچک است  که 
مراحل  در  شما  گياه  يا  و  ندارند  رشد  برای 

اوليه کمبود کود است.
راه حل: گياه را به يک گلدان بزرگتر انتقال 
دهی  کود  آن  به  که  کنيد  سعی  يا  و  دهيد 

کنيد.
بهترین زمان برای آبیاری گیاهان

ساعات  در  دارند  دوست  گياهان  بيشتر 
اين  از  قبل  ها  آن  شوند.  آبياری  صبحگاهی 
آنها  آب  و  طلوع  کامل  طور  به  خورشيد  که 
را خشک کند، نياز به آب زياد دارند. آبياری 
يک  چنين  هم  صبحگاهی  های  ساعت  در 
نور  که  است  گياهانی  برای  خوب  استراتژی 
دوست  که  ای  اندازه  به  را  خورشيد  طبيعی 

دارند، دريافت نمی کنند.
در  که  خورشيد  نور  ساعت  چندين  که  چرا 
تا آب سريعا  است، کمک می کند  رو  پيش 
خارج شود، بنابراين آن ها برای مدت طوالنی 
در ظرف مرطوب قرار ندارند. همان طور که 
برای مرطوب کردن-برای گياهان که نياز به 
رطوبت برای رشد دارند -بهتر است که آن ها 
را در صبح و عصر هر زمان که ممکن است 

آبياری کرد.
رطوبت زياد صبحگاهی کمک می کند تا آن 
ها را برای روز آماده کنيد، در حالی که رطوبت 

شب به ايجاد رطوبت اضافی کمک می کند.
يک  شب  های  ساعت  در  رسانی  رطوبت   
به  البته  اضافی،  برای دادن رطوبت  راه عالی 
در  است  ممکن  که  است  گياه  يک  به  موقع 
يک محيط خشک رشد کند. به عنوان مثال، 
کنترل  ما  های  آپارتمان  ساکنان  از  بسياری 

کاملی بر سيستم های گرمايش خود ندارند.
که اين گرمای خشک ثابت هميشه می تواند 
سالمت گياهان گرمسيری شما را تحت تاثير 
را  ها  آن  اطراف  شب  ساعات  در  دهد.  قرار 
مرطوب کنيد يا يک دستگاه بخور بخريد، تا 
آن ها و خودتان را شاد کنيد و بر رشدشان 

کنترل داشته باشيد.

بوییدن کدام گل ها خاصیت درمانی دارد؟

اما  است  مفيد  گياهان  برای  آسپرين  مصرف 
خودشان  گياهان  ظاهرا  چيست؟  آن  دليل 
هنگام  در  ساليسيليک  اسيد  کمی  مقدار 
اسيد  کم  مقدار  اين  ميکنند.  توليد  استرس 
به گياه کمک ميکند هنگامی که  ساليسيليک 
در معرض حمله حشرات قرار، خشکی، کمبود 
آن  با  ميگيرد  بيماری  حتی  يا  و  مغذی  مواد 
تقويت  به  که  هايی  مولفه  همان  کند.  مقابله 
سيستم ايمنی ما کمک ميکنند، برای گياه هم 

چنين عمل ميکنند.
- محلول رقيق شده آب آسپرين برای گياهان 
موجب تسريع رشد و رويش ميشود و تا حدی 

در مقابل بيماری و آفت آن را مقاوم ميکند.
آسپرين  از  استفاده  که  است  شده  مشخص   -
افزايش  اندازه محصول را  در مزرعه سبزيجات 

ميدهد.
چگونه در باغچه از آسپرین استفاده کنیم؟

استفاده  درستی  به  آسپرين  که  صورتی  در 
داشته  بر  در  است  ممکن  نيز  عوارضی  نشود، 
باشد. گياهان ممکن است دچار لکه های قهوه 
شود.  سوختگی  دچار  برگهايشان  و  شده  ای 
اين  مقابل  در  گياه  از  محافظت  راه  بهترين 
عوارض اين است که آسپرين پاشی را در اول 

صبح انجام دهيد که فرصتی برای خشک شدن 
داشته  وجود  شب  رسيدن  فرا  از  پيش  برگها 

باشد.
همچنين بهتر است اسپری را اول صبح انجام 
مفيد  حشرات  به  آسيب  گونه  هر  از  تا  دهيد 
جلوگيری شود. زنبورها و حشرات گرده افشان 
فعاليت  گياه،  روی  بر  آفتاب  تابيدن  با  ديگر 
از  پيش  مدتی  بنابراين  ميکنند  شروع  را  خود 
اين که آفتاب به گياه بتابد و حشره به سمت 

