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تثبيت مهندس باقري فرد 
و توقع به حق مردم الرستان

رفتــن  از  مگوهــا  بگــو  كــه  اســت  مدتــي 
و  راه  كل  مديــر  باقري فــرد،  مهنــدس 
شهرســازي الرســتان حكايــت مي كــرد تــا ايــن 
ــان  ــه ناگه ــع و معارف ــه تودي ــارن جلس ــه مق ك
وضــع تغييــر كــرد و از تثبيــت مهنــدس  و لغــو 

ــد. ــه ش ــخن گفت ــه س ــع و معارف تودي
بــه هــر حــال ايشــان تــا اطــاع ثانــوي ماندنــي 
اســت. نكتــه اي كــه خيلــي حائــز اهميــت 
اســت ايــن كــه در ايــن اواخــر آقــاي مهنــدس 
ــا چــراغ  از تضييــع حقــوق مــردم الرســتان و ب
بعضــي صحبــت  خامــوش حركــت كــردن 
ــه  ــي ك ــد صباح ــت چن ــته اس ــد. شايس كردن
ــت  ــان فرص ــه ايش ــت ب ــت خدم ــد جه خداون
ــر مســيري  ــد از ه ــاال زنن ــن همــت ب داده، دام
و  بردارنــد  گام  فعاالنــه  مي داننــد  الزم  كــه 
الاقــل در اجرايــي نمــودن دوبانــده كــردن 
اداره كل  جــاده الر – بندرعبــاس، تأســيس 
ــن  ــدازي راه آه ــاده اي و راه ان ــل ج ــل و نق حم
الر – بندرعبــاس، اقــدام عاجــل مبــذول دارنــد 
و نــام نيكــي را بــراي خــود و خانــواده خويــش 

ــد. ــادگار بگذارن ــه ي ــتان ب ــه الرس در منطق
ــه کمــک و مســاعدتي  ــي اســت هرگون طبیع
تــوان  در  و  بخواهنــد  رســانه ها   از  کــه 
نخواهــد  دریــغ  ایشــان  از  باشــد  آنــان 
ــب  ــت را مناس ــه، موقعی ــن بره ــد. در ای ش
ــه،  ــام جمع ــط، ام ــئولین ذي رب ــته از مس دانس
ــج و  ــتان و خن ــریف الرس ــردم ش ــده م نماین
ــالمي،  ــوراي اس ــس ش ــراش و اوز در مجل گ
معاونــت اســتاندار و فرمانــدار ویــژه الرســتان 
درخواســت مي نماییــم از هرگونــه مســاعدت 
بــاال  خواســته هاي  تحقــق  در  یــاري  و 
ــه،  ــه جانب ــکاري هم ــا هم ــد و ب ــغ ننماین دری
موجبــات خرســندي و آرامــش جامعــه را 

ــازند. ــم س فراه
ايــن فاصلــه زمانــي خــود آزمايشــي اســت  براي 
مــا كــه  آيــا آنچــه مي گوييــم در پــي عملياتــي 
ــداي  ــا داســتان »ســرم ف كــردن آن هســتيم ي
ــه  ــد؟! و ب ــرد« مي باش ــك رگ نب ــين و لي حس
ــان، چيــزي مي گوييــم كــه در عمــل دنبــال  زب

ــم. ــق آن گام برنمي داري تحق
»اِنَّ  مي فرمايــد  خداونــد  كــه  همين گونــه 
ــا  ــا، بديه ــِيئاِت« نيكي ه ــناِت يُْذِهْبنَ السَّ الَْحَس
ــردم  ــه م ــي ب ــد، نيكوي ــود مي كن ــو ناب را مح
مــردم  بــه  فعاالنــه  و  صادقانــه  خدمــت  و 
ــت  ــدار فعالي ــه مق ــته را ب ــاي گذش كم كاري ه

جديــد محــو مي ســازد. 
ــن  ــما را در اي ــف ش ــت مضاع ــه فعالي ــد ك امي
ــما  ــم و ش ــو كني ــم و بازگ ــد ببيني ــام جدي اي
ــد و  ــم نمايي ــردم را فراه ــندي م ــل خرس عام
ــي و  ــش راض ــدا را از خوي ــدگان خ ــدا و بن خ

ــازيد. ــنود س خش

اعطای تسهیالت قرض الحسنه حوزه های 
فرهنگ، هنر و رسانه

صدور 83 » پروانه استاندارد «
 برای محصوالت واحدهای توليدی الرستان

صفحه 3
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نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
معارفه  جلسه  امروز،  اوز  پيام  از 
امام  امداد  كميته  سرپرست  اولين 
در  اوز،  شهرستان  ره(  خمينی) 
شهرستان  اين  فرمانداری  سالن 

برگزار شد.
اوز،  شهرستان  فرماندار  پور،  علی 
امداد  كميته  مديركل  بذرافشان  از 
كه  فارس   استان  خمينی  امام 
شهرستان  مردم  به  ويژه ای  عنايت 
كرد.  سپاسگزاری  دارند،  اوز 
كميته  گفت:  ادامه  در  فرمانداری 
از  بعد  كه  بود  كميته ای  اولين 
افتتاح  خمينی  امام  توسط  انقاب 
حوزه  در  كميته  اين  امروزه  و  شد 
كمك های  مسكن،  اشتغال،   های 
می كند.  كمك  مردم  و...به  درمانی 
اوز  در شهرستان  افزود:خيرين  وی 
برداشته اند  بزرگی  خيلی  گام های 
كه می توان آن ها را  يك پشتوانه ی 
نظر  در  شهرستان  برای  بزرگی 
ساختمان  گفت:  پور،  گرفت.علی 
در  خيرين  توسط  امداد  كميته 
حال پيگيری است و از دالور رئيس  
كميته امداد امام  خمينی الرستان 

تقدير و تشكر كرد.
كميته  كل  مدير  محمدبذرافشان، 
امداد امام خمينی استان، پيشاپيش 
هفته وحدت را به مردم شهرستان 
اوز تبريك گفت. وی افزود: ادبيات 
ادبيات  و  است  انقابی  ادبيات  امام 
و  است  قرآن  از  برگرفته  انقابی 

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسامی فارس گفت: 
قرض الحسنه  تسهيات  اعطای  شيوه نامه 
كارمزد  با  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  حوزه های 
اميد  كارآفرينی  صندوق  عامليت  و  درصد   ۴

شد. منتشر 
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، صابر سهرابی با اشاره به اينكه 
تثبيت  و  حفظ  برای  حمايتی  تسيات  اعطای 
فرصت های شغلی با كارمزد ۴ درصد و عامليت 
ميزان  آغاز شد، گفت:  اميد  كارآفرينی  صندوق 
ميليارد   ۲۲۴ كرونا  بحران  ويژه  تسهيات  كل 

تومان است.
افزود:  فارس  ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  حمايتی  فراخوان های 
اسامی با عنوان های فراخوان اعطای تسهيات 
در  رسانه  و  هنر  فرهنگ،  بخش  حمايتی 
فرهنگی،  فعاالن  هنری،  امور  فعاالن  حوزه های 
فعاالن فضای مجازی و مديران كسب و كار های 
و  قرآن  فرهنگی  موسسات  فعاالن  و  ديجيتال 

استاندارد  كل  مدير  رهنما  مرتضی 
فارس گفت: به علت رعايت نكردن 
از  استفاده  نحوه  در  ضروری  نكات 
اين وسايل به ويژه نحوه نصب آن ها 
جبران  جانی  خطرات  منازل،  در 
ناپذيری به وجود آمده و اين خطرات 
در ما ه های سرد به مراتب بيشتر از 

ساير ماه ها است.
رهنما با بيان اينكه تاكنون گزارشی 
از وجود وسايل گازسوز غير استاندارد 
استان  عرضه  و  توليدی  مراكز  در 

اقدام  افزود: مهمترين  فارس واصل نشده است، 
استفاده  استاندارد،  كاالی  خريد  زمينه  اين  در 
و  وسايل  موقع  به  تعويض  مجاز،  تعميركار  از 
با  متناسب  بخاری  انتخاب  و  فرسوده  اتصاالت 

فضای اتاق است.
وی اظهارداشت: وسايل گازسوز دود كش دار را 
حتی برای چند لحظه بدون اتصال به دود كش 
نبايد روشن كرد، زيرا گاز های كشنده و مسموم 
همچنين  و  می شود  اتاق  فضای  وارد  كننده 

به گزارش مياد الرستان به نقل از 
جهاد  مدير  صداوسيما،  خبرگزاری 
كشاورزی خنج گفت:  عسل كنار از 

زنبورستان های خنج برداشت شد .
بستان اسامی افزود: شهرستان خنج 
با دارا بودن هوای معتدل در پاييز و 
 ، ُكنار  انبود  جنگل های  و  زمستان 

بيشترين مهاجران زنبور عسل را در 
زنبور   ۴۷۵ .تاكنون  پذيراست  خود 
دار از استان های يزد، اصفهان و چهار 
محال بختياری با كلونی زنبور عسل 
به اين شهرستان مهاجرت كرده اند.از 
هر كلونی زنبور بين ۵ تا ۱۰ كيلوگرم 

عسل برداشت می شود.

 ۷۰۰ و   داده ايم  مردم  تحويل  و 
كه  اهداشده  نيازمندان  به  جهيزيه 
تعداد  اين  خيرين  كمك های  با 

افزايش خواهد يافت.
ساخت  حوزه  در  گفت  بذرافشان 
يك  كميته  بيماران  اقامتگاه 
اتاق   ۱۰۰ با  طبقه   ۱۲ ساختمان 
و بهترين امكانات در دست ساخت 
بيماران  مختص  اين  كه  دارد 
پزشكی   قطب  به  نسبت  دوردست 
است. هر پولی كه توسط خيرين و 
به هيچ عنوان  تأمين می گردد  دولت 
به  و  نمی شود  خارج  شهرستان  از 
اختصاص  شهرستان  اين  مردم 

خواهد يافت.
امام  امداد  كميته  رئيس  دالور 
اين  ارتقا  بابت  الرستان   خمينی 
و  كرد  خوشجالی  اظهار  اداره 
 ۳۴۰ توسط  يتيم  كودكان  گفت: 
حمايت  الرستان  شهرستان  حامی 

حمايت  اين  كماكان  و  می شوند 
در  گفت  او  داشت.  خواهد  ادامه 
بحث اشتغال ۱۴۲ طرح انجام شده 
درآن  كميته  مددجويان  كه  است 

مشغول به كار هستند.
اشتغال  كارگروه  كارشناس  بامداد، 
ويروس  شيوع  گفت:  فرمانداری 
اكثر  در  زيادی  خيلی  تأثير  كرونا 
در  كه  است  گذاشته  مشاغل 
ابتدا  در  دولت  اتفاق  اين  راستای 
سعی كرده بيمه بيكاری به ۲۱۰۰ 
به صورت  اوز  و  الرستان   متقاضی 
گفت  وی  پرداخت شده.  سامانه ای 
بنگاه های  پرونده   ۷۳۲ تاكنون 
بيمه بيكاری بررسی شده و مجموع 
با  برابر  مبلغی  درخواست ها  اين 
اين  از  كه  بوده  تومان  ميليارد   ۱۷
مشمولين  به  آن  ميليارد   ۱۱ مبلغ 

پرداخت شده است.
كميته  جديد  رئيس  دهقان  محمد 
تمام  اوز، گفت:  امام خمينی  امداد 
باكار  كه  می گيرم  كار  به  را  تاشم 
جهاد گونه و شبانه روزی و با كمك 
اصلی  سرمايه  كه  مردم  و  خيرين 
را  تاشمان  تمام  هستند  كميته 
خواهيم كرد كه اتفاقات خوبی را در 
سطح شهرستان رقم بزنيم و گره ای 

از مشكل نيازمندان برداريم.
را  معارفه  حكم  ابراهيمی  ادامه  در 
عنوان  به  دهقان  محمد  و  خواند 
سرپرست كميته امداد امام خمينی 

اوز معرفی شد.

»مد و لباس« است.
برخط  الكترونيكی  سامانه  كرد:  تاكيد  سهرابی 
به  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در  مستقر 
اجرا  برای   www.tohfeh.farhang.gov.ir آدرس 
و نظارت بر حسن اجرای برنامه های موضوع اين 
تفاهم نامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در 
پذيرش،  مراحل  به  مربوط  اطاعات  تمام  آن، 
بررسی و پرداخت تسهيات به طرح های موضوع 
تسهيات  و  است  شده  ثبت  شيوه نامه  اين 
و  هنری  فرهنگی،  كار های  كسب  به  حمايتی 
رسانه ای طبق برش استانی اختصاص داده شده 
اين تخصيص  است.او گفت: همچنين چگونگی 
در شيوه نامه ها و كاربرگ های معاونت ها، سازمان 
سينمايی و مركز رسانه های ديجيتال آمده و بر 
روی سامانه تحفه بارگذاری شده است و جذب 
دريافت  تجديد  امكان  تسهيات  اين  بهنگام 
تسهياتی ديگر را فراهم می كند و رعايت مفاد 
شيوه نامه اباغی صندوق كارآفرينی اميد كه در 

پی ارسال می شود، ضروری است.

بخاری های  از  نكردن  استفاده  بر  رهنما، 
بدون دود كش در اطاق های خواب، زير 
تاكيد  زمين ها، حمام ها و فضا های بسته 
كرد و استفاده از اين نوع بخاری ها را صرفا 
در فضا هايی كه راهی به فضای آزاد دارند 

مجاز دانست.
وسايل  نصب  و  تعمير  كرد:  اضافه  وی 
افراد  طريق  از  بايستی  صرفا  گازسوز 
صورت  مجاز  كاران  تعمير  و  متخصص 

پذيرد.
بعد  داد:  ادامه  فارس،  استاندارد  مديركل 
از نصب وسيله گازسوز و روشن كردن آن رنگ 
مسير  كنترل  با  و  باشد  آبی  بايد  بخاری  شعله 
دودكش تا كاهك پشت بام از باز بودن مسير 
اطمينان حاصل  منواكسيدكربن  گاز های  و  دود 
كرد. رهنما، تصريح كرد: يكی از روش های كنترل 
محصول  خروج  مسير  شدن  گرم  موضوع  اين 
احتراق است كه با دست قابل آزمايش است و اگر 
مسير دودكش سرد باشد بايد بخاری را خاموش 

كرده و نسبت به رفع مشكل اقدام كرد.

در  كرونا  ويروس  شيوع  به  توجه  با  دانشكده، 
رسانی  اطاع  و  خبر  انتشار  ضرورت  و  كشور 
و  جاری  قوانين  بر  منطبق  اصولی  و  صحيح 
اين  پيرامون  ارسالی وزارت  العمل های  دستور 
را  شما  بدينوسيله   ، مبتايان  تعداد  و  بيماری 
و  پزشكی  علوم  دانشكده  سخنگوی  عنوان  به 
پيرامون  الرستان  درمانی  بهداشتی  خدمات 

موضوع كرونا منصوب می نمايم.

دکتر بهزاد رضایی-سرپرست دانشکده

مكتب  مقابل  در  آنان  فكری  فقر  و  برهان  و 
موج  از  آنان  عصبانيت  و  )ص(  اعظم  پيامبر 

گرايش به اسام است.
محكوميت  ضمن  شيراز  روحانيت  جامعه 
توهين  سراسر  و  سخيف  اقدام  اين  شديد 
ديپلماسی  دستگاه  از  فرانسه  جمهور  رئيس 
ايران اسامی مجدانه درخواست دارد كه هر 
چه سريع تر با احضار سفير اين كشور هتاک 
اسامی  ايران  مردم  خشم  و  اعتراض  مراتب 
از  و  كرده  اباغ  را  جهان  مسلمانان  ساير  و 
اسامی  ايران  خصوصاً  جهان  مسلمانان  همه 
جانبه  همه  اعتراض  با  كه  دارد  درخواست 
اين  به  نسبت  را  خود  نفرت  و  خشم  اعام 
قبيل هتاكی های كفرآلود و سياست های پليد 

اسام ستيزی اعام كرد.

روابط  از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
خدمات  و  پزشكی  علوم  دانشكده  عمومی 
بهداشتی درمانی الرستان، محمدعلی اسروش، 
از  حكمی  طی  دانشكده،  عمومی  روابط  مدير 
»سخنگوی  سمت   به  رضايی  بهزاد  دكتر  سوی 
در  شد.  منصوب  این دانشکده در مبحث کرونا«، 

بخشی از اين اباغ آمده است:
بسمه تعالی

جناب آقای محمدعلی اسروش
عمومی  روابط  مديريت  محترم  سرپرست 

كميته امام در راستای كمك به فقرا 
محروميت زدايی  و  مستضعفان  و 
كه  كرد  تأكيد  وی  برمی دارد.  گام 
كميته امام جناحی،سياسی،حزبی و 
فرقه ای عمل نخواهد كرد و فقط زير 
است. مردم  به  خدمت رسانی  چتر 

بذرافشان در ادامه گفت: بزرگ ترين 
پشتوانه اعتماد مردمی است و مردم 
فارس هميشه در قلعه اين پشتوانه 
بوده اند و از افتخارات ما است. و از 
فرماندار و نماينده مردم در مجلس 
كه پيرو حل مشكل اشتغال هستند 
نهايت تشكر را كرد، او گفت: ۷۲۲۸ 
ايجاد  امداد  كميته  شغلی  فرصت 
كرده است وبرای اشتغال مردم اوز 
محدوديتی قرار ندارد و در خدمت 

مردم اوز خواهيم بود.
بذرافشان در رابطه با مشكل مسكن 
با  اخير  سال   ۱ در  ما  كه  گفت 
آماده  كمك خيرين ۱۵۰۰ مسكن 

نام  ثبت  و  شده  اعام  كشور  سراسر  در  عترت 
حوزه های  فعاالن  به  حمايتی  تسهيات  اعطای 
فرهنگ، هنر و رسانه از ۲۳ مهر آغاز شده است.

سهرابی ادامه داد: متقاضيان می توانند برای نام 
tohfeh. نويسی و كسب اطاعات بيشتر به سامانه

فراخوان های  و  كنند  مراجعه   farhang.gov.ir
عنوان شده از لينك های مربوطه بارگزاری شده 
قابل دسترسی است و اين شيوه نامه در راستای 
با عامليت  با كارمزد ۴ درصد  اعطای تسهيات 
انگيزه  ايجاد  به منظور  اميد  صندوق كارآفرينی 
فرصت های  تثبيت  هدف  با  و  كارآفرينان  برای 
شده  تنظيم  هنری  فعاالن  از  حمايت  و  شغلی 
است.مدير كل فرهنگ و ارشاد فارس بيان داشت: 
تمامی  شامل  شيوه نامه  اين  مشمول  متقاضيان 
اشخاص حقيقی و حقوقی بخش های خصوصی 
و تعاونی در حوزه فعاليت های اقتصاد هنر دارای 
تائيد  مورد  و  شاخص  فعاليت  يا  رسمی  مجوز 
حوزه های تخصصی ادارات  كل اين معاونت شامل 
»نمايش«، »آموزش«، »موسيقی«، »تجسمی« و 

افقی دود كش و  از مسير های طوالنی  استفاده 
وسايل  اتصال  برای  اضافی  زانو های  از  استفاده 
گازسوز به كانال اصلی دود كش ها خطرات جدی 

را در پی دارد.
مدير كل استاندارد فارس، بر الزام تجهيز بخاری  
های گازسوز به وسايل ايمنی شامل ترموكوپل، 
اكسيژن  كاهش  به  حساس  حرارتی  سنسور 
)ods( وگاورنر، وسيله تنظيم فشار گاز تاكيد كرد 
را در  اين وسايل  بايد وجود  و گفت: سازندگان 
دستور العمل و يا روی بدنه وسيله اعام كنند. 

ماكرون،  اخير  كفرآلود  اظهارات  پی  در 
به  نسبت  وی  توهين  و  فرانسه  رئيس جمهور 
ساحت مقدس حضرت محمد مصطفی )ص(، 
اعتراض آميز  بيانيه ای  شيراز  روحانيت  جامعه 

در محكوميت اين اظهارات صادر كرد.
در اين بيانيه آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

رئيس جمهور سبك  ماكرون  اظهارات كفرآلود 
پيامبر  قدسی  به ساحت  اهانت  و  فرانسه  مغز 
اعظم حضرت محمد مصطفی صلوات اهلل عليه 
و آله و سلم نشانگر عناد و كينه ورزی دشمنان 
اين  اعظم )ص(  پيامبر  به  اهانت  است.  اسام 
به  اهانت  فضايل  و  خوبی ها  اخاق،  عصاره 
انبيا  و همه  اخاقی  و  انسانی  ارزش های  همه 
و انسان های پاک است. اين يك اقدام حساب 
كه  است  فرانسه  رئيس جمهور  سوی  از  شده 
و  اسام هراسی  سياست  پيش،  سال ها  از 
اسام ستيزی را در دستور كار خود قرار داده 
و  تبليغاتی  ابزار  هزاران  و  شيوه  صد ها  با  و 
پرداخته  قرآن  و  اسام  با  مبارزه  به  عملياتی 
پيش  را  و دشمنی  نفاق  سير  واقع خط  در  و 

گرفته است.
آزادی  ادعای  كه  بلندپايه  مقام  يك  حمايت 
از  دارد  را  آسمانی  اديان  و  افكار  آزادی  بيان، 
منطق  ضعف  از  حاكی  موهن  مطالب  انتشار 

انتصاب سخنگوی جدید دانشکده علوم پزشکی الرستان در مبحث کرونا

برگزاری جلسه معارفه سرپرست کميته امداد امام خمينی)ره( اوز

اعطای تسهیالت قرض الحسنه حوزه های فرهنگ، هنر و رسانه

مدیر کل استاندارد فارس: مردم از وسایل »گازسوز استاندارد« استفاده کنند

بیانیه اعتراض آمیز جامعه روحانیت شیراز
 به سیاست های اسالم ستیزانه ماکرون

برداشت  عسل از زنبورستان های خنج

تالش برای نجات
 شناور سانحه دیده

 در آب های کشور امارات 

هرمزگان، گفت:  دريانوردی  و  بنادر  مديركل 
يك  رانش  سيستم  در  فنی  اشكال  پی  در 
های  صخره  با  برخورد  و  تجاری  لنج  فروند 
ورودی بندر حمريه كشور امارات، اين لنج از 

غرق شدن نجات يافت.
خصوص  در  ران  كرجی  محمدی  رضا  علی 
و  جستجو  عمليات  و  سانحه  اين  جزييات 
داشت:  اظهار  امارات  كشور  در  آن  نجات 
محموله  تن   ۵۰۰ با  تجاری  لنج  فروند  يك 
رانش  سيستم  در  فنی  نقص  دچار  صادراتی 
شده و پس از برخورد با صخره های ورودی 
بندر حمريه كشور امارات دچار پارگی بدنه و 

نهايتاً باعث آبگرفتگی شد.
مدير كل بنادر و دريانوردی هرمزگان با بيان 
اينكه با موافقت گارد ساحلی دولت امارات و 
دريايی  نجات  و  جستجو  مركز  هماهنگی  با 
هرمزگان و حفاظت و ايمنی دريانوردی بندر 
آبهای  در  سانحه  محل  به  نجات  تيم  لنگه 
كشور امارات اعزام و مقدمات انتقال قسمتی 
صورت  عبوری  شناورهای  توسط  محموله  از 
برنامه  آن  موازات  به  كرد:  تصريح  و  گرفت 
شناور  فروند  يك  همكاری  با  شناور  نجات 
به  لندينگ كرافت )نظامی ۲( و گروه نجات 

همراه تيم غواصی برنامه ريزی شد.
اين مقام مسئول، ادامه داد: پس از سبك سازی 
و آب بند كردن محفظه ها و بكارگيری بالن 
های هوا همچنين با گونه گذاری و گذاشتن 
پمپ جهت تخليه آب ورودی، عمليات انتقال و 
يدک كردن شناور مهيا و شناور مذكور جهت 
تعميرات به يكی از مجتمع های كشتی سازی 
محمدی  گفته  يافت.به  انتقال  لنگه  بندر  در 
كرجی ران عمليات نجات اين شناور تجاری در 
آب های داخلی كشورهای امارات با همكاری 
متشكل  تيمی  و  كشور  اين  ساحلی  گارد 
و  بنادر  كل  اداره  نجات  و  جستجو  مركز  از 
بندری  و  دريايی  واحد  هرمزگان،  دريانوردی 
بندر لنگه، نماينده كشتيرانی در بندر حمريه، 
تعاونی لنجداران لنگه و ديگر گروهای نجات 

اعزامی به انجام رسيد.
***

پیوند دست قطع شده 
جوان المردی در شیراز

و  جراحی  تخصص  فوق  لياقت،  اميد  دكتر 
ارتوپد اظهار كرد: دست راست جوان ۲۱ ساله 
قطع  كار  محل  در  حادثه  اثر  بر  كه  المردی 

شده بود، در شيراز پيوند زده شد.
و  دست،  قطع  از  پس  اينكه  به  اشاره  با  وی 
رسيدن بيمار تا اتاق عمل، دوران طايی در 
حال پايان بود؛ اظهار كرد: تمام تاشمان برای 
و  داديم  انجام  عمل  اين  بودن  آميز  موفقيت 
قطع  از  پس  ساعت  شش  پيوند  عمل  اين 
عمل  خود  زمان  مدت  و  شد  انجام  دست، 

پيوند نيز، ۷ ساعت به طول انجاميد.
وی با موفقيت آميز بودن اين عمل، تصريح 
قطع  عضو  پيوند  برای  طايی  زمان  كرد: 
يخ  و  آب  از  تركيبی  روی  بايد  را  شده 

بيمارستان منتقل شود. به  نگهداری و 
در  شده  قطع  عضو  اگر  افزود:  جراح  اين 
فريزر نگهداری و يا اينكه تماس مستقيم با 

آب داشته باشد، قابليت پيوند ندارد.
زمانی  بازه  بر  تاكيد  ضمن  پايان  در  وی 
رساندن بيمار به بيمارستان خاطرنشان كرد: 
اگر عمل قطع با شیء تيزی همانند شمشير، 
چاقو و... اتفاق بيافتد بيش از هشتاد درصد 
اين  بود.دست  خواهد  آميز  موفقيت  عمل، 
بچينگ  كارگاه  از  يكی  در  المردی  جوان 

)بتن آماده( در المرد قطع شده بود.

