
باحضور نماینده مردم الرستان، خنج، گراش 
استان  کمان  و  تیر  مدرسه  نخستین  اوز  و 

فارس در شهرستان گراش افتتاح شد.
پایگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
الرستان،  شریف  مردم  نماینده  اطالع رسانی 
خنج، گراش و اوز در مجلس شورای اسالمی؛ 
بازدید های فشرده حسین حسین زاده  از  پس 
اََرد و بخش مرکزی شهرستان  از بخش های 
کمان  و  تیر  مدرسه  افتتاح  آئین  گراش، 
با  فارس  استان  در  بار  نخستین  برای  گراش 
حضور مسئوالن مربوطه در مجموعه ورزشی 

برگزار شد. سردار شهید سلیمانی 
حسین زاده، در مراسم افتتاحیه ضمن تبریک 
حوزه  کرد:  بیان  بدنی  تربیت  و  ورزش  هفته 
در  درخشان  بسیار  استعداد های  از  انتخابیه 
رشته  در  ورزشی خصوصاً  مختلف  زمینه های 

تولیدات  بهبود  اداره  مسئول 
کشاورزی  جهاد  مدیریت  دامی 
مجوز  اولین  صدور  از  الرستان 
اسپرولینا«   »جلبک  پرورش 
 ۶۰ ساالنه  تولید  ظرفیت  با 
»اسپرولینا«  جلبک  کیلوگرم 
فارس خبر  استان  و  در الرستان 

داد.
به  الرستان  میالد  گزارش  به 
معاونت  عمومی  روابط  از  نقل 
جهاد  مدیریت  و  سازمان 
غالمرضا  الرستان،  کشاورزی 
کارگاه  این  گفت:  صدیقی 

پرورش   : گفت  باشد  می  نمو 
سایر  به  نسبت  اسپرولینا  جلبک 
گزینه  کشاورزی  محصوالت 
و  خشک  مناطق  برای  مناسبی 

. است  کشت  قابل  غیر 
اینکه  به  توجه  با  وی  گفته  به 
عنوان  به  تولیدی  واحد  این 
جلبک  پرورش  طرح  اولین 
می  باشد  می  فارس  استان  در 
پایلوت  طرح  عنوان  به  توان 
فعالیت  نوع  این  ترویج  جهت 
های  استان  و  فارس  استان  در 

. شود  محسوب  همجوار 

تیر و کمان برخوردار است که بایستی زمینه 
و زیرساخت فعالیت آن ها در جهت شکوفایی 

و پرورش فراهم گردد.
کمان  و  تیر  هیات  رئیس  موالیی،  حسینعلی 
هم اکنون  گفت:  مراسم  این  در  نیز  گراش 
تعداد ۷۵ نفر بیمه شده این رشته در گراش 
فعالیت می کنند که در استان کم نظیر است.

وی افزود: ما آماده برگزاری مسابقات استانی 
برگزاری  خصوص  در  و  هستیم  گراش  در 
توابع  در  استعدادیابی  و  آموزشی  های  دوره 
درحال  برنامه ریزی  نیز  گراش  شهرستان 

انجام است.
باشگاه  همت  به  گراش  کمان  و  تیر  مدرسه 
و  تیر  هیات  جوان،  گراش  ورزشی  فرهنگی 
اداره  همکاری  با  و  گراش  شهرستان  کمان 
ورزش و جوانان گراش به بهره برداری رسید.

همت  با  و  شرفویه  منطقه  در 
زمینی  در  کاظمی«  »حسین 
مترمربع   ۱۰۰ مساحت  به 
مساحت  که  شده  اندازی  راه 
جلبک  کشت  استخر  و  گلخانه 
 ۱۲ گنجایش  )با  مترمربع   ۶۰
ساالنه  و  است  مکعب(  متر 
اسپرولینا  جلبک  کیلوگرم   ۶۰

کند. می  فرآوری  و  تولید 
برای  اینکه  به  اشاره  با  صدیقی، 
جلبک،  این  پرورش  و  رشد 
نبوده  نیاز  فراوان  شرب  آب 
و  رشد  قابل  شور  لب  آب  با  و 

تولیدات  بهبود  اداره  مسئول 
الرستان  کشاورزی  جهاد  دامی 
امروزه،   کرد:  اظهار  پایان  در 
زمینه  در  ها  ازجلبک  استفاده 
غذایی،  کشاورزی،  صنعتی، 
پاک  سوخت  تولید  و  دارویی 
است،  یافته  ای  گسترده  ابعاد 
عالقه  افراد  وفور  به  توجه  با  و 
 ، حوزه  این  در  فعالیت  به  مند 
می   ، ها  طرح  این  از  حمایت 
ارز  تواند باعث اشتغال جوانان و 

برای کشور شود. آوری 

افتتاح نخستین مدرسه تیر و کمان استان فارس در گراش

صدور نخستین مجوز پرورش جلبک »اسپرولینا« فارس برای الرستان

چالش تبدیل
 ایده کسب و کار

 به واقعیت

5

بررسی پتانسیل ها و 
ظرفیت های روستای 

گاوبست با هدف ایجاد 
روستای گردشگری

بازدید معاون استاندار و 
فرماندار ویژه الرستان،

 از پروژه در حال احداث 
کنترل سیالب و آبخوانداری

 تنگ قالت عمادشهر

8

2

2

۱۰ برابر نیاز فارس، گندم در سیلوها 
ذخیره است

طرح شش ایده برای توسعه گردشگری
 در الرستان

2

مظفری: متقاضیان کشت »سلطان خرماها«، جهت دریافت 
نهال به جهاد کشاورزی فارس معرفی می شوند

»حسین زاده«، امام 
جمعه بیرم شد

2

83

امام جمعه الرستان: دستورالعمل های ستاد کرونا 
در الرستان رعایت شود

اقدامات حفاظتی، 
موجب افزایش شمار

 وحوش منطقه حفاظت 
شده هرمود الرستان شد

8

قاسمي: در سال جهش تولید،
 ارائه تسهیالت و بیمه بیکاري کرونا 

در دستور کار است

صدور نخستین مجوز پرورش 
جلبک »اسپرولینا« فارس 

برای الرستان

-۱3۰۰  نفر از طریق تعاوني هاي منطقه شاغل شده اند
-در سال جهش تولید ارائه تسهیالت و بیمه بیکاري کرونا را در منطقه به نحو 

مطلوب انجام داده ایم.
تسهیالت  تقاضاي  در  اما  هستیم  استان  ششم  کرونا،  تسهالت  ارائه  بخش  -در 
پانزدهم.)اینکه چرا به نسبت سایر شهرستان های استان، مردم الرستان  استقبال 
نسبتًا کمتری به این تسهیالت نشان داده اند شاید تا حدودی به سطح متوسط 

تمکن مردم  نسبت به مردم سایر شهرستان ها و یا گریزان بودن مردم 
ما از روندهای اداری و بانکی مربوط باشد.(

صفحه 3-فرهنگ، کلید حل مشکل تولید شهرستان است. همین صفحه

الرستان سفید را سیاه نکنیم
از  گوینــده  اســتاني،  خبــري  بخــش  در 
ــم  ــتان علیرغ ــردم الرس ــژه م ــاي وی مراقبت ه
نقــاط مختلــف قرمــزي کرونــا در اســتان  
از  اســت  شایســته  کــه  داد  خبــر  فــارس 
همشــهریان عزیــز تشــکر و قدردانــي گــردد.

کامــل شــیوه هاي  رعایــت  اســت  طبیعــي 
ــر در  ــع گام موث ــه موق ــت  ب ــتي و مراقب بهداش

ــت. ــالت اس ــع معض رف
را  بهداشــتي  شــیوه هاي  کامــل  رعایــت 
مي تــوان در واژه »فشــم« مختصــر نمــود. »ف« 
فاصلــه گــذاري »ش« شســتن مرتــب دســت ها 
و »م« ماســک زدن. نکتــه اي کــه نبایــد از نظــر 

ــه: ــن ک ــت ای دور داش
بــا  خطرنــاک  و  مرمــوز  ویــروس  ۱-ایــن 
بي مراقبتــي  و  ســهل  انــگاري  کوچکتریــن 
تهاجــم مي نمایــد و خطــر آفرینــي مي کنــد.

۲-هــواي الرســتان نســبت بــه مرکــز و شــمال 
اســتان، گرم تــر اســت و مــوج ســوم کرونــا کــه 
ــا گســترش  ــزا در برخــي جاه ــا آنفلوآن ــوأم ب ت
یافتــه بــه الرســتان نرســیده و امیدواریــم 
ــن رابطــه  ــژه در ای نرســد هرچنــد مراقبــت وی

ــر اســت. بســیار موث
3-همــه همشــهریان بویــژه جوانــان و نوجوانان 
مراقــب باشــند بــدون ماســک از منــزل بیــرون 
ــر  ــک حاض ــدون ماس ــع ب ــد و در مجام نیاین
نشــوند و بــه بهانــه  »الرســتان ســفید اســت« 
خطــر را بــه جــان نخرنــد و منطقــه را از 

ــد. ــیاهي ســوق ندهن ــه س ســفیدي ب
هرچنــد کــه بنــا بــه گفتــه کارشناســان 
ــه  ــت ن ــتان زرد اس ــان؛ الرس ــت و درم بهداش

ســفید.
ــروس مخــرب  ــن وی ــروز ای ــم دوره ب 4-مي دانی
ــه،  ــن فاصل ــه در ای ــت ک ــه اس ــدود دو هفت ح
ــده و  ــال ش ــروس مبت ــن وی ــه ای ــه ب ــي ک کس
ــل  ــد ناق ــت مي توان ــع نیس ــم مطل ــودش ه خ
اهــم  از  زدن  ماســک  تــداوم  پــس  باشــد. 

ــت. ــات اس واجب
۵-ویــروس مخــرب  و منحوســي کــه تاکنــون 
واکســن برایــش تهیــه نشــده و هیــچ درمانــي 
جــز پیشــگیري هاي بهداشــتي نــدارد و در 
ــزا و  ــه خاطــر شــیوع آنفلوآن ایــن فصــل کــه ب
ــز مشــکل  ــزا نی ــد ۱9 از آنفلوآن شــناخت کووی
و  بیشــتر  ویــروس  ایــن  خطــر  مي باشــد، 
مراقبــت آن مي بایســت گســترده تر باشــد.

ــود  ــراي خ ــم و ب ــازي در نیاوری ــس پهلوان ب پ
ــیاري،  ــا هوش ــویم و ب ــاک نش ــه خطرن و جامع
ــه  ــم ک ــل نمایی ــان عم ــت چن ــت و مراقب دق
ــن  ــد و ای ــفید بمان ــم س ــور دائ ــه ط ــه ب منطق

ــد. ــداوم یاب ــار ت افتخ
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کشاورزی  مدیرجهاد  و  سازمان  معاون 
متقاضی  وجود  صورت  در  گفت:  الرستان، 
)سلطان  مجول  خرمای  پرارزش  رقم  کشت 
خرماها(  در منطقه،  متقاضیان جهت دریافت 
نهال این خرما به استان معرفی خواهند شد.

هفته گذشته بود که  مجیدرضا پاکاری مدیر 
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس، با بیان 
تعداد  به  نهال خرما مجول  اینکه بخش دوم 
با اعتبار بخش خصوصی وارد  ۲4 هزار اصله 

پرورش  و  آموزش  سوادآموزی  معاون 
فارس، عنوان کرد: بر اساس شیوه نامه طرح 
جاری  سال  در  خارجی  اتباع  سوادآموزی 
نفر   4۰۰ و  سوادآموزی  دوره  در  نفر   ۱۰۰
اتباع  از  نفر  انتقال و مجموعا ۵۰۰  در دوره 
پوشش  تحت  فارس  استان  ساکن  خارجی 
قرار  سوادآموزی  برنامه های  و  فعالیت ها 

می گیرند.
اداره  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 

پروتکل های  دقیق  و  کامل  رعایت 
بهداشتی در یک فروشگاه خشکبار 
فروشی در شهر الر در این روزهای 
البته  و  جالب  بسیار  کرونایی 

آموزنده برای سایر کسبه است.
این  در  الرستان  میالد  گزارش  به 
همه  تقریباَ  که  کرونایی  روزهای 
نقاط دنیا و کشور ایران و همچنین 
فراگرفته  را  فارس  پهناور  استان 
و  آموزش ها  تبع  به  الرستان  در 
آن  از  و  مناسب  فرهنگ سازی های 
مهمتر همکاری دقیق و بی چون و 
چرای مردم منجر به کاهش بیش از 

پیش این بیماری شده است.
اخیر  هفته های  طی  خوشبختانه 
و  بستری ها  مبتالیان،  میزان 
سطح  در  کرونایی  فوتی های 
خود  میزان  کمترین  به  الرستان 
برخالف سایر  باعث شده  و  رسیده 
تقریباَ  الرستان  در  کشور،  نقاط 

وضعیت سفید را شاهد باشیم.
اقدامات  برخی  انجام  میان  این  در 
نوع خود  از سوی شهروندان الری 
جالب توجه و البته آموزنده و قابل 
است.  کشور  نقاط  سایر  به  تعمیم 
مغازه  یک  موراد،  این  از  یکی  در 
خشکبارفروشی با اتخاذ راهکارهایی 
است  توانسته  مبتکرانه  و  ساده 
کامل  نکات  رعایت  بر  عالوه 
به  از نسبت  را  بهداشتی، مشتریان 
سازد  مطمئن  اجناس  بودن  ایزوله 
به سمت  را  آن مشتریان  و در پی 

ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
احداث  حال  در  پروژه  از  الرستان 
تنگ  آبخوانداری  و  سیالب  کنترل 

قالت عمادشهر بازدید کرد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از 
استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
جلیل  الرستان؛  ویژه  فرمانداری  و 
فرماندار  و  استاندار  معاون  حسنی 
ویژه الرستان، به اتفاق احمد دالور 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
بخشدار  علمدار  احمد  فرمانداری، 
مسئولین  از  جمعی  و  باغ  صحرای 

مظفری در پاسخ به این سوال اظهار داشت: 
رقم  نخل  اصله   9۰۰ تعداد  حاضر  حال  در 
مجول در مناطق مختلف شهرستان از جمله 
لطیفی، جویم، صحرای باغ، کرمستج و بخش 

مرکزی در سطح ۶ هکتار کشت شده است.
وی گفت: از ۲4 هزار اصله وارد شده پس از 
طی دوره قرنطینه، بخش قابل توجهی از آن 
درسطح استان توزیع خواهد شد و در صورت 
منطقه،  در  ارقام  این  کشت  متقاضی  وجود 
استان  به  آنان  معرفی  جهت  الزم  اقدامات 

صورت خواهد پذیرفت.

بهمن  پایان  تا  نتایج  اعالم  و  پایانی  آزمون 
با  افزود:  رسد.وی  اتمام  به  جاری  سال  ماه 
شیراز،  در  ساکن  جمعیتی  بافت  به  توجه 
بیشترین جمعیت اتباع در ناحیه سه آموزش 
و پرورش زندگی می کنند؛ افزون بر به دلیل 
هم  زیادی  بخش  منطقه  این  محرومیت 
شهریان شیرازی نیز در این ناحیه بی سواد 
و کم سوادند و از همین رو آمار این افراد در 

ناحیه سه بیش از دیگر نواحی است.
نوروزی با بیان اینکه کالس های سوادآموزی 
اتباع  که  مناطقی  در  باید  کمیساریا  طرح 
می کنند،  زندگی  تردد  به  مجاز  خارجی 
باید  زمینه   این  در  افزود:  شود،  تشکیل 
اتباع  امور  کل  اداره  با  الزم  هماهنگی های 
نیز  و  استانداری  مهاجرین  و  خارجی 
آمار  آخرین  آید.طبق  عمل  به  فرمانداری ها 
باسوادی  درصد   ۱39۵ سال  در  سرشماری 
از  بیش  است.  درصد   9۰ نزدیک  فارس  در 
۶ هزار الزم التعلیم نیز طی یک سال گذشته 

در این استان شناسایی شده است.

کامال  مغازه  داخل  اجناس 
با  تماسی  هیچ  و  شده  بسته بندی 
وجود  خدمات دهنده  افراد  دست 
ندارد.مشتریان کاالهای درخواستی 
می  نیاز سفارش  مورد  مقدار  به  را 
در  مغازه داران  طرف  از  و  دهند 
اگر  گیرد.  می  قرار  مشتری  اختیار 
و  رسید  به دست مشتری  بسته ای 
منصرف  خرید  از  درخواست کننده 
ظرفی  در  برگشتی  بسته  شد، 
جداگانه به نام قرنطیه نگهداری می 
شود و پس از ضدعفونی به چرخه 

فروش برمی گردد.

بسیار  که  دیگری  اقدام 
تحسین برانگیز و جالب توجه است، 
ماهی گیری  تور  یک  با  فروشنده 
از  را  بانکی  کارت های  کوچک 
پس  و  گیرد  می  تحویل  مشتریان 
کسر  اجناس  پول  ضدعفونی،  از 
می شود و سپس ضدعفونی مجدد 
یک  در  کارت  و  گیرد  می  صورت 
نایلون تمیز به دست مشتری برمی 
گردد.اگر یک مشتری به در  مغازه 
همراه  به  ماسک  و  کرد  مراجعه 
نبایستی  قانون  طبق  و  نداشت 
خدمات دریافت کند، این مغازه دار 
در قالب بسته ای ماسک رایگان در 

اختیار مشتری قرار می دهد.
مغازه،  در  حاضر  کارکنان  تمام 
بهداشتی  های  پروتکل  تمامی 
و  دستکش  کاله،  لباس،  نظیر 
ماسک پوشیده اند و از طرفی ماده 
ضدعفونی کننده نیز برای مشتریان 

در نظر گرفته شده است.
از  بار  چند  تاکنون  دار  مغازه   این 
جهت  به  مختلف  نهادهای  سوی 
اقدامات مناسب و هوشمندانه مورد 

تقدیر قرار گرفته است.
ساده  هر چند  کارها  اینگونه  انجام 
تواند  می  اما  است  کم هزینه  و 
همچون  بالیی  از  را  جامعه  جان 
با  آنکه  امید  به  دهد.  نجات  کرونا 
یک انسجام همگانی در تمام نقاط 
ایران، همچون الرستان بتوان کرونا 

را به مرز شکست نهایی کشاند.

سد  این  اجرایی  عملیات  احداث 
هکتار   ۶۵۰۰ سد  یافت.این  اطالع 
خاکی  بند  نوع  از  و  دارد  مساحت 

 ۲۰۶ بند  طول  باشد.  می  همگن 
هزار   ۱4۰ خاکریزی  حجم  متر، 
 ۷۰۰ آبگیری  حجم  مکعب،  متر 
هزار متر مکعب در هر بار آبگیری، 
ارتفاع بند ۱3 متر و حجم سنگ و 
تاکنون ۱3۰ متر  سیمان کار شده 
مکعب است.این سد هم اکنون ۵۰ 
که  دارد  فیزکی  پیشرفت  صد  در 
ریال  میلیارد   4۵ آن  برای  تاکنون 
از محل اعتبارات دولتی توسط اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری الرستان 

هزینه شده است.

استان فارس شده، اظهار داشته بود:  نهال های 
گذراندن  از  پس  مجول  خرمای  وارداتی 
گیاهی  قرنطینه  گلخانه  در  ساله  یک  دوره 
جهاد  وزارت  باغبانی  معاونت  هماهنگی  با 

کشاورزی در سطح کشور توزیع می شود.
فارس،   باعبانی  مسئوالن  اظهارات  به  بنا 
رنگ  سیاه  و  درشت  بسیار  مجول  یا خرمای  خرما ها  سلطان  به  و  قهوه ای  به  متمایل 
رقم  این  است.  معروف   king of dates
خرما دیررس و دارای شیره زیاد است هردانه 
خرمای مرغوب به طور متوسط ۲۵ گرم وزن 
قیمت  آن  هسته  به  گوشت  نسبت  و  دارد 
دربازار های  مجول  خرمای  کیلوگرم  یک 
اروپا باالترین مبلغ دربین انواع خرما ها است 
خشک،  نیمه  بافتی  دارای  محصول  این  که 
دیررس بوده که در زمانی که محصول به طور 

کامل رسیده باشد باید برداشت شود.
بر همین اساس و دلیل مرغوبیت نوع خرمای 
نهال  مذکور،  میالد الرستان وضعیت واردات 
کشاورزی  جهاد  مدیر  از  منطه  به  را  آن 

الرستان جویا شد. 

و  آموزش  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی 
در  چگینی  نوروزی  بهزاد  فارس،  پرورش 
برنامه های  و  فعالیت ها  از  بازدید  حاشیه 
سوادآموزی ناحیه 3 شیراز، یکی از طرح های 
مهم این سازمان را در سال جاری در استان 
سوادآموزی  یا  »کمیساریا«  طرح  فارس، 
اسالمی  جمهوری  در  ساکن  خارجی  اتباع 
استناد  به  طرح  این  گفت:  و  برشمرد  ایران 
نهضت  سازمان  بین  سه جانبه  توافق نامه 
عالی  کمیساریای  دفتر  سوادآموزی، 
کل  اداره  و  متحد  ملل  سازمان  پناهندگان 
اجرا  اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور 
مخاطبان  اینکه  بیان  با  شود.نوروزی   می 
در  ساکن  خارجی  اتباع  سوادآموزی  طرح 
 ۱۰ سنی  گروه  ایران  اسالمی  جمهوری 
این  اجرای  داد:  ادامه  هستند،  سال   49 تا 
الزم  و  شده  آغاز  فارس  استان  در  طرح 
گونه ای  مجری  مناطق  و  شهرستان ها  است 
اجرای  مراحل  تمام  که  کنند  برنامه ریزی 
برگزاری  آموزش،  ثبت نام،  از  اعم  دوره  این 

خود جذب کند.از جمله این موارد، 
کشیدن زنجیر در جلوی در مغازه و 
جلوگیری از ورود مشتریان به مغازه 
است. این مغازه دار با نصب یک بنر 
و  ویترین  روی  بر  هشداردهنده 
هایی  عالمت  تعیین  همچنین 
فاصله گذاری  رعایت  رو،  پیاده   در 

اجتماعی را یادآوری کرده است.
یک کار دیگر جالب توجه این کسبه 
از  الری، تهیه و نصب یک ُسرُسره 
تا کنار مشتریان است  در  ورودی 
که اجناس پس از سفارش از طریق 

آن تحویل مشتری می شود.