گياه بيايد بايد اين کار را انجام دهيد.
از پاشيدن محلول، به واکنش گياه توجه  پس 
درمان  برای  است  ممکن  گياهان  همه  کنيد. 
آسپرين مناسب نباشند اما مشخص شده است 
گوجه  فلفل،  )بادمجان،  تاجريزی  خانواده  که 
فرنگی و سيب زمينی( از اين درمان بسيار بهره 

ميبرند.
مهمترين مزيت آسپرين در باغچه اين است که 
درستی  به  که  صورتی  در  و  بوده  ارزان  نسبتا 
استفاده شود به گياه هيچ آسيبی وارد نميکند. 
استفاده  که  ديگری  محصول  هر  همانند 
ميکنيد، پيش از مصرف دستور العمل روی آن 
را بخوانيد و به مقدار گفته شده آن را استفاده 

کنيد تا محصول بهتری به دست بياوريد.

فوايد آسپرين برای رشد گياه

عالئم شوکه شدن گیاه در اثر جابه جایی

جزو  و  پيازی  گياهان  دسته  از  نرگس  گل 
در  موجود  گلهای  خوشبوترين  و  زيباترين 
انسان  ها،  فاصله  از  بويش  که  است  طبيعت 
را سرمست می کند. گلهای نرگس در انواع و 
رنگهای مختلفی وجود دارند که معموال سفيد 

و زرد و يا دو رنگ هستند.
گل نرگس از آسان ترين گياهانی است که می 
توان آن را به شکوفه واداشت هرچند نگهداری 

و کاشت آن نياز به حوصله و مهارت دارد. 
کشيده  پيازهای  با  دائمی  است  نباتی  نرگس 
گالبی شکل که پيازها دارای ورقه های فلسی 
نوع  از  سمی  مواد  دارای  هستندو  مطبق  و 
شاداب  نرگس  عطر   . باشند  می  آلکالوئيدها 
کننده است و برای مخاط و سينوس ها مفيد 

است و از سرماخوردگی جلو گيری می کند.
اين عطر می تواند همراه خون وارد سلول های 
مغزی شود و روی کارکرد مغز اثر مثبت بگذارد. 

انواع گل نرگس
در کشور ما انواع مختلفی از گل نرگس ميرويد 
و امکان کاشت و پرورش آن وجود دارد، که از 
نرگس  شيراز،  نرگس  شهال،  نرگس  جمله  آن 
و  پر  شست  يا  پر  هزار  پرپر،  نرگس  مسکين، 
نرگس نروک يا پنجه گربهای را ميتوان نام برد.

نرگس بسته به نوع آن در زمان های مختلفی 
گل می دهد مثال نرگس شيراز که دارای عطر 
پاييز  اواخر  در  است  فردی  به  منحصر  بوی  و 
که  شهال  ،نرگس  دهد  می  گل  بهار  اواسط  تا 
گلبرگ های زردی دارد و دارای شيپور بزرگی 

دروسط گلبرگ هاست در اواخر زمستان تا اوايل 
بهار گل می دهد . نرگس حتی نسبت به زنبق 

هم به سرما مقاوم تر است.

مناسب ترین خاک برای گل نرگس
و  پيازی محسوب می شود  از گل های  نرگس 
مانند همه گل های پيازی خاک سبک را دوست 
دارد و خاک های سنگين و رسی را نمی پسندد. 
اگر خاک باغچه يا گلدان تان رسی است، برای 
آن  با  را  شن  کمی  آن  زهکشی  شدن  بهتر 
استفاده  نرگس  گل  باغچه  برای  کنيد.  مخلوط 
از کودهای حيوانی مناسب است و برای گلدان 
 ، کمپوست  ورمی  آپارتمان  داخل  نرگس  های 

کود مناسبی است.

انتخاب پیاز گل نرگس
نظر  در  و  بخريد  پاييز  فصل  رادر  نرگس  پياز 
هيچ  که  کنيد  انتخاب  را  پيازی  باشيد  داشته 
گونه بريدگی، خراش يا دندانه نداشته باشد پياز 

بزرگ تر گل بزرگ تر به شما می دهد.
از  نبايد  و  باشد  ريشه  دارای  بايد  پيازنرگس 
نمی  اگر  باشد.  شده  سبز  ای  ساقه  آن  باالی 
خواهيد سريع گل نرگس را بکاريد ، پياز آن را 
در يخچال نگهداری کنيد ، بايد در نظر داشته 
گاز  از  عاری  پيازها  نگهداری  محل  که  باشيد 
اتيلن باشد زيرا اين گاز پياز نرگس بی بار کرده 
و سبب گل ندادن آن می شود پس پياز نرگس 
را در يخچالی که در آن سيب داريد قرار ندهيد.

