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»کشتارگاهسنتیدام«درالرستان،بهسازیمیشود
خيرينمحترمگاميبلندتر

ــيس  ــه در تأس ــتاني ك ــرم الرس ــن محت ــت خيري از هم
دانشــكده ها،  و  دانشــگاه ها  مــدارس،  آموزشــگاه ها، 
علــوم  دانشــكده  پرديــس  درمانگاههــا،  بيمارســتان، 
صميمانــه  برداشــته اند  موثــر  گام هــاي  و...  پزشــكي 
قدردانــي و تشــكر بــه عمــل مي آيــد. پــاداش همــه 

ــان. ــد مّن ــا خداون ــزان ب عزي
ــون  ــه اكن ــن ك ــت اي ــت اس ــز اهمي ــيار حائ ــه بس  آنچ
ــام  ــدام الزم انج ــد و اق ــاال بزن ــتين را ب ــد آس ــت باي دول
ــورده  ــگ خ ــه دي ــه ت ــرش ب ــفانه كفگي ــه متأس ــد ك ده
ــه  ــا ك ــه م ــم ب ــايد ه ــد و ش ــداري مي نماي ــار ن و اظه

مي كنــد. نــاز  مي رســد 
ــوج  ــه م ــاس ك ــت حس ــن موقعي ــال در اي ــر ح ــه ه .... ب
ســوم كرونــا در راه اســت و فشــار گســترده ايــن بيمــاري 
اكثــر اســتان ها را فــرا گرفتــه، ضــرورت دارد بــراي حفــظ 
ــر برداشــت و برخــي  ســامتي مــردم منطقــه گامــي موث
نقــاط از بيمارســتان كــه بــا مبالغــي راه انــدازي و تجهيــز 
ــر را از  ــود و خط ــدازي نم ــرد و راه ان ــه ك ــود، هزين مي ش

عزيــزان و همشــهريان بــه طــور كلــي دور ســاخت. 
ــت  ــم موقعي ــأله مه ــن مس ــرم در اي ــن محت ــاً خّيري طبع
شناســند و گام موثــر برخواهنــد داشــت و همــه عزيــزان 
نــزد خداونــد مأجــور و پيــش مردمــان ســربلند خواهنــد 

بــود.
ــا زدن  ــي درج ــه معن ــن ب ــت خيري ــت هم ــي اس بديه
ــز  ــر ني ــئولين ام ــود. مس ــد ب ــت و نخواه ــئولين نيس مس
بايــد همــت كننــد تــا بــا رايزنــي و جــذب ســهميه دولــت 
انشــاءا... الرســتان بــه قطــب بهداشــتي، درمانــي جنــوب 
كشــور بــدل شــود و خيريــن محتــرم بداننــد همــت آنــان 
ــوزه  ــترش ح ــز و گس ــراي تجهي ــئوالن ب ــه راه مس بدرق

ــود. ــارس خواهــد ب ــوب ف ــي جن عکس:آرشيوبهداشــتي درمان

رئيس اداره دامپزشكی الرستان، گفت: در 
سنتی  كشتارگاه  بهسازی  پروژه  خصوص 
اعتبار  تأمين  شهرداری  سمت  از  الرستان 
شده و اميد می رود به زودی شاهد شروع 

به كار پروژه مذكور در الرستان باشيم.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  اسدی  سروش 
 ۳۱۸ تعداد  اينكه  بيان  با  الرستان  مياد 
هزار   ۱۱ و  سبک  دام  رأس   ۷۸۱ و  هزار 
الرستان  در  سنگين  دام  رأس   ۷۲۱ و 
كشف  درخصوص  كرد:  اظهار  دارد،  وجود 
در  انتظامی  نيروی  پرسنل  غيرمجاز،  دام 
به  نسبت  الرستان  مواصاتی  محورهای 
هويت،  فاقد  غيرمجاز،  های  دام  شناسايی 
حمل  گواهی  بدون  و  گذاری  پاک  فاقد 
و  توقيف  به  اقدام  دامپزشكی  ای  قرنطينه 
پس از هماهنگی با مقام قضايی و تعزيرات 
تكليف محموله های  تعيين  برای  حكومتی 

اقدام می كنند. مكشوفه 
تعداد  درخصوص  آماری  ارائه  با  وی 
دامی  درجمعيت  شده  انجام  واكسيناسيون 
طيور  و  دام  های  بيماری  با  مقابله  جهت 
و مشترک بين انسان و دام از ابتدای سال 
جاری بر حسب ُدز واكسن مصرفی، افزود: در 
سال جاری قريب به ۷۰ هزار دز آبله جهت 
دام سبک ، ، ۹۰۰۰ دز واكسن پاسترولوز، 
۷۰هزار دز واكسن آنتروتوكسمی، ۱۴ هزار 
دز واكسن آگاالكسی، ۶۰۰۰دز واكسن تب 
و  برفكی  تب  واكسن  دز  ۲۰۵۰هزار  مالت، 
انجام  طيور  نيوكاسل  واكسن  دز  هزار   ۱۶

شده است.
اداره دامپزشكی الرستان، همچنين  رئيس 
به انجام عمليات پايش و مراقبت در سطح 
داد:  ادامه  و  كرد  اشاره  شهرستان  اين 
دام  برفكی  تب  رأس   ۸۰۰۰ به  نزديک 
سبک، ۱۱۰۰ رأس شاربن، ۷۰۰ مورد تب 
برفكی گاوی، ۵۰ مورد سل، ۸۲ مورد تب 
مورد   ۶۷ و  اسكين  لمپی  مورد   ۲۰ مالت، 
مشمشه تک سميان مورد پايش و مراقبت 

قرار گرفته است.
كيلوگرم  ميليون   ۹ توليد  از  مسئول،  اين 
الرستان  در  جاری  سال  در  طيور  گوشت 
سال  ابتدای  از  كرد:  تصريح  و  داد  خبر 
گوشت  تُن   ۱۰۰ و  هزار   ۲ تاكنون  جاری 

قرمز در الرستان توليد شده است.
احداث  مراحل  وضعيت  درخصوص  وی 
گفت:  الر،  شهر  در  دام  صنعتی  كشتارگاه 
از  يكی  الر  شهر  دام  كشتارگاه  ساماندهی 
دامپزشكی  اداره  های  دغدغه  مهمترين 

توجه  با  خوشبختانه  كه  است  الرستان 
اقدامات  در حال حاضر  موضوع  اهميت  به 
مثبتی در جهت مرتفع شدن مشكل فقدان 
كشتارگاه مناسب و در خور شأن شهر الر 
نگاری  نامه  و  جلسات  برگزاری  از  پس 
استاندار  معاون  مساعدت  با  متعدد  های 
و  الر  شهرداری  الرستان،  ويژه  فرماندار  و 

ادارات مربوطه انجام گرفته است.
پيگيری  با  اينكه  به  اشاره  با  اسدی 
ويژه  فرمانداری  الرستان،  دادستان 
شهرستان و دانشكده علوم پزشكی و اداره 
به  برای  شهرداری  و  الرستان  دامپزشكی 
در  راهكار  دو  معضل  اين  رساندن  نتيجه 
پيشنهاد  داد:  ادامه  است،  پيگيری  حال 
احداث  جهت  در  اوليه  اقدامات  نخست 
الر  شهر  در  دام  صنعتی  كشتارگاه  يک 
دوم  طرح  و  خصوصی  بخش  مشاركت  با 
دام  سنتی  كشتارگاهی  بهسازی  و  احداث 

با تيپ جديد است. شهرستان 
بيان  با  الرستان،  دامپزشكی  اداره  رئيس 
محل  جانمای  به  نسبت  تاكنون  اينكه 
نقشه كشتارگاه سنتی  تهيه  و  سازه  اجرای 
الرستان اقدام شده است، عنوان كرد: نقشه 
اعمال  از  پس  الر،  شهرداری  پيشنهادی 
دامپزشكی  اداره  توسط  الزم  اصاحات 
كل  اداره  با  مشاوره  انجام  و  الرستان 
نهايی  تاييد  به  فارس  استان  دامپزشكی 
به  شهرداری  مهندسان  سوی  از  و  رسيده 

مرحله محاسبه سازه رسيده است.
پروژه  خصوص  در  اينكه  به  اشاره  با  وی 
از  الرستان  سنتی  كشتارگاه  بهسازی 
اميد  و  شده  اعتبار  تأمين  شهرداری  سمت 

می رود به زودی شاهد شروع به كار پروژه 
برای احداث  بيان كرد:  باشيم،  در الرستان 
كشتارگاه صنعتی مجوزهای اداراتی از جمله 
،صمت، جهاد كشاورزی،  استانداری  ادارات 
آبخيزداری، محيط زيست،  و  منابع طبيعی 
ابهای زيرزمينی، سازمان دامپزشكی كشور، 

استانداری و غيره الزم است.
ليتر  ميليون  هفت  ساالنه  توليد  از  اسدی، 
شد:  يادآور  و  داد  خبر  الرستان  در  شير 
در  گوشت  ساالنه  مصرف  سرانه  ميزان 
الرستان براساس آمار اخذ شده از مديريت 
جهاد كشاورزی اين شهرستان به ازای هر 
نفر نزديک به ۱۰ كيلوگرم گوشت قرمز و 

۳۹ كيلوگرم گوشت سفيد است.
بيان  با  الرستان،  دامپزشكی  اداره  رئيس 
واحد   ۴۸ تعداد  حاضر  حال  در  اينكه 
ريزی  جوجه  ظرفيت  با  صنعتی  مرغداری 
در  قطعه   ۴۰۰ و  هزار   ۵۴۷ ميليون  يک 
فعاليت  به  مشغول  الرستان  در  سال 
توليد  ميزان  كرد:  نشان  خاطر  هستند، 
مرغ در الرستان براساس آمار اخذ شده از 
هزار   ۹ الرستان  كشاورزی  جهاد  مديريت 

تن است.
به  بر توصيه  به سؤالی مبنی  وی در پاسخ 
در  توليد  جهش  سال  در  گذاران  سرمايه 
تاكيد  به  توجه  با  دامپزشكی، گفت:  عرصه 
درخصوص  كشور  دامپزشكی  سازمان 
بندی  بسته  و  بهداشتی  محصوالت  مصرف 
دامی  خام  فرآورده  حيطه  در  خصوص  به 
سفيد  و  قرمز  گوشت  مرغ،  تخم  همچون 
رود  اميد می  اين صنايع،  به  نياز جامعه  و 

آينده روشنی پيش رو باشد.

»کشتارگاهسنتیدام«درالرستان،بهسازیمیشود
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منابع  و  مديريت  توسعه  معاون 
به  هشدار  با  فارس،  استانداری 
بيماری  مورد  در  شايعه ساز  افراد 
در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 
اين استان اعام كرد: تاكنون هيچ 
در  مهلک  بيماری  اين  از  موردی 

فارس گزارش نشده است.
به گزارش ميادالرستان به نقل از 
ايرنا ، عبدالرضا قاسم پور در جلسه 
بيماری  با  مقابله  استانی  ستاد 
از  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 
به  خواست  فارس  استان  مردم 
شايعات و اخبار غير موثق در مورد 
های  بيماری  ويژه  به  ها  بيماری 
از  را  اخبار  و  نكنند  توجه  واگير 

مراجع رسمی دنبال كنند.
و  شايعات  كه  با كسانی  وی گفت: 
اخبار غير موثق را منتشر و اذهان 
عمومی را مشوش می كنند برخورد 

می شود.
ستاد  اين  اينكه  بيان  با  پور،  قاسم 
با هدف هماهنگی بين دستگاه های 
كه  هشداری  به  توجه  با  و  اجرايی 

اسامی  در مجلس شورای  مردم  نماينده  دفتر 
اسامی ۴۸ مسئول در ۱۲ كارگروه مشورتی در 

۴ شهرستان را اعام نمود . 
كه  ای  اطاعيه  در  الرستان  مياد  گزارش  به 
توسط دفتر نماينده منتشر شده آمد است: نظر 

گايه  به  الرستان  اسامی  آزاد  دانشگاه  رئيس 
دانشجويان با موضوع عدم برگزاری كاس عملی 

پاسخ داد.
در پی گايه يكی از دانشجويان درخصوص نحوه 
برگزاری عملی كاس های كارآموزی در دانشگاه 
آزاد الرستان، اين موضوع توسط خبرنگار مياد 
الرستان از رئيس اين دانشگاه مورد پيگيری قرار 

گرفت.
يكی  پيش  چندی  الرستان  مياد  گزارش  به 
با  اسامی الرستان  آزاد  دانشگاه  دانشجويان  از 
ارسال متنی گايه آميز، نسبت به نحوه برگزاری 
دانشگاه  اين  در  كارآموزی  كاس های  عملی 
از  موضوع  پيگيری  خواستار  و  است  معترض 
گفته  دانشجو  اين  شد.  الرستان  مياد  سوی 

است:
من از دانشجويان رشته پرستاری دانشگاه آزاد 
كارآموزی  كاس های  هستم.  الرستان  اسامی 
دانشگاه كه كاس های عملی  اين  دانشجويان 

است به شكل مجازی برگزار می شود.
از طرف  اين دانشجو همچنين گفته است كه   
مسئوالن دانشگاه گفته شده به دليل وجود يک 
دانشگاه  دانشجويان  فقط  الر،  در  بيمارستان 
آن  در  را  خود  كارآموزی  توانند  می  دولتی 

بگذرانند.
های  كاس  توان  می  كه  است  مدعی  وی 
اوز  و  گراش  بيمارستانهای  در  را  كارآموزی 
انجام داد. اين دانشجو گفته است تمام دانشگاه 
های كشور كاس های كارآموزی شروع شده و 

دانشگاه دولتی نيز از ۲۰ مهر آغاز شده است.
موضوع فوق توسط خبرنگار مياد 
رئيس  زارع  مهدی  با  الرستان 
دانشگاه آزاد اسامی الرستان، در 
ميان گذاشته شد و اين مسئول با 
بيان اينكه در رابطه با كارآموزی 
دانشگاه  پرستاری  دانشجويان 
چند  ذكر  الرستان،  اسامی  آزاد 
اظهار داشت:  نكته ضرورت دارد، 
همانگونه كه همه دانشجويان عزيز 
 ، كرونا  دليل شيوع  به  دانند  می 
دانشجويان  كاراموزی  برگزاری 
در  خود  كه  هايی  بيمارستان  در 
گير مبارزه شديد با ويروس كرونا 

بخش  كمبود  مشكل  خوشبختانه  عزيزان،  آن 
شده  حل  ما  دانشجويان  كاراموزی  محل  های 
و از اول آبان ماه،كاراموزی ها برای ورودی ۹۶ 
با جديت شروع شده است، خاطرنشان كرد: بر 
اساس رايزنی های انجام شده، كارآموزی ورودی 
اخذ  از  پس  پلكانی  صورت  به   ۹۸ و  های۹۷ 
و  ترم  اواخر  زمانی  بازه  دو  در  كارآموزی  مجوز 
بين دو ترم برگزار خواهد شد كه بخشنامه های 

مربوطه به زودی صادر خواهد شد.
وی يادآور شد: در رابطه با برگزاری كاراموزی در 
بيمارستان های گراش و اوز،خاطرنشان می شود 
كه به دليل كمبود مربی با شرايط الزم، به عاوه 
مخاطرات جاده ای اياب و ذهاب دانشجويان به 
اولويت  در  موضوع  اين  فعا  درمانی،  مراكز  ان 

های ما قرار نگرفته است.
الرستان،  اسامی  آزاد  دانشگاه  رئيس 
فرصت  اين  از  دارد  جا  كرد:  اضافه 
رضايی  مساعدت  از  و  كرده  استفاده 
رئيس دانشكده علوم پزشكی، كشتكاران 
امام  بيمارستان  رياست  همچنين  و 
اموزشی  مسئولين  ديگر  و  )ع(  رضا 
پرستاری  دانشكده  و  بيمارستان  اين 
مشكل  حل  به  جدی  اهتمام  دليل  به 
ازاد  دانشگاه  پيراپزشكی  دانشجويان 
اسامی الرستان به صورت ويژه تقدير 
اين  اميدوارم  و  باشم  داشته  سپاس  و 
داشته  تداوم  همچنان  ها  همكاری 

باشند.

به گزارش مياد الرستان و به نقل 
و  راه  كل  اداره  عمومی  روابط  از 
شهرسازی الرستان عمليات اجرايي 
بختيارويه- محور  آسفالت  روكش 

در  واقع  كيلومتر   ۵ طول  به  هيرم 
بخش  استحفاظي  حوزه  انتهاي 
 ۲۵ بر  بالغ  اعتباري  با  و  جويم 
فيزيكي  پيشرفت  با  ريال  ميليارد 

صد در صد به اتمام رسيد.

،سامت  اقتصادی  مشكات  بر 
انسان ها را نيز تهديد می كند.

استان  اينكه  به  اشاره  با  پور  قاسم 
فارس يكی از  قطب های توليد مرغ 
و تخم مرغ است، بر لزوم جديت در 
بيماری  چنين  شيوع  از  پيشگيری 
هايی در استان تاكيد كرد و افزود: 
استان  اجرايی  دستگاه های  تمام 
فارس بايد برای پيشگيری و مقابله 
كل  اداره  به  پرندگان  آنفلوانزای  با 
دامپزشكی اين استان كمک كنند.

 

آسفالت  روكش  عمليات  همچنين 
در بخش درز و سايبان به طول ۵ 
كيلومتر حد فاصل كيلومتر ۵۵ الي 
۶۰ اين محور با اعتباري بالغ بر ۲۵ 
است.  انجام  حال  در  ريال  ميليارد 
كه در حال حاضر ۲ كيلومتر از اين 
پروژه به اتمام رسيده و ۳ كيلومتر 
به  آينده  هفته  يک  ظرف  مابقي 

بهره برداري خواهد رسيد.

منابع  و  مديريت  توسعه  معاون 
كل  اداره  از  فارس  استانداری 
دامپزشكی و محيط زيست خواست 
نكات  آموزش  برای  الزم  اقدامات 
و  توليدی  واحدهای  بهداشتی 
در  نكات  اين  رعايت  بر  نظارت 
در  را  ها  مرغداری  و  ها  كشتارگاه 

دستور كار قرار دهند.
خريد  اينكه  به  اشاره  با  پور  قاسم 
و  مجاز  غير  فروشندگان  از  مرغ 
دوره گردها خطرناک است، از مردم 
استان فارس تقاضا كرد كه گوشت 
مرغ مصرفی خود را از مراكز فروش 

مجاز خريداری كنند.
وی همچنين به مشاهده مواردی از 
فارس در سال ۹۶  بيماری در  اين 
موارد  آن   در  گفت:  و  كرد  اشاره 
بافاصله دامپزشكی استان اقدامات 
و  بيماری  با  مقابله  برای  را  الزم 
و  مبتا  پرندگان  معدوم سازی 
بيماری  اين  سرايت  از  جلوگيری 

انجام داد.

و تحقيقات، بهداشت و درمان، ورزش، جوانان، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگ و هنر، كشاورزی و 
منابع طبيعی، بانوان و مالی در چهار شهرستان 
الزم  هماهنگی های  و  ارتباط  تا  شدند  معرفی 
مردم  نماينده  دفاتر  و  كارگروه ها  اعضای  ميان 

و مديريت وظايف محوله صورت گيرد.
در  پذيرش  است   آمده  اطاعيه  اين  ادامه  در 
مردم  نماينده  دفاتر  مشورتی  كارگروه های 
هماهنگی  با  متقاضيان  و  دارد  ادامه  همچنان 
می توانند  شهرستان   هر  كارگروه های  روسای 
در جهت پيشرفت و توسعه منطقه همكاری و 

همياری نمايند.
 اسامی اين ۴۸ مسئول در ۱۲ كارگروه مشورتی 
به  ميادالرستان  سايت  در  شهرستان،   ۴ در 

آدرس http://mldl.ir/  موجود می باشد.

تن  نيم  و   ۳ به  توليد  ميانگين  آب،  مطلوب 
برسد.

طرح  اهداف  مهمترين  از  زينلی  منصور 
را  ذخيره  استخر های  در  ماهی  پرورش 
در  آب  سازی  غنی  آب،  از  بهينه  استفاده 
در  ماهی  مصرف  ترويج  و  كشاورزی  بخش 

بين روستاييان و كشاورزان برشمرد.

برگزاری جشن حضوری، اقدام به انتشار عكس 
نوشته ای نموده و در آن آغاز زندگی مشترک 

خود را اعام نمودند.
رضايی، ضمن تحسين اين اقدام گفت: برخورد 
اكثر  با مسئله كرونا و همكاری  مردم منطقه 
آنها در رعايت پروتكل های بهداشتی به عنوان 
سامت  مدافعان  برای  انگيزه  ترين  اساسی 
برای  تازه  نفسی  كنونی  شرايط  در  توانسته 

مجموعه علوم پزشكی الرستان باشد.

داده  دام  جهانی  بهداشت  سازمان 
اهميت  است،افزود:  شده  تشكيل 
آن  از  بيماری  اين  از  پيشگيری 
بيماری  شرايط  در  كه  است  جهت 
كرونا و آسيب هايی كه  اين پاندمی 
و  توليد  اقتصادی،  بخش های  به 
چنين  شيوع  كرده   وارد  اشتغال 
كشتارگاه ها  و  مرغداری ها  بيماری 
و صنعت طيور را دچار ضرر و زيان 
داد:بيماری  ادامه  كرد.وی  خواهد 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان عاوه 

به افزايش مشاركت عمومی در سطوح مختلف 
و همچنين استفاده از همفكری و تجارب عموم 
مردم در مسائل مختلف و تخصصی شهرستان ها، 
كارگروه های ۱۲ گانه مشورتی كه بازوی توانمند 
انتشار  با  نماينده مردم در اين راه خواهند بود 
استقبال  و  فراخوانی عمومی در فضای مجازی 
اساس  بر  انتخابيه  حوزه  شريف  مردم  بی نظير 
ساختارهای از پيش تعيين شده درحال تشكيل 
نهايی است.بر همين اساس  به موجب حكمی از 
سوی حسين زاده نماينده مردم الرستان، خنج، 
گراش و اوز و به پيشنهاد روسای دفاتر پنج گانه 
و  سوابق  به حسن شهرت،  نظر  مردم،  نماينده 
تجربه و به منظور هم افزايی انديشه های پويا و 
روسای  منطقه،  مختلف  امور  توسعه  در  خاق 
كارگروه های  قالب  در  مشورتی  كارگروه های 
آموزش  اطاعات،  فناوری  و  ارتباطات  عمران، 

به گزارش مياد الرستان به نقل از خبرگزاری 
شيات  كارشناس  زينلی،  صداوسيما، 
بچه  قطعه  هزار  شهرستان خنج، گفت: چهار 
گرم   ۸ اوليه  وزن  ميانگين  با  آبی  گرم  ماهی 
از نوع كپور معمولی و آمور در استخر ذخيره 

آب كشاورزی خنج رهاسازی شد.
شرايط  بودن  فراهم  صورت  در  افزود:  وی 

در  الرستانی  داماد  و  عروس  عمل  ابتكار 
تحسين  خود،  عروسی  جشن  برگزاری  نحوه 

مسئولين دانشكده را برانگيخت.
روابط  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
خدمات  و  پزشكی  علوم  دانشكده  عمومی 
در  پيش  چندی  الرستان،  درمانی  بهداشتی 
برگزار  رسانه  اصحاب  با  كه  خبری  نشست 
از  دانشكده  سرپرست  رضايی  بهزاد  شد، 
گذاری  فاصله  و  تر  جدی  های  مراقبت  لزوم 
از  جلوگيری  برای  ايام  اين  در  بيشتری  های 
نيز  راستا  داد.در همين  كرونا خبر  پيک سوم 
شهروندان فهيم منطقه هر كدام به نوعی و با 
برای  را  اين شرايط  تا  ابتكار عمل در تاشند 
نيز  ميان  اين  در  كنند.  ديگران حفظ  و  خود 
اقدام زوج جوان از اهالی بلغان، خود به نوعی 
به  قابل تعميم  البته آموزنده و  و  جالب توجه 

ساير نقاط كشور است.
اين زوج جوان به جای توزيع كارت عروسی و 

با  نهايتا  و  ها  خانواده  مخالفت شديد  با  بودند، 
تصميم مسئولين مربوطه در شهرستان، استان و 
سازمان جهت سامتی عزيران دانشجو به حالت 