از پروژه کنترل  شهرستان و بخش 
قالت  تنگ  آبخوانداری  و  سیالب 
روند  از  و  کرد  بازدید  عمادشهر 

مظفری: متقاضیان کشت »سلطان خرماها«، 
جهت دریافت نهال به جهاد کشاورزی فارس معرفی می شوند

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس: 5۰۰ تبعه خارجی در فارس، باسواد می شوند

اقدامات جالب یک خشکبارفروشی شهر الر در جنگ با کرونا

بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان،
پلمپ یک واحد از پروژه در حال احداث کنترل سیالب و آبخوانداری تنگ قالت عمادشهر

 مرغ فروشی در الرستان

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
معاون  یگانه  الرستان،  درمانی  بهداشتی 
مرغ  واحد  یک  پلمپ  از  دانشکده  بهداشتی 
با  محیط  بهداشت  بازرسان  توسط  فروشی 
به  و  الرستان  اصناف  اتاق  بازرسان  همکاری 
در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  عدم  علت 

شهر الر خبر داد.
خاطیان  که  نکته  این  بیان  ضمن  یگانه، 
قانونی  مراجع  به  مربوطه  مراحل  سیر  جهت 
معرفی شدند، اظهارداشت: با توجه به شروع 
و  کروناویروس  بیماری  شیوع  سوم  موج 
بازرسان  بهداشتی،  های  نظارت  تشدید  لزوم 
بهداشت محیط این معاونت به صورت قاطع 
به  را  مردم  سالمت  که  افرادی  با  قانونی  و 
خطر می اندازند برخورد می کنند و در این 

خصوص هیچ اغماضی صورت نمی گیرد.
پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
شرایطی،  چنین  در  کرد:  تصریح  الرستان، 
بهداشتی  های  برنامه  اولویت  در  مردم  جان 
قرار داشته و با هیچ شخصی تعارف نخواهیم 
در صورت  خواست  از شهروندان  وی  داشت. 
مشاهده هرگونه عدم رعایت مسائل بهداشتی 
سامانه  به  سریعاً  را  موضوع  اصناف  سوی  از 

۱9۰ اطالع دهند.
***

دستگیری قاتل فراری
 پس از ۱9 سال در گراش

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
نیروی  فرمانده  فارس،  مرکز  صداوسیما 
انتظامی شهرستان گراش، گفت : قاتل فراری 
و  امنیتی  ماموران  توسط  سال   ۱9 از  پس 
گراش  شهرستان  انتظامی  نیروی  اطالعاتی 
اسالمی  جواد  محمد  شد.سرهنگ  دستگیر 
خیابانی  نزاع  یک  در  قاتل  این  افزود:  مهر، 
در سال ۱3۸۰ با ضربات چاقو یک جوان ۲۲ 

ساله را به قتل رسانده و متواری شده بود.
***

کشف کاالی قاچاق
 2۰ میلیاردی در المرد

 ۲ توقیف  از  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
قاچاق  کاالی  انواع  کشف  و  سواری  دستگاه 
عملیات  یک  در  ریال  میلیارد   ۲۰ ارزش  به 

ضربتی در شهرستان المرد خبر داد.
در  کرد:  بیان  حبیبی  رهام بخش  سردار 
ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  طرح  راستای 
حین  »المرد«  شهرستان  انتظامی  ماموران 
عملیات  یک  در  عبوری،  خودرو های  کنترل 
بار  به ۲ دستگاه سواری 4۰۵ حامل  ضربتی 
مشکوک و آن ها را برای بررسی بیشتر متوقف 

کردند.
اینکه  بیان  با  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
این  از  بازرسی  در  شدند  موفق  ماموران 
حضور  نگار  انگشت  دستگاه   3۶۶ خودروها، 
وسیله  نگهدارنده  پوسته  جفت   9۰ غیاب،  و 
نگار،  انگشت  دستگاه  پوسته  عدد   3۸ برقی، 
۱۰۰ عدد آدابتور و 9۶۵ عدد شارژر موبایل 
خارجی قاچاق را کشف کنند، گفت: در این 
مراجع  تحویل  و  دستگیر  نفر   ۲ خصوص 

قضائی شدند.
نظر  برابر  اینکه  به  اشاره  با  حبیبی  سردار 
کارشناسان ارزش اموال مکشوفه، ۲۰ میلیارد 
ریال برآورد شده است از شهروندان خواست با 
توجه به اینکه ورود کاالی قاچاق موجب رکود 
در  و  گذاری  سرمایه  کاهش  و  داخلی  تولید 
نتیجه افزایش بیکاری می شود هرگونه اخبار 
و اطالعات در این خصوص را بالفاصله با مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::

آزاد به شرح ذیل است:
مقام اول: طناز السادات موسوی)باشگاه کبدی(

مقام دوم: فاطمه فائضی
مقام سوم: زهرا صادقی

در رده نونهاالن:
مقام اول: بهار یزدان پناه )دبستان افرینش(

خدادادی)دبستان  مریم  نازنین  دوم:  مقام 
شهدای فرهنگی(

کبدی  هیات  طرف  از  هدایایی  پایان  در  و 
الرستان به مقام آوران اهدا شد.

خبرنگار: عشرت جهاندیده

می شود.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
و  هزار   9۱۱ مجموع  در  امسال  گفت:  فارس 
کشاورز   3۰۰ و  هزار   4۸ از  گندم  تن   ۵3۵
استان خریداری شده که از این میزان تاکنون 
۲۰۰ هزار تن به خارج استان ارسال شده است.

از  شده  خریداری  گندم  ارزش  افزود:  افشون 
بوده  ریال  کشاورزان ۲۲ هزار و 3۵۶ میلیارد 
شده  پرداخت  کشاورزان  به  آن  بهای  کل  که 

است.
وی ادامه داد: با توجه به رشد قابل توجهی که 
هستیم  شاهد  گندم  تضمینی  خرید  بحث  در 
از هر کیلو ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به چهار  که 
که  می شود  پیش بینی  رسیده،  تومان  هزار 
پیدا  افزایش  فارس  استان  در  زیرکشت  سطح 
کند و میزان گندم تولیدی استان به مرز یک و 

نیم میلیون تن برسد.
وی گفت: قیمت نان ثابت است و آرد یارانه ای 
نیز در اختیار نانوایی ها قرار دارد و شهروندان 
از این بابت هیچگونه دغدغه ای نداشته باشند.

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
به  استان  شهرستان های  فرمانداران  از  فارس 
عنوان روسای کارگروه های آرد و نان خواست 
منظم  شکل  به  را  کارگروه  این  جلسات  که 
نانوایی ها و  به  برگزار کرده و بحث عرضه آرد 

تثبیت قیمت ها را رصد کنند.

خطرناک  می شود،  نامیده  چالشی«  »مطالعه 
است. اما حامیان آن معتقدند این روش ممکن 
است در قیاس با راهکارهای استاندارد پژوهشی 
سریعتر به حصول نتیجه منجر شود. بر اساس 
باید  محققان  پژوهشی،  استاندارد  راهکارهای 
سالم  داوطلبان  احتمالی  شدن  بیمار  منتظر 
بمانند که دارو و واکسن کرونا را دریافت کرده 
کرونا  ویروس  جدید،  مطالعه  این  در  اما  اند. 
عامدانه به بدن داوطلبان سالم منتقل می شود.

دولت انگلیس قصد دارد 33/۶ میلیون پوند در 
این پژوهش سرمایه گذاری کند. 

گذشته  روز  چند  طی  لندن  سلطنتی  کالج 
اعالم کرد این پژوهش که افراد سالم ۱۸ تا 3۰ 
ساله را در بر می گیرد، با همکاری چند مرکز 
انجام می شود.  دولتی و یک شرکت خصوصی 
به  بتواند  مطالعه  این  امیدوارند  پژوهشگران 
تولید واکسن کرونا در کوتاه ترین زمان ممکن 

منجر شود.

آنالین  مسابقات  الرستان،  میالد  گزارش  به 
»پالنک« با حضور بیش از ۵۰ شرکت کننده به 
مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزارشد.

تماس  با  و  حذفی  تک  بصورت  مسابقات  این 
تصویری در پیام  رسان واتساپ به شکل آنالین 

انجام گرفت.
این مسابقه برای رده های آزاد و رده نونهاالن 

برگزار شد.
خانم ها »صلح جو« و »شفی« از مربیان باشگاه 
کبدی ،داوری این مسابقات را به عهده داشتند.

نتایج به دست آمده از مسابقات آنالین در رده 

استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
در  کنونی  شده  ذخیره  گندم  میزان  فارس، 
تن  هزار   4۵۰ حدود  را  استان  سیلوهای 
برشمرد و آن را ۱۰ برابر نیاز استان عنوان کرد.

ظفر افشون ، با اشاره به انتشار مطالبی مبنی بر 
کمبود آرد و گندم در کشور از سوی معاندین 
افزود:با توجه به مصرف ماهانه ۵۰ هزار تن آرد 
در استان، میزان گندم ذخیره شده در مراکز 
ذخیره سازی و همچنین گندمی که در اختیار 
 ۱۰ حدود  گرفته  قرار  آرد  تولید  کارخانه های 

برابر نیاز استان به آرد است.
از  یکی  فارس  استان  داشت:  اظهار  وی 
برتر در زمینه تولید گندم مرغوب  استان های 
ویژه  به  و  استان ها  برخی  و  است  باکیفیت  و 
گندم  خرید  متقاضای  آرد  تولید  کارخانه های 
را  استان  این  گندم  تا  هستند  فارس  استان 
با  آرد  تا یک  با گندم خودشان مخلوط کنند 
دست  به  نان  به  کردن  تبدیل  برای  کیفیت 

آورند.
وی ادامه داد: بنابراین با توجه به میزان گندم 
برداشت گندم  آغاز  تا  استان،  در  ذخیره شده 
اردیبهشت  اواخر  یعنی  جاری  زراعی  سال  در 
گندمی  کمبود  هیچگونه  خردادماه  اواسط  یا 
کردن  خالی  برای  حتی  و  داشت  نخواهیم 
برای ذخیره گندم جدید  آنها  سیلوها و احیاء 
بخشی از ذخیره گندم به سایر استان ها ارسال 

در  کرونا  واکسن  تولید  با  مرتبط  پژوهش های 
سالم  افراد  روی  بر  تست  مرحله  به  انگلیس 

رسیده است.
العالم،  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
پژوهشگران  کرد  اعالم  آسوشیتدپرس  شبکه  
آزمایشی جنجالی  آغاز  برای  را  انگلیسی خود 
آماده می کنند که بر اساس آن، افراد سالم به 

ویروس کرونا مبتال می شوند.
هدف از انجام این آزمایش، تسریع فرایند تولید 
واکسن بیماری کووید-۱9 است. این راهکار که 

معرفی نفرات برتر
 مسابقات آنالین »پالنک« در الرستان

۱۰ برابر نیاز فارس، گندم در سیلوها ذخیره است

آغاز یک پژوهش جنجالی مرتبط با کرونا در انگلیس

جوانان  عزیز،  مسئولین   ، شناخت  نخواهیم 
براي  را  همت  کمر  بدانند  انقالبي  و  جهادي 

ارتقاء همه جانبه بیرم عزیز ببندید.
دوم  خطبه  در  زاده،  حسین  مصطفي  
که  است  ناتوان  بنده  زبان  افزود:  نمازجمعه 
اقا  )حاج  بزرگوار  سید  هاي  تالش  بخواهم 
انقالب  و  اسالم  پرچم  اهتزاز  براي  زندوي( 
مطرح کنم ، بنده از همین جا از سید عزیز و 
باعث سرافزاري  و  کساني که همراهي کردند 
سپاسگزاري  وجودم  اعماق  از  شدند  منطقه 

میکنم.

میالد  خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
امام  معارفه  و  تکریم  آیین  بیرم،  از  الرستان 
جمعه بیرم با حضور مسئول نمایندگي شوراي 
معاون  فارس،  جمعه  ائمه  سیاستگذاري 
فرماندار الرستان، مسئول دفتر نماینده مردم 
امنیتي  مسئوالن  اسالمی،  مجلس شورای  در 
نماز  مصالي  در  مسئولین  سایر  و  انتظامي  و 
االسالم  برگزارشد.»حجت  شهر  این  جمعه 
خطبه  اولین  در  زاده«  حسین  والمسلمین 
بنده  گفت:  مردم  به  خطاب  خود  نمازجمعه 
آمده ام به بیرم کهن خدمت کنم شب و روز 

»حسین زاده«، امام جمعه بیرم شد



 دوشنبه ۱399/۰8/۰5 - نهم ربیع االول ۱442 - سال بیست و هشتم - شماره ۱586

3
حه

صف

الرستان، از طرف کاریابی های زیرمجموعه 
ی اداره کار و دستگاه های اجرایی با کارگاه 
های مشمول تماس مستقیم برقرار شده و 

اطالع رسانی الزم انجام شده است.
در حوزه  عملکرد شهرستان  میان  این  در   
پرداخت تسهیالت قابل دفاع است چرا که 
در این حوزه الرستان رتبه ششم استان را 
از  اما دربخش تقاضای تسهیالت  دارا است 
سوی مردم، ما در رتبه پانزدهم قرار داریم.

های  شهرستان  سایر  نسبت  به  چرا  اینکه 
نسبتاً  استقبال  الرستان   مردم  استان، 
اند  داده  نشان  تسهیالت  این  به  کمتری 
تمکن  متوسط  سطح  به  حدودی  تا  شاید 
مردم  نسبت به مردم سایر شهرستان ها و 
یا گریزان بودن مردم ما از روندهای اداری و 

بانکی مربوط باشد.
منطقه  تعاونی های  از طریق  نفر   ۱3۰۰

شاغل شده اند
تاکنون 3۲۸ تعاونی با مجموع اعضاء حدود 
رفاه  و  کار  تعاون  اداره  در  نفر  هزار   ۱9۷
اجتماعی الرستان به ثبت رسیده که از این 
میان حدود ۱۰۰ تعاونی فعال و با عضویت 
حدود ۱۸۶ هزار نفر برای نزدیک به ۱3۰۰ 

نفر اشتغال زایی کرده اند.
تولید  مشکل  حل  کلید  فرهنگ، 

شهرستان است
در حوزه تولید شهرستان به نظر می رسد 
کلید حل مشکل در دستان فرهنگ باشد. 
و  کار  فرهنگ  به  گذاری  ارج  و  تقویت  با 
از  پرهیز  و  شماری  ناپسند  نیز  و  تالش 
فعالیت  از  حاصل  بادآورده  درآمدهای 
سرمایه  غیرمولد،  و  کاذب  اقتصادی  های 
معطوف  تولید  سمت  به  پیش  از  بیش  ها 
می گردد و  وضعیت تا حدود بسیار زیادی 

بهبود پیدا خواهد.
گروهی  کار  فرهنگ  تقویت  این،  بر  عالوه 
ها  سرمایه  نیروها،  سازماندهی  با  همراه 
گیری  خدمت  به  کاهش  نیز  و  امکانات  و 
مردم،  از سوی  غیرمجاز  بیگانه  کار  نیروی 
و  کار  و  کسب  فضای  بهبود  ضروریات  از 

تولید شهرستان است.

معظم  مقام  سوی  از  که  سال99  با  همزمان 
نام گذاری شده؛   نام  جهش تولید  رهبری به 
تا  شده  آن  بر  الرستان  میالد  ای  رسانه  تیم 
نیز  و  شهرستان  مسئوالن  با  وگوهایی  گفت 
بر  عالوه  و  داده  انجام  منطقه  کنندگان  تولید 
پیگیری اهداف و برنامه های آنها در این سال، 
پیشنهادهای  نیز  و  موجود  احتمالی  مشکالت 
الزم در خصوص گسترش تولید و صادرات در 
منطقه را نیز مورد بررسی قرار دهد. هشتمین  
مصاحبه جهش تولید با »عبدالمهدی قاسمی، 
و  کار  تعاون،  اداره  رئیس  و  کل  مدیر  معاون 
رفاه اجتماعی در الرستان« انجام گرفته است.

و  تسهیالت  ارائه  تولید  جهش  سال  در 
نحو  به  منطقه  در  را  کرونا  بیکاری  بیمه 

مطلوب انجام داده ایم
هم  تولید  جهش  نام  به  که  جاری  سال  در 
نامگذاری شده  با توجه به بحران کرونا، راهبرد 
اصلی وزارت کار، حفظ اشتغال موجود از طریق 
پرداخت تسهیالت به بنگاه های آسیب دیده و 
نیز حمایت از خیل کارگران بیکار شده از طریق 

پرداخت بیمه بیکاری بوده است.
بر همین اساس اداره کار الرستان نیز عمده 
توان اجرایی خود را مصروف همین دو کار 
عمدتاً   - مشکالت  از  برخی  سوای  و  کرده 
به   - جدید  های  سامانه  استقرار  از  ناشی 
دو  این  به  رسانی  خدمت  در  خداوند  لطف 
طیف - متقاضیان تسهیالت و بیمه بیکاری- 
تا حدود  قابل توجه بوده  که تعداشان واقعاً 

زیادی موفق بوده است.
در بخش ارائه تسهالت کرونا، ششم استان 

هستیم اما در تقاضای تسهیالت پانزدهم
بر اساس دستورالعمل های وزارت کار و نیز 
اعتباری  ها،  شهرستان  به  مدنظر  تسهیالت 
به  کمک  جهت  تومان  میلیارد   ۵۲ معادل 
اختصاص  از کرونا  کارگاه های آسیب دیده 
اطالع  کار  وزارت  میان  این  در  است.  یافته 
رسانی تسهیالت کرونایی را از طریق ارسال 
است.  داده  انجام  مشمولین  به  پیامک 
همچنین به کّرات از طریق رسانه های رسمی 
ملی، استانی و محلی این موضوع اعالم شده 
است. حتی فراتر از آن با تأکید فرماندار ویژه 

قاسمی: در سال جهش تولید، ارائه تسهیالت 
و بیمه بیکاری کرونا در دستور کار است

 ۱3۰۰ نفر از طریق تعاونی های منطقه شاغل شده اند

دهیاری روستای خلور با استناد بودجه مصوب 1399 و صورتجلسه شماره 3 مورخ 99/04/27 شورای اسالمی روستای 
خلور  و در جلسه مورخ 99/04/28 کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسالمی بخش صحرای باغ  در نظر دارد عملیاتی در 
قالب جدول زیر با اعتبار تقریبی سه  میلیارد و چهارصد میلیون ریال از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج دراسناد 

مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

محل دریافت اسناد مناقصه : به آدرس 
فارس-  الرستان  - بخش صحرای باغ 

-  روستای  خلور - دهیاری خلور 
در  شرکت  تضمین  نوع  و  مبلغ    -1
بانکی  ضمانتنامه  ارائه   : مناقصه 
معتبر و غیر مشروط در وجه دهیاری 
خلور یا واریز نقدی به شماره حساب 
بانک  پست  نزد   1000148613960
شعبه الرستان به مبلغ ۵ درصد مبلغ 
روستای  دهیاری  نام  به  پیشنهادی 

خلور
2- داشتن حداقل رتبه ۵ راه سازی از 

مراجع ذیصالح
3- نفرات اول و دوم و سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط و وصول خواهد شد

4- برنده مناقصه ملزم به ارائه ضمانت بانکی به میزان 10 درصد کل مبلغ قرارداد می باشد
۵- ارائه فیش واریزی جهت دریافت اوراق مناقصه الزامی است .

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
7-  دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

8- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه 99/8/10

عبدالرحمن کندوشی-دهیار روستای خلور               
م الف : 7464             شناسه آگهی : ۱۰22472

نوبت اول چاپ : 99/۰7/27                                   نوبت دوم چاپ : 99/۰8/۰5
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها پایان وقت اداری : 99/8/۱۰
زمان تشکیل کمیسیون عالی و بازگشایی پاکات:  99/8/۱۱

شماره تماس: ۰9۱778۱7423

آگهی تجدید مناقصه عمومی
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واحد کارمقدارکارشرح پروژه

29۰۰متر طولکانال گاز۱

826متر مربعزیرسازی و قیرپاشی و آسفالت  معابر2

۱64متر طولتک لبه و کانیوا3

2624متر مربعزیرسازی4

۱۰۰۰متر مربعسنگ فرش بلوار ورودی5

میالد  گزارش  به 
سوری  ابوذر  الرستان، 
ارشد  کارشناسان  از 
برنامه  و  مدیریت 
با  گردشگری  ریزی 
مقاله هایی  سلسله  تهیه 
زیرساخت های فکری و فرهنگی گردشگری در 
است.  داده  قرار  بررسی  را مورد  مردم الرستان 
روز   چند  طی  مقاله  این  دوم  و  نخست  بخش 
اخیر در سایت و روزنامه میالد الرستان منتشر 
شد. در زیر متن ارسالی در بخش سوم و پایانی 

را می خوانیم:
گفتار  سلسله  این  پایانی  و  سوم  قسمت 
ایده هایی که در  و  به طرح ها  اختصاص دارد 
الر  شهر  در  گردشگری  سازی  فرهنگ  جهت 

انجام گرفته و یا در حال انجام است.

-طرح گردشگریار
آموزش گردشگری می تواند مردم را نسبت به 
این صنعت آگاه نماید و در درک صحیح آن ها 
مفید واقع گردد. تاثیر آموزش برای کودکان و 
نوجوانان نسبت به بزرگساالن، بیشتر است، اما 
زمینه گردشگری  در  اصولی  آموزشی  متاسفانه 
ندارد  آموزشی کشور وجود  نظام  و  در مدارس 
صنعت  این  های  ویژگی  با  را  آموزان  دانش  تا 
فرهنگ  سبب  مدت  دراز  در  و  نماید  آشنا 
در  گردشگری  فرهنگ  کردن  نهادینه  و  سازی 
جامعه گردد، به همین دلیل برای نخستین بار 
که  گردشگریار  طرح  فارس،  استان  جنوب  در 
پایان  و  گردشگر  همیار  ملی  طرح  از  تلفیقی 
مدارس  نقش  عنوان  با  ارشد  کارشناسی  نامه 
در توسعه گردشگری است و با توجه به منطقه 
بر  منطبق  و  شده  سازی  بومی  کامال  الرستان 
فرهنگ  رسوم،  و  گردشگری،آداب  های  جاذبه 
و زبان این خطه است، با همکاری اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الرستان و 
مکان  در  الرستان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره 
پژوهش سرای دانش آموزی شهر الر از مهرماه 
۱39۸ کار خود را آغاز کرده است و به دنبال 
آموزش های اصولی و شناساندن الفبای صنعت 
گردشگری به دانش آموزان پایه پنجم تا یازدهم 
از طریق کالس های تئوری و بازدیدهای میدانی 
از جاذبه های تاریخی و طبیعی منطقه الرستان 
از طریق  ها  آموزش  این  دارد که  امید  و  است 
نهایتا کل  و  ها  خانواده  میان  به  آموزان  دانش 
جامعه منتقل گردد.اصل این طرح در پژوهش 
میراث  اداره  و  الر  شهر  آموزی  دانش  سرای 
الرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
بیشتر،  چه  هر  شکوفایی  برای  و  است  موجود 
از  بیشتری خصوصا  های  انتظار حمایت  چشم 

طرف مسئوالن آموزشی است.

-طرح گردشگری کودک و مادر
بود  سال   ۱۷ تا   ۱۱ سنین  مختص  قبل  طرح 
اما برای سنین پایین تر)3 تا ۱۱ سال( بنا بود 
که از اسفندماه سال گذشته برای نخستین بار 
با  در الرستان، طرح گردشگری کودک و مادر 
همکاری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
قاصدک  آموزشی  گروه  و  الرستان  گردشگری 
دارد(  فعالیت  کودکان  آموزش  زمینه  در  )که 

دلیل  به  متاسفانه  که  گردد  اجرا 
فعال مسکوت  کرونا  ویروس  شیوع 
مانده است و به امید خدا با عادی 
شدن شرایط این طرح نیز اجرایی 
می گردد. این طرح به دنبال آشنا 
سازی کودکان با گردشگری و سفر 
فعالیت های  و  ها  برنامه  از طریق 
آموزشی متناسب با سن آنها است. 
آموزشی  گروه  طرح،  این  از  پیش 
قاصدک دوره آموزشی گردشگران 

طریق  از  ها  آن  در  گردشگری  صنعت  رونق 
معرفی مسیرهای جدید گردشگری با توجه به 
واقع  در  است.  آن  تبلیغ  و  آنها  تاریخی  سبقه 
دنبال معرفی  به  تبلیغ تک شهرستان  به جای 
در  که  است  هایی  جاذبه  و  باستانی  مسیرهای 
این مسیرها واقع شده اند. با توجه به تخصصی 
و تفصیلی بودن این طرح، مجال دیگری را می 
این  ویژگی های آن در  و  ابعاد  تمامی  و  طلبد 

گفتار کوتاه نمی گنجد.

-طرح جامع گردشگری الرستان
این طرح در سال 9۰ از طرف اداره کل میراث 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
سبزاندیش  مشاور  مهندسین  و  شرکت  فارس 
نوشته  الرستان  شهرستان  برای  پایش)ساپ(  
شده است، اما پس از مطالعه آن به جز اطالعات 
کلی شهرستان، تعدادی آمار دست و پا شکسته 
الشمس  اظهر من  نهایتا چند پیشنهادی که  و 
عایدی  نیست،  پوشیده  هیچ کس  بر  آن  بودن 
خاصی ندارد. در سال 9۵ پیشنهاد نگارش طرح 
تیمی  توسط  الرستان  گردشگری  جامع  جدید 
که مشغول نوشتن طرح جامع گردشگری شیراز 
بود به مسئوالن مربوطه ارائه گردید که به دالیل 

خاصی من جمله هزینه باالی آن ) حدود ۱۵۰ 
میلیون تومان( مورد موافقت قرار نگرفت. طرح 
جامع گردشگری در واقع نقشه راه و حرکت این 
صنعت در منطقه است، اینکه االن کجا هستیم 
و فردا می خواهیم به کجا برسیم و از چه راه و 
جاده ای باید به آن برسیم در این طرح ها به 

صورت تفصیلی توضیح داده می شود.