چطور گل نرگس پرورش دهیم؟

 يک گلدان سنگی يا سفالی برای کاشتن پياز 
گلدان  از  استفاده  زيرا  کنيد  انتخاب  نرگس 
سبک به علت اينکه ممکن است نرگس ها در 
مرحله گردن غازی، يک طرفه شوند و گل ها 
و سبب  نيست  درست  باز شوند  به يک سمت 

واژگون شدن گلدان می شود.
گلدانی با عمق 1۸ سانتی متر انتخاب کنيد زيرا 
هنگام  که  باشد  ای  گونه  به  بايد  گلدان  عرض 
کاشت ، پيازها از هر طرف پنج سانتی متری از 

ديواره گلدان فاصله داشته باشند.
کف  مناسب  زهکشی  و  اضافی  آب  عبور  برای 

گلدان را سوراخ کنيد .
ولرم  آب  در  دوساعت  را  پيازها  کاشت  از  قبل 
. البته بايد فقط انتهای پياز در آب  قرار دهيد 
کل  پياز  شدن  پوسيده  علت  به  نبايد  و  باشد 

پيازرا در آب قرار دهيد.
گلدان را تا نيمه از خاک پر کنيد به صورتی که 
دوسوم پياز زير خاک باشد و خاک دور پيازها را 
بگيرد. گلدان را آبياری کنيد و در جايی گرم در 

زير نور مستقيم خورشيد قرار دهيد. دو تا سه 
هفته طول می کشد تا پياز شروع به رشد کند 
پس تا زمانی که ساقه ها از خاک سر نزده اند 

ديگر به آن آب ندهيد.
نبايد  هرگز  گلدان  ساقه  رشد  شروع  از  پس 
کامال خشک بماند. هر دو هفته يک بار تا باز 
شدن گل ها به گلدان کود تقويتی همراه آب 
بدهيد. برای جلوگيری از رشد کج ساقه ها از 
يک قيم استفاده کنيد. هنگام گل دادن گياه ، 

گلدان را از زير آفتاب مستقيم برداريد.

آیا گل نرگس سمی است؟
آلکالوئيد های  پياز و برگ های نرگس حاوی 
سمی هستند که خورده شود، سبب مسموميت 
در فرد می گردد از عوارض خوردن اين پيازها 
تهوع، دل پيچه و اسهال می باشد. مواد ترشح 
شده از ساقه های نرگس برای ديگر گل های 
و  فريزيا  ميخک،  رزها،  مانند  بريده هم  شاخه 

الله مضر است.

نحوه پرورش گل نرگس در خانه 

علت پژمرده شدن گیاهان آپارتمانی
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یک ساعت اندیشیدن در خیر و صالح از هزار سال عبادت بهتر 
است.

نسبت هب چیزی هک از دنیایت فوت شده 

و از دست داده ای غمگین و بی اتب مباش.
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امیر محمود، فرزند امیر یمین الدین فریومدی، مشهور به ابن یمین در 
حدود سال ۶۸۵ در فریومد قریه ای در سبزوار خراسان به دنیا آمد. 
پدرش از مشاهیر علما و ادبای زمان بود و مشهور است که در جوانی 
»از دهقانی نان حاصل ساختی و فضال و فقرا را ضیافت کردی« 
زندگی ابن یمین فریومدی مصادف با دوران سربداران است و این 
شاعر چند تن از سربداران را مدح گفته است. وی پیرو مذهب 
شیعه بود و شعرهای فراوانی در مدح خاندان رسالت و ائمه اثنی 
عشر سروده است. اشعار اخالقی و پند آمیز ابن یمین از دیر باز 

مشهور است. او در سال ۷۶۹ چشم از تماشای جهان فروبست

قناعت
دو قرص انن اگر از گندم است اگر از جو

دو اتی جاهم اگر کهنه است اگر از نو

هب چار گوهش ی ایوان خود هب خاطر جمع

هک کس نگوید از اینجای خیز و آنجا رو

زهار بار نکورت هب زند ابن یمین ز فر

کیخسرو
مملکت کیقباد و 

منبع: هزار سال شعر فارسي

ابن   یمین فریومدی

خمينی)ره(  امام  امداد  کميته  مدير 
توسط  خرما  تن  سه  اهداء  از  الرستان 
زکات،  بعنوان  الرستانی  داران  نخل 
نهاد  اين  به  نيازمندان  مصرف  جهت 

خبر داد.
هوشنگ  الرستان،  ميالد  گزارش  به 
زکات  شورای  جلسه  دومين  در  دالور 
امام جمعه  دفتر  محل  در  که  الرستان 
شهر الر برگزار شد، با اعالم خبر اظهار 
داشت: شهروندان مومن و معتقد عالوه 
به  نسبت  واجب،  زکات  پرداخت  بر 
خصوص  به  مستحبی  زکات  پرداخت 
زکات مال التجاره اهتمام خاصی دارند.