تعليق درآمد.
نسبی  كردن  فروكش  از  بعد  اينكه  بيان  با  وی 
عالی  و تصميمات جديد مسئولين  پاندمی  اين 
آموزشی معاونت پزشكی سازمان، واحد الرستان 
اساس  بر  و  بهداشتی  های  پروتكل  طبق  نيز 
بخشنامه ها و مصوبات اموزشی مربوط به دوران 
های  رشته  مجری  واحدهای  همه  به  كه  كرونا 
اباغ  فارس  استان  آزاد  دانشگاه  پزشكی  علوم 
شده است، فقط به دانشجويان پرستاری ورودی 
۹۶ كه در سال آخر و در آستانه فارغ التحصيلی 
هستند، مجوز ورود به بيمارستان را جهت اتمام 

دوره های عملی و كاراموزی صادر كرده است،
وی افزود: در رابطه با كاراموزی ورودی های ۹۷ 
و ۹۸ هم بخشنامه های تكميلی متعاقبا اعام 

خواهد شد كه به اطاع رسانده خواهد شد.
رئيس دانشگاه آزاد اسامی الرستان با اشاره به 
دانشگاه  مركزی  سازمان  بخشنامه  طبق  اينكه 
كاراموزی  ميزان  كه  شده  مقرر  اسامی  آزاد 
های دانشجويان ما به دوسوم كاهش پيدا كند 
و يک سوم آن به صورت مجازی برگزار شود؛در 
حالی كه بسياری از دانشگاه های دولتی حدود 
مسائل  بخاطر  را  ها  كارآموزی  از  درصد   ۵۰
كنند. می  برگزار  مجازی  صورت  به  كرونايی 

شده  انجام  جلسات  طبق  اينكه  بيان  با  زارع 
و  رضا)ع(  امام  بيمارستان  محترم  رئيس  با 
مسئولين دانشكده پرستاری و همكاری مناسب 

اجراي عملیات روكش آسفالت محور درز و سايبان و بختیارويه-هیرم
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جابجايی دام و فرآورده های 
خام دامی، بدون مجوز 

دامپزشکی ممنوع

جابجايی  گفت:  فارس،  دامپزشكی  مديركل 
مجوز  بدون  دامی  خام  فرآورده های  و  دام 
دامپزشكی  بهداشتی-قرنطينه ای  حمل 

ممنوع است.
فارس  استان  دامپزشكی  مديركل  ناظمی 
خام  فرآورده های  دام،  انواع  جابجايی  گفت: 
اخذ  نيازمند  بيولوژيک  مواد  و  دارو  دامی، 
مجوز حمل بهداشتی- قرنطينه ای دامپزشكی 

است.
نامه  آيين   ۴ ماده  استناد  به  افزود:  وی 
چگونگی كنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، 
فرآورده های  و  زنده  دام  صادرات  و  واردات 
بند ب  و   )۳( ماده  د  بند  دامی موضوع  خام 
كشور  دامپزشكی  سازمان  قانون   )۵( ماده 
انتقال  مانند سال های گذشته هرگونه نقل و 
و  دارو  دامی،  خام  فرآورده های  زنده،  دام 
بهداشتی  مجوز  اخذ  نيازمند  بيولوژيک  مواد 
كل  اداره  كشور،  دامپزشكی  سازمان  از 

دامپزشكی استان و شهرستان ها است.
قرنطينه  اجرای  از  هدف  كرد:  بيان  ناظمی 
انتشار  يا  و  از ورود  مبدا و مقصد، جلوگيری 

بيماری های مختلف دامی است.
مديركل دامپزشكی استان فارس، اظهار كرد: 
از ابتدای امسال تاكنون تعداد ۲۲ هزار و ۲۸۴ 
فقره گواهی بهداشتی حمل دام و فرآورده های 
دامی، دارو و مواد بيولوژيک توسط اين اداره 
كل به ساير نقاط كشور صادر و بيش از ۴۳ 
هزار و ۹۲ فقره محموله وارد شده به استان 
تعيين  قرنطينه  يكپارچه  سيستم  طريق  از 
محموله ها  اين  همه  كه  اند  شده  تكليف 
دارای گواهی بهداشتی- قرنطينه ای از ادارات 

دامپزشكی شهرستان های مبدا بوده اند.
نخست  نيمه  در  افزود:  مسئول،  مقام  اين 
و  پا  شامل  دامی  خام  فرآورده  انواع  امسال 
ميگو(، مرغ  و  )ماهی  تازه  آبزيان  پنجه مرغ، 
منجمد،  شده  بندی  قطعه  و  كامل  منجمد 
خامه،  سنگدان،  و  جگر  خوراكی،  مرغ  تخم 
آبزيان  و  طيور  و  دام  خوراک  و  شيرخشک 
 - بهداشتی  حمل  گواهی  فقره   ۲۲۰ با 
فارس،  به كشور های حوزه خليج  قرنطينه ای 

روسيه و اورسيا صادر شده است.

دستگیری يک 
كالهبردار حرفه ای با 
اتهامات امنیتی در شیراز

از  فارس  استان  دادگستری  كل  رئيس 
تحت  و  ای  حرفه  كاهبردار  يک  دستگيری 
تعقيب قرار گرفتن همدست وی با هوشياری 

سربازان گمنام امام زمان)عج( خبر داد.
به گزارش ميادالرستان به نقل از خبرگزاری 
دادگستری  عمومی  روابط  از  نقل  به  مهر، 
والمسلمين  االسام  حجت  فارس  استان 
گفت:  خبر  اين  اعام  با  موسوی  كاظم  سيد 
اين كاهبردار حرفه ای كه با اتهامات امنيتی 
برنامه ريزی شده  نيز مواجه است به صورت 
و هدفمند و توسل به اقدامات متقلبانه اقدام 
وعده  با  استان  متخصص  پزشكان  جذب  به 
از  يكی  در  تخصصی  كلينيک های  در  كار 

كشورهای همسايه كرده است.
عرف  از  خارج  ارتباطات  اينكه  بيان  با  وی 
می باشد،  محرز  بيگانه  عوامل  با  متهم  اين 
كسب  را  خود  اوليه  انگيزه  متهم  اين  گفت: 
در آمد عنوان كرده اما سو نيت وی با توجه 
به ارتباط با عوامل بيگانه نشان دهنده اهداف 
استان،  قضائی  ارشد  مقام  اين  است.  ديگری 
افزود: تحقيقات تكميلی پرونده تحت نظارت 
ساير  و  است  انجام  حال  در  ويژه  بازپرس 
عوامل مرتبط از جمله يكی از همدستان وی 

مورد شناسايی قرار گرفته است.

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

ساختمان،  كف  ها،  ستون  حياط،  بازسازی 
سيستم  آميزی،  رنگ  ها،  مدرس  حجرات، 
های صوتی، نماز خانه و تعميرات سيستم های 

برودتی و حرارتی و... می باشد.
 به گفته مسول روابط عمومی دفتر امام جمعه 
دوم  اين طرح شامل طبقه  دوم  فاز  الرستان، 
در  تخصصی  های  رشته  ايجاد  هدف  با  حوزه 
الزم  شد.  خواهد  انجام  هزينه  تامين  صورت 
به ذكر است اعتبار اين طرح با رايزنی صورت 
گرفته توسط حجت االسام  موسوی خرم امام 
با دفاتر مراجع معظم تقليد در قم  جمعه الر 

تامين گرديده است.

در راستای متناسب سازی حوزه علميه امام علی 
بن ابی طالب )ع( الر با نياز ها و مطالبات روز 
و پاسخگويی به شبهات،  همزمان با آغاز  واليت 
امام زمان )عج( بهسازی اين مكان فرهنگی در 

دستور كار قرار گرفت.
روابط  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
عمومی دفتر امام جمعه الرستان، اين اقدام با 
هزينه ای بالغ بر يک ميليارد و ششصد ميليون 
با  و....(  )خمس  شرعی  وجوه  محل  از  تومان 
اجازه مراجع معظم تقليد آغاز گرديد و  شامل 
باز سازی حمام ها، سرويس های بهداشتی، واحد 
فرهنگی، كافی نت، سالن كنفرانس، كتابخانه، 

آغازبهسازیحوزهعلميهامامعلی)ع(الرستان
ازمحلوجوهاتشرعی

جمهوری،  رياست  انتخابات  قانون  اصاح  از 
شوراهای شهر و روستا و مجلس به تقسيمات 
شود  می  برآورد  كه  كنيم  می  ورود  كشوری 
امور  كميسيون  دستوركار  وارد  آينده  سال 
مجلس،  نماينده  شود.اين  می  كشور  داخلی 
كشوری،  تقسيمات  اجرای  با  داشت:  اظهار 
ارتقاء می يابند به  بخش های مختلف كشور 
شهرستان  و  شهرستان  به  بخش  مثال  طور 
اساس  بر  كه  شود  می  تبديل  استان  به 
منابع  و  اعتبار  شده  بينی  پيش  ساختارهای 
پيدا  چشمگيری  تفاوت  منطقه  ای  بودجه 
تقسيمات  مبنای  كرد:  تاكيد  كند.جوكار  می 
در  باشد،  جغرافيايی  يا  بايد سياسی  كشوری 
گيرد  صورت  تقسيمات  ای  گونه  بايد  واقع 
و  اقتصادی  سياسی،  اجتماعی،  شرايط  كه 
كميسيون  شود.رئيس  لحاظ  منطقه  فرهنگی 
امور داخلی كشور و شوراها در مجلس شورای 
در صورتی  كشوری  تقسيمات  گفت:  اسامی 
انجام می شود كه منافع آن بر حواشی وزنه 
حواشی  اگر  اما  باشد  داشته  تری  سنگين 
تقسيمات  يقينا  باشد  مردم  منافع  از  بيشتر 

كشوری قابل قبول نخواهد بود.

امور داخلی كشور و شوراها  رئيس كميسيون 
در مجلس با بيان اولويت های اين كميسيون 
قوه  در  كشوری  تقسيمات  بررسی  زمان  از 

مقننه خبر داد.
به گزارش مياد الرستان به نقل از خانه ملت، 
محمدصالح جوكار با اشاره به ضرورت بازنگری 
امور  كميسيون  گفت:  كشوری،  تقسيمات  در 
داخلی كشور و شوراها به دليل مشغله ای كه 
برای بررسی اصاح قوانين انتخاباتی دارد، بعيد 
تقسيمات  مهم  موضوع  به  بتواند  امسال  است 
كشوری ورود كند. نماينده مردم يزد و صدوق 
با توجه  ادامه داد:  در مجلس شورای اسامی 
به اينكه سال آينده، انتخابات رياست جمهوری 
تاش  در  داريم،  را  روستا  و  شوراهای شهر  و 
انتخاباتی  قوانين  از  موادی  اولويت  با  هستيم 
را اصاح كنيم،  انتخابات مذكور  با دو  مرتبط 
بنابراين فرصتی برای اينكه به موضوعات ديگر 

ورود كنيم نداريم.
برای  بسياری  تقاضاهای  البته  كرد:  بيان  وی 
بررسی تقسيمات كشوری به كميسيون ارجاع 
امر  اين  اهميت  از  نشان  كه  است  شده  داده 
دارد بنابراين در برنامه ريزی صورت گرفته بعد 

تقسیمات كشوری، 
سال آينده در مجلس دنبال می شود
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شهرداري گله دار در نظر دارد براساس مجوز شماره 230 مورخ 99/04/07 شوراي محترم اسالمي 
شهر نسبت به واگذاري پيمانكاري اجراي پل پشت مدرسه منوچهري )بر روي بلوار پارسيان( از 
طریق مناقصه عمومي به شركت هاي واجد الشرایط اقدام نماید. متقاضيان محترم مي توانند جهت 
دریافت اسناد مناقصه و تحویل آن ظرف مدت ده روز كاري از انتشار دومين نوبت آگهي به واحد 
امور قراردادهاي شهرداري مراجعه فرمایند. ضمنًا:1-هزینه   درج آگهي بر عهده برنده مناقصه 
حاضر  هرگاه  دوم  و  اول  است.3-نفر  مختار  پيشنهادات  قبول  یا  رد  در  مي باشد.2-شهرداري 
مناقصه  ترتيب ضبط خواهد شد.4- سپرده شركت در  به  آنان  قرارداد نشوند سپرده  انعقاد  به 
باشد.5-به  بانكي  یا ضمانت نامه  نقد  وجه  خزانه،  اسناد  بایست  می  كه  بوده  ریال   188609530
اثر داده نمي شود و مي بایست از حيث مبلغ  پيشنهادات خارج  نوبت، مخدوش و مبهم ترتيب 
مشخص، معين و بدون ابهام باشد. 6-ميزان حسن انجام كار ده درصد قرارداد مي باشد.7-مدت 
بررسي پيشنهادها و اعالم به برنده مناقصه هفت روز از بازگشایي پاكت ها مي باشد. 8-بازگشایي 
جلسه  در  پيشنهاددهندگان  حضور  همچنين  و  مي باشد   14 ساعت   99/08/19 مورخ  پاكت ها 
امور  واحد  مناقصه  در  نمونه ضمانتنامه جهت شركت  و  اسناد  فروش  مي باشد. 9-محل  بالمانع 

قراردادها مي باشد. 10-شرایط دیگر در اسناد مناقصه به اطالع خواهد رسيد.
تاریخ انتشار: 99/08/06                         

شهرداری خور در نظر دارد حسب بند یک صورتجلسه شماره 131 مورخ 98/12/05 شورای اسالمی شهر 
خور نسبت به فروش دو واحد تجاری واقع در بلوار صنعت و یک قطعه زمين در محله حسين آباد با قيمت 

پایه كارشناسی از طریق مزایده اقدام نماید.
لذا متقاضيان محترم می توانند جهت شركت در مزایده و اخذ مدرک مورد نياز ظرف مدت 10 روز از 

تاریخ انتشار مرحله دوم آگهی به شهرداری خور مراجعه نمایند.
1( سپرده شركت در مزایده بایستی به صورت واریز به حساب 3100001712002 بانک ملی شعبه خور و یا 

به صورت ارائه ضمانت نامه بانكی معتبر باشد.
2( محل دریافت اسناد و قبول پيشنهادها: شهرداری خور، دبيرخانه شهرداری

3( اگر برندگان ردیف اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد.

4( مهلت قبول پيشنهادها: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/08/17
5( به پيشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهادهایی كه پس از مهلت مقرر ارسال شوند 

ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6( شهرداری در رد و یا قبول هر یک یا كليه پيشنهادها مجاز و مختار است.

7( هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

عبدالعزيزعبدالهزاده-شهردارگلهدار م /الف : 7523        شناسه آگهی :  ۱۰25۴57

مهدیحليمی-شهـــردارخـــور
م الف : 75۴6           شناسه آگهی : ۱۰26332

نوبتاولچاپ:99/07/29نوبتدومچاپ:99/08/06
آخرينمهلتتحويلپيشنهادهاپايانوقتاداری:99/08/17

تاريختشکيلکميسيونعالیمعامالتوبازگشايیپيشنهادات:99/08/18

تجديدمناقصهنوبتدوم آگهیمزايده

توضيحاتآدرسمبلغسپردهقيمتکلقيمتپايهمساحتشمارهملککاربرینوعملکرديف

سند در حال تفکیکبلوار صنعت3623/۰۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۸۴3/2۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰تجاریساختمان۱

سند در حال تفکیکبلوار صنعت3722/۸۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۸2۴/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰تجاریساختمان2

فاقد سندمحله حسین آباد كوچه 7 علی ابن ابیطالب )ع(2۸۰/29۱6/۰۰۰/۰۰۰۴/۴۸۴/6۴۰/۰۰۰25۰/۰۰۰/۰۰۰ـــمسکونیزمین3

است  ماهی  پنج  حدود  اكنون  اينكه  وجود  با 
از  بحث آزاد سازی سهام عدالت می گذرد اما 
عدالت  سهام  تكليف  تعيين  پی  در  وراث  هنوز 
متوفيانشان هستند و تا به امروز هم  مسئولين 
مربوطه پاسخ گوی مشكات آن ها نبوده اند . 
سراغ  به  بيشتر  پيگيری  برای   گزارش  اين  در 

مسئوالن مربوطه رفته ايم.
نهادهای  بر  نظارت  معاونت  معتمد،  رضا  محمد 
مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ، در رابطه با 
سامانه سهام عدالت كه مربوط به متوفيان است، 
بازار سرمايه سهام  در  كه  هايی  آن  كرد:  اظهار 
از  پس  ورثه  فوت،  صورت  در  كردند  خريداری 
انحصار وراثت به مراجع قانونی مراجعه می كردند 
مركزی  گذاری  سپرده  طريق  از  آنكه  از  پس  و 
فرد  سهام  شد،  می  آوری  جمع  وراث  اطاعات 
متوفی به وراث تخصيص می يافت اما در رابطه 
نامه  آيين  از  قبل  تا  گفت  بايد  عدالت  سهام  با 
آزاد سازی انتقال سهام به وراث از طريق سازمان 

خصوصی سازی صورت می گرفت.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی نيز به همين 
منظور يک سامانه را طراحی كرده بود، اما پس 
 ۲ تبصره  در  عدالت  سهام  سازی  آزاد  بحث  از 
به  گرفته  تكليفی صورت  تعيين  آن  نامه  آيين 
طوری كه مسئوالن مربوطه اعام كردند از آن 
به سهام  امور مربوط  تمام  قرار است  جايی كه 
عدالت از طريق بازار سرمايه صورت بپذيرد، پس 

گفت:مجلس  اسامی  شورای  مجلس  رئيس 
به  اجرايی  مديران  همراهی  با  اسامی  شورای 

دنبال حل مشكات معيشتی مردم است.
به گزارش ميادالرستان به نقل از  خبرگزاری 
تسنيم، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شورای 
نطق  در  مقننه،  قوه  علنی  نشست  در  اسامی 
پيش از دستور خود گفت: سالروز امامت حضرت 
وليعصر صاحب الزمان  )عج( را به تمامی عدالت 
می  تبريک  جهان  مسلمين  و  موحدان  طلبان، 
گويم. دوره غيبت، دوره آماده باش دائم مومنان، 
تاش مستمر برای مبارزه با ظلم و برپايی حق 

است.
وی ادامه داد: منتظران حضرت صاحب هميشه 
ملت  و  هستند  اصاح  برای  دائمی  تاش  در 
بن بست و چاره  الزمان هرگز احساس  صاحب 
هر  در  خداوند  ياری  به  و  كنند  نمی  نداشتن 
نشان خواهند داد كه خدعه  ای  مسير و جاده 
است  خورده  شكست  و  اثر  بی  دشمنان  های 
زمين  واقعی  وارثان  مستضعفان  و  مومنان  و 
راستين  پيروان  از  را  ما  همه  خداوند  هستند. 

حضرت مهدی موعود قرار دهد.
اخير  روزهای  در  كرد:  اضافه  مجلس،  رئيس 
دشمنی كم خردانه سردمداران كشور فرانسه با 
آور رحمت حضرت محمد مصطفی )ص(  پيام 
قلب مومنان و موحدان سراسر جهان را به درد 

خبر:
به  نسبت  مردمی  های  واكنش 
و  سودان  روابط  سازی  عادی 
اسرائيل همچنان پرحجم است.

تحليل:
- پس از بركناری البشير از قدرت 
مردمی  های  مخالفت  سايه  در 
سودان  در  انتقالی  نظامی  شورای 
عهده  سعودی  و  امارات  حمايت  با 
دار امور شد و از همان زمان كاما 
روشن بود كه حكومت جديد راهی 
جز انچه از ابوظبی و رياض ديكته 

شود نخواهد پيمود.
سودان  كنونی  وزير  نخست   -
مقابل  در  اگرچه  نيز  حمدوک 
مبنی  آمريكا  رسمی  درخواست 
اسرائيل  با  روابط  سازی  عادی  بر 
در چارچوب  را  آن  و  كرد  مقاومت 
در  ندانست  خود  های  صاحيت 
سودان  رابطه  اعام  از  پس  شرايط 
انتقالی  ناحيه شورای  از  اسرائيل  با 
كه همچنان  نديد  ای  چاره  نظامی 

متوفيان،  عدالت  سهام  واريز  تكليف  تعيين 
زياد  تعداد  و  معامات  حجم  به  باتوجه  گفت: 
به  دستی  روش  قاعدتا  عدالت  سهام  متوفيان 
دليل زمان بر بودن امكان پذير نيست، به همين 
علت در اين جا بحث بين سازمان ها و سرويس 
اين خصوص  های مختلف مطرح می شود. در 
با مسئوالن فناوری  توانستيم جلسات خوبی را 

در قوه قضائيه برگزار كنيم.
گواهی  اصالت  تاييد  است  قرار  كرد:  بيان  وی 
انحصار وراثت به دليل زمان بر بودن ، از طريق 

سامانه های الكترونيكی صورت بپذيرد.
نوآوری شركت سپرده  معاون فناوری و توسعه 
ای  سامانه  است  قرار  افزود:  مركزی  گذاری 
گواهی  اصالت  كه  ای  گونه  به  شود  طراحی 
اين  بپذيرد  آن صورت  از طريق  وراثت  انحصار 
امر سبب می شود تا امور مربوط به سهام عدالت 

با سرعت بيشتری صورت بگيرد.
كه  است  اين  ما  بينی  پيش  كرد:  تصريح  وی 
ماه  اسفند  پايان  تا  وراث  عدالت  سهام  تكليف 
مشخص  گرفته  های صورت  تاش  به  توجه  با 
كه  است  اين  اهميت  حائز  نكته  شد،  خواهد 
وراثی كه قصد فروش يا دريافت سود حاصل از 
سهام عدالت دارند بايد در درگاه سجام اطاعات 
خود را به ثبت برسانند و مراحل احراز هويت را 

نيز انجام دهند.
برای  مربوطه  بايد گفت كه مسئوالن  پايان  در 
اقدامات  بايد  امر  اين  تر  سريع  هرچه  پيگيری 
الزم را انجام دهند و سهام داران را چشم انتظار 

وعده های نامعلوم خود نگذارند.

محترم از اين پس حرف هايی كه مردم به آنها 
می زنند و گايه های مردم از مسئوالن اجرايی را 
در سينۀ خود محفوظ می دارند و آن را به تاش 
در  اقدام  چرخ های  درآوردن  حركت  به  برای 
همۀ بخش های اجرايی كشور با اولويت مسائل 
و  قانونی  ظرفيت های  از  استفاده  با  اقتصادی 
از  را  دولت  و  می كنند  تبديل  مجلس  نظارتی 
طريق نقد صريح و دلسوزانه، نظارت و كنترل بر 
بودجه و اجرای قوانينی كه معطل مانده است يا 
خاف قانون عمل می شود، به مجلس و مردم 

پاسخگو می كنند. 
رئيس مجلس، اظهار داشت: الزم به ذكر است، 
لزوم  بر  نيز  انقاب  معظم  رهبر  كه  همانطور 
اقشار  خصوص  به  مردم  از  معيشتی  حمايت 
گام های  در  مجلس  كردند؛  تاكيد  پذير  آسيب 
از  معيشتی  اجرايی سازی طرح حمايت  پايانی 
مردم است و با تفاهم با دولت نخواهيم گذاشت 
در شرايط دشوار معيشتی مردم احساس كنند 
كه در وسط مشكات تنها هستند و كسی در 

انديشۀ كوچک شدن سفرۀ آنها نيست.
با  زودی  به  گفت:  پايان  در  مقننه  قوه  رئيس 
با  ايران  سرافراز  و  شريف  ملت  كرامت  حفظ 
همراهی مديران اجرايی تامين كاالهای اساسی 

خانوارها آغاز شود.

شورای نظامی انتقالی سودان با اين 
سرعت از رابطه با اسرائيل استقبال 
می  دليل خاص  در چند  را  كردند 
دو  انكه  اول  كرد  جويی  پی  توان 
كوشش  اقدام  اين  با  مذكور  چهره 
در  خود  محاكمه  از  تا  كنند  می 
دادگاه جرايم جنگی به دليل نقش 
دارفور  كشی  نسل  در  موثرشان 
از  پيش  انكه  دوم  بمانند.  امان  در 
ای  گونه  امريكا  انتخابات  برگزاری 
و  كرده  ترامپ  به  خدمتی  خوش 
هديه ای انتخاباتی برای او با هدف 
بفرستند.  انتخابات  در  پيروزی اش 

سوم انكه امارات را در برزخ تنهايی 
معامله با اسرائيل همراهی كنند و به 
اين شكل به حاكمان ابوظبی ادای 
جلب  با  انكه  باالخره  و  كنند  دين 
رضايت توامان ترامپ و بن سلمان 
پروسه  به  رياض  پيوستن  زمينه 
را  اسرائيل  با  روابط  سازی  عادی 
كم  چندان  نه  اخباری  بر  بنا  كه 
حجم بعد از انتخابات امريكا صورت 

خواهد پذيرفت تسهيل كنند.
-واكنش احزاب و چهره های موثر 
سودان به اعام عادی سازی روابط 
و همكاری سودان با اسرائيل نشان 
در  جدی  بسيار  موانعی  دهد  می 
اين  دارد  وجود  مساله  اين  مقابل 
بار احزاب ناصری، بعثی، شيوعی و 
موسوم  نيروهای  از  عظيمی  بخش 
علم  تغيير  و  ازادی  جريان  به 
مخالفت با اين دسيسه جديد را بر 
دوش دارند و شخصيت هايی مثل 
صادق المهدی رسما اعام كرده اند 
به  تاريخی  خفت  اين  با  مبارزه  در 

هيچ وجه كوتاه نخواهند امد.