نفردوم: راستين رضائی
نفر سوم: كاميار شريفيان

از  تشكر  از  پس  رهگذر  امير  پايان،  در  و 
بسكتبال  هيات  مربيان   پيگيری  و  زحمات 
عليرضا  سعيدی،  محمود  رضائی،  محمد  از 

سعيدی و حسين سعيدی قدردانی كرد.
برگزاری  و  بيشتر  حمايت  با  است  اميد 
رشد  شاهد  سال  طول  در  مسابقاتی  چنين 
دانشگاهی  رشته  اين  در  بيشتر  پيشرفت  و 

باشيم.

صرفه جويی بيشتر در مصرف برق و فرهنگ 
درست مصرف كردن هدايت كرد.نصيری، به 
نيرو  وزارت  تشويق های  و  اميد  برق  موضوع 
اشاره كرد و گفت:  برق  برای كاهش مصرف 
و  می خورد  كليد  كشور  سطح  در  الگو  اين 
و  فارس  در  زيادی  مشتركان  و  شهروندان 
جنوب كشور در چرخه و حيطه مصرف بهينه 

برق قرار می گيرند.
استان  منطقه ای  برق  شركت  مديرعامل 
درصد  اينكه  به  اشاره  با  بوشهر،  و  فارس 
برق  مشتركان  و  شهروندان  از  توجهی  قابل 
در استان فار س و در جنوب كشور مشمول 
تعرفه برق رايگان و برق اميد می شوند اظهار 
در  الگو  اين  از  استفاده  كه  كرد  اميدواری 
 ۱۴۰۰ تابابستان  مصرف  اوج  نقطه  از  عبور 

نيز موثر باشد.
ماه  آبان  اميد،  برق  كرد: طرح  بيان  نصيری، 
آغاز  از مناطق  بسياری  به صورت رسمی در 
می شود و در نخستين قبض برق الكترونيكی 
گنجانده  آن  در  اميد  برق  طرح  محاسبات 
می شود، اين موضوع در نخستين دوره قرائت 
مشتركان  برای  و  می شود  لحاظ  كنتور ها 

ارسال می گردد.
استان  منطقه ای  برق  شركت  عامل  مدير 
رفتار  تغيير  لزوم  بر  بوشهر،  و  فارس 
برای  برق  مصرف  در  مشتركان  و  شهروندان 
اوج  نقطه  از  عبور  در  بيشتر  اطمينان  ايجاد 
افزود:  و  كرد  تاكيد   ۱۴۰۰ تابستان  مصرف 
مصرفی  رفتار  تغيير  می تواند  اميد  برق 
مصرف  گرفتن  قرار  كند،  ايجاد  مشتركان 
موضوعی  اميد  برق  درطرح  برق  كنندگان 
توانير  سوی  از  تشويقی  صورت  به  كه  است 
آغاز  است  اميد  و  است  شده  ريزی  برنامه 
برخی  و  س  فار  در  برق  مصرف  طرح  اين 
متوسط  با  همسان  را  كشور  جنوبی  نقاط  از 
تغيير  از آن  بهينه تر  كشوری مصرف و حتی 
ادامه داد: در حال حاضر طرح  دهد.نصيری، 
است،  خانگی  مشتركان  مشمول  اميد  برق 
مشتركان  عملكرد  از  مصرف  نوع  اين  الگوی 
آنان در سال های  و شهروندان و نوع مصرف 
اين زمينه  امده است و در  به دست  گذشته 
درطرح  برق  بهای  درصدی   ۱۰۰ تخفيف 
برق اميد برای مشتركان كم مصرف در نظر 

گرفته شده است.

هفته  مناسبت  به  الرستان،  بسكتبال  هيات 
تربيت بدنی و با همت و تاش »امير رهگذر 
،مديريت تربيت بدنی اداره آموزش و پرورش 
و  ورزش  اداره  رياست  »طيبی  و  الرستان« 
يك  الرستان«  بسكتبال  »هيات  و  جوانان« 
دوره مسابقه مهارت های فردی شامل مهارت 
دريبلينگ  و  شوت  پاس،layup،انواع  های 
تا سوم به شرح  برگزار  كرد و به نفرات اول 

ذيل هدايايی تقديم شد.
نفر اول: عليرضا تقی باشی

فارس،  ای  منطقه  برق  شركت  عامل  مدير 
دولت  تشويقی  راهكار  اميد  برق  طرح  گفت: 

برای مصرف بهينه است.
باشگاه  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش    به 
برق  شركت  عامل  مدير  جوان،  خبرنگاران 
و  اميد  برق  موضوع  به  فارس  منطقه ای 
مصرف  كاهش  برای  نيرو  وزارت  تشويق های 
افزود:  و  كرد  اشاره  الگو  اين  ارائه  با  برق 
از  بهره گيری  با  خانگی  مصرف  الگوی  اصاح 
اهداف  از  بازدارنده  و  تشويقی  سازوكار های 
نصيری،  است.غامرضا  اميد  برق  طرح  اصلی 
بر لزوم برنامه ريزی برای گذر از اوج مصرف 
تابستانی و پيك بار سال ۱۴۰۰ تاكيد كرد و 
استان  در  برق  بار مصرف  داشت: رشد  اظهار 
فارس و برخی از نقاط جنوب كشور باالتر از 
به  توجه  موضوع  اين  است،  كشوری  متوسط 
طرح اميد و تاش برای فرهنگ سازی بيشتر 
نقطه  به  رسيدن  و  مصرف  مديريت  برای 

مصرف مطلوب برق را گوشزد می كند.
وی در نشست هماهنگی و كارشناسی بررسی 
اظهار  بوشهر  و  فارس  برق  شبكه  گلوگاه های 
شبكه  گلوگاه های  دقيق  بررسی  با  داشت: 
اكنون  هم  از  بايد   ۹۹ سال  تابستان  در 
سال  بار  پيك  از  گذر  برای  الزم  برنامه های 
برق  شركت  عامل  شود.مدير  انجام  آينده 
از  تقدير  با  بوشهر   و  فارس  استان  منطقه ای 
تمامی  و  مهندسين  كارشناسان،  تاش های 
 ۹۹ تابستان  بار  پيك  از  عبور  برای  همكاران 
مالی  منابع  محدوديت های  به  توجه  با  گفت: 
در  مشكات  رفع  برای  الزم  تاش های  بايد 
بار  مديريت  با  و  گيرد  انجام  نيز  حوزه  اين 
بهينه،  مصرف  زمينه  در  سازی  فرهنگ  و 
سوی  و  سمت  به  را  شهروندان  و  كشتركان 

برگزاری مسابقات مهارت های فردی در الرستان

مصرف برق رایگان در طرح برق اميد 
 ابزار تشویقی دولت برای مصرف بهینه برق

رونوشت آگهي حصر وراثت
شرح  به  رضا  فرزند  خادمي   احمدرضا  خواهان 
شورا   اين  از   پيوستي  كاسه  به  دادخواست  
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  
فرزند  خادمي  رضا  شادروان  كه  داده  توضيح 
اوز   از  صادره   ۱۳۷ شماره  شناسنامه  به  اسماعيل 
در  خود  دائمي  اقامتگاه  در   ۹۹/۷/۲۴ تاريخ   در 
 - مرحوم  آن  ورثه حين الفوت  و  گفته  بدرود  اوز  

مرحومه عبارتند از:
ملي  شماره  به  رضا   فرزند  خادمي  ۱-احمدرضا 

6۵6۰۰6۸۸۹۷  صادره از گراش  
ملي  شماره  به  رضا   فرزند  خادمي  ۲-مريم 

6۵6۰۰۴۷۹۷۰  صادره از گراش  
ملي  شماره  به  رضا   فرزند  خادمي  ۳-فاطمه 

6۵6۰۱۴۸۸۱۵  صادره از گراش  فرزندان متوفي
ملي  شماره  به  اسداله  فرزند  پور  فتح   ۴-مرضيه  
متوفي  همسر  گراش  از  صادره    6۵6۹۸۵۰۰۲۴

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

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

-  صميمي            م/الف/۵۱۳
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صدور  از  الرستان،  استاندارد  اداره  رئیس 
محصوالت  برای  استاندارد  پروانه  فقره    83
واحدهای تولیدی تحت پوشش اداره استاندارد 

الرستان خبر داد.
به گزارش میالد الرستان، استاندارد و استاندارد 
که  است  فن آوری  و  علم  پایه های  از  کردن 
دارد.  بسزا  نقشی  اقتصاد  و  صنعت  پیشرفت  در 
بر  مبتنی  نظمی  از  است  عبارت  استاندارد، 
بشری  تجربه های  و  فنون  علوم،  ثابت  نتایج 
به   نظام هایی  و  مقررات  قواعد،  صورت  به   که 
منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش 
صنعت،  توسعه  ارتباطات،  تسهیل  تفاهم،  میزان 
و  سالمت  حفظ  و  ملی  اقتصاد  در  صرفه جویی 

ایمنی عمومی به کار می رود.
در جهان صنعتی امروز همه چیز در حال تحول 
است. در این عرصه استانداردهای جدیدی که 
نتیجه  به  به مدیریت کیفیت موسوم است، فقط 
تولید  بلکه خط  بسنده نمی کند،  نهایی  محصول 
را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد. این مدیریت 
بخش های  به  را  پویایی  هدفمند،  و  برنامه ریز 

سازمانی هدیه می دهد.
کاالهای  کیفیت  بهبود  راه  در  سرمایه گذاری 
نیازهای  به  پاسخ گویی  برای  تولیدی 
به  کاالها  راهیابی  و  داخلی  مصرف کنندگان 
مهم ترین  واردات،  کاهش  و  جهانی  بازارهای 

اصل در توسعه اقتصادی است.
بهبود  و  افزایش  که  حال  توسعه  در  کشور  هر 
خود  برنامه های  رأس  در  را  صنعتی  ظرافت 
قرار داده باشد، درمی یابد که استاندارد کردن 
شاخص های تولید و خدمات و همچنین سنجش 
و کنترل کیفیت محصوالت ازجمله نکات اصلی 

در برنامه های توسعه است.
بیش ازپیش  کیفیت  مفهوم  اخیر  دهه  چند  در 
و  اقتصادی  فعالیت های  تمام  و  تکامل یافته 

»بيژن  آمريكا،  داری  خزانه  وزارت 
زنگنه« را تحريم كرد

اطاعات  آمريكا  داری  خزانه  وزارت 
شده  تحريم  شركت  چند  تحريمی 
ايران را به روز كرده و بيژن زنگنه وزير 
نفت جمهوری اسامی ايران را نيز به 

ليست تحريم ها اضافه كرده است.

اينكه  بر  تاكيد  با  تحريم  كارشناس  يك 
مشخص نيست آيا بازگشت بايدن به برجام به 
معنای لغو تمامی اقدامات تحريمی ترامپ بعد 
اين  اگر  گفت:  نه،  يا  است  برجام  از  خروج  از 
نشود  تكليف  تعيين  بايدن  توسط  موضوعات 
مسئله  يك  برجام  به  آمريكا  بازگشت  مسئله 
صرفا كاغذی و روانی است و اثر عملی چندانی 

ندارد.
گفت  در  تحريم  كارشناس  براتی،  مسعود 
فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  با  وگو 
در  برجام  به  آمريكا  احتمالی  بازگشت  درباره 
انتخابات رياست  صورت پيروزی جو بايدن در 
بازگشت  موضوع  در  گفت:  آمريكا  جمهوری 
احتمالی آمريكا كه توسط جريان دموكرات كه 
به  بايد  می شود،  مطرح  هستند،  بايدن  حامی 
اين نكته توجه داشت كه اين موضوع نيازمند 
يك سری لوازمی است كه تاكنون ديده نشده 
لوازم  اين  درباره  دموكرات  جريان  كه  است 
زيادی  ابهامات  نتيجه،  در  و  كند  صحبت 
اين موضوع وجود دارد و ضرورت دارد  درباره 
درباره آن صحبت شود. براتی، افزود: اگر فرض 
شود،  پيروز  آمريكا  انتخابات  در  بايدن  كنيم 
به  بازگشت  معنای  به  برجام  به  بازگشت  برای 
شرايطی كه آمريكا در ارديبهشت ۹۷ از برجام 
بسيار مهمی  با يك چالش  خارج شد، حداقل 
مواجه است و آن چالش، بحث اقدامات دولت 
ها  تحريم  و گسترده كردن  افزايش  در  ترامپ 

پلوسی: ترامپ، تهدیدی
 برای ارزش های ماست 

باشگاه  از   نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
خبرنگاران جوان به نقل از شبكه تلويزيونی 
مجلس  رئيس  پلوسی،  نانسی  الميادين، 
انتخاب  به  واكنش  در  آمريكا،  نمايندگان 
ديوان  در  عضويت  برای  برت«  كنی  »ايمی 
بسيار  اقدام  ترامپ  گفت  كشور  اين  عالی 

مايوس كننده ای مرتكب شد.
ديوان  در  كرسی  اين  اشغال  با  افزود:  او 
بهداشتی  مراقبت های  جمهور  رئيس  عالی، 
رئيس  می برد.  بين  از  را  خانواده  ميليون ها 
عالی،  ديوان  دادن  قرار  بازيچه  با  جمهور 
ارزش ها و حقوقی را كه وجه تمايز ملت ما 

است تهديد می كند.
پيشنهادی  گزينه  برت،  كنی  آمريكا  سنای 
ترامپ را برای تصدی كرسی ديوان عالی اين 

كشور تاييد كرد.

قابل  نيز  فرايند  اين  اينكه  به  توجه  با  و 
شركت هايی  يا  اشخاص  دارد،  برون سپاری 
انجام آن  توانايی  به عنوان بخش خصوصی  كه 
صاحيت  احراز  از   پس  می توانند  دارند،  را 
تائيديه  اخذ  و  استاندارد  ملی  سازمان  توسط 
استاندارد  همكار  خصوصی  بخش  عنوان  به 

نسبت به فعاليت در اين زمينه اقدام كنند.

اداره  در  که  خدماتی  مهم ترین  حاضر  حال  -در 
استاندارد الرستان ارائه می شود را برشمرید؟

به جز  استاندارد  به  مربوط  امور  تمامی  تقريباً 
كه  می شود  انجام  اداره  اين  در  مجوزها  صدور 
واحدهای  از  نمونه برداری  و  بازديد  به  می توان 
مسئولين  مقدماتی  آزمون  برگزاری  توليدی، 
به  ارباب رجوع  بايستی  قبًا  كه  كيفيت  كنترل 
پرونده  تشكيل  می كرد،  مراجعه  استان  مركز 
پروانه  صدور  جهت  توليدی  واحدهای  برای 
صدور  پوشش،  تحت  شهرستان   6 استاندارد 
محصوالت  برای  صادراتی  انطباق  گواهی 
كشاورزی، امور مربوط به انجام بازديد دوره ای 
ايمنی  و  جاده ای   باسكول های  و  ترازوها 
مجوز  صدور  به جز  شهربازی ها  بازی  تجهيزات 
كه توسط شركت بازرسی انجام می شود، انجام 
بازرسی از اصناف، انجام بازديد از دستگاه های 
غيره  و  نان  و  آرد  كارگروه  همراه  به  خبازی  
صدور  مراحل  تمامی  كرد.همچنين  اشاره 
تائيديه ايمنی آسانسور از طريق سامانه بازرسی 
نياز  بدون  و  به صورت غيرحضوری  و  آسانسور 

به حتی يكبار مراجعه به اداره انجام می پذيرد.

وجود  استاندارد  آزمایشگاه  چند  الرستان  -در 
دارد؟

بخش  به عنوان  آزمايشگاه   ۳ الرستان  در 
در  آزمايشگاه   ۲ كه  دارند  فعاليت  خصوصی 
هم  آزمايشگاه  يك  و  ساختمانی  مصالح  زمينه 
در زمينه تست هيدرواستاتيك مخازن CNG به 

ارائه خدمات مشغول هستند.

هستند كه در تحريم های جديد قرار 
گرفتند.نهادهای زير و نفتكش نيز به 
بهانه مرتبط بودن با صنعت نفت ايران 

به ليست تحريم ها اضافه شده اند:
 ATLANTIC SHIP -شركت 
 MANAGEMENT COMPANY

مستقر در امارات
 ATLAS SHIPشركت-

MANAGEMENT   مستقر در امارات
-پااليشگاه امام خمينی شازند

نفت  مخابرات  و  لوله  خط  -شركت 
ايران، مستقر در ايران

-هلدينگ مبين، مستقر در انگليس
ساختمان  و  مهندسی  ملی  -شركت 

نفت ايران، مستقر در ايران
-شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ايران، مستقر در ايران

است  داده  انجام  تحريمی  اقدام   6۰ برجام،  از 
هستند  اجرايی  دستورات  آنها،  از  برخی  كه 
اقتصاد  مثا دستور اجرايی ۱۳۹۰۲ كه كليت 
ايران را تحريم كرده است. از اين نوع دستورها، 
حداقل ۵ مورد وجود دارد. همچنين ۵۵ مورد 
و  شده  انجام  كه  جديدی  های  شناسايی  هم 
افراد و نهادهای جديدی به ليست تحريم های 

آمريكا اضافه شده اند.

* ایران با بازگشت آمریکا به برجام حتی نفت هم 
بفروشد نمی تواند 

راهبرد  از  نفت  بخش  تنها  داشت:  اظهار  وی 
تحكيم ديوار تحريم يا SFW دور مانده بود كه 
تمام  يعنی  شد.  تحريم  مجددا  هم  بخش  اين 
موقتا  آنها  اجرای  برجام  در  كه  تحريم  هايی 
تحريم  مجدد  ديگر  عنوانی  با  بود،  تعليق شده 
نمی تواند  برجام  به  بايدن  بازگشت  و  شده اند 
اثری بر اقتصاد ايران داشته باشد چنانكه ايران 
در صورت بازگشت آمريكا به برجام حتی نفت 
هم نمی توان بفروشد. براتی در پايان تاكيد كرد: 
تكليف  تعيين  بايدن  توسط  اين موضوعات  اگر 
يك  برجام  به  آمريكا  بازگشت  مسئله  نشود 
اثر عملی  مسئله صرفا كاغذی و روانی است و 
اين  است  الزم  دليل،  همين  به  ندارد.  چندانی 
سازی  شفاف  ايران  جامعه  برای  حتما  موضوع 
و  بيهوده  انتظاری  دوره  يك  در  دوباره  تا  شود 

متوهمانه قرار نگيريم.

محصوالتی  چه  استاندارد،  لحاظ  به  الرستان  -در 
قابليت صادرات را دارند؟

اداره استاندارد  از  توليدی كه  تمامی واحدهای 
پروانه كاربرد عامت استاندارد دريافت كرده اند 
و  گمركی  تشريفات  انجام  با  صرفاً  می توانند 
اداره  به  مراجعه  بدون  و  استاندارد  پروانه  ارائه 
خود  محصوالت  صادرات  به  نسبت  استاندارد 

اقدام كنند.
نظير  كشاورزی  محصوالت  قلم   6 همچنين 
خرما، كشمش، زيره، زعفران، پسته و مغز پسته، 
برگه زردآلو، كه مشمول استاندارد اجباری برای 
صادرات هستند نيز می توانند برای هر محموله 
گواهينامه  استاندارد  اداره  از  صادرات  آماده 

انطباق برای محموله موردنظر دريافت كنند.

-توضيحات تکميلی:
از  يكی  استانداردسازی  و  استاندارد 
و  رونق  تحقق  برای  اساسی  پيش شرط های 
از  حمايت  با  به طورقطع  و  است  توليد  جهش 
توليد و ايجاد زيرساخت های الزم، جهش توليد 

محقق می شود.
 استاندارد هم در بُعد كيفی و هم در بُعد كمی 
بسيار اثربخش و تعيين كننده است و باعث شده 
توليدات رقابت  پذير در كشور با شتاب بيشتری 
پيش رود تا بتواند پاسخگوی نياز داخل بوده و 
در بازارهای بين المللی نيز سهمی داشته باشد. 
رعايت استانداردها برای توليدات و ارائه خدمات 
ارزش  توليد كننده  بلكه  نيست  هزينه بر  نه تنها 

است.

پااليش  و  پخش  ملی  -شركت 
در  مستقر  ايران،  نفتی  فرآورده های 

ايران
 OMAN FUEL -شركت 

TRADING،  مستقر در انگليس
در  مستقر  مبين اينترنشنال،  -شركت 

امارات
- وزارت نفت جمهوری اسامی ايران، 

مستقر در ايران
 LONGBOW LAKE -نفت كش 
 WU تحت پرچم هندوراس و نفتكش

XIAN تحت پرچم پاناما
مهر   ۱۷ آمريكا  خزانه داری  وزارت 
كرد  اعام  بيانيه ای  طی  نيز  ماه 
فهرست  به  ايرانی  بانك   ۱۸ نام  كه 
دفتر  تحريم  تحت  شركت های 
)اوفك(  خارجی  دارايی های  كنترل 

اين  زيرمجموعه  نهادهای  از  كه 
اضافه  می رود،  شمار  به  وزارتخانه 

شده است.
***

بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران در 
در  خود  نام  گرفتن  قرار  به  واكنش 
نوشت:  آمريكا  تحريم های  فهرست 
واكنش  همكارانم  و  من  تحريم 
منفعانه به شكست سياست واشنگتن 
نفت  صادرات  رساندن  صفر  به  برای 
جهان  در  يكجانبه گرايی  است.دوران 
نفت  صنعت  است.  رسيده  پايان  به 
هيچ  نشست.  نخواهد  پا  از  ايران 
دارايی ای هم در خارج از ايران ندارم 

كه شامل تحريم شود.
جان و مال و آبرويم فدای ايران.

