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اختصاص ۱۶۰میلیارد ریال تجهیزات کرونا
به الر و گراش با پیگیری نماینده مردم

تثبيت مهندس باقريفرد
و توقع به حق مردم الرستان

مدتــي اســت كــه بگــو مگوهــا از رفتــن
مهنــدس باقريفــرد ،مديــر كل راه و
شهرســازي الرســتان حكايــت ميكــرد تــا ايــن
كــه مقــارن جلســه توديــع و معارفــه ناگهــان
وضــع تغييــر كــرد و از تثبيــت مهنــدس و لغــو
توديــع و معارفــه ســخن گفتــه شــد.
بــه هــر حــال ايشــان تــا اطــاع ثانــوي ماندنــي
اســت .نكتــهاي كــه خيلــي حائــز اهميــت
اســت ايــن كــه در ايــن اواخــر آقــاي مهنــدس
از تضييــع حقــوق مــردم الرســتان و بــا چــراغ
خامــوش حركــت كــردن بعضــي صحبــت
كردنــد .شايســته اســت چنــد صباحــي كــه
خداونــد جهــت خدمــت بــه ايشــان فرصــت
داده ،دامــن همــت بــاال زننــد از هــر مســيري
كــه الزم ميداننــد فعاالنــه گام بردارنــد و
الاقــل در اجرايــي نمــودن دوبانــده كــردن
جــاده الر – بندرعبــاس ،تأســيس اداره كل
حمــل و نقــل جــادهاي و راهانــدازي راهآهــن
الر – بندرعبــاس ،اقــدام عاجــل مبــذول دارنــد
و نــام نيكــي را بــراي خــود و خانــواده خويــش
در منطقــه الرســتان بــه يــادگار بگذارنــد.
طبيعــي اســت هرگونــه كمــك و مســاعدتي
كــه از رســانهها بخواهنــد و در تــوان
آنــان باشــد از ايشــان دريــغ نخواهــد
شــد .در ايــن برهــه ،موقعيــت را مناســب
دانســته از مســئولين ذيربــط ،امــام جمعــه،
نماينــده مــردم شــريف الرســتان و خنــج و
گــراش و اوز در مجلــس شــوراي اســامي،
معاونــت اســتاندار و فرمانــدار ويــژه الرســتان
درخواســت مينماييــم از هرگونــه مســاعدت
و يــاري در تحقــق خواســتههاي بــاال
دريــغ ننماينــد و بــا همــكاري همــه جانبــه،
موجبــات خرســندي و آرامــش جامعــه را
فراهــم ســازند.

ايــن فاصلــه زمانــي خــود آزمايشــي اســت براي
مــا كــه آيــا آنچــه ميگوييــم در پــي عملياتــي
كــردن آن هســتيم يــا داســتان «ســرم فــداي
حســين و ليــك رگ نبــرد» ميباشــد؟! و بــه
زبــان ،چيــزي ميگوييــم كــه در عمــل دنبــال
تحقــق آن گام برنميداريــم.
همينگونــه كــه خداونــد ميفرمايــد «ا َِّن
الســيِئاتِ » نيكيهــا ،بديهــا
ال ْ َح َســناتِ يُ ْذه ِْب َن َّ
را محــو نابــود ميكنــد ،نيكويــي بــه مــردم
و خدمــت صادقانــه و فعاالنــه بــه مــردم
كمكاريهــاي گذشــته را بــه مقــدار فعاليــت
جديــد محــو ميســازد.
اميــد كــه فعاليــت مضاعــف شــما را در ايــن
ايــام جديــد ببينيــم و بازگــو كنيــم و شــما
عامــل خرســندي مــردم را فراهــم نماييــد و
خــدا و بنــدگان خــدا را از خويــش راضــي و
خشــنود ســازيد.
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جدید ،بازگشت آمریکا به
برجام ،اثری روی اقتصاد
ایران ندارد
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فعالیت کودکان در
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راهاندازی «کارگو» یک
ضرورت ملموس برای
توسعه صادرات استان
فارس است
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تالش برای نجات
شناور سانحه دیده
در آب های کشور امارات

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ،گفت:
در پی اشکال فنی در سیستم رانش یک
فروند لنج تجاری و برخورد با صخره های
ورودی بندر حمریه کشور امارات ،این لنج از
غرق شدن نجات یافت.
علی رضا محمدی کرجی ران در خصوص
جزییات این سانحه و عملیات جستجو و
نجات آن در کشور امارات اظهار داشت:
یک فروند لنج تجاری با  ۵۰۰تن محموله
صادراتی دچار نقص فنی در سیستم رانش
شده و پس از برخورد با صخره های ورودی
بندر حمریه کشور امارات دچار پارگی بدنه و
نهایتاً باعث آبگرفتگی شد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با بیان
اینکه با موافقت گارد ساحلی دولت امارات و
با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریایی
هرمزگان و حفاظت و ایمنی دریانوردی بندر
لنگه تیم نجات به محل سانحه در آبهای
کشور امارات اعزام و مقدمات انتقال قسمتی
از محموله توسط شناورهای عبوری صورت
گرفت و تصریح کرد :به موازات آن برنامه
نجات شناور با همکاری یک فروند شناور
لندینگ کرافت (نظامی  )۲و گروه نجات به
همراه تیم غواصی برنامه ریزی شد.
این مقام مسئول ،ادامه داد :پس از سبک سازی
و آب بند کردن محفظه ها و بکارگیری بالن
های هوا همچنین با گونه گذاری و گذاشتن
پمپ جهت تخلیه آب ورودی ،عملیات انتقال و
یدک کردن شناور مهیا و شناور مذکور جهت
تعمیرات به یکی از مجتمع های کشتی سازی
در بندر لنگه انتقال یافت.به گفته محمدی
کرجی ران عملیات نجات این شناور تجاری در
آب های داخلی کشورهای امارات با همکاری
گارد ساحلی این کشور و تیمی متشکل
از مرکز جستجو و نجات اداره کل بنادر و
دریانوردی هرمزگان ،واحد دریایی و بندری
بندر لنگه ،نماینده کشتیرانی در بندر حمریه،
تعاونی لنجداران لنگه و دیگر گروهای نجات
اعزامی به انجام رسید.
***

پیوند دست قطع شده
جوان المردی در شیراز

دکتر امید لیاقت ،فوق تخصص جراحی و
ارتوپد اظهار کرد :دست راست جوان  ۲۱ساله
المردی که بر اثر حادثه در محل کار قطع
شده بود ،در شیراز پیوند زده شد.
وی با اشاره به اینکه پس از قطع دست ،و
رسیدن بیمار تا اتاق عمل ،دوران طالیی در
حال پایان بود؛ اظهار کرد :تمام تالشمان برای
موفقیت آمیز بودن این عمل انجام دادیم و
این عمل پیوند شش ساعت پس از قطع
دست ،انجام شد و مدت زمان خود عمل
پیوند نیز ۷ ،ساعت به طول انجامید.
وی با موفقیت آمیز بودن این عمل ،تصریح
کرد :زمان طالیی برای پیوند عضو قطع
شده را باید روی ترکیبی از آب و یخ
نگهداری و به بیمارستان منتقل شود.
این جراح افزود :اگر عضو قطع شده در
فریزر نگهداری و یا اینکه تماس مستقیم با
آب داشته باشد ،قابلیت پیوند ندارد.
وی در پایان ضمن تاکید بر بازه زمانی
رساندن بیمار به بیمارستان خاطرنشان کرد:
اگر عمل قطع با شیء تیزی همانند شمشیر،
چاقو و ...اتفاق بیافتد بیش از هشتاد درصد
عمل ،موفقیت آمیز خواهد بود.دست این
جوان المردی در یکی از کارگاه بچینگ
(بتن آماده) در المرد قطع شده بود.
رونوشت آگهي حصر وراثت

خواهان احمدرضا خادمي فرزند رضا به شرح
دادخواست به کالسه پيوستي از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان رضا خادمي فرزند
اسماعيل به شناسنامه شماره  137صادره از اوز
در تاریخ  99/7/24در اقامتگاه دائمي خود در
اوز بدرود گفته و ورثه حينالفوت آن مرحوم -
مرحومه عبارتند از:
-1احمدرضا خادمي فرزند رضا به شماره ملي
 6560068897صادره از گراش
-2مريم خادمي فرزند رضا به شماره ملي
 6560047970صادره از گراش
-3فاطمه خادمي فرزند رضا به شماره ملي
 6560148815صادره از گراش فرزندان متوفي
-4مرضيه فتح پور فرزند اسداله به شماره ملي
 6569850024صادره از گراش همسر متوفي
والغير...
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را در روزنامه ميالد الرستان یک مرتبه آگهی می
نماید تا هر شخص يا اشخاصي اعتراضی دارند و یا
وصیتنامهاي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم و اال گواهی
صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش
م/الف513/
 -صميمي

انتصاب سخنگوی جدید دانشکده علوم پزشکی الرستان در مبحث کرونا
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی الرستان ،محمدعلی اسروش،
مدیر روابط عمومی دانشکده ،طی حکمی از
سوی دکتر بهزاد رضایی به سمت «سخنگوی
این دانشکده در مبحث کرونا» ،منصوب شد .در
بخشی از این ابالغ آمده است:
بسمه تعالی
جناب آقای محمدعلی اسروش
سرپرست محترم مدیریت روابط عمومی

دانشکده ،با توجه به شیوع ویروس کرونا در
کشور و ضرورت انتشار خبر و اطالع رسانی
صحیح و اصولی منطبق بر قوانین جاری و
دستور العمل های ارسالی وزارت پیرامون این
بیماری و تعداد مبتالیان  ،بدینوسیله شما را
به عنوان سخنگوی دانشکده علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی الرستان پیرامون
موضوع کرونا منصوب می نمایم.
دکتر بهزاد رضایی-سرپرست دانشکده

برداشت عسل از زنبورستانهای خنج
به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری صداوسیما ،مدیر جهاد
کشاورزی خنج گفت :عسل کنار از
زنبورستانهای خنج برداشت شد .
بستان اسالمی افزود :شهرستان خنج
با دارا بودن هوای معتدل در پاییز و
زمستان و جنگلهای انبود ُکنار ،

بیشترین مهاجران زنبور عسل را در
خود پذیراست .تاکنون  ۴۷۵زنبور
دار از استانهای یزد ،اصفهان و چهار
محال بختیاری با کلونی زنبور عسل
به این شهرستان مهاجرت کرده اند.از
هر کلونی زنبور بین  ۵تا  ۱۰کیلوگرم
عسل برداشت میشود.

اعطای تسهیالت قرضالحسنه حوزههای فرهنگ ،هنر و رسانه
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس گفت:
شیوهنامه اعطای تسهیالت قرضالحسنه
حوزههای فرهنگ ،هنر و رسانه با کارمزد
 ۴درصد و عاملیت صندوق کارآفرینی امید
منتشر شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،صابر سهرابی با اشاره به اینکه
اعطای تسیالت حمایتی برای حفظ و تثبیت
فرصتهای شغلی با کارمزد  ۴درصد و عاملیت
صندوق کارآفرینی امید آغاز شد ،گفت :میزان
کل تسهیالت ویژه بحران کرونا  ۲۲۴میلیارد
تومان است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس افزود:
فراخوانهای حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با عنوانهای فراخوان اعطای تسهیالت
حمایتی بخش فرهنگ ،هنر و رسانه در
حوزههای فعاالن امور هنری ،فعاالن فرهنگی،
فعاالن فضای مجازی و مدیران کسب و کارهای
دیجیتال و فعاالن موسسات فرهنگی قرآن و

عترت در سراسر کشور اعالم شده و ثبت نام
اعطای تسهیالت حمایتی به فعاالن حوزههای
فرهنگ ،هنر و رسانه از  ۲۳مهر آغاز شده است.
سهرابی ادامه داد :متقاضیان میتوانند برای نام
نویسی و کسب اطالعات بیشتر به سامانه tohfeh.
 farhang.gov.irمراجعه کنند و فراخوانهای
عنوان شده از لینکهای مربوطه بارگزاری شده
قابل دسترسی است و این شیوهنامه در راستای
اعطای تسهیالت با کارمزد  ۴درصد با عاملیت
صندوق کارآفرینی امید به منظور ایجاد انگیزه
برای کارآفرینان و با هدف تثبیت فرصتهای
شغلی و حمایت از فعاالن هنری تنظیم شده
است.مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس بیان داشت:
متقاضیان مشمول این شیوهنامه شامل تمامی
اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای خصوصی
و تعاونی در حوزه فعالیتهای اقتصاد هنر دارای
مجوز رسمی یا فعالیت شاخص و مورد تائید
ت کل این معاونت شامل
حوزههای تخصصی ادارا 
«نمایش»« ،آموزش»« ،موسیقی»« ،تجسمی» و

«مد و لباس» است.
سهرابی تاکید کرد :سامانه الکترونیکی برخط
مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به
آدرس  www.tohfeh.farhang.gov.irبرای اجرا
و نظارت بر حسن اجرای برنامههای موضوع این
تفاهمنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در
آن ،تمام اطالعات مربوط به مراحل پذیرش،
بررسی و پرداخت تسهیالت به طرحهای موضوع
این شیوهنامه ثبت شده است و تسهیالت
حمایتی به کسب کارهای فرهنگی ،هنری و
رسانهای طبق برش استانی اختصاص داده شده
است.او گفت :همچنین چگونگی این تخصیص
در شیوهنامهها و کاربرگهای معاونتها ،سازمان
سینمایی و مرکز رسانههای دیجیتال آمده و بر
روی سامانه تحفه بارگذاری شده است و جذب
بهنگام این تسهیالت امکان تجدید دریافت
تسهیالتی دیگر را فراهم میکند و رعایت مفاد
شیوهنامه ابالغی صندوق کارآفرینی امید که در
پی ارسال میشود ،ضروری است.