-طرح محله گردی و الرستان گردی

الرستان  تشکل  کمک  با  که  زیبا  طرح  این 
صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  همکاری  و  بیدار 
نه  سالیان  در  الرستان  گردشگری  و  دستی 
چندان دور برگزار می شد، متاسفانه به دالیلی 
متوقف گردید. این طرح شاید یکی از اولین و 
معرفی  جهت  فرهنگی  های  طرح  ترین  موفق 
آثار تاریخی و طبیعی، فرهنگ و آداب و رسوم 
منطقه به مردم و خصوصا نسل جوان بوده است 
که امیدواریم دوباره احیا گردد و رسالت خود را 

تکمیل نماید.

-نهضت احیای برکه ها
این نهضت که کار خود را یکی دو سالی است 
و  انبارها  آب  احیای  دنبال  به  است  کرده  آغاز 
هویت  و  نماد  عنوان  به  آنها  بازسازی  و  تعمیر 
ها  ارگان  و  خیرین  کمک  طریق  از  منطقه 
مربوطه می باشد که الحق و االنصاف هم ایده 
پسندیده ای بوده، راه اندازی این نهضت و هم 
در این مدت کوتاه موفق به تعمیر چندین برکه 
در منطقه به کمک خیرین گردیده است. امید 
گسترده  نهضت  نهضت،  این  راستای  در  است 
تری جهت احیای تمام آثار تاریخی و فرهنگی 
منطقه تاسیس گردد تا بتوان از پتانسیل وجود 
تاریخی  آثار  مرمت  در جهت  خیرین  ارزشمند 

منطقه بهره برد.
همانطور که مالحظه فرمودید حلقه مفقوده در 
عدم  شده  مطرح  های  ایده  و  ها  طرح  تمامی 
مسئوالن  عملی  و  الزم  همراهی  و  همکاری 
مربوطه می باشد و نکته امیدوار کننده حضور 
انتظار می رود  جوانان فعال و دغدغه مند، که 
مسئوالن  گفتاری(  فقط  نه   ( عملی  حمایت  با 
شاهد رونق و شکوفایی این طرح ها و ایده ها در 
آینده نه چندان دور باشیم. این نکته را نیز باید 
یادآور شد که طرح هایی که در جهت فرهنگ 
ممکن  چند  هر  اند  شده  ریزی  برنامه  سازی 
است دارای تاثیرات کوتاه مدت باشند، اما ثمره 
اصلی آن ها را در صورت استمرار 
باشیم.  شاهد  مدت  بلند  در  باید 
کشورهای  تمامی  مانند  بنابراین 
باید  امروزی  پیشرفته  و  متمدن 
در کنار برنامه ریزی های اصولی، 
تصمیماتمان  چاشنی  نیز  را  صبر 

نماییم.

 به امید توسعه، پیشرفت و ترقی 
هر چه بیشتر الرستان کهن

کوچک را نیز برگزار نموده است.
از  متشکل  که  نیز  ویهان  نهاد  مردم  سازمان 
جوانان الری است و در زمینه آموزش کودکان 
آموزشی خود  اهداف  راستای  در  دارد،  فعالیت 
و  شناساندن  جهت  در  را  زیادی  های  طرح 
احیای آداب و رسوم و فرهنگ منطقه الرستان 
طرح  ها،  طرح  این  از  یکی  است.  کرده  برگزار 
بلبل مشاتو است که از تابستان سال جاری در 

حال اجرا می باشد.
وجود چنین جوانان خوش فکر، فعال و دغدغه 
مند فرهنگی در هر دو گروه قاصدک و ویهان 
انتظار  که  است  نعمت  دیاری  و  شهر  هر  برای 
می رود حمایت های بیشتری از طرف مسئولین 
مربوطه از این دو گروه آموزشی صورت بگیرد، 
در  فرهنگ  مسئله  رهبری  فرموده  به  که  چرا 
کنار اقتصاد و معیشت، دو موضع و اولویت مهم 

کشور در اوضاع کنونی است.

-طرح توسعه متوازن گردشگری 4 شهرستان 
الرستان، گراش، اوز و خنج از طریق معرفی 

مسیرهای جدید گردشگری
یک  صورت  به  شهرستان  چهار  به  طرح  این 
دنبال  به  که  نگرد  می  پیوسته  بهم  مجموعه 

طرح شش ایده برای توسعه گردشگری در الرستان

آگهی مناقصه عمومی
شهرداري الر در نظر دارد عملیات اجرای عملیات اجراي نازك کاري ساختمان شهرداري الر 
را با اعتبار  70/887/220/012 ریال، از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دعوت بعمل مي آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد 

مناقصه به آدرس: شهرداری الر واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. 
ضمنَا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن:  واحد امور قراردادها ۵2349490 آماده 

پاسخ گویي مي باشد.
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3۵44361000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش 
واریزی نقدی بحساب سپرده 100790329766 بانک شهر - برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه 
انعقاد  به ترتیب ضبط خواهد شد. - در زمان  آنان  انعقاد قرارداد نشوند سپرده  به  حاضر 
نامه  قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت 
و تکمیل فرم شناسایي  از جمله سابقه  ارائه مدارك  بدیهي است  اخذ  میگردد. -  بانکی 
پیمانکار  مجموع  در  چنانچه  و  مي باشد  تأثیرگذار  اولیه  ارزیابي  فرآیند  در  و...  پیمانکار 
واجد شرایط الزم تشخیص داده شود پاکت پیشنهاد قیمت مفتوح خواهد شد در غیر این 
بنا به نظر مستند کمیسیون پاکت )ج( مفتوح نمي گردد. - آخرین مهلت تسلیم  صورت 
پیشنهادات مورخ 99/08/20 است. - تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 99/08/21 است. - مدت 
اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد. - بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد 
بود و شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد. - سایر اطالعات و جزئیات 
مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. اسناد مناقصه در ساعت هاي اداري از تاریخ 

99/08/12 تا 99/08/18 تسلیم مي گردد.

انتشار نوبت اول: 99/۰8/۰5                    انتشار  نوبت دوم: 99/۰8/۱۱

محمدرضا قنبرنژاد- شهردار الر                 شناسه آگهی : 1030199  م الف :   7619

آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم(
شهرداري الر در نظر دارد عملیات اجرای رفیوژ وسط و کانیوا و اصالح هندسی 
معابر سطح شهر  را با اعتبار  4/800/000/000 ریال، از طریق مناقصه عمومي به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دعوت بعمل مي آید 
با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شهرداری الر واحد امور 

قراردادها مراجعه نمایند. 
قراردادها  امور  واحد  تلفن:   شماره  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در  ضمنَا 

۵2349490 آماده پاسخ گویي مي باشد.
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 240/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی 
اول  برندگان   - بانک شهر  بحساب سپرده 100790329766  نقدی  واریزی  فیش  یا 
تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 
خواهد شد. - در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی  بعنوان ضمانت حسن 
اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ  میگردد. - آخرین مهلت تسلیم 
پیشنهادات مورخ 99/08/20 است. - تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 99/08/21 است. 
- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد. - بدیهي است هزینه آگهي بعهده برنده 
مناقصه خواهد بود و شهرداري در رد یک یا تمام پیشنهادها  مختار میباشد. - سایر 
اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. اسناد مناقصه 

در ساعت هاي اداري از تاریخ 99/08/12 تا 99/08/18 تسلیم مي گردد.

انتشار نوبت اول: 99/۰8/۰5                    انتشار  نوبت دوم: 99/۰8/۱۱

محمدرضا قنبرنژاد- شهردار الر                 
شناسه آگهی : 1030198        م الف :   7621

آگهي فقدان سند مالکیت پالک 9۱4/۱48۰ واقع در قطعه 6 بخش 25 فارس بیرم 
آقاي سیدمحمد باقري با تسلیم  یک برگ استشهادیه که در دفترخانه ي اسناد رسمي شماره ۱4۲ بیرم تنظیم 
گردیده است مدعي است که  یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه  تحت پالک 9۱4/۱4۸۰ واقع در 
قطعه ۶ بخش ۲۵ فارس بیرم به به شماره چاپي ۵3۱۱۲۰ سري ه سال 9۱ در دفتر امالک جلد ۱۶ صفحه 4 
ذیل شماره 3۰۲۵ به نام وي  ثبت، صادر و تسلیم گردیده  و برابر سند رهني شماره ي ۱34۲۶ - ۱394/۰4/۰9 
دفترخانه اسناد رسمي ۱4۲ بیرم ششدانگ مذکور از تاریخ ۱394/۰4/۰9 به مدت ۵ سال تمام در رهن بانک 
کشاورزي بیرم قرار گرفته و به علت سهل انگاري مفقود گردیده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني 
نموده است ، مراتب طبق  ماده ۱۲۰ اصالحي آئین نامه قانون ثبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک 
مورد آگهي معامله اي کرده  و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس  از  انتشار آگهي 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، تسلیم نماید و اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني  

را طبق  مقررات  صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: ۱399/۰۸/۰۵

علي رنجبر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرم                 م/الف/۶39
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ها  زوج  طالق  واقعی  علت  ها  وقت  خیلی 
ازدواج  برای  درستی  دالیل  که  است  این 
آن  اهمیت  که  ازدواج  از  پس  و  نداشته اند 
از  است،  شده  کمرنگ  نظرشان  در  دالیل 

ادامه زندگی مشترک منصرف شده اند!
ازدواج،  از  داریم پیش  اصرار  به همین علت 
و  کنید  کتاب  و  خودتان حساب  با  صادقانه 
ازدواج چیست؟  از  بپرسید هدف واقعی تان 
اگر مقصد نهایی شما فقط یکی از عللی است 

به حرف های همسرتان گوش کنید:  صمیمانه 
با گوش کردن به دنیای همسرتان وارد شوید 
و از چشم او به موضوع پیش آمده نگاه کنید. 
از  رقابت  جویانه  و  غیرتدافعی  شکل  به  یعنی 
خودتان بپرسید او سعی دارد چه چیزی را به 
من بفهماند و روی چه مسئله  ای تاکید دارد. 
بعد از مدتی که از صحبت همسر شما گذشت 
بیان  را  گفته  که  مطالبی  از  ای  او خالصه   به 
کنید تا او متوجه شود که کامال به حرف  های 
او گوش می کنید تا به صحبت کردن ترغیب 

شود.
می  کمک  شما  به  روش  این  سالح:  خلع  فن 
 کند به جای دفاع از گفته  های خود به صحبت 
همسرتان متمرکز شوید و از این طریق اختالف 
پیش آمده را حل کنید. در این تمرین شما به 
نوبت حقیقت دیدگاه همسرتان را که خالصانه 

خوش  روز  دارد.  هم  بلندی  دارد،  پستی  زندگی 
دارد، روز تلخ هم دارد، عاشقی دارد، دعوا و بگو 

مگو هم دارد.
می ماند،  آنچه  و  می گذرند  ابر  مثل  همه  این ها 
طوفانی،  هر  در  باید  که  شماست  رابطه  کیفیت 

حفظ شود.
رابطه  برای حفظ  که  کارهایی  مهم ترین  از  یکی 
احترام  دهید،  انجام  می توانید  تان  عاشقانه 
گذاشتن به یکدیگر در هر شرایطی از جمله بحث 

و مجادله است.
مطمئن باشید که با ناسزا گفتن و توهین کردن 

که ذیاًل به آن اشاره می شود ؛ فعاًل دست نگه 
دارید تا دالیل قوی تر و منطقی تری برای دو 

تا شدن پیدا کنید:
بهانه  تنها  اگر  رفت:  که  رفت  شدم،  پیر 
است  این  مشترک  زندگی  آغاز  برای  تان 
گذشته  ازدواج  متوسط  حد  از  تان  سن  که 
است، دست نگه دارید. طبیعتاً وقتی ما سن 
متوسط ازدواج را بدون شریک زندگی رد می 
کنیم، حق داریم نگران باشیم که مبادا جزو 

با آن موافق هستید کشف کرده و به طریقه ای 
تصدیق  را  آن  کننده  مجاب  و  خیرخواهانه 
موضوع  می  شود  باعث  کار  این  کرد.  خواهید 
اصلی که باعث ناراحتی شما و همسرتان شده 

است کشف شود و از سوءتفاهم پرهیز شود.
زمان صحبت کردن: نه تنها دانستن چگونگی 
گفتگو کردن از اهمیت زیادی برخوردار است، 
بلکه زمان صحبت نیز بسیار مهم است. تالش 
برای حل یک گفتگو و جلوگیری از سوءتفاهم 
نتایجی  به  منجر  می  تواند  اشتباه  زمانی  در 
که  زوجینی  باشد.  خوشایند  کمتر  که  شود 
برای گفتگو با یکدیگر برنامه ریزی می  کنند و 
سعی می -کنند مسائل مهم خود را حل کنند 
)به صورت روزانه و یا هفتگی(، به راحتی می -

روابط  در  را  مشکل  مختلف  جنبه های  توانند 
خود حل کنند.

هیچ مشکلی حل نمی شود و این کار تنها باعث 
سردی روابط شما است.

از بحث و مجادله در زندگی گریزی نیست، اما 
کرد.  بحث  منطقی  و  مودبانه  خوب،  می توان 
تا جایی گرم و عاشقانه می ماند که  رابطه شما 
تحقیر، سرزنش  افترا،  توهین،  از  آن خبری  در 
اینکه  از  قبل  کنید  نباشد. سعی  حرمتی  بی  و 
خوب  کنید،  بحث  موضوعی  مورد  در  بخواهید 
قالبی  در  را  آنها  و  بسنجید  را  حرف هایتان 
برای  و  کنید  بیان  توهین  بدون  و  محترمانه 

شنیدن حرف های طرف مقابلتان صبور باشید. 

تا هفت درصدی مجردهای  پنج  آمار  همان 
خوبی  دلیل  این  اما  شویم  جامعه  قطعی 
نیست که شتابزده عمل کنیم و چشم مان را 
به اشکاالت طرف مقابل ببندیم فقط به این 

خاطر که می ترسیم مجرد بمانیم.
لعنت به تو تنهایی: می خواهید ازدواج کنید 
فقط به این خاطر که وقتی هوا دو نفره می 
کافی  هم  دلیل  این  نفرید؟  یک  شما  شود 
مناسب  تان  برای  مقابل  طرف  اگر  نیست. 
نباشد و ازدواج کنید به هر حال تنها خواهید 
زمان،  آن  که  است  این  فرقش  منتها  شد 
قلبی شکسته هم در سینه دارید! بهتر است 
تنهایی تان را با فعالیت های دیگر پر کنید و 
دنبال علت های خوب و عمیق برای ازدواج 

بگردید.تا ازدواجی موفق داشته باشید.
تا چشم شان در بیاید: دخترخاله نوه عموی 
تان از شما ۱۰ سال کوچکتر است اما ازدواج 
کرده؟ دختر دایی ها هم از شما کوچکترند 
اما رفتند خانه بخت؟ از حرف مردم دلخورید؟ 
کنید  نمی  شوهر  چرا  می پرسند  که  این  از 
زودتر رخت  و می خواهید  عصبانی شده اید 
عروسی تن کنید که نشان بدهید چیزی از 
کدام  ندارید؟  کم  اند  کرده  ازدواج  که  آنها 
نتیجه  به  همچشمی  و  چشم  سر  از  کاری 

رسیده است که این یکی برسد؟

رعایت  را  فاصله  همسرتان  با  کردن  بحث  در 
کنید: در اکثر گفتگوها، هر دو نفر تا اندازه  ای 
مقصر هستند، پس برای حل جر و بحث، هر دو 
طرف باید آنچه را که گفته و کاری را که انجام 
درک  را  یکدیگر  موقعیت  تا  بپذیرند  داده  اند 
کنند و بهترین کار را برای ارزیابی این موقعیت 
انجام دهید و به این فکر کنند که به خاطر چه 
چیزی آزرده شده اند و طرف مقابل نیز به خاطر 

چه چیزی ناراحت شده است.
از تسلیم شدن خجالت نکشید: یکی از سخت  
ترین درس  ها برای یادگیری مذاکره و گفتگو با 
همسر این است که بدانید برنده شدن در یک 
بحث، یک پیروزی توخالی است. پس بهتر است 
این طور فکر کنید که شما در یک تیم هستید 
شوید.  برنده  بحث  در  که  نیست  این  هدف  و 
بگذارید  احترام  به یکدیگر  این است که  هدف 

و نیازهای یکدیگر را برطرف کنید. روش اصلی 
که  است  مصالحه  ای  بحثی  برای حل هرگونه 
باید از هر دو طرف باشد. چون بدون مصالحه 
یا این بحث برای همیشه ادامه پیدا می  کند یا 
یکی از طرفین بدون توجه به آنچه که دیگری 

می  خواهد به بحث پایان می  دهد.
در بحث  های زناشویی اشتباهات خود را قبول 
کنید: قبول کردن اشتباه برای ما سخت است. 
اگر واقعا به آنچه که همسرتان را ناراحت کرده 
است دقت کنید، شاید بفهمید که او هم حق 
ناراحت  را  ما  همسر  اغلب  که  چیزهایی  دارد. 
می کند، چیزهایی هستند که ما آنها را نادیده 
اشتباه،  پذیرفتن  برای  بودن  آماده  می  گیریم. 
اگر  کند.  نزدیک  به هم  را  می  تواند همسران 
شما اشتباه خود را قبول کنید، طرف مقابل هم 

اشتباه خود را قبول خواهد کرد.
داشته  باور  بپذیریم:   را  فردی  های  تفاوت  
متفاوت  دنیای  دو  از  شوهر  و  زن  که  باشیم 

هستند و راه رسیدن به آرامش، مدارا با تفاوت 
همسر،  اضطراب  با  مدارا  مثل  است  هم   های 
مدارا با کج خلقی  های همسر و مدارا با اختالف 
طرفه  دو  مدارا  این  البته  همسر.  سلیقه  های 
دو  هر  که  است  شوهر  و  زن  وظیفه  و  است 

مداراگر باشند.
رفتار  کنیم  تالش  باشیم:  داشته  مثبت  رفتار 
کنیم.  دفع  نیکو  رفتار  با  را  همسر  ناشایست 

افزایش  و  همسر  جذب  کار  این  از  هدف 
معنای  هرگز  و  است  زوجین  بین  صمیمیت 
کوتاه آمدن و ذلت نیست. دفع بدی با خوبی 
و  کینه ها  همسر  خلقی  کج  با  کردن  مدارا  و 
بدانید که دفع کج  رود.  بین می  از  را  بدی ها 
جذب  باعث  نیک  رفتار  با  همسر  خلقی های 
همسر کج خلق و زمینه تغییر و رشد وی به 

نقطه مطلوب خواهد شد. 

را روی دوش  است، بخشی  زیاد  مسئولیتم 
شریکم می اندازم: این دلیل هم به ویژه از 
زبان برخی پسرها زیاد شنیده می شود. آنها 
معتقدند همسرشان می تواند تعداد زیادی از 
مسئولیت های شان را در خانه کم کند و این 
موضوع را به عنوان دلیل اصلی ازدواج مطرح 
می کنند حال آنکه شریک کردن دیگری در 
را  تازه ای  مهم  های  مسئولیت  تان،  زندگی 
برای شما به دنبال دارد پس اگر هدف تان از 
ازدواج به جای تعالی و خوشبخت شدن در 
از  انداختن بخشی  انسانی دیگر، صرفاً  کنار 

وظایف تان روی دوش اوست در اشتباهید.

محّمدرضا فاریابی

چگونه آداب گفتگوی موثر با همسر را رعایت کنیم؟

توصیه عاشقانه
حفظ احترام در هر شرایطی

همه افراد در جامعه نقشی دارند و با این نقش 
ها و انجام کارهای خوب و بدشان می توانند بر 

جامعه تاثیر بگذارند.
 نقش انسان در جامعه را می توان مانند موج 
چند  تا  دریا  در  را  آن  تاثیر  که  دانست  دریا 
فکر  افراد  از  دید.برخی  توان  می  هم  کیلومتر 
می کنند جامعه خودش در حال حرکت است 
و هیچ ارتباطی با افراد ندارد  و از این رو دست 

به انجام  کارهای خالف جامعه می زنند.
هر فردی باید بداند در زندگی اجتماعی همه 
انسانها  حال  عین  در  ولی  اند  وابسته  هم  به 
با یکدیگر متفاوت هستند و هیچ فردی کاماًل 
شبیه انسان های دیگر جامعه نمی باشد حتی 
خصوصیات،  باشند.  خانواده  یک  اعضای  اگر 
احساسات، افکار و تواناییها و استعدادهای هر 

شخصی با دیگران متفاوت است.
 هر فردی که در جامعه زندگی می کند ، دارای 
یک شخصیت واحد است و با توجه به شرایط 
دیگر  افراد  با  زیستی  های  موقعیت  و  تربیتی 
یک  باید  خاطر  همین  دارد.به  تفاوت  جامعه 
جامعه  افراد  بین  تا  باشد  داشته  وجود  عاملی 
 ، عامل  آن  و  کند  ایجاد  تعادل  و  هماهنگی 
میان  روابط  قانون  واقع  در  باشد.   می  قانون 
افراد جامعه از یک طرف و جامعه و دولت از 
طرف دیگر را تعیین و تنظیم میکند. زمانی که 
افراد جامعه بر اساس قانون زندگی می کنند ، 
این قانون حقوق و تکالیف شهروندی را برای 
آنها تعیین می کند و اگر آنها )چه شهروندان 
عادی و هم کسانی که صاحب قدرت و منسبی 
هستند( بر اساس قانون کارهای خود را انجام 
دهند و حقوق خود و دیگران را رعایت کنند، 
و  اختالفات  شود.  می  کم  آنها  بین  اختالفات 
یک  هر  که  شود  می  شروع  زمانی  کشمکش 
از آنها حق و حقوق دیگری را رعایت نکنند.به 
همین خاطر می توان گفت: اصالت فرد است 
از سوی  را  آزادی و حقوق  که حرمت حیات، 
جامعه محترم می شمارد. چون جامعه در اصل 
فرد تشکیل  از زندگی و حقوق  برای حراست 
شده، فرد به تنهایی و جدا از جامعه نمیتواند از 

حقوق طبیعی خود حراست کند.

به  بستگی  انسان  موفقیت  راه های 
چند امر دارد که در این جا به طور 

خالصه به آنها اشاره می کنیم:
دقیق،  باید  هدف  هدف:  تعیین   .۱
هدف  باشد.  ابهام  بدون  و  روشن 
ما  نتایج مطلوبی که  از  است  عبارت 
در انتظار آن هستیم. )بیان انتظارات 
مطلوب( شناخت و تبیین هدف یکی 
آن  با  جوانان  که  است  مشکالتی  از 
افرادی که در زندگی  درگیر هستند 
نمی کنند  دنبال  را  هدفی  تحصیل  و 
انگیزه کافی برای موفقیت و پرورش 
فرد  پس  ندارند.  خود  استعدادهای 
به  را  خود  قبول  مورد  هدف  باید 
صورت جزئی و شفاف مشخص کند.