سلطه  نظام  سردمداران  است:  كرده  تصريح 
جريان های  اصلی  حاميان  كه  صهيونيست  و 
افراطی و تكفيری و توليد  وحشت و خشونت 
غرب  بود  نخواهند  قادر  هستند،  عالم  در 
خود  باتاق  از  را  بشريت  ضد  و  زده  بحران 
ساخته رهايی بخشند و بی شك در آينده ای 
كاالهای  تحريم  از  فراتر  دور  چندان  نه 
در  بايستی  ميدانی،  اعتراضات  و  فرانسوی 
امت  از  خور  در  های  پاسخ  دريافت  انتظار 

اسامی باشند.
 اين بيانيه در پايان با محكوميت شديد اين 
اقدام موهن كه پروژه ای شكست خورده اما 
و  امريكا  گريزناپذير  افول  به  دهنده  شتاب 
تاكيد  رود،  می  شمار  به  صهيونيستی  رژيم 
كرده است: پاسداران انقاب اسامی در كنار 
آحاد مجاهدان و فداييان پيامبر گرامی اسام 
)ص( و خيل عظيم غيرتمندان دين مدار در 
ضمن  اسام،  جهان  ويژه  به  بشری  جوامع 
اعام آمادگی برای دفاع فداكارانه از اهداف و 
)صلی  اسام  الشأن  عظيم  پيامبر  آرمان های 
اهلل عليه و آله و سلم ( مهيای به رخ كشيدن 
مسلمانان  قدرتمند  و  متراكم  ظرفيت های 
برای مقابله با اسام هراسان و جريان توهين 
الهی  اديان  مقدسات  و  ها  خوبی  پيامبر  به 

هستند.

معنای  به  دين  آزادی  تركيه  در  چون  خير، 
واقعی كلمه وجود دارد.

اخير،  حوادث  كرد:  تاكيد  همچنين  اردوغان 
روسای  سوی  از  گرفته  صورت  توهين های 
دولت و يورش پليس به مساجد هنگام اقامه 

نماز صبح اتفاقاتی عادی نيستند.
و  نژادپرستی  افزود:  تركيه  جمهور  رئيس 
اسام ستيزی يك حالت روان پريشی است كه 
توانايی های  موقعيت،  و  به شغل  توجه  بدون 
شما  می كند،  زوال  دچار  را  وجدان  و  ذهنی 
و  بوده  كلمه  واقعی  معنای  به  فاشيست 

حلقه هايی از زنجير نازيسم واقعی هستيد.
اروپا  پارلمان  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
اظهار  تركيه  به  مربوط  موضوع  هر  در  كه 
گرفتن  ناديده  با  نمی تواند  می كند،  نظر 
اسام ستيزی، چشم و گوش خود را روی اين 

مساله ببندد.

عليه  آمريكا  فشارهای  كرد:  بيان  افول  به  آن 
ايران جديد نيست.

 آنها در ادامه اعتقاد غربی ها كه جهان اسام 
از  بعد  هم  و  قبل  هم  كند،  پيشرفت  نبايد 
امروز  تا  بوده اند.  ما  پيشرفت  مانع  انقاب 
آمريكايی ها به صورت كامل جلوی پيشرفت 

ما را گرفتند.
رضايی در رابطه با تاثير پيروزی جو بايدن در 
انتخابات آمريكا و حل شدن مشكات تحريم 
داد  نشان  اوباما  تجربه  گفت:  آن،  واسطه  به 
در اوج دوره اوباما جنبش وال استريت شكل 
و ديگران سعی كردند  گرفت و حتی سندرز 
نتوانستند خود  اما  باشند  نوآوری هايی داشته 
انتخابات  از  بعد  آمريكا  آينده  دهند.  نشان  را 

بحران های جدی را خواهد داشت.  
از  خود  پيش بينی  با  رابطه  در  پايان  در  وی 
انتخابات آمريكا، گفت: هركسی در آمريكا بر 
بخاطر  ايران  ملت  از  بايد  اول  بيايد  كار  سر 
سپس  و  كند  عذرخواهی  اخير  تحريم های 

خسارت های حاصل از تحريم را جبران كند.

به نحوی که  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  اجتماعی 
امروزه به صورت جز جدایی ناپذیر این فعالیت ها 
موضوع  اهمیت  دلیل  به  است.  آمده  در 
این  چون  و  چند  از  بیشتر  آگاهی  و  استاندارد 
مقوله، گفت وگویی را با »علی رحيمی نژادان 
داده  انجام  الرستان«  استاندارد  اداره  رئيس 

که در زیر می خوانیم:

-نحوه کسب عالمت استاندارد چگونه است؟
اخذ  متقاضی  خدماتی  و  توليدی  واحدهای   
پروانه كاربرد عامت استاندارد می بايست ضمن 

تكميل فرم های مربوطه كه از سايت
خدمت  ميز  قسمت    shiraz.isiri.gov.ir
الكترونيكی قابل دريافت است، نسبت به معرفی 
اقدام  كيفيت  كنترل  مسئول  به عنوان  نفر  يك 
به  مرتبط  آزمايشگاه  دارای  همچنين  و  كرده 
محصول موردنظر و خط توليد مناسب بوده كه 
واحد  به  مراجعه  از  پس  استاندارد  كارشناسان 
انجام نمونه برداری محصول و قبولی  توليدی و 
پروانه  اخذ  به  موفق  متقاضی  واحد  آزمون،  در 

كاربرد عامت استاندارد خواهند شد.

الزامی  استاندارد  مجوزهای  اخذ  زمانی  -چه 
می شود؟

با تصويب شورای عالی استاندارد، سازمان ملی 
يا  كاال  استاندارد  اجرای  به  نسبت  استاندارد 
خدماتی كه ازنظر ايمنی و حفظ سامت عمومی 
و حمايت از حقوق مصرف كننده ضروری است 
اطاع رسانی  انتشار  كثير  روزنامه های  طريق  از 
زمان  اين  كه  مهلت  دادن  به  نسبت  و  كرده 
از ۳ ماه نخواهد بود به توليدكنندگان و  كمتر 
واردكنندگان كه در زمينه كاال يا خدمات مورد 

نظر فعاليت دارند اقدام خواهد كرد.
-از بين واحدهای توليدی در الرستان، چند درصد 

موفق به کسب عالمت استاندارد شده اند؟
محصوالت  برای  استاندارد  پروانه  فقره    ۸۳  
واحدهای توليدی تحت پوشش اداره استاندارد 

الرستان صادرشده است.

از  نمونه برداری  چند  جاری  سال  ابتدای  -از 
واحدهای توليدی صورت گرفته است؟

 6 امور  دادن  قرار  پوشش  تحت  به  توجه  با 
الرستان،  شامل  فارس  جنوبی  شهرستان 
اداره  توسط  ُمهر  و  المرد  خنج،  اوز،  گراش، 
جاری  سال  ابتدای  از  الرستان  استاندارد 
تاكنون، ۱۳۳ فقره بازرسی و تعداد ۱۲۰ فقره 
واحدهای  از  سرزده  و  تصادفی  نمونه برداری 
شده  انجام  استاندارد  پروانه  دارای  توليدی 

آمريكا  داری  خزانه  اعام  اساس  بر 
به  نيز  ديگر  نهاد  و  شخص  چند 
افزوده  ايران  های  تحريم  فهرست 
شده است. مسعود كرباسيان، محمود 
علی اكبر  محمدی،  بهزاد  مدنی پور، 
صديق آبادی،  عليرضا  پورابراهيم، 
نصراهلل سردشتی و ويان زنگنه اسامی 

از  آمريكا  خروج  از  بعد  كه  بوده  ايران  عليه 
برجام انجام داده است.

اجرای  با  ترامپ  دولت  در  ها  تحریم  *تقویت 
راهبرد تحکيم دیوار تحریم

اينكه  بر  تاكيد  با  تحريم  كارشناس  اين 
به  اقدامات  اين  از  آمريكايی  های  انديشكده 
 )FSW( تحريم  ديوار  تحكيم  راهبرد  عنوان 
بدين  راهبرد  اين  داشت:  اظهار  كنند،  ياد می 
واقعی  فضای  در  كه  تحريم هايی  كه  معناست 
مختلف  های  بهانه  و  داليل  با  دارد،  وجود 
ايران  مركزی  بانك  اگر  مثا  شود.  تحكيم 
تحريم بوده است، به بهانه حمايت از تروريسم 
ديوار  صورت  بدين  تا  شود  تحريم  مجددا  هم 
اين  در  بگيرد.  شكل  ها  تحريم  از  مستحكمی 
بانك  تحريم  برداشتن  صرف  مثا  صورت، 
برجام  ذيل  كه  ملی  دفاع  قانون  در  مركزی 
برداشته شده است، شرايط را برای تعامل بانك 
همانطور سخت  شرايط  و  نكند  فراهم  مركزی 
باقی بماند زيرا بانك مركزی ايران ذيل دستور 
به صورت مجدد تحريم شده  اجرايی ۱۳۲۲۴ 
است.وی با تاكيد بر اين موضوع كه اين ابهام 
بازگشت  آيا  كه  است  مهمی  خيلی  چالش  و 
است  قرار  كه  معناست  بدين  برجام  به  بايدن 
تمامی اقدامات تحريمی ترامپ را بعد از خروج 
بررسی  كرد:  اضافه  نه،  يا  كند  ملغی  برجام  از 
ها نشان ميدهد كه دولت ترامپ بعد از خروج 

سپاه پاسداران انقاب اسامی در بيانيه ای با 
محكوميت اظهارات رئيس جمهور فرانسه در 
حمايت از توهين به پيامبر اسام)ص(، اسام 
شتاب  اما  خورده  شكست  پروژه  را  ستيزی 
رژيم  و  آمريكا  گريزناپذير  افول  به  دهنده 

دانست. صهيونيستی 
 در بخشی از اين بيانيه آمده است: سناريوی 
اقدام  با  اخيراً  كه  اسام ستيزی  شيطانی 
انتشار  در  ابدو  شارلی  مجله  دوباره  و  موهن  
گرامی  پيامبر  عليه  قبيحانه  كاريكاتورهای 
رئيس جمهور  متعاقباً حمايت  و  اسام )ص(  
مرحله  وارد  فرانسه  ماجراجوی  و  بی خرد 
بزرگ  تناقض  بيانگر   ، است  شده  جديدی 
در غرب به ويژه پرچمدار به اصطاح  آزادی 
بيان در اروپا است كه برای سرپوش گذاردن 
از  جلوگيری  عرصه  در  خود  های  ناكامی  به 
غربی  شهروندان  گرايش  و  اسام  توسعه 
پيامبر  آموزه های  و  اسام  مبين  دين  به 

اعظم)ص( صورت می پذيرد.
اسام  به  زدن  دامن  می افزايد:  بيانيه  اين   
هراسی توسط ماكرون و طرح ادعاهای نگين 
برای  اسام گرايان  تاش  بر  مبنی  دروغين  و 
های  دل  از  كه  فرانسه  اساسی  قانون  تغيير 
نه  می خيزد،  بر  فرسوده  های  ذهن  و  فاسد 
خلقت  عالم  سرسبد  گل  به  خدشه ای  تنها 
حضرت  اسام  مكرم  رسول  نورانی  چهره  و 
ساخت،  نخواهد  وارد  مصطفی)ص(   محمد 
نمايش  مانند  به  معكوس  معادله ای  در  بلكه 
های سخيف گذشته،  آزمون پليد و خفت بار 
ديگری بر كارنامه سياه اسام ستيزان خواهد 

افزود.
و  اعتراضی  موج  شكل گيری  بيانيه،  اين  در 
اسامی  غير  و  اسامی  جوامع  در  محكوميت 
عليه اقدام رئيس جمهور فرانسه كه با تحريم 
جديدی  پروسه  وارد  فرانسوی  كاالهای 
پشت  افشای  برای  فرصتی  را  است،  شده 
و  توصيف  اسامی  مقدسات  به  توهين  پرده 

به  را  جهان  رهبران  تركيه  جمهور  رئيس 
در  كه  مسلمانانی  به  كمك  برای  همكاری 
فراخوانده  می شوند  واقع  ظلم  مورد  فرانسه 
از مردم كشورش خواست كاالهای ساخت  و 

فرانسه نخرند.
به گزارش ميادالرستان به نقل از خبرگزاری 
طيب  رجب  آناتولی،  از  نقل  به  تسنيم 
سخنانی  طی  تركيه  جمهور  رئيس  اردوغان، 
در مراسم برنامه افتتاحيه »هفته مولود نبی« 
آنكارا  تپه  بش  جمهوری  رياست  مجتمع  در 
اظهار داشت: خطاب به مردم كشورم، به هيچ 
وجه كاالهای ساخت فرانسه را نخريد. خطاب 
اگر  بياييد  می گويم،  جهان  رهبران  تمام  به 
با  می شود  ظلم  مسلمانان  عليه  فرانسه  در 

همكاری يكديگر به آنها كمك كنيم. 
اردوغان در ادامه تصريح كرد: اين حمات با 
لحاظ  به  كه  فرانسه  رهبر  حمايت  و  تشويق 

عقلی نياز به درمان دارد آغاز شده  است.
رئيس جمهور تركيه خاطرنشان كرد: سياست 
اسام ستيزی و دشمنی با مسلمانان در برخی 
از كشورهای اروپايی توسط مقاماتی در سطح 

روسای دولت اين كشورها حمايت می شود. 
وی خطاب به آنگا مركل، صدر اعظم آلمان 
وجود  دين  آزادی  شما  كشور  در  گويا  گفت: 
افرادی كه  داشت و دولت شما ضامن امنيت 
فرايض دينی خود را به جا می آورند بود، پس 
چرا بيش از ۱۰۰ نيروی پليس به نماز صبح 
در يك مسجد يورش برد؟ شما تاكنون چنين 
مواردی را در مورد تركيه  شنيده يا ديده ايد؟ 

گفت:  نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع  دبير 
هركسی در آمريكا بر سر كار بيايد اول بايد از 
ملت ايران بخاطر تحريم های اخير عذرخواهی 
كند و سپس خسارت های حاصل از تحريم را 

جبران كند.
خبرنگار  از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
تشخيص  مجمع  دبير  رضايی  محسن  مهر، 
مصلحت نظام در حاشيه »همايش بين المللی 
آينده«  تحوالت  و  گذشته  روند  آمريكا،  افول 
بُعد  در  براينكه  تاكيد  با  خبرنگاران  جمع  در 
افول  نظاره گر  فقط  نبايد  اقتصادی  و  فرهنگی 
آمريكا باشيم، اظهار داشت: عوامل بسياری در 
آن  مهمترين  اما  داشتند  دخالت  آمريكا  افول 
غرب  تمدن  در  درست  بنيادين  نظريات  نبود 

بوده است .
گلوی  آزادی  شمشير  وقتی  كرد:  عنوان  وی 
می شود  باعث  می برد  را  آمريكايی ها  خود 

ببينيم بنيادهای افول غرب نزديك است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در رابطه با 
تاثير فشارهای آمريكا بر ايران در نزديك شدن 

گفت و گو با »علی رحیمی نژادان، رئیس اداره استاندارد الرستان« 
صدور 83 » پروانه استاندارد « برای محصوالت واحدهای توليدی الرستان

وزارت خزانه داری آمریکا، »بیژن زنگنه« را تحریم کرد

پس از تحریم های جدید، بازگشت آمریکا به برجام، اثری روی اقتصاد ایران ندارد

بيانيه سپاه در محکوميت اقدام رئيس جمهور 
فرانسه در حمایت از توهين به پيامبر اسالم)ص(

اردوغان، خطاب به مردم ترکيه:
 به هیچ وجه کاالهای ساخت فرانسه را نخرید

هرکسی درآمریکا رئیس جمهور شود،
 باید خسارت تحریم علیه ایران را بدهد
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اينستاگرام  و  بوک  فيس  چت،  اسنپ  اپليكيشن های 
سوی  از  استقبال  و  محبوبيت  بيشترين  ترتيب  به 
كاربران كودک و نوجوان را به خود اختصاص داده اند. 
و  ثبت  به  تا  می دهد  امكان  كاربران  به  اينستاگرام 
و  بپردازند  خود  موردنظر  ويديوهای  و  تصاوير  ضبط 
و  عكاسی  برای  آن  جذاب  فيلترهای  و  قابليت ها  از 
دوستان  با  اجتماعی  شبكه های  در  آن  اشتراک گذاری 
خود بهره ببرند.در واقع اين مسئله يكی از مسائل مهمی 
اجتماعی  اين شبكه  به  باعث جذب كودكان  است كه 
شده است غافل از اينكه در ميان به اشتراک گذاشتن 
تصاوير  معرض  در  شما  كودک  است  ممكن  تصاوير، 
مستهجن و افراد سود جود قرار بگيرد. همچنين برخی 
به صورت  كه  را  آنچه  هر  كه  تصور  اين  با  كودكان  از 
اينستاگرام به اشتراک می گذارند  يا استوری در  پست 
و  خصوصی  كامًا  تصاوير  می ماند،  باقی  خصوصی 
خانوادگی را به اشتراک می گذارند؛ در حالی  كه هيچ  
چيز در اينترنت خصوصی نيست. در حقيقت، هر آنچه 
اينترنت  به صورت آناين به اشتراک گذاشته شود، در 
ذخيره خواهد شد. حتی اگر پست هايتان را از حساب 
خود حذف كنيد، درجايی از اينترنت ذخيره می شود؛ 
بنابراين تنها راه ممكن برای ايمن نگه داشتن كودكان 
در اينستاگرام، كنترل و نظارت بر فعاليت های كودكان 

به روش های زير است:
1- پيج اینستاگرام کودکتان را خصوصی کنيد

است،  عمومی  فرزندتان  اينستاگرام  پروفايل  اگر 
هركسی می تواند او را ببيند و دنبال كند. يكی از راه ها 
خصوصی  اينستاگرام،  در  كودكان  امنيت  ايجاد  برای 
عمومی  پروفايل  شما  فرزند  اگر  است.  پروفايل  كردن 
را  افرادی  نامناسب  محتوای  می تواند  به راحتی  دارد، 
در  اما  ببيند  را  داده اند  كردن  دنبال  درخواست  كه 
می تواند  شما  كودک  پروفايل،  بودن  خصوصی  صورت 
دوستان  و  اقوام  تنها  و  نكند  قبول  را  آنها  درخواست 
خصوصی  برای  كند.  دنبال  خود  پيج  در  را  نزديك 
را  زير  مراحل  است  كافی  اينستاگرام  پروفايل  كردن 
شخصی- پروفايل  اينستاگرام-  دهيد:صفحه  انجام 

حساب-حساب  خصوصی-خط مشی  تنظيمات-حريم 
خصوصی را فعال كنيد.

خودتان  گوشی  روی  را  فرزندتان  اینستاگرام  اکانت   -2
وارد کنيد

تا  كرده  فراهم  را  امكان  اين  اينستاگرام  خوشبختانه 
چند نفر به طور هم زمان بتوانند از يك حساب استفاده 
بيشتر  نظارت  و  كنترل  برای  والدين  بنابراين  كنند؛ 

شايد اين سوال برای بسياری از ما پيش آمده 
اقداماتی  چه  كشور  در  سپاه  واقعا  كه  باشد 
انجام داده است. به گزارش گروه وبگردی مياد 
الرستان يكی از رزمندگان تيپ ادوات نينوا در 
مطلبی در فضای مجازی،  ضمن اشاره به برخی 
از فعاليت های سپاه پاسداران انقاب اسامی در 
رشيد  سردار  از  هم  يادی  مختلف،  عرصه های 

اسام، حاج قاسم سليمانی كرد و نوشت:
 ۱.سپاه در جريان ترور علمدار، قطر را تهديد به 
انتقام كرد و امير قطر با ۳ميليارد دالر پول نقد 

سراسيمه به ايران آمد.
 ۲.سپاه، نازنين زاغری دستگير می كند و دولت 
انگليس  پوند  ميليون  زاغری،۴۰۰  مبادله ی  با 

نقدا تحويل می گيرد.
فاز  های  پااليشگاه  پااليشگاه   ۳.سپاه 
مردم  تحويل  و  می سازد   ۱۵،۱6،۱۳،۲۲،۲۳،۲۴

می دهد.
 ۴.سپاه سكوی گازی برای ميدان گازی مشترک 

با قطر می سازد.
 ۵.سپاه سيدكاووس امامی را كه به بهانه پلنگ 
بود  نظامی  مراكز  از  جاسوسی  درحال  ايرانی، 

دستگير می كند.
 6.سپاه گلوی داعش در سوريه را فشرد و خفه 

اش كرد.
بغداد عقب  از ۷۰ كيلومتری  را   ۷.سپاه داعش 

راند تا عراق سقوط نكند.
را  ريگی  عبدالشيطان  اطاعاتی  كار  با   ۸.سپاه 

رديابی كرد.
از چنگ  را  سازندگی  بزرگ  های  پروژه   ۹.سپاه 
داخلی  پيمانكاران  به  و  درمياورد  ها  خارجی 

ميسپارد تا بسازند و توليد ثروت كنند.
 ۱۰.سپاه روح اهلل زم را از فرانسه به عراق كشاند 

و َكت بسته به ايران آورد.
 ۱۱.سپاه پااليشگاه بنزين ستاره خليج فارس را با 
پيمانكاران ايرانی ساخت تا از وارد كننده بنزين 

به صادر كننده بنزين تبديل شويم.
 ۱۲.سپاه در سيل گلستان وارد شد،همانوقت كه 

استاندار گلستان در سفر خارجی بود.
 ۱۳.سپاه با عبور از اروند و فتح فاو،ركورد جديدی 
در جنگهای كاسيك دنيا رقم زد كه در سواحل 

نرماندی آمريكايی ها نتوانستند انجام دهند.
كه  مسئولينی  برای  اطاعاتی  چتر   ۱۴.سپاه 

روز  چند  در  اينستاگرام  از  استفاده  برای  را  مدت زمانی 
می دهد  را  امكان  اين  شما  به  و  كرده ايد  گذشته صرف 
را  اينستاگرام  از  استفاده  زمان  يادآوری،  اعام  با  كه 
برای  مفيدی  ابزار  می تواند  قابليت  اين  كنيد.  مديريت 
كمترين  می توانيد  شما  روش  اين  با  باشد.  كودكان 
را  است  دقيقه   ۵ كه  اينستاگرام  در  حضور  مدت زمان 
برای كودكتان فعال كنيد و از او بخواهيد كه با مشاهده 
كنترل های اعان، از صفحه اينستاگرام خارج شود. دقت 
كه حتماً  است  قابليت، الزم  اين  از  استفاده  برای  كنيد 
به آخرين نسخه موجود  را  اينستاگرام  اپليكيشن  نسخه 
بروز رسانی كنيد. پس از بروز رسانی، شما می توانيد برای 
محدود كردن زمان استفاده از اينستاگرام مراحل زير را 

 Your -انجام دهيد:صفحه اينستاگرام- پروفايل شخصی
مدت زمان  يك  تنظيم   -Activity- Set Daily Reminder

خاص- روی set Reminger ضربه بزنيد.
5-قوانين روشنی را برای کودکتان وضع کنيد

شما نمی توانيد بر فعاليت ديگران در اينستاگرام نظارت 
استفاده  نحوه  بر  می توانيد  اما  باشيد  داشته  كنترل  و 
فرزندتان از اينستاگرام نظارت كرده و قوانين زير را برای 
او وضع كنيد:اگر زمانی كودكتان، شمارا از ديدن عكس 
غيراخاقی در فضای اينستاگرام آگاه كرد، به جای آنكه 
او را مورد تحقير و سرزنش قرار دهيد، بهتر است زمينه 
مناسب برای صحبت دوستانه با او را فراهم كرده و او را 
از نگرانی ها و عواقب حضور در فضای مجازی آگاه كنيد.