بهتر اين است كه سامانه آن هم زير نظر شركت 
سپرده گذاری مركزی باشد.

معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس 
روش  اگر  آيا  اينكه  در خصوص  بهادار  اوراق  و 
نباشد  وراث  نظر  مطابق  متوفی  فرد  آزادسازی 
كرد:  تصريح  دهند،  تغيير  را  آن  توانند  می  آيا 
تغيير رويه ای در بحث  توانند  خير وراث نمی 
آن  اباغيه  آنكه  مگر  دهند  فروش  مديريت 
مطرح  مركزی  گذاری  سپرده  شركت  توسط 
شود كه دليل آن را می توان برنامه ريزی های 

صورت گرفته از قبل دانست.
معتمد، در خصوص سود واريزی افراد متوفی كه 
گفت:  اند،  كرده  انتخاب  را  مستقيم  غير  روش 
شركت های سرمايه گذار استانی بعد از برگزاری 
مجامعشان در دی ماه مطابق قانون برای واريز 
است  يعنی ممكن  دارند  وقت  ماه  سود، هشت 
انتخاب كرده  را  افرادی كه روش غير مستقيم 
به  سهام  مبلغ   ،   ۱۴۰۰ ماه  شهريور  در  اند  

حسابشان واريز شود.
متوفيانشان  كه  وراثی  اما  افزود:  پايان  در  وی 
انتخاب  را  از فوت روش مديريت مستقيم  قبل 
فروش  به  اقدام  كه  آن  محض  به  باشند  كرده 
به حسابشان  اين فروش  از  كنند، مبلغ حاصل 

واريز خواهد شد.
عليرضا ماهيار، معاون فناوری و توسعه نوآوری 
با  رابطه  در   ، مركزی  گذاری  سپرده  شركت 

آورده است. آن ها كه كوچكترين كلمات را در 
قبال خود تحمل نمی كنند، حال برای دشمنی 
بی  و  زشتی  آسمانی،  اديان  تمام  و  اسام  با 
نشان می دهند  و  نهايت رسانده  به  را  حرمتی 
موّدت  و  صلح  مهربانی،  انسانيت،  از  بويی  كه 

ميان انسان ها نبرده اند.
نماينده تهران در مجلس، افزود: اقدامات شنيع 
می  محكوم  شدت  به  را  فرانسه  حاكمان  اخير 
كنيم و با صدای بلند می گوييم كه نور پيامبر 
بی  كور  اقدامات  اين  با  خداوند  پيام  و  اسام 
حاصل و ضدانسانی قابل خاموش كردن نيست 
آنها  خود  به  اسام  دشمنان  مكر  شک  بی  و 

بازخواهد گشت.
قاليباف عنوان كرد: درس پيامبر)ص(  در سراسر 
عمر مبارک خود به همۀمسلمانان حفظ وحدت 
بندگان خدا  با  مهربانی  و  اخاق  رعايت  كلمه، 
بود.  همانگونه كه رهبر معظم انقاب فرمودند 
ان شاء اهلل همه با تأسی از ايشان، عاوه بر عمل 
به وظايف خود در قبال مردم، جوانب اخاق را 
در عبارات و انتقادات رعايت كنيم و كاستی ها 
مردم  با هدف حل مشكات  را  ناكارآمدی ها  و 
به سمت تاش بی وقفه و عمل به قانون هدايت 

كنيم. 
وی تصريح كرد: اطمينان دارم كه همه نمايندگان 

راه پيشين را بپيمايد.
- واقعيت  آن است كه عادی سازی 
ازسوی  درحالی  بااسرائيل  روابط 
يعنی  نظامی  انتقالی  شورای  سران 
شده  اعام  و»حميدتی«  »برهان« 
به  جدی  مانعی  با  اساسا  كه  است 
مبتنی  است.  مواجه  قانونی  لحاظ 
با  ای  رابطه  هرگونه  مانع  براين 
پارلمان  توسط  بايستی  اسرائيل 
سودان به تاييد برسد، پارلمانی كه 
هنوز شكل نگرفته و تا شكل گيری 

آن راهی بلند در پيش است.
رييس  نايب  و  رييس  اينكه  اما   -

تکلیف سهام عدالت متوفیان چه شد؟

قالیباف: مجلس،بهدنبالحلمشکالتمعيشتیمردماست

چرا عادی سازی سودان و اسرائیل، ناقص الخلقه متولد شد؟

مرگ مرد شماره 2 
رژيم ديکتاتور صدام

مرگ  از  عراق  در  رسانه ای  منابع  برخی 
اين  معدوم  رئيس جمهور  سابق  معاون 

كشور خبر دادند.
العالم،  از  به نقل  به گزارش ميادالرستان 
رسانه ها بامداد - دوشنبه- از مرگ »عزت 

الدوری« معاون سابق صدام خبر دادند.
عزت الدوری، كه به مترسک بعثی معروف 
از  سال   ۳۰ كه  بود   ۱۹۴۲ متولد  است 
صدام  مخوف  رژيم  خدمت  در  را  عمرش 
گذشته،  سال   ۱۵ طول  در  و  كرد  صرف 
يكی از عوامل مديريت عمليات تروريستی 

در عراق محسوب می شد.

آمريکا:گزينههایکمی
برایتحريمايرانداريم

كرد  اعام  آمريكا  ملی  امنيت  مشاور 
بسيار  ايران  كردن  محدود  برای  گزينه ها 

كم است.
آمريكا  ملی  امنيت  مشاور  اوبرايان،  رابرت 
اعمال  برای  زيادی  گزينه های  كرد:  اعام 

تحريم عليه ايران نداريم.
بر اين اساس، اوبرايان گفت: ما تحريم های 
زيادی عليه ايران و روسيه وضع كرده ايم 
اعمال  برای  كمی  گزينه های  اينک  هم  و 

محدوديت عليه تهران داريم.
ايران  و  روسيه  دخالت  ادعای  درباره  وی 
نوامبر  ماه  جمهوری  رياست  انتخابات  در 
كه  است  اين  حقيقت  كرد:  تاكيد  آمريكا 
ما گزينه های خيلی كمی در اختيار داريم 
را  كشور  دو  اين  بتوانيم  آن ها  كمک  با  تا 
حال  در  ما  وجود،  اين  با  كنيم.  محدود 
مقابله  برای  الزم  اقدامات  تمامی  بررسی 

با ايران، روسيه و چين هستيم.
مدعی  آمريكايی  مقامات  برخی  پيشتر 
انتخابات  در  مداخله  برای  تهران  تاش 
بودند.  شده  آمريكا  جمهوری  رياست 
 ۵ آمريكا  داری  خزانه  وزارت  همچنين 
نهاد ايرانی را به اتهام دخالت در انتخابات 
ليست  در  كشور  اين  جمهوری  رياست 
حال،  اين  با  داد.  قرار  خود  تحريم های 
رد  را  اتهاماتی  بار ها چنين  تهران  مقامات 

كرده اند.

مدعيان  می گيرد،  قرار  هدف  بشريت  تفكر  و 
بيان  آزادی  بهانه  به  بشر  حقوق  دروغين 
خباثت ها  و  جنايت ها  اقدامات،  هتاكانه ترين 
كوچک ترين  مقابل  در  و  می دهند  انجام  را 
و  مجازات ها  سخت ترين  انتقاد،  و  مخالفت 
حالی  در  اين  و  می دارند  اعمال  را  برخورد ها 
است كه خود را مدعيان آزادی بيان و حقوق 

بشر نيز می نامند.
گناه بزرگ و نابخشودنی حمايت كنندگان از 
اين اقدامات كه با نقاب آزادی بيان و مدرنيته، 
پرداخته  كنندگان  اهانت  تشجيع  و  تاييد  به 
مسلمانان،  پاسخ  و  اندوه  موجب  مسلماً  اند، 
جهان  در  جويان  عدالت  و  آزاديخواهان 
روزافزون  انسجام  و  اتحاد  و  گرديد  خواهد 
اسامی،  جوامع  آحاد  بيداری  مسلمانان، 
محكوميت جهانی اين حركات شوم و ... را كه 
به ارزشمند ترين و باالترين مخلوق بشر اهانت 

می كنند به دنبال خواهد داشت.
مجمع جهانی بيداری اسامی همان گونه كه 
قبًا نيز بيان داشته است، ضمن محكوم كردن 
اين جنايت و اهانت بزرگ، از تمامی مسلمانان 
می خواهد با حفظ هوشياری و آگاهی طراحان 

اين توطئه های ضد اسامی را ناكام گذارند.
علی اكبر والیتی

دبيركل مجمع جهانی بيداری اسالمی«

علی اكبرواليتی دبير كل مجمع جهانی بيداری 
اسامی در پی اهانت به ساحت مقدس پيامبر 
را  اقدام  اين  بيانيه ای  صدور  با  )ص(،  اسام 

محكوم كرد.
متن اين بيانيه به شرح زير است:

»۱۴۰۰ سال از اباغ پيام وحی به خاتم انبياء 
پيامی  می گذرد،  )ص(  اكرم  رسول  حضرت 
هاست  انسان  بين  مودت  و  رحمت  اباغ  كه 
با خود به  و عالی ترين و زيباترين مضامين را 

همراه داشته است.
اين رسالت از همان روز های آغازين دعوت به 
اسام و ظهور دين مبين، صاحبان زر، زور و 
تزوير كه منافع مادی و دنيوی خود را در مقابل 
آزادی  و  معنويت  عدالت،  آرمان هايی همچون 
در خطر می ديدند به انحاء مختلف به مخالفت 
خداوند  كه  اين  از  غافل  داشت،  وا  دشمنی  و 

متعال پشتيبان اين نور آسمانی و الهی است.
بعثت در برهه ای از تاريخ روی داد كه جهان با 
جاهليت و بربريت مصادف بود و اينک نيز جهان 
در آغاز قرن بيست و يكم شاهد جاهليت مدرنی 
است كه جايگزين جاهليت عصر بعثت شده است.

پس از محكوميت های جهانی در حالی كه بايد 
نشريه  چاپ  از  جلوگيری  و  جمع آوری  شاهد 
موهن به ساحت پيامبر اكرم )ص( در فرانسه 
می بوديم، اما اعمال برخورد ها و استاندارد های 
دوگانه موجب شد اين تفكر شرک آميز و ضد 
دينی در نظام آموزشی اين كشور نيز رسوخ و 

بروز يافته و تبليغ گردد.
تمامی اين رويداد ها گواه آن است كه رشد روز 
افزون اسام خواهی و اسام گرايی، وجدان های 
آگاه و بيدار را بر پايه آموزه های وحيانی رشد 
و گسترش داده و موجب گرديده دولتمردان و 
هدايت كنندگان اصلی حركت شوم به صورت 
علنی وارد ميدان گردند و چهره واقعی و ننگين 

خود را رسوا سازند.
افراط گری و هتک حرمت ساحت پيامبر )ص(، 
صهيونيسم  توسط  كه  اند  سكه  يک  روی  دو 
بين الملل و استكبار جهانی عليه اسام ناب به 

كار بسته شده است.
در افراطی گری جسم انسان ها و در اهانت، روح 

واليتی: هتکحرمتبهپيامبراسالم)ص(،
توسطصهيونيسمبينالمللانجاممیشود

رونوشتآگهيحصروراثت
شرح  به  مرتضي   فرزند  پناهي   فرنگيس  خواهان 
شورا   اين  از   پيوستي  كاسه  به  دادخواست  
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  
فرزند  رستگار   درويش  شادروان  كه  داده  توضيح 
از الرستان  به شناسنامه شماره ۱۸ صادره  مختار  
در  خود  دائمي  اقامتگاه  در   ۹۹/۷/۹ تاريخ   در 
حسين آباد بدرود گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 

- مرحومه عبارتند از:
ملي  به شماره  درويش    فرزند  رستگار   ۱-حسن 

۲۵۱۰۵۸۲۸۵۲  صادره از الرستان
۲-حسين رستگار  فرزند درويش   به شماره ملي 

۶۵۶۰۰۲۱۵۵۶  صادره از الرستان
ملي  شماره  به  درويش    فرزند  رستگار   ۳-صفيه 

۲۵۱۲۰۱۴۶۵۷  صادره از الرستان
ملي  شماره  به  درويش    فرزند  رستگار   ۴-فريبا 

۲۵۰۰۱۷۵۳۱۶  صادره از الرستان
ملي  شماره  به  درويش    فرزند  رستگار   ۵-زهرا 

۲۵۰۰۲۹۱۲۲۷  صادره از الرستان
به شماره ملي  فرزند درويش    ۶-فاطمه رستگار  

۶۵۶۰۰۱۵۸۹۰  صادره از الرستان  فرزندان متوفي
ملي  شماره  به  مرتضي  فرزند  پناهي  ۷-فرنگيس 
متوفي  همسر  الرستان  از  صادره    ۲۵۱۰۵۷۳۳۹۱

والغير...  
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اينک 
آگهی می  مرتبه  مياد الرستان يک  روزنامه  در  را 
نمايد تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و يا 
تاريخ نشر  از  باشد  آنها  نزد  از متوفی  وصيتنامه اي 
آگهی ظرف يک ماه به  شورا تقديم  و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختاف گراش 

-  صميمي 
م/الف/۵۱۱

هيأتموضوعقانونتعيينتکليفوضعيتثبتي
اراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۸۷ شماره  راي  برابر 
تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيأت   ۹۹/۰۷/۱۵
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
آقاي  متقاضي  بامعارض  مالكانه  تصرفات  گراش 
ملي  بشماره  غامعباس   فرزند  ابراهيمي  محمود 
۶۵۶۹۹۰۸۳۰۸ صادره از گراش در ششدانگ يک باب 
به مساحت ۱۳۴۷/۸۰  آن  به  و زمين متصل  خانه 
مترمربع پاک فرعي ۱۲۸۴۳ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز 
از۱۰۸۲۷ اصلي  از پاک ۹۰۱ فرعي  و مجزي شده 
گراش  شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش  درقطعه  واقع 
خريداري مع الواسطه از مالک رسمي احمد خواجه 
اطاع  منظور  به  است.لذا  گرديده  محرز  گراشي 
فاصله ۱۵ روز آگهي  به  نوبت  عموم مراتب در دو 
مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
از اخذ  اداره تسليم و پس  اين  به  اعتراض خود را 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 
صادر  مالكيت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 
از  مانع  مالكيت  سند  صدور  ضمنا  شد.  خواهد 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد 
واماک گراش              م/الف/۵۰۸

پر  ته  زني  ساچمه  لول  یک  سالح   حمل  مجوز 
كاليبر 12   مدل   كوسه  ساخت روسيه   به شماره 
مجوز   013217410763  و شماره   09045614 سالح  
شماره  به  بارون  فرزند  اسمعيل پور  اسمعيل  بنام  
مفقود    1348/10/06 متولد      2510879359 ملي 

شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. شده
قود

مف
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زعفران  آن  به  گاهی  كه  است  طايی  زرد  ادويه   يک  زردچوبه 
خيلی  كنترل  در  مهمی  نقش  زردچوبه  ميگويند.  نيز  هندی 
بد هضمی و سندرم رودهی  آرتريت،  از جمله  دارد،  بيماريها  از 
تحريک پذير.برای اينكه بيشترين بهره را از زردچوبه ببريد، بايد 

آن را با ادويه ديگری تركيب كنيد: فلفل سياه!
زردچوبهوفلفلسياه:يکجفتايدهآل!

فلفل سياه هم خواص خاص خودش را برای سامتی دارد. اين 
ادويهی معروف و تند و پُرطرفدار از گياه فلفل سياه تهيه می 
شود و عاوه بر خوش طعم تر كردن غذا، كاربرد پزشكی نيز دارد. 
ضمناً فلفل سياه به عنوان يک نگهدارنده نيز به كار ميرود و در 

عطرسازی نيز مورد استفاده است.
آنتی  و  ضدالتهابی  خواص  دارای  زردچوبه  مانند  سياه  فلفل 
های  بيماری  كنترل  در  شده  باعث  همين  و  است  اكسيدانی 
مؤثر  و  مفيد  آزاد،  های  راديكال  های  آسيب  كاهش  و  التهابی 
باشد. حاال چرا بايد زردچوبه و فلفل سياه را مخلوط كنيد؟ زيرا 
و  بيشتری جذب كند  بدن كمک ميكند كوركومين  به  پپرين 
اين چيزی است كه يافته های علمی نشان دادهاند. مطالعه ای 
دريافته تركيب ۲۰ ميلی گرم پپرين با ۲ گرم كوركومين، مقدار 
كوركومين جذب شده در بدن را تا ۲۰۰۰ درصد افزايش ميدهد. 

پپرين جذب خيلی از مواد مغذی را با جلوگيری از فعاليت آنزيم 
متابوليزكننده  آنزيم های  افزايش می دهد.  متابوليزكننده  های 
آنزيم هايی هستند كه برای تجزيه  داروها، غذاها و ساير مواد 

به كار می روند.
بهتريننسبتبرایترکيبزردچوبهبافلفلسياه

بهترين نسبت برای تركيب زردچوبه با فلفل سياه نسبت ۴ به ۱ 
است. بدين ترتيب كه يک قاشق چايخوری پودر زردچوبه تازه را 
با يک چهارم قاشق چايخوری پودر فلفل سياه تازه تركيب كرده 

و از خواص بينظير آنها بهره ببريد.
چندپيشنهادبرایمصرفزردچوبهوفلفلسياه

الته فلفل سیاه و زردچوبه
يكی از ساده ترين راه های مصرف زردچوبه و فلفل سياه، تركيب 
نوشيدنی  اين  ميشود  باعث  كه  است  شير  در  ادويه  دو  اين 
خوشمزه تر هم بشود. عاوه بر زردچوبه و فلفل سياه ميتوانيد از 
زنجبيل، دارچين، فلفل كائن و وانيل نيز استفاده كنيد تا عطر 

و طعمی بسيار دلپذير به الته بدهيد.
نیمرو و املت با زردچوبه و فلفل سیاه

زردچوبه و فلفل سياه را به نيمرو يا املتتان اضافه كنيد و يک 
بايد  پزشک  اگر طبق دستور  بخوريد. ضمناً  صبحانه خوشمزه 

نمک يا قند بسيار كمی مصرف كنيد، با افزودن فلفل سياه و 
زردچوبه، طعم مطبوعی به غذايتان ميدهيد كه كم نمک يا كم 

شيرين بودن آن را پوشش می دهد.
سس ساالد با عطر زردچوبه و فلفل سیاه

به سس ساالدتان با افزودن زردچوبه و فلفل سياه تنوع بدهيد. 
تركيب چنين سسی با آبليمو و روغن زيتون، تركيبی فوقالعاده 

خواهد شد!
منبع:تبيان

روش اول تهیه ترشی انار و لبو
موادالزم:

لبوی پخته و رنده شده ۵۰۰ گرم- دانه انار ۱ 
يا سركه  انار  ليتر- سركه  انار ۱  كيلو گرم-آب 
لبو يا سركه انگور ۱ ليوان- پودر گلپر ۱ قاشق 
غذاخوری-  قاشق   ۲ گشنيز  پودر  غذاخوری- 
سياه دانه ۲ قاشق غذاخوری- پودر فلفل قرمز 

۱ قاشق چايخوری- نمک به مقدار الزم
طرزتهيه:

انار را دانه كرده و با اندازه ۲/۱ قاشق غذاخوری 
به آن نمک اضافه می كنيد.

دانه های انار و نمک را به مدت ۵ تا ۶ ساعت 
نرم  تا  كنيد  نگهداری  ای  بسته  در  ظرف  در 
از  بعد  بپزيد.  با پوست  و  را شسته  لبو  شوند. 
پخت پوست آن را بگيريد و وقتی سرد شد آن 

را رنده كنيد.
انار بريزيد و به مدت  داخل ظرف سركه و آب 
۵ دقيقه بجوشانيد.  ظرف مورد نظر مسی يا 

آلومينيومی نباشد.
لبو و دانه های انار را اضافه كنيد تا دو دقيقه 
زمان  و  برداريد  حرارت  روی  از  بعد  بجوشند. 

دهيد تا سرد شود.
بعد از سرد شدن ادويه ها را اضافه كنيد و در 

ظرف دربسته در يخچال بگذاريد .
اين ترشی بعد از يک هفته قابل استفاده است.

روش دوم تهیه ترشی انار، لبو، سیب
موادالزم:

ماسکمناسببرایآکنه:
 ۲ يا ۳ زرده و سفيده تخم مرغ را از هم جدا 
پاک  گوش  يک  از  استفاده  با  سپس  كرده 
ظرف  در  قبًا  كه  را  مرغ  تخم  سفيده  كن 

بزنيد. به صورتتان  ريختهايد  جداگانهای 
اين  ماندن  اجازه  دقيقه   ۲۰ تا   ۱۵ حدود 
آن  از  بعد  و  بدهيد  را  صورتتان  روی  ماسک 
صورت خود را بشوييد؛ پس از شستن ماسک 
از روی صورت با استفاده از مرطوب كنندهای 
كه مناسب آكنه پوستی است صورت خود را 
تميزترين  از  كن  پاک  گوش  كنيد.  مرطوب 
وسايل بهداشتی بدن به شمار آمده و از پنبه 

يا پدهای آرايشی هم بهتر است.
لکه بردن بين از برای عسل و زردچوبه ماسک

پوستی های
همراه  به  را  زردچوبه  قاشق چای خوری   ۲/۱
ظرفی  در  عسل  خوری  غذا  قاشق   ۲ الی   ۱
ريخته و آنها را تركيب كنيد. پس از زدن اين 
زمانی  گذشت  از  بعد  خود  پوست  به  ماسک 

حدود ۱۰ دقيقه آن را  با آب گرم بشوييد.
ماسکليمووموز

آب  از  قطره   ۱۰ سپس  كنيد  له  را  موز  يک 
ليمو با يک قاشق چای خوری روغن زيتون را 
به آن اضافه كنيد. بعد از گذشت ۱۵ دقيقه 
از گذشتن ماسكی كه روی صورتتان گذاشته 

ايد آن را با آب گرم بشوييد.

روان  و  سرد  آب  از  ماهی  شستشوی  در   )۱
استفاده كنيد.

۲( برای خروج ماهی از حالت انجماد هيچوقت 
روش،  نكنيد.)بهترين  استفاده  گرم  آب  از 
در  ويا  آزاد  هوای  در  منجمد  ماهی  قراردادن 

مسير جريان آب سرد می باشد(
برطرف  جهت  ماهی  كردن  پاک  از  بعد   )۳
نمودن بوی ماهی ،دستهای خود را با مخلوطی 

از آبليمو ونمک بشوييد.
۴( مصرف ادويه جات وخواباندن ماهی درپياز 
ويا چند حبه سير رنده شده روی گوشت ماهی 
باعث از بين بردن بوی مخصوص آن می شود.

هنگام  ماهی  بوی  نمودن  برطرف  جهت   )۵
ليمو  يا  پرتقال  پوست  كمی  طبخ،سوزاندن 

عمانی در آشپزخانه بی تاثيرنيست.
۶( استفاده از آبليمو يا آبغوره در پخت وپز ماهی 
طعم ومزه آن را برای كودكان خوشايند می كند.

لوازم و کامپيوتر های کثيفی کردن 1-پاک
جانبی:

دستگاه  ساير  و  فكس  دستگاه  چاپگر،  رايانه، 
اگر  كرد  خواهند  كار  بهتر  خانگی  اداری  های 
شما گرد و غبار آنها را تميز كنيد. قبل از شروع 
به تميز كردن، اطمينان حاصل كنيد كه تمام 
تجهيزات شما خاموش است. حاال سركه سفيد 
و آب را در يک سطل مخلوط كنيد. يک پارچه 
تميز را در محلول خيس كنيد .هرگز از اسپری 
استفاده نكنيد؛ با اين كار مايع را وارد مدارها می 
كردن  پاک  به  شروع  دستمال  با  كنيد. سپس 
از پنبه فضاهای تنگ )مانند  با استفاده  كنيد. 