برگزاری جلسه معارفه سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) اوز
به گزارش میالدالرستان به نقل
از پیام اوز امروز ،جلسه معارفه
اولین سرپرست کمیته امداد امام
خمینی( ره) شهرستان اوز ،در
سالن فرمانداری این شهرستان
برگزار شد.
علی پور ،فرماندار شهرستان اوز،
از بذرافشان مدیرکل کمیته امداد
امام خمینی استان فارس که
عنایت ویژهای به مردم شهرستان
اوز دارند ،سپاسگزاری کرد.
فرمانداری در ادامه گفت :کمیته
اولین کمیتهای بود که بعد از
انقالب توسط امام خمینی افتتاح
شد و امروزه این کمیته در حوزه
های اشتغال ،مسکن ،کمکهای
درمانی و...به مردم کمک میکند.
وی افزود:خیرین در شهرستان اوز
گامهای خیلی بزرگی برداشتهاند
که میتوان آن ها را یک پشتوانهی
بزرگی برای شهرستان در نظر
گرفت.علی پور ،گفت :ساختمان
کمیته امداد توسط خیرین در
حال پیگیری است و از دالور رئیس
کمیته امداد امام خمینی الرستان
تقدیر و تشکر کرد.
محمدبذرافشان ،مدیر کل کمیته
امداد امام خمینی استان ،پیشاپیش
هفته وحدت را به مردم شهرستان
اوز تبریک گفت .وی افزود :ادبیات
امام ادبیات انقالبی است و ادبیات
انقالبی برگرفته از قرآن است و

کمیته امام در راستای کمک به فقرا
و مستضعفان و محرومیتزدایی
گام برمیدارد .وی تأکید کرد که
کمیته امام جناحی،سیاسی،حزبی و
فرقهای عمل نخواهد کرد و فقط زیر
چتر خدمترسانی به مردم است.
بذرافشان در ادامه گفت :بزرگترین
پشتوانه اعتماد مردمی است و مردم
فارس همیشه در قلعه این پشتوانه
بودهاند و از افتخارات ما است .و از
فرماندار و نماینده مردم در مجلس
که پیرو حل مشکل اشتغال هستند
نهایت تشکر را کرد ،او گفت۷۲۲۸ :
فرصت شغلی کمیته امداد ایجاد
کرده است وبرای اشتغال مردم اوز
محدودیتی قرار ندارد و در خدمت
مردم اوز خواهیم بود.
بذرافشان در رابطه با مشکل مسکن
گفت که ما در  ۱سال اخیر با
کمک خیرین  ۱۵۰۰مسکن آماده

و تحویل مردم دادهایم و ۷۰۰
جهیزیه به نیازمندان اهداشده که
با کمکهای خیرین این تعداد
افزایش خواهد یافت.
بذرافشان گفت در حوزه ساخت
اقامتگاه بیماران کمیته یک
ساختمان  ۱۲طبقه با  ۱۰۰اتاق
و بهترین امکانات در دست ساخت
دارد که این مختص بیماران
دوردست نسبت به قطب پزشکی
است .هر پولی که توسط خیرین و
دولت تأمین میگردد بههیچعنوان
از شهرستان خارج نمیشود و به
مردم این شهرستان اختصاص
خواهد یافت.
دالور رئیس کمیته امداد امام
خمینی الرستان بابت ارتقا این
اداره اظهار خوشجالی کرد و
گفت :کودکان یتیم توسط ۳۴۰
حامی شهرستان الرستان حمایت

میشوند و کماکان این حمایت
ادامه خواهد داشت .او گفت در
بحث اشتغال  ۱۴۲طرح انجامشده
است که مددجویان کمیته درآن
مشغول به کار هستند.
بامداد ،کارشناس کارگروه اشتغال
فرمانداری گفت :شیوع ویروس
کرونا تأثیر خیلی زیادی در اکثر
مشاغل گذاشته است که در
راستای این اتفاق دولت در ابتدا
سعی کرده بیمه بیکاری به ۲۱۰۰
متقاضی الرستان و اوز بهصورت
سامانهای پرداختشده .وی گفت
تاکنون  ۷۳۲پرونده بنگاههای
بیمه بیکاری بررسیشده و مجموع
این درخواستها مبلغی برابر با
 ۱۷میلیارد تومان بوده که از این
مبلغ  ۱۱میلیارد آن به مشمولین
پرداختشده است.
محمد دهقان رئیس جدید کمیته
امداد امام خمینی اوز ،گفت :تمام
تالشم را به کار میگیرم که باکار
جهاد گونه و شبانهروزی و با کمک
خیرین و مردم که سرمایه اصلی
کمیته هستند تمام تالشمان را
خواهیم کرد که اتفاقات خوبی را در
سطح شهرستان رقم بزنیم و گرهای
از مشکل نیازمندان برداریم.
در ادامه ابراهیمی حکم معارفه را
خواند و محمد دهقان به عنوان
سرپرست کمیته امداد امام خمینی
اوز معرفی شد.

مدیر کل استاندارد فارس :مردم از وسایل «گازسوز استاندارد» استفاده کنند
مرتضی رهنما مدیر کل استاندارد
فارس گفت :به علت رعایت نکردن
نکات ضروری در نحوه استفاده از
این وسایل بهویژه نحوه نصب آنها
در منازل ،خطرات جانی جبران
ناپذیری بهوجود آمده و این خطرات
در ماههای سرد به مراتب بیشتر از
سایر ماهها است.
رهنما با بیان اینکه تاکنون گزارشی
از وجود وسایل گازسوز غیر استاندارد
در مراکز تولیدی و عرضه استان
فارس واصل نشده است ،افزود :مهمترین اقدام
در این زمینه خرید کاالی استاندارد ،استفاده
از تعمیرکار مجاز ،تعویض به موقع وسایل و
اتصاالت فرسوده و انتخاب بخاری متناسب با
فضای اتاق است.
وی اظهارداشت :وسایل گازسوز دود کش دار را
حتی برای چند لحظه بدون اتصال به دود کش
نباید روشن کرد ،زیرا گازهای کشنده و مسموم
کننده وارد فضای اتاق میشود و همچنین

استفاده از مسیرهای طوالنی افقی دود کش و
استفاده از زانوهای اضافی برای اتصال وسایل
گازسوز به کانال اصلی دود کشها خطرات جدی
را در پی دارد.
مدیر کل استاندارد فارس ،بر الزام تجهیز بخاری
های گازسوز به وسایل ایمنی شامل ترموکوپل،
سنسور حرارتی حساس به کاهش اکسیژن
( )odsوگاورنر ،وسیله تنظیم فشار گاز تاکید کرد
و گفت :سازندگان باید وجود این وسایل را در
دستور العمل و یا روی بدنه وسیله اعالم کنند.

رهنما ،بر استفاده نکردن از بخاریهای
بدون دود کش در اطاقهای خواب ،زیر
زمینها ،حمامها و فضاهای بسته تاکید
کرد و استفاده از این نوع بخاریها را صرفا
در فضاهایی که راهی به فضای آزاد دارند
مجاز دانست.
وی اضافه کرد :تعمیر و نصب وسایل
گازسوز صرفا بایستی از طریق افراد
متخصص و تعمیر کاران مجاز صورت
پذیرد.
مدیرکل استاندارد فارس ،ادامه داد :بعد
از نصب وسیله گازسوز و روشن کردن آن رنگ
شعله بخاری باید آبی باشد و با کنترل مسیر
دودکش تا کالهک پشت بام از باز بودن مسیر
دود و گازهای منواکسیدکربن اطمینان حاصل
کرد .رهنما ،تصریح کرد :یکی از روشهای کنترل
این موضوع گرم شدن مسیر خروج محصول
احتراق است که با دست قابل آزمایش است و اگر
مسیر دودکش سرد باشد باید بخاری را خاموش
کرده و نسبت به رفع مشکل اقدام کرد.

حه
ف
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بیانیه اعتراضآمیز جامعه روحانیت شیراز
به سیاستهای اسالمستیزانه ماکرون

در پی اظهارات کفرآلود اخیر ماکرون،
رئیسجمهور فرانسه و توهین وی نسبت به
ساحت مقدس حضرت محمد مصطفی (ص)،
جامعه روحانیت شیراز بیانیهای اعتراضآمیز
در محکومیت این اظهارات صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اظهارات کفرآلود ماکرون رئیسجمهور سبک
مغز فرانسه و اهانت به ساحت قدسی پیامبر
اعظم حضرت محمد مصطفی صلواتاهلل علیه
و آله و سلم نشانگر عناد و کینه ورزی دشمنان
اسالم است .اهانت به پیامبر اعظم (ص) این
عصاره اخالق ،خوبیها و فضایل اهانت به
همه ارزشهای انسانی و اخالقی و همه انبیا
و انسانهای پاک است .این یک اقدام حساب
شده از سوی رئیسجمهور فرانسه است که
از سالها پیش ،سیاست اسالمهراسی و
اسالمستیزی را در دستور کار خود قرار داده
و با صدها شیوه و هزاران ابزار تبلیغاتی و
عملیاتی به مبارزه با اسالم و قرآن پرداخته
و در واقع خط سیر نفاق و دشمنی را پیش
گرفته است.
حمایت یک مقام بلندپایه که ادعای آزادی
بیان ،آزادی افکار و ادیان آسمانی را دارد از
انتشار مطالب موهن حاکی از ضعف منطق

و برهان و فقر فکری آنان در مقابل مکتب
پیامبر اعظم (ص) و عصبانیت آنان از موج
گرایش به اسالم است.
جامعه روحانیت شیراز ضمن محکومیت
شدید این اقدام سخیف و سراسر توهین
رئیس جمهور فرانسه از دستگاه دیپلماسی
ایران اسالمی مجدانه درخواست دارد که هر
چه سریعتر با احضار سفیر این کشور هتاک
مراتب اعتراض و خشم مردم ایران اسالمی
و سایر مسلمانان جهان را ابالغ کرده و از
همه مسلمانان جهان خصوصاً ایران اسالمی
درخواست دارد که با اعتراض همه جانبه
اعالم خشم و نفرت خود را نسبت به این
قبیل هتاکیهای کفرآلود و سیاستهای پلید
اسالمستیزی اعالم کرد.

برگزاری مسابقات مهارت های فردی در الرستان

هیات بسکتبال الرستان ،به مناسبت هفته
تربیت بدنی و با همت و تالش «امیر رهگذر
،مدیریت تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش
الرستان» و «طیبی ریاست اداره ورزش و
جوانان» و «هیات بسکتبال الرستان» یک
دوره مسابقه مهارت های فردی شامل مهارت
های پاس،layup،انواع شوت و دریبلینگ
برگزار کرد و به نفرات اول تا سوم به شرح
ذیل هدایایی تقدیم شد.
نفر اول :علیرضا تقی باشی

نفردوم :راستین رضائی
نفر سوم :کامیار شریفیان
و در پایان ،امیر رهگذر پس از تشکر از
زحمات و پیگیری مربیان هیات بسکتبال
از محمد رضائی ،محمود سعیدی ،علیرضا
سعیدی و حسین سعیدی قدردانی کرد.
امید است با حمایت بیشتر و برگزاری
چنین مسابقاتی در طول سال شاهد رشد
و پیشرفت بیشتر در این رشته دانشگاهی
باشیم.

مصرف برق رایگان در طرح برق امید

ابزار تشویقی دولت برای مصرف بهینه برق

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس،
گفت :طرح برق امید راهکار تشویقی دولت
برای مصرف بهینه است.
به گزارش میالدالرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،مدیر عامل شرکت برق
منطقهای فارس به موضوع برق امید و
تشویقهای وزارت نیرو برای کاهش مصرف
برق با ارائه این الگو اشاره کرد و افزود:
اصالح الگوی مصرف خانگی با بهرهگیری از
سازوکارهای تشویقی و بازدارنده از اهداف
اصلی طرح برق امید است.غالمرضا نصیری،
بر لزوم برنامه ریزی برای گذر از اوج مصرف
تابستانی و پیک بار سال  ۱۴۰۰تاکید کرد و
اظهار داشت :رشد بار مصرف برق در استان
فارس و برخی از نقاط جنوب کشور باالتر از
متوسط کشوری است ،این موضوع توجه به
طرح امید و تالش برای فرهنگ سازی بیشتر
برای مدیریت مصرف و رسیدن به نقطه
مصرف مطلوب برق را گوشزد میکند.
وی در نشست هماهنگی و کارشناسی بررسی
گلوگاههای شبکه برق فارس و بوشهر اظهار
داشت :با بررسی دقیق گلوگاههای شبکه
در تابستان سال  ۹۹باید از هم اکنون
برنامههای الزم برای گذر از پیک بار سال
آینده انجام شود.مدیر عامل شرکت برق
منطقهای استان فارس و بوشهر با تقدیر از
تالشهای کارشناسان ،مهندسین و تمامی
همکاران برای عبور از پیک بار تابستان ۹۹
گفت :با توجه به محدودیتهای منابع مالی
باید تالشهای الزم برای رفع مشکالت در
این حوزه نیز انجام گیرد و با مدیریت بار
و فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه،
کشترکان و شهروندان را به سمت و سوی

صرفه جویی بیشتر در مصرف برق و فرهنگ
درست مصرف کردن هدایت کرد.نصیری ،به
موضوع برق امید و تشویقهای وزارت نیرو
برای کاهش مصرف برق اشاره کرد و گفت:
این الگو در سطح کشور کلید میخورد و
شهروندان و مشترکان زیادی در فارس و
جنوب کشور در چرخه و حیطه مصرف بهینه
برق قرار میگیرند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای استان
فارس و بوشهر ،با اشاره به اینکه درصد
قابل توجهی از شهروندان و مشترکان برق
در استان فار س و در جنوب کشور مشمول
تعرفه برق رایگان و برق امید میشوند اظهار
امیدواری کرد که استفاده از این الگو در
عبور از نقطه اوج مصرف تابابستان ۱۴۰۰
نیز موثر باشد.
نصیری ،بیان کرد :طرح برق امید ،آبان ماه
به صورت رسمی در بسیاری از مناطق آغاز
میشود و در نخستین قبض برق الکترونیکی
محاسبات طرح برق امید در آن گنجانده
میشود ،این موضوع در نخستین دوره قرائت
کنتورها لحاظ میشود و برای مشترکان
ارسال میگردد.
مدیر عامل شرکت برق منطقهای استان
فارس و بوشهر ،بر لزوم تغییر رفتار
شهروندان و مشترکان در مصرف برق برای
ایجاد اطمینان بیشتر در عبور از نقطه اوج
مصرف تابستان  ۱۴۰۰تاکید کرد و افزود:
برق امید میتواند تغییر رفتار مصرفی
مشترکان ایجاد کند ،قرار گرفتن مصرف
کنندگان برق درطرح برق امید موضوعی
است که به صورت تشویقی از سوی توانیر
برنامه ریزی شده است و امید است آغاز
این طرح مصرف برق در فار س و برخی
از نقاط جنوبی کشور را همسان با متوسط
کشوری مصرف و حتی بهینهتر از آن تغییر
دهد.نصیری ،ادامه داد :در حال حاضر طرح
برق امید مشمول مشترکان خانگی است،
الگوی این نوع مصرف از عملکرد مشترکان
و شهروندان و نوع مصرف آنان در سالهای
گذشته به دست امده است و در این زمینه
تخفیف  ۱۰۰درصدی بهای برق درطرح
برق امید برای مشترکان کم مصرف در نظر
گرفته شده است.