قانون محتوا
تصاوير و فيلم هايی را كه كودكتان اجازه ندارد ببيند را 

را روی  اينستاگرام كودكشان  كودكان می توانند حساب 
دنبال  كننده،  دنبال  بر  و  نمايند  وارد  خودشان  گوشی 
انجام  باشند.برای  داشته  نظارت  و...  كامنت ها  شونده، 
اينستاگرام-  دهيد: صفحه  انجام  را  زير  مراحل  كار  اين 
به  حساب-ورود  شخصی-تنظيمات-افزودن  پروفايل 
سيستم حساب كنونی )نام كاربری و رمز عبور فرزندتان 

را وارد كنيد(- وارد سيستم شويد.
ناشناس  شوندگان  دنبال  و  کنندگان  دنبال  3-اینفلوئنسرها، 

را مسدود کنيد
و  كننده  )دنبال  فالوئينگ های  و  فالوئرها  ليست  در  اگر 
و  دارند  حضور  ناشناسی  افراد  فرزندتان  شونده(  دنبال 
يا فوتباليست  بازيگر  يا فرزندتان عاقه مند  است صفحه 
می كنيم  پيشنهاد  باشد،  داشته  را  موردعاقه اش 
به  توجه  با  زيرا  كنيد  مسدود  يا  باک  را  افراد  اين 
فرزندتان  است  ممكن  ناشناس،  افراد  از  شناخت  عدم 
ديگر  طرف  از  و  كند  مشاهده  را  نامناسبی  محتواهای 
دارای  اينفلوئنسرها  يا  مشهور  افراد  كامنت های  اغلب 
كودكتان  سن  مناسب  كه  است  توهين آميز  محتواهای 
نيست؛ بنابراين بدون آنكه فرزندتان متوجه اين موضوع 
و  كنندگان  دنبال  -اينفلوئنسرها،  زير  طريق  از  شود 
دنبال شوندگان ناشناس را باک يا مسدود كنيد:پروفايل 
شخص موردنظر-سه نقطه سمت راست در باالی صفحه-

روی block يا مسدود ضربه بزنيد.
4- زمان استفاده از اینستاگرام را مدیریت کنيد

فعاليت   )your activity نام  به  قابليتی  برنامه،  داخل  در 
چه  كه  می دهد  نشان  شما  به  كه  دارد  وجود  شما( 

درخطر جاسوسی هستند ايجاد می كند و آنها 
از چنگال دشمن بيرون می كشد.

 ۱۵.سپاه حزب اهلل لبنان را همچون خنجری بر 
سينه اسرائيل وارد كرده است.

سازماندهی  را  عراق  الشعبی  حشد   ۱6.سپاه 
می كند تا امنيتمان تضمين شود.

سازماندهی  را  سوريه  الوطنی  جيش   ۱۷.سپاه 
كرد تا امنيتمان تضمين شود.

 ۱۸.سپاه سدسازی در كشور را بومی كرد و سد 
عظيم كرخه را ساخت.

 ۱۹.سپاه چنان يمن را آموزش و تجهيزات داده 
است كه عربستاننزديك است گريه كند!

و  عربستان  چنگ  از  را  المندب  باب   ۲۰.سپاه 
آمريكا درآورد.

را  انگليسی  ملوانان  رود  اروند  در   ۲۱.سپاه 
نتواند  انگليسی  مارينز  نيروی  تا  دستگير كرد 

نگاه چپ به آب های سرزمينی ايران بكند.
 ۲۲.سپاه دوبار در اروند و خليج فارس نيروهای 
آمريكايی را در حالتی كه شلوارشان خيس بود 

دستگير كرد)فيلم موجود است(.
محافظت  نظام  مسؤلين  تمام  از   ۲۳.سپاه 

می كند.
 ۲۴.سپاه ده ها فقره هواپيما ربايی را در داخل 

هواپيما خنثی كرده است.
محافظت  كشور  فرودگاهای  تمام  از   ۲۵.سپاه 

می كند.
محافظت  نظام  ديپلمات های  تمام  از   ۲6.سپاه 

می كند.
 ۲۷.سپاه پهبادافسانه ای آمريكا را با قدرت ساقط 

كرد و الشه اش را از خليج فارس جمع كرد.
سالم  و  كرد  هك  را   RQ۷۰ پهباد   ۲۸.سپاه 

غنيمت گرفت.
 ۲۹.سپاه نمونه RQ۷۰ را به روسيه داد و تكنولوژی 

باال و سری از روسيه گرفت.
 ۳۰.سپاه پهباد اسرائيلی هرمس را نزديك نطنز 

ساقط كرد.
فاطميون  و  پاكستان  حيدريون   ۳۱.سپاه 
افغانستان را سازماندهی كرد تا نيروهای نيابتی 

نظام باشند.
پيمانكاران  بين  كار  تقسيم  با   ۳۲.سپاه 

كوچكتر،جاده و راه آهن می سازد.
در  استفاده  مورد  حساس  قطعات   ۳۳.سپاه 

به طور واضح مشخص كنيد. به عنوان مثال: منع كليپ های 
طنز بزرگ ساالن، منع تصاوير چهره ها مشهور و...

 قانون اشتراک گذاری
انتشار برخی عكس  به اين نكته توجه داشته باشند كه 
آسيب  فرزندتان  اعتبار  به  آينده،  در  می تواند  فيلم ها  و 
و  عكس  اشتراک گذاری  بر  است  الزم  بنابراين  برساند؛ 
از  و  داشته  نظارت  اينستاگرام  در  كودكتان  فيلم های 
و  فيلم  و مشورت شما،  بدون هماهنگی  بخواهيد كه  او 

عكسی را در فضای اينستاگرام به اشتراک نگذارد.
قانون زمان

مشخص  كودكتان  برای  را  اينستاگرام  از  استفاده  زمان 
كنيد. برای مثال: بعدازظهرها ۵ -۱۰ دقيقه می تواند از 

اينستاگرام استفاده كند.
قانون مکان

مكان و موقعيت هايی كه كودک اجازه دارد از برنامه های 
در  مثًا:  كنيد.  مشخص  را  كند  استفاده  همراه  تلفن 

خانه، در ماشين و...
فضای  در  کودکان  امنيت  درصد  صد  فوق  روش های  آیا 

اینستاگرام تأمين می کند؟
صفحه  كردن  باز  با  كودكان  كه  محتواهايی  خير. 
اينستاگرام مشاهده می كنند بيشتر به دنبال كنندگان و 
اگر كودكان فقط دوستان  دنبال شوندگان بستگی دارد؛ 
فقط  نگردند،  چيزی  دنبال  به  و  كنند  دنبال  را  خود 
تصاوير دوستان خود را می بينند اما اينستاگرام به قدری 
برای كودكان و نوجوانان جذابيت دارد كه آنها خودشان 
نمی كنند؛  محدود  می شناسند  كه  افرادی  تصاوير  به  را 

برای  فوق  روش های  از  هم  هرچقدر  شما  بنابراين 
كودكتان  اما  نماييد  استفاده  كودک  كنترل  و  نظارت 
غيراخاقی  تصاوير  با  است  ممكن  ديگر  روش های  به 
جستجوگر  صفحه  چنانچه  شود.  روبرو  اينستاگرام  در 
اينستاگرام تقريباً مانند صفحه جستجوی گوگل عمل 
جمات  جستجوی  امكان  كه  تفاوت  اين  با  می كند، 
شامل  فقط  آن  نتايج  و  نشده  ارائه  اينستاگرام  در 
اين  اشتباه  با يك سرچ  بنابراين  عكس و ويديو است؛ 
نامناسب را  امكان وجود دارد كه كودكتان محتواهای 
مشاهده كند و متأسفانه هيچ راهی برای محدود كردن 
اينستاگرام  جستجوی  صفحه  به  كودک  دسترسی 

وجود ندارد.
را  اینستاگرام  در  حضور  اجازه  فرزندانمان  به  سنی  چه  از 

بدهيم؟
طبق قوانين اينستاگرام، شرايط سنی برای ايجاد يك 
سن  سال   ۱۳ حداقل  داشتن  جديد،  كاربری  حساب 
است. درواقع اينستاگرام به دنبال اين است تا اقدامات 
بيشتری را برای امنيت كودكان و نوجوانان انجام دهد 
سال   ۱۳ زير  كودكان  برای  كاربری  حساب  ايجاد  اما 
تولد  تاريخ  واردكردن  با  و  نيست  سختی  چندان  كار 
جعلی به راحتی می توان حساب كاربری جديدی را در 

اينستاگرام ايجاد كرد.
باشد  داشته  اینستاگرام  پيج  تا  داشت  اصرار  فرزندمان  اگر 

چه کنيم؟
و  كنترل  برای  فوق  روش های  از  استفاده  بر  عاوه 
و  انتظارات  نگرانی،  است  الزم  كودک،  از  محافظت 
و  بگذاريد  ميان  در  كودكتان  با  را  احتمالی  عواقب 
او  با  استفاده  نحوه  و  محدوديت ها  تعيين  مورد  در 
از راه دور شما  صحبت كنيد تا كودک متوجه كنترل 
و  اصلی ترين  كه  باشيد  داشته  ياد  به  همچنين  باشد. 
محبت  از  برخورداری  كودک،  روانی  احتياج  مهم ترين 
آنها  با  والدين  كه  كنند  احساس  بايد  كودكان  است. 
صميمی و مهربان اند و آنان را در حل مشكات ياری 
می كنند؛ بنابراين اگر زمانی كودكتان، شمارا از ديدن 
كرد،  آگاه  اينستاگرام  فضای  در  غيراخاقی  عكس 
دهيد،  قرار  سرزنش  و  تحقير  مورد  را  او  آنكه  به جای 
او  با  دوستانه  صحبت  برای  مناسب  زمينه  است  بهتر 
از نگرانی ها و عواقب حضور در  را  او  را فراهم كرده و 
و  كودک  صميمی  رابطه  كنيد.  آگاه  مجازی  فضای 
والد كمك می كند تا كودک برای ورود در هر فضايی 
والدين خود را آگاه كند، با آنها مشورت كند و در هر 

شرايطی نظر آنها را جويا شود.

سپاه در این کشور چه می کند؟

روش های کنترل و نظارت والدین بر فعاليت کودکان در شبکه های اجتماعی

صنعت را می سازد و به صنعتگران تحويل می دهد.
 ۳۴.سپاه با قدرت تحريم را دور می زند و قطعات الزم برای صنايع نظامی و 

غيرنظامی را وارد می كند.
 ۳۵.سپاه كارتحقيقاتی علمی می كند و سرريز دانش آن نصيب كشور می شود.

 ۳۷.سپاه پيوند دانشگاهيان و مراكز صنعتی را برقرار كرده است.
 ۳۸.سپاه آب غيزانيه را تامين می كند و استاندار خوزستان ذكر سبحان اهلل 

می گويد.
 ۳۹.سپاه عوامل ترورشهدای هسته ای را شناسايی و بازداشت می كند.

 ۴۰.سپاه صرافی های تعطيل شده در امارات را كه شاهرگ ارزی كشور هستند،با 
يك تشر به حاكم امارات بازگشايی كرد.

 ۴۱.سپاه طرح دفاع موزاييكی را در كشور نهادينه كرد.
 ۴۲.سپاه بسيج را به عنوان بدنه محافظ مردم در شهر ها سازماندهی كرده است.

 ۴۳.سپاه نيروهای وفادار به جمهوری اسامی را در اقصی نقاط جهان حمايت 
می كند.

 ۴۴.سپاه پ.ک.ک را در شمال غرب لِه می كند.
 ۴۵.سپاه با نمايش موشك و شهرهای موشكی، خواب دشمن را برای حمله به 

كشور آشفته كرده است.
 ۴6.سپاه حمله گسترده آمريكا به سوريه را خنثی كرد.

در  را  ايران  نفتی  محصوالت  انگليسی،صادرات  توقيفنفتكش  با   ۴۷.سپاه 
اقيانوس ها تضمين كرد.

 ۴۸.سپاه ناوهای آمريكايی در خليج فارس را ذليل كرده است و دستور داده كه 
همه بايد با ايرانيها فارسی صحبت كنند.

 ۴۹.سپاه امنيت صيادان ايرانی را در درياها تضمين می كند.
 ۵۰.سپاه نفتكش ها از دست دزدان دريايينجات می دهد.

داعش،فرماندهان  توسط  امام  و حرم  مجلس  اتفاقات  به  پاسخ  در   ۵۱.سپاه 
داعش در ديرالزور رو ِدرو كرد.

 ۵۲.سپاه مايه هراس دشمنان و اميد دوستان است.
 و در نهايت:

 سپاه، سلیامنی تربیت می کند تا مسیر تاریخ را عوض کند!
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صف

1-در اتاق خواب

-تختخواب اصلی ترين وسيله اتاق خواب است. يكی از نكاتی كه 
برای حفظ ايمنی كودک بايد در نظر داشته باشيد اين است كه 
گهواره ای را انتخاب كنيد كه فاصله ميله های آن بيش از ۲/۸ 
سانتی متر نباشد زيرا اگر فاصله ميله های بيش از حد گسترده 
شود.  خفه  و  بخورد  ليز  ميله ها  بين  از  می تواند  باشد،كودک 
بنابراين قبل از خريد گهواره با استفاده از خط كش عرض فضای 
بين ميله ها را اندازه گيری كنيد و يا اگر فاصله بين ميله ها زياد 

است پارچه ای روی آنها بيندازيد.
-تشك بايد كامًا كناره های تخت را بپوشاند زيرا  ممكن است 
به گوشه های  در هنگام خواب سرش  با جابه جا شدن  كودک 
تخت بخورد و يا بين تشك و كناره های تخت گير كند كه اين 
امر می تواند باعث خفگی كودک شود. بيش از ۲ انگشت نبايد 
بين تشك و كنار تخت فاصله باشد. اگر تشك خيلی كوچك 

است حوله های رول شده را بين تشك و تخت قرار دهيد. 
هنگامی كه كودک شما می تواند با نگه داشتن دستش به جايی 
بايستد، بايد بالش و اسباب بازی  را از تخت خواب خارج كنيد زيرا 
ممكن است كودک روی اين چيزهای قدم بگذارد و يا از آنها برای 

پايين آمدن از تخت خواب استفاده كند. 
بلند  كمد  باالی  يا  كتابخانه  باالی  قفسه  در  را  اسباب بازی ها 
از  آن  آوردن  دست  به  برای  كودک  است  ممكن  زيرا  نگذاريد 

مبلمان باال برود. 
اسباب بازی

دنبال  به  كنيد.  دقت  كودک  برای  اسباب بازی  انتخاب  -در 
با سن كودک خود  متناسب  و  مناسب  كامًا  اسباب بازی های 
از خريد اسباب بازی هايی كه نوک تيز دارند يا خيلی  باشيد. 

كوچك هستند، خودداری كنيد.  
- در هنگام خريد اسباب بازی به برچسب های روی آنها مانند« 
غير سمی«   « يا  نمی شود«  توصيه  سال   ۳ زير  كودكان  برای 

كنيد.  دقت 
-كودكان معموالً عاقه زيادی به خوردن و جويدن اسباب بازی ها 
دارند؛ به همين دليل بهتر است به دنبال اسباب بازی های قابل 

شستشو باشيد تا بتوانيد هر از گاهی آنها را بشوييد. 
-از خريد اسباب بازی مانند تيله، توپ و ساير اسباب بازی هايی 
 ۲ از  كمتر  آنها  يا طول  متر  سانتی   ¼ از  كمتر  آنها  قطر  كه 
سانتی متر است، خودداری كنيد زيرا اين محصوالت در صورت 
بليده شدن می توانند كودكان را خفه كنند. اسباب بازی هايی را 
كه مخصوص كودكان ۵ سال به باال است را از دسترس كودكان 

خردسال دور نگه داريد.
2-در حمام

از آنجا كه كودكان می توانند در آب كم عمق هم غرق شوند، 
شما بايد هميشه وقتی فرزندتان در وان يا لگن آب است كنار او 
باشيد. هرگز كودک خود را تنها در حمام يا وان رها نكنيد، حتی 
برای يك دقيقه. اگر مجبوريد به تلفن يا درب خانه جواب دهيد، 

كودكتان را همراه خود ببريد. 
-هميشه قبل از اينكه كودک را زير دوش بگيريد، سردی و گرمی 
آب را آزمايش كنيد زيرا كودكان خردسال پوست بسيار لطيفی 

دارند و اگر آب خيلی داغ باشد به راحتی می سوزند. 
ليز  از  حمام  كف  در  كوچك  قاليچه  يا  پارچه  دادن  قرار  -با   

خوردن كودک جلوگيری كنيد.
وجود  زيرا  نگه داريد  دور  آب  از  را  سشوار  مثل  برقی  -وسايل 
رطوبت، شرايط مناسبی را برای برق گرفتگی هنگام استفاده از 

وسايل برقی، فراهم می كند.
3- در آشپزخانه

اجاق گاز  پشت  سمت  به  را  كتری  شير  و  قابلمه  -دسته های 
بچرخانيد و برای پخت و پز از مشعل های پشت اجاق گاز استفاده 
كنيد. همچنين غذاها و نوشيدنی های گرم را دور از دسترس و 

دور از لبه كابينت يا ميز نگه داريد. 
-چاقوها و ساير اشياء تيز را در كشوها يا كابينت های قفل شده 
دست  تا  بگذاريد  باال  كابينت های  در  آنها  يا  و  كنيد  نگهداری 

كودک به آنها نرسد.
را  آنها  در  نتواند  كودک  تا  ببنديد  محافظ  را  كابينت ها  -درب 

باز كند.
-بسياری از افراد به طور معمول تميز كننده های خانگی را در زير 
سينك آشپزخانه می گذارند اما اين به راحتی برای كودک شما 
را روی درهای  ايمنی  اگر قفل های  قابل دسترسی است. حتی 
كابينت نصب كنيد، هيچ تضمينی وجود ندارد كه كودک نتواند 
درب آن را باز كند. بنابراين بهترين كار اين است كه مواد شوينده 

را  در كابينت های باال نگه داريد.
-غريزه كودكان اينگونه است كه برای كشف محيط و يادگيری، 
به طور كلی  را در دهان خود می گذارند. گرچه غذا  همه چيز 
چيز خطرناكی نيست اما برای كودكان خردسال كه هنوز نحوه 
خفگی  باعث  است  ممكن  نگرفته اند،  ياد  را  جويدن  و  بلعيدن 
شود. همچنين مراقب غذاهايی باشيد كه برای كودكان خردسال 
سمی است. به عنوان مثال، خوردن عسل در كودكان زير يكسال 
Botul می شود و يا نمك  ism باعث بروز مسموميت بوتوليسم

نيز در صورت مصرف زياد سمی است.
-اولين غريزه كودک نوپا با ديدن كابل آويزان، كشيدن آن است؛ 
ممكن  باشد،  متصل  چايی ساز  يا  توستر  به  كابل  آن  اگر  حال 
است روی سر كودک بيفتد. بنابراين سيم های لوازم برقی را از 
دسترس كودک دور نگه داريد و تمام پريزهای برق را با درپوش 

محافظ كودک بپوشانيد.
-روی ميز ناهار خوری سفره يا پارچه نيندازيد زيرا كودک ممكن 

است پارچه را بكشد و وسايل ميز روی سر كودک بيفتد. 
4- در پذیرایی

ساير  و  سيگار  ضدعفونی كننده،  الكل  آبنبات،  قندان،  -داروها، 
كودک  مسموميت  و  خفگی  باعث  آنها  خوردن  كه  وسايلی 

می شود را از دسترس او دور نگه داريد.
نگهداری كنيد زيرا  از خانه  را در فضای خارج  -گياهان خانگی 
و...  نرگس  ليليوم،گل  ديفن باخيا،  مانند  خانگی  گياهان  برخی 
است  گياهان، ممكن  اين  بودن  از سمی  فازغ  و  سمی هستند 
دهانش  و  چشم  داخل  را  گلدان  خاک  و  گياهان  برگ  كودک 

فرو كند.
- برای جلوگيری از سقوط كودكان از پنجره، از نرده های محافظ 
استفاده كنيد. همچنين صندلی و ساير مبلمان را از پنجره ها 

دور نگه داريد تا كودک نتواند از آن باال برود. 
-مبل ها را به ديوارها بچسبانيد تا در صورت باال رفتن كودک از 

آن، از كج شدن و افتادن كودک جلوگيری شود. 
- تمام وسايل بزرگ و سنگين مثل قفسه كتاب و كمدها را با 

استفاده از تسمه ديواری محكم كنيد. 
-در اطراف شومينه يا بخاری سدی درست كنيد و يا با استفاده 
از نرده محافظ، دور وسايل گرمايشی را حصار بكشيد تا كودک 

نتواند به آنها نزديك شود. 
محافظ های  با  را   ... و  تلويزيون  ميز  مبلمان،  تيز  -لبه های 

مخصوص بپوشانيد.

خشك  يا  كردن  پاک  منظور  به  حوله  از 
مختلفی  انواع  ميشود.حوله  استفاده  كردن 
دارد كه حوله حمام،حوله شنا،حوله لباسی 
حوله  ای  خانه  هر  هستند.در  ها  آن  از  و... 
وجود دارد و افراد بعد از حمام كردن از حوله 
حمام استفاده ميكنند اما استفاده از حوله 
هم شيوه هايی دارد. حوله حمام می تواند 
قارچ،  باكتری،  پرورش  زمين  يك  همچون 
و  باشد   ... و  بزاق  پوست،  مرده  های  سلول 
بسياری از انواع ميكروب هايی را در خود جا 
داده باشد كه چنين حوله ای زمانی طوالنی 
در حمام يا حتی اتاقتان آويزان بوده است.

آن  از  حمام  در  كه  تميزی  ظاهراً  حوله 
اصل  در  است  ممكن  كنيد  می  استفاده 
شست  فاقد  اگر  باشد  مشكل زا  و  كثيف 
استفاده،  آخرين  از  پس  آن  مجدد  وشوی 

خود را با آن خشك كنيد.
های  ميكروب  از  بسياری  كه  حالی  در   
موجود روی حوله شما ممكن است به نظر 
به بدنتان آسيبی نرسانند، به هر حال وجود 
دارند و با استفاده از حوله به بدنتان منتقل 
تكثير  آن  روی  هم  بسرعت  احتماالً  شده، 

می شوند. 
در  حمام  حوله  يك  از  توان  می  بار  چند 
فاصله شست وشوی مجدد آن استفاده كرد؟ 
اگر هر بار كاما آن را خشك كنيد، حداكثر 

سه بار.
اين البته بر فرض آن است كه حوله حمام 
جايی  در  خودتان،  كردن  خشك  از  پس  را 
آويزان كنيد كه در معرض هوا كاما خشك 
برای رشد  شود؛ حوله مرطوب محل خوبی 

باكتری ها و قارچ هاست.
رسيد  مشامتان  به  حوله  از  بو  كمی  اگر   
بايد بدانيد كه هر جا بويی وجود دارد  هم 
نشانگر آن است كه ميكروب هايی در حال 
شسته  استفاده  از  پيش  بايد  پس  رشدند؛ 

شود.

 با سرد شدن هوا ممكن است نياز به روشن كردن 
بخاری باشد بنابراين قبل از نصب و روشن كردن 

بخاريها ، مسير دودكشها را چك كنيد.  
درپوش داخل منزل را باز كنيد.

يك دستمال كاغذی آتش بزنيد داخل ورودی لوله 
هواكش رها كنيد

اگر دستمال بداخل لوله كشيده شد و شما ديگر 
دستمال را نديديد مسير باز است.