وی بيان کرد: مردم متدين الرستان با 

و  عفونی  های  بيماری  موسسه  مدير 
واکسن  که  کرد  اعالم  آمريکا  واگيردار 
کرونا از آوريل ۲0۲1 )اواسط فروردين 
1۴00( به صورت گسترده توزيع خواهد 

شد.
از  نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
موسسه  مدير  فائوچی«  »آنتونی  فارس، 
آمريکا  واگيردار  و  عفونی  های  بيماری 
گفت که واکسن ويروس کرونا از آوريل 
صورت  به   )1۴00 )فروردين   ۲0۲1
گسترده در دسترس قرار خواهد گرفت. 
مصاحبه  »سی بی اس«  شبکه  با  که  وی 
می کرد، افزود: »محققان احتماال در ماه 
نتيجه خواهند  اين  به  يا دسامبر  نوامبر 
رسيد که آزمايش های آنها ايمن بوده يا 
شدن  مشخص  صورت  در  حتی  و  خير 
اوليه  حجم های  احتماال  ايمنٰ  واکسن 
اين واکسن تنها چند ميليون دوز باشد.«

باره  اين  به سوالی در  پاسخ  فائوچی در 
که »دونالد ترامپ« رئيس جمهور آمريکا 
جاری  سال  پايان  تا  که  شده  مدعی 
ميالدی 100 ميليون دوز واکسن ويروس 

امام جمعه الرستان، با تأکيد بر اينکه قرار 
شخصی  و  بشود  انجام  مصوبه ای  نيست 
بخواهد آن مصوبه را به واسطه اعمال نفوذ 
و منافع مربوط به خودشان بازتعريف کند، 
گفت: اين مهم برای ما قابل قبول نيست و از 
استاندار فارس خواهانيم که در اين موضوع 
ورود داشته باشد و مصالح ملی، استانی و 
منطقه ای را لحاظ کند و بر طبق مصلحت 

عالی نظام اسالمی تصميم گيری کند.
به گزارش ميالد الرستان، حجت االسالم  
و المسلمين سيدمختار موسوی خرم در 
نماز جمعه  آئين عبادی سياسی آخرين 
بازخوانی  با  الر،  شهر  صفرالمظفر  ماه  از 
معظم  مقام  بيانات  های  بخش   از  برخی 
کنفرانس  ويدئو  طريق  از  که  رهبری 
دانشگاه  آموختگان  دانش   با  ديدار  در 
بايد  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  افسری 
شبانه روزی  و  ايثارگرانه  تالش های  از 
و  بهداشت  عرصه  در  دست اندرکاران 
خطه  به ويژه  و  کشور  سراسر  در  درمان 

الرستان تقدير و تشکر کرد.
وی با ابراز خرسندی از رعايت پروتکل های 
بهداشتی در منطقه الرستان و به تبع آن 
کرونا،  به  مبتال  افراد  ميزان  بودن  پائين 
از ۹0  بيش  براساس،  افزود: خوشبختانه 
استفاده  ماسک  از  الرستان  مردم  درصد 
ميزان  موضوع  همين  که  می کنند 
مبتاليان حتی در مقطعی سفيد شد و در 

حال حاضر نيز وضعيت مطلوب است.
به  استناد  با  الرستان،  امام جمعه 
تأکيد  با  انقالب،  معظم  رهبر  فرمايشات 
حاکميتی  بايد  ضابطه مندی ها  اينکه  بر 
باشد، تصريح کرد: بعضی از مشاغل بايد 

از  نقل  به  و  الرستان  ميالد  گزارش  به 
يک  آميز  تحريف  سخنان   ، کيهان 
امام  صلح  علت  درباره  ارشد  دولتمرد 
حسن(ع) با معاويه و عدم اشاره به نقش 
اين صلح  در  برخی خواص  آلود  خيانت 
در  گسترده  های  واکنش  با  تحميلی، 
از  برخی  شد.  رو  به  رو  مجازی  فضای 
اين انتقادها را می خوانيد: - با شنيدن 
اين حرف ها پيرامون صلح امام حسن(