ص

گفت و گو با «علی رحیمی نژادان ،رئیس اداره استاندارد الرستان»

صدور  « ۸۳پروانه استاندارد » برای محصوالت واحدهای تولیدی الرستان
اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده بهنحویکه
امروزه بهصورت جز جداییناپذیر این فعالیتها
در آمده است .به دلیل اهمیت موضوع
استاندارد و آگاهی بیشتر از چند و چون این
مقوله ،گفتوگویی را با «علی رحیمی نژادان
رئیس اداره استاندارد الرستان» انجام داده
که در زیر میخوانیم:
-نحوه کسب عالمت استاندارد چگونه است؟

رئیس اداره استاندارد الرستان ،از صدور
 ۸۳فقره پروانه استاندارد برای محصوالت
واحدهای تولیدی تحت پوشش اداره استاندارد
الرستان خبر داد.
به گزارش میالد الرستان ،استاندارد و استاندارد
کردن از پایههای علم و فنآوری است که
در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد.
استاندارد ،عبارت است از نظمی مبتنی بر
نتایج ثابت علوم ،فنون و تجربههای بشری
که ب ه صورت قواعد ،مقررات و نظامهایی به
منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه ،افزایش
میزان تفاهم ،تسهیل ارتباطات ،توسعه صنعت،
صرفهجویی در اقتصاد ملی و حفظ سالمت و
ایمنی عمومی به کار میرود.
در جهان صنعتی امروز همهچیز در حال تحول
است .در این عرصه استانداردهای جدیدی که
به مدیریت کیفیت موسوم است ،فقط به نتیجه
محصول نهایی بسنده نمیکند ،بلکه خط تولید
را از ابتدا تا انتها زیر نظر میگیرد .این مدیریت
برنامهریز و هدفمند ،پویایی را به بخشهای
سازمانی هدیه میدهد.
سرمایهگذاری در راه بهبود کیفیت کاالهای
تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای
مصرفکنندگان داخلی و راهیابی کاالها به
بازارهای جهانی و کاهش واردات ،مهمترین
اصل در توسعه اقتصادی است.
هر کشور در حال توسعه که افزایش و بهبود
ظرافت صنعتی را در رأس برنامههای خود
قرار داده باشد ،درمییابد که استاندارد کردن
شاخصهای تولید و خدمات و همچنین سنجش
و کنترل کیفیت محصوالت ازجمله نکات اصلی
در برنامههای توسعه است.
در چند دهه اخیر مفهوم کیفیت بیشازپیش
تکاملیافته و تمام فعالیتهای اقتصادی و

واحدهای تولیدی و خدماتی متقاضی اخذ
پروانه کاربرد عالمت استاندارد میبایست ضمن
تکمیل فرمهای مربوطه که از سایت
 shiraz.isiri.gov.irقسمت میز خدمت
الکترونیکی قابل دریافت است ،نسبت به معرفی
یک نفر بهعنوان مسئول کنترل کیفیت اقدام
کرده و همچنین دارای آزمایشگاه مرتبط به
محصول موردنظر و خط تولید مناسب بوده که
کارشناسان استاندارد پس از مراجعه به واحد
تولیدی و انجام نمونهبرداری محصول و قبولی
در آزمون ،واحد متقاضی موفق به اخذ پروانه
کاربرد عالمت استاندارد خواهند شد.
-چه زمانی اخذ مجوزهای استاندارد الزامی

میشود؟

با تصویب شورای عالی استاندارد ،سازمان ملی
استاندارد نسبت به اجرای استاندارد کاال یا
خدماتی که ازنظر ایمنی و حفظ سالمت عمومی
و حمایت از حقوق مصرفکننده ضروری است
از طریق روزنامههای کثیر انتشار اطالعرسانی
کرده و نسبت به دادن مهلت که این زمان
کمتر از  ۳ماه نخواهد بود به تولیدکنندگان و
واردکنندگان که در زمینه کاال یا خدمات مورد
نظر فعالیت دارند اقدام خواهد کرد.

از بین واحدهای تولیدی در الرستان ،چند درصدموفق به کسب عالمت استاندارد شدهاند؟

 ۸۳فقره پروانه استاندارد برای محصوالت
واحدهای تولیدی تحت پوشش اداره استاندارد
الرستان صادرشده است.

و با توجه به اینکه این فرایند نیز قابل
برونسپاری دارد ،اشخاص یا شرکتهایی
که بهعنوان بخش خصوصی توانایی انجام آن
را دارند ،میتوانند پس از احراز صالحیت
توسط سازمان ملی استاندارد و اخذ تائیدیه
به عنوان بخش خصوصی همکار استاندارد
نسبت به فعالیت در این زمینه اقدام کنند.

در الرستان به لحاظ استاندارد ،چه محصوالتیقابلیت صادرات را دارند؟

در حال حاضر مهمترین خدماتی که در ادارهاستاندارد الرستان ارائه میشود را برشمرید؟

تقریباً تمامی امور مربوط به استاندارد بهجز
صدور مجوزها در این اداره انجام میشود که
میتوان به بازدید و نمونهبرداری از واحدهای
تولیدی ،برگزاری آزمون مقدماتی مسئولین
کنترل کیفیت که قب ً
ال بایستی اربابرجوع به
مرکز استان مراجعه میکرد ،تشکیل پرونده
برای واحدهای تولیدی جهت صدور پروانه
استاندارد  ۶شهرستان تحت پوشش ،صدور
گواهی انطباق صادراتی برای محصوالت
کشاورزی ،امور مربوط به انجام بازدید دورهای
ترازوها و باسکولهای جادهای و ایمنی
تجهیزات بازی شهربازیها بهجز صدور مجوز
که توسط شرکت بازرسی انجام میشود ،انجام
بازرسی از اصناف ،انجام بازدید از دستگاههای
خبازی به همراه کارگروه آرد و نان و غیره
اشاره کرد.همچنین تمامی مراحل صدور
تائیدیه ایمنی آسانسور از طریق سامانه بازرسی
آسانسور و به صورت غیرحضوری و بدون نیاز
به حتی یکبار مراجعه به اداره انجام میپذیرد.
-در الرستان چند آزمایشگاه استاندارد وجود

دارد؟

در الرستان  ۳آزمایشگاه بهعنوان بخش
خصوصی فعالیت دارند که  ۲آزمایشگاه در
زمینه مصالح ساختمانی و یک آزمایشگاه هم
در زمینه تست هیدرواستاتیک مخازن  CNGبه
ارائه خدمات مشغول هستند.

تمامی واحدهای تولیدی که از اداره استاندارد
پروانه کاربرد عالمت استاندارد دریافت کردهاند
میتوانند صرفاً با انجام تشریفات گمرکی و
ارائه پروانه استاندارد و بدون مراجعه به اداره
استاندارد نسبت به صادرات محصوالت خود
اقدام کنند.
همچنین  ۶قلم محصوالت کشاورزی نظیر
خرما ،کشمش ،زیره ،زعفران ،پسته و مغز پسته،
برگه زردآلو ،که مشمول استاندارد اجباری برای
صادرات هستند نیز میتوانند برای هر محموله
آماده صادرات از اداره استاندارد گواهینامه
انطباق برای محموله موردنظر دریافت کنند.
-توضیحات تکمیلی:

استاندارد و استانداردسازی یکی از
پیششرطهای اساسی برای تحقق رونق و
جهش تولید است و بهطورقطع با حمایت از
تولید و ایجاد زیرساختهای الزم ،جهش تولید
محقق میشود.
استاندارد هم در بُعد کیفی و هم در بُعد کمی
بسیار اثربخش و تعیینکننده است و باعث شده
ت پذیر در کشور با شتاب بیشتری
تولیدات رقاب 
پیش رود تا بتواند پاسخگوی نیاز داخل بوده و
در بازارهای بینالمللی نیز سهمی داشته باشد.
رعایت استانداردها برای تولیدات و ارائه خدمات
نهتنها هزینهبر نیست بلکه تولیدکننده ارزش
است.

واحدهای تولیدی صورت گرفته است؟

با توجه به تحت پوشش قرار دادن امور ۶
شهرستان جنوبی فارس شامل الرستان،
گراش ،اوز ،خنج ،المرد و ُمهر توسط اداره
استاندارد الرستان از ابتدای سال جاری
تاکنون ۱۳۳ ،فقره بازرسی و تعداد  ۱۲۰فقره
نمونهبرداری تصادفی و سرزده از واحدهای
تولیدی دارای پروانه استاندارد انجام شده

وزارت خزانه داری آمریکا« ،بیژن زنگنه» را تحریم کرد
هستند که در تحریم های جدید قرار
گرفتند.نهادهای زیر و نفتکش نیز به
بهانه مرتبط بودن با صنعت نفت ایران
به لیست تحریم ها اضافه شده اند:
ATLANTIC SHIP
️-شرکت
COMPANY

وزارت خزانه داری آمریکا« ،بیژن
زنگنه» را تحریم کرد
وزارت خزانه داری آمریکا اطالعات
تحریمی چند شرکت تحریم شده
ایران را به روز کرده و بیژن زنگنه وزیر
نفت جمهوری اسالمی ایران را نیز به
لیست تحریم ها اضافه کرده است.

بر اساس اعالم خزانه داری آمریکا
چند شخص و نهاد دیگر نیز به
فهرست تحریم های ایران افزوده
شده است .مسعود کرباسیان ،محمود
مدنیپور ،بهزاد محمدی ،علیاکبر
پورابراهیم ،علیرضا صدیقآبادی،
نصراهلل سردشتی و ویان زنگنه اسامی

پلوسی :ترامپ ،تهدیدی
برای ارزشهای ماست

به گزارش میالدالرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی
المیادین ،نانسی پلوسی ،رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا ،در واکنش به انتخاب
«ایمی کنی برت» برای عضویت در دیوان
عالی این کشور گفت ترامپ اقدام بسیار
مایوس کنندهای مرتکب شد.
او افزود :با اشغال این کرسی در دیوان
عالی ،رئیس جمهور مراقبتهای بهداشتی
میلیونها خانواده را از بین میبرد .رئیس
جمهور با بازیچه قرار دادن دیوان عالی،
ارزشها و حقوقی را که وجه تمایز ملت ما
است تهدید میکند.
سنای آمریکا کنی برت ،گزینه پیشنهادی
ترامپ را برای تصدی کرسی دیوان عالی این
کشور تایید کرد.

MANAGEMENT
ATLAS

 MANAGEMENTمستقر در امارات
️-پاالیشگاه امام خمینی شازند
️-شرکت خط لوله و مخابرات نفت
ایران ،مستقر در ایران
️-هلدینگ مبین ،مستقر در انگلیس
️-شرکت ملی مهندسی و ساختمان
نفت ایران ،مستقر در ایران
️-شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
ایران ،مستقر در ایران

️-شرکت ملی پخش و پاالیش
فرآوردههای نفتی ایران ،مستقر در
ایران
OMAN
FUEL
️-شرکت
 ،TRADINGمستقر در انگلیس
️-شرکت مبیناینترنشنال ،مستقر در
امارات
️ -وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران،
مستقر در ایران
LONGBOW LAKE
️-نفتکش
تحت پرچم هندوراس و نفتکش WU
 XIANتحت پرچم پاناما
وزارت خزانهداری آمریکا  17مهر
ماه نیز طی بیانیهای اعالم کرد
که نام  18بانک ایرانی به فهرست
شرکتهای تحت تحریم دفتر
کنترل داراییهای خارجی (اوفک)

که از نهادهای زیرمجموعه این
وزارتخانه به شمار میرود ،اضافه
شده است.
***
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در
واکنش به قرار گرفتن نام خود در
فهرست تحریمهای آمریکا نوشت:
تحریم من و همکارانم واکنش
منفعالنه به شکست سیاست واشنگتن
برای به صفر رساندن صادرات نفت
است.دوران یکجانبهگرایی در جهان
به پایان رسیده است .صنعت نفت
ایران از پا نخواهد نشست .هیچ
داراییای هم در خارج از ایران ندارم
که شامل تحریم شود.
جان و مال و آبرویم فدای ایران.

پس از تحریم های جدید ،بازگشت آمریکا به برجام ،اثری روی اقتصاد ایران ندارد
یک کارشناس تحریم با تاکید بر اینکه
مشخص نیست آیا بازگشت بایدن به برجام به
معنای لغو تمامی اقدامات تحریمی ترامپ بعد
از خروج از برجام است یا نه ،گفت :اگر این
موضوعات توسط بایدن تعیین تکلیف نشود
مسئله بازگشت آمریکا به برجام یک مسئله
صرفا کاغذی و روانی است و اثر عملی چندانی
ندارد.
مسعود براتی ،کارشناس تحریم در گفت
وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،
درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در
صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا گفت :در موضوع بازگشت
احتمالی آمریکا که توسط جریان دموکرات که
حامی بایدن هستند ،مطرح میشود ،باید به
این نکته توجه داشت که این موضوع نیازمند
یک سری لوازمی است که تاکنون دیده نشده
است که جریان دموکرات درباره این لوازم
صحبت کند و در نتیجه ،ابهامات زیادی
درباره این موضوع وجود دارد و ضرورت دارد
درباره آن صحبت شود .براتی ،افزود :اگر فرض
کنیم بایدن در انتخابات آمریکا پیروز شود،
برای بازگشت به برجام به معنای بازگشت به
شرایطی که آمریکا در اردیبهشت  97از برجام
خارج شد ،حداقل با یک چالش بسیار مهمی
مواجه است و آن چالش ،بحث اقدامات دولت
ترامپ در افزایش و گسترده کردن تحریم ها