اگر دستمال در لوله مكيده نشد ، مسير مسدود 
است.مسير را بازكنيد.

را مدتی  بهار، تشك  و  پاييز  با شروع  است  بهتر 

هميشه برای رفع درد كمر و گردن و غيره كه 
ناشی از كار زياد است شروع به ماساژ دهی می 
كنيم در صورتی كه با كيسه آب گرم به راحتی 

می توان درد را تسكين داد.
 فواید کيسه آب گرم

كيسه آب گرم يك وسيله كاربردی در زندگی 
روز مره است و فوايد زيادی برای انسان ها در رده 

های سنی مختلف دارد. 
1. کمک به زودتر خوابيدن کودک

و  هستند  حساس  دما  تغييرات  به  كودكان 
دوست دارند در يك اتاق نسبتاً گرم بخوابند.به 
همين دليل است هنگامی كه از بغل مادر جدا 
می شوند و در تختخواب سرد قرار می گيرند، 

شروع به گريه می كنند.
يك راه حل ساده برای كمك به راحت خوابيدن 
كودک و بهبود شرايط عصبی ، استفاده از كيسه 
آن  داخل  ولرم  آب  كه  است.بشرطی  گرم  آب 

بريزيد و كنار پاهای كودک بگذاريد.
همچنين می توانيد كيسه آب گرم را روی تخت 
را  آن  تا كودک هنگام خوابيدن  بگذاريد  خواب 

بغل كند.
2. آب دادن به گياهان

گرم  آب  كيسه  در  موجود  آب  كه  اين  از  بعد 
اتاق رسيد، باز هم قابل  خنك شد و به دمای 
را دور  آن  نيست كه  نيازی  است.هيچ  استفاده 
به  دادن  برای آب  آن  از  كه  است  كافی  بريزيد. 

زمين  دستشويی،  و  حمام  های  حوله   
و  ها  ميكروب  برای  آل  ايده  و  حاصلخيز 
دربردارنده بسياری از شرايط مورد نياز برای 
مناسب،  رطوبت  يا  آب  هستند:  حياتشان 
)مثل  غذايی  مواد  اكسيژن،  الزم،  گرمای 
pH خنثی.  و  پوست(  های جداشده  سلول 
را  زندگی  آل  ايده  شرايط  اين  انسان  بدن 

برای آنها برآورده می سازد.
 وقتی رطوبت بدنتان را با حوله خشك می 
ساير  و  ها  ميكروب  هم  و  آب  هم  كنيد، 
مرده  های  بقايای سلول  ترشحات همچون 
منتقل  حوله  به  بدنتان  سطح  از  پوست 
شده و در آن ساكن می شوند. ذرات معلق 
و  غذا  و  نشيند  می  آن  روی  نيز  هوا  در 
ها  ميكروب  رشد  برای  مناسب  رطوبت 

فراهم می آيد.
حوله  به  تبديل  اختصاصی  حوله  اگر   
ظرفيت  كه  اين  احتمال  شود،  اشتراكی 
با  شما  بدن  تماس  برای  ای  بالقوه 
شما  بدن  با  ناآشنا  هايی  ميكروارگانيسم 
فراهم  اورئوس«  »استافيلوكوكوس  همچون 
شود كه احتماال منجر به بروز جوش، تاول 

و يا عفونت خواهد شد.
در استفاده از حوله های حمام و دستشويی 
بسيار محتاط باشيد و آگاهانه رفتار كنيد. 
دقت بيشتری هم داشته باشيد كه به اندازه 

كافی شسته و تميز شده باشند.

كوتاه در معرض جريان هوا قرار بدهيم و بعد آن 
را از سمت ديگر روی تخت بگذاريم.

-اگر هم تشك تان برچسبی با عنوان »نيازی به 
چرخاندن نيست« دارد، سر و ته  كردن آن كافی 
است. چرخاندن تشك ميتواند برای افزايش طول 
داشته  بهتری  خواب  و  باشد  مفيد  تشك  عمر 
باشيد. لباس هايی كه بر روی شوفاژ و يا رخت آويز 
سطح  می شوند،  خشك  نور  از  دور  خانه  داخل 
می دهند  افزايش   ٪۳۰ تا  را  خانه  داخل  رطوبت 
ايمنی،  سيستم  بيماری های  قارچ،  رشد  سبب  و 

مشكات آسم و سينوسی می شود.

گياهان استفاده كنيد.
3. آرام کردن روده و بهبود درد قاعدگی

برای  به علت های مختلفی  تواند  دل درد می 
افراد ايجاد شود كه يكی از آن ها سندروم روده 

بی قرار است.
انقباض های غير منظم  به دليل  اين سندروم 
عضات روده بزرگ هنگام دفع مدفوع اتفاق می 

افتد و باعث ايجاد درد و نفخ می شود.
اين درد به دليل وجود مواد زائد در روده اتفاق 
می افتد و ناحيه شكم را درگير می كند . گرما 
ماهيچه ها كمك  آرام كردن درد  به  تواند  می 
كند.همچنين برای بهبود دردهای قاعدگی هم 

مناسب است. 
4. استفاده برای کمپ یا چادر زدن

معموالً كمپ يكی از اقدامات مورد عاقه افراد در 
فصل تابستان است . گاهی اوقات هوا در طول 
روز بسيار گرم است و هنگام شب بسيار سرد 

می شود.
بنابراين زمانی كه در محلی چادر زده ايد و تا 
نيمه های شب بيدار هستيد ، كيسه آب گرم 
را فراموش نكنيد. مقداری آب بجوشانيد و اجازه 
ايمن  دمای  به  و  شده  خنك  كمی  كه  دهيد 

برسند. سپس كيسه را با آب پر كنيد.
را  های سرد  قطعا شب  گرم  آب  كيسه  اين  با 

راحت تر سپری خواهيد كرد. 
5. بهبود دردهای بارداری

دردهای بارداری باعث ايجاد ناراحتی های زيادی 
در افراد می شوند.

البته كه می توان آن را تحمل كرد اما ممكن 
است مانع انجام فعاليت های روزانه شود.اين درد 
ها در قسمت های مختلفی مانند شكم يا لگن 

اتفاق می افتند.
كيسه آب گرم می تواند اين درد ها را از بين 
ببرد و باعث احساس راحتی بيشتری در مادران 
شود و اگر احساس ناراحتی بسيار زيادی داريد، 

می توانيد از دوش آب گرم نيز استفاده كنيد.
گذارهای  و  گشت  در  نرمی  و  گرما  احساس   .6

عصرگاهی و شبانه
زمان  در  داشتن  نگه  گرم  برای  گرم  آب  كيسه 
عالی  بسيار  منزل هستيد،  از  بيرون  كه  هايی 
عمل می كنند و كامًا حمل و نقل آسانی دارند.

دل  به  دوستانتان  با  كه  هايی  زمان  برای  مثًا 
از  بيرون  ايد و در شب های سرد  طبيعت زده 
منزل هستيد.اين كيسه ها در چنين شرايطی 
احساس گرمای بسيار عالی به شما می دهند و 
بهتر است هر كدام از اعضای گروه يكی از آن ها 

داشته باشد.
7. بهبود گردن درد

درد موجود در گردن ممكن است بعد از كاركردن 
مدت زمان طوالنی جلوی ميز كامپيوتر، خواندن 
كتاب يا حتی خوابيدن در موقعيت بد برای فرد 

اتفاق بيفتد.

دهيم،  می  انجام  ما  بيشتر  كه  چيزی  اولين 
ناحيه  ماساژ  و  كششی  حركات  از  استفاده 
آسيب ديده است اما استفاده از گرما و سرما 
قطعاً راه حل بهتری خواهد بود و تاثيرگذاری 

دارد. بيشتری 
اول سرما را اعمال كنيد زيرا با كاهش الكتيك 
كه  اين  از  بعد  دهد.  می  كاهش  را  درد  اسيد 
ماهيچه ها ريلكس شدند ، گرما اعمال كنيد تا 

جريان خون افزايش پيدا كند.
8. از بين بردن خشم و استرس

ناراحتی  يا  و  افسردگی  احساس  كه  زمان  هر 
داشتيد، يك كيسه آب گرم در آغوش بگيريد.

كيسه آب گرم جريان خون را بهبود می بخشد 
و به ريلكس شدن كمك می كند و همچنين 
می توانيد از روغن های طبيعی و گياهی همراه 

با مديتيشن يا بدون آن استفاده كنيد. 
9. بهبود کمر درد

كمر درد را می توان با استفاده از كمپرس گرما 
و سرما بهبود بخشيد. اول بايد كيسه آب گرم را 
روی ناحيه مورد نظر قرار دهيد كه به بهبود درد 
كمك می كند.سپس نوبت كمپرس سرد است . 
از يك كيسه فريز شده يا پارچه ای كه داخل آن 

آب سرد آغشته شده باشد، استفاده كنيد.
مهم ترين چيز اين است كه كمپرس سرد را روی 
پوست لخت بدن قرار ندهيد . آن را از روی تی 

شرت يا پارچه به بدن خود اعمال كنيد.

10. گرم کردن تخت خواب
يك كيسه آب گرم را به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقيقه 
جای  روی  شويد،  رختخواب  وارد  اينكه  از  قبل 
آن  با  همراه  كه  اين  يا  دهيد  قرار  خود  خواب 
به تختخواب برويد.در هر دو صورت می توانيد 

احساس گرما آرامش و راحتی را تجربه كنيد.
11. بهبود درد عضالنی بعد از ورزش

گاهی اوقات كل بدن بعد از يك جلسه تمرينی 
چنين  در  كه  كند  می  درد  شدت  به  سخت 
كيسه  يا  گرم  آب  دوش  از  توانيد  می  مواردی 
آب گرم استفاده كنيد و به يكباره درد را از بين 

ببريد.

12. بهبود سرفه همراه با خس خس سينه
بينی ، سرفه  آبريزش  با  فصل زمستان قطعاً 
اين  همه  بود.  خواهد  همراه  سرماخوردگی  و 
كنند  می  ايجاد  را  بدتری  احساس  زمانی  ها 
كه هنگام شب اتفاق بيفتند.كمپرس گرم می 
تواند خس خس سينه و گرفتگی آن را از بين 

ببرد و باعث شود كه راحت تر نفس بكشيد.
دادن  قرار  دهيد،  انجام  بايد  كه  كاری  همه 
است.  سينه  قفسه  روی  گرم  آب  كيسه 
برويد.  خواب  به  آن  با  توانيد  می  همچنين 
باالی قفسه سينه و  را  هرگز كيسه آب گرم 

روی قلبتان قرار ندهيد.

دانستنی هایی درباره حوله حمام

یه کیسه آب گرم و این همه کاربرد

اسپری خوشبو کننده بدن
به  زمان  از گذر كمی  بعد  انسان  كه  آن جا  از 
را  ها  آن  ديگر  و  می كند  عادت  جديد  بوهای 
اصا  كنيد  حس  است  ممكن  نمی كند  حس 
بدن تان بويی نمی دهد كه حاال بخواهد بد باشد 
يا خوب اما مطمئن باشيد هر بدنی بوی خاص 
فرامين  از  زمستان.  در  حتی  دارد.  را  خودش 
اسام نيز تأكيد بر استعمال از بوی خوش بوده 
است. اسپری ها قيمت بسيار مناسب تری نسبت 
به بادی اسپلش ها دارند. گرچه در پوشش دهی 

حاصل  بد  بوی  اين  بلكه  دهد  نمی  بدی  بوی 
پوست  سطح  روی  باكتری های  و  عرق  واكنش 
داشته  تميزی  پوست  شما  اگر  يعنی  است. 
از  بنابراين  نمی دهد.  بدی  بوی  عرق تان  باشيد 
آن جا كه اين باكتری ها را برای هرگز نمی توان 
از بين برد بايد از اسپری های ضد تعريق خواه 

ناخواه استفاده كرد.
اسپری خوشبو کننده هوا

در  هوا  خوشبوكننده  اسپری های  خوب  ويژگی 
سرعت آنهاست.

ين اسپری ها گاها می توان در اسپری های برقی 
يا اتوماتيك قرار داد. و تنظيم كرد كه هر چند 

دقيقه يا ساعت يك بار اسپری شود.
بوی  كه  اداری  محيط های  و  شركت ها  برای 
كند  می  بد  را  شركت  و  افراد  وجهه  ناخوش 
مصارف  برای  همچنين  است.  مناسب  بسيار 
خانگی در راهروهای كنار سرويس بهداشتی نيز 

اسپری های  می كنند.  عمل  ضعيف تر  فضا 
همه  و  دارند  بسياری  تنوع  بدن  خوشبو كننده 
اين اسپری ها بوی  را راضی می كنند.  سليقه ها 
می بخشند.  شما  به  مطبوعی  و  مايم  بسيار 
بهترين زمان برای استفاده از اين اسپری ها بعد 
ورزشی  كاس های  از  بعد  اگر  است.  حمام  از 
می خواهيد از اين اسپری ها استفاده كنيد ابتدا 
بهداشتی  مواد  با  را  خود  پوست  كنيد  سعی 
بشوييد، خشك كنيد و سپس استعمال كنيد 

تا نتيجه بهتری را شاهد باشيد.
اسپری  های ضد تعریق

بوی  يك  كردن  هديه  بر  عاوه  اسپری ها  اين 
شما  تعرق  شدن  كمتر  باعث  خوش  و  خوب 
حاوی  تعريق  ضد  اسپری  كه  چرا  می شوند. 
موادی مانند نمك آلومينيوم يا نمك زيركونيوم 
است. بنابراين غدد عرق را می بندد و باعث كمتر 
هيچ  عرق  خود  اصل  در  می شود.  تعرق  شدن 

اين چنين اسپری هايی بسيار كارآمدند.
راهی  خوشبوكننده  اسپری های  مجموع  در   
يك  در  دلنشين  فضايی  ايجاد  برای  آسان 
از  استفاده  در  گرچه  است.  بسته  فضای 
باشيد  داشته  بايد دقت  و...  مام  يا  اسپری ها 
جايگزين  آرايشی  و  بهداشتی  مواد  اين  كه 

استحمام و شستشو نمی شوند.
را  تميزی  پوست  اول  قدم  در  كنيد  سعی 
كنيد.  فراهم  خود  برای  خوب  حمام  يك  با 
تميزی  اين  تثبيت  و  ماندگاری  برای  سپس 

می توانيد به اين اسپری ها متوسل شويد.

نکات مهم درباره اسپری های خوشبو کننده

چگونه خانه را برای کودکان ایمن کنیم؟
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امام صادق )ع( فرمود:
 هس چيز مورد غضب

ست  شديد خدا
۱- خوابیدن بدون 

شب زنده داری.

 2- خنده بدون عّلت. 

3- غذا خوردن

 از روی سیری.
آداب معاشرت از دیدگاه 

معصومان علیهم الّسالم 
شیخ حّر عاملی رحمه ا... علیه

َفُر  الظَّ السالم(:  )علیه  َقاَل  َو   -48
َو  أِْي،  الرَّ بِإَِجاَلِة  اْلَحْزُم  َو  بِاْلَحْزِم، 

أُْي بَِتْحِصیِن الْْسَراِر. الرَّ
]و فرمود علیه السالم:[ پیروزي به قدر 
دورانديشي،  و دورانديشي به جوالن 
]حسن  رأي  حسن  و  انديشه  دادن 

انديشه[ به نگاه داشتن اسرار است.
حزم: دورانديشي: و آن عبارت از اين است كه 
بسنجد  را  مسائل  عواقب  رويدادها  در  انسان 
سالمت  به  كه  دهد  انجام  كاري  حتي االمكان  و 
به  از فريب خوردن و سوء عاقبت  و  نزديك تر  

دور باشد.
اجاله: جوالن دادن    رأي: فكر    اجاله الرأي: 

جوالن فكر - به كار انداختن انديشه
***

الَحزُم  مي فرمايد:   حزم  تعريف  در  علي)ع(  امام 
النََّظُر في الَعواقِِب. و ُمشاَوَرُة َذوي الُعقوِل. 

)مال  عاقبت ها  در  ژرف نگري  دورانديشي 
و  خردمندان   با  كردن  مشورت   و  انديشي( 

انديشه ورزان است.
پس از گام اول پيروزي، امام)ع( به كار انداختن 
فكر و انديشه اشاره فرموده كه حد وسط پيروزي 
ْر َقبَل أن تَعِزَم  است و در فرازي مي فرمايد: »تَفكَّ

َو شاِور َقبَل أن تُقِدَم َو تََدبَّر َقبَل أن تَهُجَم؛
پيش از اين كه اراده نمايي بينديش و پيش از 
اين كه اقدام كني مشورت نما و قبل از اين كه 

داخل شوي تدبر كن.
به  رازداري  به  امام)ع(  پاياني  عبارت   در 
انديشه و تفكر درست اشارت  عنوان وصول به 

مي فرمايد.
تحصين اسرار : پوشيده داشتن رازها 

نهايت انديشه صحيح و آرامش در تفكر مستلزم 
حفظ اسرار است زيرا افشاي سر گرفتاري هاي 
عبارتي  در  )ع(  امام  دارد  دنبال  به  پي  در  پي 

مي فرمايد: 
َفإّن  أوِدعَتُه  ِسّرا  تُِذع  و ال  َبَخيًا  بِأسراِرک  ُكن 

اإلذاَعَة ِخيانَة.
به رازهايت بخيل باش و سري كه به تو سپرده 
كردن  فاش  كه  درستي  به  پس  مكن   فاش 
خيانت است چه بسا اظهار رازي به مردم ضرر 
و زيان غير قابل جبراني مترتب گردد پس بايد 
مراقب بود نه سر خود و نه سر ديگري كه به او 
سپرده شده فاش نسازد كه جز خيانت چيزي 
مذموم  شرعاً  و  عقًا  خيانت  و  ندارد  دنبال  به 

است.
را  پيروزي  رمز  نوراني  كام  اين  در  امام)ع( 
ابن  مي فرمايد.  خاصه  زنجيري  جمله  سه  در 
ميثم مي نويسد امام)ع( به دورانديشي به عنوان 
نزديك ترين وسيله پيروزي و رازداري به عنوان 
دورترين آن اشاره فرموده و به كار انداختن فكر 

و انديشه حد وسط پيروزي محسوب مي شود.

از  فراز   ۱۰ در  سجاديه  صحيفه  هفتم  دعای 
شدن  آسان  به  و  شده  نقل  )ع(  سجاد  امام 
آمدن  فراهم  و  خدا  دست  به  دشواری ها 
اشاره  الهی  رحمت  به واسطه  حيات  اسباب 
كه  است  اين  دعا  اين  آموزه های  از  دارد. 
جريان  خداوند  خواست  به  فقط  همه چيز 
هيچ  كند،  ذليل  را  اگر خداوند كسی  و  دارد 

نمی يابد. ياوری 
ٌة  ُمِهَمّ لَُه  َعَرَضْت  َذا  إِ ُدَعائِِه علیه السالم  ِمْن  کاَن  َو 

الْکْرِب ِعْنَد  َو  ٌة  ُملَِمّ بِِه،  نََزلَْت  أَْو 
بِِه  یْفَثُأ  َمْن  یا  َو  الَْمکاِرِه،  ُعَقُد  بِِه  ُتَحُلّ  َمْن  یا   )۱(
إِلَی  الَْمْخَرُج  ِمْنُه  یْلَتَمُس  َمْن  یا  َو  َدائِِد،  الَشّ َحُدّ 

الَْفَرِج.  َرْوِح 
بُِلْطفِک  تََسَبَّبْت  َو  َعاُب،  الِصّ لُِقْدَرتِک  َذلَّْت   )۲(
َعلَی  َمَضْت  َو  الَْقَضاُء،  بُِقدَرتِک  َجَری  َو  الْْسَباُب، 

الْْشیاُء.  إَِراَدتِک 
َو  ُمْؤتَِمَرٌة،  َقْولِک  ُدوَن  بَِمِشیتِک  َفِهی   )۳(

ُمْنَزِجَرٌة.  نَْهیک  ُدوَن  بِإَِراَدتِک 
ِفی  الَْمْفَزُع  أَْنَت  َو  اِت،  لِْلُمِهَمّ الَْمْدُعُوّ  أَْنَت   )۴(
یْنکِشُف  َل  َو  َدَفْعَت،  َما  َلّ  إِ ِمْنَها  یْنَدِفُع  َل  اِت،  الُْملَِمّ

کَشْفَت  َما  َلّ  إِ ِمْنَها 
لََمّ  َّدنِی ثِْقُلُه، َو أَ )۵( َو َقْد نََزَل بی یا َرِبّ َما َقْد تَکأَ

َحْمُلُه.  بََهَظنِی  َقْد  بی َما 
ْهَتُه  َوَجّ بُِسْلَطانِک  َو  َعلَی  أَْوَرْدتَُه  بُِقْدَرتِک  َو   )۶(

لَی.  إِ
لَِما  َصاِرَف  َل  َو  أَْوَرْدَت،  لَِما  ُمْصِدَر  َفاَل   )۷(
َفَتْحَت،  لَِما  ُمْغلَِق  أَْغلَْقَت، َو َل  لَِما  َفاتَِح  ْهَت، َو َل  َوَجّ

َخَذلَْت. لَِمْن  نَاِصَر  َل  َو  ْرَت،  َعَسّ لَِما  َر  ُمیِسّ َل  َو 
َرِبّ  یا  لِی  اْفَتْح  َو  آلِِه،  َو  ٍد  ُمَحَمّ َعلَی  َفَصِلّ   )۸(  
الَْهِمّ  ُسْلَطاَن  َعنِّی  اکِسْر  َو  بَِطْولِک،  الَْفَرِج  بَاَب 
َشکْوُت،  ِفیَما  الَنَّظِر  ُحْسَن  أَنِْلنِی  َو  بَِحْولِک، 
لِی  َهْب  َو  لُْت،  َسأَ ِفیَما  ْنِع  الُصّ َحاَلَوَة  أَِذْقنِی  َو 
ِمْن  لِی  اْجَعْل  َو  َهنِیئًا،  َفَرجًا  َو  َرْحَمًة  لَُدْنک  ِمْن 

َوِحیًا.  َمْخَرجًا  ِعْنِدک 
ُفُروِضک،  تََعاُهِد  َعْن  بِالْهتَِماِم  تَْشَغْلنِی  َل  َو   )۹(

ُسَنّتِک.  اْستِْعَماِل  َو 
ُت  )۱۰( َفَقْد ِضْقُت لَِما نََزَل بی یا َرِبّ َذْرعًا، َو اْمَتَلْ
به حمل َما َحَدَث َعلَی َهّمًا، َو أَْنَت الَْقاِدُر َعلَی کْشِف 
َو  بی َذلِک  َفاْفَعْل  ِفیِه،  َوَقْعُت  َما  َدْفِع  َو  بِِه،  ُمنِیُت  َما 

آورده ای  تو  كه  را  چيزی  من،  اله   )۷(
ديگری  فرستاده ای  تو  آنچه  و  نبرد  كسی 
نگشايد  كسی  را  تو  بسته  و  نگرداند  باز 
نبندد  ديگری  بگشايی  تو  كه  را  چيزی  و 
آسان  كسی  نموده ای  دشوار  تو  را  آنچه  و 
ياوری  كرده ای  ذليل  تو  كه  را  آن  و  نكند 

نباشد، 
و  فرست  درود  آلش  و  محمد  بر  پس   )۸(
رويم  به  را  آسايش  در   - الها  رحمتت  به 
غم  سلطان  صولت  قدرتت  به  و  كن  باز 
در  مرا  و  بشكن  من  حيات  ميدان  در  را 
و  عنايت  به  دارم  شكوه  آن  از  كه  موردی 
من  درخواست  به  و  كن  كامياب  احسانت 
خودت  سوی  از  و  بچشان  اجابت  شيرينی 
و  فرما  نصيبم  دلخواه  گشايشی  و  رحمت 
برايم نجات و خاصی سريع از گرفتاری ها 