اطراف كليد های صفحه كليد( را تميز كنيد.
مبلمان روی بر مايعات و آب های لکه از -2

خالصشويد:
و  آب  باقيمانده  های  لكه  كردن  پاک  برای 

لبو ۵ عدد- سيب ۳ عدد- انار ۲ عدد- سركه به 
ميزان الزم- شكر به ميزان دلخواه

طرزتهيه:
لبوی خام را پوست كنده و رنده كنيد. سركه 

به ميزانی اضافه كنيد كه روی لبو را بگيرد.
لبو و سركه را روی حرارت مايم گذاشته و اجازه 
مارماالد  حالت  شبيه  شكلی  تا  بجوشد  دهيد 
حاصل شود. سيب را پوست كنده و رنده كنيد 
سپس  كنيد.  اضافه  شده  جوشيده  لبو  به  و 

شكر را به ميزان دلخواه اضافه كنيد.
شيرينی اين ترشی سليقه ای است برخی آن را 
خيلی ترش و برخی شيرين تر ميل می كنند.

كه  و كمی  كنيد  اضافه  كم  كم  را  پس شكر 
شما  ذائقه  طبق  اگر  كنيد.  مزه  خورد  جوش 
هنوز ترش بود می توانيد شكر بيشتری اضافه 
كنيد.اين مخلوط را كنار گذاريد تا سرد شود. 

انار را دانه كنيد.
بعد از سرد شدن مخلوط باال، دانه انار را بصورت 
خام اضافه كنيد. بگذاريد چند روزی در شيشه 
در بسته بماند تا مواد ترشی مزه ها را به هم 

داده و در اصطاح جا بيفتد.
نکته:

ميكنيد،  استفاده  ترشی  اين  برای  كه  اناری 
نبايد مغز دانه های آن سفت باشد. در اينصورت 
در ترشی خوشايند نيست! می توانيد شكر را 
كمتر بريزيد و به جای آن ترشی انار را با نمک 

درست كنيد.

ماسکآبرسانخياروآلوئهورا
ريخته  كن  مخلوط  در  را  خيار  يک   ۲/۱
 ۲ آن  به  سپس  بكنيد(  نيز  رنده  )ميتوانيد 
اضافه كرده   ورا  آلوئه  از ژل  قاشق غذا خوری 
 ۳۰ حدود  را  ماسک  كنيد.  تركيب  خوب  و 
از آن  دقيقه بر پوست خود قرار داده و پس 

با آب بشوييد.
ماسکضدچروک

كرده  ميوه جدا  از  را  آووكادو  دو  ابتدا هسته 
غذاخوری  قاشق  دو  با  را  گوشتی  قسمت  و 
عسل  غذاخوری  قاشق  يک  و  كاكائو  پودر 
اين ماسک و پس  از زدن  بعد  تركيب كنيد. 
با آب گرم  را  آن  ۲۰ دقيقه  از گذشت حدود 

بشوييد.

بنام  ای  وسيله  از  ماهيان  گيری  فلس  در   )۷
فلس پاک كن )همانند برس با ميله های زبر 

ومحكم( استفاده كنيد.
فلس  شدن  پراكنده  از  جلوگيری  جهت   )۸
مجاور  را  ماهی  آشپزخانه  محوطه  در  ماهی 
پاک  به  واقدام  دهيد  قرار  آب  پراز  ای  قابلمه 

كردن فلسها نماييد.
۹( در بريدن باله ها وشكم ماهی بهتر است از 

قيچی مخصوص استفاده كنيد.
۱۰( برای جدا كردن تيغ های درشت ماهی , 
باز كردن ماهی  امعاء واحشاء و  از تخليه  پس 
به  را  به استخوان ها  از پشت، غشاء چسبيده 
كمک چاقو آزاد نموده وبا كشيدن ستون مهره 
ها كليه استخوان های متصل به ستون مهره را 

ميتوان جدا نمود.
۱۱( برای جدا كردن تيغ های ريز ماهی , پس 
از آب پزكردن آن با كمک چنگال می توان اين 

روغن  و  سركه  چوبی،  مبلمان  روی  بر  مايعات 
زيتون را با هم مخلوط كنيد و آن را با يک پارچه 
يک  از  و  بكشيد  چوبی  محصوالت  برروی  نرم 
پارچه ديگر برای براق كردن آن استفاده كنيد.

برای برای پاک كردن لكه های باقيمانده آب و 
مايعات بر روی مبلمان چرمی يک اسفنج را در 

وپخته  خالص  گوشت  وبا  نمود  جدا  را  تيغها 
تهيه خوراكهای خوشمزه  به  اقدام  ماهی  شده 
كباب  كوفته,  كوكو,  شامی,  )كتلت,  قبيل  از 

كوبيده, استانبولی پلو و...( كرد.
داغ  كامًا  روغن  در  را  ماهی  كنيد  سعی   )۱۲
وفراوان سرخ كنيد. اينكار باعث عدم چسبيدن 
ماهی به ظرف و بهتر پخته شدن همه قسمتها 

می شود.
۱۳( جهت جلوگيری از چسبيده شدن ماهی به 
ماهيتابه قطعات ماهی را در مخلوطی از تخم 
مرغ هم زده ،آرد ،نمک و ادويه غلطانده ،اقدام 

به طبخ نماييد.
طرف  از  ابتدا  را  ماهی  قطعات  هيچوقت   )۱۴
شدن  جمع  باعث  اينكار  نكنيد.  سرخ  پوست 
طرف  شود،اول  می  ماهی  گوشت  های  تكه 
گوشتی ماهی را سرخ كنيد بعد طرف ديگر را.

نفوذ  اگر ماهی را درسته می پزيد جهت   )۱۵
به داخل بدن ماهی چند برش  حرارت وروغن 

عرضی در دو طرف بدن ماهی ايجاد نماييد.
۱۶( جهت پوست گيری ماهی ۲ شكاف عرضی 
،۲شكاف  ماهی  بدن  روی  ها  برانشی  نزديک 
در  متر  سانتی  يک  حدود  فاصله  به  طولی 
در  طولی  شكاف  و۲  پشتی  های  باله  طرفين 
نماييد،  ايجاد  باله های شكمی ماهی  طرفين 
برش  قسمت  در  خود  انگشت  كمک  به  آنگاه 
كه  كنيد  آزاد  طوری  را  ماهی  پوست  عرضی 
دم  طرف  به  سر  از  را  ماهی  پوست  بتوانيد 
تكرار  نيز  ديگر  طرف  برای  را  اينكار  بكشيد 

كنيد.

سركه سفيد خيس كنيد و روی مبل بكشيد.
3-رنگقالیخودرابازيابیکنيد:

اگر رنگ قالی شما بر اثر پا خوردن زياد كدر و 
سايه دار شده است، يک فنجان سركه سفيد را 
در ۴ ليتر آب حل كنيد و يک جاروی تميز را 
قالی  يا  فرش  روی  و  كنيد  خيس  محلول  در 
خود آنرا بكشيد.از اين محلول برای تميز كردن 
كفپوش يا پاركت هم می توانيد استفاده كنيد.

4-پنهانکردنخطوخشپارکتچوبی:
اگر خط و خشی رو پاركت شما باشد ، ناخودآگاه 
اين  رفع  كرد.برای  خواهد  جلب  را  شما  توجه 
و  بجوشانيد  باهم  را  يد  و  و خشها سركه  خط 

با استفاده از قلم موی كوچک آن را بپوشانيد.
نكته: استفاده از يد بيشتر برای چوب های تيره 

تر و سركه بيشتر برای سايه های روشن تر.
۵-رفعاثرمومشمع:

اگر موم شمع ذوب شده بر روی مبلمان چوبی 
باقی ماند، تا جای ممكن شمع را با سشوار گرم 
كنيد و با دستمال آن را پاک كنيد.سپس آب و 
سركه را بطور مساوی تركيب كنيد و باقيمانده 
موم شمع را با پارچه خيس شده در آن پاک كنيد.

طرز تهیه دو نوع ترشی خوشرنگ پايیزی

مفیدترين ماسک های خانگی  دست ساز

کاربردهایمفيدسرکهدرخانهداريتوصیه های الزم در آماده سازی و طبخ آبزیان

موادالزم
: ۵۰۰ گرم- آب  : ۸۵۰ گرم- شكر  تازه  خرمالو 

ليمو تازه : ۲۰۰ ميلی ليتر
طرزتهيه

خرمالوها را خرد كرده و پوست شان را جدا كنيد.
قابلمه  درون  و  كنيد  له  چاقو  با  را  ها  خرمالو 

بريزيد.قابلمه را روی گاز و شعله كم بگذاريد.
شكر را آرام آرام اضافه كرده و هم بزنيد تا شكر 

موادالزم:
پاستا ۳۰۰ گرم - روغن زيتون    ۱ قاشق  - سينه 
مرغ پخته ۲ عدد- پنير موزارال ۱ قاشق  - پنير 
پيتزا رنده شده ۱ قاشق  - جعفری خرد شده به 
ميزان دلخواه- نمک، فلفل به ميزان الزم- پياز 
قاشق   ۳ خرد شده  سير  عدد-   ۱ شده      خرد 

 - رب گوجه فرنگی ۱ قاشق  - گوجه 
خرد شده ۶ عدد- آب مرغ    ۲ ليوان 

طرزتهيه:
پاستا را طبق دستور در آب و نمک 
كنار  و  كنيد  آبكش  و  بجوشانيد 
و  ريخته  تابه  در  را  روغن  بگذاريد. 
تفت دهيد. سير خرد  آن  با  را  پياز 
شده را اضافه كرده و تفت دهيد. رب 
گوجه فرنگی و نمک و فلفل را هم 
اضافه كنيد. آب مرغ را ريخته و اجازه 
دهيد اين تركيب به مدت ۱۰ دقيقه 
و  شده  خرد  و  پخته  مرغ  بجوشد. 
اضافه  را  شده  خرد  فرنگی  گوجه 
كنيد. به مدت ۱۰ دقيقه اجازه دهيد 

و  درخشش  شما  نقره  جواهرات  و  ظروف  اگر 
زيبايی خود را از دست داده، با اين ترفندها به 

راحتی می توانيد  آنها را براق و زيبا كنيد.
آبليمو+شيرخشک

نقره را به مدت يک شب در محلول يک قاشق 
غذاخوری آب ليمو ، يک دوم فنجان آب و يک 
نقرههای  تا  دهيد  قرار  شيرخشک  فنجان  دوم 

خود را مثل روز اولشان نو كنيد.
ورقآلومينيم

جوش  غذاخوری  قاشق  يک  و  آب  ليتر  يک 
آلومينيم  ورق  تكه  يک  همراه  به  را  شيرين 
بيشتر  يا  ثانيه  به مدت ۱۰  را  نقره  بجوشانيد. 
در آن قرار دهيد و سپس خارج كنيد. اگر احياناً 
غليظی  است، خمير  مانده  مات  نقره همچنان 
با يک چهارم فنجان جوش شيرين و دو قاشق 
با يک اسفنج مرطوب روی  آب درست كنيد و 
نقره قرار دهيد؛ سپس آن را شست و شو دهيد 

و خشک كنيد.
پودرماشينلباسشويی

يک كاسه متوسط را با ورق آلومينيم بپوشانيد 
قاشق  يک  كنيد.  پر  داغ  آب  با  را  آن  درون  و 
غذاخوری پودر لباسشويی را در آب حل كنيد. 

مقداری خميردندان را روی پارچه ای بزنيد و بر 
بخش های تيره نقره بكشيد. سپس بخش هايی 
خشک  و  پاک  را  شده  تميز  خميردندان  با  كه 

كنيد تا درخشش آن را با چشمان خود ببينيد.
شيشهپاککن

شيشه پاک كن را روی پارچه يا مسواكی اسپری 
استفاده  نقره  كردن  تميز  برای  آن  از  و  كرده 

كنيد. 
نرمکنندهمو

برای جلوگيری از سياه شدن نقره نيز ميتوانيد 
مقداری نرم كننده مو را روی نقره تميز بماليد و 

بگذاريد خشک شود.

و خرمالو ها كاما مخلوط و شكرها حل شوند.
حال آب ليموی تازه را اضافه كرده و هم بزنيد.

بگذاريد برای حدود  ۴۰ دقيقه روی شعله متوسط 
باشد تا به جوش بيافتد.

بعد از اين كه مايع به غلظت دلخواه تان رسيد 
شعله را خاموش كرده و صبر كنيد تا خنک شود.

در انتها مربا را درون شيشه ها بريزيد و در يخچال 
نگهداری كنيد.

با هم مخلوط شوند. حاال شعله  كاما  مواد  تا 
پيتزای  پنير  موزارال،  پنير  و  كرده  خاموش  را 
رنده شده و جعفری را اضافه كنيد تا زمانی كه 
پنيرها ذوب شوند. در صورت نياز می توانيد آب 
بيشتری به سوپ اضافه كنيد. سپس پاستا را به 

سوپ اضافه كرده و آن را ولرم سرو كنيد.

نقره را به مدت يک دقيقه در آب قرار دهيد و 
سپس شسته و خشک كنيد.

سسگوجهفرنگی
مقداری سس گوجه را روی حوله بريزيد و آن را 
نقره كه سياه شده است  از  روی قسمت هايی 
بماليد. اگر با اين كار نقره براق نشد بخشهای 
سياه را به مدت ۱۵ دقيقه با سس بپوشانيد و 
سپس با يک پارچه نرم تميز كرده، شست و شو 
داده و خشک كنيد. ميتوانيد برای تميز كردن 

درزها از مسواک نرم استفاده كنيد.
نشاستهذرت

ميتواند  آب  و  ذرت  نشاسته  از  حاصل  خمير 
اين  بازگرداند.  شما  های  نقره  به  را  درخشش 
قرار  نقره  روی  مرطوب  پارچه  يک  با  را  خمير 
دهيد. فرصت دهيد تا خشک شود و سپس با 

يک حوله زبر آن را تميز كنيد.
ژلضدعفونیکنندهدست

ژل آنتيباكتريال ضدعفونی كننده دست نه تنها 
دهنده  جا  بلكه  ميكند  مبارزه  ها  ميكروب  با 
اين  از  است. چند قطره  نقره  برای  عالی  بسيار 
ژل را روی پارچه نرمی بريزيد و بخش های سياه 

شده نقره را با آن تميز كنيد.
خميردندان

گچ
می توانيد چند قلم گچ را در قفسه يا كشويی 
كه آن ها را نگهداری می كنيد بگذاريد. گچ ها 
رطوبت را به خود جذب و از سياه شدن نقره ها 

جلوگيری ميكند.
سرکه

با قرار دادن نقره های خود در محلول يک دوم 
فنجان سركه سفيد و دو قاشق غذاخوری جوش 
ميتوانيد  نيز  ساعت،   ۳ تا   ۲ مدت  به  شيرين 
خود  جواهرات  به  را  درخشندگی  و  جلوه 
بازگردانيد. پس از اين مدت آن ها را با آب سرد 
شست و شو دهيد و به طور كامل خشک كنيد.

سوپمرغوپاستامرباخرمالو،يکمرباپاييزی

زيورآالتنقرهسياهشدهراچگونهتميزکنيم؟

ايندوادويهراباهمترکيبکنيدمعجزهميکند
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صف

برای  شما  از  پارس  موزه  تابلوی  كوچه،  ميان  در 
راه  می كند.  دعوت  زيبا  باغی  و  عمارت  از  بازديد 
قديمی  كاشی های  روی  بر  و  می دهيد  ادامه  را 
را  گوشه ای   ۸ عمارت  می گذاريد.  قدم  باغ  كف 
می بينيد كه به عمارت كاه فرنگی معروف است. 
اينجا همان موزه پارس شيراز است. باغی زيبا به 
باغ های  از مهم ترين  اندازه ۷۷۰۰ متر كه به يكی 
شيراز تبديل شده است. در دو طرف اين عمارت، 
آن  دور  تا  دور  كه  گرفته  قرار  قديمی  حوض  دو 
را با گلدان های شمعدانی تزيين كردند. كمی كه 
دقت می كنيد می بينيد عمارت بر روی سكويی به 

ارتفاع۱/۵  متر ساخته شده است.
در  كه  عمارت  متقارن  و  دست  يک  كاشی كاری 
دو ضلع آن، شكارگاه و دو ضلع ديگر آن، حكايت 
داستان تخت سليمان نقاشی شده، جلوه زيباتری 

به اين مكان بخشيده است.
اثر  سه  به  توجه تان  می چرخيد،  كه  محوطه  در 
تاريخی جلب می شود كه تاريخچه آن، روی كارت 
كه  اثر  اولين  است.  نوشته شده  اثر  كنار  كوچک 
نيز  ديگر  طراحی های  در  را  نقش  اين  احتماال 

و به فضای باغ وارد می شويد. با گلكاری ها و نمای 
دل انگيزی كه گرمای شيراز را به جانتان دلچسب 
تداعی  برايتان  را  پارک  فضای  بيشتر  می كند، 
می كند. از مسير پر درخت به سمت موزه پارس 
زيبايی شان  كه  درختانی  انبوه  می شويد.  هدايت 
شما را به وجد آورده، به عنوان آثار باستانی با اسم 
درختان كهن به ثبت رسيده است. پس از همان 

ابتدا دوربين تان را برای عكاسی آماده كنيد.
تاريخچه موزه پارس شیراز

زنديه  از  قبل  دوره  به  متعلق  می بينيد  كه  باغی 
باغ  شكل  به  را  جا  آن  زند  خان  كريم  اما  است 
درآورده و حصار كشی كرده است. جايی كه قدم 
گذاشتيد، روزگاری محل رفت و آمد و مهمانی های 
ضلعی  چند  عمارت  بود.  شهر  سفيران  و  بزرگان 
باغ می بينيد،  انگيزی كه در ميان  زيبا و حيرت 
به دستور كريم خان زند ساخته شده است. البته 
داشته  بيشتری  باغ وسعت  اين  گويا  تاريخ،  طبق 
كه به مرور زمان، قسمت هايی از آن تخريب شده 
است. موزه در سال ۱۳۱۵ به ثبت آثار ملی ايران 
درآمده است. اين موزه كه در عمارت كاه فرنگی 
قرار گرفته است تا سال ۱۳۵۰ فعال بوده و پس از 
آن طی ده سال مرمت، بسته می ماند و در دوباره 

در سال ۱۳۶۰ بازگشايی می شود.
اشیاء و آثار موجود در موزه پارس شیراز

در شاه نشين شرقی، آرامگاه كريم خان را می بينيد. 
قبر كريم خان زند، يک بار توسط آقا محمد خان 
قاجار در سال ۱۳۰۶ نبش قبر شد و استخوان های 
كريم خان را به كاخ گلستان منتقل كردند. البته 
اين مرد  اول دوباره استخوان های  در زمان پهلوی 

بزرگ به موزه پارس برگردانده شد.

مجسمه قديمی جلب می شود كه متعلق به دوره 
ساسانيان است و در داراب فارس آن را پيدا كردند.

فضای داخلی موزه پارس
چيزی كه در اين موزه توجه تان را جلب می كند، 
نقش و نگاری است كه هنر ايرانی را به طور كامل 
در  كه  ورودی  چهار  از  است.  كشيده  تصوير  به 
می توانيد  است،  گرفته  قرار  عمارت  ضلع  هشت 
به طور كامل سنگ  موزه  موزه شويد. داخل  وارد 
فرش شده است. گنبد كاشی كاری كه در سقف 
كار شده است، توجه تان را از همان بدو ورود جلب 
می كند. زاويه عكاسی را در اينجا بايد به گونه ای 
تاريک  نيمه  فضای  به  توجه  با  كه  كنيد  تنظيم 
كه  چرا  نيفتد.  تاريک  عكس هايتان  موزه،  داخل 
عكاسی  حين  نمی توانيد  موزه،  قدمت  بخاطر 
فلش بزنيد. يک آب نمای سنگی از جنس مرمر 
در وسط موزه قرار دارد كه اگر در زمان بازديدتان 
روشن باشد، فضای داخل موزه را خنک تر می كند.

در اين تاالر مركزی چهار اتاق شاه نشين وجود دارد 
است.  كرده  اضافه  عمارت  و شكوه  زيبايی  به  كه 
طاق های زيبای عمارت همگی طرحی از گل و بته 

كه  است  خورشيد  آزاره  سنگ  نقش  باشيد  ديده 
دو شير روی آن به تصوير كشيده شده است. اين 
سنگ متعلق به زمان قاجاريان است.بنای ديگری 
است كه  استوانه ای  مانده، سنگ  تاريخ جا  از  كه 
متعلق  و  است  نوشته شده  رامگرد  تاريخ  آن  روی 
به سال ۵۹۰ هجری قمری است.و اما توجه تان را 
محوطه  در  شاهنشاهی  سنگی  اثر  بزرگترين  به 
جلب می كنيم. سنگ های آزاره كاخ خورشيد كه 
متعلق به دوران قاجاريه است. تصوير اين سنگ ها، 
تصويری از پهلوانان ايرانی است كه گرز به دست 

به شما خيره شدند.
موزه پارس شیراز كجاست

چشم  به  تابلويی  شيراز،  زند  شهره  خيابان  در 
پارس(  نظر)موزه  باغ  نام  آن  روی  كه  می خورد 
سرسبزی  باغ،  بيرون  همان  از  است.  شده  حک 
نارنج، توجه تان  بهار  به فلک كشيده  درختان سر 
را جلب می كند. دور تا دور باغ با نرده های فلزی 
حصار كشی شده است. وارد باغ كه می شويد، در 
مقابل تان يک آب نمای سه طبقه ای توجه تان را 
جلب می كند. از سه پله ابتدای ورودی پايين رفته 

هنر  نگار  و  نقش  موزه،  به  ورودتان  ابتدای  از 
اين  در  مانده  جا  به  آثار  از  يک  هر  در  را  ايرانی 
می بينيد  كه  كرد.موزه ای  خواهيد  تماشا  موزه، 
گذشته  دوره های  در  تاريخی  آثار  نگهداری  محل 
چهارم  هزاره  به  قدمت شان  كه  آثاری  است.  بوده 
پس از مياد هم می رسد. وسايلی نظير قلمدان، 
قاب های كتيبه دار، جعبه های آرايشی كه همگی 
با  با نقش و نگارهای سنتی و  به صورت الكی و 
ظرافت ساخته شدند. در اينجا شمشير كريم خان 
زند را نيز می بينيد كه با شعر »اين تيغ كه شير 
است.سپر  شده  تزئين  است...«  نخجير  فلكش 
زره  نوشته شده،  آن  روی  قرآن  از  آياتی  كه  فلزی 
زنجير، انواع سكه، ظروف برنجی و قليان طاكوب، 
كوزه  و  خمره  سفالی،  كاسه  قديمی،  مفرغ  ظرف 
ديگر  عتيقه  آثار  از  بسياری  و  قرمز،  منقاری  لوله 
اثر  مهم ترين  می شود.اما  نگهداری  موزه  اين  در 
نهم  قرن  در  كه  كه  است  من  هفده  قرآن  موزه، 
با  تيموری،  شاهرخ  بن  ابراهيم  سلطان  دست  به 
شده  خوشنويسی  دانگ   ۳ قلمی  و  زيبا  خطوط 
است. از آن جهت به اين قرآن هفده من می گويند 
اندازه  به  قرآن  اين  برگ  هر  معتقدند  بسياری  كه 
از  قرآن  اين  حاشيه  است.  كيلوگرم(   ۵۱( من   ۱۷
شده  نقاشی  تاريخ،  مختلف  افراد  يادگاری  و  مهر 
است.تابلوی ديگری كه توجه تان را جلب می كند، 
تابلوی طلسمی با حروف ابجد است كه به زمان 
قاجاريان برمی گردد. در طاق عمارت تابلوی نقاشی 
نصب شده كه تصوير حافظ و شاخه نباتش است 
اما  است.و  ميرمصور  معاصر،  نقاش  به  متعلق  و 
است  شيرازی  صدرالدين  به  متعلق  بعدی  تابلوی 
كه كريم خان زند را به تصوير درآورده است.در بين 
آثار تاريخی موزه كه می چرخيد، توجه تان به يک 

دارند كه با خطوط اسليمی روی آن ها كار شده 
است. گويا آقا محمد خان قاجار عاوه بر آرامگاه 
كريم خان زند، به نقاشی های اين عمارت هم رحم 
محمد  استاد  دست  هنر  با  البته  كه  بود  نكرده 
باقر جهانميری دوباره به سبک زنديه بازسازی و 
روی  نقاشی   در  كه  كيفيتی  تفاوت  نقاشی شد. 
آن  به  می كنيد  مشاهده  عمارت  اين  در  ديوار 
بخشی   ۱۳۶۴ و   ۱۳۴۵ سال  در  كه  است  دليل 
از سقف شاه نشين اليه برداری شد تا نقاشی های 
شود.۱۰  مشخص  زنديه،  دوره  از  مانده  جا  به 
نقاشی در ديواره تاالر اصلی به چشم می خورد كه 
افشار، حكايت شيخ  شاه  نادر  صحنه های جنگ 
صنعان و دختر ترسا، داستان يوسف و زليخا، و 
شده  كشيده  تصوير  به  خانه  مكتب  از  تصويری 
است. در بين هر شاه نشين يک اتاق زاويه قرار 
گرفته است كه از همه زيباتر اتاقی است كه در 
ضلع شمال شرقی قرار دارد. در اين اتاق مقرنس 
كاری و نقاشی های متفاوتی كار شده و ازاره های 
بازسازی  بدر،  استاد  هنر  با  و  مرمر  سنگ  از  آن 

شده است.