بیانیه سپاه در محکومیت اقدام رئیس جمهور
فرانسه در حمایت از توهین به پیامبر اسالم(ص)
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای با
محکومیت اظهارات رئیس جمهور فرانسه در
حمایت از توهین به پیامبر اسالم(ص) ،اسالم
ستیزی را پروژه شکست خورده اما شتاب
دهنده به افول گریزناپذیر آمریکا و رژیم
صهیونیستی دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است :سناریوی
شیطانی اسالمستیزی که اخیرا ً با اقدام
موهن و دوباره مجله شارلی ابدو در انتشار
کاریکاتورهای قبیحانه علیه پیامبر گرامی
اسالم (ص) و متعاقباً حمایت رئیسجمهور
بیخرد و ماجراجوی فرانسه وارد مرحله
جدیدی شده است  ،بیانگر تناقض بزرگ
در غرب به ویژه پرچمدار به اصطالح آزادی
بیان در اروپا است که برای سرپوش گذاردن
به ناکامی های خود در عرصه جلوگیری از
توسعه اسالم و گرایش شهروندان غربی
به دین مبین اسالم و آموزههای پیامبر
اعظم(ص) صورت می پذیرد.
این بیانیه میافزاید :دامن زدن به اسالم
هراسی توسط ماکرون و طرح ادعاهای نگین
و دروغین مبنی بر تالش اسالمگرایان برای
تغییر قانون اساسی فرانسه که از دل های
فاسد و ذهن های فرسوده بر میخیزد ،نه
تنها خدشهای به گل سرسبد عالم خلقت
و چهره نورانی رسول مکرم اسالم حضرت
محمد مصطفی(ص) وارد نخواهد ساخت،
بلکه در معادلهای معکوس به مانند نمایش
های سخیف گذشته ،آزمون پلید و خفت بار
دیگری بر کارنامه سیاه اسالم ستیزان خواهد
افزود.
در این بیانیه ،شکلگیری موج اعتراضی و
محکومیت در جوامع اسالمی و غیر اسالمی
علیه اقدام رئیس جمهور فرانسه که با تحریم
کاالهای فرانسوی وارد پروسه جدیدی
شده است ،را فرصتی برای افشای پشت
پرده توهین به مقدسات اسالمی توصیف و

تصریح کرده است :سردمداران نظام سلطه
و صهیونیست که حامیان اصلی جریانهای
افراطی و تکفیری و تولید وحشت و خشونت
در عالم هستند ،قادر نخواهند بود غرب
بحران زده و ضد بشریت را از باتالق خود
ساخته رهایی بخشند و بیشک در آیندهای
نه چندان دور فراتر از تحریم کاالهای
فرانسوی و اعتراضات میدانی ،بایستی در
انتظار دریافت پاسخ های در خور از امت
اسالمی باشند.
این بیانیه در پایان با محکومیت شدید این
اقدام موهن که پروژه ای شکست خورده اما
شتاب دهنده به افول گریزناپذیر امریکا و
رژیم صهیونیستی به شمار می رود ،تاکید
کرده است :پاسداران انقالب اسالمی در کنار
آحاد مجاهدان و فداییان پیامبر گرامی اسالم
(ص) و خیل عظیم غیرتمندان دین مدار در
جوامع بشری به ویژه جهان اسالم ،ضمن
اعالم آمادگی برای دفاع فداکارانه از اهداف و
آرمانهای پیامبر عظیم الشأن اسالم (صلی
اهلل علیه و آله و سلم ) مهیای به رخ کشیدن
ظرفیتهای متراکم و قدرتمند مسلمانان
برای مقابله با اسالم هراسان و جریان توهین
به پیامبر خوبی ها و مقدسات ادیان الهی
هستند.

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

-از ابتدای سال جاری چند نمونهبرداری از

مستقر در امارات
️-شرکتSHIP
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علیه ایران بوده که بعد از خروج آمریکا از
برجام انجام داده است.
*تقویت تحریم ها در دولت ترامپ با اجرای
راهبرد تحکیم دیوار تحریم

این کارشناس تحریم با تاکید بر اینکه
اندیشکده های آمریکایی از این اقدامات به
عنوان راهبرد تحکیم دیوار تحریم ()FSW
یاد می کنند ،اظهار داشت :این راهبرد بدین
معناست که تحریمهایی که در فضای واقعی
وجود دارد ،با دالیل و بهانه های مختلف
تحکیم شود .مثال اگر بانک مرکزی ایران
تحریم بوده است ،به بهانه حمایت از تروریسم
هم مجددا تحریم شود تا بدین صورت دیوار
مستحکمی از تحریم ها شکل بگیرد .در این
صورت ،مثال صرف برداشتن تحریم بانک
مرکزی در قانون دفاع ملی که ذیل برجام
برداشته شده است ،شرایط را برای تعامل بانک
مرکزی فراهم نکند و شرایط همانطور سخت
باقی بماند زیرا بانک مرکزی ایران ذیل دستور
اجرایی  13224به صورت مجدد تحریم شده
است.وی با تاکید بر این موضوع که این ابهام
و چالش خیلی مهمی است که آیا بازگشت
بایدن به برجام بدین معناست که قرار است
تمامی اقدامات تحریمی ترامپ را بعد از خروج
از برجام ملغی کند یا نه ،اضافه کرد :بررسی
ها نشان میدهد که دولت ترامپ بعد از خروج

از برجام 60 ،اقدام تحریمی انجام داده است
که برخی از آنها ،دستورات اجرایی هستند
مثال دستور اجرایی  13902که کلیت اقتصاد
ایران را تحریم کرده است .از این نوع دستورها،
حداقل  5مورد وجود دارد .همچنین  55مورد
هم شناسایی های جدیدی که انجام شده و
افراد و نهادهای جدیدی به لیست تحریم های
آمریکا اضافه شده اند.
* ایران با بازگشت آمریکا به برجام حتی نفت هم
نمیتواند بفروشد

وی اظهار داشت :تنها بخش نفت از راهبرد
تحکیم دیوار تحریم یا  SFWدور مانده بود که
این بخش هم مجددا تحریم شد .یعنی تمام
تحریمهایی که در برجام اجرای آنها موقتا
تعلیق شده بود ،با عنوانی دیگر مجدد تحریم
شدهاند و بازگشت بایدن به برجام نمیتواند
اثری بر اقتصاد ایران داشته باشد چنانکه ایران
در صورت بازگشت آمریکا به برجام حتی نفت
هم نمیتوان بفروشد .براتی در پایان تاکید کرد:
اگر این موضوعات توسط بایدن تعیین تکلیف
نشود مسئله بازگشت آمریکا به برجام یک
مسئله صرفا کاغذی و روانی است و اثر عملی
چندانی ندارد .به همین دلیل ،الزم است این
موضوع حتما برای جامعه ایران شفاف سازی
شود تا دوباره در یک دوره انتظاری بیهوده و
متوهمانه قرار نگیریم.

رئیس جمهور ترکیه رهبران جهان را به
همکاری برای کمک به مسلمانانی که در
فرانسه مورد ظلم واقع میشوند فراخوانده
و از مردم کشورش خواست کاالهای ساخت
فرانسه نخرند.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری
تسنیم به نقل از آناتولی ،رجب طیب
اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی
در مراسم برنامه افتتاحیه «هفته مولود نبی»
در مجتمع ریاست جمهوری بش تپه آنکارا
اظهار داشت :خطاب به مردم کشورم ،به هیچ
وجه کاالهای ساخت فرانسه را نخرید .خطاب
به تمام رهبران جهان میگویم ،بیایید اگر
در فرانسه علیه مسلمانان ظلم میشود با
همکاری یکدیگر به آنها کمک کنیم.
اردوغان در ادامه تصریح کرد :این حمالت با
تشویق و حمایت رهبر فرانسه که به لحاظ
عقلی نیاز به درمان دارد آغاز شده است.
رئیس جمهور ترکیه خاطرنشان کرد :سیاست
اسالمستیزی و دشمنی با مسلمانان در برخی
از کشورهای اروپایی توسط مقاماتی در سطح
روسای دولت این کشورها حمایت میشود.
وی خطاب به آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان
گفت :گویا در کشور شما آزادی دین وجود
داشت و دولت شما ضامن امنیت افرادی که
فرایض دینی خود را به جا میآورند بود ،پس
چرا بیش از  100نیروی پلیس به نماز صبح
در یک مسجد یورش برد؟ شما تاکنون چنین
مواردی را در مورد ترکیه شنیده یا دیدهاید؟

خیر ،چون در ترکیه آزادی دین به معنای
واقعی کلمه وجود دارد.
اردوغان همچنین تاکید کرد :حوادث اخیر،
توهینهای صورت گرفته از سوی روسای
دولت و یورش پلیس به مساجد هنگام اقامه
نماز صبح اتفاقاتی عادی نیستند.
رئیس جمهور ترکیه افزود :نژادپرستی و
اسالمستیزی یک حالت روانپریشی است که
بدون توجه به شغل و موقعیت ،تواناییهای
ذهنی و وجدان را دچار زوال میکند ،شما
فاشیست به معنای واقعی کلمه بوده و
حلقههایی از زنجیر نازیسم واقعی هستید.
وی در ادامه اظهار داشت :پارلمان اروپا
که در هر موضوع مربوط به ترکیه اظهار
نظر میکند ،نمیتواند با نادیده گرفتن
اسالمستیزی ،چشم و گوش خود را روی این
مساله ببندد.

هرکسی درآمریکا رئیسجمهور شود،

باید خسارت تحریم علیه ایران را بدهد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،گفت:
هرکسی در آمریکا بر سر کار بیاید اول باید از
ملت ایران بخاطر تحریمهای اخیر عذرخواهی
کند و سپس خسارتهای حاصل از تحریم را
جبران کند.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرنگار
مهر ،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام در حاشیه «همایش بین المللی
افول آمریکا ،روند گذشته و تحوالت آینده»
در جمع خبرنگاران با تاکید براینکه در بُعد
فرهنگی و اقتصادی نباید فقط نظارهگر افول
آمریکا باشیم ،اظهار داشت :عوامل بسیاری در
افول آمریکا دخالت داشتند اما مهمترین آن
نبود نظریات بنیادین درست در تمدن غرب
بوده است.
وی عنوان کرد :وقتی شمشیر آزادی گلوی
خود آمریکاییها را میبرد باعث میشود
ببینیم بنیادهای افول غرب نزدیک است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با
تاثیر فشارهای آمریکا بر ایران در نزدیک شدن

آن به افول بیان کرد :فشارهای آمریکا علیه
ایران جدید نیست.
آنها در ادامه اعتقاد غربیها که جهان اسالم
نباید پیشرفت کند ،هم قبل و هم بعد از
انقالب مانع پیشرفت ما بودهاند .تا امروز
آمریکایی ها به صورت کامل جلوی پیشرفت
ما را گرفتند.
رضایی در رابطه با تاثیر پیروزی جو بایدن در
انتخابات آمریکا و حل شدن مشکالت تحریم
به واسطه آن ،گفت :تجربه اوباما نشان داد
در اوج دوره اوباما جنبش وال استریت شکل
گرفت و حتی سندرز و دیگران سعی کردند
نوآوریهایی داشته باشند اما نتوانستند خود
را نشان دهند .آینده آمریکا بعد از انتخابات
بحرانهای جدی را خواهد داشت.
وی در پایان در رابطه با پیشبینی خود از
انتخابات آمریکا ،گفت :هرکسی در آمریکا بر
سر کار بیاید اول باید از ملت ایران بخاطر
تحریمهای اخیر عذرخواهی کند و سپس
خسارتهای حاصل از تحریم را جبران کند.
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اپلیکیشنهای اسنپ چت ،فیس بوک و اینستاگرام
به ترتیب بیشترین محبوبیت و استقبال از سوی
کاربران کودک و نوجوان را به خود اختصاص دادهاند.
اینستاگرام به کاربران امکان میدهد تا به ثبت و
ضبط تصاویر و ویدیوهای موردنظر خود بپردازند و
از قابلیتها و فیلترهای جذاب آن برای عکاسی و
اشتراکگذاری آن در شبکههای اجتماعی با دوستان
خود بهره ببرند.در واقع این مسئله یکی از مسائل مهمی
است که باعث جذب کودکان به این شبکه اجتماعی
شده است غافل از اینکه در میان به اشتراک گذاشتن
تصاویر ،ممکن است کودک شما در معرض تصاویر
مستهجن و افراد سود جود قرار بگیرد .همچنین برخی
از کودکان با این تصور که هر آنچه را که بهصورت
پست یا استوری در اینستاگرام به اشتراک میگذارند
خصوصی باقی میماند ،تصاویر کام ً
ال خصوصی و
خانوادگی را به اشتراک میگذارند؛ در حالی که هیچ
چیز در اینترنت خصوصی نیست .در حقیقت ،هر آنچه
بهصورت آنالین به اشتراک گذاشته شود ،در اینترنت
ذخیره خواهد شد .حتی اگر پستهایتان را از حساب
خود حذف کنید ،درجایی از اینترنت ذخیره میشود؛
بنابراین تنها راه ممکن برای ایمن نگهداشتن کودکان
در اینستاگرام ،کنترل و نظارت بر فعالیتهای کودکان
به روشهای زیر است:
 -1پیج اینستاگرام کودکتان را خصوصی کنید

اگر پروفایل اینستاگرام فرزندتان عمومی است،
هرکسی میتواند او را ببیند و دنبال کند .یکی از راهها
برای ایجاد امنیت کودکان در اینستاگرام ،خصوصی
کردن پروفایل است .اگر فرزند شما پروفایل عمومی
دارد ،بهراحتی میتواند محتوای نامناسب افرادی را
که درخواست دنبال کردن دادهاند را ببیند اما در
صورت خصوصی بودن پروفایل ،کودک شما میتواند
درخواست آنها را قبول نکند و تنها اقوام و دوستان
نزدیک را در پیج خود دنبال کند .برای خصوصی
کردن پروفایل اینستاگرام کافی است مراحل زیر را
انجام دهید:صفحه اینستاگرام -پروفایل شخصی-
تنظیمات-حریم خصوصی-خطمشی حساب-حساب
خصوصی را فعال کنید.
 -2اکانت اینستاگرام فرزندتان را روی گوشی خودتان
وارد کنید

خوشبختانه اینستاگرام این امکان را فراهم کرده تا
چند نفر بهطور همزمان بتوانند از یک حساب استفاده
کنند؛ بنابراین والدین برای کنترل و نظارت بیشتر

روشهای کنترل و نظارت والدین بر فعالیت کودکان در شبکه های اجتماعی

از چه سنی به فرزندانمان اجازه حضور در اینستاگرام را
بدهیم؟

مدتزمانی را برای استفاده از اینستاگرام در چند روز
گذشته صرف کردهاید و به شما این امکان را میدهد
که با اعالم یادآوری ،زمان استفاده از اینستاگرام را
مدیریت کنید .این قابلیت میتواند ابزار مفیدی برای
کودکان باشد .با این روش شما میتوانید کمترین
مدتزمان حضور در اینستاگرام که  5دقیقه است را
برای کودکتان فعال کنید و از او بخواهید که با مشاهده
کنترلهای اعالن ،از صفحه اینستاگرام خارج شود .دقت
کنید برای استفاده از این قابلیت ،الزم است که حتماً
نسخه اپلیکیشن اینستاگرام را به آخرین نسخه موجود
بروزرسانی کنید .پس از بروزرسانی ،شما میتوانید برای
محدود کردن زمان استفاده از اینستاگرام مراحل زیر را
انجام دهید:صفحه اینستاگرام -پروفایل شخصیYour -
 -Activity- Set Daily Reminderتنظیم یک مدتزمان
خاص -روی  set Remingerضربه بزنید.