متعالی:  هدف  به  بودن  امیدوار   .2
رسیدن  خواهان  مردم  از  بسیاری 
به مقامات واالی معنوی، و خواستار 
معارف  و  علم  در  ارزنده  پیشرفتهای 
از این راه هم چون سایر  هستند،  تا 
سرنوشت  در  بتوانند  بزرگ،  مردان 
واقع  مؤثر  خود  جامعه  افراد  و  خود 
معنویت  سوی  به  را  مردم  و  شوند. 
سوق داده و آنان را راهنمایی کنند. 
این خواسته در نهاد بسیاری از افراد 

مشکالتی  از  یکی  عجوالنه  قضاوت 
از  بسیاری  روزمره  طور  به  که  است 
قضاوت  میکند.  خود  درگیر  را  افراد 
به  منجر  میتواند  تنها  نه  عجوالنه 
رنجش دیگران شود بلکه در بسیاری 
از موارد خود فرد را نیز می آزارد. چرا 
که اکثر افراد معتقدند این قضاوت ها 
به طور غیر ارادی سراغشان می آیند 
جلوی  باید  چگونه  که  دانند  نمی  و 
همین  به  بگیرند.  را  ها  قضاوت  این 
دنبال  به  افراد  این  از  بسیاری  دلیل 
شناسایی علل و راهکارهای تاثیرگذار 

در قضاوت عجوالنه هستند. 
پیامدهای منفی قضاوت عجوالنه

ها  ناراحتی  عموماً   عجوالنه  قضاوت 
و مشکالت زیادی را برای افراد به بار 
مشکالت  مهمترین  جمله  از  میآورد. 
می توان به مشکالت ارتباطی و بروز 
که  هنگامی  کرد.  اشاره  سوءتفاهمها 
مورد  در  کافی  شواهد  بدون  شما 
مسلما  کنید  می  قضاوت  دیگران 
آنها  با  درستی  برخورد  نمیتوانید 
داشته باشید. در نتیجه اگر شما دائماً 
دائماً  باشید  دیگران  قضاوت  حال  در 
دست به رفتارهای غلطی خواهید زد 
که باعث میشود اطرافیانتان هر روز از 

شما فاصله بیشتری بگیرید.

برای  منظم  برنامه  تشکیل  با  است. 
لحظات  عالی،  اهداف  به  رسیدن 
نماید.  پربار  و  باثمر  را  خود  زندگی 
عمل به برنامه منظم انسان را منظم، 
متعهد و معتقد به آن چه را که انجام 
رفتار  کنید  می نماید. سعی  می دهد، 
روزانه شما بر طبق برنامه باشد، تا از 
لحظات عمر خود بهره مند شوید و از 

زندگی پربار برخوردار باشید.
از  یکی  مشکالت:  تحمل  و  پایداری   .5
انسان  یافتن  توفیق  در  که  اموری 
موفقیت  وشرط  دارد  زیادی  دخالت 
بزرگ  باالخص در کارهای  در کارها 
است، پایداری و تحمل مشکالت آن 
کار است. حضرت امام حسن ـ علیه 
از خطبه های خود  الّسالم ـ در یکی 
می فرماید: »فلسُتم ایها الناس نائلیَن 
ما تحبُّوَن ااّل بالّصبر علی ما تُکرُهوَن. 
ای انسانها آن چه را که دوست دارید 
که  آن  مگر  رسید  نخواهید  آن  به 
»صبر« کنید بر آن چه از آن کراهت 

دارید.
علیه  ـ  مجتبی  امام  گفتار  این  در 
الّسالم ـ شکیبایی در برابر مشکالت 
مورد  اهداف  به  رسیدن  الزمه  را 

علل  از  آگاهی  بیفتد.  اتفاق  متفاوتی 
قضاوت عجوالنه در یافتن راهکارهایی 
برای پیش گیری از آن تاثیر بسزایی 
دو  به  جا  این  در  ما  داشت.  خواهد 
دلیل رایج در این زمینه اشاره خواهیم 

کرد:
۱- تکانش گری

تِکانش گری ویژگی رفتاری مربوط به 
شخصیت است که باعث می شود افراد 
تصمیم  قبلی  فکر  بدون  و  لحظه  در 
که  آنجایی  از  کنند.  عمل  و  بگیرند 
را صرف فکر  زیادی  افراد مدت  این  
کردن نمیکنند و سریعاً عمل میکنند 
و  دقیق  قضاوت  نمیتوانند  معموالً  
به  خود  پیرامونی  مسائل  از  درستی 
عجوالنه  نتیجه  در  و  بیاورند  عمل 
معموالً  تکانشگری  میکنند.  قضاوت 
منجر به عمل کردن بر اساس تفکرات 
موارد  از  بسیاری  در  که  میشود.  آنی 
به  فرد  برای  ناخوشایندی  پیامدهای 

همراه خواهد داشت.
2- پیش گویی خود کامبخش

شرایطی  کامبخش  خود  گویی  پیش 
از  مجموعهای  فرد  آن  در  که  است 
به  راجع  قبل  از  را  عقاید  و  باورها 
دلیل  همین  به  و  دارد  مسئلهای 
به  را  شرایط  ناخودآگاه  یا  خودآگاه 

عالقه می دانند.
6. آموزش و تمرین: پرورش استعداد 
آن  در  تمرین  و  آموزش  به  احتیاج 
افرادی  که  شایعه  این  دارد.  زمینه 
شانس دارند و بدون تالش و تمرین 
عادی  غیر  و  عالی  نتایج  به  قادرند 
است.  پذیرش  مورد  یابند،  دست 
هر  در  انسان  استعداد  شدن  شکوفا 
زمینه احتیاج به آموزش و تمرین در 

آن زمینه دارد.
اکسیر  اخالص  کار:  در  اخالص   .7
اثر  انسان  عمل  به  که  است  نابی 
پاک  معنای  به  اخالص  می بخشد. 
تظاهر  از  آدمی  کردار  و  رفتار  بودن 
است.  آمیز  امور شرک  سایر  و  ریا  و 
ارزنده ای  بسیار  صفات  از  اخالص 

عقایدش  تا  برد  می  پیش  ای  گونه 
ثابت شود. برای مثال زنی از قبل باور 
دارد که همسرش به او خیانت میکند 
به همین دلیل با او بدرفتاری میکند. 
همسر  سردی  به  منجر  رفتارها  این 
او میشود اما او بدون در نظر گرفتن 
عجوالنه  خود  رفتارهای  و  شواهد 
همسرش را قضاوت میکند و میگوید 

که به او خیانت کرده است.
در واقع اساس اکثر پیش داوری ها را 
پیش گویی خودکام بخش رقم میزند. 
گویی ما میخواهیم زود قضاوت کنیم 
تنها برای این که بگوییم ادعای قبلی 

ما حقیقت دارد!
راهکارهایی برای پیش گیری از قضاوت 

عجوالنه
متخصصان برای پیشگیری از قضاوت 
ارائه  را  متعددی  راهکارهای  عجوالنه 

ذهن  تمرینهای  از  استفاده  میکنند، 
و  هیجانی  کنترل  روشهای  آگاهی، 
در  شناختی  تحریفهای  شناسایی 
از قضاوت های عجوالنه  پیش گیری 
اگر  دارند.  گذاری  تأثیر  بسیار  نقش 
را  زیادی  دردسرهای  قضاوتها  این 
منجر  و  میآورند  بار  به  زندگی  در 
شما  خود  در  زیاد  های  ناراحتی  به 
ترجیحاً  شود،  می  اطرافیانتان  و 
روانشناس  به  مشکالتتان  رفع  برای 
در  درمانی  های  روش  کنید.  مراجعه 
توسط  که  رفتاری  شناختی  درمان 
طور  به  شود،  می  ارائه  روانشناسان 
پردازش های شناختی  به  اختصاصی 
و نحوه تفکر افراد می پردازد و با ارائه 
در  آنها  با شرایط  مناسب  راهکارهای 
بهبود نحوه قضاوت افراد تأثیر بسزایی 

خواهند داشت.

از  برخی  متعال  خداوند  که  است 
آن  بودن  دارا  به  را  خود  بندگان 
یوسف  حضرت  درباره  است.  ستوده 
می فرماید: »اِنُّه ِمن عبادنا المخصلین

8. توسل به اهل بیت ـ علیهم الّسالم ـ 
عصمت  بیت  اهل  به  توسل  همچنین: 
انسان  ـ  الّسالم  علیهم  ـ  طهارت  و 
را در درگاه خداوند بزرگ و آبرومند 
به  انسان  تقرب  باعث  و  می سازد 

پروردگار متعال می شود.
کشف  برای  حتی  بزرگ  مردان 
حل  به  بردن  پی  و  مجهوالت 
توسل  به  دست  علمی  مشکالت 
از  فیوضات  کسب  اثر  در  تا  می زنند 
خاندان وحی گره از مشکالت علمی 

خود بگشایند.

توانایی  تواند  فرد می  است که   جامعه جایی 
ها و خالقیت های فردی خود را پروش دهد . 
در حقیقت پذیرش آزادی ، اراده و استقالل ، 
وجدان و رای برای هر فردمحترم است. او می 
تواند نقش و موقعیت خود را در جامعه تغییر 
دهد . هر چند در عمل ،این آزادی به وسیله 
برخی عوامل ناخواسته اجتماعی محدود شود.

جامعه  افراد  از  برخی  که  آنچه  خالف  بر   
مسئولیت  از   ، جامعه  در  افراد  دارند،  قبول 
طبق  بر  اجتماعی  مناسبتهای  در  که  هایی 
یک  هر  نیستند.  پذیرند؛جدا  می  را  آن  قانون 
از انسانها میتوانندعضو مفید و با ارزشی برای 
را  خودشان  است  کافی  فقط  باشند.  جامعه 
بشناسدو  را  خود  باید  واقع  بشناسند.در  بهتر 
بپذیرد و از تواناییهایش به خوبی استفاده کند، 
متفاوتند  هم  با  که  بدن  اعضای  مثل  درست 
و وظایف مخصوصی دارندولی همه شان مفید 
باید  جامعه  در  فرد  هستند.  الزم  و  وضروری 
و  وجدان  توسط  که  را  آنچیزی  پاسخگوی 
شعورش  انتخاب کرده است ،باشد .انسانها در 
تغییر جامعه نقش مهمی دارند. در واقع نقش 
افراد در جامعه با هم در ارتباط و به یکدیگر 
پیوسته است و اگر یکی از افراد جامعه نقش 
کل  بر   ، دهد  انجام  خوبی  به  نتواند  را  خود 
مجموعه تاثیر می گذارد و حتی ممکن است 

کل کار خراب شود.
انسانی دارای یک شخصیت اجتماعی و    هر 
یک شخصیت واقعی می باشد.در واقع شخصیت 
اجتماعی او بر اساس مقام و موقعیتی است که 
شخصیت  اما  کند،  می  قبول  اجتماع  در  فرد 
در  که  استعدادی  و  ذاتی  نیروی  به  او  فردی 

وجودش هست، اشاره می کند. 
الزم نیست فرد برای اینکه شخصیت اجتماعی 
داشته باشد، حتما از شخصیت فردی برخوردار 
باشد.در یک جامعه ، ارزش های زیادی  وجود 
دارد و ارزش واقعی اینها بستگی به این ندارد 
و  علم  ندانند.  یا  بدانند  را  آن  قدر  مردم  که 
گوهرهای  خود  ذات  در  اخالق  و  تقوا  و  هنر 
گرانبهایی هستند که با مادیات قابل قیاس و 

ارزیابی نیستند.

از  مختلف  علل  به  اّما  است.  نهفته 
مردان  موفقیت  راز  از  اینکه  جمله 
نام  با  را  تاریخ  صفحات  که  بزرگی 
اطالعی  ساخته اند،  روشن  خود 
آرزوی  این  به  رسیدن  از  ندارند. 
بزرگ ناامید بوده و آن را خیالی خام 

بیش نمی پندارند.
3. برنامه ریزی: یعنی شناخت و تعیین 
به  رسیدن  برای  فعالیت   سری  یک 
در  فرد  یک  چرا  شده.  تعیین  هدف 
نمی داند  از گرفتن دیپلم  جوانی پس 
به  برای رسیدن  بکند، چون  باید  چه 
است  نکرده  ریزی  برنامه  خود  هدف 
همان طور که برای یک میهمانی ساده 
چیزی  چه  که  می کنیم  برنامه ریزی 
تهیه کنیم، باید برای زندگی خودمان 
هم در راه رسیدن به اهداف مورد نظر 

برنامه ریزی کنیم.
و  نظم  امور:  در  انضباط  و  نظم   .4
و  از رازهای موفقیت  تنها  نه  انضباط 
بلکه  می باشد،  بزرگ  مردان  پیروزی 
کاخ بلند آفرینش هستی روی نظم و 

انضباط استوار شده است.
نظم و برنامه، سامان دهنده زندگی و 
وسیله ای موثر برای رسیدن موفقیت 

آنجایی قضاوت  از  این مسئله  از  جدا 
محسوب  شناختی  پردازش  از  شکلی 
بسزایی  تأثیر  ما  افکار  در  میشود، 
فرایند  این  که  صورتی  در  میگذارد 
نگیرد،  صورت  درستی  به  ذهن  در 
بسیاری  شده  تحریف  و  منفی  افکار 
آنها  دنبال  به  که  میآورد  هجوم   ما 
وجود  به  نیز  ناخوشایند  احساسات 
خطاهای  میتوانیم  ما  آمد.  خواهند 
درمان  برای  و  بشناسیم  را  شناختی 
کمک  روانشناسی  مشاوره  از  آنها 

بگیریم. 
و  دچار احساسات  اگر دائماً  درنتیجه 
با  که  هستید  ناخوشایندی  هیجانات 
شرایط محیطی تناسب چندانی ندارد، 
الزم است قضاوتهای خود را در مورد 
بررسی  مورد  بیشتر  پیرامون  محیط 
در  روانشناس  به  مراجعه  دهید.  قرار 
عجوالنه،  های  قضاوت  کردن  پیدا 
آنها  از  رهایی  راهکارهای  و  ها  ریشه 
میتواند کمک بسیاری به شما داشته 

باشد.
چرا زود قضاوت میکنیم؟

بطور کلی عجله کردن و عجول بودن 
رفتار معقولی نیست؛ خصوصاً قضاوت 
قضاوت  دیگران.  به  راجع  کردن 
عجوالنه و زودهنگام میتواند به دالیل 

چگونه یک انسان
 می تواند درتغییر جامعه نقش داشته باشد؟

راه های موفقیت را از دیدگاه ائمه و معصومین )ع( و علما 

قضاوت عجوالنه/ زود قضاوت نکن! 
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در قرنطینه، بهداشت یک جور رعایت می شد 
دیگری  جور  باید  ادارات  و  کار  محل  در  و 
کنترل شود. این جا دیگر هم کارفرما دخیل 
رعایت  باید  دوشان  هر  کارمند.  هم  و  است 
کنند. از استفاده از ماسک و دستکش گرفته 
تا روحیه دادن به یکدیگر و کمتر در مورد 

بیماری کووید۱9 صحبت کردن.
مواردی  متخصصان  میل،  دیلی  گزارش  به 
کار  سر  که  مواقعی  در  که  می برند  نام  را 
هستید، با رعایت کردنشان هم روحیه خود 
را حفظ کنید و هم از شر ویروس کرونا در 
در  را  توصیه ها  این  از  برخی  بمانید.  امان 

ادامه می توانید بخوانید:
تشویق برای شستن مداوم دست ها

مدام  که  کنید  یادآوری  کارمندان  به 
تماس  از  و  بشویند  را  خود  دست های 

کسب  شروع  برای  باالیی  تمایل  افراد  اغلب 
و  کارمندان  دارند.  شان  مستقل  کار  و 
و  کسب  های  ایده  تحقق  برای  کارآفرینان 
می  نشان  زیادی  پشتکار  و  تالش  کارشان 

دهند.
دنیای  اهالی  از  بسیاری  مشترک  تجربه 
های طوالنی  به ساعت  مربوط  کار  و  کسب 
بدون  است.  مکرر  های  خوابی  بی  و  کار 
تردید کارمندان و کارآفرینان در کشورهای 
هستند.  مختلفی  های  ایده   دارای  گوناگون 
اغلب افراد ایده  شان را بسیار جذاب و مفید 
برای شروع کسب و کار می  دانند. نکته مهم 
در این میان عدم تبدیل بسیاری از ایده  ها به 
کسب و کار واقعی است بنابراین شمار باالیی 
طراحی  مرحله  به  هرگز  کاری  های  ایده   از 
نمی  رسند.بدون  نیز  اجرا  سپس  و  اصلی 
شک صرف زمان و تالش فراوان برای تبدیل 
مواجهه  سپس  و  واقعیت  با  کاری  ای  ایده  
با شکست برای هر کارآفرینی دشوار خواهد 

در  فعال  های  شرکت  از  بسیاری  کارکنان 
گسترده  شیوع  تاثیر  تحت  تکنولوژی  حوزه 
دورکاری  به  همچنان  باید  کرونا  پاندمی  و 
گسترده  شیوع  با  دهند.هم زمان  ادامه  خود 
و  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  کرونا،  ویروس 
خود  پرسنل  و  کارکنان  از  جهان  در  کوچک 
جلوگیری  منظور  به  که  اند  کرده  درخواست 
و  کرونا  مرگبار  و  خطرناک  ویروس  انتشار  از 
خود  منزل  در  جامعه  بهداشت  و  حفظ سالمت 
و  شخصی  های  رایانه  از  استفاده  با  و  بمانند 
اینترنت به کار و فعالیت های شغلی خود ادامه 
در  فعال  بزرگ  های  شرکت  میان  در  دهند. 
همچون  تکنولوژی  های  غول  جهان،  سراسر 
جمله  از  آمازون  و  گوگل  توییتر،  مایکروسافت، 
خود  پرسنل  از  که  بودند  پیشگامانی  نخستین 
در  فیزیکی  حضور  جای  به  کردند  درخواست 
سرویس  و  از خدمات  مندی  بهره  با  کار،  محل 
کنند. دورکاری  آنالین  و  اینترنتی  های 

همیشه  تا  توانند  می  توییتر  شرکت  کارمندان 
و در صورتی که ماهیت کارشان نیازمند حضور 
ادامه  خود  دورکاری  به  نباشد،  آنها  فیزیکی 
عنوان  به  مایکروسافت  شرکت  دهند.کارمندان 
بسیاری  و  ویندوز  عامل  سیستم  دهنده  توسعه 

دست ها با چشم و دهان بینی شان خودداری 
کنند. متخصصان، مردم را به شستن دست ها 
توصیه  ثانیه   ۲۰ طول  در  صابون  و  آب  با 
زیر  و  انگشتان  بین  دست،  کرده اند.پشت 
موثرین  بشویید.  صابون  و  کف  با  را  ناخن ها 
مدت  به  صابون  و  آب  با  شستن  همان  راه، 
۲۰ ثانیه است. می توانید در این حین، دو بار 
یا شش  مبارک  تولدت  آهنگ  پشت سر هم 

صلوات را از اول تا آخر  بخوانید.
شستن مداوم محیط

محل  در  که  را  سطحی  هر  مداوم  طور  به 
با آن تماس دارید تمیز و ضدعفونی  کارتان 
دستگیره های  و  رومیزی  رایانه،  مثل  کنید؛ 
در. متخصصان توصیه می کنند که کارمندان 
از ماموران پاکسازی که معموال در آن محیط 
دستورالعمل های  و  بخواهند  کمک  هستند 

بود. بسیاری از افراد در پی مواجهه با چنین 
کار  و  کسب  اندازی  راه  فکر  شکست  هایی 
کنند.  می   فراموش  کلی  طور  به  را  مستقل 
این امر از نقطه نظر روحیه و توانایی سازمانی 
افراد نوعی فاجعه محسوب می  شود. درست 
به همین خاطر اغلب کارمندان و کارآفرینان 
انگیزه   هیچ  مختلف  شرکت  های  در  فعال 
ای برای تالش بیشتر یا حتی عملکرد بهتر 

ندارند.
اگر شما دارای ایده  های جذابی برای شروع 
ذیل  نکات  به  توجه  هستید،  کار  و  کسب 

راهگشا خواهد بود.
تامین سرمایه:

رویایی  دنیای  از  رهایی  برای  گام  نخستین 
و ورود به عرصه واقعیت کسب و کار توجه 
به نحوه تامین سرمایه است. امروزه هر نوع 
فعالیتی در دنیای کسب و کار نیاز به سرمایه 
دلیل  به  کارآفرینان  از  بسیاری  دارد.  اولیه 
به  هرگز  اولیه  سرمایه  تامین  برای  ناتوانی 

نیز  افزاری،  نرم  و  افزاری  سخت  محصوالت  از 
جاری  سال  پایان  تا  حداقل  بود  خواهند  قادر 
میالدی دورکاری کنند.کارمندان شرکت گوگل 
به عنوان توسعه دهنده سیستم عامل اندروید و 
یکی از بزرگترین غول های تکنولوژی در ایاالت 
متحده و جهان می توانند تا پایان سال ۲۰۲۰ 

به دورکاری از منزل ادامه دهند. 
خرده  شرکت  بزرگترین  که  آمازون  شرکت 
و  رود  می  شمار  به  جهان  در  آنالین  فروشی 
همچون  متعددی  افزاری  سخت  محصوالت 
روانه  نیز  را  اکو  آمازون  هوشمند  اسپیکرهای 
و  کارکنان  از  است،  کرده  جهانی  بازارهای 
را  شغلی  فعالیت  ادامه  امکان  که  خود  پرسنل 
است  کرده  خواست  در  دارند،  خود  منازل  از 
خود  دورکاری  به   ۲۰۲۰ اکتبر  تا  حداقل  که 

ادامه دهند.
کرده  اعالم  بیانیه  این  انتشار  با  شرکت  این 
دوباره   ، دورکاری  ادامه  برای  اکتبر  از  بعد  که 
شرکت  کرد.کارمندان  خواهد  گیری  تصمیم 
اسلک نیز بر اساس آخرین گزارش های منتشر 
دورکاری   ۲۰۲۰ سپتامبر  تا  حداقل  باید  شده، 
کرده و از منزل خود و با استفاده از رایانه های 
شخصی به کار و فعالیت کاری خود ادامه دهند.

است  این  کار  بهترین  کنند.  اجرا  را  آنان 
کارمندان  به  مرطوب هایی  دستمال  که 
داده شود تا هر سطحی را قبل از استفاده 

ضدعفونی کنند.
تشویق کردن فرد بیمار  به خانه ماندن

توصیه  بهداشت  سازمان های  و  متخصصان 
حاد  بیماری  عالئم  که  کارمندانی  کردند 
در خانه  ۲4 ساعت  تا  دارند  تب  و  تنفسی 
مرکز  نزدیک ترین  به  آن  از  بعد  و  بمانند 
مراجعه  کرونا  بیماری  مخصوص  بهداشت 

کنند.
کنند  حاصل  اطمینان  باید  کارفرمایان 
خط  با  مطابق  کارمندان  مرخصی های  که 
همچنین  و  باشد  بهداشتی  مشی های 
کارمندان از این خط مشی ها مطلع باشند.

صحبت  سفرشان  برنامه  درباره  کارمندان  با 
کنید

مورد  در  که  کنید  توصیه  کارمندان  به 
مقصد سفر خود، اعالمیه های سالمت دیگر 
مسافران را بررسی کرده و اگر منطقه ای که 
می خواهند به آن سفر کنند، آلوده است، او 
را از تصمیمش منصرف کنید، از او بخواهید 
سفرش را لغو یا به تاخیر بیندازد. همچنین 
در صورت تصمیم گیری وی برای مسافرت، 

سراغ تاسیس کسب و کار نمی  روند.
و  کسب  میان  در  رایج  پدیده  ای  امر  این   
شروع  می  شود.  محسوب  مختلف  کارهای 
بهتری  بسیار  ایده  کار  و  کسب  یک  نکردن 
زودهنگام  شکست  با  مواجهه  با  مقایسه  در 
به دلیل ناتوانی برای تامین سرمایه موردنیاز 
است، بنابراین مشاهده عدم تمایل کارمندان 
فعالیت  شروع  برای  مختلف  شرکت  های 

کاری امری طبیعی خواهد بود.
بررسی بیشتر در حوزه کسب و کار و آشنایی با 
مدیران باتجربه در شرکت  های بزرگ مسیر 
مناسبی پیش روی کارآفرینان تازه  کار قرار 
مسیر  در  ها  شرکت   از  بسیاری  می  دهد. 
توسعه کسب و کارشان تمایل به حمایت از 
استارت  آپ  های تازه دارند. این امر فرصت 
بهبود  منظور  به  کارآفرینان  برای  طالیی 
وضعیت  شان و تاسیس کسب و کار تازه قرار 
می  دهد. تامین سرمایه فقط معطوف به وام 

گرفتن از بانک  ها نیست. 
گاهی اوقات کارآفرینان باید اقدام به شراکت 
برندها  دیگر  با  سرمایه  گذارها  با  بلندمدت 
کارآفرینان  از  بسیاری  متاسفانه  نمایند. 
نسبت به این نکته موضع  گیری منفی دارند. 
برندها  دیگر  یا  گذارها  سرمایه   با  همکاری 
کسب  نهایی  سود  شاید  نیست.  بدی  ایده 
گذار  سرمایه  و  اصلی  کارآفرین  بین  کار  و 
تقسیم شود، اما دست کم ایده اصلی قابلیت 
اجرا پیدا می  کند بنابراین تصمیم اساسی در 
چنین موقعیتی میان راه اندازی کسب و کار 

یا صرف نظر کامل از آن خواهد بود.
تولید محصوالت جذاب:

پیش از راه اندازی رسمی کسب و کار باید 

نیز  جذاب  محصول  یک  طراحی  فکر  به 
پس  ها  ماه   کارها  و  کسب  از  بسیاری  بود. 
معرفی  به  اقدام  رسمی  شان  تاسیس  از 
نخستین محصول رسمی می  کنند. این امر 
بار مالی گزافی بر روی دوش کسب و کارها 
در ماه  های نخست فعالیت قرار خواهد داد. 
برای  تالش  بخش  این  در  اساسی  توصیه 
ابتدایی  اولیه محصول یا محصوالت  طراحی 
برای طراحی و  امر زمان کمتری  این  است. 