موزهپارسشيراز؛قديمیترينموزهشيراز

مورين ساحلی خط روی پياده مسير
- )Moraine Lake Shorel ine Trai l(

آلبرتا،بانف)Banff(،کانادا
ترين  از خيره كننده  بانف يكی  پارک ملی 
يكی  مورين  درياچه  و  است  جهان  مناطق 
باشد  می  روی  پياده  برای  مهم  مناطق  از 
و با منظره سورئال و آب های فيروزه ای و 

 Ten( قله ميان دره ده  يخ زده خود كه در 
Peaks( واقع شده است، همه را شگفت زده 
می كند. با استفاده از خط ساحلی درياچه 
صورت  به  را  مسير  اين  توانيد  می  مورين، 
ميان  از  روی  پياده  با  كنيد.  تجربه  مجازی 
و در  امتداد ساحل شرقی  و در  اين مناظر 
انتهای شمال درياچه، نمای كاسيكی از قله 
های چشمگير را كه بر فراز اين درياچه گوهر 
مانند قرار گرفته اند، مشاهده خواهيد كرد. 
اين مسير با سفر در ميان جنگل آغاز می 
شود و از تعدادی پل عابر پياده روی رودهای 

بكر با مرزهای خزه ای عبور می كند.

درياکنار ،)Cannon Beach( کانن ساحل
)Oregon Coast( اورگان

يكی  اورگان،  ناهموار  ساحل  در  روی  پياده 
تماشای  ساحلی،  نوارهای  گيرترين  نفس  از 
يک  در  ويژه  به  را  نشدنی  فراموش  مناظر 
پياده  اين  و  كند  می  تضمين  آفتابی  روز 
ساحلی  روی  پياده  مسير  در  مجازی  روی 
بهترين  از  يكی   )Indian Beach( ايندين 
شمال  در  كه  مسير  اين  است.  مسيرها 

 Ecola( اكوال  ايالتی  پارک  در  كانن  ساحل 
State Park( واقع شده است، شما را از ميان 
درختان صنوبر بلند، سرخس ها و فضاهای 
امتداد ساحل  سرسبز ديگر و همچنين در 
می برد تا بتوانيد منظره های خيره كننده 
از جمله صخره  ای،  از تشكيات صخره  ای 
نمادين هايستک )Haystack Rock( كه از 
دل اقيانوس آرام بيرون آمده است را ببينيد. 
انگيز  اين مسير مناظر شگفت  در هر پيچ 

بسياری وجود دارد. 

 K ruger Nat ional( کروگر  ملی پارک
Park(،آفريقایجنوبی

سر  در  را  سافاری  يک  رويای  كسی  چه 
است؟ نداشته 

پياده  مسير   ۱۷۰ از  بيش  دانيد  می  آيا   
ملی  های  پارک  در  كاوش  برای  روی 
آن  طبيعی  منابع  و  جنوبی  آفريقای 

وجود دارد؟
محبوب  ملی  پارک  شامل  ها  مكان  اين   
حيات  مناطق  بهترين  از  يكی  كروگر، 

وحش در جهان است.
مسير  اين  در  واقعا  شما  كه  حالی  در 
توانيد  می  ولی  نداريد،  قرار  روی  پياده 
وحش  حيات  انواع  بهترين  از  برخی 
آبی،  اسب  زرافه،  جمله  از  قاره  اين  در 
فيل،  يعنی  بزرگ  حيوان  پنج  و  يوزپلنگ 
گاوميش  و  شير  پلنگ،  سياه،  كرگدن 

كنيد. تماشا  را  كيپ  های 

 Grand Canyon( کنيون  گرند ملی پارک
Nat(،آريزونا ional Park

 South( جنوبی  كيباب  روی  پياده  مسير 
ترين  محبوب  از  يكی   )Kaibab Trai l
مسيرهای پياده روی در گرند كنيون است 

كه در حاشيه جنوبی آن واقع شده است.
يازده  از  بيش  مسافتی  برای  مسير  اين 
كيلومتر امتداد می يابد و در هنگام بازگشت 
است.اما  ارتفاع  كيلومتر   ۱,۵ دارای  تقريبا 
باشيد  موضوع  اين  نگران  كه  نيست  نيازی 
از  بردن  لذت  هنگام  ديگری  شخص  زيرا 
اين  دهد.  می  انجام  را  كوهنوردی  مناظر، 
مسير شامل چندين دورنمای ۳۶۰ درجه و 
يک نمای نزديک از ديوارهای دره است، كه از 
گرانيت دگرگون شده باستانی و مواد معدنی 
انگيزی  حيرت  طرز  به  و  اند  شده  تشكيل 
رنگارنگ می باشند و شامل طيف وسيعی از 

رنگ های قرمز و بنفش می شود. 

 Prairie( ردوودز کريک پريری ايالتی پارک
Creek Redwoods State Park(،کاليفرنيا

پارک ايالتی پريری كريک ردوودز، بخشی از 
امتداد  در  ردوودز  ايالتی  و  ملی  های  پارک 
ساحل شمالی كاليفرنيا، محل جنگل های 

زيبا با درختان غول پيكر است.
يک سفر مجازی شما را به مسير پياده روی 
James Ir( می برد  v ine Trai l( جيمز ارواين
روی  پياده  مسيرهای  بهترين  از  يكی  كه 

برای تماشای درختان غول پيكر است.
از  قديمی  جنگل  يک  ميان  از  مسير  اين 
درختان عظيم و از روی پل ها و پياده روهای 
چوبی می گذرد و به قلب اين اكوسيستم 

 Fern(  دلربا می رود. در انتها، فرن كنيون
Canyon( قرار دارد، كه دره ای با شكوه با 
از  پوشيده  های  ديواره  با  و  متر   ۱۵ عمق 

سرخس و جويباری آرام است.

 Waimea Beach( وايميا ساحل مسير
Path( مائوئی،هاوايی

در  را  گرمسيری  مناطق  به  سفر  رويای 
ترين  محبوب  از  يكی  هاوايی  داريد؟  سر 
به  و  است  ها  آمريكايی  بين  در  مقاصد 
بدون  توانيد  می  مجازی  سفر  اين  لطف 
پرواز بر فراز اقيانوس آرام از آن لذت ببريد.

 )Andaz Maui( از آندز مائوئی اين سفر 
 )Wai lea Beach Path( در تفرجگاه ويليا
شروع می شود و شما را به فيرمونت كيا 
امتداد  در   )Fairmont Kea Lani( النی 
مسير ساحل ويليا می برد. در حالی كه 
امواج به آرامی ماسه ها را در آغوش می 
آسمان  به  سر  نخل  درختان  بين  كشند، 

كشيده قدم بزنيد.
و  بوی گل های معطر  توانيد  تقريبا می 

نسيم دريای نمكی را حس كنيد.

،)Hoh Rain Forest( هو بارانی جنگل
پارکملیالمپيک،واشنگتن

زيباترين  از  يكی  المپيک،  ملی  پارک 
درختان  از  پر  متحده،  اياالت  مناطق 
سبز  گياهی  پوشش  خزه،  از  پوشيده 

آبشارهای بی شمار است. و 
های  جنگل  تنها  از  يكی  محل  اينجا 
نيمكره  در  شده  حفاظت  معتدل  بارانی 
شمالی، جنگل بارانی هو می باشد و با 
است  ممكن  مسير  اين  در  روی  پياده 
خيالی  سرزمين  يک  وارد  كنيد  تصور 

ايد. شده 
به  نيز  العاده  خارق  مجازی  سفر  اين 

است. انگيز  اندازه شگفت  همان 
در  كه  را  هايی  پری  توانيد  می  آيا 
كنند  می  زندگی  درختان  توخالی  تنه 

كنيد؟ كشف 

جزيرهکودياک)Kodiak Island(،آالسکا

روی  پياده  يک  برای  كه  مسير  اين 
سفری  در  است،  آل  ايده  مجازی 
پارک  درون  به  را  شما  مجازی 
آبركرومبی  فورت  ايالتی  تاريخی 
جزيره  در   )Fo r t  A b e r c r o m b i e (
 ۱۸۲ كه  برد  می  آالسكا  در  كودياک 
ميلر  انتهای  در  را  زمين  جريب 
امتداد  در   )M i l l e r  Po i n t ( پوينت 

دهد. می  پوشش  شرقی  ساحل 
به راحتی  اين فرصتی عالی است كه 
از آخرين مناطق  از درون خانه، يكی 
تجربه  را  متحده  اياالت  وحشی  واقعا 
جنگل  از  مناظری  دارای  كه  كنيد 

است. اقيانوس  و  ها  كوه  انبوه، 

 Athabasca( آتاباسکا طبيعی يخچال
Glacier(،آلبرتا،کانادا

با يک پياده روی مجازی به يخچال طبيعی 
آتاباسكا برويد، جايی كه در نزديكی يكی از 
جاده  است،  جهان  های  جاده  ترين  ديدنی 
Icef( كه در  ields Parkway( آيسفيلد پاركوی
بين پارک های ملی بانف و جاسپر قرار دارد. 
اين مسير شما را به بزرگترين يخچال طبيعی 
معروف به »شش انگشت« كه ميدان يخی را 
تشكيل می دهد و زمانی كوه های راكی كانادا 
را پوشانده بود، هدايت می كند. در اينجا می 
توانيد شاهد تاثيرات تغييرات اقليمی باشيد، 
به طوری كه اين يخچال طبيعی به سرعت 
در حال ناپديد شدن است و بيش از نيمی از 
حجم خود را در ۱۲۵ سال گذشته از دست 
داده است. به بستر صخره ای طبيعی و بدون 
پوششی توجه كنيد، كه در اثر ذوب شدن يخ 
همراه با پيشرفت زندگی گياهی پيشتاز در 

اين سطح باير آشكار شده است.

احتماال افسردگی دوران قرنطينه تا االن شروع شده است و دوست دارید پياده روی كنيد ولی در خانه گير كرده اید. خبر خوب این است كه در 
سراسر دنيا مسيرهای پياده روی وجود دارد كه می توانيد بدون بيرون رفتن از خانه، آن ها را تجربه كنيد. البته هوای تازه ای وجود ندارد، ولی یک 

سفر مجازی به این مقصد بهترین گزینه است. 
نكته: برای دیدن ویدئوهای یوتيوب از وی پی ان استفاده شود.

مسیرهای پیاده روی جذاب
 که می توانید از درون خانه آن ها را کشف کنید



سه شنبه ۱399/۰۸/۰6 - دهم ربیع االول ۱۴۴2 - سال بیست و هشتم - شماره ۱5۸7

6
حه

صف

استفادههایجالبومفيدازبرگهایپاييزی بادورريختنیهاگلدانهایشيکبسازيد

پوديكا يک  ميموزا  گياه  يا  آشتی  و  قهر  گل 
طبيعت  عجايب  جزء  كه  است  حساس  گياه 
خوبی  گزينه  گياه  اين   . شود  می  محسوب 
برگ  و  است  منزل  محيط  در  مراقبت  برای 

های آن بسيار جذاب می باشند .
اين برگ ها با يک لمس كوچک سريعا خود 
قهر  آن  به  اصطاحا  كه  كنند  می  جمع  را 
دقيقه  چند  از  بعد  و  گويند  می  گياه  كردن 

لمس نشدن به حالت عادی برمی گردند. 

مراقبت از گیاه قهر و آشتی
اين گياهان تقريبا به گياهان مربوط به خانواده 
لوبيا ها، نخود ها و عدس ها برمی گردند و 
برگ های اين گياه تقريبا مستطيلی هستند 
كه پرزهای كوچک دارند و سطح آن ها نيز 
دارای حاشيه است كه اين پرزها حساس به 
لمس، حركت و دما هستند و هنگام تحريک 

شدن سريعا خود را جمع می كنند .
رنگ  صورتی  رنگ  به  معموال  گياهان  اين 
پريده ديده می شوند و شكوفه های ريز دارند 
و دانه اين گياهان در صورت كاشته شدن در 

خاک به راحتی جوانه می زند .
نام اين گياه نيز از كشور يونان گرفته شده است .

زير  موارد  شامل  گياه  اين  متداول  های  نام 
می باشد :

گياه حساس - گياه فعال - گياه خجالتی - 
گياه خوابالو - گياه به من دست نزن

زيادی  جذابيت  گياه  اين  جالب  ويژگی  اين 
از  بيش  كه  شرطی  به  دارد،  كودكان  برای 
مراقبتی  راه  تنها   . نكنيد  تحريک  را  آن  حد 
و مهمی كه در مورد اين گياه بايد به خاطر 
داشته باشيد، اين است كه نور و آب كافی به 

آن برسد.
اين گياه معموال دو حركت اصلی را از خود نشان 
می دهد كه يكی از اين حركت ها حالت جمع 
شدگی است كه در مواجهه با لمس، گرما، باد 
اتفاق می افتد و يكی ديگر از حركت  و لرزش 
های اين گياه كه رواج كمتری دارد، اين است 
كه به نور و دمای روزانه واكنش نشان می دهد 
و دوباره جمع می شوند و فردای آن روز با ديدن 
نور دوباره باز می شوند و در واقع ساختاری در 
اين گياه وجود دارد كه عامل همين باز و بسته 

شدن است.

بهترين تركیب خاک گلدان 
اين گياه به خاكی نياز دارد كه بتواند آب را به طور 
مداوم و به اندازه كافی نگه دارد و زهكشی مناسب 
داشته باشد تا در معرض آب زياد دچار ِگل شدگی 
نشود.خاک اين گياه بايد دو قسمت خاک رس، دو 

قسمت زغال سنگ و يک قسمت شن باشد.

انتخاب گلدان مناسب 
برای اين كه از ِگل شدگی خاک جلوگيری كنيد 
، بايد گلدانی را انتخاب كنيد كه دارای زهكشی 
نيز  گلدان  در  ها  ريشه  همچنين  و  باشد  عالی 
نبايد به هم فشار بياورند و بايد سايز مناسبی را 
برای آن انتخاب كنيد. می توانيد از يک گلدان 
به اندازه ۱۳ سانتی متر پهنا برای گلدان جديد 

استفاده كنيد .
كه  باشد  ای  گونه  به  بايد  آشتی  و  قهر  گياه 
از  بيش  و  دارد  نگه  كافی  اندازه  به  را  رطوبت 
حد زود نيز خشک نشود و همچنين می توانيد 
از گلدان هايی استفاده كنيد كه خود بخود به 

گياه آب می دهند .

نور مناسب
كافی  نور  معرض  در  بايد  آشتی  و  قهر  گياهان 
اين گياهان در صورت دريافت  بگيرند كه  قرار 
نكردن نور كافی كم كم بسته می شوند و نمی 

توانند شكوفه بدهند.
اين گياه را در كنار يک پنجره آفتابی قرار دهيد 
كه  هايی  پنجره  و  بگيرد  را  كافی  نور  بتواند  تا 
نور را از سمت شرق دريافت می كنند بهترين 
مكان برای قرار دادن گياه قهر و آشتی می باشد 
سمت  به  نيز  گياه  اين  پشت  كه  است  بهتر  و 

جنوب باشد.

دمای مناسب
 ۳۰ تا   ۲۱ دمای  به  نياز  آشتی  و  قهر  گياه 

محيط  و  تبخير شود  تر  ها سريع  آب  تا  كنيد 
رطوبت بگيرد.

آب دادن
باشند  مرطوب  مداوم  طور  به  بايد  گياهان  اين 
و برای اين كار بايد به طور كامل به خاک آن 
آب دهيد و اجازه دهيد كه رطوبت اضافه از زير 
صبر  بايد  بعدی  دفعه  و سپس  بزند  بيرون  آن 
به  خشكی  حالت  كمی  گلدان  خاک  كه  كنيد 
كامل  خاک  كه  باشيد  مطمئن  اما  بگيرد  خود 
خشک نشده باشد و در واقع نبايد اجازه دهيد 
كه به مرحله خشكی كامل خاک برسيد و ميزان 
آب دادن به گياه بستگی به زمان سال ، وضعيت 

آب و هوا و اندازه گياه دارد.

كود گیاهی
به   ، دارند  نيتروژن  تبديل  توانايی  گياهان  اين 
اين معنا كه می توانند نيتروژن  را كه برای گياه 
در دسترس نيستند به آمونياک و ديگر تركيب 
های نيتروژن تركيب كنند و بايد سعی كنيد كه 
هر دو هفته يک بار هم در فصل بهار، به گياه 
كود گياهی بدهيد تا اين توانايی را حفظ كند .

باالی كود مثل كودهای گياهی گوجه  پتاسيم 
فرنگی برای اين گياه مناسب است و حركت آن 
هم نياز به انرژی دارد كه از اين كودها به وجود 

می آيد و پتاسيم به نوعی سوخت گياه است .

قلمه زدن
برای تحريک رشد گياه بايد آن را قلمه بزنيد كه 
اين كار را از طريق برش ساقه انجام می دهند 
ايد، می  را خريداری كرده  اين گياه  دانه  اگر   .
اما اگر  توانيد آن را به راحتی در خاک بكاريد 

سانتيگراد دارد تا بتواند رشد سالم داشته باشد 
و گل بدهد. همچنين بايد رطوبت كافی به آن 
برسد و گرمای آن نيز مناسب باشد و  اين گياه 

را نزديک پنجره قرار دهيد.

رطوبت باال
قرار  هايی  محيط  در  نبايد  هرگز  گياهان  اين 
بگيرند كه بيش از حد خشک است و همچنين 
اگر  باشد.  كافی  اندازه  به  انها  رطوبت  بايد 
از  توانيد  می  است،  خشک  شما  منزل  محيط 
و  كنيد  استفاده  آن  برای  بخور  دستگاه  يک 
دستگاه  اگر  و  دهيد  قرار  گياه  نزديكی  را  آن 
آن  بار  توانيد چند وقت يک  نداريد، می  بخور 
گرم  كمی  را  محيط  و  كنيد  آب  از  سرشار  را 

خود گياه را داريد و می خواهيد يک گلدان 
كنيد  اضافه  خود  كالكشن  به  را  آن  از  ديگر 

بايد صبر كنيد تا غاف گياه بالغ شود .

آفات و بیماری های رايج
و  شته  كنه،  تريپس،  الود،  آرد  شپشک 
آفاتی  ترين  اصلی  قرمز  عنكبوتی  مايتهای 
حمله  مورد  را  آشتی  و  قهر  گل  كه  هستند 
ويروسی  بيماريهای  همچنين  ميدهند.  قرار 
جدا  شود.  می  بيماری  موجب  گياه  دراين 
از گياهان بيمار بهترين  سازی گياهان سالم 

راه برای جلوگيری از اين مشكل است.
دارند كه شبيه  ای وجود  گياهی  حشره های 
به يک نقطه قرمز هستند و اصلی ترين تهديد 
ممكن برای گل قهر و آشتی محسوب می شوند.

همچنين رطوبت بيش از حد باال نيز می تواند 
قرار  قارچی  های  عفونت  معرض  در  را  گياه 
دهد كه برای جلوگيری از اين مشكات بايد 
گياه را در مكانی قرار دهيد تا جريان هوای 
مكان  آن  در  رطوبت  و  باشد  داشته  خوبی 
محبوس نشود.اين گياهان هيچ گونه اثری از 

سمی بودن را از خود نشان نمی دهند.

علت زرد شدن برگ گل
زرد  گياه  اين  مشكات  ترين  رايج  از  يكی 
در  روی  زياده  كه  است  ان  برگهای  شدن 
عامل  گياه  حد  از  بيش  خشكی  يا  آبياری 
گياه  های  برگ  ريزش  و  شدن  زرد  اصلی 
بهتر  مشكل  اين  از  جلوگيری  برای  ميباشد. 
است توجه بيشتری به دمای نگهداری گل در 

فصل های مختلف داشته باشيد.

برای تزيين منزل خود می توانيد با استفاده از 
وسايل دورريختنی، گلدان های دست ساز شيک 
و زيبا بسازيد و انواع گياهان را در آن ها بكاريد.

ساخت گلدان با الستیک های رنگی
توانيد  می  خود  خانه  حياط  شدن  زيباتر  برای 
درون  را  زيبا  گياهان  با  بزرگ  گلدان  چندين 
ساييده شده  های  . الستيک  دهيد  قرار  حياط 
اتومبيل شخصی تان يكی از گلدان هايی است 
برای  دهيد  خودقرار  حياط  در  توانيد  می  كه 
تبديل كردن اين الستيک ها به گلدان ، با يک 
قوطی رنگ الستيک ها را رنگ آميزی كنيد و 
كف شان را يک تخته گرد قرار داده و داخل شان 
گل های زيبای فصلی بكاريد . سپس با سليقه 
. از  خودتان آن ها را در اطراف حياط بگذاريد 
الستيک دوچرخه يا سه چرخه قديمی كودكان 

نيز می توان به عنوان گلدان استفاده كرد 

ساخت گلدان با فالپی های قديمی
كردن  تميز  هنگام  را  تان  قديمی  های  فاپی 
عنوان  به  آنها  از  بلكه  نريزيد  دور  خود  كمد 
گلدان استفاده نماييد . برای تهيه اين گلدان با 
يک چسب حرارتی فاپی ها را به هم بچسبانيد 

را  پاييزی  های  برگ  افراد  از  بسياری 
كه  صورتی  در  ريزند  می  دور  و  كرده  جمع 
همين برگ ها می توانند برای باغ ها كاربردی 

و مناسب باشند.
های  برگ  از  پر  و  زيبا  بسيار  فصل  پاييز 
رنگارنگ ريخته شده داخل حياط است. پس 
چرا از اين نعمت بزرگ استفاده نكنيم و آن ها 
را به كار نگيريم؟ برگ ها با رنگ های مختلف 
اين برگ  پاييز هستند.  واقعی  همگی معنای 
مختلفی  مصارف  توانند  می  پاييزی  های 

داشته باشند .
چگونهازبرگهایپاييزیاستفادهکنيم؟

اگر  هاست.  برگ  كردن  جمع  مرحله  اولين 
حياط بزرگی داريد و نمی توانيد از يک جارو 
گوشه  يک  را  ها  برگ  پس   ، كنيد  استفاده 

جمع كنيد .

چند وقت يک بار چمن زنی كنید
سريع  خيلی  معموال  خورده  ترک  های  برگ 
ارگانيک  ماده  يک  توانند  می  و  شكنند  می 
و ارزشمند و همچنين يک ماده معدنی برای 
چمن محسوب شوند . پس بهتر است چمن 
زنی را هرچه سريع تر انجام دهيد و زمانی كه 
چمن ها به اندازه كافی كوتاه باشند، راحت تر 

می توانيد برگ ها را جمع آوری كنيد.

برگ ها را به عنوان يک پوشش گیاهی و يا 
كود گیاهی روی زمین پخش كنید

ديگر  و  باغچه  درختان  كنار  را  ها  برگ  اين 
به  تواند  می  كه  بريزيد  حياط  های  قسمت 
عنوان يک رطوبت گير عالی و كنترل كننده 
رشد عمل كنند و همچنين يک پوشش ايجاد 
در  زمستان  سخت  سرمای  در  كه  كنند  می 

رشد دانه و برگ ها موثر است.

علف  برای  حصار  يک  عنوان  به  ها  آن  از 
هرز در فصل بهار استفاده كنید

برگ های خشک باقی مانده از فصل پاييز يک 
سبزيجات  های  دانه  برای  عالی  گياهی  كود 
تمشک آبی و ديگر تمشک ها هستند . نه تنها 
از رشد علف های هرز جلوگيری می كنند ، 
هيچ  و  دارند  می  نگه  مرطوب  را  خاک  بلكه 

سپس مكان مناسبی برايشان انتخاب كنيد .
درون اين وسايل بهتر است گياهان فصلی 
را كه ريشه نازک و سبكی دارند و در طول 
 . بكاريد  را  كنند  رشد  توانند  می  ماه  چند 
برای اينكه گلدان شما ) كيف ( به سرعت 
پوسيده و از كار افتاده نشود در كف آن يک 

اليه پاستيكی به عنوان عايق قرار دهيد .