کودکان میتوانند حساب اینستاگرام کودکشان را روی
گوشی خودشان وارد نمایند و بر دنبال کننده ،دنبال
شونده ،کامنتها و ...نظارت داشته باشند.برای انجام
این کار مراحل زیر را انجام دهید :صفحه اینستاگرام-
پروفایل شخصی-تنظیمات-افزودن حساب-ورود به
سیستم حساب کنونی (نام کاربری و رمز عبور فرزندتان
را وارد کنید) -وارد سیستم شوید.

-3اینفلوئنسرها ،دنبال کنندگان و دنبال شوندگان ناشناس
را مسدود کنید

اگر در لیست فالوئرها و فالوئینگهای (دنبال کننده و
دنبال شونده) فرزندتان افراد ناشناسی حضور دارند و
یا فرزندتان عالقهمند است صفحه بازیگر یا فوتبالیست
موردعالقهاش را داشته باشد ،پیشنهاد میکنیم
این افراد را بالک یا مسدود کنید زیرا با توجه به
عدم شناخت از افراد ناشناس ،ممکن است فرزندتان
محتواهای نامناسبی را مشاهده کند و از طرف دیگر
اغلب کامنتهای افراد مشهور یا اینفلوئنسرها دارای
محتواهای توهینآمیز است که مناسب سن کودکتان
نیست؛ بنابراین بدون آنکه فرزندتان متوجه این موضوع
شود از طریق زیر -اینفلوئنسرها ،دنبال کنندگان و
دنبال شوندگان ناشناس را بالک یا مسدود کنید:پروفایل
شخص موردنظر-سهنقطه سمت راست در باالی صفحه-
روی  blockیا مسدود ضربه بزنید.

-5قوانین روشنی را برای کودکتان وضع کنید

شما نمیتوانید بر فعالیت دیگران در اینستاگرام نظارت
و کنترل داشته باشید اما میتوانید بر نحوه استفاده
فرزندتان از اینستاگرام نظارت کرده و قوانین زیر را برای
او وضع کنید:اگر زمانی کودکتان ،شمارا از دیدن عکس
غیراخالقی در فضای اینستاگرام آگاه کرد ،بهجای آنکه
او را مورد تحقیر و سرزنش قرار دهید ،بهتر است زمینه
مناسب برای صحبت دوستانه با او را فراهم کرده و او را
از نگرانیها و عواقب حضور در فضای مجازی آگاه کنید.

 -4زمان استفاده از اینستاگرام را مدیریت کنید

در داخل برنامه ،قابلیتی به نام  )your activityفعالیت
شما) وجود دارد که به شما نشان میدهد که چه

سپاه در این کشور چه می کند؟

قانون محتوا

تصاویر و فیلمهایی را که کودکتان اجازه ندارد ببیند را

طراح:هادی شاکرپور
سریال ژاپنی
دهه شصت
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پایتخت
انگلستان

هدیه

گفتن مطلبی

درخطر جاسوسی هستند ایجاد م یکند و آنها
از چنگال دشمن بیرون م یکشد.
.١۵سپاه حزب اهلل لبنان را همچون خنجری بر
سینه اس رائیل وارد کرده است.
.١۶سپاه حشد الشعبی ع راق را سازماندهی
م یکند تا امنیتمان تضمین شود.
.١٧سپاه جیش الوطنی سوریه را سازماندهی
کرد تا امنیتمان تضمین شود.
.١٨سپاه سدسازی در کشور را بومی کرد و سد
عظیم کرخه را ساخت.
.١٩سپاه چنان یمن را آموزش و تجهی زات داده
است که ع ربستاننزدیک است گریه کند!
.٢٠سپاه باب المندب را از چنگ ع ربستان و
آمریکا درآورد.
.٢١سپاه در اروند رود ملوانان انگلیسی را
دستگیر کرد تا نیروی مارینز انگلیسی نتواند
نگاه چپ به آبهای سرزمینی ای ران بکند.
.٢٢سپاه دوبار در اروند و خلیج فارس نیروهای
آمریکایی را در حالتی که شلوارشان خیس بود
دستگیر کرد(فیلم موجود است).
.٢٣سپاه از تمام مسؤلین نظام محافظت
م یکند.
.٢۴سپاه ده ها فقره هواپیما ربایی را در داخل
هواپیما خنثی کرده است.
.٢۵سپاه از تمام فرودگاهای کشور محافظت
م یکند.
.٢۶سپاه از تمام دیپلماتهای نظام محافظت
م یکند.
.٢٧سپاه پهبادافسانه ای آمریکا را با قدرت ساقط
کرد و الشه اش را از خلیج فارس جمع کرد.
.٢٨سپاه پهباد  RQ۷۰را هک کرد و سالم
غنیمت گرفت.
.٢٩سپاه نمونه RQ۷۰را به روسیه داد و تکنولوژی
باال و سری از روسیه گرفت.
.٣٠سپاه پهباد اس رائیلی هرمس را نزدیک نطنز
ساقط کرد.
.٣١سپاه حیدریون پاکستان و فاطمیون
افغانستان را سازماندهی کرد تا نیروهای نیابتی
نظام باشند.
.٣٢سپاه با تقسیم کار بین پیمانکاران
کوچکتر،جاده و راه آهن م یسازد.
.٣٣سپاه قطعات حساس مورد استفاده در
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پیمودن راه

شاید این سوال ب رای بسیاری از ما پیش آمده
باشد که واقعا سپاه در کشور چه اقداماتی
انجام داده است .به گزارش گروه وبگردی میالد
الرستان یکی از رزمندگان تیپ ادوات نینوا در
مطلبی در فضای مجازی ،ضمن اشاره به برخی
از فعالی تهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
عرصههای مختلف ،یادی هم از سردار رشید
اسالم ،حاج قاسم سلیمانی کرد و نوشت:
.١سپاه در جریان ترور علمدار ،قطر را تهدید به
انتقام کرد و امیر قطر با ٣میلیارد دالر پول نقد
س راسیمه به ای ران آمد.
.٢سپاه ،نازنین زاغری دستگیر م یکند و دولت
با مبادله ی زاغری ۴۰٠،میلیون پوند انگلیس
نقدا تحویل م یگیرد.
.٣سپاه پاالیشگاه پاالیشگاه های فاز
 ١۵،١۶،١٣،٢٢،٢٣،٢۴م یسازد و تحویل مردم
م یدهد.
.۴سپاه سکوی گازی ب رای میدان گازی مشترک
با قطر م یسازد.
.۵سپاه سیدکاووس امامی را که به بهانه پلنگ
ای رانی ،درحال جاسوسی از م راکز نظامی بود
دستگیر م یکند.
.۶سپاه گلوی داعش در سوریه را فشرد و خفه
اش کرد.
.٧سپاه داعش را از  ٧٠کیلومتری بغداد عقب
راند تا ع راق سقوط نکند.
.٨سپاه با کار اطالعاتی عبدالشیطان ریگی را
ردیابی کرد.
.٩سپاه پروژه های بزرگ سازندگی را از چنگ
خارجی ها درمیاورد و به پیمانکاران داخلی
میسپارد تا بسازند و تولید ثروت کنند.
.١٠سپاه روح اهلل زم را از ف رانسه به ع راق کشاند
و َکت بسته به ای ران آورد.
.١١سپاه پاالیشگاه بنزین ستاره خلیج فارس را با
پیمانکاران ای رانی ساخت تا از وارد کننده بنزین
به صادر کننده بنزین تبدیل شویم.
.١٢سپاه در سیل گلستان وارد شد،همانوقت که
استاندار گلستان در سفر خارجی بود.
.١٣سپاه با عبور از اروندو فتح فاو،رکورد جدیدی
در جنگهای کالسیک دنیا رقم زد که در سواحل
نرماندی آمریکای یها نتوانستند انجام دهند.
.١۴سپاه چتر اطالعاتی ب رای مسئولینی که

بنابراین شما هرچقدر هم از روشهای فوق برای
نظارت و کنترل کودک استفاده نمایید اما کودکتان
به روشهای دیگر ممکن است با تصاویر غیراخالقی
در اینستاگرام روبرو شود .چنانچه صفحه جستجوگر
اینستاگرام تقریباً مانند صفحه جستجوی گوگل عمل
میکند ،با این تفاوت که امکان جستجوی جمالت
در اینستاگرام ارائه نشده و نتایج آن فقط شامل
عکس و ویدیو است؛ بنابراین با یک سرچ اشتباه این
امکان وجود دارد که کودکتان محتواهای نامناسب را
مشاهده کند و متأسفانه هیچ راهی برای محدود کردن
دسترسی کودک به صفحه جستجوی اینستاگرام
وجود ندارد.
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بهطور واضح مشخص کنید .بهعنوانمثال :منع کلیپهای
طنز بزرگساالن ،منع تصاویر چهرهها مشهور و...
قانون اشتراکگذاری

به این نکته توجه داشته باشند که انتشار برخی عکس
و فیلمها میتواند در آینده ،به اعتبار فرزندتان آسیب
برساند؛ بنابراین الزم است بر اشتراکگذاری عکس و
فیلمهای کودکتان در اینستاگرام نظارت داشته و از
او بخواهید که بدون هماهنگی و مشورت شما ،فیلم و
عکسی را در فضای اینستاگرام به اشتراک نگذارد.
قانون زمان

زمان استفاده از اینستاگرام را برای کودکتان مشخص
کنید .برای مثال :بعدازظهرها  10- 5دقیقه میتواند از
اینستاگرام استفاده کند.
قانون مکان

مکان و موقعیتهایی که کودک اجازه دارد از برنامههای
تلفن همراه استفاده کند را مشخص کنید .مث ً
ال :در
خانه ،در ماشین و...
آیا روشهای فوق صد درصد امنیت کودکان در فضای
اینستاگرام تأمین میکند؟

خیر .محتواهایی که کودکان با باز کردن صفحه
اینستاگرام مشاهده میکنند بیشتر به دنبالکنندگان و
دنبالشوندگان بستگی دارد؛ اگر کودکان فقط دوستان
خود را دنبال کنند و به دنبال چیزی نگردند ،فقط
تصاویر دوستان خود را میبینند اما اینستاگرام بهقدری
برای کودکان و نوجوانان جذابیت دارد که آنها خودشان
را به تصاویر افرادی که میشناسند محدود نمیکنند؛
چریک

یاری

خنده رو

همراه
عروس و
داماد

اثر احمدرضا
تخشید

در حال
مرگ

سپاه ،سلیامنی تربیت م یکند تا مسیر تاریخ را عوض کند!

اگر فرزندمان اصرار داشت تا پیج اینستاگرام داشته باشد
چه کنیم؟

عالوه بر استفاده از روشهای فوق برای کنترل و
محافظت از کودک ،الزم است نگرانی ،انتظارات و
عواقب احتمالی را با کودکتان در میان بگذارید و
در مورد تعیین محدودیتها و نحوه استفاده با او
صحبت کنید تا کودک متوجه کنترل از راه دور شما
باشد .همچنین به یاد داشته باشید که اصلیترین و
مهمترین احتیاج روانی کودک ،برخورداری از محبت
است .کودکان باید احساس کنند که والدین با آنها
صمیمی و مهرباناند و آنان را در حل مشکالت یاری
میکنند؛ بنابراین اگر زمانی کودکتان ،شمارا از دیدن
عکس غیراخالقی در فضای اینستاگرام آگاه کرد،
بهجای آنکه او را مورد تحقیر و سرزنش قرار دهید،
بهتر است زمینه مناسب برای صحبت دوستانه با او
را فراهم کرده و او را از نگرانیها و عواقب حضور در
فضای مجازی آگاه کنید .رابطه صمیمی کودک و
والد کمک میکند تا کودک برای ورود در هر فضایی
والدین خود را آگاه کند ،با آنها مشورت کند و در هر
شرایطی نظر آنها را جویا شود.
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صنعت را م یسازد و به صنعتگ ران تحویل م یدهد.
یزند و قطعات الزم ب رای صنایع نظامی و
.٣۴سپاه با قدرت تحریم را دور م 
غی رنظامی را وارد م یکند.
.٣۵سپاه کارتحقیقاتی علمی م یکند و سرریز دانش آن نصیب کشور م یشود.
.٣٧سپاه پیوند دانشگاهیان و م راکز صنعتی را برق رار کرده است.
.٣٨سپاه آب غی زانیه را تامین م یکند و استاندار خوزستان ذکر سبحان اهلل
م یگوید.
.٣٩سپاه عوامل ترورشهدای هسته ای را شناسایی و بازداشت م یکند.
.۴٠سپاه ص راف یهای تعطیل شده در امارات را که شاهرگ ارزی کشور هستند،با
یک تشر به حاکم امارات بازگشایی کرد.
.۴١سپاه طرح دفاع موزاییکی را در کشور نهادینه کرد.
.۴٢سپاه بسیج را به عنوان بدنه محافظ مردم در شهر ها سازماندهی کرده است.
.۴٣سپاه نیروهای وفادار به جمهوری اسالمی را در اقصی نقاط جهان حمایت
م یکند.
.۴۴سپاه پ.ک.ک را در شمالغرب ل ِه م یکند.
.۴۵سپاه با نمایش موشک و شهرهای موشکی ،خواب دشمن را ب رای حمله به
کشور آشفته کرده است.
.۴۶سپاه حمله گسترده آمریکا به سوریه را خنثی کرد.
.۴٧سپاه با توقیفنفتکش انگلیسی،صادرات محصوالت نفتی ای ران را در
اقیانوسها تضمین کرد.
.۴٨سپاه ناوهای آمریکایی در خلیج فارس را ذلیل کرده است و دستور داده که
همه باید با ای رانیها فارسی صحبت کنند.
.۴٩سپاه امنیت صیادان ای رانی را در دریاها تضمین م یکند.
.۵٠سپاه نفتکش ها از دست دزدان دریایینجات م یدهد.
.۵١سپاه در پاسخ به اتفاقات مجلس و حرم امام توسط داعش،فرماندهان
داعش در دی رالزور رو دِرو کرد.
.۵٢سپاه مایه ه راس دشمنان و امید دوستان است.
و در نهایت:

طبق قوانین اینستاگرام ،شرایط سنی برای ایجاد یک
حساب کاربری جدید ،داشتن حداقل  13سال سن
است .درواقع اینستاگرام به دنبال این است تا اقدامات
بیشتری را برای امنیت کودکان و نوجوانان انجام دهد
اما ایجاد حساب کاربری برای کودکان زیر  13سال
کار چندان سختی نیست و با واردکردن تاریخ تولد
جعلی بهراحتی میتوان حساب کاربری جدیدی را در
اینستاگرام ایجاد کرد.
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نکات مهم درباره اسپری های خوشبو کننده

اسپری خوشبو کننده بدن

از آن جا که انسان بعد از گذر کمی زمان به
بوهای جدید عادت م یکند و دیگر آن ها را
حس نم یکند ممکن است حس کنید اصال
بدنتان بویی نم یدهد که حاال بخواهد بد باشد
یا خوب اما مطمئن باشید هر بدنی بوی خاص
خودش را دارد .حتی در زمستان .از ف رامین
اسالم نیز تأکید بر استعمال از بوی خوش بوده
است .اسپریها قیمت بسیار مناسبتری نسبت
به بادی اسپلشها دارند .گرچه در پوششدهی

فضا ضعی فتر عمل م یکنند .اسپریهای
خوشب وکننده بدن تنوع بسیاری دارند و همه
سلیقهها را راضی م یکنند .این اسپریها بوی
بسیار مالیم و مطبوعی به شما م یبخشند.
بهترین زمان ب رای استفاده از این اسپریها بعد
از حمام است .اگر بعد از کالسهای ورزشی
م یخواهید از این اسپریها استفاده کنید ابتدا
سعی کنید پوست خود را با مواد بهداشتی
بشویید ،خشک کنید و سپس استعمال کنید
تا نتیجه بهتری را شاهد باشید.
اسپریهای ضد تعریق

این اسپریها عالوه بر هدیه کردن یک بوی
خوب و خوش باعث کمتر شدن تعرق شما
م یشوند .چ را که اسپری ضد تعریق حاوی
موادی مانند نمک آلومینیوم یا نمک زیرکونیوم
است .بناب راین غدد عرق را م یبندد و باعث کمتر
شدن تعرق م یشود .در اصل خود عرق هیچ

بوی بدی نمی دهد بلکه این بوی بد حاصل
واکنش عرق و باکتریهای روی سطح پوست
است .یعنی اگر شما پوست تمیزی داشته
باشید عرقتان بوی بدی نم یدهد .بناب راین از
آن جا که این باکتریها را ب رای هرگز نمی توان
از بین برد باید از اسپریهای ضد تعریق خواه
ناخواه استفاده کرد.
اسپری خوشبو کننده هوا

ویژگی خوب اسپریهای خوشبوکننده هوا در
سرعت آنهاست.
ین اسپریها گاها می توان در اسپریهای برقی
یا اتوماتیک ق رار داد .و تنظیم کرد که هر چند
دقیقه یا ساعت یک بار اسپری شود.
ب رای شرکتها و محی طهای اداری که بوی
ناخوش وجهه اف راد و شرکت را بد می کند
بسیار مناسب است .همچنین ب رای مصارف
خانگی در راهروهای کنار سرویس بهداشتی نیز

چگونه خانه را برای کودکان ایمن کنیم؟
دقت کنید.
کودکان معموالً عالقه زیادی به خوردن و جویدن اسباببازیهادارند؛ به همین دلیل بهتر است به دنبال اسباببازیهای قابل
شستشو باشید تا بتوانید هر از گاهی آنها را بشویید.
از خرید اسباببازی مانند تیله ،توپ و سایر اسباببازیهاییکه قطر آنها کمتر از ¼ سانتی متر یا طول آنها کمتر از 2
سانتی متر است ،خودداری کنید زی را این محصوالت در صورت
بلیده شدن م یتوانند کودکان را خفه کنند .اسباببازیهایی را
که مخصوص کودکان  5سال به باال است را از دسترس کودکان
خردسال دور نگهدارید.

-1در اتاق خواب

-2در حمام

تختخواب اصل یترین وسیله اتاق خواب است .یکی از نکاتی کهب رای حفظ ایمنی کودک باید در نظر داشته باشید این است که
گهوارهای را انتخاب کنید که فاصله میلههای آن بیش از 2/8
سانت یمتر نباشد زی را اگر فاصله میلههای بیش از حد گسترده
باشد،کودک م یتواند از بین میلهها لیز بخورد و خفه شود.
بناب راین قبل از خرید گهواره با استفاده از خطکش عرض فضای
بین میلهها را اندازهگیری کنید و یا اگر فاصله بین میلهها زیاد
است پارچهای روی آنها بیندازید.
تشک باید کام ًال کنارههای تخت را بپوشاند زی را ممکن است
کودک با جابه جا شدن در هنگام خواب سرش به گوشههای
تخت بخورد و یا بین تشک و کنارههای تخت گیر کند که این
امر م یتواند باعث خفگی کودک شود .بیش از  2انگشت نباید
بین تشک و کنار تخت فاصله باشد .اگر تشک خیلی کوچک
است حولههای رول شده را بین تشک و تخت ق رار دهید.
هنگام یکه کودک شما م یتواند با نگه داشتن دستش به جایی
ی را از تختخواب خارج کنید زی را
بایستد ،باید بالش و اسبابباز 
ممکن است کودک روی این چیزهای قدم بگذارد و یا از آنها ب رای
پایین آمدن از تختخواب استفاده کند.
اسباببازیها را در قفسه باالی کتابخانه یا باالی کمد بلند
نگذارید زی را ممکن است کودک ب رای به دست آوردن آن از
مبلمان باال برود.
اسباب بازی

 -3در آشپزخانه

در انتخاب اسباببازی برای کودک دقت کنید .به دنبالاسباببازیهای کام ً
ال مناسب و متناسب با سن کودک خود
باشید .از خرید اسباببازیهایی که نوک تیز دارند یا خیلی
کوچک هستند ،خودداری کنید.
 در هنگام خرید اسباببازی به برچس بهای روی آنها مانند»برای کودکان زیر  3سال توصیه نم یشود» یا « غی رسمی»

دانستنی هایی درباره حوله حمام

این چنین اسپریهایی بسیار کارآمدند.
در مجموع اسپریهای خوشبوکننده راهی
آسان ب رای ایجاد فضایی دلنشین در یک
فضای بسته است .گرچه در استفاده از
اسپریها یا مام و ...باید دقت داشته باشید
که این مواد بهداشتی و آرایشی جایگزین
استحمام و شستشو نمی شوند.
سعی کنید در قدم اول پوست تمیزی را
با یک حمام خوب ب رای خود ف راهم کنید.
سپس ب رای ماندگاری و تثبیت این تمیزی
می توانید به این اسپریها متوسل شوید.

کودک به آنها نرسد.
درب کابینتها را محافظ ببندید تا کودک نتواند در آنها راباز کند.
بسیاری از اف راد به طور معمول تمی زکنندههای خانگی را در زیرسینک آشپزخانه م یگذارند اما این به راحتی ب رای کودک شما
قابل دسترسی است .حتی اگر قفلهای ایمنی را روی درهای
کابینت نصب کنید ،هیچ تضمینی وجود ندارد که کودک نتواند
درب آن را باز کند .بناب راین بهترین کار این است که مواد شوینده
را در کابینتهای باال نگه دارید.
غریزه کودکان اینگونه است که ب رای کشف محیط و یادگیری،همه چیز را در دهان خود م یگذارند .گرچه غذا به طور کلی
چیز خط رناکی نیست اما ب رای کودکان خردسال که هنوز نحوه
بلعیدن و جویدن را یاد نگرفتهاند ،ممکن است باعث خفگی
شود .همچنین م راقب غذاهایی باشید که ب رای کودکان خردسال
سمی است .به عنوان مثال ،خوردن عسل در کودکان زیر یکسال
باعث بروز مسمومیت بوتولیسم  Botulismم یشود و یا نمک
نیز در صورت مصرف زیاد سمی است.
اولین غریزه کودک نوپا با دیدن کابل آویزان ،کشیدن آن است؛حال اگر آن کابل به توستر یا چای یساز متصل باشد ،ممکن
است روی سر کودک بیفتد .بناب راین سی مهای لوازم برقی را از
دسترس کودک دور نگهدارید و تمام پریزهای برق را با درپوش
محافظ کودک بپوشانید.
روی میز ناهارخوری سفره یا پارچه نیندازید زی را کودک ممکناست پارچه را بکشد و وسایل میز روی سر کودک بیفتد.
 -4در پذیرایی

از آنجا که کودکان م یتوانند در آب کم عمق هم غرق شوند،
شما باید همیشه وقتی فرزندتان در وان یا لگن آب است کنار او
باشید .هرگز کودک خود را تنها در حمام یا وان رها نکنید ،حتی
ب رای یک دقیقه .اگر مجبورید به تلفن یا درب خانه جواب دهید،
کودکتان را هم راه خود ببرید.
همیشه قبل از اینکه کودک را زیر دوش بگیرید ،سردی و گرمیآب را آزمایش کنید زی را کودکان خردسال پوست بسیار لطیفی
دارند و اگر آب خیلی داغ باشد به راحتی م یسوزند.
با ق رار دادن پارچه یا قالیچه کوچک در کف حمام از لیزخوردن کودک جلوگیری کنید.
وسایل برقی مثل سشوار را از آب دور نگهدارید زی را وجودرطوبت ،ش رایط مناسبی را ب رای برقگرفتگی هنگام استفاده از
وسایل برقی ،ف راهم م یکند.

دستههای قابلمه و شیر کتری را به سمت پشت اجاقگازتوپز از مشعلهای پشت اجاق گاز استفاده
بچرخانید و ب رای پخ 
کنید .همچنین غذاها و نوشیدن یهای گرم را دور از دسترس و
دور از لبه کابینت یا میز نگهدارید.
چاقوها و سایر اشیاء تیز را در کشوها یا کابینتهای قفل شدهنگهداری کنید و یا آنها در کابینتهای باال بگذارید تا دست

حه
ف
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داروها ،قندان ،آبنبات ،الکل ضدعفون یکننده ،سیگار و سایروسایلی که خوردن آنها باعث خفگی و مسمومیت کودک
م یشود را از دسترس او دور نگهدارید.
گیاهان خانگی را در فضای خارج از خانه نگهداری کنید زی رابرخی گیاهان خانگی مانند دیفنباخیا ،لیلیوم،گل نرگس و...
سمی هستند و فازغ از سمی بودن این گیاهان ،ممکن است
کودک برگ گیاهان و خاک گلدان را داخل چشم و دهانش
فرو کند.
 ب رای جلوگیری از سقوط کودکان از پنجره ،از نردههای محافظاستفاده کنید .همچنین صندلی و سایر مبلمان را از پنجرهها
دور نگه دارید تا کودک نتواند از آن باال برود.
مب لها را به دیوارها بچسبانید تا در صورت باال رفتن کودک ازآن ،از کج شدن و افتادن کودک جلوگیری شود.
 تمام وسایل بزرگ و سنگین مثل قفسه کتاب و کمدها را بااستفاده از تسمه دیواری محکم کنید.
در اط راف شومینه یا بخاری سدی درست کنید و یا با استفادهاز نرده محافظ ،دور وسایل گرمایشی را حصار بکشید تا کودک
نتواند به آنها نزدیک شود.
لب ههای تیز مبلمان ،میز تلویزیون و  ...را با محافظهایمخصوص بپوشانید.

از حوله به منظور پاک کردن یا خشک
کردن استفاده میشود.حوله انواع مختلفی
دارد که حوله حمام،حوله شنا،حوله لباسی
و ...از آن ها هستند.در هر خانه ای حوله
وجود دارد و اف راد بعد از حمام کردن از حوله
حمام استفاده میکنند اما استفاده از حوله
هم شیوه هایی دارد .حوله حمام می تواند
همچون یک زمین پرورش باکتری ،قارچ،
سلول های مرده پوست ،بزاق و  ...باشد و
بسیاری از انواع میکروب هایی را در خود جا
داده باشد که چنین حوله ای زمانی طوالنی
در حمام یا حتی اتاقتان آویزان بوده است.
حوله ظاه را ً تمیزی که در حمام از آن
استفاده می کنید ممکن است در اصل
کثیف و مشکلزا باشد اگر فاقد شست
وشوی مجدد آن پس از آخرین استفاده،
خود را با آن خشک کنید.
در حالی که بسیاری از میکروب های
موجود روی حوله شما ممکن است به نظر
به بدنتان آسیبی نرسانند ،به هر حال وجود
دارند و با استفاده از حوله به بدنتان منتقل
شده ،احتماالً بسرعت هم روی آن تکثیر
می شوند.
چند بار می توان از یک حوله حمام در
فاصله شست وشوی مجدد آن استفاده کرد؟
اگر هر بار کامال آن را خشک کنید ،حداکثر
سه بار.
این البته بر فرض آن است که حوله حمام
را پس از خشک کردن خودتان ،در جایی
آویزان کنید که در معرض هوا کامال خشک
شود؛ حوله مرطوب محل خوبی ب رای رشد
باکتری ها و قارچ هاست.
اگر کمی بو از حوله به مشامتان رسید
هم باید بدانید که هر جا بویی وجود دارد
نشانگر آن است که میکروب هایی در حال
رشدند؛ پس باید پیش از استفاده شسته
شود.

با سرد شدن هوا ممکن است نیاز به روشن کردن
بخاری باشد بناب راین قبل از نصب و روشن کردن
بخاریها  ،مسیر دودکشها را چک کنید.
درپوش داخل منزل را باز کنید.
یک دستمال کاغذی آتش بزنید داخل ورودی لوله
هواکش رها کنید
اگر دستمال بداخل لوله کشیده شد و شما دیگر
دستمال را ندیديد مسیر باز است.
اگر دستمال در لوله مکیده نشد  ،مسیر مسدود
است.مسیر را بازکنید.
بهتر است با شروع پاییز و بهار ،تشک را مدتی

حوله های حمام و دستشویی ،زمین
حاصلخیز و ایده آل ب رای میکروب ها و
دربردارنده بسیاری از ش رایط مورد نیاز ب رای
حیاتشان هستند :آب یا رطوبت مناسب،
گرمای الزم ،اکسیژن ،مواد غذایی (مثل
سلول های جداشده پوست) و  pHخنثی.
بدن انسان این ش رایط ایده آل زندگی را
ب رای آنها برآورده می سازد.
وقتی رطوبت بدنتان را با حوله خشک می
کنید ،هم آب و هم میکروب ها و سایر
ترشحات همچون بقایای سلول های مرده
پوست از سطح بدنتان به حوله منتقل
شده و در آن ساکن می شوند .ذرات معلق
در هوا نیز روی آن می نشیند و غذا و
رطوبت مناسب برای رشد میکروب ها
فراهم می آید.
اگر حوله اختصاصی تبدیل به حوله
اشت راکی شود ،احتمال این که ظرفیت
بالقوه ای ب رای تماس بدن شما با
میکروارگانیسم هایی ناآشنا با بدن شما
همچون «استافیلوکوکوس اورئوس» ف راهم
شود که احتماال منجر به بروز جوش ،تاول
و یا عفونت خواهد شد.
در استفاده از حوله های حمام و دستشویی
بسیار محتاط باشید و آگاهانه رفتار کنید.
دقت بیشتری هم داشته باشید که به اندازه
کافی شسته و تمیز شده باشند.