كن  مقرر 
رعايت  از  غم  چيرگی  خاطر  به  مرا  و   )۹(
خود  مستحبات  بستن  كار  به  و  واجبات 

مدار؛  باز 
سرم  به  آنچه  سبب  به  من  كه  چرا   )۱۰(
تحمل  از  قلبم  و  شده،  بی تاب وتوان  آمده 
آنچه در زندگی ام رخ نموده، لبريز از اندوه 
دفع  و  گرفتاری هايم  رفع  به  تو  و  گشته 
آنچه در آن درافتاده ام توانايی پس قدرتت 
جانب  از  گرچه  بر،  كار  به  من  درباره  را 
عرش  صاحب  ای  نيستم،  آن  مستحق  تو 

. عظيم

الَْعِظیِم. الَْعْرِش  َذا  یا  ِمْنک،  أَْسَتْوِجْبُه  لَْم  إِْن 
هنگامی كه  او  دعای  هفتم:  دعای  ترجمه 
فرود  رنجی  يا  می داد  دست  مهمی  برايش 

می آمد.
به دست  هر سختی  گره  كه  ای كسی   )۱(
به  شدائد  تندی  كه  ای  و  شود  گشوده  تو 
بيرون شدن  راه  كه  ای  می شكند،   عنايتت 
تو  از  آسايش  سوی  به  رفتن  و  تنگی  از 

شود،  خواسته 
و  گردد  آسان  تو  لطف  به  دشواری ها   )۲(
وسايل زندگی و اسباب حيات به رحمت تو 
به قدرتت جريان گيرد و  آيد و قضا  فراهم 

اراده تو روان شود،  همه چيز به 
فرمان  بی آنكه  تو  خواست  به  تنها   )۳(
چيز  هر  و  برد،  فرمان  همه چيز  دهی، 
كار  از  كنی  نهی  بی آنكه  اراده ات  محض 

يستد،  با
و  می خوانند  را  تو  دشواری ها  تمام  در   )۴(
جويند،  پناه  تو  به  گرفتاری ها  و  بليات  در 
غير از بايی كه تو دفع كنی بايی برطرف 

بگشايی، تو  مگر  نگشايد  گرهی  و  نگردد 
كه  آمده  فرود  من  بر  بايی  الهی   )۵(  
و  شكسته  هم  در  مرا  آن  ثقل  و  سختی 
كه  شده  حمله ور  من  بر  گرفتاری هايی 

است  برای من دشوار  تحملش 
من  بر  قدرتت  باب  از  تو  را  آن  و   )6(
من  متوجه  خود  اقتدار  به  و  كرده ای  وارد 

نموده ای، 

شيطان باطنی انسان بسيار استاد است و او - اين - همچو نيست كه ابتدا 
انسان را به فساد بكشد، ابتدا قدم كوچكی را وا می دارد كه انسان بردارد، اين قدم 
كه برداشت فردايش يك قدم يك قدری بلندتری، انسان را يواش يواش به جهنم 
می فرستد، يواش يواش به فساد می كشد.. . شيطانی كه در باطن انسان است با 
كمال استادی انسان را به تباهی می كشد. اگر از اول بگويد كه تو بيا برو يك آدمی 
را بكش، هرگز نخواهد رفت. اين از اول انسان را وادار می كند كه اين آدم چطور 
است، يك غيضی به او بكن. بعد يك قدری زيادتر تا كم كم مهيا می كند انسان 
را از برای اينكه آدم هم می كشد. همه اينهائی كه فاسد هستند به تدريج فاسد 
شدند. هيچ كس يك دفعه فاسد نشده است و هيچ يك از ماها هم بايد تصور نكنيم 
كه ماءمون از اين هستيم كه فاسد بشويم. همه در معرض فساد هستيم، همه ما 
دست به گريبان شيطان است و خصوصاً شيطان نفس، همه گريبانمان به دست 
اوست، هيچ كس هم از ابتدا فاسِد فاسد نبوده است و هيچ كس هم مامون نيست 

از اينكه - از - به فساد و به دام شيطان نيفتد.

أَْحبِْب َحبِیَبَک َهْونًا َما، َعَسی 
أَْن یکوَن َبغِیَضَک یْومًا َما، َوأَْبغِْض َبغِیَضَک 

َهْونًا َما، َعَسی أَْن یکوَن َحبِیَبَک یْومًا ما.
دوست خود را در حد اعتدال دوست بدار، 

چراکه ممکن است روزی دشمنت شود و با 
دشمنت نیز در حد اعتدال دشمنی کن، زیرا 

ممکن است روزی دوست تو شود.

چيه كس يك دفعه افسد نشده!
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هر مسلمانی بايد برای اموالی كه در اختيار دارد 
و برای ديگران است رد مظالم كند و معادلش 
را به فقرا بدهد. مظالم اموالی است كه متعلق 
شخصی  نزد  سببی  به  اما  است،  ديگران  به 
ديگر می ماند. روش احتساب و پرداخت مظالم 
می تواند توضيحی باشد بر اينكه دقيقا رد مظالم 

چيست و چه كاربردی دارد؟
بر  كه  حقوقی  تمام  است  موظف  مسلمان  هر 
گردن دارد را پرداخت كند، اما در مواردی پيش 
امكان  داليلی  به  اين حق  پرداخت  كه  می آيد 

پذير نيست.
معنی مظالم چیست؟

واژه مظالم جمع مظلمه عبارت است از چيزی 
در  و  است  شده  گرفته  كسی  از  ستم  به  كه 
انسان و  اموال حرامی است در دست  اصطاح 
صاحبان آن را نمی شناسد. در اين صورت بايد با 
اجازه مجتهد جامع شرايط به فقير بدهد. )لسان 

العرب و دهخدا، ماده »ظلم«(
رد مظالم چیست؟

بسياری از افراد در زمانی كه اطاعات مذهبی 
كه  اند  داشته  را  اين  سابقه  نداشته اند  زيادی 
كنند.  استفاده  اجازه  بدون  ديگران  اموال  از 
خوردن  شركت،  وسايل  از  بی اجازه  استفاده 
كشاورزی  محصوالت  يا  باغ  يك  ميوه های  از 
خبری  هيچ  وجودشان  از  ديگر  كه  باغبانی 
كسی  كمتر  كه  هستند  مواردی  از  نداريم 
اين  به  پاسخ  در  است.  نداشته  را  تجربه شان 
گفت:  می توان  چيست؟  مظالم  رد  كه  سوال 
جبران بدهكاری هايی كه بازپرداختشان شدنی 
نيست را رد مظالم می گويند. بدين صورت كه 
اما  می شود،  پرداخت  بدهكار  توسط  بدهكاری 
نيست  دسترس  در  كه صاحب حق  آنجايی  از 
اهدا  فقرا  به  آن  از صاحب  نيابت  به  بدهكاری 

می شود.
موارد وجوب رد مظالم

زياد  بسيار  كنيم  مظالم  رد  بايد  كه  مواردی 
كتب  در  كه  تكرار  پر  نمونه  چند  اما  هستند، 
نقل  گزيده  به شكل  را  نيز ذكر شده اند  فقهی 

می كنيم:
را  آن  صاحب  كه  )لَُقَطة(  شده  پيدا  مال   -۱

نمی شناسد و از پيدا شدنش مأيوس است.
فراموش  را  و طلبكار  مالی كه قرض كرده   -۲

كرده يا به او دسترسی ندارد.
اموال خود می يابد و  بين  انسان در  ۳- آن چه 

يقين دارد كه ِملك خودش نيست.
۴- مالی را كه شخصی غصب كرده و صاحب آن 

را پيدا نمی كند.
به  و  بوده  »َظلَمة«  خدمت  در  شخصی   -۵
ولی  است،  گرفته  مردم  از  را  اموالی  او  دستور 

صاحبان آن ها را پيدا نمی كند.
6- زرگری كه می داند خرده های طا و نقره به 
جا مانده در محل كار، مال مردم است و صاحبان 
آن ها راضی نيستند، ولی آن ها را نمی شناسد، و 
هم چنين است همه ارباب حرفه ها كه مقداری 

از مال، نزد آنان می ماند و دارای ارزش هستند 
و صاحبان آن را نمی شناسند. در اين مورد اگر 
در ابتدای قرار داد، شرط عفو كنند، ديگر نياز به 

رد مظالم نيست.
يا مهمانان در  از مراجعه كنندگان  ۷- مالی كه 
محل كار يا منزل و...، جا مانده است و مالكش 

معلوم نيست.
روش احتساب و پرداخت رد مظالم

مالی كه از ديگران پيش ما می ماند و رد مظالم 
شيعه  فقرای  صرف  بايد  را  می كند  واجب  را 
كرد. استفاده از اين مال كه فرقی هم نمی كند 
كاال باشد يا پول، در كار های خيريه ديگر مثل 
فقط  و  نيست  صحيح  عام المنفعه  فعاليت های 
روش  اما  شود،  مستمند  شيعيان  خرج  بايد 
احتساب پرداختی در رد مظالم چيست؟ بخشی 
رساله  از  نقل  به  را  تقليد  مراجع  فقهی  نظر  از 
عمليه انتخاب كرده ايم كه پاسخگوی اين سوال 

است:
آن  مقدار  شخص  اگر  مظالم،  رد  محاسبه  »در 
را می داند همان مقدار را در صورت نوميدی از 
يافتن صاحبان آن با اجازه مرجع تقليد، صدقه 
بدهد، اگر مقدار آن را نمی داند به هر مقداری 
كه يقين دارد، آن را صدقه بدهد. اگر مقدار را 
بايد يك پنجم مالی كه  به هيچ وجه نمی داند 
وظيفه  ادای  نيت  به  را  دارد  قرار  حرام  آن  در 
تقليد  مرجع  اجازه  با  صدقه  و  خمس  از  اعم 
صدقه بدهد. » )برگرفته از توضيح المسائل امام 

خمينی و آيت ا... وحيد خراسانی(
شرط اقباض در رد مظالم چیست؟

يكی از مسائل حائز اهميت در پرداخت صدقه و 
رد مظالم اين است كه »اقباض« صورت بگيرد. 
به اين معنا كه زمانی كه شخصی قصد پرداخت 
صدقه يا رد مظالم را دارد بايد حتما كاال يا مبلغ 
پرداختی را به دست فقير برساند و توسط فقير 
يا كسی كه به دست فقير می رساند قبض شود 
)گرفته شود(. با اين وجود كنار گذاشتن مال يا 
آينده كفايت نمی كند و  برای پرداخت در  كاال 
تا اقباض صورت نگيرد حكم صدقه و رد مظالم 

را ندارد.
رابطه توبه و رد مظالم چیست؟

بسيار  جايگاه  كردن  توبه  اسامی  فرهنگ  در 
ارزشمندی دارد. اما توبه به سادگی تكرار چند 
لفظ در دهان نيست. همانطور خداوند گناهانی 
و...  نامحرم  به  نگاه  بدزبانی،  مانند دروغ گويی، 
را با توبه كردن می بخشد گناهانی كه اصطاحاً 
حق الناس خوانده می شوند نيز مشمول بخشش 
اين  تفاوت كه در  اين  با  اما  الهی خواهند شد. 
موارد بايد حسابی كه با افراد ديگر داريد را تسويه 
كنيد. به عبارت ديگر ابتدا بايد تمام بدهی هايی 
كرد  پرداخت  را  است  ديگران  اموال  قصب  كه 
حال  می رسد.  الهی  درگاه  به  توبه  نوبت  بعد  و 
اگر صاحب حق در دسترس نيست ابتدا بايد رد 

مظالم كرد و بعد توبه پذيرفته می شود.
منبع: پارسينه

فرازي از دعای هفتم صحیفه سجادیه براي دفع بال

به  زمان  امام  عمر  طول  اثبات  براي  گاهي 
عمر طوالني حضرت نوح)ع( و قضّيه اصحاب 

كهف استدالل مي كنند.
در حالي كه به اين قبيل دالئل نيازي نيست. 
خدايي كه علّت موجده است علت مبقيه نيز 
اژدهايي  موسي)ع(  حضرت  عصاي  هست. 
گرديد.  شكافته  الهي  امر  به  نيل  رود  شد 
حضرت عيسي )ع( بدون پدر به وجود آمد و 
بسيار نظاير اين كه به امر الهي تحقق يافته 
بعيد  اما  اينها همه جاي تعجب دارد  است. 
نيست و از خداوند قادر متعال امر به انجام 

گرفته است.
مي شويم  مواجه  كه  موارد  گونه  اين  با 
و  واال  يافت كه چنين شخصيت  درخواهيم 
نجات  براي  احديت  حضرت  كه  باعظمتي 
داشتن  برپا  و  ستم  و  ظلم  رفع  و  بشريت 
محالي  امر  است  فرموده  ذخيره  عدالت 

نمي تواند باشد.
آنان كه تصور مي كنند چنين عمر طوالني 
زيرا  ندانسته اند  را  محال  معني  باشد  محال 
تعلق  محال  بر  سبحان  قادر  خداوند  اراده 

نمي پذيرد.
امر محال مثل آن است كه اكنون هم روز 
از گاب  پر  هم  يا ظرفي  و هم شب.  باشد 
پارچه هم سياه  اين  از شراب.  پر  باشد هم 

باشد و هم سفيد. وقس عليهذا.
كه  اين  است  ذكر  قابل  كه  ديگري  مثال 
زمان، سست  با گذشت  آن صابت  با  سنگ 
و گاهي ريز و پودر مي گردد.  و براي انسان 
اين  پاسخ  نباشد.  پذير  امكان  چنين دوامي 
بَدل  سنگ  زيرا  است  بديهي  بسيار  سوال 
اما  مي شود.  چنين  پس  ندارد  مايتحلل 

انسان بدل مايتحلل دارد. غذايي كه انسان 
مي خورد، موجب مي گردد آنچه تحليل يافته 
رفته ها  تحليل  آن  تدارک  و  گردد.  جبران 
آن شبهات  امر موجب مي گردد  اين  نمايد. 

مجالي پيدا نكند.
شاهد اين مدعي، رشد و نمّو گوشت و پوست 
از چيدن  ناخن پس  است.  بدن  استخوان  و 
دوباره رشد مي كند. موي سر پس از تراشيدن 
دوباره به حال اوليه خود برمي گردد. لذا ديگر 

مجال انكاري نيست كه گفته اند:
چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست
سخن شناس نئي، جان من خطا اينجاست

***
گوش باز و چشم باز و اين عما 

اي عجب از چشم بندي، خدا
***

با مدعي مگوييد اسرار عشق و مستي
تا بي خبر بميرد در درد خودپرستي

***
بايد الاقل به فلسفه و فوايد اين عقيده توجه 
نظريات،  اينگونه  فوايد  از  يكي  زيرا  داشت. 
وجود عامل پيشرفت و موفقيت و اميدواري 
است. حال آن كه نااميدي موجب شكست،  

عقب ماندگي و ناكامي است.
رسي به كام دل خويشتن به شرط سه اصل
اميد داشتن و كوشش و شكيبايي

***
زبسيار سختي، مشو نااميد

كه ابر سيه، دارد آب سفيد
***

نااميد از نالة سوزان و آه دل مباش
كاين غبار و دود آخر ابر رحمت مي شود

اثبات طول عمر امام زمان )عجل(:

رد مظالم چیست و چه کاربردی دارد؟

آگهي تحدید حدود اختصاصي  اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 -۱۳۹۹6۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۱۳6 شماره  راي  برابر 
تعيين  قانون  موضوع   - اول  هيأت   ۹۹/۰۲/۲۴
ساختمان هاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف 
حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد 
بامعارض  مالكانه  تصرفات  گراش  ملك  ثبت 
بشماره  فرزند حسن  آقاي محمد سپهر   متقاضي 
به  باب  يك  ششدانگ  در   6۵6۹۹۷۹۸۱۷ ملي 
فرعي   ۱۲6۸۱ پاک  مترمربع   ۲6۱/۴۰ مساحت 
پاک  از  شده  مجزي  و  مفروز  اصلي   ۱۰۸۲۷ از 
۱۸فارس  ۵بخش  درقطعه  واقع   ۱۰۸۲۷/۲۴۴6
اين  به  عنايت  با  گرديده  محرز  گراش  شهرستان 
كه تحديد حدود پاک ۱۰۸۲۷/۱۲6۸۱ تاكنون به 
عمل نيامده حسب  تقاضای نامبرده  كه درخواست 
انتشار آگهی تحديد حدود  اختصاصي نموده وقت 
تحديد حدود  روز سه شنبه مورخه ۹۹/۹/۴ تعيين 
به  در محل   از ساعت ۸ صبح  تحديد  عمليات  و 
و كليه مجاورين  از متقاضي  لذا  آمد  عمل خواهد 
ثبت دعوت مي گردد كه در  قانون  ماده ۱۴  طبق 
وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم رسانند 
واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي 
باستناد ماده ۲۰ قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
جلسه تحديد به مدت ۳۰ روز پذيرفته خواهد شد 
كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و دريافت 
نمايد و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
صورت  در  است  بديهي  نمايند.  تقديم  قضايي 
اعتراض طبق  و عدم وصول  مذكور  انقضاي مدت 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار : ۹۹/۸/۷

هدايت اله رحيمي درازي - رئيس اداره ثبت اسناد 
واماک گراش

م/الف/۵۱۰



7
حهچهارشنبه ۱399/۰8/۰7 - یازدهم ربیع االول ۱442 - سال بیست و هشتم - شماره ۱588چهارشنبه ۱399/۰8/۰7 - یازدهم ربیع االول ۱442 - سال بیست و هشتم - شماره ۱588

صف

- سيگار نکشيد!
 تحقيق نشان داد، كشيدن يك سيگار پس از  
خوردن غذا به اندازه كشيدن ده سيگار قبل 
از آن، زيان دارد و امكان ابتا به سرطان را 

افزايش می دهد.
- ميوه نخورید

خوردن ميوه پس از غذا، باعث می شود معده 
پر از هوای اضافی بشود و هضم غذا به سختی 

انجام گيرد.
يا  بخوريد  ميوه  غذا  از  پيش  يا يك ساعت   
 ، غذا  خوردن  از  پس  كنيد  صبر  ساعتی  دو 

غذا هضم شود.
-  چای ننوشيد

 چای دارای ميزان زيادی اسيد است و اين ماده 
باعث دشواری جذب پروتئين ها در بدن می شود.

 كمربند خود را نبنديد
در  چربی  شود  می  باعث  كمربند  بستن   

منطقه پشت و پهلو جمع شود.
 - حمام نروید

شود  می  باعث  غذا  خوردن  از   پس  حمام   
روانه  پاها  و  به دست ها  زيادی خون  ميزان 
شود و اين موضوع عمليات هضم غذا را كند 

ميكند.
 - پياده روی نکنيد

از  پس  كنند  می  توصيه  مردم  از  بسياری   
غذاخوردن حتماً پياده روی كنيد حال آن كه 
اين كار اصًا بهداشتی نيست. پياده روی مانع 

از هضم غذا می شود.
- نخوابيد

بخوابيد، غذای شما  غذا  از خوردن  اگر پس 
به خوبی هضم نمی شود و باعث ايجاد مقدار 

زيادی اسيد  التهاب در معده می شويد.

ممنوعیات 
پس از خوردن غذا 

دالیل عجیب سردردهای خود را بدانید

فوایدی که سحرخیزی برای سالمت شما دارد

همان  در  گيرند،  می  سردرد  كه  افرادی  اكثر 
لحظات اول به سراغ داروهای مسكن می روند. 
اما با پيدا كردن علت اين سردردها نه تنها می 
توان شدت درد را كاهش داد، بلكه می توان از 

بروز آنها در آينده نيز پيشگيری كرد. 
 

تقريبا علت همه سردردها از جمله ميگرن يك 
قسمت  در  الكتريكی  جريان  يك  است.  عامل 
و  شود  می  توليد  اشتباه  طور  به  مغز  پشت 
دردهای ناحيه سر را به وجود می آورد. با اينكه 
اما  نيستند،  مهم  چندان  سردردها  از  بسياری 
پزشك  به  بايد  حتما  شما  موارد  از  بعضی  در 

مراجعه كنيد.
 وقتی موهایتان را کوتاه می کنید

يكی از داليل عجيب ابتا به سردرد در بعضی 
كردن  كوتاه  و  آرايشگاه  به  مراجعه  مردم  از 
اتفاق  زمانی  حالت  اين  است.  سرشان  موهای 
هنگام  را  خود  سر  مجبوريد  شما  كه  افتد  می 
شست وشوی موها روی سينك دراز كنيد. در 
اين هنگام فشار زيادی به گردن وارد می شود و 
باعث تحريك يكی از عصب هايی می شود كه 
در اين مسير قرار دارند. در اثر اين اتفاق يك يا 
دو روز بعد سردرد به سراغ شما می آيد، اما از 
آنجا كه اين اتفاق با تاخير رخ داده است، شما 
متوجه علت اصلی آن نمی شويد. يكی ديگر از 
علت های عجيب سردرد زمانی است كه شما 
روی صندلی نشسته ايد و گوشی تلفن را بين 
شانه و گوش خود نگاه داشته ايد. در اين هنگام 
نيز فشار زيادی به عصب های گردن وارد می 
نشان  با سردرد  را  مدتی خود  از  بعد  كه  شود 

می دهد.
 سرفه کردن

پزشكی  دنيای  در  اما  نشود،  باورتان  شايد 
عنوان  به  آنها  از  كه  دارد  وجود  سردرد  نوعی 
سردردهای سرفه ای ياد می شود. اين سردردها 
بر اثر عواملی مانند سرفه كردن، عطسه كردن، 
خالی كردن محتوای بينی يا خم شدن به جلو 

به وجود می آيد.
در  كه  است  فشاری  دردها  اين  اصلی  علت   
داخل مغز به وجود می آيد. اين دردها كه اغلب 
بين  است  ممكن  هستند  تكرارشونده  و  شديد 
چند ثانيه تا چند دقيقه به طول بينجامند و در 

احساس  قسمت پشت سر  در  مواقع هم  بيشتر 
علت  موارد  اكثر  در  كه  حالی  در  شوند.  می 
سرفه،  هنگام  در  است،   ناشناخته  موضوع  اين 
به سمت بخش  و  به قسمت پشت مغز  فشاری 
باالی ستون فقرات وارد می شود كه عامل بروز 
سردرد است. اين نوع از سردردها اغلب با عايم 
ديگری مانند دردهای ناحيه گردن، عدم توانايی 
بينايی، كم شنوايی،  تعادل، مشكات  در حفظ 
ها  گوش  در  زنگ  صدای  شنيدن  و  فراموشی 

همراه هستند.
 وقتی به باشگاه ورزش می روید

يا دويدن  رفتن  راه  از  بعد  از ورزشكاران  بعضی 
اين  در  شوند.  می  سردرد  دچار  تردميل  روی 
افراد هر گونه فعاليت ورزشی از جمله راه رفتن 
های  رگ  در  تورم  ايجاد  باعث  تردميل  روی 
خونی ناحيه سر، گردن و جمجمه می شود كه 
منجر  به سردرد  نهايت  در  تواند  می  عامل  اين 
شود. اين دردها معموال چند ثانيه بعد از شروع 
ورزش كردن ظاهر می شوند و ممكن است در 
معموال  بدهند.  نشان  را  از سر خود  قسمت  هر 
افرادی كه مستعد ابتا به ميگرن هستند، بيش 
تر از ديگران اين نوع از سردردها را تجربه می 

كنند.
اگر همیشه ناامید هستید

شخصيت  يا  ندارند  نفس  به  اعتماد  كه  افرادی 
نااميد و غمگينی دارند بيشتر از ديگران ممكن 
است به سردردهای ميگرنی دچار شوند. به نظر 
می  استرس  دچار  بيشتر  افراد  اين  رسد،  می 
شوند كه اين عامل باعث كاهش ميزان يك ماده 
شيميايی در مغز به نام سروتونين می شود. در 
صورتی كه تعادل سروتونين به هم بخورد، اولين 

عايم به شكل سردرد خود را نشان می دهند.
وقتی فست فود می خورید

باعث  است  ممكن  كه  هستند  زيادی  غذاهای 
ساندويچ  اما  شوند،  ميگرنی  سردردهای  شروع 
همبرگر از تمام آنها مهم تر است. اين ساندويچ 
و  ها  نيترات  و  تيرامين  مانند  موادی  شامل  ها 
به  خون  جريان  همگی  كه  هستند  ها  نيتريت 
می  سردرد  باعث  و  داده  افزايش  را  مغز  سمت 
شوند. از ديگر غذاهايی كه دارای مقادير زيادی 
پنير، شكات،  به  توان  می  هستند،  تيرامين  از 

و  سوسيس  مانند  شده  فرآوری  های  گوشت 
موز  و  آناناس  مانند  ها  ميوه  بعضی  و  كالباس 

اشاره كرد.
موی سر دم اسبی

بستن موها به شكل دم اسبی معموال بعد از چند 
ساعت باعث آشكار شدن عايم سردرد می شود. 
زمانی كه موهای سر به سمت عقب كشيده شده 
و به شكل دم اسبی بسته می شوند، فشار زيادی 
كه  می شود  وارد  روی جمجمه  های  بافت  در 
بعضی  دهند.  می  نشان  درد  شكل  به  را  خود 
ديگر از مدل های موی سر كه باعث ايجاد فشار 
در موها و كف سر می شوند می توانند همين 

دردها را به وجود بياورند.
 دوش آب گرم

گرم  آب  دوش  يك  لذت  مردم  از  بعضی  در 
به  را  خود  جای  سرعت  به  صبح  هنگام  در 
رسد،  می  نظر  به  دهد.  می  شديد  سردردهای 
افزايش دمای بدن باعث افزايش سرعت جريان 
خون در تمام قسمت ها از جمله سر می شود 
كه شدت آن بعد از ۳۰ تا 6۰ ثانيه بعد از شروع 
درد به باالترين حد می رسد. اين دردها معموال 
در ناحيه پيشانی احساس می شوند و به ندرت 
بيش از ۵ دقيقه طول می كشند. البته سرمای 
شديد هم می تواند باعث بروز سردرد شود. برای 
مثال، شنا كردن در آب سرد يا خوردن بستی 
ناحيه  دردهای  به  را  مردم  از  بعضی  تواند  می 

سر دچار كند.
 سیگار کشیدن

فكر  به  سردرد  از  بعد  مردم  از  بعضی  اينكه  با 
اكثر  در  كار  اين  اما  افتند،  می  سيگار كشيدن 
نيكوتين  افزايش می دهد.  را  موارد شدت درد 
باريك شدن رگ های  باعث  موجود در سيگار 
خونی در مغز می شود و مشخص است كه اين 

عامل به سردرد منجر خواهد شد.
 کم خوابی

در  ناتوانی  و  حافظه  در  مشكل  بداخاقی، 
است.  خوابی  كم  عوامل  ترين  واضح  از  تمركز 
سردردها  دهد  می  نشان  تحقيقات  آخرين  اما 
هم يكی از عايم شايع كم خوابی هستند. اين 
نوع سردردها ممكن است بين يك ساعت تا يك 
روز طول بكشند. كم خوابی باعث كاهش ترشح 
يك ماده شيميايی به نام سروتونين در مغز می 
شود كه در تنظيم چرخه خواب در بدن نقش 

مهمی دارد. 