دکتر  های  صحبت  ياد  ناخودآگاه  ع)، 
از  تر  خطرناک  گفت  که  افتادم  جليلی 
تحريم های فلج کننده، تحليل های فلج 
اين  از  نداريد  حق  شما   - است!  کننده 
حسن(ع)،  امام  به  صلح  تحميل  واقعه 
بهربرداری سياسی بکنيد. همان طور که 
7 سال قبل با همين سخنان بی اساس، 
توجيه  را  زورگو  آمريکای  با  مذاکره 
استعمارگران  کهنه  و  آمريکا  و  کرديد 
اروپا را عليه ملت ايران جسورتر ساختيد. 
- اتفاقات دوران امام حســن مجتبی(ع) 
صحيح  سياسی  تحليل  نبودن  دليل  به 
در بين مردم بود. مردم، تحليل سياسی 
و  شما  حاضر،  حال  در  اما  نداشتند. 
دوستانتان دچار تحليل و محاسبات غلط 
از شرايط کشور و دنيا هستيد نه مردم. 
تحريف  با  را  خودتان  کاری  فضاحت 
در  که  ای  نکته   - نکنيد.  توجيه  تاريخ 
اينکه  شده،  گرفته  ناديده  سخنان  اين 
امام حسن(ع) هيچ يار و ياوری نداشتند، 
خائن  سپاهشون  فرمانده  که  به صورتی 
هنوز  رهبرش،  و  ايران  خاک  ولی  بود. 
و  داره،  رو  ها  سليمانی  و  ها  حججی 
تنهايی نايب امام زمان (عج) هرگز اتفاق 
 - نيستيم.  کوفه  اهل  ما  افتاد.  نخواهد 
تحريفی ديگر! بسيار واضح است که اگر 
آن  سپاهيان  و  ياران  از  برخی  خيانت 
حضرت نبود، هرگز با معاويه صلح نمی 
کرد. - از اول معلوم بود برجام شکست 
بود  معلوم  هم  اول  از همون  می خوره، 
شکست  از  حضرات  اين  نيست  قرار 
درس بگيرن. ايده بعضی از اينها به اسم 
همينه  مطلقه.  تسليم  و  ذلت  عقالنيت، 
که چه از قيام عاشورا و چه از صلح امام 
می  مذاکره  و  سازش  درس  حسن(ع) 
ليبراليسم  خصوصيات  از  يکی   - گيرن! 

اهدای کمک های نقدی و غيرنقدی خود 
به کميته امداد، نقش مهمی را در کنترل 

فقر ايفاء کرده اند.
الرستان،  شهرستان  زکات  شورای  دبير 
تصريح کرد: سعی بر آن است زکات های 
پرداختی صرف خدمات ماندگار شود که 
در اين راستا اهدای جهيزيه و ساخت و 

تعمير مسکن در اولويت قرار دارد.
برای  را  زکات  شورای  آمادگی  وی 
اعالم  واجب  زکات  نصاب  حد  احتساب 
کرد و افزود: از شهروندان تقاضا کرد از 
پراکندگی پرداختهای خود بويژه به افراد 
و  دامداران  به  به خصوص  که  ناشناسی 
عشاير مراجعه می کنند خودداری کنند.

»تحقق  گفت:  شد،  خواهد  آماده  کرونا 
صورتی  در  تنها  دوز  ميليون   100 عدد 
ميسر خواهد بود که تمامی واکسن های 
کنونی که در حال آزمايش هستند ايمنی 

و فعال بودن خود را اثبات کنند.«
مدير موسسه بيماريها عفونی و واگيردار 
آمريکا اضافه کرد: »حتی در صورتی که 
مشخص شود که تمامی واکسن هايی که 
باشند  ايمن  شده،  انجام  آنها  آزمايش 
واکسن،  مديريت گسترده  زمانی  جدول 
 ۲01۲ سال  نخست  ماهه  سه  پايان 

خواهد بود.«

تعطيل شود، برخی سفرها نيز می بايست 
ممنوع شود همان گونه که مردم متدين 
و مؤمن ايران اسالمی سفر اربعين خود را 
لغو کردند که اين مهم يک افتخاری برای 
توانستند  که  است  جامعه  متدين  آحاد 
فرمان رهبر معظم انقالب اطاعت کردند.

اين استاد حوزه و دانشگاه، با ابراز تأسف 
از افزايش سفرها در برخی از نقاط کشور 
کرد:  نشان  خاطر  تعطيالت،  ايام  در 
می بايست اين قشر از افراد جامعه را ملزم 
به رعايت موازين بهداشتی کرد چرا که 
اين گونه افراد در موقع الزم دستورات را 
رعايت نمی کنند اما در زمان بروز بحران 
در فضای مجازی از عالم و آدم طلبکارند 
و  نمی گويند که خودمان چنين کرديم.

وی با انتقاد از موضع گيری های برخی از 
افراد شاخص سلبريتی که در زمان وقوع 
می شوند،  عدالت  خواهان  قائله ای  يک 
ادامه داد: همين افراد را مشاهده می کنيم 
که بدون ماسک در جمع حاضر می شود 
می گيرد،  قرار  سؤال  مورد  هم  وقتی  و 

مسئله را به ُسخره می گيرد.
حجت االسالم موسوی، با ابراز خرسندی 
از تعيين ضابطه از سوی ستاد مقابله با 
رعايت  و  مذهبی  هيأت های  برای  کرونا 
هرچه بهتر آن از سوی آنان، تأکيد کرد: 
عرصه ها  ساير  در  می بايست  روش،  اين 
جلوی  بايستی  و  کند  پيدا  تسری  نيز 