سپس تولید محصوالت نیاز خواهد داشت.
نسبت  ابتدا  همان  از  کارآفرینان  از  بسیاری 
به طراحی نوع تازه  ای از محصوالت یا مزیت  
های مشخص ایده  هایی در ذهن دارند. تأمل 
بیشتر بر روی ایده  ها و تالش برای نزدیکی 
از شروع  پیش  واقعیت  به  بیشترشان  هرچه 
رسمی کار امری ضروری خواهد بود. چنین 
کارآفرینان  توجهی  بی   مورد  اغلب  نکته  ای 

قرار می  گیرد. 
اولیه  طراحی  زمینه  در  کارآفرین  یک  اگر 
باید اقدام  محصوالت با چالش مواجه است، 
به بازنگری اساسی در نحوه طراحی محصول 
نماید. بهترین گزینه در این میان الگوبرداری 

از برندهای بزرگ است. 
های  تیم   همیشه  موفق  کارهای  و  کسب 
دسترس  در  حرفه  ای  محصول  طراحی 
دارند. ارزیابی نحوه فعالیت چنین تیم  هایی 
تازه  کارآفرینان  برای  زیادی  بسیار  جذابیت 

کار به همراه خواهد داشت.
از  کار  و  کسب  مدیریت  اصول  یادگیری 
برندهای دیگر برای تمام کارآفرینان تازه کار 
روز  از  کارآفرینی  هیچ  است.  اهمیت  دارای 
نخست تمام مهارت  های الزم برای موفقیت 
را بلد نیست. این امر بیانگر ضرورت ارزیابی 
به  دیگر  برندهای  از  تازه  نکات  یادگیری  و 

طور مداوم است.
یافتن بازار هدف: 

در  محصوالت  برای  تبلیغات  و  بازاریابی 
امر  هدف  بازار  روی  بر  تمرکز  عدم  صورت 
برندها  از  بسیاری  بود.  نخواهد  مناسبی 
برای  زیادی  بسیار  بازاریابی  های  هزینه  
فروش محصوالت  شان انجام می  دهند. اگر 
یافتن  زمینه  در  بازاریابی  از  پیش  مرحله 
تمام  نشود،  انجام  درستی  به  مناسب  بازار 
خواهد  باقی  بی  نتیجه  بعدی  های  هزینه  
محصوالت  برای  هدف  بازار  ماند.یافتن 
پیچیده  اندازه  از  بیش  کار  کار،  و  کسب 
این  در  کارها  و  از کسب  برخی  نیست.   ای 
مرحله به طور مداوم به دنبال سخت کردن 

مسیر پیش روی  شان هستند
-نکته مهم در این میان تعامل با مشتریان 
از  کلی  ارزیابی  و  مختلف  بازارهای  در 
وضعیت بازخوردهای آنهاست. مشتریان هر 

بازار که بازخورد بهتری نسبت به محصوالت 
برند دارند، باید در اولویت کسب و کار قرار 
گیرند. بی  تردید هر کسب و کاری تمایل به 
توسعه فعالیت و حضور در کسب و کارهای 

مختلف دارد.
توجه  با  باید  نخست  مراحل  در  امر  این   
بر  مبتنی  و  کار  و  کسب  کلی  وضعیت  به 
بازارها  مختلف  تعداد  میان  از  گزینش 
تمام  صورت  این  غیر  در  گیرد.  صورت 
تاسیس  تازه  سرمایه مالی کسب و کارهای 

را از بین خواهد برد.
توصیه  های مطرح در این مقاله تمام فرآیند 
شرح  را  واقعیت  با  کاری  های  ایده   تبدیل 
کار  ابتدایی  و  مهم  بخش  اما  دهد،  نمی  
استفاده  است.  داده  قرار  پوشش  تحت  را 
برای  موثری  گام  مقاله  این  های  توصیه   از 
واقعیت  به  کار  و  کسب  های  ایده   تبدیل 

خواهد بود.

ویروسی  عالئم  نظر  از  را  خود  باید  حتما 
بررسی کند که فرد دیگری را آلوده نکند.

چگونه  که  کنند  دقت  باید  کارفرمایان 
می توانند به بهترین شکل از شیوع ویروس 
را  آن  به  ابتال  یا  و  کرده  جلوگیری  کرونا 
به  آنان  با  را  برنامه هایی  و  دهند  کاهش 

اشتراک بگذارند. 
برنامه ها باید اهداف خود را که ممکن است 

یکی از موارد زیر باشد را دنبال کنند:
-کاهش انتقال در بین کارمندان

-محافظت از افرادی که از نظر سالمت در 
خطر بیشتری هستند

-حفظ عملیات تجاری
-به حداقل رساندان تاثیرات منفی

چطور در محل کار با کرونا کنار بیاییم؟

چالش تبدیل ایده کسب و کار به واقعیت

کارکنان کدام غول های تکنولوژی
 همچنان دورکارند؟

هیچ کس بیشتر از شما به شما و شغل شما اهمیت نمی دهد.

شما همواره بهتر از بهترین کارمندتان می فروشید.

ایده های  مشتریان هرگز برچسب های کوچک روی کوپن ها را که 
را نمی  به چالش می کشد  را  به مشتری  ارائه خدمات  شما در مورد 

خوانند.

همیشه مشتریانی وجود خواهند داشت که به فروشگاه ، محصوالت یا 
کارمندان شما احترام نگذارند.

شما همواره در مبارزه برای حفظ تجارت ، انبار و میز خود هستید.

ممکن  شما   ، البته  خوب  ماند.  نخواهید  زنده  هرگز  طنز  حس  بدون 
است زنده بمانید ، اما دیگر خوشبخت نخواهید بود.

گویند: »فروشگاه خرده  به شما می  که  دید  را خواهید  شما کسانی 
فروشی من شکست خورد ، بنابراین  تغییر شغل دادم.«

هر بازاریابی که برای شما کار می کند باید به شما پاسخگو باشد .

گاهی مجبورید رابطه تجاری حود را با دوستانی را که مطمئن هستید 
شریک تجاری است بهم بزنید.

متعادل کردن درآمد و هزینه ها یک نوع هنری است که کارآفرینان 
بسختی در آن استاد می شوند.

سرمایه  به  نیاز  فروش  اولین  از  قبل  شما  فروشی  خرده  فروشگاه 
گذاری مالی دارد.

شما  زیرا  هستید  ثروتمند  شما  که  کنند  می  فرض  شما  اطرافیان 
تجارت خود را دارید.

خود  فروشگاه  در  روز  آن  در  که  آنچه  از  بیشتر  شما  روزها  بعضی 
بفروشید، محصوالتی را به خیرین جامعه خود اهدا خواهید کرد.

چیزی  آنها   ، خواهد  می  چه  شما  مشتری  فهمیدید  آنکه  محض  به   
کاماًل متفاوتی خواهند خواست.

ناهارها را  ایستاده خواهید خورد  و فقط یک لقمه اول از غذاییتان 
داغ خورده می شود.

آنچه مشتریان به زبان خود می گویند جالب است ، اما آنچه آنها با 
کیف پول خود می گویند این است که واقعًا چه احساسی دارند.

شما همیشه مشتری را به یاد خواهید آورد که توانسته است شما را 
عصبانی کند و شما عنان اختیار از کف داده اید..... حتی اگر حق با 

شما بود.

هر رویداد بزرگ در فروشگاه شما همزمان با طوفانی وحشتناك است.

آخر هفته و تعطیالت کار خواهید کرد. اگر آن را دوست ندارید ، به 
سراغ راه اندازی خرده فروشی نروید.

فقط به دلیل اینکه کسی تخفیف می خواهد ، به این معنی نیست که 
اگر به آنها تخفیف  ندهید ، آنها خرید نمی کنند.

نکاتی برای راه اندازی فروشگاه خرده فروشی
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۱. ضعف ایمان و حیا
یکی از مهم ترین عوامل بدحجابی، ضعف ایمان 
باعث ضعف حیا می شود.  است که  معنویت  و 
از  را  انسان  ایمان همچون پناهگاهی است که 
در  چنان که  می کند؛  حفظ  گناهان  در  افتادن 
قرآن کریم آمده است: »و اَّما َمن خاَف مقاَم َربَّه 
و نَهَی النفَس َعَن الهوی فاِّن الجّنَة َهَی المأوی« 
)نازعات: 4۰ ـ 4۱(؛ و اما کسی که از ایستادن 
در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از 

هوا بازداشت، پس جایگاه او همان بهشت است.
امام صادق علیه السالم نیز می فرمایند: »ال ایماَن 
لَِمن ال حیاَء لَه«؛ کسی که حیا ندارد ایمان ندارد. 
پوشش و حیا تفکیک ناپذیرند؛ زنان با حیا با رعایت 

حجاب، زینت های خود را به نمایش نمی گذارند.

2. زیبایی  طلبی
اگرچه اسالم با زیبایی و زینت مخالف نیست، 
ولی بروز زیبایی ها در انتخاب نوع پوشش در 
آن حد  برای  ندانسته،  را جایز  نامحرم  مقابل 
هماهنگی  همان  این  و  قایل شده  و حدودی 
که  معنا  بدین  است؛  تشریع  و  تکوین  میان 
ـ  بشر  فطری  طبیعت  با  دین  احکام  میان 
و  تناسب  ـ  پوشش  به  گرایش  بودن  فطری 

ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد.

3. دشواری شرایط ازدواج
دشواری  جوانان  بدحجابی  عوامل  از  یکی 
با  می پندارند  برخی  است.  ازدواج  شرایط 
به  را  جوانان  می توانند  جّذاب  پوشش های 

ُجِل َعَلی  47-َو َقاَل )علیه السالم(: َقْدُر الرَّ
َو  ُمُروَءتِِه،  َقْدِر  َعَلی  ِصْدُقُه  َو  ِتِه،  ِهمَّ َقْدِر 
ُتُه َعَلی َقْدِر  َشَجاَعُتُه َعَلی َقْدِر أَنََفِتِه، َو ِعفَّ

َغْیَرتِِه.
موقعیت  و  مقام  علیه السالم:[  فرمود  ]و 
به  صداقتش  او،  همت  قدر  به  هرکس 
قدر  به  او  دالوري  و  او  جوانمردي  اندازه 
عار داشتن از کار زشت، و عفت او به قدر 

غیرت اوست.
***

را  امام)ع( عبارات چهارگانه  نیست که  مهم 
طي نامه به فرزند برومندش امام مجتبي)ع( 
ضمن  یا  نهج البالغه(  )تمام  باشد  فرموده 
علل  یا  خود  یاران  به  حکمت آموز  سخناني 

و اسباب دیگر. 
و  جمالت  فهم  است  اهمیت  حائز  آنچه 
نتیجه  و  انساني  جامعه  در  کردن  کاربردي 
گرفتن از آن است. امام )ع( در جمالت باال 
چهار موضوع را پایه و اساس چهار چیز قرار 

مي دهد. 
۱-ارزش انسان به همت اوست ۲-راستگویي 

برخورد  پوشاک، طرز  انتخاب  حقارت شده، در 
و سخنان او نمود پیدا می کنند. زنان و دخترانی 
انتخاب  با  می برند،  رنج  حقارت  احساس  از  که 
پوشش های نامناسب، سعی دارند توجه دیگران 
را به خود جلب کرده، به نوعی شخصیت خود 

را نشان دهند.

6. عدم آگاهی از احکام پوشش
حدود  و  احکام  با  جوانان  از  برخی  ناآشنایی 
پوشش، از دیگر علل بدحجابی است. بی اطالعی 
از حدود روابط بین محرم و نامحرم و چگونگی 
پوشش اسالمی، به معضل بدحجابی و بی حجابی 
منجر می شود. در روایتی از امام علی علیه السالم 
آمده است: »الجهُل اصُل کلِّ شٍر« نادانی ریشه 
اگر  افرادی  چنین  حالی که  در  است.  بدی  هر 
درصدد  باشند،  آشنا  پوشش  اسالمی  احکام  با 

اصالح برمی آیند.

7. فساد محیط
بی شک، در کنار افراد خدمتگزار و مؤمن، عناصر 
فاسد و ناصالحی نیز هستند که بزرگ ترین عامل 

برای آسیب پذیر ساختن جامعه می باشند.
همرنگ  نشوند،  رسوا  اینکه  برای  افراد  بعضی 
جماعت فاسد می شوند؛ زیرا می پندارند حجاب 
مانع رشد علمی، شخصیتی و اجتماعی آن هاست. 

اما حجاب هیچ گونه منافاتی با تحصیل و سایر 
فعالیت های اجتماعی و اشتغال ندارد.

8. الگوهای ناهنجار
در  الگو  انتخاب  انسانی  هر  ویژگی های  از  یکی 
زندگی است؛ خانواده ها و نهادهای فرهنگی در 
از  دارند؛  تعیین کننده ای  نقش  الگوها  این  ارائه 
بین الگوهای ناهنجار می توان به این موارد اشاره 

کرد:
ـ عناصر فاسد و مرّوجان فرهنگ غرب، افرادی 
انحراف  به  برای  خارجی  نیروهای  کمک  با  که 
گوناگون،  زمینه های  در  جوانان  کشاندن 

سرمایه گذاری های کالن می کنند.
چهره پردازان  و  بی تعهد  هنرپیشه های  ـ 
نامناسبی  فیلم های  نتیجه،  در  و  غیراسالمی 
که در آن ها صحنه های مبتذل نشان داده شده 
تحقیر  آن ها  در  اسالمی  ارزش های  و  نمادها  و 
تأثیر  تماشاگران  رفتار  و  اندیشه  بر  می شوند، 
سوء گذاشته، در اشاعه فساد و بدحجابی مؤثرند.

9. تهاجم فرهنگی
سیاسی  کامل  سلطه  تحقق  برای  غرب  جهان 
به تحقیر فرهنگی کشورهای  اقتصادی خود،  ـ 
اسالمی و تحمیل فرهنگ مبتذل خود پرداخته 
و ترویج بی حجابی و فساد زنان را به عنوان یکی 
از کارآمدترین راه ها تجربه کرده است، تا جایی 

که خود به این واقعیت اعتراف دارد.

دربانی بهشت به رضوان حالل باد
آیینه داری رخ جانانم آرزوست
)خواجوي کرماني(

ُه َعَلی َقْدِر ُمُروَءِتِه 2- و ِصْدُقُ
و راستي و درستي اش به اندازه جوانمردي او

امام )ع( جوانمردي را اساس صدق و راستي 
قرار داده است ضعف و قوت صداقت، به ضعف 

قوت جوانمردي وابسته است . 
3-َو َشَجاَعُتُه َعَلی َقْدِر أَنََفِتِه 

و شجاعتش به مقدار عار و ننگ  از کار زشت 
است.

امام)ع( عار داشتن از اعمال زشت پایه و اساس 
به  »أنََف«  است.  داده  قرار  و شجاعت  دلیري 
معني نپذیرفتن ننگ و ناپسند داشتن چیزي 
معني  »استنکاف«  را  »أنف«  برخي  است 
بیشتر  انسان  در  حالت  این  هرچه  کرده اند 
بگیرد،  فاصله  رفتن ،  ننگ  بار  زیر  از  و  باشد 

شجاع تر است.
4-َو ِعفَُّتُه َعَلی َقْدِر َغْیَرِتِه.

پاکدامني  را اساس  امام)ع( غیرت  فراز آخر  در 
قرار داده است غیرت و عفت بیشتر در حفظ و 
نگهداري از ناموس به کار مي رود و غیرت این 
در  ندهد  اجازه  کس  هیچ  به  انسان  که  است 
محدوده ناموسش وارد شود و کنجکاوي نماید 
باال  موارد  مانند  نیز  عفت  و  غیرت  بین  رابطه 
رابطه مستقیم است یعني هرچه  غیرت بیشتر 
باشد عفت و پاکدامني افزون تر است. مثالً  انسان 
با غیرت  همین طور که اجازه نمي دهد کسي به 
اجازه  نیز  به خود  کند،  نادرست  نگاه  ناموسش 
داد.  نخواهد  دیگران  ناموس  به  نادرست  نگاه 
عفت و غیرت در مسائل جنسي نوعي از عفت و 
غیرت انساني است و عفیف و غیور بودن خیلي 

گسترده تر از این معني است.
الزم به ذکر است عبارات متعددي با معناي باال 
در ج 4 غررالحکم به صورت پراکنده وجود دارد 

که عالقه مندان مي توانند مراجعه نمایند.

خود مشتاق سازند، در حالی که بیشتر جوانان، 
برمی گزینند.  ازدواج  برای  را  عفیف  دختران 
جوانان بی تقوا دختران خودنما را برای تفریحات 
حقیقت،  در  پس  می خواهند.  خود  موّقت 

این گونه دختران در چشم ها جا دارند.

4. تعلیم و تربیت نادرست
از جمله عوامل ترویج بی حجابی، تعلیم و تربیت 
انقالب  از  از دوران پیش  یادگار مانده  به  غربی 
است؛  آن  با  خانواده ها  از  بعضی  خوگرفتن  و 
خانواده هایی که از تعالیم دینی فاصله گرفته و 
به عقاید دینی و مذهبی پای بند نبوده و هر جا 
باشد، آن را  با خواسته ها و منافعشان در تضاد 

کنار می گذارد.
باورهای نادرست در مسائل تربیتی از جمله اینکه 
می خواهد  هرگونه  تا  داد  آزادی  جوان  به  باید 
بپوشد و اعتقاد به اینکه پوشیدن چادر مربوط به 
مکان های خاص مانند زیارت یا مجالس عزاست 
در  ریشه  قدیمی هاست،  برای  چادر  اینکه  یا  و 
تعلیم و تربیت غربی دارد و تشدیدکننده مسئله 

بی حجابی در جامعه است.

5. ابراز شخصیت
روانی،  نشده  ارضا  امیال  روان شناسان،  نظر  از 
عقده  بروز  باعث  فرد  خانوادگی  و  اجتماعی 

به اندازه شخصیت اوست 3-شجاعت هرکس 
به اندازه بي اعتنائي به ارزش هاي مادي است  

4-عفت هر کس به اندازه غیرت اوست 
ِتِه ُجِل َعَلی َقْدِر ِهمَّ ۱- َقْدُر الرَّ

عبارت  به  اوست  همت  اندازه  به  مرد  ارزش 
انسان  براي  ارزشي  وسیله  یک  همت  دیگر 
است هرچه همت باالتر ارزش انسان افزون تر و 
هرچه دون همت تر ارزشش پست تر و زبون تر. 
بلندي همت این است که انسان در هیچ حالتي 
همت خود را محدود نسازد زیرا هرچه آن را 
بلند  همت  مي شود.  ارزشمندتر  او  دهد  رشد 
انسان را به تالش وادار مي سازد و از تن آسائي 
و تنبلي دور مي سازد و قدرت و شجاعت فرد را 

آشکار مي نماید.
غالم همت صاحبدالن جانبازم

که در عطیه شکورند و در بلیه صبور
صاحب تبریزي درباره بلند همتي مي گوید:

قانع به ریزه چینی انجم نیم چو ماه
از خوان آفتاب، لب نانم آرزوست

چون مور اگر چه نیست مرا اعتبار خاک
مسند ز روی دست سلیمانم آرزوست

آرامش از نگاه قرآن در یک طبقه بندی کلی به 
دو بخش دنیایی و آخرتی تقسیم می شود که 
دو روی یک حقیقت هستند: »آگاه باشید که 
دوستان خدا نه ترسی بر آنان است و نه غمگین 
می شوند. همانان که ایمان آورده و تقوا پیشه 
کرده اند. در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای 
این  تغییرپذیر نیست.  آنان است. سخنان خدا 
است آن کامیابی بزرگ« آرامش، خود ماهیتی 
عوامل  که  جا  آن  از  اما  دارد؛  روانی  و  روحی 
پدیدآورنده آن و موانع به هم زننده آن ممکن 
است ماهیتی اعتقادی، روانی یا طبیعی داشته 

باشند می توان به تقسیم آن پرداخت.

۱ـ آرامش اعتقادی
برای  خداوند  از  ابراهیم)ع(  حضرت  تقاضای 
برای  رستاخیز،  از  کوچک  ای  نمونه  مشاهده 
دست یابی به نوعی آرامش اعتقادی بوده است. 
محکم  و  کامل  ایمانی  الهی،  وعده  این  به  او 
داشت؛ اما ذهن انسان به طور طبیعی باورهای 
محسوس،  باورهای  سان  به  را  محسوس  غیر 
درباره  هایی  پرسش  همواره  نگشته،  پذیرا 
آفریند.  می  پندار  در  ها  آن  کیفیت  و  ماهیت 
انسان  اعتقادی  ثبات  و  آرامش  این پرسش ها 
مؤمن را از او می گیرد؛ از این روی ابراهیم برای 
رهایی از این حالت، خواهان مشاهده چگونگی 

تحقق آن فعل الهی می شود.
برخی  دیدگاه  به  بنا  نیز  عیسی  حواریون 
تفاسیر از عیسی مائده ای آسمانی طلبیدند تا 
ادعاهایش  راستی  و  او  پیامبری  آن،  وسیله  به 
برایشان آشکار شود و یا با خوردن آن به آرامش 

اعتقادی دست یابند.

2ـ آرامش روانی
مراحل  به  رسیدن  طلب  همواره  انسان  جان 
کمال وجودی خویش است؛ بدین سبب همواره 
از حالی به حالی دیگر در می آید؛ اما در هیچ 
دست  خویش  مطلوب  نهایت  به  ای  مرحله 
ای  مرحله  به  یابی  دست  خواهان  باز  نیافته، 
دیگر است. قلب انسان در اثر این حالت، همواره 
از نگرانی و اضطراب آکنده است تا آن که در 
سیر حرکت خویش به خداوند در نقش مبدأ و 
مقصد همه جهان هستی و جامعه همه کماالت 

وجودی توجه کند؛ آن گاه خود را در آرامشی 
بی کران می یابد: »همانان که ایمان آورده اند 
این  گیرد«.  می  آرام  یاد خدا  با  هایشان  و دل 
احساس آرامش مطلق فقط در این حالت پدید 
می آید: »آگاه باشید که دل ها فقط با یاد خدا 

آرامش می یابد.
خود  الهی،  آرامش  از  برخوردار  های  انسان 
رو  این  از  هستند؛  نیز  دیگران  بخش  آرامش 
که  دهد  می  فرمان  خویش  پیامبر  به  خداوند 
بر مؤمنان درود فرستد تا بدین وسیله، آنان را 
ایمان، آرامش بخشد: »و برای آنان دعا  در راه 
کن، زیرا دعای تو برایشان موجب آرامش است«

به  خداوند  یاری  نیز  اسالم  صدر  تاریخ  در   
بدر  پیامبر، جنگ  در جریان هجرت  مسلمانان 
های  موقعیت  دیگر  حدیبیه  صلح  و  حنین  و 
دل  بر  خداوندی  آرامش  نزول  قالب  در  سخت 

های مسلمانان تجلی کرد.