وقت  داشتن  معنای  به  فقط  بودن  سحرخيز 
بلكه  نيست،  روزانه  كارهای  انجام  برای  بيشتر 

تأثير همه جانبه ای بر سامت بدن انسان دارد.
بیماری کمتر می شود:  به  ابتال  احتمال   -
افراد  ابتای  امكان  فعاليت ها،  شدن  كمتر  با 
قلبی  مشكات  چاقی،  مثل  بيماری هايی  به 
افراد  در  می شود.  بيشتر  روانی  اختاالت  و 
ترشح  ضدافسردگی  هورمون های  سحرخيز 
برای فعاليت های  اگر زمان كافی  می شود، پس 
ورزشی نداريد، با ۱۰ الی ۱۵ دقيقه زودتر بيدار 
شدن می توانيد به سامت بدن خود كمك كنيد. 
- رسیدن به تناسب اندام: به موقع خوابيدن 

ساعت زمان خواب و بيداری و ديگر عملكردهای 
بدن مثل ميزان گرسنگی را كنترل می كند. بهتر 
است روزانه با بيدار شدن در ساعات مشخصی و 
به حداقل رساندن بيداری در شب ساعت بدن 

خود را تنظيم كنيد.
از  يكی  کار:  و  حرفه  در  موفقیت   -
اصلی ترين ويژگی افراد موفق سحرخيزی است. 
نظم بخشيدن به كارها و انجام كارهای مهم تر 
در ساعات اوليه روز به دليل توانايی باالی ذهنی 

شانس موفقيت افراد را بيشتر می كند.
مزايای  از  نشاط:  و  انرژی  افزایش   -
سحرخيزی رسيدن به آرامش، داشتن انرژی و 
بيشتر  در صبح  كه  افرادی  است.  بيشتر  نشاط 
بيشتری  می خوابند، دچار اضطراب و مشكات 
انرژی  باعث می شود در طول روز  می شوند كه 
و  خستگی  دچار  و  بدهند  دست  از  زيادی 

بی حوصلگی مفرط می شوند.
- ورزش صبحگاهی: ورزش كردن در صبح 
يكی از راه هايی است كه موجب افزايش انرژی 
و انگيزه در افراد و انجام بهتر امور روزانه خود 
می شوند. محققان معتقدند افرادی كه  در صبح 

ورزش می كنند فعال و موفق تر هستند.
سحرخيزی  نمی افتد:  عقب  کارهایتان   -
بهتر  را  كارهايشان  افراد  می شود  باعث 
به  برنامه ريزی  طبق  و  كنند  اولويت بندی 
با  مقابله  توانايی  بپردازند و همچنين  انجام آن 

كه  می شود  باعث  بودن  سحرخيز  و  شب  در 
ساز  و  سوخت  شده،  بيشتر  هورمون ها  فعاليت 
صبح  كه  افرادی  همچنين  شود.  تنظيم  بدن 
بيشتر  می گيرند  قرار  خورشيد  نور  معرض  در 
مستعد الغری و رسيدن به تناسب اندام هستند.

صبح  كه  افرادی  شاد:  زندگی  و  آرامش   -
زود بيدار می شوند روحيه شادی پيدا می كنند 
كمتر  درصد   ۲۰ سحرخيز  افراد  كه  طوری  به 
قرار  افسردگی  معرض  در  شب زنده دار  افراد  از 

می گيرند و آرامش بيشتری دارند.
افراد  بدن  ساعت  بدن:  ساعت  تنظیم   -
اين  كه  است  متفاوت  شب زنده دار  و  سحرخيز 

مشكات در ساعات اوليه روز را دارند.
به  تمامی ساعات روز خود  از  برنامه ریزی:   -
نحو احسن استفاده كنيد. با برنامه ريزی اهداف 
انجام  و  كنيد  مشخص  را  خود  فعاليت های  و 

كارهای مهم را در اولويت قرار دهيد.
ذهن  صبح  در  بیشتر:  کارایی  و  تمرکز   -
كارها  می رود.  باال  نيز  افراد  تمركز  و  هوشيارتر 
و وظايفی كه نياز به تمركز بيشتر دارند را در 
بعد  را در زمان  انجام داده و ديگر كارها  صبح 

انجام دهيد.
- زمان بیشتری در کنار خانواده هستید: 
اختصاص دادن يك زمان به اعضای خانواده از 
مهم ترين كارهای روزمره است. بهتر است زمانی 
را كه در كنار خانواده سپری می كنيم در صبح 
و با روحيه  باال و شادابی و نشاط بيشتری باشد 
تا اينكه اين زمان را به پايان يك روز كاری و با 

مشغله و خستگی زياد موكول كنيم.
- تهیه غذای سالم و صبحانه: با چند دقيقه 
زودتر بيدار شدن در صبح می توانيد به درست 
بيشتر  در  بپردازيد.  كامل  صبحانه  يك  كردن 
برای  كافی  زمان  نداشتن  دليل  به  افراد  مواقع 
می كنند،  استفاده  تنقات  از  صبحانه  خوردن 
مهم ترين  از  كه  وعده  اين  هم  گاهی  حتی 
در  می شود،  حذف  است،  غذايی  وعده های 
و  قدرت  توانايی  صبحانه  خوردن  كه  صورتی 
استقامت بيشتری در طول روز به شما می بخشد.

مو،  فوليكولهای  تحريك  بهواسطه   D ويتامين 
حفظ  به  و  دارد  موها  رشد  در  مهمی  نقش 
بحث  در  می كند.  زيادی  كمك  آنها  ضخامت 
فقر  تغذيهای،  كمبودهای  اثر  بر  مو  ريزش 
محتملترين  و  شناختهشدهترين   D ويتامين 
اوليه بعضی پژوهشها حاكی  نتايج  دليل است. 
می تواند   D ويتامين  كمبود  كه  هستند  آن  از 
ريزش مو آره آتا يا ريزش سكهای مو را در پی 
ميزان  انجامشده،  آزمايشهای  در  باشد.  داشته 
آتا  آره  آلوپسی  به  كه  افرادی  در   D ويتامين 
ويتامين  اين  ميزان  از  پايينتر  هستند،  مبتا 
ضمناً  است.  شده  گزارش  سالم  افراد  بدن  در 
داروهای خاص هم می تواند  بعضی  از  استفاده 

روی سطح ويتامين D بدن تأثير بگذارد.
ساير عوارض كمبود ويتامين D عبارتاند از:

تغييرات خلقی - افزايش فشار خون - خستگی 
- بدن درد مزمن -  ناباروری- ضعف عضانی 

- كاهش تراكم استخوان
برای درمان ريزش مو ناشی از كمبود ويتامين 
خوراكی های  و  مكمل  قرصهای  از  می توان   D
آووكادو،  تخممرغ،  مثل  ويتامين  اين  حاوی 
زمان  افزايش  كرد.  استفاده  آجيل  و  ماهی 
قرارگيری در معرض نور آفتاب هم می تواند در 

بهبود سطح ويتامين D بدن مؤثر باشد

آهن به دليل نقش مؤثرش در ايجاد هموگلوبين 
برای انتقال اكسيژن به سلولها، اهميتی حياتی 
برای بدن دارد. با كمبود آهن، بدن به حاال بقا 
را  بنيادی تر  اعضای  به  اكسيژنرسانی  و  می رود 
باعث می شود كه  اين  قرار می دهد.  اولويت  در 
فوليكولهای مو از دريافت اكسيژن و مواد مغذِی 
كافی محروم شوند و با تضعيف فوليكولها، موها 

شروع به ريزش می كنند. 
ساير عوارض كمبود آهن عبارتاند از:

تمايل به خوردن خاک،  احساس خستگی -  
يخ، آجر و ... - سندرم پای بی قرار - اضطراب - 

زبان درد - تنگی نفس - شكنندگی ناخنها
بايد  آهن  كمبود  اثر  در  مو  ريزش  درمان  برای 
انواع  ويتامين C مثل  از غذاهای حاوی  استفاده 
توت و كرم بروكلی را در دستور كار قرار دهيد. 
و  سبوسدار  غات  مرغ،  ماهی،  قرمز،  گوشت 
سبزی های برگدار از ديگر منابع غنی آهن هستند. 

بيوتين يكی از مؤثرترين عناصر حفظ سامت 
دادهاند  نشان  مطالعات  است.  مو  و  پوست 
در  ناخنها  از  محافظت  ضمن  می تواند  بيوتين 
برابر شكستن، قند خون افراد مبتا به ديابت را 

نيز كاهش دهد.
دارد،  وجود  غذاها  اكثر  در  بيوتين  ازآنجاكه 
ابتا به كمبود بيوتين پديدهای نادر است. فقر 
بيوتين معموالً به دليل عوامل ژنتيكی يا در اثر 
فقدان بيوتين در رژيم غذايی والدين در دوران 
می شود.  ايجاد  مادر  شير  طريق  از  يا  بارداری 
آنتی بيوتيكها،  از  استفاده  كشيدن،  سيگار 
همينطور  و  الكل  از  طوالنی مدت  استفاده 
داروهای ضد آكنه از ديگر عوامل كاهش سطح 

بيوتين بدن هستند.
ساير عوارض كمبود ويتامين B7 عبارتاند از:

گيجی و اختاالت حافظه - حالت تهوع - درد 
عضانی - بثورات پوستی روی صورت

غذاهای  همينطور  و  مكملها  از  استفاده  با 
انواع  برنج،  پنير،  مرغ،  تخم  مثل  بيوتيندار 
از ريزش مو  گوشت، ميوه و سبزی ها می توان 
در اثر كمبود اين ويتامين مهم جلوگيری كرد.

ويتامين A عاوه بر نقش مهمی كه در حفظ و 
ارتقای عملكرد سيستم ايمنی، باروری، بينايی، 
پوست، دندانها، كبد، كليهها، ريهها و استخوانها 
دارد، برای سامتی موها هم يك عنصر بسيار 

مهم است.
نكته جالب آنكه هم فقر ويتامين A و هم مقدار 
بيشازحد آن می تواند به ريزش مو منجر شود. 
طريق  از  می تواند   A ويتامين  بيشازحد  مقدار 
شود.  مو  ريزش  باعث  بدن،  سّمی  ُدِز  افزايش 
بنابراين در صورت افزايش غيرعادی ميزان اين 

ويتامين، بايد مصرف آن را كاهش دهيد.
ساير عوارض كمبود ويتامين A عبارتاند از:

ناباروری -  خشكی پوست -  خشكی چشم - 
اسهال -عدم توازن سيستم ايمنی

 A برای درمان ريزش مو در اثر كمبود ويتامين
بايد سعی كنيد از غذاهای حاوی اين ويتامين 
مثل سبزی های زرد، قرمز، نارنجی و سبِز تيره 
و  تخممرغ  جگر،  ضمناً  كنيد.  استفاده  بيشتر 
لبنيات هم از بهترين منابع ويتامين A محسوب 

می شوند.

بسياری از ورزشكاران، بدنسازان و افرادی كه به 
دنبال افزايش وزن يا حجيم كردن عضات بدن 
به عنوان  پروتئينی  پودرهای  از  هستند معموال 

مكمل غذايی استفاده می كنند.
يكی از اين پودرهای پروتئينی پر طرفدار پودر 
شاهدانه است كه از آسياب كردن دانه شاهدانه 
مكمل  اين  آيد.  می  دست  به  شده  فشرده 
اغلب  و  داشته  آجيلی  و  زمينی  پروتئينی طعم 
و  ها  اسموتی  به  پروتئين  سطح  افزايش  برای 

شيك ها افزوده می شود.
كه  است  كيفيتی  با  گياهی  پروتئين  شاهدانه 
ضروری  آمينه  اسيد   ۹ هر  بودن  دارا  بر  عاوه 
سرشار از فيبر، چربی های سالم و مواد معدنی 

می باشد.

بهترين  شاهدانه  پروتئينی  پودر  آيا 
پروتئين گياهی است؟

كامل  پروتئين  يك  شاهدانه  پروتئينی  پودر 
جمله  از  فراوان  مغذی  مواد  دارای  كه  است 
و  فيبر  معدنی،  مواد  ها،  اكسيدان  آنتی 
قلب  دار  دوست  نشده  اشباع  های  چربی 

باشد. می 
عالی  گياهخواران  برای  خصوص  به  پودر  اين 
است اگرچه مواد مغذی موجود در آن نسبت به 
ساير پروتئين های گياهی از جمله سويا كمتر 

می باشد.
از سوی ديگر با اين كه جزو مكمل های بی خطر 
محسوب می شود اما مصرف آن در برخی افراد با 

عوارض جانبی همراه است.

پودر شاهدانه؛ یک پروتئین کامل
شاهدانه از پروتئين های كامل معروف و حاوی 
هر ۹ اسيد آمينه ضروری - كه بدن انسان بايد 
از مواد غذايی مصرفی دريافت كند - می باشد 
مقدار  روی  شده  انجام  تحقيقات  نتايج  اگرچه 
اختاف  هم  با  شاهدانه  آمينه  اسيدهای  دقيق 

دارند.
محتوای  داده  نشان  ای  مطالعه  مثال  عنوان  به 
اسيد آمينه پروتئين شاهدانه مشابه سفيده تخم 
مرغ و سويا است كه هر دو از منابع پروتئينی با 
كيفيت هستند در حالی كه در برخی تحقيقات 
كمی  نسبتا  ليزين  آمينه  اسيد  شاهدانه  آمده 
دارد كه آن را به گزينه كم كيفيت تری تبديل 

كرده است.
پودر شاهدانه؛ آسان هضم

به طور كلی پروتئين های حيوانی بسيار آسان 
بر  اما  از پروتئين های گياهی هستند  تر  هضم 
درصد   ۹۸ تا   ۹۱ شده  انجام  تحقيقات  اساس 
پروتئين موجود در پودر دانه شاهدانه قابل هضم 

است.
همه  تقريبا  تواند  می  ما  بدن  ديگر  عبارت  به 
پروتئين  پودر  در  موجود  آمينه  اسيدهای 
شاهدانه را برای عملكردهای مهم از جمله ترميم 

و نگهداری استفاده كند.
يكی از داليل آسان هضم بودن پودر پروتئينی 
شاهدانه حضور پروتئين های ادستين و آلبومين 

است كه به راحتی در بدن تجزيه می شوند.
به  كه  مطالعات  برخی  نتايج  در  حال  اين  با 
آمينه  اسيد  محتوای  و  هضم  قابليت  مقايسه 
پروتئين ها پرداخته اند پودر پروتئين شاهدانه 

رده  هم  متوسط  كيفيت  با  های  پروتئين  جزو 
عدس قرار گرفته است.

نكته مهم: قرار گرفتن شاهدانه در معرض گرما 
می تواند قابليت هضم اين پروتئين را تا حدود 
۱۰ درصد كاهش دهد بنابراين هنگام خريد به 
دنبال آن هايی باشيد كه طی فرايند فشرده سرد 

به دست آمده اند.
پودر شاهدانه؛ منبع خوب فیبر

پودر شاهدانه از مكمل های سرشار از فيبر است، 
همان طور كه می دانيد رژيم های غذايی حاوی 
سامتی  برای  زيادی  های  مزيت  فراوان  فيبر 
قند  بهبود  به  توان  می  جمله  آن  از  كه  دارند 
خون، سامت باكتری های مفيد روده و كاهش 

خطر ابتا به سرطان روده اشاره كرد.
بسته  شاهدانه  پروتئين  در  موجود  فيبر  سطح 
يا پوست  دانه های پوست گرفته  از  اين كه  به 
نگرفته به دست آمده و اين كه آيا به آن فيبر 
اضافه شده است يا خير متفاوت است اما به طور 
كلی در هر ۴/۱ فنجان )۳۰ گرم( پودر پروتئينی 

شاهدانه بين ۷ تا ۸ گرم فيبر وجود دارد.
پروتئينی  پودرهای  ساير  كه  حاليست  در  اين 
سطح  در  كه  برنج  و  نخود  سويا،  مانند  گياهی 
بااليی فراوری شده اند فيبر بسيار كمتری دارند.

يكی  شاهدانه  پروتئينی  پودر  مصرف  بنابراين 
افزودن پروتئين و  برای  از عالی ترين روش ها 
فيبر فراوان به رژيم غذايی است كه باعث سيری 

طوالنی مدت در فرد خواهد شد.
پودر شاهدانه؛ حاوی چربی های اشباع نشده

اگرچه در فرايند توليد پودر پروتئينی شاهدانه و 
طی پروسه فشرده سازی روغن های موجود در 

محتوای  اما ۱۰ درصد  رود  بين می  از  ها  دانه 
چربی اش همچنان حفظ می شود.

پودرهای  ساير  با  مقايسه  در  شاهدانه  پودر 
بيشتری  چربی  و  شده  فراوری  كمتر  پروتئينی 
دارد، اين ميزان چربی برای آن دسته افرادی كه 
به دنبال مصرف چربی های اشباع نشده دوست 
می  محسوب  مطلوبی  گزينه  هستند  قلب  دار 
شود اما برای افرادی كه پودر پروتئين كم كالری 

مصرف می كنند انتخاب خوبی نخواهد بود.
و  معدنی  مواد  از  سرشار  شاهدانه؛  پودر 

آنتی اکسیدان ها
شاهدانه منبع فوق العاده مواد معدنی همچون فسفر، 

منيزيم، كلسيم، آهن، منگنز، روی و مس است.
آميد  ليگنان  نام  به  تركيباتی  حاوی  شاهدانه 
نيز می باشد كه دارای خاصيت آنتی اكسيدانی 
قوی بوده و از بدن در برابر آسيب اكسيداتيو و 
بيماری های مزمن از جمله بيماری های قلبی و 

ديابت محافظت می كند.
دوز مصرف پودر پروتئینی شاهدانه

بزرگساالن  در  روزانه  نياز  مورد  پروتئين  مقدار 
حداقل ۰.۸ گرم به ازای هر كيلوگرم وزن بدن 
 6۸.۲ بالغ  فرد  يك  برای  مقدار  اين  باشد،  می 
می  روز  در  پروتئين  گرم   ۵۵ برابر  كيلوگرمی 

باشد.
پروتئين  به  كه  ورزشكار  افراد  در  مقدار  اين 
نياز  خود  عضانی  حجم  حفظ  برای  بيشتری 
دارند افزايش می يابد. طبق توصيه انجمن بين 
به طور مرتب  افرادی كه  تغذيه ورزشی  المللی 
ورزش می كنند الزم است هر روز ۱.۴ تا ۲ گرم 
ازای هر كيلوگرم وزن بدن پروتئين مصرف  به 

كنند.
اندام  پرورش  و ورزشكاران  بدنسازان  همچنين 
تمرينات  كالری  مصرف  كاهش  حين  در  كه 
مقاومتی انجام می دهند به ۳.۱ گرم پروتئين 

به ازای هر كيلوگرم وزن بدن نياز دارند.
عاوه بر اين توصيه می شود ورزشكاران برای 
بهبود ريكاوری تا ۲ ساعت بعد از فعاليت های 

ورزشی پروتئين مصرف كنند.
به نظر می رسد مصرف ۵ تا ۷ قاشق غذاخوری 
پودر پروتئين شاهدانه يكی از موثرترين روش 

ها برای عضله سازی ورزشكاران باشد.
توصيه می شود بخش اعظم پروتئين مورد نياز 
بدن خود را از غذاهای كامل تامين كرده و از 
مكمل های پروتئينی به عنوان كمكی استفاده 

كنيد.
عوارض جانبی پودر پروتئینی شاهدانه

افراد  اكثر  برای  شاهدانه  پروتئين  پودر  اگرچه 
بی خطر است اما در برخی افراد عوارض جانبی 

بالقوه ای به دنبال دارد، از جمله:
فيبر  حاوی  شاهدانه  پروتئين  كه  جا  آن  از   -
با سرعت  آن  از حد  بيش  مصرف  است  فراوان 
زياد، می تواند باعث بروز گاز، نفخ يا اسهال شود.

- افرادی كه به شاهدانه حساسيت دارند بايد از 
مصرف اين پودر پروتئينی اجتناب كنند.

داده  نشان  حيوانی  مطالعات  از  كمی  تعداد   -
مصرف اين پودر ممكن است برای زنان باردار، 
و  خونی  كم  به  مبتا  افراد  شيرده،  مادران 
مضر  دارند  ضعيف  ايمنی  سيستم  كه  افرادی 
باشد اگرچه به مطالعات بيشتری در اين زمينه 

نياز است.