کوتاه در معرض جریان هوا ق رار بدهیم و بعد آن
را از سمت دیگر روی تخت بگذاریم.
اگر هم تشکتان برچسبی با عنوان «نیازی بهچرخاندن نیست» دارد ،سر و ته کردن آن کافی
است .چرخاندن تشک میتواند ب رای افزایش طول
عمر تشک مفید باشد و خواب بهتری داشته
باشید .لباسهایی که بر روی شوفاژ و یا رختآویز
داخل خانه دور از نور خشک م یشوند ،سطح
رطوبت داخل خانه را تا  ٪۳۰افزایش م یدهند
و سبب رشد قارچ ،بیماریهای سیستم ایمنی،
مشکالت آسم و سینوسی م یشود.

یه کیسه آب گرم و این همه کاربرد
همیشه ب رای رفع درد کمر و گردن و غیره که
ناشی از کار زیاد است شروع به ماساژ دهی می
کنیم در صورتی که با کیسه آب گرم به راحتی
می توان درد را تسکین داد.
فواید کیسه آب گرم

کیسه آب گرم یک وسیله کاربردی در زندگی
روز مره است و فواید زیادی ب رای انسان ها در رده
های سنی مختلف دارد.
 .1کمک به زودتر خوابیدن کودک

کودکان به تغیی رات دما حساس هستند و
دوست دارند در یک اتاق نسبتاً گرم بخوابند.به
همین دلیل است هنگامی که از بغل مادر جدا
می شوند و در تختخواب سرد ق رار می گی رند،
شروع به گریه می کنند.
یک راه حل ساده ب رای کمک به راحت خوابیدن
کودک و بهبود ش رایط عصبی  ،استفاده از کیسه
آب گرم است.بشرطی که آب ولرم داخل آن
بریزید و کنار پاهای کودک بگذارید.
همچنین می توانید کیسه آب گرم را روی تخت
خواب بگذارید تا کودک هنگام خوابیدن آن را
بغل کند.
 .2آب دادن به گیاهان

بعد از این که آب موجود در کیسه آب گرم
خنک شد و به دمای اتاق رسید ،باز هم قابل
استفاده است.هیچ نیازی نیست که آن را دور
بریزید .کافی است که از آن ب رای آب دادن به

گیاهان استفاده کنید.

 .3آرام کردن روده و بهبود درد قاعدگی

دل درد می تواند به علت های مختلفی ب رای
اف راد ایجاد شود که یکی از آن ها سندروم روده
بی ق رار است.
این سندروم به دلیل انقباض های غیر منظم
عضالت روده بزرگ هنگام دفع مدفوع اتفاق می
افتد و باعث ایجاد درد و نفخ می شود.
این درد به دلیل وجود مواد زائد در روده اتفاق
می افتد و ناحیه شکم را درگیر می کند  .گرما
می تواند به آرام کردن درد ماهیچه ها کمک
کند.همچنین ب رای بهبود دردهای قاعدگی هم
مناسب است.
 .4استفاده برای کمپ یا چادر زدن

معموالً کمپ یکی از اقدامات مورد عالقه اف راد در
فصل تابستان است  .گاهی اوقات هوا در طول
روز بسیار گرم است و هنگام شب بسیار سرد
می شود.
بناب راین زمانی که در محلی چادر زده اید و تا
نیمه های شب بیدار هستید  ،کیسه آب گرم
را ف راموش نکنید .مقداری آب بجوشانید و اجازه
دهید که کمی خنک شده و به دمای ایمن
برسند .سپس کیسه را با آب پر کنید.
با این کیسه آب گرم قطعا شب های سرد را
راحت تر سپری خواهید کرد.
 .5بهبود دردهای بارداری

دردهای بارداری باعث ایجاد ناراحتی های زیادی
در اف راد می شوند.
البته که می توان آن را تحمل کرد اما ممکن
است مانع انجام فعالیت های روزانه شود.این درد
ها در قسمت های مختلفی مانند شکم یا لگن
اتفاق می افتند.
کیسه آب گرم می تواند این درد ها را از بین
ببرد و باعث احساس راحتی بیشتری در مادران
شود و اگر احساس ناراحتی بسیار زیادی دارید،
می توانید از دوش آب گرم نیز استفاده کنید.
 .6احساس گرما و نرمی در گشت و گذارهای
عصرگاهی و شبانه

کیسه آب گرم ب رای گرم نگه داشتن در زمان
هایی که بیرون از منزل هستید ،بسیار عالی
عمل می کنند و کام ً
ال حمل و نقل آسانی دارند.
مث ً
ال ب رای زمان هایی که با دوستانتان به دل
طبیعت زده اید و در شب های سرد بیرون از
منزل هستید.این کیسه ها در چنین ش رایطی
احساس گرمای بسیار عالی به شما می دهند و
بهتر است هر کدام از اعضای گروه یکی از آن ها
داشته باشد.
 .7بهبود گردن درد

درد موجود در گردن ممکن است بعد از کارکردن
مدت زمان طوالنی جلوی میز کامپیوتر ،خواندن
کتاب یا حتی خوابیدن در موقعیت بد ب رای فرد
اتفاق بیفتد.

اولین چیزی که بیشتر ما انجام می دهیم،
استفاده از حرکات کششی و ماساژ ناحیه
آسیب دیده است اما استفاده از گرما و سرما
قطعاً راه حل بهتری خواهد بود و تاثیرگذاری
بیشتری دارد.
اول سرما را اعمال کنید زی را با کاهش الکتیک
اسید درد را کاهش می دهد .بعد از این که
ماهیچه ها ریلکس شدند  ،گرما اعمال کنید تا
جریان خون افزایش پیدا کند.
 .8از بین بردن خشم و استرس

هر زمان که احساس افسردگی و یا ناراحتی
داشتید ،یک کیسه آب گرم در آغوش بگیرید.
کیسه آب گرم جریان خون را بهبود می بخشد
و به ریلکس شدن کمک می کند و همچنین
می توانید از روغن های طبیعی و گیاهی هم راه
با مدیتیشن یا بدون آن استفاده کنید.
 .9بهبود کمر درد

کمر درد را می توان با استفاده از کمپرس گرما
و سرما بهبود بخشید .اول باید کیسه آب گرم را
روی ناحیه مورد نظر ق رار دهید که به بهبود درد
کمک می کند.سپس نوبت کمپرس سرد است .
از یک کیسه فریز شده یا پارچه ای که داخل آن
آب سرد آغشته شده باشد ،استفاده کنید.
مهم ترین چیز این است که کمپرس سرد را روی
پوست لخت بدن ق رار ندهید  .آن را از روی تی
شرت یا پارچه به بدن خود اعمال کنید.

 .10گرم کردن تخت خواب

یک کیسه آب گرم را به مدت  10الی  15دقیقه
قبل از اینکه وارد رختخواب شوید ،روی جای
خواب خود ق رار دهید یا این که هم راه با آن
به تختخواب بروید.در هر دو صورت می توانید
احساس گرما آرامش و راحتی را تج ربه کنید.
 .11بهبود درد عضالنی بعد از ورزش

گاهی اوقات کل بدن بعد از یک جلسه تمرینی
سخت به شدت درد می کند که در چنین
مواردی می توانید از دوش آب گرم یا کیسه
آب گرم استفاده کنید و به یکباره درد را از بین
بب رید.

 .12بهبود سرفه همراه با خس خس سینه

فصل زمستان قطعاً با آبریزش بینی  ،سرفه
و سرماخوردگی هم راه خواهد بود .همه این
ها زمانی احساس بدتری را ایجاد می کنند
که هنگام شب اتفاق بیفتند.کمپرس گرم می
تواند خس خس سینه و گرفتگی آن را از بین
ببرد و باعث شود که راحت تر نفس بکشید.
همه کاری که باید انجام دهید ،ق رار دادن
کیسه آب گرم روی قفسه سینه است.
همچنین می توانید با آن به خواب بروید.
هرگز کیسه آب گرم را باالی قفسه سینه و
روی قلبتان ق رار ندهید.
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چيه كس يك دفعه افسد نشده!

رد مظالم چیست و چه کاربردی دارد؟

شیطان باطنی انسان بسیار استاد است و او  -این  -همچو نیست که ابتدا
انسان را به فساد بکشد ،ابتدا قدم کوچکی را وا می دارد که انسان بردارد ،این قدم
که برداشت فردایش یک قدم یک قدری بلندتری ،انسان را یواش یواش به جهنم
می فرستد ،یواش یواش به فساد می کشد . ..شیطانی که در باطن انسان است با
کمال استادی انسان را به تباهی می کشد .اگر از اول بگوید که تو بیا برو یک آدمی
را بکش ،هرگز نخواهد رفت .این از اول انسان را وادار می کند که این آدم چطور
است ،یک غیضی به او بکن .بعد یک قدری زیادتر تا کم کم مهیا می کند انسان
را از برای اینکه آدم هم می کشد .همه اینهائی که فاسد هستند به تدریج فاسد
شدند .هیچ کس یک دفعه فاسد نشده است و هیچ یک از ماها هم باید تصور نکنیم
که ماءمون از این هستیم که فاسد بشویم .همه در معرض فساد هستیم ،همه ما
دست به گریبان شیطان است و خصوصاً شیطان نفس ،همه گریبانمان به دست
اوست ،هیچ کس هم از ابتدا فاس ِد فاسد نبوده است و هیچ کس هم مامون نیست
از اینکه  -از  -به فساد و به دام شیطان نیفتد.

أَ ْحب ِْب َحب ِی َب َک َه ْون ًا َماَ ،ع َسی
یوم ًا َماَ ،وأَ ْبغِ ْ
ض َبغِ َ
یکون َبغِ َ
یض َک
أَنْ
َ
یض َک ْ
یوم ًا ما.
َه ْون ًا َماَ ،ع َسی أَنْ
َ
یکون َحب ِی َب َک ْ

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.

امام خميني ،صحيفه امام ،جلد  ،14ص 368

امام صادق (ع) فرمود:
هس چيز مورد غضب
شديد خدا ست

 -1خوابيدن بدون
شبزندهدارى.
 -2خنده بدون ع ّلت.
 -3غذا خوردن
از روى سيرى.
آداب معاشرت از ديدگاه
السالم
معصومان عليهم ّ

حر عاملی رحمه ا ...عليه
شيخ ّ

آگهي تحديد حدود اختصاصي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره -139960311235000136
 99/02/24هيأت اول  -موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه
ثبت ملك گراش تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضي آقاي محمد سپهر فرزند حسن بشماره
ملي  6569979817در ششدانگ يك باب به
مساحت  261/40مترمربع پالك  12681فرعي
از  10827اصلي مفروز و مجزي شده از پالك
 10827/2446واقع درقطعه 5بخش 18فارس
شهرستان گراش محرز گرديده با عنايت به اين
كه تحديد حدود پالك  10827/12681تاكنون به
عمل نيامده حسب تقاضای نامبرده که درخواست
انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصي نموده وقت
تحدید حدود روز سهشنبه مورخه  99/9/4تعیین
و عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل به
عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين
طبق ماده  14قانون ثبت دعوت ميگردد كه در
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند
واخواهي مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي
باستناد ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت
جلسه تحدید به مدت  30روز 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
قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/8/7 :
هدايتاله رحيمي درازي  -رئيس اداره ثبت اسناد
وامالک گراش
م/الف510/

حه
ف

چهارشنبه  - 1399/08/07یازدهم ربیع االول  - 1442سال بیست و هشتم  -شماره 1588

َّ
َ -48و َق َ
الظ َف ُر
ال (علیه السالم):
ْ
ِ
ْ
َ
بِا ْل َح ْز ِمَ ،و ال َحز ُْم بِإ َِجالة ال َّرأيِ َ ،و
ال َّرأْ ُي بِت َْح ِ
ْس َرارِ.
صي ِن ال ْ
[و فرمود عليهالسالم ]:پيروزي به قدر
دورانديشي ،و دورانديشي به جوالن
دادن انديشه و حسن رأي [حسن
انديشه] به نگاه داشتن اسرار است.
حزم :دورانديشي :و آن عبارت از اين است كه
انسان در رويدادها عواقب مسائل را بسنجد
و حتياالمكان كاري انجام دهد كه به سالمت
نزديكتر و از فريب خوردن و سوء عاقبت به

دور باشد.
اجاله :جوالن دادن رأي :فكر اجاله الرأي:
جوالن فكر  -به كار انداختن انديشه

***
الحز ُم
امام علي(ع) در تعريف حزم ميفرمايدَ :
قول.
ال َّن َظ ُر في ال َعواق ِِب .و ُمشا َو َر ُة َذوي ال ُع ِ
دورانديشي ژرفنگري در عاقبتها (مال
انديشي) و مشورت كردن با خردمندان و
انديشه ورزان است.
پس از گام اول پيروزي ،امام(ع) به كار انداختن
فكر و انديشه اشاره فرموده كه حد وسط پيروزي
است و در فرازي ميفرمايد« :ت َف َّک ْر َق َ
بل أن تَع ِز َم

بل أن تُق ِد َم َو ت ََدبَّر َق َ
َو شا ِور َق َ
َهج َم؛
بل أن ت ُ
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.
در عبارت پاياني امام(ع) به رازداري به
عنوان وصول به انديشه و تفكر درست اشارت
ميفرمايد.
تحصين اسرار  :پوشيده داشتن رازها
نهايت انديشه صحيح و آرامش در تفكر مستلزم
حفظ اسرار است زيرا افشاي سر گرفتاريهاي
پي در پي به دنبال دارد امام (ع) در عبارتي
ميفرمايد:
ً
َ
سِ
إن
ف
ه
ت
ِع
د
أو
ا
ر
ِع
ذ
ت
ال
و
ال
خي
ب
ك
ر
ُ
َ
ُ
ّ
ُكن ب ِأسرا ِ َ َ
ّ
اإلذا َع َة خِ يان َة.
به رازهايت بخيل باش و سري كه به تو سپرده
فاش مكن پس به درستي كه فاش كردن
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
به دنبال ندارد و خيانت عق ً
ال و شرعاً مذموم
است.
امام(ع) در اين كالم نوراني رمز پيروزي را
در سه جمله زنجيري خالصه ميفرمايد .ابن
ميثم مينويسد امام(ع) به دورانديشي به عنوان
نزديكترين وسيله پيروزي و رازداري به عنوان
دورترين آن اشاره فرموده و به كار انداختن فكر
و انديشه حد وسط پيروزي محسوب ميشود.