3ـ آرامش طبیعی
آرام  از طبیعتی  این جهان  برخی پدیده ها در 
بخش:  سکونت  را  شب  برخوردارند.  بخش 
»اوست آن که شب را برای شما قرار داد تا در 
مایه آسودگی  را  ...«)۲4( و خواب  بیارامید  آن 
و استراحت: »و اوست آن که شب را برای شما 
وسیله پوشش و خواب را مایه آرامش قرار داد« 
قرار داده است. آرامش حاصل از تاریکی شب به 
حالت ویژه نظام عصبی انسان نیز ارتباط داشته 

که واقعیتی علمی به شمار می رود.
 از دیگر مصادیق آرامش طبیعی آن است که 
همسرانی  خویش  نوع  از  انسان  برای  خداوند 
آفریده: »اوست آن که شما را از یک تن آفرید، 
و جفتش را از جنس او قرار داد تا در کنارش 
مودت  و  محبت  ها  آن  میان  و  بیابید  آرامش 
آرامش  را  یک  هر  وسیله  بدین  و  آورد  پدید 
های  نشانه  از  »و  داد:  قرار  دیگری  بخش 
جنس  از  شما  برای  که  است  این  او  ]قدرت[ 
آرام  کنارشان  در  تا  آفرید  همسرانی  خودتان 
گیرید، و میان شما محبت و شفقتی قرار داد 
خانه نیز محلی برای آسایش و آرامش جسم و 
روح آدمی است: »و خدا برای شما خانه هایتان 

را مایه آرامش قرار داد«.

به  آن  دور  نوار  و  ارتفاع  ۱4متر  خدا  خانه  پرده 
به  قطعه   ۱۶ از  که  است  سانتیمتر   9۵ عرض 
شکل مربع تشکیل شده است.نوار اطراف این پرده 
فواصل  در  که  است  قرآن کریم  آیات  به  منقش 
معین عبارات »یا حي و یا قیوم«، »یا رحمن و یا 
رحیم« و »الحمدا... رب العامین« دوخته  شده اند. 
که  تشکیل شده است  قطعه   ۵ از  خدا  خانه  پرده 
هر قسمت یک طرف کعبه را مي پوشاند و قطعه 
هنگام  که  دربرمي گیرد  را  کعبه  درب  هم  پنجم 

نصب، وزن این پرده به حدود دو تُن مي رسد.
آیاتي که بر روي پرده کعبه نقش بسته: 

پرده در کعبه / قطعه اول:
َِّینََّک قِْبلًَة  َفلَُنَول َماء  تََقلَُّب َوْجِهَک فِي السَّ َقْد نََري 

تَْرَضاَها )بقره: ۱44(
َمْغِفَرٍة  إِلَي  َوَساِرُعواْ   - ِحیِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ ا...  -بِْسِم 
ْت  أُِعدَّ َواألَْرُض  َماَواُت  السَّ َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  ُِّکْم  ب رَّ مِّن 

لِلُْمتَِّقیَن )آل عمران: ۱33(
َماَواِت َواألْْرِض )نور: 3۵( - ا... نُوُر السَّ

قطعه دوم:
- آیه الکرسي )بقره: ۲۵۵(

 - ِحیِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ ا...  بِْسِم  الکرسي  آیه  وسط   -
ْؤیَا بِالَْحقِّ لََتْدُخُلنَّ الَْمْسِجَد  لََقْد َصَدَق ا... َرُسولَُه الرُّ

الَْحَراَم إِن َشاء ا... آِمِنیَن )فتح: ۲۷(
قطعه سوم:

اِر  اء َعلَي الُْکفَّ َِّذیَن َمَعُه أَِشدَّ ٌد رَُّسوُل ا... َوال - مَُّحمَّ
ًدا )فتح: ۲9( که به  ًعا ُسجَّ ُرَحَماء بَْیَنُهْم تََراُهْم ُرکَّ
صورت دایره اي نوشته شده و در بین آن آیه: ُقْل 
َِّذیَن أَْسَرُفوا َعلَي أَنُفِسِهْم اَل تَْقَنُطوا ِمن  یَا ِعَباِدَي ال
َُّه ُهَو الَْغُفوُر  نُوَب َجِمیًعا إِن رَّْحَمِة ا... إِنَّ ا... یَْغِفُر الذُّ

ِحیُم )زمر: ۵3( الرَّ
قطعه چهارم:

- الاله اال ا... الملک الحق المبین محمد رسول ا... 
صادق الوعد االمین

- سوره قریش
- دورتادور سوره حمد و بین آیات آن، ” ا... ربّي” 

و »ا... حسبي”
ضلع در کعبه /قطعه اول:

ِّلنَّاِس  - بِْسِم ا... الرَّْحَمِن الرَِّحیِم- َوإِْذ َجَعلَْنا الَْبْیَت َمَثابًَة ل
َقاِم إِبَْراِهیَم ُمَصلًّي )بقره: ۱۲۵( َوأَْمًنا َواتَِّخُذواْ ِمن مَّ

قطعه دوم:
بَْیِتَي  َرا  َطهِّ أَن  َوإِْسَماِعیَل  إِبَْراِهیَم  إِلَي  َوَعِهْدنَا   -

ُجوِد )بقره: ۱۲۵( ِع السُّ کَّ ائِِفیَن َوالَْعاِکِفیَن َوالرُّ لِلطَّ
قطعه سوم:

ََّنا  - َوإِْذ یَْرَفُع إِبَْراِهیُم الَْقَواِعَد ِمَن الَْبْیِت َوإِْسَماِعیُل َرب
ِمیُع الَْعلِیُم )بقره: ۱۲۷( ََّک أَنَت السَّ تََقبَّْل ِمنَّا إِن

قطعه چهارم:
ًة مُّْسلَِمًة  ََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمْیِن لََک َوِمن ُذرِّیَِّتَنا أُمَّ - َرب
اُب  التَّوَّ أَنَت  ََّک  إِن َعلَْیَنآ  َوتُْب  َمَناِسَکَنا  َوأَِرنَا  لََّک 

ِحیُم )بقره: ۱۲۸( الرَّ
- سوره توحید

- الَْحْمُد للِّ َربِّ الَْعالَِمیَن
- یا حّي و یا قّیوم

- یا رحمن یا رحیم
ضلع حجر اسماعیل/قطعه اول:

ْعُلوَماٌت  ِحیِم - الَْحجُّ أَْشُهٌر مَّ ْحَمِن الرَّ - بِْسِم ا... الرَّ
َوالَ  ُفُسوَق  َوالَ  َرَفَث  َفاَل  الَْحجَّ  فِیِهنَّ  َفَرَض  َفَمن 

ِجَداَل فِي الَْحجِّ )بقره: ۱9۷(
قطعه دوم:

َخْیَر  َفإِنَّ  ُدواْ  َوتََزوَّ ا...  یَْعلَْمُه  َخْیٍر  ِمْن  تَْفَعُلواْ  َوَما   -
اِد التَّْقَوي َواتَُّقوِن یَا أُْولِي األَلَْباِب )بقره: ۱9۷( الزَّ

قطعه سوم:
ُِّکْم َفإَِذا  ب - لَْیَس َعلَْیُکْم ُجَناٌح أَن تَْبَتُغواْ َفْضاًل مِّن رَّ
الَْحَراِم  الَْمْشَعِر  ِعنَد  ا...  َفاْذُکُرواْ  َعَرَفاٍت  مِّْن  أََفْضُتم 

)بقره: ۱9۸(
قطعه چهارم:

لَِمَن  َقْبلِِه  مِّن  ُکنُتم  َوإِن  َهَداُکْم  َکَما  َواْذُکُروُه   -
النَّاُس  أََفاَض  َحْیُث  ِمْن  أَفِیُضواْ  ثُمَّ  ِّیَن  آل الضَّ

َواْسَتْغِفُرواْ ا... )بقره: ۱9۸ و۱99(
أَنَا  ِّي  أَن ِعَباِدي  نَبِّْئ   - ِحیِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ ا...  بِْسِم   -

ِحیُم )حجر: 49( الَْغُفوُر الرَّ

ِّي َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة  - َوإَِذا َسَألََک ِعَباِدي َعنِّي َفإِن
اِع )بقره: ۱۸۶( الدَّ

ضلع مستجار /قطعه اول:
تُْشِرْک  الَّ  أَن  الَْبْیِت  َمَکاَن  ِلِبَْراِهیَم  أْنَا  بَوَّ َوإِْذ   -
ِع  کَّ َوالرُّ َوالَْقائِِمیَن  ائِِفیَن  لِلطَّ بَْیِتَي  ْر  َوَطهِّ َشْیًئا  بِي 

ُجوِد )حج: ۲۶( السُّ
قطعه دوم:

َوَعلَي ُکلِّ  ِرَجااًل  یَْأتُوَک  بِالَْحجِّ  النَّاِس  َوأَذِّن فِي   -
َضاِمٍر یَْأتِیَن ِمن ُکلِّ َفجٍّ َعِمیٍق )حج: ۲۷(

قطعه سوم:
أَیَّاٍم  فِي  ا...  اْسَم  َویَْذُکُروا  لَُهْم  َمَنافَِع  لَِیْشَهُدوا   -
َفُکُلوا  األْنَْعاِم  بَِهیَمِة  مِّن  َرَزَقُهم  َما  َعلَي  ْعُلوَماٍت  مَّ

ِمْنَها )حج: ۲۸(
قطعه چهارم:

- َوأَْطِعُموا الَْبائَِس الَْفِقیَر ثُمَّ لَْیْقُضوا تََفَثُهْم َولُْیوُفوا 
ا... العظیم  الَْعِتیِق صدق  بِالَْبْیِت  ُفوا  وَّ نُُذوَرُهْم َولَْیطَّ

)حج: ۲۸و۲9(
ِر الُْمْؤِمِنیَن بِأَنَّ لَُهم مَِّن  - بِْسِم ا... الرَّْحَمِن الرَِّحیِم - َوبَشِّ

ا... َفْضاًل َکِبیًرا )احزاب: 4۷( )۲44 سانتیمتر(
- قال ا... تعالي و َوَمن یَْعَمْل ُسوًءا أَْو یَْظلِْم نَْفَسُه 

ثُمَّ یَْسَتْغِفِر ا... یَِجِد ا... َغُفوًرا رَِّحیًما )نساء: ۱۱۰(
ضلع بین رکن یماني و حجراالسود /قطعه اول:

- بِْسِم ا... الرَّْحَمِن الرَِّحیِم - ُقْل َصَدَق ا... َفاتَِّبُعواْ ِملََّة 
إِبَْراِهیَم َحِنیًفا َوَما َکاَن ِمَن الُْمْشِرِکیَن )آل عمران: 9۵(

قطعه دوم:
ُمَباَرًکا  َة  بَِبکَّ لَلَِّذي  لِلنَّاِس  ُوِضَع  بَْیٍت  أَوََّل  إِنَّ   -

ِّلَْعالَِمیَن )آل عمران: 9۶( َوُهًدي ل
قطعه سوم:

َکاَن  َدَخلَُه  َوَمن  إِبَْراِهیَم  َقاُم  مَّ بَیَِّناٌت  آیَاٌت  فِیِه   -
آِمًنا )آل عمران: 9۷(

قطعه چهارم:
إِلَْیِه  اْسَتَطاَع  َمِن  الَْبْیِت  ِحجُّ  النَّاِس  َعلَي  َولِلِّ   -
)آل  الَْعالَِمیَن  َعِن  َغِنيٌّ  ا...  َفإِنَّ  َکَفَر  َوَمن  َسِبیاًل 

عمران: 9۷(
ْم  یَُعظِّ َوَمن  َذلَِک   - ِحیِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ ا...  بِْسِم   -

ََّها ِمن تَْقَوي الُْقُلوِب )حج: 3۲( َشَعائَِر ا... َفإِن
َِّمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل  اٌر ل ِّي لََغفَّ - قال ا... تعالي َوإِن

َصالًِحا ثُمَّ اْهَتَدي )طه: ۸۲(

کدام »آیات« بر »پرده خانه خدا« نوشته شده است؟

رویکرد قرآن به مسأله آرامش 

علل ضعف حجاب

رسول خدا )ص(:
اَلُْبـکاُء ِمْن َخْشَیِة الّل نَجاٌة ِمَن النّاِر.

گریه از ترس خدا، مایه نجات از دوزخ است.
جامع االحادیث، ص۶۴

تأثیر گریه برای خدا در عاقبت انسان

غسل، کفن و نماز میت بر اثر کرونا
بیماری  اثر  بر  شخصی  اگر  سؤال2: 
نظر  طبق  که  ویروس  کرونا  واگیردار 
فوت  دارد،  سریعی  سرایت  متخصصان، 
کند در خصوص غسل، کفن و نماز چنین 

میتی وظیفه چیست؟
موجب  بیماری،  این  به  ابتالی  مجرد  جواب: 
سقوط احکام واجب مربوط به میت نمی شود؛ 
و  بهداشتی  نکات  کامل  مراعات  با  بنابراین 
استفاده از تجهیزات ایمنی - هر چند با صرف 
غسل،  مورد  در  واجب  حداقل  باید   - هزینه 

حنوط، کفن، نماز میت و دفن انجام گیرد.
در صورت عدم امکان غسل ترتیبی، باید به 
صورت ارتماسی، غسل داده شود و در صورت 
عدم امکان غسل، با دست میت، میت را به 
با  با آب و سدر، غسل  از غسل  ترتیب، بدل 
آب و کافور و غسل با آب خالص، تیمم داده و 
حنوط کنند و - هر چند از روی لباس - کفن 

کرده و دفن نمایند.
***

نماز با دستکش
پوشیدن  با  نماز  خواندن  آیا  سؤال3: 
دستکش- هرچند ضخیم باشد - اشکال 

دارد؟
جواب: اشکال ندارد.

***
درمان بیماران مبتال به کرونا

ویروس  به  مبتال  بیماران  درمان  آیا  سؤال4: 
کرونا بر کادر درمانی و پزشکان واجب است؟

کفایی  واجب  مسلمان،  جان  حفظ  جواب: 
بهترین  از  بیماران  به  است و خدمت رسانی 

اعمال صالح است.
***

پاداش خدمت رسانی به بیماران
سؤال۵: اگر کسی از کادر درمانی بیمارستان 
ها، در راه خدمت رسانی به بیماران مبتال به 
کرونا از دنیا برود، آیا شهید محسوب می شود؟

جواب: ان شاء ا... پاداش عظیم شهدا را خواهد 
داشت، ولی حکم شهید در جنگ را ندارد.

***
طهارت الکل های ضدعفونی کننده

و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  سؤال۶: 
کننده  عفونی  ضد  محلول های  از  استفاده 
و  پاکی  نظر  از  محلول ها  این  الکل،  حاوی 

نجاست چه حکمی دارد؟
اقسام  از  نمی دانید  که  الکل هایی  جواب: 
پاک محسوب  است،  کننده  مشروبات مست 
می شود و استفاده از مایعاتی که با آن مخلوط 
بدن  و  لباس  با  خواندن  نماز  و  است  شده 
از  اما اگر بدانید  آغشته به آن اشکال ندارد، 
مشروبات مست کننده محسوب می شود، بنا 

بر احتیاط واجب نجس است.

یاران آقا امام مهدی )عج( به چهار گروه تقسیم 
می شوند.
۱- اوتاد

افرادی هستند که به اندازه یک چشم برهم زدن 
دنبال  به  و  کنند  نمی  غفلت  خویش  خدای  از 
مال دنیا نیستند مگر آن چه که نصیب و روزی 
آنها شود و خطاها و لغزش هایی که از افراد دیگر 

صادرمی شود ازآنها سرنمی زندو
)درخصوص غیر پیامبران( در آنها عصمت شرط 
نیست، آن عصمتی که از شرایط قطب است. این 
گروه بی واسطه با حضرت مهدی علیه الّسالم در 

ارتباط هستند.
2- ابدال

مرحله  در  و  تر  پایین  اوتاد  از  ابدال یک درجه 
ازآنها  گاهی  است  ممکن  که  هستند  بعدی 
تنّبه  و  تذکر  با  بالفاصله  شودولی  صادر  غفلتی 
آن غفلت را از خود دور می کنند و هرگز گناه 

عمدی از آنها سر نمی زند.
3- نجباء

در رتبة بعد از ابدال قرار دارند و با دو واسطه )اوتاد و 

ابدال( با حضرت علیه الّسالم در ارتباط هستند.
4- صلحاء

صفت  به  متصف  که  هستند  باتقوایی  افراد 
اوقات  گاهی  است  ممکن  اما  هستند،  عدالت 
استغفار  بالفاصله  که  سرزند  خطایی  آنها  از 
که  طور  همان  شوند  می  پشیمان  و  کرده 
از  گروهی  هرگاه  فرماید:  می  متعال  خداوند 
شیاطین در دل اهل تقوی وسوسه و خیاالتی 
همان  و  شده  متذکر  آنها  واردکنندبالفاصله 
دم خدا را به یاد آورده آگاه و بینا می شوند.

علیه  مهدی  حضرت  با  واسطه  سه  با  صلحاء 
ارتباط هستند. الّسالم در 

ابدال  از  یکی  شود،  کم  اوتاد  از  یکی  اگر 
ابدال  آن  جای  و  شود  می  او  جایگزین 
او  جای  به  و  کند  می  پر  نجباء  از  یکی  را 
و  شود  می  نجباء  دستة  وارد  صلحاء  از  یکی 
که  مردم  شودازبقیة  کم  ازصلحا  یکی  هرگاه 
جایگزین  باشند  داشته  لیاقت  و  صالحیت 

صلحاء می شوند.
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اولویت  در  را  پروتئین  از  غذاهاي سرشار   .۱
برنامه غذاییتان قرار بدهید. اگر مشکل کبدي 
۲بار  مصرف  گزینهها  بهترین  از  یکي  ندارید 
به  البته  حواستان  است،  هفته  در  مرغ  تخم 

کلسترول خونتان هم باشد.
 ۲. غالت بخورید، از آجیل و دانههاي روغني 

هم غافل نباشید.
 3. مطمئن باشید که حداقل ۵۰درصد رژیم 
تازه  میوههاي  و  سبزیجات  شامل  غذاییتان 

است.
 4. اضافه کردن غذاهایي که از سیلیکون غني 
شدهاند کمک زیادي به رشد ناخنها میکند، 
پیاز، ماهي، کلم بروکلي و همه سبزیها در این 

زمینه کارساز هستند.  
 ۵. موادغذایي سرشار از بیوتین همچون برنج 
قهوهاي و دانههاي سویا تاثیر معجزه آسایي 

در سالمت ناخنها دارند.
 ۶. از روغنهاي گیاهي همچون زیتون و روغن 

هسته انگور در پخت و پز استفاده کنید.
 B ۷. غذاها و محصوالتي که میزان ویتامین 
موجود در آنها باالست یکي دیگر از نکتههاي 

کلیدي براي داشتن ناخن سالم هستند.  
با  جوشاندهاي  ماه  در  یکبار  حداقل   .۸  
زنجبیل،  آدم،  بابا  ریشه  یونجه،  ترکیب 

قاصدک و گشنیز براي خود دم کنید.
 9. سالمت ناخنها با استفاده از عسل طبیعي 
شما  ناخنهاي  دور  اگر  میشود.  حاصل  هم 
روي  الک  زیادي  مدت  یا  شدهاند  زخمي 
یک  بروید.  عسل  سراغ  بوده،  ناخنهایتان 
و  انگشتان  نوک  جراحت  التیام  براي  روش 
براي  است.  عسل  در  آنها  خیساندن  ناخنها، 
راحتتر شدن استفاده میتوانید کمي عسل را 
دقیقه  تا۲۰  را ۱۵  انگشتان  باید  کنید.  گرم 
درمان  این  کنید  سعي  بخوابانید.  عسل  در 
براي  دهید.  انجام  خواب  از  قبل  هر شب  را 
را  دستها  میتوانید  شدید،  بسیار  زخمهاي 
خود  دستهاي  بعد  و  کنید  آغشته  عسل  به 
را با دستکش بپوشانید و در نهایت بخوابید. 
عسل ضدباکتري است و میتواند باکتري روي 
بریدگیها را بکشد و از بین ببرد. به این ترتیب 
بریدگیها از هرگونه آسیب محفوظ میمانند. با 
این حال استفاده از عسل همراه موم در رژیم 
غذایي هم تاثیر بسزایي در سالمت ناخنهاي 

شما دارد.
 ۱۰. اگر از سفیدي و رنگ طبیعي ناخنهایتان 
راضي نیستید چند ماه یک بار میتوانید از دم 
نوشیدن  کنید،  استفاده  عنبر  سوسن  نوش 
شما  ناخنهاي  شفاف شدن  به  نوش  دم  این 

کمک میکند.

خستگی  با  که  است  هفته  دو  از  بیش  اگر 
مراجعه  پزشک  به  هستید  مواجه  صبحگاهی 
کنید. این می تواند با شرایطی مانند یک مشکل 
قلبی، پرفشاری خون و آریتمی در ارتباط باشد.

از خود مراقبت کنید. اگر صبح  از نظر عاطفی 
که از خواب بیدار می شوید، دوست ندارید روز 
خود را آغاز کنید و ترجیح می دهید تمام روز 
این شرایط  دلیل  بمانید،  باقی  تختخواب  را در 
را از خود بپرسید. با مشکالت خود روبرو شده 
خود  دوستان  و  خانواده   از  عاطفی  حمایت  و 
دریافت کنید. آرامش و شادی منبع فوق العاده 

انرژی برای مبارزه با خستگی است.
کنید  می  دنبال  که  غذایی  های  رژیم  مراقب 
کافی،  میزان  به  مغذی  مواد  دریافت  از  باشید. 
مورد  آب  تامین  و  مختلف  غذایی  مواد  مصرف 

نیاز بدن اطمینان حاصل کنید.

با شروع فصل  افسردگی و کم حوصلگی فصلی 
از  جلوگیری  برای  است،  شایع  بسیار  پاییز 
مواد  از  مواد غذایی سرشار  این عارضه مصرف 

معدنی آهن و سلنیوم بسیار مفید است. 
موجب  تنها  نه  سلنیوم  معدنی  ماده  کمبود 
افسردگی می شود، بلکه بروز ترس و خستگی را 
نیز به بدن اضافه می کند، رفع نیاز بدن از طریق 
رفع  به  منجر  که  سلنیوم  حاوی  غذایی  منابع 
کمبود این ماده معدنی شود، به سرحال شدن 
می شود.  منجر  هم  افسردگی  شدن  برطرف  و 
یا  و  ضدزنگ زدگی  خاصیت  علت  به  سلنیوم 
مهاجم  و  آزاد  رادیکال های  آنتی اکسیدانی، 
سلول ها  شدن  سرطانی  از  و  می کند  خنثی  را 
بر  آنتی اکسیدان ها  سایر  مانند  و  جلوگیری 
اعصاب،  تنیده  هم  در  و  مغز  کار  و  ساز  روی 
تأثیر مثبت می گذارد و احتماالً از بروز آلزایمر 

زودرس پیشگیری می کند. 
ماهی، دانه ها و غالت کامل پرک شده و جگر 
مرغ از منابع غذایی سلنیوم هستند و از استفاده 
باید  سلنیوم  حاوی  مکمل های  خودسرانه 
طریق  از  آن  زیاد  دریافت  زیرا  شود  خودداری 
را  خطرناکی  مسمومیت های  غذاها  و  مکمل ها 
آن  غذایی  منابع  از  استفاده  اما  می کند،  ایجاد 
و ماهی های مختلف که عالوه بر دارا بودن این 

حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی 
پوکی  کرد:  اظهار  استخوان  پوکی  درباره 
به  که  است  اسکلتی  اختالل  یک  استخوان 
عارضه  این  پیدا میکند.  بروز  علت طبع سرد 

در افراد باالی 4۵ سال بیشتر دیده میشود.
او بیان کرد: مبتالیان به پوکی استخوان با کاهش 
خطر  معرض  در  استخوانها  استحکام  و  تراکم 
شکستگی استخوان قرار میگیرند که استخوانهای 
مچ دست، ستون فقرات و لگن آسیبپذیری بیشتری 
دارند. پوکی استخوان در زنان بیشتر از مردان است، 
همچنین سفیدپوستان بیشتر به این عارضه دچار 
میشوند. افرادی که قدی کوتاه و جثهای کوچک 
دارند، به عبارتی استخوانبندی آنها کوچک است هم 

در معرض پوکی استخوان قرار میگیرند.