برخی سهل  انگاری ها گرفته شود.
وی با تأکيد بر اينکه بنا به فرمايش امام 
خامنه ای، فعاالن در عرصه های گوناگون 
عالج  که  بدانند  بايد  اقتصادی،  به ويژه 
حل همه مشکالت در داخل کشور است، 

خالی  ميدان  و  کردن  فرار  و  ترسيدن 
آن  اسم  بلکه  نيست  عقالنيت  کردن، 

همان ترس و فرار و غيره است.
برخی  از  انتقاد  با  الرستان،  جمعه  امام 
و  عليه تشکيالت موشکی  موضع گيری ها 
تسليحاتی، نفوذ منطقه ای کشور که برای 
قدرت دفاعی مان بسيار حائز اهميت است، 
تبليغات منفی می شود، سرچشمه گرفته از 
امکانات  افزود:  آمريکاست،  ياوه گويی های 
دقيق  محاسبات  با  کشورمان  اساسی 
دشمنان  منفی  تبليغات  اين  و  تهيه شده 

نشان از عقب ماندگی و ترس آن هاست.
نيروی  کردن  متهم  از  گاليه  با  وی 
انقالب اسالمی  پاسداران  ارزشی و سپاه 
در مسائل طبيعی همچون سيل و زلزله 
موشکی،  آزمايشات  به  آن  دادن  ربط  و 
با  را  ابهامات  اين  دشمنان  کرد:  تصريح 
چراکه  می دهد  صورت  پنهان  اهدافی 
اقدامات سپاه و نيروهای نظامی و دفاعی 
ايران اسالمی در عصر حاضر خار چشم 

دشمنان شده است.
تلويحی  اشاره  با  موسوی،  حجت االسالم 
مطرح شده  های  حرف  وحديث   به 
راه آهن  احداث  موضوع  درخصوص 
ما  خواست  کرد:  خاطرنشان  الرستان، 

ايرانی اين است که وقتی می خواهد به 
تاريخ اسالم مراجعه کند، رجوعش برای 
دادن  درس  برای  نيست،  گرفتن  درس 
تکرار  از  خواهد  نمی  جريان  اين  است! 
اطهار(ع)  ائمه  دل  به  که خون  فجايعی 
کرد، جلوگيری کند و خود متذکر شده 
و به اصحاب تذکر دهد. بلکه دقيقا می 
خواهد همان فاجعه گذشــته را بار ديگر 
برای خود تعريف  بزند و نقشی که  رقم 
عبيداهلل  بن  طلحه  نقش  کند،  می 
عبيداهلل  و  ها  اشعری  ابوموسی  و  ها 
و  ها  قيس  ابن  اشعث  و  ها  عباس  ابن 
شبث بن ربعی ها و سعد ابن ابی وقاص 
ســال  چند  اينکه  از  بعد   - هاست. 
و  پرداخت  عاشــورا  تحريف  به  پيش 
داستان  گرفت،  مذاکره  درس  عاشورا  از 
امام حسن رو هم تحريف کرد و باز هم 
به کدخدا پالس فرستاد. - اينکه برخی 
جای  ساکتن،  اخير  تحريف  درباره  علما 
ما  برای  از سازش   - بسی سؤال هست. 
ما ملت شهادتيم... - در کربال  نگوييد؛ 
حضرت  يعنی  حسين(ع)  سپاه  فرمانده 
و  کرد  رد  را  شمر  نامه  امان  عباس(ع) 
تا پای جان پای امامش ايستاد. اما امام 
که  پذيرفت  را  صلح  زمانی  حسن(ع) 
عباس،  بن  عبيداهلل  سپاهش  فرمانده 
با يک ميليون درهم رشــوه، خود را به 
معاويه فروخت. تاريخ عوض می شــود 
وقتی علمدار عباس باشد يا ابن عباس! 
رو  امام حســن خودشون  فرماندهان   -
به درهم و دينار معاويه فروختن و صلح 

از  بسياری  ريشه  که  درست  شد:  يادآور 
از  خارج  به  مربوط  کشورمان  مشکالت 
کشور است اما عالج آن در داخل است و 
هيچ کس نبايد برای حل مشکالت نگاهش 
خارج  از  چراکه  باشد  مرزها  از  بيرون  به 

هيچ نوع خير و بهره ای نخواهيم ديد.
طی  اينکه  بيان  با  الرستان،  امام جمعه 
آمريکا  رئيس  جمهور  اخير  روزهای 
شأن  در  که  زشت  و  سخيف  الفاظ  با 
ايران  ملت  و  کشور  است،  خودشان 
خودشان  گفت:  بود،  کرده  تهديد  را 
تهديد  به  اقدام  جايی  در  می دانند  هم 
چراکه  نمی رسد  زورشان  که  می کنند 
آن ها هر نقطه ای از دنيا را که خواستند 