گلدان های سیمانی به شکل دست
سيمانی  گلدان  با خاقيت  توانيد  می  شما 
آن  درون  و  بسازيد  به شكل دست  زيبايی 
ابتدا ، دستكش  گل بكاريد . برای اين كار 
های پاستيكی را با مات ماسه سيمان پر 
تا خشک شود. سپس  اجازه دهيد  و  كنيد 
به  شبيه  گلدانی  تا  كنيد  جدا  را  دستكش 

دست انسان داشته باشيد.

ساخت گلدان با ظروف شکسته
اگر فنجان بزرگی داريد كه شكسته اما شما 
دوست نداريد آن را دور بياندازيد می توانيد 
با  و  كنيد  استفاده  گلدان  عنوان  به  آن  از 
كف  در  بچسبانيد.  را  فنجان  چسب  كمی 
اين فنجان های كوچک منفذ كوچكی ايجاد 
كنيد تا آب اضافی گلدان از آن خارج گردد 
سپس درون اين گلدان ها نشا يا كاكتوس 

بكاريد .

ساخت گلدان با قوطی چای
از قوطی چای و يا قوطی های كنسرو خالی 
شده می توان به عنوان گلدان استفاده نمود 
. تنها كافی است اين قوطی ها را تميز كرده 
و ته آنها را سوراخ كنيد و درون آن خاک 
بريزيد سپس گياه مورد نظر خود را در آن 
به  توانست  خواهيد  شما  اينگونه   . بكاريد 

حفظ محيط زيست نيز كمک كنيد .

ساخت گلدان با آبکش
آبكش های رنگی نيز می توانند گلدان های 
زيبايی باشند ، اين آبكش ها با داشتن منافذ 
امكان زهكشی آب را برای گلدان فراهم می 
كنند . پس درون اين آبكش ها خاک بريزيد 

و گل های خود را درون آنها بكاريد .

ديگر  و  ها  چغندر  ها،  هويج  توانيد  می  كنيد، 
ريشه سبزيجات را بين اليه هايی از برگ های 
تازه ريخته شده قرار دهيد. هر قسمت از برگ 
ها را با كمی آب خيس كنيد اما زياد آب نريزيد. 
اگر خودتان سبزی نمی كاريد، می توانيد آن ها 

را از يک باغبان قرض بگيريد.

يک زمین بازی درست كنید
جمع  را  ها  برگ  از  عظيمی  مقدار  توانيد  می 
ها  روی چمن  و  بريزيد  پا  زير  را  ها  آن  كنيد. 
بازی  با طرح های مختلفی زمين  و  قرار دهيد 
درست كنيد. برگ های سوخته شده همچنين 
بوی   . دهند  كاهش  را  هوا  آلودگی  توانند  می 

برگ سوخته شده نيز بسيار لذت بخش است.

در دكوراسیون استفاده نمايید
برگ های خشک رنگارنگ را جمع آوری كنيد و 
با آن ها حلقه در درست كنيدو برای تزيين اين 

حلقه از گل های خشک استفاده كنيد.
بسازيد.  زيبا  تابلويی  ها  برگ  كردن  پرينت  با 
يک  و  كنيد  آوری  جمع  را  مختلف  های  برگ 
طرف آن ها را رنگ بزنيد و بر روی بوم يا مقوا 
بچسبانيد و برگ را برداريد تا تصوير برگ با رگه 

هايش روی سطح ايجاد شود.

اگر   . گردد  تبديل  مربع شكل  به يک ظرف  تا 
شما  های  گلدان  باشد  رنگی  شما  های  فاپی 
زيباتر می شوند. با اين كار شما خواهيد توانست 
با مواد بازيافتی و از رده خارج شده يک شی زيبا 
بسازيد و دوباره آن را مورد استفاده قرار دهيد .

كاشت گل در كشوی میز
اگر باغ يا حياط خانه تان بزرگ است می توانيد 
با كمی خاقيت گلدان زيبايی را با وسايل دور 
ريختنی درست كنيد و درون حياط خود بگذاريد 
. اگر در خانه خود ميز تحرير يا دراور داريد كه 
می خواهيد آن را دور بياندازيد ، دست نگه داريد.

ميز  يا  دراور  كشوهای  درون  توانيد  می  شما 
اطلسی  و درون آن  از خاک كنيد  پر  را  تحرير 
بكاريد . همچنين می توانيد روی سطح بااليی 
ميز گلدان های زيبای قرار دهيد و فضای جالبی 

را ايجاد كنيد.

كاشت گل در كیف
برای ساخت گلدان های دست ساز می توانيد از 
كيف های كهنه و جا جوراب های بلند و چند 
خانه نيز استفاده نماييد و درون آنها را با خاک 
و  بكاريد  آنها  درون  را  گياه  و  كرده  پر  سبكی 

نتيجه  در  و  ندارد  ها وجود  آن  علف هرزی در 
وضعيت باغچه بهبود پيدا می كند.

برای مکمل خاک ، يک كود آلی درست كنید
حاوی  گياهان  در  كربن  از  سرشار  های  برگ 
نيتروژن تابستانی ، بسيار عالی عمل می كنند 
. ۷ الی ۱۰ سانت از برگ های قديمی را با ۲ و 
نيم سانت چمن تازه تركيب كنيد تا بتواند يک 

مكمل كود آلی برای گياهان باشد .

ساخت كود از برگ
كود حاوی برگ، يک نوع كود گياهی عالی است 
كه معموالً باغبانان در كشورهای خارجی از آن 
استفاده می كنند و به سادگی جمع آوری می 
شود و از برگ های پاييزی تشكيل شده است 
كه آن ها را داخل كيسه پاستيكی می ريزند و 
در يک فضای مرطوب نگه می دارند و اجازه می 
دهند كه قارچ های آن ها رشد كنند. بعد از دو 
الی سه سال اين برگ ها يک بوی خاص پيدا 
می كنند و رنگشان تيره می شود و به عنوان نرم 
كننده خاک كه حاوی مواد معدنی زيادی است، 

مورد استفاده قرار می گيرد.

ذخیره ريشه سبزيجات
اگر در يک محيط مرطوب و خنک زندگی می 

كه  كسانی  به  پيتزا  مخصوص  سبزيجات  كاشت 
خودشان  خانه  در  را  سالم  پيتزايی  دارند  عاقه 
پيتزايی  تا  كند  می  شايانی  كمک  كنند  درست 

خوشمزه تر داشته باشند.
وسايل مورد نياز 

-يک گلدان بزرگ
-خاک گلدان با كيفيت

 ، ترخون  كوهی،  پونه  آويشن،  مانند  -گياهانی 
ريحان ، رزماری و شويد

انتخاب گلدان 
انتخاب  را  گلدانی  پيتزايی  سبزيجات  كاشت  برای 
نماييد كه تعداد زيادی سوراخ زهكش در كف آن 
بررسی  را  گلدان  كف  های  سوراخ   . باشد  داشته 
نماييد تا باز بوده و تعداد آنها كافی باشد. اگر تعداد 
سوراخ های كف گلدان كم بود ، می توانيد به وسيله 
به  سوراخ  تعدادی  ديگری،  هر شئ  يا  دريل  ميخ، 
بتواند  اينكه آب  برای  بيافزاييد. سپس  كف گلدان 
از اين سوراخ ها خارج شود و خاک را درون گلدان 
نگه دارد ، توری را در كف گلدان و روی سوراخ ها 
قرار دهيد و يا با مقداری سنگ ريزه كف گلدان را 
بپوشانيد. حتی می توانيد از فيلتر قهوه هم برای اين 

كار استفاده نماييد.
اگر در منطقه ای زندگی می كنيد كه دارای آب و هوای 
گرم است ، برای كاشت اين سبزيجات از گلدان فلزی 
استفاده نكنيد زيرا سبب گرم شدن گلدان ها و سوزانده 

شدن ريشه گياهان تان می شود.
طريقه كاشت 

۱. ابتدا گلدان مناسبی را انتخاب نماييد 
۲. درون گلدان تا حدود ۲ تا ۵ سانتی متر خاک بريزيد تا 

نماييد كه به تدريج مواد غذايی را در خاک آزاد می 
كنند و در اختيار گياه قرار می دهند. 

نور مورد نیاز 
اين سبزيجات را بهتر است در مكانی قرار دهيد كه 
آفتابگير بوده تا حداقل ۶ ساعت آفتاب مستقيم بر 

روی اين سبزيجات بتابد .
آبیاری 

پس از آبياری اوليه گياهان پيتزا زمانی كه خاک 
گلدان خشک شد دوباره آن را آبياری كنيد.

كود دهی 
بار  يک  هفته  چند  خود  پيتزايی  گياهان  به 
ارگانيک  از كودهای  و  كودهای رقيق شده دهيد 

هم استفاده كنيد.
نكته :

ريحان  خود  پيتزايی  سبزيجات  گلدان  در  اگر 
كاشته ايد ، نوک شاخه ريحان را بچينيد.

اگر خانه تان دارای پنجره نيست ، می توانيد از نور 
مصنوعی برای گياهان خود استفاده كنيد.

در صورتی كه يكی از گياهان تان از بين رفت آن را 
از خاک خارج كرده و گياه ديگری به جای آن بكاريد.
برای اينكه سبزی ها گل ندهد مرتبا آنها راهرس كنيد .

را  سبزيجات  مزه   ، حد  از  بيش  كود  از  استفاده 
تغيير می دهد .
کاشتآويشن

برای تكثير آويشن می توانيد بذرگياه را در گلدان 
بكاريد و يا از قلمه و تقسيم بوته استفاده نماييد 
بخريد  را  گياه  جوان  های  قلمه  يا  و  گياه  بذر   .
را به صورت متراكم در گلدان متوسطی  و بذرها 
بكاريد و پس از به ثمر رسيدن بذر و رويش آن، 

بوته ها را به اندازه مطلوب تنک نماييد .
تکثیر رويشی آويشن

فاقد  ساله   ۳ تا   ۲ گياهان  بوته   ، روش  اين  در 

ريشه گياهان تان روی بستر خاكی قرار گيرد.
ابتدا  بكاريد  درگلدان  را  گياه  خواهيد  می  اگر   .۳
بايد هر گياه را از گلدان ابتدايی اش خارج كنيد . 
برای خارج كردن گياه از گلدان ابتدايی خود ريشه 
های پيچ و تاب خورده گياه را به آرامی از هم جدا 
تا  گيرد  آهستگی صورت  به  بايد  كار  اين   . كنيد 

گياه آسيب نبيند.
گانه  جدا  صورت  به  گلدان  درون  را  گياهان   .۴
در  خالی  فضايی  گياه  هر  كه  طوری  به  بكاريد 
با  رقابت  بدون  بتواند  تا  باشد  داشته  اطرفش 
به  ريحان  مانند  گياهی  مثا  كند.  رشد  سايرين 
گردش  برای  اطرافش  در  بيشتری  خالی  فضای 

اكسيژن در اطراف ريشه هايش نياز دارد.
اگر می خواهيد در گلدان گياهانی مانند آويشن، 
پونه كوهی و ترخون بكاريد بهتر است اين گياهان 

را در لبه های گلدان بكاريد .
اگر می خواهيد در گلدان سبزيجات پيتزايی خود 
ريحان و رزماری بكاريد ، بهتر است اين گياهان را 

در وسط گلدان بكاريد .
۵. وقتی همه گياهان را در گلدان كاشتيد ، گلدان را با 
خاک پر كنيدو فاصله ميان گياهان را با خاک بپوشانيد.

آب  را  گلدان   ، گياهان  كاشت  اتمام  از  پس   .۶
از سوراخ های زهكش  ، به طوری كه آب  بدهيد 

زير گلدان خارج شود .
۷. اين گلدان را در نقطه پر نور خانه قرار دهيد تا 

نور كافی را در روز دريافت نمايد .
خاک مناسب 

برای كاشت گياهان پيتزايی بهتر است از خاک دارای 
مواد ارگانيک استفاده نماييد و كودهايی را استفاده 

هرگونه بيماری و آلودگی را از خاک خارج می 
تقسيم  به چند قسمت  را  ها  آن  كنند. سپس 

كرده و در گلدان می كارند .
کاشتترخون

گلدان  و  نماييد  انتخاب  را  خوبی  نشاء  ابتدا 
مناسبی را با زهكشی خوب تهيه كنيد. سپس 
خاک را داخل گلدان بريزيد و ريشه ترخون را تا 
عمق ۵ سانت داخل گلدان قرار دهيد. به گلدان 
آب بدهيد و گلدان را به محلی نورگير قرار دهيد.

کاشتنعناع
برای كاشت نعناع می توانيد روش بذر و قلمه 
نعناع  زنی  قلمه  برای   . بگيريد  كار  به  را  زنی 
دارای ساقه ای قوی، شاداب و سالم را به عنوان 
قلمه انتخاب كرده و در گلدان بكاريد. ابتدا ۱۰ 
سانتيمتر از قوی ترين ساقه نعناع را به صورت 
با  گياه  جفتی  برگهای  پايين  محلی  در  اريب 
استفاده از چاقوی تيز يا قيچی تميز جدا كنيد. 
تا  را جدا كرده  پايينی ساقه  سپس برگ های 
را  نعناع  بماند.قلمه  ساقه  روی  برگ  سه  فقط 
شود  دار  ريشه  تا  دهيد  قرار  آب  ليوان  داخل 

سپس آن را به گلدان انتقال دهيد.
برای اين كار گلدان كوچكی را انتخاب و آن را 
را  قلمه جوان  و  پركنيد  و ماسه  برگ  با خاک 
كنيد  آبياری  را  گياه  سپس  بكاريد.  آن  داخل 

و گلدان را به محل با نور بيشتر انتقال دهيد.
کاشتريحان

گياه  های  ساقه  از  ريحان  سبزی  كاشت  برای 
استفاده نماييد . ساقه های تازه و سالم ريحان 
را در ظرف آبی قرار دهيد تا ريشه بزنند. زمانی 
كه ريشه ها پنج سانتی متر شد آنها را به گلدان 
منتقل كنيد و در خاک بكاريد. گياه در عرض 

چند هفته دارای برگهای جديد می شود.

نحوهپرورشسبزيجاتمخصوصپيتزادرخانه

نحوه نگهداری گل حساس قهر و آشتی

كاكتوس ها به دليل داشتن كلروفيل  به رنگ 
سبز  مشاهده می شوند . گونه ای از كاكتوس 
فاقد  ژيمنوكاليسيوم  نام  به  يافته  جهش 
كلروفيل )سبزينه( است. كاكتوسی كه كلروفيل 
حيات  به  تنهايی  به  تواند  نمی  باشد  نداشته 
با كاكتوس ديگری  اينكه  ادامه دهد، مگر  خود 

كه دارای كلروفيل است پيوند زده شود.
انتخاب  زدن  پيوند  برای  كاكتوس  نوع  دو 
ژيمنو  كاكتوس  از  معموال  كه  شوند  می 
 Gymnocalycium( ميهانوويچی  كاليسيوم 
از  و  بااليی  قسمت  برای   )mihanovichii
برای   )Hylocereus( هيلوسرئوس  كاتوس 

قسمت پايه استفاده می شود.  
برای پيوند  زدن مراحل زير را بايد انجام داد:

۱. يک كاكتوس ژيمنو كاليسيوم ميهانوويچی 
كاكتوس  يک  و  سالم  نارنجی  يا  زرد  قرمز، 
هيلوسرئوس سالم كه بزرگی آن به حدی باشد 

كه بتوان آن را پيوند زد، تهيه كنيد. 
)برای  كنيد  عفونی  را ضد  تيز  چاقوی  يک   .۲

كاهش خطر عفونت كاكتوس(. 
بااليی كاكتوس  از چاقو، قسمت  استفاده  با   .۳
اندازه  كه  ای  گونه  به  ببريد  را  هيلوسرئوس 
قسمت برش داده شده با اندازه كاكتوس ژيمنو 
كاليسيم ميهانوويچی كه قرار است با آن پيوند 

داده شود، يكی باشد. 
۴.گوشه های كاكتوس هيلوسرئوس را بچينيد 
به گونه ای كه گوشه های آن به سمت پايين 

شيب دار شوند.
۵. يک اليه نازک ديگری را از باالی هيلوسرئوس 
ژيمنو  پايين  از  نازک  اليه  يک  و  بزنيد  برش 
دو  بزنيد.  برش  نيز  ميهانوويچی  كاليسيم 
كاكتوس را روی يكديگر قرار دهيد تا آوند های 
آوند،  بگيرند.  قرار  يكديگر  با  تماس  در  ها  آن 
ای است كه در مركز كاكتوس  دايره  لوله های 
قرار دارد و با برش كاكتوس قابل مشاهده است. 
۶. با استفاده از يک نوار الستيكی دو كاكتوس 
را به يكديگر بچسبانيد ) نبايد نوار الستيكی را 

خيلی محكم يا خيلی شل ببنديد(
دو  مدت  به  كاكتوس  دو  اين  دهيد  اجازه    .۷
با يكديگر رشد كنند و  تا سه هفته در تماس 

سپس نوار الستيكی را باز كنيد.  
كاكتوس را بايد در دمای باالی ۶۰ درجه نگداری 
كنيد و در فصول رشد آن )بهار و تابستان( هر 
ماه كود دهيد. طول عمر كاكتوس ژيمنو، فقط 

چند سال است.

چگونه كاكتوس رنگی پرورش دهیم؟
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صف

به گفته پژوهشگران دانشگاه يوتا، اين اخبار اهميت 
اتخاذ اقداماتی در راستای محافظت از سامت چشم 
و پيشگيری از عفونت را نشان می دهند زيرا استفاده 
از ماسک احتماال طی آينده قابل پيش بينی ادامه 
خواهد داشت. با اين وجود، می توان اقداماتی را در 
راستای مقابله با خشكی چشم مرتبط با استفاده از 

ماسک انجام داد.
خشکی چشم چیست؟

خشكی چشم شرايطی است كه به واسطه مقدار يا 
كيفيت ناكافی اشک رخ می دهد. اين شرايط می 
از اجزاي  بروز مشكل در هر يک  به واسطه  تواند 

اشک كه از چند اليه شكل گرفته است، رخ دهد.
تواند  می  و  است  شايع  شرايطی  چشم  خشكی 

موجب عائم ناخوشايندی مانند موارد زير شود:
در  چيزی  كه  اين  مانند  خراشيدگی،  احساس   

چشم وجود دارد
قرمزی    - چشم   در  گزش  يا  سوزش  احساس   

چشم -  حساسيت به نور -  تاری ديد
اين عارضه به واسطه داليل مختلفی از جمله مصرف 
برخی داروها، جراحی چشم با ليزر، قرار گرفتن در 
معرض محيط بادی، دودی يا خشک، و خيره شدن 

به نمايشگر برای مدت زمانی طوالنی رخ دهد.
با  مرتبط  چشم  خشکی  بهبود  چگونگی 

استفاده از ماسک؟
خشكی چشم مرتبط با استفاده از ماسک شرايطی 
جديد است و پژوهشگران نيز به اين نكته اشاره داشته 
اند كه هيچ ادبيات علمی در اين زمينه وجود ندارد. 

 يكی از نظريه ها كه توسط مولفان گزارش دانشگاه 
خشكی  كه  كند  می  بيان  شده  اشاره  آن  به  يوتا 

فلزی  عنصر  چندين  از  تركيبی  از  كه  آنجا  از 
ساخته شده اند، آمالگام می تواند زمانی كه شما 
می خنديد و يا لبخند می زنيد، مشخص شود، 

اين پر كننده جزو ارزان قيمت هاست.

پر كننده كامپوزيت:
شده  پر  رزين  يا  و  كامپوزيت  به  اوقات  بعضی 
پركننده  از  تركيبی  ماده  اين  شود،  می  اشاره 
شيشه ای يا كوارتز است و می تواند مطابق با 
رنگ دندان شما ساخته شود. اين پر كننده نيز 
نسبتاً بادوام است و برای ترميم های كوچک تا 
متوسط در بخش هايی از دهان شما كه جويدن 

دهان  ضعيف  بهداشت  دهان:  ضعيف  سامت 
مانند  دندان  و  لثه  مشكات  معنی  به  ميتواند 
ژينژيويت باشد كه موجب طعم بد در دهان ميشود. 
سرما  فوقانی:  تنفسی  دستگاه  عفونت 
خوردگی، آلرژی و سينوزيت از جمله بيماريهايی 
هستند كه موجب احتقان مسير بينی و كاهش 
توانايی  ترتيب  اين  به  و  ميشوند  بويايی  حس 

چشيدن طعمها كاهش می يابد. 
زنان  از  برخی  بارداری،  اوليه  مراحل  در  بارداری: 
متوجه ميشوند حس چشايی شان تغيير كرده 
است. ممكن است طعم فلزی عجيب در دهان 
احساس كنند يا برخی نوشيدنيها و غذاهايی كه 
سابقا لذت بخش بودند، ناگهان ناخوشايند به نظر 
برسند. همچنين فرد ممكن است از غذاهايی كه 

پيش از اين خوشش نمی آمد، لذت ببرد. 
شيمی درمانی و داروهای درمان بيولوژیكی: 
افرادی كه با اين داروها تحت درمان سرطان قرار 
دارند ممكن است طعم عجيبی در دهان حس 

كنند كه فلزی، تلخ يا شور احساس ميشود. 
برای  كه  داروهايی  از  برخی  دیگر:  داروهای 
درمان آلرژی، بيماری آلزايمر، آنمی، آسم، فشار 
پاركينسون،  بيماری  سياه(،  )آب  گلوكوم  خون، 
و  اسكيزوفرنی  روماتيسمی،  آرتروز  نقرس، 
آنتی  نيز  و  ميشوند  مصرف  تيروئيد  مشكات 
قارچها،  ضد  مترونيدازول(،  )مانند  بيوتيكها 
چسبهای  و  ديورتيكها  كورتيكواستروئيدها، 
و غير طبيعی در  بد  ميتوانند طعم  نيكوتين، 

دهان ايجاد كنند. 
مشكالتی در سالمتی: خشكی دهان به علت 
بی آب شدن بدن يا آسيب غدد بزاق، ميتواند به 
افرادی كه  در  منجر شود.  در دهان  فلزی  طعم 
به ديابت يا بيماری تيروئيد، كبد يا كليه مبتا 
هستند، و نيز افرادی كه ام اس، فلج صورت يا 
تر  محتمل  دهان  طعم  مشكات  دارند،  سكته 
رفاكس  بيماری  نتيجه  در  هاضمه  سوء  است. 
مری - معده نيز ميتواند طعم شيرين يا اسيدی 

در دهان ايجاد كند. 
پيری یا سوء تغذیه: طعم شيرين و شور اغلب 

با تغذيه نامناسب يا پيری، كاهش می يابد. 
و  بينی  دهان،  در  كه  هايی  جراحی  جراحی: 
حلق انجام ميشود، ميتوانند به عصبهای جوانه 

از ويروس   تا  بزنيم  بايد ماسک  امروزه كه همه ما 
كرونا در امان بمانيم بهتر است از ماسک  استفاده 
درستی به عمل بياوريم تا دچار عارضه استفاده از 

ماسک نشويم
 مشکل ناشی از استفاده ماسک

از  پيشگيری  برای  مهمی  اقدام  ماسک  پوشيدن 
شود،  می  محسوب  كوويد-۱۹  بيماری  گسترش 
برخی عوارض جانبی  با  توانند  ها می  اما ماسک 
عدسی  گرفتگی  بخار  مانند  خوشايند  چندان  نه 
صورت  پوست  كلی  تحريک  و  اكنه  بروز  عينک، 
همراه باشند. اكنون نيز يک عارضه جانبی جديد 

در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است: 
خشکی چشم مرتبط با استفاده از ماسک.

 Ophthalmology and گزارشی كه در نشريه 
موارد  افزايش  به  است،  شده  منتشر   Therapy
طور  به  كه  افرادی  بين  چشم  خشكی  و  تحريک 
داشته  اشاره  كنند،  می  استفاده  ماسک  از  منظم 
است. پژوهشگران دانشگاه يوتا كه مولفان اين گزارش 
بودند به افزايش موارد خشكی چشم بين افرادی كه 
از ماسک  به طور منظم در كلينيک های محلی 
استفاده می كنند، اشاره داشته اند. بيمارانی كه بين 
با خشكی  گذشته  در  هرگز  كه  بودند  افرادی  آنها 
افرادی كه به طور منظم و  چشم مواجه نبودند و 
برای مدت زمان طوالنی از ماسک استفاده می كنند 
به نظر می رسد احتمال بيشتری دارد به اين عائم 
مبتا شوند. مركز پژوهشی و آموزشی چشم آمريكا 
نيز در ماه آگوست نسبت به خشكی چشم مرتبط 
با استفاده از ماسک هشدار داده و اطاعاتی را درباره 

چگونگی تسكين اين شرايط ارائه كرده بود.