عوامل مؤثر در بروز پوکی استخوان
پوکی  بروز  در  مؤثر  عوامل  از  افزود:  عظمایی 
ژنتیکی  عوامل  باال،  به سن  میتوان  استخوان 
و  سیگار  مانند  دخانیات  استعمال  )ارثی(، 
و  ترشی  الکلی،  مشروبات  مصرف  قلیان، 
پُررنگ،  چای  نوشیدن  صنعتی،  سرکههای 
پرکاری  کم خونی،  مانند  بیماریهایی  به  ابتال 
تیروئید، دیابت، آرتریت روماتوئید )روماتیسم 
کورتوندار  داروهای  برخی  مصرف  مفصلی(، 
افسردگی،  ضد  داروهای  و  پردنیزولون  مانند 
چاقی و کمتحرکی اشاره کرد. زنان یائسه 

از  یکی  این  نکنید.  هیچگاه حذف  را  صبحانه 
می  و  است  روز  غذایی  های  وعده  مهمترین 
را  خستگی  با  مبارزه  برای  کافی  انرژی  تواند 
در اختیار شما قرار دهد. میوه ها و منابع فیبر 
دوسر،  جو  بگنجانید.  خود  غذایی  رژیم  در  را 
بلوبری، موز و مغزدانه ها  سیب، توت فرنگی، 
که  کنید  استفاده  غذایی صبحانه  وعده  در  را 
خلق  بهبود  و  انرژی  کسب  برای  خوبی  منبع 

و خو هستند.
آنچه را نیاز دارید از شب پیش تدارک دیده تا 
هنگامی که صبح از خواب بیدار می شوید همه 
چیز آماده و در دسترس شما باشد و در آرامش 

صبحانه خود را میل کنید.
دمنوش هایی که از زنجبیل یا جینسینگ تهیه 
می شوند را حداقل سه بار در هفته همراه با 
صبحانه خود مصرف کنید. این دمنوش ها می 
توانند به افزایش سطوح انرژی و نشاط کمک 
کرده و از نظر جسمی نیز بدن را تقویت کنند.

در  همواره  کنید.  دنبال  را  منظم  برنامه  یک 
مصرف  را  خود  غذای  روز  از  مشابه  زمانی 
حداقل  کنید،  استراحت  ساعت  هشت  کنید، 
نیم ساعت در روز پیادهروی کنید و در برابر 
نور خوشید قرار بگیرید. همچنین، در صورت 
برای  غیرمعمول  عالئم  گونه  هر  با  مواجهه 

بررسی دقیق شرایط به پزشک مراجعه کنید.

و  امگا3  چرب  اسیدهای  از  غنی  معدنی،  ماده 
باالتر  بیولوژیکی  ارزش  با  پروتئین های حیوانی 
به سالمتی،  آمدن صدمه ای  وارد  بدون  و  بوده 

نشاط می آورد. 
پراهمیت  بسیار  مواد معدنی  از جمله  آهن هم 
و  افسردگی  باعث  آن  کمبود  که  است 
بی حوصلگی، خستگی، بی قراری، بی اشتهایی و 
سردرد می شود. از دیگر نشانه های کمبود آهن 
ایجاد  اختالالت  کودکان،  در  خصوص  به  بدن 
توجه  کاهش  ـ حرکتی،  روانی  تکامل  در  شده 
طریق  از  آهن  است.  بیش فعالی  و  یادگیری  و 
ماهی  و  مرغ  جگر،  قرمز،  گوشت های  مصرف 
تامین می شود و میوه، سبزیجات، غالت، حبوبات 
و تخم مرغ نیز سرشار از این ماده معدنی است 
بالفاصله  یا  همزمان  طور  به  می شود  توصیه  و 
بعد از پایان صرف غذا از نوشیدن چای و برخی 
نوشابه های گازدار و ماست و لبنیات و یا سایر 
مواد غذایی حاوی کلسیم خودداری شود. لوبیا، 
سیب زمینی تنوری و آبپز، جوانه گندم، گوشت 
غذاهایی  و  زردآلو  برگه  ماهی،  و  مرغ  گوساله، 
مانند سوپ و آش و پلو حاوی گوشت و عدس و 
یا خورش های سبزیجات نیز حاوی آهن هستند 
حاوی  حیوانی  و  گیاهی  غذایی  مواد  تلفیق  و 

آهن نیز سطح جذب آهن را افزایش می دهد. 

و افرادی که رژیمهای الغری سخت و خودسرانه 
میگیرند که امالح و ویتامینهای بدن آنها مانند 
فسفر، زینک و ویتامین D۳ کاهش پیدا میکند 

در معرض ابتال به پوکی استخوان قرار دارند.

مهمترین عالئم پوکی استخوان
تاکید  سنتی  طب  پژوهشگر  و  محقق  این 
عالئم  مهمترین  از  مفصلی   دردهای  کرد: 
عارضه  این  به  مبتالیان  است.  استخوان  پوکی 
آنها  بایستند؛  طوالنی  مدت  به  نمیتوانند 
این  بنشینند.  راست  نمیتوانند  همچنین 
میشود  کوتاه  قدشان  زمان  گذشت  با  اشخاص 
ُخرد  آنها  استخوانهای  فشار،  کوچکترین  با  و 

میشود و میشکند.
عظمایی تصریح کرد: استخوان به امالحی مانند 
کلسیم، منیزیم، زینک )روی(، فسفر، سلنیوم، 
نیاز  بسیار   C و   K  ،D۳ ویتامینهای  و  مس 
به  ابتال  از  پیشگیری  برای  افراد  بنابراین  دارد، 
از این  باید مواد غذایی سرشار  پوکی استخوان 

ویتامینها و امالح را مصرف کنند.
لبنیات طبع سرد و خشک دارد؛ استخوان هم 
طبعش سرد و خشک است؛ از سوی دیگر افراد 
بنابراین  دارند،  سرد  طبع  هم  سال   4۵ باالی 
اشخاص باید لبنیات را به ویژه در فصل سرد به 
همراه مصلحات آنها مصرف کنند به طور مثال 
سیاهدانه  پونه،  همراه  به  را  پنیر  باید  اشخاص 

یا دوغ به  و گردو مصرف کنند. خوردن ماست 
و کشک  گلسرخ  و  شوید  زیره،  کاکوتی،  همراه 
میشود.  پیشنهاد  گردو  و  نعناع  همراه  به  هم 
مصرف مصلحات همراه لبنیات عالوه بر اینکه به 
تعدیل طبع سرد لبنیات کمک میکند، در جذب 

و هضم بهتر این مواد هم مؤثر است.

 بخور و نخورهای غذایی برای مبتالیان 
به پوکی استخوان

عظمایی اظهار کرد: مبتالیان به پوکی استخوان 
میتوانند انواع ماهیها مانند ماهی ساردین را به 
همراه ادویههایی مانند زردچوبه، زیره، فلفلسیاه، 
کنند.  مصرف  میخک  و  دارچین  زنجبیل، 
گوسفند  گوشت  مانند  غذایی  مواد  از  استفاده 
کلم  مانند  تیره  سبز  برگ  سبزیهای  جوان، 
بروکلی، انواع کلمها مانند کلم بنفش، چهارمغز 
)پسته، بادام، فندق و گردو(، لوبیای سویا و خرما 

برای اشخاص دچار این عارضه مفید است.
کرد:  بیان  سنتی  طب  پژوهشگر  و  محقق  این 
مشکل  رفع  برای  استخوان  پوکی  به  مبتالیان 
 ۲۰ مدت  به   ۱۵ تا   ۱۱ ساعات  بین  باید  خود 
تا 3۰ دقیقه پاهای خود را مقابل نور خورشید 
افراد  شود.  تامین  آنها   D۳ ویتامین  تا  بگذارند 
از  رفتن  پایین  و  باال  در  باید  عارضه  این  دچار 
نرمشهای  و  ورزش  انجام  کنند.  احتیاط  پلهها 
مالیم برای مبتالیان به پوکی استخوان ضروری 
زیر  رژیم غذایی  نظر  از  باید  باردار   زنان  است. 

نظر پزشک باشند.
مصرف کالجوش )کله جوش(، پاچه گوسفند به 
علت داشتن کوآنزیم Q۱۰ و نان، پنیر و گردو 
به همراه پونه برای مبتالیان به پوکی استخوان 
رفع  برای  عارضه  این  دچار  افراد  است.  مفید 
مشکلشان میتوانند ۱۰۰ گرم پودر سنجد را با 
3۰ گرم تخم شربتی، پنج گرم زنجبیل، پنج گرم 
دارچین و  پنج گرم میخک با هم ترکیب کنند، 
سپس یک قاشق مرباخوری از این مخلوط را در 
یک لیوان شیر بریزند و شیر را به همراه ۲ عدد 

خرما میل کنند.

چند توصیه غذایی برای رفع افسردگی پاییزیمبارزه با خستگی صبحگاهی

در طب سنتی گوشت از غذا های مقوی محسوب 
می شود و مصرف آن برای افرادی مناسب است 

که فعالیت بدنی سنگینی داشته باشند.
خوردن زیاد گوشت برای سایر افراد که دارای تحرک 

کمی هستند، به هیچ وجه توصیه نمی شود.
منظر  دو  از  گوشت  مصرف  سنتی  طب  در 
میزان  مورد  نخستین  است؛  توجه  مورد 
انواع  از  برخی  غذادهی گوشت است چرا که 
گوشت ها ارزش غذایی بیشتری دارند و دوم 
میزان راحتی آن ها برای هضم است و کسانی 
از گوشت های  نباید  دارند،  معده ضعیفی  که 

دیرهضم استفاده کنند.
»گوشت  گوشت،  بهترین  گوشت ها  بین 
مزاج  و  مغذی  گوشت  این  است؛  گوسفند« 
گوشت  این  کنار  است؛  معتدل  و  گرم  آن 
و  آلو، سرکه  از مصلحاتی مثل آب  می توانید 

سماق استفاده کنید.
به اندازه  و  دارد  کمتری  بز« حرارت  »گوشت 

گوشت  این  نیست؛  مغذی  گوسفند  گوشت 
بیشتر برای افراد گرم مزاج مناسب است؛ این 
ترشی  به همراه  را  بز  گوشت  می توانند  افراد 
مصرف کنند؛ استفاده از مصلحاتی مثل نخود 
با مزاج های دیگر  افراد  برای سایر  پیاز هم  و 

مناسب است.
با طبع سرد است که  »گوشت گاو« گوشتی 
از مصرف آن باید تا حد ممکن پرهیز داشت؛ 
مصلحات مناسب برای گوشت گاو، ادویه جات، 

آب نخود و سرکه است.
در  که  است  گوشتی  بهترین  شتر«  »گوشت 
این گوشت گرم و  طبیعت وجود دارد؛ مزاج 
بسیار سخت هضم است؛ برای افرادی که دچار 
مزمن  و  زیاد  سردی  از  ناشی  بیماری های 
هستند، بسیار مناسب است؛ خوردن نخود و 
سرکه همراه این گوشت به معتدل شدن آن 

کمک می کند.
آن  خوردن  و  است  غلیظ  مرغابی«  »گوشت 

توصیه نمی شود؛ مصرف شیره انگور و پختن 
این گوشت همراه سرکه و کرفس می تواند از 

مضرات مصرف این گوشت بکاهد.
کبوتر،  مثل  کوچک«  پرندگان  »گوشت 
این  مصرف  هستند؛  لطیف  بسیار  و  گرم 
گوشت ها برای افرادی که دارای طبع گرم 
هستند، توصیه نمی شود؛ از نخود می توانید 
گوشت ها  نوع  این  برای  مصلح  به عنوان 

استفاده کنید.
»گوشت مرغ« در صورتی که خانگی باشد 
بدن می شود؛  فربه شدن  باعث  نه صنعتی 
مرغ های صنعتی به دلیل سمومی که مصرف 
می کنند، بهتر است که مصرف نشوند؛ طبع 
خون  و  است  معتدل  خانگی،  مرغ  گوشت 
خوبی هم تولید می کند، اما با تمام این ها 
مصرف این گوشت به افراد سردمزاج توصیه 
مصلحات  از  نخود  و  بادام  روغن  نمی شود؛ 

گوشت مرغ هستند.
»گوشت خروس« نسبتاً مفید است، اما بهتر 
است مصرف این گوشت و اجزای بدن مرغ و 

خروس زیر نظر طبیب طب سنتی باشد.
»گوشت ماهی طبیعی« که در رودخانه ها 
گرم مزاج  افراد  برای  کرده،  رشد  دریا ها  و 
سایر  برای  ماهی  مصرف  است؛  مناسب 
افراد موجب ایجاد بلغم و سنگینی می شود؛ 
افراد سردمزاج به هیچ  مصرف ماهی برای 
وجه توصیه نمی شود. خوردن ماهی همراه 
و  است  مضر  به شدت  دوغ  یا  ماست  با 
می تواند باعث عوارض شدید جسمی شود.

ماهی بهتر است الغر باشد و رنگ طبیعی 
روغن  با  آن  کردن  کباب  باشد؛  داشته 
زیتون، نمک و زنجبیل می تواند به اعتدال 

آن کمک کند.

برخی مواد مغذی به بهبود عوارض مربوط به 
مجاری تنفسی مانند کووید۱9، آسم، آلرژی 
یا تالش برای ترک سیگار کمک می کنند. این 

خوراکی ها عبارتند از:
و  فنولیک  اسید  از  سرشار  سیب  سیب: 
التهاب  کاهش  در  که  است  فالوونوئیدهایی 
راه های  التهاب  دارند.  شهرت  هوایی  راه های 
هوایی، یک ویژگی مشترک آسم و خس خس 

سینه است. 
به مبارزه  ماده می تواند  این  روغن زیتون: 
هوا،  آلودگی  با  مرتبط  فاکتورهای  ریسک  با 
رگ های  آسیب  و  فشارخون  افزایش  مثل 
این ریسک فاکتورها اکسیژن  بپردازد.  خونی 
بدن را کاهش می دهند و باعث می شوند قلب 

سریع تر بزند و تنفس را دشوارتر کند. 
سرشار  سبز  چای  فنجان  یک  سبز:  چای 
آرام  را  بدن  که  است  آنتی اکسیدان هایی  از 
می کنند، التهاب را کاهش می دهند و به التیام 

بهتر کمک می کنند.  
سبزیجات کلمی: بروکلی، کلم برگ یا گل 
به کاهش ریسک سرطان ریه  کلم می توانند 

کمک کنند. 
تحقیقات ثابت کرده زنانی که در هفته بیش 
از پنج وعده میوه و سبزی شامل سبزیجات 
کلمی مصرف می کردند، کمتر در معرض ابتال 

به سرطان ریه قرار داشتند. 
از  سرشار  غذایی  رژیم  یک  کامل:  غالت 
ساده  پاستای  مانند  ساده  کربوهیدرات های 
کربن  اکسید  دی  تولید  می تواند  مافین،  یا 
وارد  ریه ها  به  زیادی  و فشار  افزایش دهد  را 
کند که نتیجه  آن سخت تر شدن تنفس است. 
پس به جای آنها، از غالت کامل و سبوس دار 

استفاده کنید. 

نکته هایي که ناخنهاي شما را 
فوالدي میکند

خوراکی هایی
 برای تنفس بهتر

برگ های گیاه Mangifera indica که گونه 
در  که  است  هزاران سال  است،  انبه  از  خاصی 
روش های درمانی مختلف مانند طب آیورودا و 

طب سنتی چینی مورد استفاده قرار می گیرد.
این  میوه  و  ریشه  برگ،  پوست،  ساقه،  اگرچه 
اما  دارند،  کاربرد  سنتی  طب  در  نیز  درخت 
این  بر  اعتقاد  ویژه  به  متخصصان طب سنتی 
دارند که برگ های این درخت به درمان دیابت 

و سایر بیماری های مزمن کمک می کنند.
خواص برگ انبه

۱. سرشار از ترکیبات گیاهی است
برگ انبه حاوی چندین ترکیب گیاهی مفید 
است.  ترپنوئیدها  و  ها  فنول  پلی  جمله  از 
قوی  بینایی  حس  داشتن  برای  ترپنوئیدها 
باالیی  اهمیت  از  ایمنی  سیستم  سالمت  و 
برخوردار هستند. این ترکیبات همچنین آنتی 
اکسیدان هایی هستند که سلول های بدن در 
های  رادیکال  نام  به  مضر  های  مولکول  برابر 

آزاد محافظت می کنند.
این در حالی است که پلی فنول ها خاصیت 
برخی  دارند.  التهابی  ضد  و  اکسیدانی  آنتی 
ترکیبات،  این  که  اند  داده  نشان  تحقیقات 
به  و  بخشند  می  بهبود  را  روده  های  باکتری 
مانند  هایی  بیماری  از  جلوگیری  یا  درمان 
سرطان  و  قلبی  های  بیماری  دیابت،  چاقی، 

کمک می کنند.
مانگیفرین، پلی فنولی است که در بسیاری از 
گیاهان یافت می شود. اما در برگ انبه و انبه 
این  پیدا خواهید کرد.  را  آن  از  زیادی  مقدار 

ترکیب فواید زیادی دارد.
مطالعات از آن به عنوان یک ماده ضد میکروبی 
و یک روش درمانی مفید برای تومورها، دیابت 
، بیماری های قلبی و اختالالت هضم چربی 
استفاده کرده اند. البته این ادعا فقط در حد 
مطالعات  به  آن  تایید  برای  و  است  فرضیه 

علمی نیاز داریم.

2. خاصیت ضد التهابی 
از  ناشی  انبه  برگ  بالقوه  خواص  از  بسیاری 
درست  است.  مانگیفرین  التهابی  ضد  خواص 
است که التهاب بخشی از پاسخ طبیعی سیستم 
ایمنی بدن است اما التهاب مزمن می تواند خطر 
دهد.  افزایش  را  مختلف  های  بیماری  به  ابتال 
مطالعات نشان داده اند که خاصیت ضد التهابی 
برگ انبه حتی می تواند از مغز در برابر بیماری 
هایی مانند آلزایمر یا پارکینسون محافظت کند.

3. برای الغری و چربی سوزی
در  دخالت  با  است  ممکن  انبه  برگ  عصاره 
و  دیابت  چاقی،  کنترل  به  چربی،  متابولیسم 

سندرم متابولیک کمک کند.
سلولی  سیگنالینگ  پروتئین  یک  آدیپونکتین 
است که در متابولیسم چربی و تنظیم قند در 
بدن شما نقش دارد. سطوح باالی این ماده در 
بدن ممکن است از شما در برابر چاقی و بیماری 

های مزمن ناشی از چاقی محافظت کند.
4. برای مبارزه با دیابت

برگ انبه به دلیل تأثیری که بر روی متابولیسم 
چربی دارد ممکن است به مدیریت دیابت کمک 
با  اغلب  گلیسیرید  تری  سطح  افزایش  کند. 

مقاومت به انسولین و دیابت نوع ۲ همراه است.
5. خاصیت ضد سرطان 

بررسی های متعدد نشان داده اند که مانگیفرین 
موجود در برگ انبه ممکن است دارای پتانسیل 
استرس  با  ترکیب  این  زیرا  باشد.  سرطان  ضد 

اکسیداتیو و التهاب مبارزه می کند.
مطالعات آزمایشگاهی اثرات ویژه این ترکیب را 
بر روی سرطان خون، ریه، مغز، پستان، دهانه 
این،  بر  اند. عالوه  داده  نشان  پروستات  و  رحم 
پوست انبه به دلیل حضور ترکیبی به نام لیگنان 
دارای  که  است  فنول  پلی  از  دیگری  )نوع  ها 
باشد( خاصیت  خاصیت ضد سرطانی قوی می 

ضد سرطانی دارد.
مقدماتی  نتایج  این  که  باشید  داشته  خاطر  به 
هستند و نباید به برگ انبه به عنوان یک درمان 

قطعی برای سرطان نگاه کنید.
6. محافظت از پوست 

آنتی  بودن  دارا  دلیل  به  انبه  برگ  عصاره 
اکسیدان هاي فراوان، ممکن است عالئم پیری 

پوست را کاهش دهد. 
)یک  پسوریازیس  روی  بر  مانگیفرین  تاثیر 
و  ایجاد خارش  باعث  که  است  پوستی  بیماری 

خشکی پوست می شود( نیز مورد بررسی قرار 
انجام  آزمایشگاهی  تحقیق  یک  است.  گرفته 
این  تأیید کرد که  انسان  بر روی پوست  شده 

پلی فنول ترمیم زخم را ترغیب می کند.
7.برای مو

مو  رشد  باعث  انبه  برگ  که  شود  می  گفته 
برخی  در  است  ممکن  آن  عصاره  و  شود  می 
برگ  شود.  استفاده  مو  از  مراقبت  محصوالت 
های انبه سرشار از آنتی اکسیدان هستند. به 
همین خاطر ممکن است باعث کاهش آسیب 
تاثیر  این  شوند.  مو  های  فولیکول  دیدگی 
ممکن است به نوبه خود به رشد مو کمک کند.

نحوه استفاده از برگ انبه
در حالی که می توان برگ های تازه انبه را به 
ترین  رایج  از  یکی  اما  کرد،  میل  خام  صورت 
روش های مصرف آنها، درست کردن دمنوش 
است. برای تهیه چای برگ انبه در خانه، ۱۰ 
را در دو سوم فنجان  این درخت  تا ۱۵ برگ 

)۱۵۰ میلی لیتر( آب جوش دم کنید.
چای  توانید  می  نکردید،  پیدا  تازه  برگ  اگر 
کیسه ای برگ انبه را از فروشگاه های معتبر 
به  ماده  این  این،  بر  عالوه  کنید.  خریداری 
صورت پودر، عصاره و مکمل نیز در داروخانه ها 
موجود است. این پودر را می توان در آب رقیق 
استفاده  ساز  دست  پمادهای  در  کرد،  میل  و 

کرد یا در آب وان حل کرد.
عوارض مصرف برگ انبه

پودر برگ و خود میوه انبه برای انسان بی خطر 
روی  بر  شده  انجام  مطالعات  شود.  می  تلقی 
حیوانات نیز حاکی از عدم بروز عوارض جانبی 
است. اگرچه مطالعات بررسی کننده ایمنی این 
ماده هنوز بر روی بدن انسان انجام نشده است.

بنابراین بهتر است قبل از مصرف برگ انبه به 
هر شکلی، با پزشک معالج خود صحبت کنید 
تا درباره دوز و هرگونه فعل و انفعال احتمالی و 

تداخل دارویی به شما مشاوره بدهد.