بدون سروصدا و هياهو زدند.
وی با اشاره به اينکه ملت ايران مقاومت 
همچون  يا  می شود  پيروز  و  می کند 
را  شهادت  پرافتخار  راه  سليمانی  سردار 
اين  ايران  ملت  کرد:  تأکيد  برمی گزيند، 
مسير را خسران و شکست نمی بيند بلکه 

آن را راه عزت و پيروزی می داند.
اين  يادآوری  با  موسوی،  حجت االسالم 
بخش از بيانات مقام معظم رهبری مبنی 
بر اينکه برخی ها درصدد هستند در قالب 
بر  را  مسائل  بعضی  می خواهند  حقانيت 
جامعه تحميل و ضعف و ناتوانی و ترس 
بعضی ها  گفت:  بگذارند،  سرپوش  خود 
می آورند،  که  را  عقالنيت  و  عقل  اسم 
است  ترسيدن  عقالنيت  از  منظورشان 
يعنی  باشيد  عاقل  می گويند  وقتی  و 
مقابل دشمن  از  باشيد،  منفعل  بترسيد، 
فرار کنيد، نه اين درست نيست، ترسوها 
بياورند، حس  عقالنيت  اسم  ندارند  حق 

است که  آن  ملی  و  استانی  از مسئوالن 
آن  و  کنند  حرکت  قانون  ُمر  اساس  بر 
هيچ گونه  بدون  گذشته  از  که  مصوباتی 
به  دارد،  وجود  و  گرفته  صورت  نفوذی 

همان شکل اجرايی شود.
اينکه  بر  تأکيد  با  الرستان،  امام جمعه 
و  بشود  انجام  مصوبه ای  نيست  قرار 
به واسطه  را  مصوبه  آن  بخواهد  شخصی 
خودشان  به  مربوط  منافع  و  اعمال نفوذ 
بازتعريف کند، اضافه کرد: اين مهم برای 
فارس  استاندار  از  و  نيست  قابل قبول  ما 
خواهانيم که در اين موضوع ورود داشته 
باشد و مصالح ملی، استانی و منطقه ای را 
لحاظ کند و بر طبق مصلحت عالی نظام 

اسالمی تصميم گيری کند.
وی با بيان اينکه مسير راه آهن به همان 
اجرا  می بايست  تعريف شده  که  صورتی 
با  تا  نيست  پذيرفتنی  اين  گفت:  شود، 
اعمال نفوذ يا وعده ای که به فالن منطقه 
خود داده است، آن وعده ها را محقق کند.

از استاندار  بار ديگر  امام جمعه الرستان، 
راه آهن  موضوع  به  تا  خواست  فارس 
اين  مردم  چراکه  کند  توجه  الرستان 
و  بوده  مسووالن  کنار  در  همواره  خطه 

خواهد بود.

نکنه منظور  امام حسن تحميل شد.  به 
شما اين باشه که... - همين هفته پيش 
داشت می گفت ما در شرايط جنگ به 
سر می بريم و همه بايد اين شرايط رو 
درک کنــن. حاال امروز اومده دربــاره 
با  زنه.  می  حرف  صلح  مزايای  و  مبانی 
باالخره در  خودت چند چندی بزرگوار؟ 
جنگيم؟ در صلحيم؟ قهريم؟ آشتی ايم؟ 
عباس  ابن  عبيداهلل  خيانت  از  چرا   -
گه؟  نمی  چيزی  امام  بانفوذ  فرمانده 
نمی  امام حسن(ع) خيانت  فرمانده  اگه 
کرد، ايشان مجبور به صلح نمی شد. - 
نســبت ســازش را اولين بار معاويه به 
بزرگ  مظلوم  بســت،  حســن(ع)  امام 
همه دوران ها، حسن بن علی(ع) است. 
کسی که از مذهب سوءاستفاده سياسی 
دارد.  را  لباسش  تنها  روحانيت  از  کند، 
حاال  کردند،  برجامی  را  مردم  معيشت 
رسيده  مردم  دين  کردن  برجامی  نوبت 
است. - وقتي از قيام امام حســين درس 
مذاکره گرفت، ديگر توقعي نيســت که 
برداشتي  چنين  حسن  امام  صلح  از 
تبعات  تاوان  کشــور  که  اکنون   - کند! 
را  شــيطان  با  سازش  نسخه  ســنگين 
می پردازد، او به جای پاسخگويی درباره 
تحريف  را  تاريخ  خسارت محض، ضمن 
می کند و سوءمديريت و ناکارآمدی اش 
را به صلح امام حسن تشبيه می کند! - 
حرف  امام حسن(ع)  صلح  از  کسی  اگر 
نگه،  حرف  يارانش  خيانت  از  اما  بزنه، 

خودش مسئله داره. 