فواید پودر پروتئين شاهدانه
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به گزارش مياد الرستان به نقل 
از خبرگزاری صدا و سيما، احسان 
كانون  مسئول  شيری  حسين 
شهرستان  رضوی  ياران  خادم 
كمك  بسته   ۱۰۰ گفت:  گراش، 
ميليون   ۳۰ ارزش  به  مومنانه 
ياران  خادم  كانون  توسط  تومان 
شهرستان  رضوی  قدس  آستان 

گراش بين نيازمندان توزيع شد.
شامل  بسته ها  اين  افزود:  وی 
برنج، روغن، ماكارونی، رب گوجه 

مديركل كميته امداد استان فارس، 
از جذب ۲ هزار و ۱۸۰ ميليارد ريال 
مددجويان  برای  اشتغال  تسهيات 

تحت حمايت اين استان خبر داد.
محمد  ميادالرستان،  گزارش  به 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  بذرافشان، 
تسنيم ، با بيان اينكه اينكه تاكنون  
ريال  ميليارد   ۱۸۰ و  هزار   ۲
مددجويان  برای  اشتغال  تسهيات 
اظهار  است  شده  جذب  استان 
ميليارد  ميزان ۱۹۰  اين  از  داشت: 
ريال از محل صندوق قرض الحسنه 
امداد واليت و ۸۴ ميليارد ريال نيز 
پايدار  اشتغال  اعتبارات  محل  از 
از  و  عشايری  مناطق  و  روستايی 
قانون   ۱6 تبصره  ب  بند  محل 
 ۸۵۵ و  هزار  يك  مبلغ  بودجه 

ميليارد ريال پرداخت شده است.
  6۴۹۲ مدت  اين  در  افزود:  وی 
طرح اشتغال ايجاد شده است كه از 
اين تعداد ۳۲۰۴ طرح اشتغال برای 
زنان و ۳۲۸۸ طرح اشتغال نيز برای 

مردان بوده است.
طرح های  به  اشاره  با  بذرافشان 
از  كرد:  خاطرنشان  شده  ايجاد 
شده،  ايجاد  طرح   6۴۹۲ تعداد 
مشاغل  زمينه  در  مورد   ۱۵6۴

مردم  نماينده  پيگيری های  با 
در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
بسته های  اسامی  شورای  مجلس 
 ۱6۰ اعتبار  با  حمايتی  و  تجهيزاتی 
با  مقابله  منظور  به  ريال  ميليارد 
به  كرونايی  بيماران  درمان  و  كرونا 
و  الر  پزشكی  علوم  دانشكده های 

گراش تحويل داده شد.
از  نقل  به  ميادالرستان  گزارش  به 
مردم؛  نماينده  اطاع رسانی  پايگاه 
تجهيزات  اين  دريافت  برای  پيگيری 
و  گذشته  ماه های  از  حمايت ها  و 
همزمان با تخصيص بودجه از صندوق 
توسعه ملی برای مقابله با كرونا توسط 
اين  بر  مهندس حسين زاده آغاز شد. 

فرهنگی  كانون های  ستاد  مدير 
گفت:  فارس،  جنوب  مساجد  هنری 
انتظامی،  نيروی  هفته  مناسبت  به 
نماهنگ »اسطوره های اقتدار« توسط 
»آدينه«  هنری  فرهنگی  كانون 
الرستان منتشر شد كه مورد تحسين 
كانون های  هماهنگی  ستاد  رئيس 
كشور)فهما(  مساجد  هنری  فرهنگی 

نيز قرار گرفت.
الرستان،  مياد  گزارش  به 
گفت وگو  در  اخوت«  »محمدابراهيم 
شبستان  خبرگزاری  خبرنگار  با 
مناسبت  به  گفت:  الرستان،  در 
نماهنگ  انتظامی،  نيروی  هفته 
گروه  توسط  اقتدار«  »اسطوره های 
فرهنگی  كانون  از  »آدينه«  سرود 
منتشر  الرستان  »آدينه«  هنری 
تحسين  و  تقدير  مورد  كه  شد 
دكتر  والمسلمين  حجت االسام 
ارشاد  و  فرهنگ  وزير  مشاور  ارزانی 
هماهنگی  ستاد  رييس  و  اسامی 
مساجد  هنری  فرهنگی  كانون های 

كشور)فهما( قرار گرفت.
مدير ستاد كانون های فرهنگی هنری 
كرد:  اضافه  فارس  جنوب  مساجد 
كانون های  هماهنگی  ستاد  رييس 
كشور)فهما(  مساجد  هنری  فرهنگی 
»اسطوره های  سرود  تحسين  ضمن 
اين  الرستان،  آدينه  كانون  اقتدار« 
برای  فرصتی  را  فاخر  و  زيبا  سرود 
آشنايی نسل جوان با اُسوه های اقتدار 
از  يكی  اينكه  به  توجه  با  و  دانست 
هنری  فرهنگی  كانون های  كارهای 
مساجد، سرودهای انقابی و موسمی 
اقدامی در  را  اين سرود  توليد  است، 
راستای ترويج و نشر ارزش های نظام 

اداره ورزش و جوانان الرستان در  رئيس 
اسامی  شورای  و  شهردار  از  جلسه  اين 
نبود  به  توجه  با  تا  خواست  الر  شهر 
شديد  عاقه  و  مناسب  تمرينی  پيست 
موتورسواران به اين رشته مفرح ورزشی، 
محدوده  در  مناسب  تمرينی  مكان  يك 
الرستانی  موتورسواران  به  شهرستان 

اختصاص پيدا كند.
از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط 
بدنی  تربيت  هفته  مناسبت  به  الرستان، 
اعضای شورای شهر  و  و ورزش، شهردار 
و شهرستان با محمدحسن طيبی رئيس 
و  ديدار  الرستان  جوانان  و  ورزش  اداره 

گفت و گو كردند.
از  طيبی  محمدحسن  نشست  اين  در 
دليل  به  شهر  شورای  و  شهردار  حمايت 
ورزشی،  های  هيئت  به  ويژه  توجه 
باشگاه   ۴ احداث  برای  زمين  واگذاری 
تنيس و ساخت بزرگترين زورخانه كشور 

فارس  استانداری  اقتصادی  امور  معاون 
يك  “كارگو”  راه اندازی  اينكه  بر  تاكيد  با 
صادرات  توسعه  برای  ملموس  ضرورت 
استانداری  كامل  حمايت  از  است  فارس 
فارس از سرمايه گذاران اين بخش خبر داد.

از  نقل  به  الرستان  مياد  گزارش  به 
خبرگزاری تسنيم، ظفر افشون در نشست 
صادرات  ملی  روز  مناسبت  به  خبری 
يك  كارگو  راه اندازی  اينكه  بر  تاكيد  با 
صادرات  توسعه  برای  ملموس  ضرورت 
استانداری  داشت:  اظهار  است  فارس 
امور  زمينه  در  كه  دارد  آمادگی  فارس 
از  تسهيات  تامين  و  جانمايی  زيربنايی، 

سرمايه گذاران اين بخش حمايت كند.
سرمايه گذاران  از  يكی  اينكه  بيان  با  وی 
است  مدت ها  شيراز  در  خصوصی  بخش 
در  پايانه صادرات  راه اندازی  دنبال  به  كه 
به دليل  اقتصادی است ولی  منطقه ويژه 
مانده  نيمه كاره  تاكنون  مشكات متعدد 
استان  در  دولت  مجموعه  افزود:  است 
با حمايت  دارد كه  را  آمادگی  اين  فارس 

كشور  در  كرونا  جوالن  كه  روزهايی  در 
باورهای  بعضی  مرور  است،  گرفته  شدت 
اين  انتقال  روش های  مورد  در  غلط 
از خود  را در مراقبت صحيح  ما  بيماری، 

كمك خواهد كرد.
فرضيات زيادی در مورد كوويد ۱۹ وجود 
دارد؛ ضروری است بدانيم چه گفته هايی 
و چه  است  درست  ويروس  اين  مورد  در 

 Medical« سايت  نادرست. وب  چيز هايی 
News Today« در گزارشی ۱۰ باور غلط را 
درباره ويروس كرونا برشمرده است كه در 

ادامه با آنها آشنا می شويد:
1. ميزان مرگ و مير ناشی از کرونا افزایش 

نيافته است
به  ابتا  موارد  تعداد  كه  معتقدند  برخی 
توجهی  قابل  ميزان  به  كرونا  ويروس 
مرگ  ميزان  آنكه  بدون  يافته،  افزايش 
باشد؛  يافته  افزايش  آن  از  ناشی  مير  و 
آمريكا  متحده  اياالت  در  كه  همانطور 
درست  ادعا  اين  اما  است.  افتاده  اتفاق 
نيست؛ زيرا دليل افزايش تعداد مبتايان 
جديد و كاهش ميزان مرگ و مير يا ثبات 
آن، افزايش تعداد آزمايش ها در مقايسه با 
تعداد آن در ابتدای همه گيری است و اين 
مسئوالن  كه  است  معنی  اين  به  موضوع 
رصد  برای  بيشتری  توانايی  به  بهداشتی 

و درمان ناقان ويروس دست يافته اند.
و  »مرگ  نظر  از  ويروس  اساس،  اين  بر 
ايجاد  سامتی  برای  كه  خطری  و  مير« 
تعداد  بلكه  است،  نكرده  تغييری  می كند 
معايناتی كه برای افراد حتی بدون عامت 
اين همان  و  يافته  افزايش  انجام می شود 
بهداشت  سازمان  توسط  كه  است  چيزی 

جهانی توصيه شده است.
می شود  گفته  که  هم  آنقدر ها  ویروس   .2

کشنده نيست
ويروس كرونا آنقدر ها هم كه گفته می شود 
اغراق شده  كشنده نيست و در مورد آن 
است!. اين نظر نادرست است؛ زيرا تعداد 
زيادی از مرگ و مير ها ناديده گرفته شده 
ميزان  تخمين  می گويند  محققان  است. 
آسانی  كار  ويروس  از  ناشی  مير  و  مرگ 
هنوز  گيری  همه  اينكه  خصوصاً  نيست، 
تمام نشده است و تحوالت همچنان روز 

تهيه  برای  كه  است  حبوبات  و 
هزينه  تومان  ميليون   ۳۰ آن ها 

شده است.

خانگی و ۴۹۲۸ مورد نيز در زمينه 
 ۷۲۷۱ برای  كه  بوده  خوداشتغالی 

نفر ايجاد شغل شده است.
مديركل امداد استان فارس با بيان 
اساس  بر  اشتغال  وام های  اينكه 
داده  طرح   مجری  سكونت  محل 
مذكور  مدت  در  گفت:  می شود 
اعتبار ۷۸۳  با  ۲۴۲۵ طرح شهری 
و  ريال  ميليون   ۲۴۵ و  ميليارد 
اعتبار  با  نيز  ۴۰6۷ طرح روستايی 
 ۲۸۰ و  ميليارد   ۳۸۹ و  هزار  يك 

ميليون ريال ايجاد شده است.
مشاغل  نوع  خصوص  در  وی 
گفت:  مدت  اين  در  شده  ايجاد 
۳۰۳۰  طرح در مشاغل خدماتی،  
 ۵۳۸ دامپروری،  مورد   ۲۴۲۷
مورد   ۴۹۷ و  صنايع دستی  مورد 

كشاورزی ايجاد شده است.

اساس  و طی ديدارها و نامه نگاری های 
مختلف نماينده مردم  با دكتر نمكی 
وزير بهداشت و معاونان وی ، موافقت 
تخصيص  منظور  به  وزارتخانه   آن 
دانشكده های  برای  درمانی  تجهيزات 
حوزه  درمانی  مراكز  و  پزشكی  علوم 

انتخابيه كسب گرديد.
تجهيزاتتخصيصی  گزارش  اين  بنابر 
 ICU شامل نيازمندی های بخش های
اكسيژن ساز،  دستگاه های   ،NICU و 
پرداخت  انسانی،  نيروی  جذب 
اقام  تامين  و  درمان  كادر  كارانه 
كرونا  با  مقابله  تنفسی  ايزوله  بخش 
سنترال،  و  ثابت  مانيتور  )ونتياتور، 
و  الكتروشوک  سرنگ،  و  سرم  پمپ 
الكتروكارديوگرافی و...( با اعتبار ۱6۰ 
ميليارد ريال است كه بخشی از آن ها 
در  ديگر  بخش های  و  گرفته  صورت 
است  گفتنی  دارد.  قرار  اقدام  نوبت 
مراكز درمانی الر، خنج، گراش و اوز 
طی ماه های گذشته و در دوران اوج 
شيوع ويروس كرونا در جنوب استان 
فارس عاوه بر پذيرش بيماران چهار 
كرونايی  بيماران  پذيرای  شهرستان، 
از شهرستان های همجوار نيز بوده اند

مقدس جمهوری اسامی عنوان كرد.
اين  دست اندركاران  به  اشاره  با  وی 
اسطوره های  نماهنگ  افزود:  اثر، 
از  متشكل  گروهی  توسط  اقتدار 
جوانان مسجدی كه شعر آن سروده 
تهيه كنندگی  به  و  صادقی  مجيد 
سرود  گروه  و  است  امينيان  حسن 
آدينه الرستان آن را اجرا می كند كه 
عزت، اقتدار و رحمت نيروی انتظامی 

در اين سرود متجلی است.
كه  بود  اين  تاش  داد:  ادامه  اخوت 
ضمن  هنر،  ابزار  از  بهره مندی  با 
انتظامی،  نيروی  هفته  گراميداشت 
مسجدمحور،  هنرِی  فعاليت  قاب  در 
گذرگاه  از  را  اسامی  ايران  وحدت 

هنر و ادبيات به نمايش بگذاريم.
مدير ستاد كانون های مساجد جنوب 
فارس تصريح كرد: جنوب فارس يكی 
توليد  بحث  در  كشور  قوی  مراكز  از 
و  فيلم  جمله  از  ديجيتال  محتوای 
كليپ، ميكس و موتاژ، سرود و غيره 
مساجد  هنری  فرهنگی  كانون های 
فاخر  آثار  اكثر  به  قريب  كه  است 
تلويزيونی  شبكه های  در  آن  سرود 
صورت  به  و  می شود  پخش  سيما 
انجام  محتوا  توليد  هم،  مناسبتی 

می شود.
كانون های  اسامی  به  اشاره  با  وی 
فعال حوزه هنری )سرود( در جنوب 
گروه های  كرد:  نشان  خاطر  فارس، 
»آدينه«  »مصباح الهدی«،  سرود 
فرهنگی  كانون های  از  »سراج«  و 
و  آدينه  جعفرصادق)ع(،  امام  هنری 
حرفه ای  به صورت  الرستان  شهدای 
محتوای  توليد  حال  در  تخصصی  و 

هنری از جمله سرود هستند.

تغيير  جهت  در  همكاری  همچنين  و 
و  ورزش  اداره  اداری  ساختمان  كاربری 

جوانان الرستان تقدير و تشكر كرد.
جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس  همچنين 
الرستان در اين جلسه از شهردار و شورای 
به  توجه  با  تا  خواست  الر  شهر  اسامی 
نبود پيست تمرينی مناسب و عاقه شديد 
موتورسواران به اين رشته مفرح ورزشی، 
محدوده  در  مناسب  تمرينی  مكان  يك 

زيربنايی و تسهياتی يا اين طرح مذكور 
فرودگاه های  جوار  در  يا  كند  تكميل  را 
بين المللی فارس در شهرستان های شيراز، 
المرد، الر و جهرم يك كارگو احداث كند.

افشون، با بيان اينكه ده ها و صدها شركت 
دارند  توانايی صادرات  فارس،  توليدی در 
گرفته  را  آنها  رمق  موجود  مشكات  اما 
را  راه  بايد  اين مشكات  با رفع  است كه 
كنيم،  هموار  آنها  صادرات  و  توليد  برای 

به روز اتفاق می افتد.
3. کرونا یک آنفلونزای عادی است

نيست؛  عادی  آنفلوانزای  يك  فقط  كرونا 
با  كرونا  و  آنفلوانزا  می گويند  كارشناسان 
به  كه  كسانی  دارند.  زيادی  تفاوت  هم 
آنفلوانزای فصلی مبتا می شوند، بر عكس 
مبتايان به كرونا، نيازی به بستری شدن 

در بيمارستان ندارند.
كرونا  ويروس  از  كه  كسانی  از  بسياری 
جمله  از  مزمنی  تبعات  اند،  يافته  بهبود 
مشكات تنفسی، اختال در حس بويايی 
كه  اند  كرده  گزارش  را  ديگر  موارد  و 
بدان معنی  اين  تاكنون همراه آن هاست، 
كه  سادگی  همين  به  بيماری  كه  است 

تصور می كنيم، نيست.
4. به مصونيت گله ای نزدیک شده ایم

برخی معتقدند ما به مصونيت عمومی يا به 
نزديك شده  ای«  گله  اصطاح »مصونيت 
ايم، به اين معنی كه بيشتر افراد به ويروس 
آلوده شده، بهبود يافته و مصونيت پيدا كرده 
اند اما اين درست نيست، زيرا دسترسی به 
اين ايمنی مستلزم آن است كه نزديك به 
پيدا  بهبود  و  شده  آلوده  افراد  درصد   ۷۰
كنند تا مصونيت گله ای حاصل شود؛ يعنی 
در كشوری مانند اياالت متحده بايد تقريبا 

۲۰۰ ميليون نفر مبتا شده باشند.
تضعيف  به  منجر  اجتماعی  گذاری  فاصله   .5

سيستم ایمنی بدن می شود!
استفاده از اصل فاصله اجتماعی منجر به 
می شود؛  ما  بدن  ايمنی  سيستم  تضعيف 
اين باور هم صحيح نيست. اجتناب از افراد 
بيمار يا مشكوک به بيماری اقدامی است 
انجام داده است.  از قرن ها پيش  كه بشر 
سيستم ايمنی بدن ما با شرايطی كه در 
آماده  تا  می شود  سازگار  داريم  قرار  آن 
انجام وظيفه خود باشد؛ بنابراين به دليل 
نيستيم،  ارتباط  در  زيادی  افراد  با  آنكه 
سامتی ما تحت تأثير قرار نخواهد گرفت.

باعث  پنجم  نسل  ارتباطات  شبکه  امواج   .6
افزایش شيوع ویروس می شود

می گويند  برخی  توطئه،  تئوری  يك  در 
ارتباطات  فركانس های شبكه  و  امواج  كه 
ويروس  شيوع  افزايش  باعث  پنجم  نسل 
می شود، در حاليكه اين نظريه توسط هيچ 

الرستانی  موتورسواران  به  شهرستان 
اختصاص پيدا كند.

معاونت  های  همكاری  از  ادامه  در  طيبی 
برگزاری  جهت  در  الر  شهرداری  فرهنگی 
جشنواره ها و همايش ها تقدير و تشكر كرد.

شهر  شورای  رئيس  و  شهردار  ادامه  در 
جانبه  همه  های  حمايت  شورا  اعضای  و 
خود را از طرح و برنامه های اداره ورزش 

و جوانان الرستان اعام كردند.

تمام  با  اگر ديپلماسی كشور  عنوان كرد: 
قرار  غيرنفتی  صادرات  خدمت  در  وجود 
واحدهای  توليد،  جهش  بر  عاوه  گيرد 
راكد و نيمه تعطيل نيز با حداكثر ظرفيت 

شروع به فعاليت می كنند.
وی بيان كرد: ما در اكثر كشورهای جهان 
اين  از  بايد  كه  هستيم  سفارتخانه  دارای 
بازاريابی  و  صادرات  توسعه  برای  ظرفيت 

محصوالت ايرانی استفاده كرد.

نهاد تحقيقاتی يا علمی صادر نشده است 
و فقط توسط تريبون ها و طرفداران نظريه 

توطئه شايع شده است.
7. ضرر استفاده از ماسک بيشتر از فایده آن 

است
برخی از افراد ابراز می كنند كه ضرر ماسك 
متخصصان  اما  است  آن  فايده  از  بيش 
بهداشت توصيه می كنند كه هميشه از آن 
استفاده كنيد زيرا تأثير آن در مهار شيوع 
است  مزيت  همين  و  شده  تأييد  ويروس 
كه باعث می شود جراحان برای محافظت 

از بيمار از ماسك استفاد كنند.
8. علم پزشکی می تواند بيماری کووید 19 را 

درمان کند
علم  كه  است  اين  اشتباه  باور  هشتمين 
بيماری  می تواند  حاضر  حال  در  پزشكی 
نيز  اين  را درمان كند كه   »۱۹-Covid«
نادرست است؛ زيرا كاری كه پزشكان در 
از  استفاده  می دهند  انجام  حاضر  حال 
است  ديگر  بيماری های  مختص  دارو های 
منتظر  و  بوده  موقتی  درمان ها  تمام  و 
هستند تا آزمايش های بالينی برای درمان 

ويروس كرونا به نتيجه برسد.
نمی خواهند  دارویی  بزرگ  شرکت های   .9

واکسن کرونا را توزیع کنند
كه  است  اين  ديگر  نادرست  باور 
در  موفقيت  رغم  علی  بزرگ  شركت های 
آن  نمی خواهند  كرونا،  واكسن  ساخت 
آنكه  از  غافل  كنند؛  تزريق  و  توزيع  را 
طول  زيادی  مدت  بالينی  آزمايشات 
می كشد؛ زيرا بايد از بروز هرگونه عوارض 

احتمالی واكسن يا دارو جلوگيری شود.
برای  مؤثر  داروی  »استروئيد«،  داروی   .10

مقابله با ویروس کرونا
داروی  برخی  اينكه  اشتباه  باور  آخرين 
»استروئيد« را به عنوان داروی صددرصد 
می كنند  معرفی  ويروس  مقابله  در  مؤثر 
تأييد  پزشكان  است.  غلط  نيز  اين  كه 
نتايج  تاكنون  درمان  اين  كه  می كنند 
اثر  اما  است،  داشته  را  كننده ای  دلگرم 
بخشی آن هنوز به مطالعات بيشتری نياز 
اين  مورد  در  لحظه  اين  تا  ما  آنچه  دارد. 
می دانيم،  آن  با  مقابله  راه های  و  بيماری 

هنوز محدود است.

ادامه مهربانی ها در گراش

جذب بیش از دو هزار میلیارد ریال
 تسهیالت اشتغال در استان فارس

اختصاص 160ميليارد ریال تجهيزات کرونا
 به الر و گراش  با پيگيری نماینده مردم

انتشار سرود »اسطوره  های اقتدار« 
توسط کانون فرهنگی هنری آدینه الرستان

رئیس اداره ورزش الرستان،
 خواستار تأمین زمین برای پیست  موتورسواری شد

راه اندازی »کارگو« یک ضرورت ملموس برای توسعه صادرات استان فارس است

باورهای اشتباه درباره کرونا که جان شما را به خطر می اندازد

سعدي
بن  ُمصِلح  الدين(  )شرف  ُمشرف الدين  ابومحّمد 
به  ملقب  الشيرازي،  السعدي  مشّرف  بن  عبداهلل 
از  يكي  بي شك  المتكلمين،  افصح  و  ملك الكالم 

بزرگترين شاعران ايران و جهان است.
به  چشم  شيراز  در  هجري   606 سال  حدود  در 
جهان گشود. در خانداني كه همه از »عالمان دين« 

بودند، در كودكي يتيم شد.

شبتاب
مگر ديده باشی هک رد باغ و راغ

بتابد هب شب کرمکی چون چراغ
یکی گفتش: ای کرمك شب فروز

هچ بودت هک بيرون نیایی هب روز؟
ببین کآتشی کرمك خاکزاد

جواب از سر روشنایی هچ داد
هک من روز و شب جز هب صحرا نیم

ولی شیپ خورشید پیدا نیم
 بوستان

ادب و هنر