پر كردن دندان هم می تواند برای ترميم آسيب 
ديده ناشی از دندان قروچه )بورژوازی( يا تعويض 
بخشی از قسمت های دندان شكسته بكار رود.

كردن  پر  برای  ها  دندان  های  كننده  پر  انواع 
آنها  همه  و  ميگيرد  قرار  استفاده  مورد  دندان 

مزايا و معايب خود را دارند.
آمالگام  طا،  شامل  ها  دندان  كننده  پر  انواع 
مواد  ديگر(،  فلزات  و  نقره  جيوه،  از  )تركيبی 
خاصی  نوع  و  چينی  دندان،  رنگ  كامپوزيت 
و  هزينه  به  آنها  از  استفاده  است.  شيشه  از 

ترجيحات زيبايی شناسی شما بستگی دارد.
انواع گسترده ای از مواد مورد استفاده برای پر 
رنگ  و  استقامت  و  دارد  ها وجود  كردن خرابی 
متفاوتی دارند. دو نوع رايج؛ آمالگام و كامپوزيت 

هستند.

پر كننده آمالگام:
آمالگام برای بيش از يک قرن توسط متخصصين 
است؛  گرفته  قرار  استفاده  مورد  پزشكی  دندان 
اين رايج ترين ماده مورد استفاده برای پر كردن 
و  است  قوی  آمالگام  كننده  پر  است.  ها  حفره 
برای پر كردن دندان های پشتی مثل  بنابراين 
دندان آسياب، جايی كه جويدن انجام می شود، 

ايده آل است.

جمله  از  سينوزيت  و  آلرژی  خوردگی،  سرما 
مسير  احتقان  موجب  كه  هستند  بيماريهايی 
بينی و كاهش حس بويايی ميشوند و به اين 
ترتيب توانايی چشيدن طعمها كاهش می يابد.

گاهی اوقات حس چشايی هميشگی ما، موقتا 
تغيير ميكند و طعم بد يا فلزی در دهان خود 
داليل  ميتواند  حالت  اين  ميكنيم.  احساس 

مختلفی داشته باشد.

چشايی چگونه كار میکند؟
اصلی  طعم  پنج  به  چشايی  های  جوانه 
شوری،   ترشی،  شيرينی،  هستند:  حساس 
تلخی و اومامی )طعم گوشتی / لذيذ(. بزاق 
در  موجود  شيميايی  مواد  دهان،  در  موجود 
غذا و نوشيدنيهايی كه مصرف ميكنيم را در 
كوچک  چشايی  پرزهای  و  ميكند  حل  خود 
مركز  به  گيرنده، سيگنالهايی  روی سلولهای 

چشايی در مغز ارسال ميكند.
بو نيز نقش مهمی در چشايی ما ايفا ميكند. 
پوشش داخلی بينی حاوی سلولهای گيرنده 
اين  و  ميگيرند  را  غذاها  بوی  كه  است  بو 
طعمهای  و  كرده  كار  هم  كنار  در  دو حس 
متفاوت گوناگون را شناسايی ميكنند. حس 
چشايی بستگی به تركيب غذا نيز دارد. اگر 
مزه،  بی  غذای  بلع  از  پس  را  شيرين  غذای 
بخوريد  طعم آن شيرين تر احساس ميشود. 
اگر به خوردن يک نوع غذا پشت سر هم ادامه 
احساس  را  طعم  از  رضايت  كاهش  دهيد، 
ميكنيد كه به علت سازگاری و انطباق با آن 

غذا است.
تغییر  موجب  میتواند  چیزهايی  چه 

چشايی شود؟
جايگزين  حال  در  دائما  چشايی  های  جوانه 
مواد  تغيير در سامت،  بنابراين  شدن هستند 
مغذی دريافتی و تغذيه، داروها، هورمونها و سن، 
همگی ميتوانند بر عملكرد آنها تاثير گذاشته 
نظر  به  مشابه  يا  مزه  بی  غذاها  شوند  باعث  و 
برسند يا طعم بد، شيرين، گچی، خون مانند يا 
طعمهای نامطلوب ديگر در دهان ايجاد كنند. 
از جمله داليل محتمل طعمهای غير طبيعی 

در دهان عبارتند از:

چشم مرتبط با استفاده از ماسک به واسطه مشكل 
به خوبی  ماسک  اگر  گيرد.  هوا شكل می  جريان 
روی صورت فرد قرار نگرفته باشد هنگامی كه عمل 
بازدم را انجام می دهد هوا می تواند به سمت باال 
و سطح چشم ها جريان يابد. اين شرايط می تواند 
تبخير اشک را تشويق كرده و در نهايت به خشكی 

چشم منجر شود.
اشاره  نكته  اين  به  يوتا  دانشگاه  پژوهشگران  اما 
داشتند افرادی كه از ماسک های چسب زده برای 
صورت  روی  ماسک  محكم تر  و  بهتر  قرارگيری 
استفاده می كردند نيز با مشكات چشمی مواجه 
شده اند. حدس آنها اين است كه چسب در عملكرد 
به  و  كرده  ايجاد  اختال  پايين چشم  پلک  عادی 

خشكی چشم منجر شده است.
تواند  می  صورت  روی  ماسک  نامناسب  جايگيری 
حتی در توانايی پلک چشم برای انجام وظيفه خود 
اختال ايجاد كند. همچنين، برخی پزشكان به اين 
توانند پلک  اشاره داشتند كه ماسک ها می  نكته 
پايين چشم را اندكی پايين كشيده و پلک زدن عادی 

برای مرطوب سازی سطح چشم را دشوار كنند.
خشکی  درمان  يا  پیشگیری  برای  راهی  آيا 
چشم مرتبط با استفاده از ماسک وجود دارد؟

نخستين اقدام برای كمک به تسكين هر مشكل 
حصول  باشيد،  داشته  است  ممكن  كه  چشم 
قرارگيری  و  ماسک  درست  پوشيدن  از  اطمينان 
درست آن روی صورت است. با استفاده از ماسک 
هايی كه دارای گيره بينی و بندهای قابل تنظيم 
بهتر ماسک روی  قرارگيری  از  توانيد  هستند می 
صورت اطمينان حاصل كنيد. اگر درزها به خوبی 
بسته نمی شوند، يک دستمال كاغذی را تا كرده 
كنار  در  تا  قرار دهيد  ماسک  باالی  در قسمت  و 

راحتی بيشتر، از خروج هوا نيز پيشگيری شود. 
همچنين، شما می توانيد از چسب های پزشكی 
بينی  اطراف  در  ماسک  موم كردن  و  مهر  برای 
خود استفاده كنيد. با انتخاب چسب درست از 

تحريک پوست پيشگيری كنيد.
هنگام شب، شما می توانيد از كمپرس گرم روی 
چشم های خود استفاده كنيد. يک حوله را در 
آب گرم يا داغ خيس كرده و پس از گرفتن آب 
های  روی چشم  دقيقه  برای چند  را  آن  اضافه، 
به تحريک غدد  تواند  اين می  قرار دهيد.  خود 
چرب  مسئول  كه  ها  پلک چشم  در  ميبومين 
كردن اليه خارجی اشک هستند و ترشح روغن 
بيشتر توسط اين غدد كمک كند. روغن بيشتر 
در اشک به روانسازی بهتر چشم كمک كرده و 

احتمال تبخير سريع آن نيز كاهش می يابد.
استفاده از قطره های روان كننده چشم چند بار 
در روز نيز ممكن است مفيد باشد. قطره های 
مبتنی بر چربی ممكن است موثرتر باشند زيرا 
از تبخير سريع اشک پيشگيری می كنند. اگر 
خشكی چشم مرتبط با استفاده از ماسک شما 
شديد است پوشيدن عينک های محافظ ممكن 
درست،  قرارگيری  صورت  در  كند.  كمک  است 
از  جلوگيری  و  رطوبت  حفظ  به  ها  عينک  اين 
كنند.  می  كمک  چشم  داخل  به  ويروس  ورود 
مواجه  چشم  خشكی  مشكل  با  همچنان  اگر 
استفاده  است  پزشک شما ممكن  باشيد چشم 
حاوی  گاز  نفوذ  قابليت  با  تماسی  لنزهای  از 
شود  می  شاخته  اسكلرال  لنز  نام  به  كه  مايع 
با مايع پوشش داده  را توصيه كند تا چشم ها 
شوند. اين لنزها به حفظ رطوبت در چشم طی 

روز و همچنين اصاح بينايی كمک می كنند.

مايم را انجام می دهند، ايده آل است.
آنها اساساً نامرئی هستند. اين ترميم ها هم 
معموالً نياز به حفاری كمتری دارند كه به اين 
معنی است كه دندان سالم شما می تواند به 
اين حال, در حالی كه  با  خوبی حفظ شود. 
آنها قطعاً جذابيت بيشتری دارند, ممكن است 
نباشند. پر كننده سفيد  هميشه يک گزينه 
به اندازه پر كننده نقره ای دوام ندارد و به طور 
برای حدود بيست و پنج سال دوام  متوسط 
دارد. با اين حال, آنها هنوز يک درمان بسيار 

قوی و موفق برای بيشتر خرابی ها هستند.

های چشايی يا غدد بزاق آسيب وارد كنند. 
اختالالت چشایی: نادر هستند اما برخی افراد 
يا  بويايی  ناتوانی  ارثی ممكن است  به صورت 
چشايی بوها و طعمهای خاصی را تجربه كنند. 
كاهش  به   )Hypogeusia( چشايی  ضعف 
 )dysgeusia( چشايی  اختال  و  چشايی 
يک طعم غير طبيعی اشاره دارد. احتمال اين 
كه اختاالت بويايی مسئول مشكات چشايی 

مزمن باشند، بيشتر است.

كرده  تغییر  چشايی  حس  كه  ای  دوره  در 
است، چه اقدامی میتوانیم انجام دهیم؟

چند توصيه برای كمک به لذت بردن از غذا 
)در صورت تغيير موقت حس چشايی(:

اگر طعم همه غذاها برايتان مانند هم است، 
غذاهايی با طعم قوی تر مصرف كنيد. 

ادويه  و  سس  معطر،  گياهان  از  استفاده  با 
طعم بيشتری به غذا بدهيد. 

گوشت قرمز را در سركه يا آب ميوه بخوابانيد 
يا آن را با سس كاری يا سس شيرين يا ترش 

مصرف كنيد. 
از  بهتری  طعم  است  ممكن  سرد  غذاهای   

غذاهای گرم داشته باشند. 
ترشی يا شور برای افزايش طعم در كنار غذا 

مصرف كنيد. 
اگر قهوه يا چای معمولی برايتان طعم خوبی 
ندارد، آب ليمو يا چای سبز را امتحان كنيد. 
طعم  كه  زنجبيلی  يا  دار  گاز  نوشيدنيهای 
قوی تری دارند ممكن است برايتان جالبتر 

باشند. 
ميتوانيد  بنوشيد،  خالص  آب  زيادی  مقدار 
اضافه  آن  به  نيز  تازه  ليموی  آب  مقداری 

كنيد. 
مركباتی مانند پرتقال، گريب فروت و كيوی 

ميتوانند مفيد باشند. 
آب  مكيدن  يا  شكر  بدون  آدامس  جويدن 

نبات سخت ممكن است مفيد باشد. 
روز مسواک  بار در  تا سه  را دو  دندانهايتان 
بزنيد، هنگام مسواک، زبانتان را نيز مسواک 
بزنيد. استفاده روزانه از نخ دندان به خصوص 

در اطراف لثه را فراموش نكنيد.

از  ديگر  يكی  ورا  سيتمی  پلی  يا  خون  غلظت 
توازن  عدم  علت  به  كه  است  پزشكی  شرايط 
می  رخ  خون  های  سلول  از  خاصی  نوع  توليد 
دهد كه اگر به موقع تشخيص داده نشود تبديل 
به يک شرايط تهديد كننده می شود، متاسفانه 

هيچ درمان احتمالی برای آن وجود ندارد.

بیماری غلظت خون يا پلی سیتمی ورا
بسيار  ورا  سيتمی  پلی  يا  خون  غلظت  بيماری 
آهسته رشد ميكند معموال بيشتر از چند سال؛ 
يک  نكنيد  درمان  را  بيماری  اين  اگر  اينكه  با 
به  كه  كسانی  اما  است  زندگيتان  برای  تهديد 
زندگی  يک  شانس  كنند  مراقبت  آن  از  خوبی 

طوالنی مدت را خواهند داشت.
اغلب افراد، زمانی متوجه اين شرايط می شوند 
كه در سن ۶۰ سالگی و يا بيشتر هستند اما اين 
می تواند در هر سنی اتفاق بيافتد. گفتنی است 
اين شرايط در مردان، بيشتر از زنان رايج است.

اگرچه ممكن است برخی از عائم هشدار دهنده 
خستگی  و  ضعف  احساس  سرگيجه،  مانند 
باعث  تواند  می  زيادی  داليل  اما  باشيد  داشته 
اين مشكات شود، اگرشما غلظت خون داشته 
باشيد اولين نشانه آن می تواند زمانی باشد كه 
يک آزمايش خون معمولی نشان دهد كه تعداد 

زيادی سلولی خونی دربدن شما وجود دارد.
درمان اين شرايط به سن و نوع خاص بيماريتان 
بستگی دارد اگرشما نشانه های زيادی نداشته باشيد 
پزشک شما بدون هيچ درمانی شما را معاينه می كند. 

علل افزايش غلظت خون و غلیظ شدن خون 
علت اوليه:

در افزايش غلظت اوليه خون يا پليستمی، مغز 
استخوان بدون هيچ محركی از بيرون، خود به 
به  شروع  و  داده  نشان  آنارشيستی  رفتار  خود 

توليد گلبول قرمز می كند.
علت ثانویه:

اغلب افراد دچار غلظت خون ، به غلظت خون 
ثانويه دچارند. علت غلظت خون ثانويه نرسيدن 

اكسيژن كافی به بافت های بدن است.
نام  به  هورمونی  بدن،  در  اكسيژن  كمبود  با 
اين  كه  شود  می  ترشح  كليه  از  اريتروپويتين 
بيشتر  ساخت  برای  را  استخوان  مغز  هورمون، 
كمبود  بتواند  تا  كند  می  تحريک  قرمز  گلبول 
اكسيژن رسانی به بافت های بدن را با افزايش 

توليد گلبول قرمز جبران كند.

ساير علل غلظت خون :
  - مادرزادی  هموگلوبين   - خونی  -مشكات 
كشيدن سيگار  - مسموميت با مونوكسيدكربن  
ريوی  و  قلبی  بيماری   - دخانيات  مصرف   -
 - )ارتفاعات(  كوهستانی  مناطق  در  زندگی   -
بيماری های زمينه ای - پلی سيتمی ورا نوعی 

بيماری يا اختال خونی

انواع غلظت خون يا پلی ستیمی
پلی ستيمی مطلق

اگر توليد گلبول های قرمز ،به علت فرآيند اوليه 
مغز استخوان و يا زمانی كه از طريق يک فرآيند 
ديگر گلبول های قرمز اضافی دريافت شود، پلی 

وجود  با  و  است  ارزشمند  مايعی  خون   
هنوز  پزشكی  دانش  در  گسترده  پيشرفت های 
است.  نشده  پيدا  آن  برای  مناسبی  جايگزين 
كه  می شود  قلمداد  دارو  يک  عنوان  به  خون 
و  جراحی ها  خونريزی ها،  در  تزريق  بر  عاوه  
بيماری های مختلف، فرآورده های متعدد سلولی 
هركدام  كه  می شود  تهيه  آن  از  پاسمايی  و 

كاربرد ويژه ای برای درمان بيماران دارند.
ساالنه ۱۵۰ هزار مادر در سراسر دنيا با تزريق 
خون و فرآورده های خون از مرگ حتمی ناشی 
از عوارض بارداری و زايمان نجات پيدا می كنند.

با  تا ۶۵ سال  هر فرد سالم در گروه سنی ۱۸ 
حداقل وزن ۵۰ كيلوگرم می تواند اهدای خون 
يائسگی  دوره  از  قبل  تا  نيز  بانوان  دهد.  انجام 
بار  بار در سال و در هر  می توانند حداكثر سه 

۴۵۰ ميلی ليتر خون اهدا كنند.
بانوان درچه شرايطی نبايد  خون  اهدا كنند؟

دوران حاملگی و تا ۶ هفته بعد از زايمان  -  در 
صورت داشتن سقط جنين و تا يكسال پس از 
آن  -  دوران شيردهی -  دوران قاعدگی تا رفع 

عائم و شدت آن
نکاتی كه  قبل از اهدای خون بايد بدانید

آب  ليوان   ۲ است  بهتر  خون  اهدای  از  قبل 
بنوشيد و تا ۳ ساعت قبل از اهدای خون غذای 
كنيد.  ميل  معمول  تغذيه  بر  عاوه  مختصری 
توجه كنيد كه از فعاليت بدنی شديد كه منجر 

به خستگی شود پرهيز كنيد.

سيتمی مطلق ناميده ميشود.
پلی سيتمی اوليه

به علت عامل های ذاتی سلول های قرمز است و 
زمانی اتفاق می افتد كه به دليل اختاالت مغز 
استخوان سلول های قرمز اضافی در خون توليد 
و  سفيد  های  سلول  خاص  مواردی  در  ميشود 

پاكت ها، نيز بيش از حد توليد ميشوند.
پلی سيتمی ثانویه

سطح  ساختگی  يا  و  طبيعی  افزايش  علت  به 
منجر  ترتيب  بدين  است  ها  اريتروپويتين  رشد 
به افزايش توليد اريتروسيكل ها ميشود در اين 
شرايط ،اندازه اريتروسيكل ها ميتواند از ۶تا ۸ 

ميليون و گاهی ۹ ميليون شود.
سال  چندين  برای  خون  غلظت  است  ممكن 
عائمی ايجاد نكند وقتی عائم اوليه شروع می 
شوند، به اندازه كافی خفيف به نظر می رسند، 
شما ممكن است تازمانی كه يک آزمايش خون 
كه  نشويد  متوجه  باشد  نداشته  مشكلی  ساده 

غلظت خون داريد.
كه  ميكند  كمک  شما  به  هنگام  زود  تشخيص 
درمان را شروع كنيد و اميدوار باشيد كه از لخته 
شدن خون و عوارض آن جلوگيری خواهيد كرد.

عالئم غلظت خون باال
نشانه های رايج غلظت خون عبارتند از:

-خستگی - خارش - مشكل تنفسی، زمانی كه 
دراز ميكشيد -  مشكل تمركز - كاهش وزن - 
احساس درد در شكم - احساس راحتی كامل - 
تاری ديد يا دوبينی - سرگيجه - ضعف - عرق 

كردن شديد - خون ريزی و يا كبودی

عالئم جدی غلظت خون:
و  ميكند  پيشرفت  شما  بيماری  كه  همانطور 
خونتان با سلول های قرمز غليظ تر ميشود,عائم 

جدی تری ممكن است رخ دهد مانند:
درد   - متورم  مفاصل   - شديد  ريزی  خون 
استخوان ها - قرمز شدن رنگ پوست صورت - 
خون ريزی لثه - احساس سوزش در دست يا پا

نيز  ديگر  شرايط  در  ميتواند،  موارد  اين  اكثر 
اتفاق بيافتد پس تشخيص پزشک ضروری است.

عوامل خطر و علت های غلظت خون 
اين بيماری در مردان بيشتر از زنان رخ ميدهد 
و ممكن است بعد از ۶۰ سالگی به اين بيماری 
مبتا شويد اما ميتواند در هر سنی شروع شود.

ژن      جهش)تغيير(  بيماری  اين  اصلی  علت 
jak2 است ، اين ژن پروتئينی كه باعث توليد 

سلول های خونی ميشود را كنترل می كند.
بيماری غلظت  به  افرادی كه  تقريبا ۹۵ درصد 
دارند،  را  ژن  جهش  اين  هستند  مبتا  خون 
اين بيماری می  ابتا به  باعث  جهش هايی كه 
اغلب  اما  ميابد  انتقال  خانواده  طريق  از  شود 

بدون هيچ ارتباط خانوادگی اتفاق می افتد.
اگر به بيماری غلظت خون مبتا هستيد خطر 
كه  دارد  بستگی  اين  به  عوارض جدی  به  ابتا 
لخته خون در بدن شما چگونه توليد شده است.

ادامهدارد...
منبع: نمناک

يک واحد خون اهدا شده تقريبا ۴۲۵ ميلی گرم 
ميزان  اين  بدن  عادی  حالت  در  كه  دارد  آهن 
با  آهن را به مرور زمان جبران خواهد كرد كه 
زمان  معموال  آهن  حاوی  خوراكی های  دريافت 
گوشت  جگر،  می شود.  تسريع  آن  جايگزينی 
نخود،  و  عدس  مانند  حبوباتی  ماهی،  قرمز، 
سبز  برگ  دارای  گياهان  و  خشكبار  و  آجيل 

ميزان مناسبی آهن دارند.
انتقال خون،  سازمان  عمومی  روابط  اعام  بنابر 
در هر بار اهدای خون پزشک به شما ۳۰ عدد 
آن  مصرف  هنگام  بايد  كه  می دهد  آهن  قرص 
نكاتی را رعايت كنيد. از نوشيدن چای يا قهوه 
مصرف  از  پس  ساعت  دو  تا  قبل  يكساعت  از 
قرص آهن خودداری كنيد. نبايد قرص آهن را با 
مواد حاوی كلسيم مانند لبنيات استفاده كنيد. 
می توانيد برای جذب بهتر قرص آهن از تركيبات 
حاوی ويتامين ث مانند مركبات، توت فرنگی و... 

استفاده كنيد.
داروهای آنتی اسيد و ويتامين E باعث كاهش 
داروها  اين  بنابراين  می شوند؛  مكمل  جذب 
فروس  قرص  از  پس  ۲ساعت  تا  يک  فاصله  با 
سولفات يا فروس فومارت بايد مصرف شوند. از 
مصرف قرص آهن با معده خالی خودداری كنيد 
با مصرف قرص آهن  تيره شدن رنگ مدفوع  و 
طبيعی است. در صورتی كه با مصرف قرص آهن 
با عوارض شديد يا جدی مواجه شديد، مصرف 

قرص را قطع و با پزشک مشورت كنيد.

غلظتخونوراههایکنترلوپيشگيریازآن)1(

نکات مهم اهدای خون برای خانم ها

عارضهخشکيچشمحاصلاستفادهازماسک

اگردندانپرشدهداريدحتمابخوانيد

علتايجادطعمتلخدردهانچيست؟

آنتیبادیها
تاچهمدتبعدازکرونا

ماندگارهستند؟
آنتی  كه  است  آن  بيانگر  اخير  مطالعات 
كه  افرادی  بدن  در  شده  توليد  های  بادی 
اند،  شده  مبتا  كرونا  ويروس  به  بار  يک 
بماند  باقی  ماه   ۷ تا   ۵ بين  است  ممكن 
و حتی ممكن است اين ماندگاری طوالنی 
اين  نگران  محققان  برخی  باشد.  هم  تر 
مصونيت  است  ممكن  كه  بودند  مساله 
درباره ابتا به اين ويروس كوتاه مدت باشد 
اما به تازگی پی برده اند تعداد آنتی بادی 
انسان كه مسئول  ها در جريان خون يک 
از  بعد  هستند،  ويروس  كردن  غيرفعال 

ابتای اوليه به شدت كاهش می يابند.
دانشگاه  پزشكی  دانشكده  دانشمندان 
مدت  طوالنی  ماندگاری  از  شواهدی  آريزونا 
را  بهبوديافتگان كوويد- ۱۹  در  بادی  آنتی 
اند. آنها وجود آنتی بادی را در  نشان داده 
چند  طی  كرونا  بهبوديافته  هزار   ۶ حدود 
حجم  كه  كردند  مشاهده  و  بررسی  ماه 
از  بعد  ماه   ۷ تا   ۵ ها  بادی  آنتی  از  بااليی 

عفونت همچنان ماندگار هستند.
شواهد نشان می دهد افرادی كه طی سال 
های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به ويروس سارس مبتا 
شده بودند، هنوز بعد از گذشت ۱۲ تا ۱۷ 
بااليی  بادی  آنتی  ابتا، در بدنشان  از  سال 
ويروس  به  بسيار  كرونا  ويروس  و  دارند 
اميدوار  توان  می  و  دارد  شباهت  سارس 
بار  يک  از  بعد  افراد  از  بسياری  كه  بود 
ابتا، تا مدت های طوالنی در برابر ويروس 
حتی  محققان  باشند.  داشته  مصونيت 
هم  سال   ۲ تا  ها  بادی  آنتی  دارند  انتظار 

ماندگاری داشته باشند.
باورند  اين  بر  دانشمندان  همچنان  اما 
مبتا  كرونا  شديدتر  نوع  به  كه  افرادی 
شده اند، مصونيت باالتری در برابر ويروس 
دارند كه اين ميزان مصونيت و ايمنی هيچ 
به  ندارد.  افراد  ارتباطی به سن و جنسيت 
طوركلی، ميزان آنتی بادی در بدن، بعد از 
می  كاهش  كوتاهی،  زمان  مدت  گذشت 
يابد اما سطح ايمنی آن به حد ثابتی می 
می  ادامه  ماه   ۷ تا   ۵ بين  حداقل  و  رسد 

يابد.
دهد  می  نشان  ها  بررسی  ميان،  اين  در 
وجود  كه  موجود  بادی  آنتی  های  تست 
افراد نشان می دهد  را در بدن  بادی  آنتی 
مثبت  است  ممكن  مواقع  از  بسياری  در 
افراد  برخی  كه  معنی  اين  به  باشد  كاذب 
مبتا  كرونا  ويروس  به  هرگز  است  ممكن 
آب  از  مثبت  آنها  تست  اما  باشند  نشده 

درآيد.