اهداء سه تن زکات خرما
 توسط نخلداران الرستانی به کمیته امداد

مقام آمریکایی: واکسن کرونا شش ماه 
دیگر به صورت گسترده توزیع می شود

امام جمعه الرستان، خواستار ورود استاندار فارس
 به موضوع راه  آهن الرستان شد

خسارت های برجام با تحريف تاريخ فراموش نمی شود 

کانون های  هماهنگی  مرکز  مدير 
آغاز  از  الرستان  رضوی  خادمياران 
مؤمنانه  جهاد  از  مرحله  دوازدهمين 

خبر داد.
طی  الرستان،  ميالد  گزارش  به 
آئينی با حضور امام جمعه الرستان، 
کار توزيع مرحله دوازدهم بسته های 
رضوی  خدمت  کانون  معيشتی 

الرستان آغاز شد.
ذکر  با  که  مراسم  اين  حاشيه  در 
امام  و  حسين)ع(  امام  مصيبت 
خادمياران  حضور  با  و  رضا)ع( 
جهادگر همراه بود، هادی جهانگيری  
کانون   هماهنگی  مرکز  مدير 
اظهار  الرستان،  رضوی  خادمياران 
عنايت  و  الهی  توفيقات  به  داشت: 
بلند  همت  و  رضا)ع(  حضرت  ويژه 
صفر  آخر  دهه  در  الرستان  خيرين 
و همزمان با ايام شهادت ولی نعمتان 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( کار 

توزيع بسته های معيشتی آغاز شد.
همت  به  تاکنون  اينکه  بيان  با  وی 
خادمياران جهادگر 1۲ مرحله اقالم 

بخشدار صحرای باغ، با توجه به تعداد 
زياد دام در بخش راه اندازي و استقرار 

اداره دامپزشکي را ضروري دانست.
نقل  به  الرستان  ميالد  گزارش  به 
در  علمدار  احمد  صحرا،  صدای  از 
مديرکل  ناظمی  دکتر  با  نشستي 
دامپزشکي استان فارس با اشاره به 
شرايط جغرافيايي بخش صحرای باغ 
و  دام  نگهداري  و  پرورش  لحاظ  از 
و  انسان  بين  بيماري هاي مشترک 
اداره  مجموعه  هاي  فعاليت  از  دام 
حفظ  براي  شهرستان  دامپزشکي 

بهداشت دام و انسان قدرداني کرد.
وي همچنين تالش براي راه اندازي 
و استقرار اداره دامپزشکي در بخش 

صحرای باغ تاکيد کرد.
در اين نشست، دکتر ناظمی مديرکل 
استقرار  فارس  استان  دامپزشکي 
دامپزشکی در بخش صحرای باغ را 

در  معيشتی  بسته های  و  اساسی 
برخوردار شهری  مناطق کمتر  سطح 
و روستايی الرستان توزيع شده است، 
تعداد  مرحله،  اين  در  کرد:  تصريح 
500 بسته معيشتی به ارزش هر بسته 
۲00 هزار تومان در حال توزيع است.

کانون   هماهنگی  مرکز  مدير 
خادمياران رضوی الرستان، ادامه داد: 
هزار   5 معيشتی،  بسته های  کنار  در 
پُرس غذای گرم بين افراد نيازمند و 
بی بضاعت که از زمان شروع ويروس 
مشکل  با  تاکنون  کرونا  منحوس 
مضاعف معيشتی مواجه شده بودند، 

توزيع شد.
ساخت  از  همچنين  جهانگيری، 
زائرسرای رضوی در مشهد مقدس زير 
نظر مستقيم امام جمعه الرستان خبر 
از همه همشهريان  داد و اضافه کرد: 
به ويژه خيرين بزرگوار طلب مشارکت 
در اين طرح خداپسندانه می شود تا در 
آينده نزديک شاهد ساخت و تکميل  
مکانی جهت اعزام زائرين کم برخوردار 

و نيازمند به مشهدالرضا)ع( باشيم.

کارشناسی  نظرات  و  بررسی  نيازمند 
در  همکاري  هرگونه  قول  و  دانست 
راستای استقرار دامپزشکی در بخش 

صحرای باغ را داد.
مهندس  نشست،  اين  در  گفتنيست 
پژهان   ، عمادشهر  شهردار  محمدی 
رئيس شورای اسالمی شهر عمادشهر 
اسالمی  شورای  عضو  ستاری  و 

عمادشهر نيز حضور داشتند.

آغاز دوازدهمین مرحله جهاد مؤمنانه 
خادمیاران رضوی در الرستان

بخشدار صحرای باغ، خواستار استقرار 
دامپزشکی در این بخش شد