برگ انبه و فواید بی نظیر آن

رفع پوکی استخوان با طب سنتی گوشت ها« را بدون اطالع از این »نکات ضروری« مصرف نکنید!
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از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
روزانه  شمار  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
نیم  مرز  به  جهان  در  کرونا  به  مبتالیان 
در  این  است.  شده  نزدیک  نفر  میلیون 
به  موفق  هنوز  دولت ها  که  است  حالی 
گسیخته  افسار  شیوع  کنترل  و  مهار 
این ویروس در جامعه نشده اند و با آغاز 
فصل پاییز در نیمکره شمالی باید انتظار 
این  کشور های  برای  را  فصول  سیاه ترین 
منطقه داشت. سازمان جهانی بهداشت به 
و تخصصی مسائل  اصلی  عنوان متصدی 
بهداشتی در این میان می کوشد با صدور 
دستورالعمل ها و توصیه های بهداشتی به 
کشور ها و مردم جهان، در مبارزه صحیح 

و درست با کووید ۱9 کمک کند.
نشانه ای از کاهش همه گیری کرونا 

وجود ندارد
آمریکای  در  کرونا  شیوع  یافتن  شدت  با 
بهداشت  جهانی  سازمان  اروپا  و  شمالی 
اقدام به برگزاری یک کنفرانس خبری در 
این رابطه کرد. پیش تر این سازمان از مردم 
خواسته بود خود را برای تقابل بلند مدت با 
این همه گیری آماده کنند. این نهاد تاکید 
داشت هیچ نشانه ای از کاهش همه گیری 
باید  مردم  و  ندارد  وجود  جهان  در  کرونا 

زندگی خود را با این ویروس وفق دهند.
در این کنفرانس خبری تدروس ادهانوم، 
اعالم  بهداشت  جهانی  سازمان  کل  مدیر 
در  زمستان  و  پاییز  فصل  آغاز  با  کرد: 
جمعیت  درصد   9۰ )که  شمالی  نیمکره 
ما  است(  داده  جای  خود  در  را  جهان 
و  مبتالیان  شمار  یافتن  افزایش  شاهد 
قربانیان هستیم، بخصوص وضعیت فعلی 
اروپایی و آمریکای شمالی در  کشور های 

این باره وخیم است.
گیری  همه  می کنم  فکر  من  افزود:  وی 

سرشماری پاییزه وحوش منطقه حفاظت 
شده هرمود الرستان فارس به پایان رسید 
این  افزایش جمعیت وحوش  که نشانگر 
منطقه نسبت به پارسال است و دلیل آن 
اقدامات حفاظتی و رسیدگی بیشتر اعالم 

شد.
اداره  رئیس  میالدالرستان،  گزارش  به 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
نشان  سرشماری  این  گفت:  الرستان، 
می دهد میزان افزایش جمعیت وحوش 
نسبت به سرشماری سال 9۸ حدود 9 
درصد است. در این سرشماری ۱3نفر از 
محیط بانان و کارکنان این اداره بهمراه 
۱4نفر از تشکل های مردم نهاد به مدت 
سه روز کار سرشماری جمعیت وحوش 

منطقه را انجام دادند.
با  گو  و  گفت  در  انصاری،  خدانظر 
قوچ  تعداد  داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار 
و میش منطقه حفاظت شده هرمود بر 
اساس این سرشماری یک هزار و ۱۱9 
این  در  وحشی  بز  و  کل  شمار  و  راس 
منطقه  ۷۷4 و جبیر  ۵43 راس است.

و  عفونی  ضد   ، کرد:پایش  بیان  وی 
تابستان  در  آبشخورها  مداوم  پرکردن 
امسال ، جلوگیری از ورود احشام اهلی 
حاشیه  های  دام  واکسیناسیون  نیز  و  
برای  اقدامات  مهمترین  از  منطقه 
منطقه  این  وحوش  جمعیت  افزایش 

حفاظت شده و شکار ممنوع بود.
منظور  به  ساله  هر  داد:  ادامه  انصاری 
های  گونه  جمعیتی  وضعیت  از  اطالع 
و  بز  و  از جمله کل  مهم حیات وحش 

نسبت  هشدار  با  الرستان،  جمعه  امام 
در  کرونا  سوم  موج  شکل گیری  به 
مبتالیان  آمار  افزایش  و  کشور  سطح 
رعایت  با  خوشبختانه  گفت:  فوتی ها،  و 
عمومی، وضعیت الرستان مطلوب است 
اما در معرض تهدید و آسیب قرار داریم 
از سوی  بیشتری  توجه  می رود  توقع  و 
همه اقشار جامعه در سطح شهر و روستا 
با ستاد  و  باشند  داشته  موضوع  این  به 
کرونا در رعایت دستورالعمل ها همکاری 

شود.
الرستان،  میالد  گزارش  به 
سیدمختار  حجت االسالم والمسلمین 
سیاسی  عبادی  آئین  در  موسوی خرم 
ربیع االول  ماه  از  جمعه  نماز  نخستین 
اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  الر  شهر 
پیروزی  به  شیعی  هویت  یک  با  ایران 
را  مذاهب  بین  تقریب  رویکرد  رسید، 
ما  همه  داشت:  اظهار  گرفت،  پیش  در 
باشیم و  بر مشترکات تکیه داشته  باید 
نسبت به حرکات تفرقه اندازانه دشمنان 

آگاهی یابیم.
وی با استناد به بیانات حضرت امام)ره( 
و مقام معظم رهبری درخصوص دوری 
اتحاد  حفظ  و  مذهبی  اختالفات  از 
از  یکی  وحدت  حفظ  افزود:  اسالمی، 
لوازم اساسی همه جوامع اسالمی است 
و انتخاب سالروز میالد نبی مکرم اسالم 
نام  به  مصطفی)ص(  محمد  حضرت 
این  هفته وحدت، گام عملی در تحقق 

هدف است.
اینکه  به  اشاره  با  الرستان،  جمعه  امام 
امت  اجتماع  نام محور  به  قرآن  معرفی 
اسالمی، ابتکار تعیین روز جهانی قدس، 
تبیین حج ابراهیمی، هشدار در رابطه با 
دشمن واحد جهان اسالم، افشا و مبارزه 
جهان  در  تفرقه افکن  جریان های  علیه 
اسالم و غیره کارهایی در راستای تحقق 
عملی وحدت است، تصریح کرد: انگلیس 
و  ماهواره ای  شبکه های  راه اندازی  با 
به مسلمانان شیعه نما  بودجه  اختصاص 
ترویج  دنبال  به  الحبیب«  »یاسر  نظیر 
امت  میان  در  وحدت ستیز  جریان 
اسالم است که با نام شیعه به مقدسات 

معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان 
بررسی  منظور  به  گاوبست  روستای  از 
پتانسیل ها و ظرفیت های این روستا با 
هدف ایجاد روستای گردشگری و پروژه 
های عمرانی در حال احداث مرکز بخش 

صحرای باغ بازدید کرد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
فرمانداری ویژه الرستان؛ جلیل حسنی 
هماهنگی  معاون  دالور  احمد  اتفاق  به 
الرستان،  ویژه  فرمانداری  عمرانی  امور 
باغ،  صحرای  بخشدار  علمدار  احمد 
محمد حسن طیبی رئیس اداره ورزش و 
جوانان، امیر برومند رییس بنیاد مسکن، 
مسکن  بنیاد  گردشگری  کارشناسان 
رئیس  زمانی  محسن  فارس،  استان 
رضایی  منصور  شهرستان،  احمر  هالل 
ابراهیم  و  طبیعی  منابع  اداره  رییس 
فرهنگی  میراث  اداره  سرپرست  کیان 
الرستان از روستای گاوبست و همچنین 
پروژه های عمرانی مرکز بخش صحرای 

باغ بازدید کرد.
آهکی  چاه  از  بازدید  در  حسنی 
چاه  پروژه  داشت:  اظهار  عمادشهر، 
پروژه  یک  عنوان  عمادشهر،به  آهکی 
تومان  میلیون   4۰۰ خیرین  مشارکتی 
بر  بالغ  اعتباری  با  دولتی  اعتبارات  و 
۲ میلیارد تومان احداث شده است که 
پیشرفت  درصد   ۸۵ حدود  اکنون  هم 
فیزیکی دارد که طی دو یا سه ماه آینده 
به شبکه شهری متصل و مشکالت فعلی 

مرتفع می شود.
نماینده عالی دولت در الرستان، همچنین 

شدن  وخیم  حال  در  سریع  بسیار  کرونا 
است. باید از لحاظ ذهنی برای این شرایط 
باعث  نباید  وضعیت  این  و  باشیم  آماده 

ایجاد وحشت در ما شود.
ماه های سختی در پیش رو خواهیم 

داشت
ادهانوم تاکید کرد: جهان هم اینک در مقطع 
 ۱9 کووید  گیری  همه  در  حیاتی  بسیار 
قرار دارد و برخی کشور ها در مسیر بسیار 
خطرناکی قرار دارند. نظام بهداشتی کشور ها 
زیر فشار این همه گیری در حال فروپاشی 
است. حقیقت این است که ماه های بسیار 

سختی در پیش رو خواهیم داشت.
مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در ادامه 
با اشاره به فعالیت های دولت ها گفت: من 
اقدامات  که  رهبران کشور ها می خواهم  از 
از  جلوگیری  برای  زمینه  این  در  را  فوری 
دهند.  انجام  غیرضروری  میر های  و  مرگ 
انجام اقدامات ضروری بهداشتی در این باره 
بسیار حیاتی است. بسیاری از کشور ها هم 
اینک شاهد جهش شمار مبتالیان بوده اند. 
اکنون ماه اکتبر )دومین ماه پاییز( است و 
ما شاهد فشار فزاینده به کادر درمانی و پر 

شدن ظرفیت بیمارستان ها هستیم.
فورا  باید  کشور ها  کرد:  بیان  پایان  در  او 
کرونا  به  افراد  ابتالی  روند  کاهش  برای 
کرونا،  تست  انجام  افزایش  کنند.  اقدام 
و   ۱9 کووید  به  مبتال  بیماران  رهگیری 
تعطیلی  از  مانع  می تواند  آن ها،  قرنطینه 
محدودیت های  و  قوانین  اعمال  و  اجباری 

سخت گیرانه از سوی کشور ها شود.
صابون،  و  آب  با  دست ها  مرتب  شستن 
استفاده  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  حفظ 
از ماسک از اقدامات بهداشتی فردی است 
که می تواند به میزان قابل توجهی از شدت 

شیوع کرونا در جامعه بکاهد.

روند افزایش یا کاهش آنها در فصل پاییز 
شکار  و  شده  حفاظت  مناطق  تمام  در 
ممنوع محیط زیست این استان در حوزه 
وحش  حیات  شمارش  کار  گرمسیری 

انجام می گیرد.
وی همچنین هدف از سرشماری حیات 
در  بز  و  کل  جمعیت  تخمین  را  وحش 
مناطق حفاظت شده الرستان ذکر کرد. 
منطقه حفاظت شده هرمود با ۲۱۰هزار 
الرستان  قوچ  زیستگاه  مهمترین  هکتار 
مشهور به قوچ مینیاتوری، جبیر، کل وبز 
پرندگان  انواع   ، نظیر هوبره  پرندگانی  و 
جنوب  در  وحشی  های  گربه  و  شکاری 

شرقی استان فارس است.
زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
از  پس  کرد:  بیان  الرستان  شهرستان 
وحش  حیات  های  گونه  از  برداری  آمار 
و بررسی وضعیت ترکیب سنی و جنسی 
آنها برنامه های حمایتی و تقویت جمعیت 
و همچنین رفع مشکالت زیست محیطی 
گرمسیری  حفاظت شده  منطقه  این  در 

آغاز خواهد شد.
انصاری یکی از برنامه های مهم حمایتی 
را  اندیشان  نیک  و  مردم  مشارکت  با 
در  آبشخورها  تعداد  افزایش  و  ساخت 
و  کرد  عنوان  شده  حفاظت  مناطق 
گفت: هم اینک تعداد ۱4 مورد آبشخور 
به همت و تالش خیرین و تشکل های 
شده  ساخته  مناطق  این  در  نهاد  مردم 

است.
رئیس اداره حفاظت حفاظت محیط زیست 
شهر  سبزاندیشان  انجمن  گفت:  الرستان 
خوربا ایجاد و ساخت آبشخورهایی در دل 
کوه و مناطق سخت گذر حفاظت شده ، 
پرندگان و گونه های جانوری و حیات وحش 
این مناطق را از خطر تشنگی و کم آبی 

نجات می دهد.
افزود: تابستان امسال چندین مورد  وی 
رفتن پوشش  بین  از  باعث  آتش سوزی 
از  وسیعی  بخشی  در  گیاهی  و  مرتعی 

منطقه حفاظت شده هرمود شد.

اهل سنت توهین می کند.
این استاد حوزه و دانشگاه، با بیان اینکه 
با  مجازی  فضای  در  فعالیت  با  عده ای 
انتخاب نام هایی از قبیل والیتی ها، شیعه 
از  شعار صیانت  با  برائتی  اسالم  تبرائی، 
اعتقادی شیعه به دنبال ترویج  مرزهای 
اهل سنت  با  وحدت  ایجاد  عدم  افکار 
هستند، خاطر نشان کرد: این گروه ها با 
برپایی مراسم هایی از جمله »عمرکشان«، 
»عید الزهرا«، »غدیر الثانی«، »مخالفت 
با نام گذاری هفته وحدت و تبدیل اسم 
هفته ای  »تعیین  نکبت«،  هفته  به  آن 
از  برخی  به  »توهین  برائت«،  اسم  به 
اسالم«،   عظیم الشأن  پیامبر  همسران 
»برجسته سازی حساسیت برانگیز حضرات 
معصومین)ع(«، »ابداع دهه های عزاداری 
در کنار دهه محرم مثل صادقیه، باقریه«، 
»ترویج عزاداری موهن مثل قمه زنی« و 
با لباس روحانیون شیعه  غیره در ظاهر 
به دنبال گسترش جریان وحدت ستیز در 

جامعه اسالمی هستند.
امام خمینی)ره(  بیانات  یادآوری  با  وی 
لزوم شناخت  بر  انقالب،  رهبر معظم  و 
مسلمانان  بین  در  انحرافی  جریان های 
امروز ۲ عقیده  داد:  ادامه  و  تأکید کرد 
تقابل  در  تفرقه برانگیزان  و  وحدت گرا 
به  اراده وحدت متعلق  با یکدیگرند که 
به سوی  را  مسلمانان  و  است  مؤمنین 

توجه به مشترکات دعوت می کند.
اینکه  بیان  با  موسوی،  حجت االسالم 
شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی، دو لبه 
یک قیچی هستند و سعی آنان این است 

کارشناسان  حضور  با  همچنین  افزود: 
بنیاد مسکن استان و رئیس بنیاد مسکن 
گردشگری  هدف  روستای  از  شهرستان 
گاوبست در جهت آشنایی با جاذبه های 
گردشگری این روستا و هم چنین تالش 
ها برای تبدیل این روستا به یک روستای 

گردشگری بازدید به عمل آمد.
از  بازدید  با  رابطه  در  حسنی  جلیل 
در  کرد:  تصریح  هم  بنوو  باستانی  غار 
بدنی  تربیت  هفته  گرامیداشت  راستای 
به عنوان  بنوو  تاریخی  غار  ،از  و ورزش 
اثری باستانی و ملی و به منظور بررسی 
به  غار  این  در  موجود  های  پتانسیل 
بازدید  گردشگری  جاذبه  یک  عنوان 

صورت گرفت.
معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان، 
همچنین اظهار داشت: اگر زیر ساخت ها 
فراهم شود و موانع برداشته شود می توان 
این غار را بعنوان یکی از پتانسیل های 
گردشگری و اشتغال زا مطرح کرد و برای 

آن ردیف اعتباری نیز در نظر گرفت.
فرماندار ویژه الرستان، در پاسخ به این 

بیاندازند،  به جان هم  را  که مسلمان ها 
تأکید کرد: این عقیده، پیام اراده تفرقه 
استکبار  دست  به  که  است  شیطان  و 

هدایت می شود.
اینکه  به  اشاره  با  الرستان،  جمعه  امام 
ایجاد  موجب  مقدسات  به  توهین 
دیگر  و  می شود  مقابل  طرف  عصبانیت 
تحمل  قابل  آن  برای  هم  حق  حرف 
نیست، خاطر نشان کرد: با بروز اختالف 
و تفرقه، گروه های وابسته و خبیث مانند 
انگلیس،  جاسوسی  مراکز  سیا،  آمریکا، 
داعش و جبهه النصره با استفاده از یک 
اوضاع  غافل  و  نادان  آدم های  مشت 
دردناکی شبیه عراق و سوریه و غیره را 
به راه می اندازند و این کار دشمن است.

وی انجام جنایت هایی همچون کشتار و 
انسان های  از  تجاوز تعداد بسیار زیادی 
از  سوءاستفاده  از  ناشی  را  بی گناه 
مختلف  مذاهب  در  موجود  جهالت های 
این  از  برخی  ریشه  گفت:  و  دانست 
روانی  و  فکری  کارهای  به  نیز  اقدامات 

برمی گردد.
با هشدار نسبت  حجت االسالم موسوی، 
به شکل گیری موج سوم کرونا در سطح 
کشور و افزایش آمار مبتالیان و فوتی ها، 
رعایت  با  خوشبختانه  کرد:  تصریح 
عمومی، وضعیت الرستان مطلوب است 
اما در معرض تهدید و آسیب قرار داریم و 
توقع می رود توجه بیشتری از سوی همه 
اقشار جامعه در سطح شهر و روستا به 
این موضوع داشته باشند و با ستاد کرونا 

در رعایت دستورالعمل ها همکاری شود.

روستای  اینکه  به  توجه  با  که  سوال 
گردشگردی  هدف  روستای  گاوبست 
ظرفیت  از  بنوو  غار  چنین  هم  و  است 
چه  و  است  برخوردار  گردشگری  های 
مسئله  این  تحقق  برای  زمانی  بازه 
به  بنوو  غار  داشت:  بیان  است،  مدنظر 
همچنین  و  طویل  مسافتی  بُعد  دلیل 
روی،  پیاده  مسیر  بودن  العبور  صعب 
به بازه زمانی طوالنی نیازدارد، بنابراین 
آنچه که می توان از محل اعتبارات به 
امکانات  اندازی  راه  داد  تخصیص  آن 
استراحتگاه  به  تجهیز  مانند  اولیه 
که  است  بهداشتی  های  وسرویس 
موارد  این  به  دستیابی  برای  توان  می 

امیدوار به بازه زمانی کوتاه بود.
روستای  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
هدف  روستای  عنوان  به  گاوبست 
جغرافیایی،  وضعیت  نظر  از  گردشگری 
های  دستی،جاذبه  صنایع  و  تولیدات 
طبیعی و گردشگری شرایط مطلوب را 
بازه  در  طرح  این  تحقق  امکان  و  دارد 

زمانی کوتاه دور از انتظار نیست.

هشدار تلخ سازمان جهانی بهداشت
 درباره پاییز و زمستان سیاه

اقدامات حفاظتی، موجب افزایش شمار
 وحوش منطقه حفاظت شده هرمود الرستان شد

امام جمعه الرستان: دستورالعمل های ستاد کرونا در الرستان رعایت شود

بررسی پتانسیل ها و ظرفیت های روستای گاوبست
 با هدف ایجاد روستای گردشگری

َّ سَوٍء َِّك ظَن واَل تَظْنُنْ ِبرَب
َّ الَلَ أَولى ِبالجَميِل فَِإن

رَأيُت العُسرَ يَتبَعُهُ يَسارٌ
وَقَولُ الَلِ أَصدَقُ كُلِّ قيِل

َّ العُقولَ تَجُرُّ ِرزقًا فَلَو أَن
لَكانَ الِرزقُ ِعندَ ذَوي العُقوِل

وَكْمْ ِمن مُؤِمٍن قَد جاعَ يَومًا
سَيُروى ِمن رَحيٍق سَلسَبيِل

ن ايدون امگن بد هب خدا تو مبر بدا
امگن نیك بوَد رب خدا بسی ربرت

بديده ام زپی عُسر راه همواری
بوَد كالم گهربار خالق اكبر

اگر هک عقل بوَد روزی آور، ای عاقل
ن هک رزق، خردمند راست نیكورت بدا

هچ مومنی هک گرسنه بمانَد او روزی
هب خوشگوار زاللی رسد، چنو كورث

هرگز گمان بد به خداي مبر، که خداوند به گمان خوش سزاوارتر است.
دیده ام که دشواري را همواري در پي است. سخن خدا راست ترین سخن ها است.

اگر خردروزي مي آوْرد، روزي تنها در نزد خردورزان مي بود.
بسا باورنده ي مرد که روزي چند گرسنه مانَد و به زودي از زاللي خوش گوار سیراب شود.

 ۵۰ شماره  اطالعیه  از  بخشی  در 
الرستان؛  کرونا  با  مقابله  ستاد 
غذا  انبوه  طبخ  و  مراسم  برگزاری 

ممنوع اعالم شده است.
به گزارش میالد الرستان، با توجه به 
شیوع بیماری آنفلوآنزا در فصل پاییز 
پاندمی  با  از سویی هم زمانی آن  و 
کارشناسان  از  بسیاری  کووید-۱9، 
نسبت به شروع موج سوم کرونا در 
فصل پاییز هشدار داده اند، لذا برای 
پیشگیری از موج سوم کرونا مجددا 
محدویت های کرونایی به شرح زیر 

اعالم می شود:
۱. برگزاری کلیه مراسم جمعی، اعم 
ها،  باغ  تاالرها،  و عروسی در  عزا  از 
منازل شخصی  و حتی  ها  رستوران 
صورت  در  و  باشد  می  ممنوع 
افراد  یا  و  فرد  با  گزارش  و  مشاهده 
خواهد  رفتار  مقررات  برابر  متخلف 
مراسم  برگزاری  است  بدیهی  شد. 
بدون تشریفات و با هماهنگی ستاد 

کرونا قابل انجام می باشد.
و  غذایی  مواد  توزیع  و  طبخ   .۲
انبوه و قبول  شیرینی جات بصورت 
رستوران  توسط  مجالس  سفارشات 
ها، آشپزخانه ها و قنادی ها ممنوع 
است و درصورت مشاهده و گزارش، 

برابر مقررات رفتار خواهد شد.
3. فعالیت کلیه اغذیه فروشی ها اعم 
ها،  کافه  ها،  کبابي  ها،  رستوران  از 
بصورت  صرفا   ... و  ها  فودي  فست 

بیرون بر بالمانع است.
کلیه  در  اتراق  و  چادر  نصب   .4
نقاط  کلیه  و  ها  پارک  ها،  بوستان 
سطح شهر ممنوع بوده و در صورت 

مشاهده برخورد خواهد شد.
و  مردانه  های  آرایشگاه  فعالیت   .۵
زنانه با رعایت پروتکل هاي بهداشتي 
که  بصورتی  دهی  نوبت  با  صرفا  و 

بالمانع  نگیرد  شکل  صف  و  تجمع 
مصداق  فوق  نظم  از  تخطی  و  است 

تخلف محسوب می شود.
ها  دانشگاه  مدارس،  کلیه  فعالیت   .۶
زمان  تا  ها  آموزشگاه  انواع  سایر  و 
سفید شدن وضعیت شهرستان صرفا 
بصورت مجازی می باشد و در صورت 
واحد  با  فوق  مطلب  رعایت  عدم 

خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
مجتمع  پاساژها،  روز،  بازارهای   .۷
خرید  مراکز  کلیه  و  تجاري  هاي 
مکلف به رعایت پروتکل های ابالغی 
می باشند و درصورت تخلف برخورد 

قانونی و پلمب می شوند.
۸. فعالیت کلیه باشگاه های ورزشی ممنوع 
است، مگر با رعایت پروتکل های ابالغی به 

ویژه در مورد ورزش های جمعی.
9. برگزاری مراسم و هرگونه تجمع در 
در  و  بوده  ممنوع  مطلقا   دارالرحمه، 
عصر پنج شنبه ها نیز به صورت خاص 

ورود به محل فوق ممنوع می باشد.
و  مذهبی  مراسم  برگزاری   .۱۰
و  نمازهای جماعت  ویژه  به  فرهنگی 
وضعیت  شدن  سفید  زمان  تا  جمعه 
شهرستان صرفا در فضای باز با رعایت 
پروتکل  و  اجتماعی  گذاری  فاصله 

های بهداشتی صورت پذیرد.
۱۱. استفاده از ماسک  در کلیه اماکن 
عمومی و فضاهای شهری الزامی می 
باشد و عدم رعایت اصول زدن ماسک 
از خانه تا خانه مصداق تخلف و تهدید 
علیه سالمت عمومی تلقی و  برخورد 

قانوني خواهد شد.
خدمات  دفاتر  اصناف،  افراد،   .۱۲
سایر  و  ها  بانک  از  اعم  عمومی، 
موسسات که پروتکل های ذکر شده 
در  مردم  عموم  به  نکنند  رعایت  را 
فضای مجازی معرفی و مورد جریمه 

نقدي قرار مي گیرند.

اطالعیه شماره 5۰ ستاد مقابله با کرونا الرستان؛ 
برگزاری مراسم و طبخ انبوه غذا ممنوع!