امام صادق)ع( فرمودند:
ٍَّة َيجُدها فی نََفِسِه؛ ما من َرُجٍل َتکّبَر أَو َتجبََّر ااّل لذل

هیچ مردی نیست كه تکبر بورزد يا خود را بزرگ بشمارد مگر 
بخاطر ذلتی كه در نفس خود می يابد.

داانرتین مردم هب مقتضیات زمان کسی است هک از تحوالت آن 

دچار شگفتی نشود و خویشتن را نبازد.
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اتفاق  شیرین  طوری  به  قضایا  شریف  کتاب  این  در  الوصف،  مع 
افتاده که تکرار آن انسان را کسل نکند; بلکه در هر دفعه که اصل 
لواحقی در آن مذکور است  مطلب را تکرار کند، خصوصیات و 
یا  نکته مهمه عرفانی  بلکه در هردفعه یک  نیست;  که در دیگران 
اخالقی را مورد نظر قرار داده و قضیه را در اطراف آن چرخ می 
الزم  را  قرآنیه  قصص  از  کامل  استقصای  مطلب  این  بیان  و  دهد 
دارد که در این مختصرات نگنجد و در آرزوی این ضعیف بی مایه 
و  قرآنیه«  »قصص  کتابی درخصوص  الهی  توفیق  با  که  است  ثبت 
حل رموز و کیفیت تعلیم و تربیت آنها فراهم آورم به قدر میسور. 
و  خام  بسي  است  آرزویي  نویسنده  مثل  از  امر  این  به  قیام  گرچه 

خیالي است بس باطل.

آشنایي با قرآن - برگرفته از آثار امام خمیني

معظم  رهبر  خامنه ای  آيت اهلل  حضرت 
با  حضوری  ديدار  در  اسامی  انقاب 
رئيس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله 
اين  عملكرد  از  قدردانی  كرونا، ضمن  با 
ستاد، توصيه های مهمی را بيان و بر لزوم 
حاكميتی،  و  قاطع  تصميم های  اتخاذ 
همه  همكاری  و  عمومی  افكار  اقناع 
با  مقابله  برای  مردم  آحاد  و  دستگاه ها 
وضعيت تأسف بار ويروس عالم گير كرونا 

تأكيد كردند. 
رهبر انقاب اسامی در ابتدای جلسه با 
انتقاد شديد و صريح از اقدام برخی ها در 
برخورد با دولت و رئيس جمهور و هتک 

حرمت ايشان، گفتند:
با  انتقاد  الف)هتک حرمت حرام است و 
اينكه  ضمن  دارد  تفاوت  حرمت  هتک 
ديگری  زمان  هر  از  بيش  كشور  امروز 
به همكاری و اتحاد و انسجام نياز دارد. 
اگرچه در ميان اين برادران، افراد خوبی 
اين  اين كار غلط بود و  اما  هم هستند، 

موضوع را بطور صريح اعام می كنم.
مردم حرام  ميان  در  ب(  هتک حرمت 
بيشتر،  مسئوالن  به  نسبت  و  است 
بخصوص در ميان مسئوالن باالی كشور. 
ممكن است انتقاد درستی داشته باشيد، 

انتقاد  اما  ندارد  اشكالی  كنيد  انتقاد 
است  متفاوت  حرمت  هتک  و  اهانت  با 
روش  حرمت،  هتک  و  رفتارها  اينگونه 
و  مناظره ها  در  كه  است  آمريكايی ها 
دنيا  در  را  خود  مطبوعاتی،  كارهای 
رسوا كرده اند تا جايی كه يک شخصيت 
با  دنيا  گويد،  می  آنها  سياسی  برجسته 
هراس و تحقير به ما نگاه می كند.  روش 
انتقاد  يعنی  است،  قرآنی  و  اسامی  ما 
انجام  حرمت  هتک  اما  شود  می  بيان 
قوه  سه  رؤسای  حرمت  بايد  نمی گيرد. 
در عرصه خدمت  كه  و مسئوالن كشور 

رسانی به مردم هستند، حفظ شود. 
در خصوص  سخنانشان  ادامه  در  ايشان 

موضوع كرونا نيز اظهار داشتند:
كه  جلسه  اين  تشكيل  از  هدف   )۱  
وضعيت  شده  تشكيل  بنده  دعوت  به 
تأسف بار بيماری كرونا در كشور و لزوم 
ابتكارات  بكارگيری  و  مضاعف  تاش 
ويروس  اين  با  مواجهه ی  برای  جديد 
است. البته اصل اين موضوع و همچنين 
اوج پاييزی آن در همه دنيا فراگير است 

و فقط مخصوص ايران نيست
آمريكا  همانند  كشورها  برخی  در   )۲
كرونا   با  مقابله  در  مديريت  بدترين 

اعمال شده است ولی ما بايد تاش كنيم 
از اين حادثه كه با جان و سامت مردم 
و امنيت و اقتصاد آنها در ارتباط است، با 

بهترين مديريت عبور كنيم.
صحيح  مديريت  اِعمال  الزمه ی    )۳
قاطع  تصميم های  »اتخاذ  مناسب   و 
و  عمومی«  افكار  »اقناع  حاكميتی«، 
همچنين  و  دستگاه ها  همه  »همكاری 
اين  البته  و   است  مردم«  همكاری 
كرونا  با  مقابله  مختص  فقط  همكاری 
مسائل  همه ی  در  بايد  بلكه  نيست 
داشته  وجود  سياسی  مسائل  بخصوص 
باشد زيرا كشور كه دارای ملتی قدرتمند، 
نظام نوپديد و سخن جديد است، به طور 
طبيعی با مسائل مهمی در عرصه جهانی 

و داخلی مواجه است. 
و  امنيتی  جنبه های  كه  آنجا  از   )۴
همين  از  گرفته  نشأت  نيز  اقتصادی 
اولويت  و  اصل  بنابراين  است،  بيماری 
است.   مردم  تصميم گيری ها، سامت  در 
بسيار  سامت  و  درمان  كادر  عملكرد 

درخشان و جهاد فی سبيل اهلل است
 ۵( بر اساس گفته ی متخصصان اگر در 
و  شناسايی  مبتايان  اول،  روز  دو  يكی 
تلفات  شود،  اقدام  آنها  معالجه  برای 
كار  اين  كه  يافت  خواهد  جدی  كاهش 

بسيار الزم است.
ستاد  اعضای  به  رهبری  های  توصيه 

مقابله با كرونا
عقبه  يک  فوری  اندازی  راه  »لزوم  اول( 
اجرای  برای  عملياتی  و  قرارگاهی 
كرونا  با  مقابله ی  ملی  ستاد  تصميمات 
و نظارت بر اجرا« اولين توصيه حضرت 

آيت اهلل خامنه ای بود.
درباره  ايشان  بعدی  توصيه  دوم( 
تعيين  برای  بهداشت  وزارت  »محوريت 
مصاديق محدوديت ها« بود. هنگامی كه 
را  محدوديت  مصاديق  بهداشت،  وزارت 
تعيين كرد، بقيه ی دستگاه ها بايد بدون 

را  آنها  ديگر،  ماحظات  گرفتن  نظر  در 
رعايت و اجرا كنند.

كشور،  ورودی  مبادی  دقيق  كنترل 
بين  غيرضرور  ترددهای  محدوديت 
اِعمال  و  مردم  اقناع  همراه  به  شهری 
حمل  ناوگان  در  ضوابط  سخت گيرانه 
از  عمومی،  محيط های  و  شهری  نقل  و 
كه  است  محدوديت ها  مصاديق  جمله 
مسئوليت اصلی اجرا و نظارت، با شورای 

امنيت كشور و نيروی انتظامی است.
سوم( »آموزش همگانی درباره ی راه های 
به صورت  پيشگيری  و شيوه های  شيوع 
ظرفيت  از  استفاده  با  و  محله محور 
محوريت  با  البته  و  بسيج  و  مساجد 
وزارت بهداشت و همكاری وزارت ارشاد 
جرائم  تصويب  »لزوم  و  صداوسيما«  و 
مرتكب  كه  افرادی  برای  سختگيرانه 
بهداشتی  ضوابط  از  بزرگ  تخلفات 
می شوند« توصيه های ديگر رهبر انقاب 
اسامی به مسئوالن برای مقابله با كرونا 

بود. 
با  خامنه ای  آيت اهلل  حضرت  چهارم( 
زندگی  شرايط  شدن  سخت تر  به  اشاره 
جرائم  اجرای  با  مشاغل  و  افراد  برخی 
اين  سخت گيرانه، خاطرنشان كردند: در 
را  حمايتی  بسته های  بايد  دولت  زمينه 
در نظر بگيرد، ضمن آنكه خّيرين و مردم 
نيز بايد وارد ميدان شوند و به كمک اين 
افراد بيايند چرا كه اين كار جزو بهترين 
به  نزديک شدن  برترين وسايل  و  كارها 

خدا است.
تأكيد  با  اسامی  انقاب  رهبر  پنجم( 
به  مراجعات  رساندن  حداقل  »به  بر 
خدمات  افزايش  با  اجرايی  دستگاه های 
رعايت  به  را  مسئوالن  الكترونيک«، 
حداكثری ضوابط بهداشتی توصيه كردند 
از  برخی  گاهی  متأسفانه  افزودند:  و 
مسئوالن در رعايت مواردی مثل ماسک 
زدن به شيوه ی صحيح يا رعايت فاصله، 

كوتاهی می كنند كه اين بی اعتنايی ها بر 
منفی  اثر  هم  مردم  عمومی  رعايت های 

می گذارد.
ششم( ايشان همچنين با تأكيد بر لزوم 
استخدام نيروی انسانی مورد نياز وزارت 
برای  پژوهشگران  تحقيقات  از  بهداشت، 
دستيابی به دارو و واكسِن مقابله با كرونا 

صميمانه و عميقاً تقدير كردند. 
هفتم( »شنيده شدن يک حرف واحد از 
جلسه ستاد ملی مقابله با كرونا« توصيه 
بعدی و مؤكد حضرت آيت اهلل خامنه ای 

بود.
همچنين  اسامی  انقاب  رهبر  هشتم( 
نيروهای  شمار  پر  حضور  به  اشاره  با 
بيماری  شيوع  اول  ماه های  در  داوطلب 
به  كمک  همانند  آنان  مؤثر  خدمات  و 
دستگاه ها  كردن  ضدعفونی  پرستاران، 
كمک  و  خانواده ها  راهنمايی  معابر،  و 
فعاليت ها  اين  استمرار  سالمند،  افراد  به 
نيروهای  از  و  دادند  قرار  تأكيد  مورد  را 
داوطلِب مخلص و جوانان مؤمن و صالح 

خواستند بار ديگر وارد ميدان شوند.
نهم( حضرت آيت اهلل خامنه ای با اشاره به 
اينكه برخی افراد بيكار شده در اثر كرونا، 
تأمين  گفتند:  ندارند،  بيكاری  بيمه ی 
اين  حل  برای  است  موظف  اجتماعی 
مشكل اقدام كند كه البته در اين قضيه 
نيز ورود خّيرين از برترين انفاق ها است.

پايان  در  اسامی  انقاب  رهبر  دهم( 
دعا،  معجزه وار  اهميت  سخنان شان، 
مورد  با  دفع  برای  را  استغفار  و  توسل 
تأكيد قرار دادند و افزودند: همه ی آنچه 
آنچه  و  است  ابزار  حكم  در  شد  گفته 
می بخشد  روح  و  جان  ابزارها،  اين  به 
دعا  با  بايد  كه  است  متعال  پروردگار 
همواره  كه  را  الهی  لطف  نظر  تضرع،  و 
برای  است،  بوده  ايران  شامل حال ملت 

عبور از اين گردنه نيز جلب كرد.
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در  دولتی  تعرفه  با  الغری  خدمات 
و  تخصصی  مستقل  ويژه  كلينيک 
فوق تخصصی هاشمی زاده ارائه می 

گردد.
از  نقل  به  به گزارش ميادالرستان   
روابط عمومی دانشكده علوم پزشكی 
الرستان ، با راه اندازی بخش تغذيه، 
تعرفه دولتی  با  ويژه الغری  خدمات 
بهاره  گردد.  می  ارائه  مركز  اين  در 
اين  در  كلينيک  مدير  بهارستانی 
كار  به  آغاز  با  داشت:  اظهار  باره 
شد  مطرح  ايده  اين  تغذيه،  واحد 
به ساير  نسبت  بيشتری  كه خدمات 
مركز  اين  در  منطقه  دولتی  مراكز 

ارائه گردد.
صورت  های  پيگيری  با  بنابراين   
گرفته و همكاری و مشاركت فاطمه 

از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
بستک نيوز ، رئيس  شورای اسامی 
شهر بستک از مرمت »مسجد زنگی 
بستک« كه با مساحت ۶ متر مربعی 
كشور  مسجد  كوچكترين  بعنوان 

مطرح است خبر داد.
صاح الدين احمدی، در اين خصوص 
گفت : مسجد زنگی بستک با قدمت 
باال كه يكی از آثار تاريخی شهرستان 
بستک است با معماری منحصر به فرد 
جاذبه  از  يكی  بعنوان  تواند  می  خود 
های گردشگری شهرستان تبديل شود.

وی افزود: بنا به اظهارات كارشناساِن 
در  باستانی  و  تاريخی  آثار  مرمت 

خبرگزاری  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش    به 
مهر، در پی فرمان مقام معظم رهبری به جوانان 
برای حضور دوباره در ميدان  نيروهای داوطلب  و 
خدمت و پيشگيری از ويروس كرونا؛ هيأت مديره 
مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان با لبيک 

به فرمان معظم له بيانيه ای صادر كرد.
خدمات  است:  زير  شرح  به  بيانيه  اين  متن 
انسان ها فرصت زندگی و مقاومت  به  بشردوستانه 
فعاليت های  انجام  و  می دهد  را  مشكات  برابر  در 
محقق  و  نيازمند  افراد  به  كمک  باعث  داوطلبانه 

نمودن اهداف و ارزش های جامعه می شود.
نيروهای  از  اسامی  انقاب  معظم  رهبر  فرمان 
در  صالح  و  مؤمن  جوانان  و  مخلص  داوطلب 
نيازمندان  به  كمک  و  كرونا  ويروس  از  پيشگيری 
نقش سازمان های مردم نهاد جوانان كشور را برای 

تحقق اين امر پررنگ تر می كند.
جوانان با شركت در كارهای داوطلبانه در كاهش 
تأثيرگذار  می توانند  جامعه  معضات  و  مشكات 
باشند و با اين فداكاری اميد را در دل نيازمندان 

زنده می كنند.
با  جوانان  نهاد  مردم  سازمان های  ملی  مجمع 

تغذيه  ارشد  كارشناس  جعفريان، 
شاغل در اين مركز، موفق به تجهيز 
ارائه  و   RF دستگاه  به  بخش  اين 
مراجعه  به  موضعی  الغری  خدمات 

كنندگان شديم.
قابل  خدمات  تشريح  در  بهارستانی، 
ارائه توسط اين دستگاه اظهار داشت: 
يكی   RF دستگاه  با  موضعی  الغری 
از راه های درمان تجمع توده چربی 
يا سلوليت و الغر كردن شكم ،پهلو 
در  زياد  چربی  تجمع  رفع   - ران   ،
صورت ، بخصوص زير استخوان فک 
و چانه )غبغب( و ليفت بازو می باشد 
كه عوارض درمان آن نيز ناشايع بوده 
بستگی  آن  درمانی  تعداد جلسات  و 
به محل و ميزان توده چربی موجود 

دارد.

مسجد   ، اثر  اين  از  بازديد  جريان 
سازمان  در  ثبت  قابليت  زنگی حتی 
زيرا  دارد  نيز  را  يونسكو  جهانی 
از  مسجد  اين  داخلی  مساحت 
ثبت شده جهان  مسجد  كوچكترين 
می  حتی  اثر  اين  و  است  كمتر  نيز 
تواند بعنوان كوچكترين مسجد دنيا 

نيز ثبت شود.
كوچكترين  اكنون  هم  است  گفتنی 
مسجد  جهان  در  شده  ثبت  مسجد 
»مير محمد شاه« با ۲۱/۱۰ متر مربع 
 ، است  هند  حيدرآباد  در  مساحت، 
اين در حالی است كه مسجد زنگی 
بستک ۷۱/۵ مترمربع مساحت دارد.

حوزه  نهاد  مردم  تشكل   ۳۰۰۰ از  بيش  همراهی 
جوانان از آغاز شيوع اين بيماری با لبيک به فرامين 
مقام معظم رهبری مدظله العالی همواره در مقابله 
اجرای  و  نيازمندان  به  رسانی  كمک  و  ويروس  با 
كمک  جوانانه،  همت  عنوان  با  همدلی  رزمايش 
جوانان  پويش  و  رمضان  مبارک  ماه  در  مومنانه 
مدافعان سامت عزاداران حسينی در ايام محرم بار 
ديگر با تمام توان و ظرفيت خود در ياری نيازمندان 

و مقابله با ويروس كرونا به ميدان خواهد آمد.
اكنون در شرايط حساس و موج سوم شيوع ويروس 
اقتصادی  وضعيت  ديدن  آسيب  و  كرونا  منحوس 
اقشار مختلف جامعه، مجمع ملی سازمان های مردم 
نهاد جوانان با همكاری تشكات، سمن ها و مجامع 
استانی جوانان با لبيک به ندای رهبر فرزانه انقاب 
حضرت امام خامنه ای و با فراهم نمودن بسترهای 
مختلف با اجرای پويش »جوانان پيشگامان خدمت 
ديدگان  آسيب  شرايط  تا  می كوشد  سامت«،  و 

ويروس كرونا و نيازمندان بهبود يابد.
در پايان از جوانان عزيز به ويژه فعالين اجتماعی 
پيوستن  با  نهاد می خواهيم  مردم  در سازمان های 
به اين پويش در اين اقدام ارزشمند ياريگر باشند.

ارائهخدماتالغریدرکلينيک
تخصصیوفوقتخصصیهاشمیزاده

مسجدزنگیبستک؛
مسجدیباقابليتثبتجهانی

كوچکترين مسجد كشور مرمت می شود

اعالمآمادگیمجمعملیجوانانبرایحضور
درميدانمبارزهباکرونا

مديركل راه و شهرسازی الرستان از موضع رييس 
كميسون عمران مجلس شورای اسامی درخصوص 
در تكميل بزرگراره جهرم-الر-بندرعباس استقبال 

كرد.
به گزارش مياد الرستان به نقل از روابط عمومی 
اداره كل راه و شهرسازی الرستان، در پی مصاحبه 
اخير دكتر رضايی رييس كميسيون عمران مجلس 
اين موضوع كه » توان خود را  با  شورای اسامی 
صرف تكميل پروژه بزرگراه جهرم -الر- بندرعباس 
خواهيم كرد«  مديركل راه و شهرسازی الرستان، 
ضمن استقبال از همراهی رييس كميسون عمران 
ديرينه  ی  خواسته  تحقق  جهت  شورای  مجلس 
مردم در تكميل بزرگراره جهرم - الر - بندرعباس 
به تشريح آخرين اقدامات در اين محور پرداخت .

از  الر   - جهرم  محور   : داشت  اظهار  فرد،  باقری 
و حلقه  ترانزيتی كشور  و  مهم شريانی  محورهای 
اتصال مركز كشور به بنادر مهم اقتصادی ومناطق 
شهيد  رجايی،  شهيد  عباس،  )بنادر  تجاری  ازاد 
با  كه  گردد  می  محسوب  قشم(  جزيره  و  باهنر 
روبرو  ومسافر،  كاال  نقل  و  حمل  ناوگان  استقبال 

بوده است .
وی افزود : ۲۰۴ كيلومتر از طرح احداث باند دوم 
محور جهرم- الر- بندرعباس، در حوزه  اداره كل 
تاكنون  كه  دارد  قرار  الرستان  وشهرسازی  راه 
احداث باند دوم در طول ۳۲ كيلومتر از اين طرح، 
كه نقش مهمی در تسهيل عبور و مرور و كاهش 

تصادفات جاده ای داشته است تكميل شده است
 : كرد  تصريح  الرستان،  و شهرسازی  راه  مديركل 
با رويكرد حذف نقاط پرحادثه، اجرای  هم اكنون 
باند دوم و ارتقای اين محور از حالت دو خطه به 
چهار خطه در مقاطع پرتصادف و يا دارای تصادف 
به طول ۹۵ كيلومتر عمليات  اين حوزه، مجموعاً 

اجرايی آن در دست اجراست.

از  كيلومتر   ۵۵ سپاری  پيمان  اينكه:  بيان  با  وی 
احداث باند دوم محور جهرم-الر، در يک سال اخير، 
با پيگيری های انجام شده و با مساعدت مستقيم 
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، عملياتی گشته 
طرح  قطعات  تمامی  اقدام،  اين  با  گفت:  است، 
احداث  دست  در  الر،  جهرم-  محور  در  مذكور، 
قرار گرفته است و به پيمانكار تحويل شده است و 
طبيعتا همراهی ارزشمند رياست كميسيون عمران 
مجلس و نماينده ی محترم مردم شريف شهرستان 
های جهرم و خفر در مجلس شورای اسامی می 
تواند نقش بسزايی در تحقق اين امر داشته باشد .

باقری فرد، در ادامه افزود: در حال حاضر، احداث 
قطعات باقيمانده از باند دوم از ورودی الر به سمت 
انتهای حوزه  تا  پاسگاه چهاربركه  از  و  بندرعباس 
به سمت بندرعباس، مجموعاً به طول ۷۴ كيلومتر 
برای تأمين مالی پروژه مذكور و برگزاری مناقصه 
و استفاده از ظرفيت قانونی ماده ۵۶ قانون الحاق 
مالی  مقررات  از  بخشی  تنظيم  قانون  به  موادی 
دولت برنامه ريزی های انجام شد كه با ورود بانک 
اين  ريالی  ميليارد  هزار   ۳ مالی  تامين  برای  ملی 
پروژه، اميدواريم تحوالت مهمی در منطقه صورت 

گيرد .
وی خاطر نشان كرد: اعتبار اباغی سال جاری برای 
طرح احداث باند دوم محور جهرم-الر- بندرعباس، 
به اداره كل راه و شهرسازی الرستان ۹۰ ميليارد 
ريال است و مطالبات انباشته پيمانكاران فعال در 
طرح، بالغ بر ۴۳۰ ميليارد ريال می باشد كه ان شا 
اهلل پس از بازديد ميدانی رييس كميسيون عمران 
مجلس شورای اسامی و ديگر مسئوالن ذيربط ، 
اميدواريم اقدامات اساسی جهت تامين اعتبار مازاد 
بر سقف مصوب و افزايش اعتبار اداره كل راه وشهر 
سازی الرستان در محور جهرم - الر - بندر عباس 

از سوی ايشان صورت پذيرد .

استقبال مديركل راه الرستان
 از موضع ريیس كمیسون عمران مجلس در تکمیل

 بزرگراره جهرم-الر-بندرعباس