هر مسلمانی باید برای اموالی که در اختیار دارد
و برای دیگران است رد مظالم کند و معادلش
را به فقرا بدهد .مظالم اموالی است که متعلق
به دیگران است ،اما به سببی نزد شخصی
دیگر میماند .روش احتساب و پرداخت مظالم
میتواند توضیحی باشد بر اینکه دقیقا رد مظالم
چیست و چه کاربردی دارد؟
هر مسلمان موظف است تمام حقوقی که بر
گردن دارد را پرداخت کند ،اما در مواردی پیش
میآید که پرداخت این حق به دالیلی امکان
پذیر نیست.
معنی مظالم چیست؟
واژه مظالم جمع مظلمه عبارت است از چیزى
که به ستم از کسى گرفته شده است و در
اصطالح اموال حرامى است در دست انسان و
صاحبان آن را نمیشناسد .در این صورت باید با
اجازه مجتهد جامع شرایط به فقیر بدهد( .لسان
العرب و دهخدا ،ماده «ظلم»)
رد مظالم چیست؟
بسیاری از افراد در زمانی که اطالعات مذهبی
زیادی نداشتهاند سابقه این را داشته اند که
از اموال دیگران بدون اجازه استفاده کنند.
استفاده بیاجازه از وسایل شرکت ،خوردن
از میوههای یک باغ یا محصوالت کشاورزی
باغبانی که دیگر از وجودشان هیچ خبری
نداریم از مواردی هستند که کمتر کسی
تجربهشان را نداشته است .در پاسخ به این
سوال که رد مظالم چیست؟ میتوان گفت:
جبران بدهکاریهایی که بازپرداختشان شدنی
نیست را رد مظالم میگویند .بدین صورت که
بدهکاری توسط بدهکار پرداخت میشود ،اما
از آنجایی که صاحب حق در دسترس نیست
بدهکاری به نیابت از صاحب آن به فقرا اهدا
میشود.
موارد وجوب رد مظالم
مواردی که باید رد مظالم کنیم بسیار زیاد
هستند ،اما چند نمونه پر تکرار که در کتب
فقهی نیز ذکر شدهاند را به شکل گزیده نقل
میکنیم:
 -۱مال پیدا شده (لُق ََطة) که صاحب آن را
نمیشناسد و از پیدا شدنش مأیوس است.
 -۲مالی که قرض کرده و طلبکار را فراموش
کرده یا به او دسترسی ندارد.
 -۳آنچه انسان در بین اموال خود مییابد و
یقین دارد که مِلک خودش نیست.
 -۴مالی را که شخصی غصب کرده و صاحب آن
را پیدا نمیکند.
 -۵شخصی در خدمت َ
«ظلَمة» بوده و به
دستور او اموالی را از مردم گرفته است ،ولی
صاحبان آنها را پیدا نمیکند.
 -۶زرگری که میداند خردههای طال و نقره به
جا مانده در محل کار ،مال مردم است و صاحبان
آنها راضی نیستند ،ولی آنها را نمیشناسد ،و
همچنین است همه ارباب حرفهها که مقداری

از مال ،نزد آنان میماند و دارای ارزش هستند
و صاحبان آن را نمیشناسند .در این مورد اگر
در ابتدای قرار داد ،شرط عفو کنند ،دیگر نیاز به
رد مظالم نیست.
 -۷مالی که از مراجعهکنندگان یا مهمانان در
محل کار یا منزل و ،...جا مانده است و مالکش
معلوم نیست.
روش احتساب و پرداخت رد مظالم
مالی که از دیگران پیش ما میماند و رد مظالم
را واجب میکند را باید صرف فقرای شیعه
کرد .استفاده از این مال که فرقی هم نمیکند
کاال باشد یا پول ،در کارهای خیریه دیگر مثل
فعالیتهای عامالمنفعه صحیح نیست و فقط
باید خرج شیعیان مستمند شود ،اما روش
احتساب پرداختی در رد مظالم چیست؟ بخشی
از نظر فقهی مراجع تقلید را به نقل از رساله
عملیه انتخاب کردهایم که پاسخگوی این سوال
است:
«در محاسبه رد مظالم ،اگر شخص مقدار آن
را میداند همان مقدار را در صورت نومیدی از
یافتن صاحبان آن با اجازه مرجع تقلید ،صدقه
بدهد ،اگر مقدار آن را نمیداند به هر مقداری
که یقین دارد ،آن را صدقه بدهد .اگر مقدار را
به هیچ وجه نمیداند باید یک پنجم مالی که
در آن حرام قرار دارد را به نیت ادای وظیفه
اعم از خمس و صدقه با اجازه مرجع تقلید
صدقه بدهد( « .برگرفته از توضیح المسائل امام
خمینی و آیت ا ...وحید خراسانی)
شرط اقباض در رد مظالم چیست؟
یکی از مسائل حائز اهمیت در پرداخت صدقه و
رد مظالم این است که «اقباض» صورت بگیرد.
به این معنا که زمانی که شخصی قصد پرداخت
صدقه یا رد مظالم را دارد باید حتما کاال یا مبلغ
پرداختی را به دست فقیر برساند و توسط فقیر
یا کسی که به دست فقیر میرساند قبض شود
(گرفته شود) .با این وجود کنار گذاشتن مال یا
کاال برای پرداخت در آینده کفایت نمیکند و
تا اقباض صورت نگیرد حکم صدقه و رد مظالم
را ندارد.
رابطه توبه و رد مظالم چیست؟
در فرهنگ اسالمی توبه کردن جایگاه بسیار
ارزشمندی دارد .اما توبه به سادگی تکرار چند
لفظ در دهان نیست .همانطور خداوند گناهانی
مانند دروغ گویی ،بدزبانی ،نگاه به نامحرم و...
را با توبه کردن میبخشد گناهانی که اصطالحاً
حق الناس خوانده میشوند نیز مشمول بخشش
الهی خواهند شد .اما با این تفاوت که در این
موارد باید حسابی که با افراد دیگر دارید را تسویه
کنید .به عبارت دیگر ابتدا باید تمام بدهیهایی
که قصب اموال دیگران است را پرداخت کرد
و بعد نوبت توبه به درگاه الهی میرسد .حال
اگر صاحب حق در دسترس نیست ابتدا باید رد
مظالم کرد و بعد توبه پذیرفته میشود.
منبع :پارسينه

فرازي از دعای هفتم صحیفه سجادیه براي دفع بال
دعای هفتم صحیفه سجادیه در  ۱۰فراز از
امام سجاد (ع) نقل شده و به آسان شدن
دشواریها به دست خدا و فراهم آمدن
اسباب حیات بهواسطه رحمت الهی اشاره
دارد .از آموزههای این دعا این است که
همهچیز فقط به خواست خداوند جریان
دارد و اگر خداوند کسی را ذلیل کند ،هیچ
یاوری نمییابد.
کان ِم ْن ُد َعائِ ِه علیهالسالم إِ َذا َع َر َض ْت ل َ ُه ُم ِه َ ّمةٌ
َو َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
کر ِب
أ ْو نَ َزل َ ْت به ُ ،مل َ ّمةٌ َو ع ْن َد ا لْ ْ
( )۱یا َم ْن ُت َح ُ ّل بِ ِه ُع َق ُد ا لْ َم ِ
کار ِه َ ،و یا َم ْن ی ْف َث ُأ بِ ِه
الش َد ائِ ِد َ ،و یا َم ْن ی ْل َت َم ُس ِم ْن ُه ا لْ َم ْخ َر ُج إِلَی
َح ُ ّد َ ّ
َر ْو حِ ا لْ َف َرجِ .
اب َ ،و تَ َس َبّ َب ْت بِلُطْ فِک
الص َع ُ
(َ )۲ذل َ ّ ْت ل ِ ُق ْد َرتِک ِّ
درتِک الْ َق َض ُاء َ ،و َم َض ْت َعلَی
ال ْْس َب ُ
اب َ ،و َج َر ی بِ ُق َ
ِ
یاء .
إ َِر َادتک ال ْْش ُ
ون َق ْو لِک ُم ْؤ تَ ِم َر ٌة َ ،و
(َ )۳ف ِهی بِ َم ِشیتِک ُد َ
ون نَ ْهیک ُم ْن َز ِج َر ٌة.
بِإ َِر َادتِک ُد َ
( )۴أَ ْن َت ا لْم ْد ُع ُو ل ِ ْلم ِهم ِ
ات َ ،و أَ ْن َت ا لْ َم ْف َز ُع ِفی
َ ّ ُ َّ
ِ
ا لْملِم ِ
اتَ ،ل ْین َد ِف ُع ِم ْن َها إ َ ِّل َما َد َف ْع َتَ ،و َل ْینکش ُف
ُ َّ
کش ْف َت
ِم ْن َها إ َ ِّل َما َ
(َ )۵و َق ْد نَ َز َل بی یا َر ِّب َما َق ْد تَکأَ ّ َدنِی ثِ ْق ُل ُه َ ،و أَل َ َ ّم
بی َما َق ْد بَ َه َظنِی َح ْم ُل ُه .
ِ
(َ )۶و بِ ُق ْد َرتِک أَ ْو َر ْد تَ ُه َعلَی َو بِ ُس ْل َطا نک َو َ ّج ْه َت ُه
إِ لَی.
ِ
ِ
ِ
(َ )۷ف َل ُم ْصد َر ل َما أَ ْو َر ْد َت َ ،و َل َص ِ
ار َف ل َما
َو َ ّج ْه َتَ ،و َل َفا تِ َح ل ِ َما أَ ْغلَ ْق َت َ ،و َل ُم ْغلِ َق ل ِ َما َف َت ْح َت ،
ِ
یسر ل ِ َما َع ّسر َت َ ،و َل نَ ِ
اص َر ل ِ َم ْن َخ َذلْ َت .
َ ْ
َو َل ُم ّ َ
(َ )۸ف َص ِّل َعلَی ُم َح َ ّم ٍد َو آ ل ِ ِه َ ،و ا ْف َت ْح لِی یا َر ِّب
اب الْ َفرجِ بِ َطو لِک ،و ِ
ان الْ َه ِّم
اکس ْر َعنِّی ُس ْل َط َ
بَ َ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
کو ُت ،
ش
ا
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ف
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الن
ن
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ل
و
ُ ْ َ َّ َ
َ ْ
َ َ ْ
بِ َح ْ
ِ
الص ْن ِع ِفیما سأَلْ ُت  ،و َه ْب لیِ
ِ
َو أَذ ْقنی َح َل َو َة ُ ّ
َ
َ َ
ِ
اج َع ْل لِی ِم ْن
و
ً،
ا
یئ
ن
ه
ا
ج
ر
ف
ِم ْن ل َ ُد ْنک َر ْح َم ًة َو َ َ ً َ
َ ْ
ِع ْن ِد ک َم ْخ َرج ًا َو ِحیاً.
( )۹و َل تَ ْش َغ ْلنِی بِ ْ ِ
اه ِد فُر ِ
وضک،
َ
االهت َما ِم َع ْن تَ َع ُ ُ
استِ ْع َما ِل ُس َنّتِک.
َو ْ
(َ )۱۰ف َق ْد ِض ْق ُت ل ِ َما نَ َز َل بییا َر ِّب َذ ْر عاًَ ،و ْام َت َ ْ
ل ُت
کش ِف
به حمل َما َح َد َث َعلَی َه ّماًَ ،و أَ ْن َت ا لْ َقا ِد ُر َعلَی ْ
یت بِ ِه َ ،و َد ْف ِع َما َو َق ْع ُت ِفی ِه َ ،فا ْف َع ْل بی َذ لِک َو
َما ُمنِ ُ

اثبات طول عمر امام زمان (عجل):

إ ِْن ل َ ْم أَ ْس َت ْو ِج ْب ُه ِم ْنک ،یا َذ ا ا لْ َع ْر ِش ا لْ َع ِظی ِم .

ترجمه دعای هفتم :دعای او هنگامیکه
برایش مهمی دست میداد یا رنجی فرود
میآمد.
( )1ای کسی که گره هر سختی به دست
تو گشوده شود و ای که تندی شدائد به
عنایتت میشکند ،ای که راه بیرونشدن
از تنگی و رفتن به سوی آسایش از تو
خواسته شود،
( )۲دشوار یها به لطف تو آسان گردد و
وسایل زندگی و اسباب حیات به رحمت تو
فراهم آید و قضا به قدرتت جریان گیرد و
همهچیز به اراده تو روان شود،
( )۳تنها به خواست تو بیآنکه فرمان
دهی ،همهچیز فرمان برد ،و هر چیز
محض ارادهات بیآنکه نهی کنی از کار
بایستد،
( )۴در تمام دشوار یها تو را میخوانند و
در بلیات و گرفتار یها به تو پناه جویند،
غیر از بالیی که تو دفع کنی بالیی برطرف
نگردد و گرهی نگشاید مگر تو بگشایی،
( )۵الهی بالیی بر من فرود آمده که
سختی و ثقل آن مرا در هم شکسته و
گرفتار یهایی بر من حملهور شده که
تحملش برای من دشوار است
( )۶و آن را تو از باب قدرتت بر من
وارد کردهای و به اقتدار خود متوجه من
نمود های،

( )۷اله من ،چیزی را که تو آوردهای
کسی نبرد و آنچه تو فرستادهای دیگری
باز نگرداند و بسته تو را کسی نگشاید
و چیزی را که تو بگشایی دیگری نبندد
و آنچه را تو دشوار نمودهای کسی آسان
نکند و آن را که تو ذلیل کردهای یاوری
نباشد،
( )۸پس بر محمد و آلش درود فرست و
به رحمتت الها  -در آسایش را به رویم
باز کن و به قدرتت صولت سلطان غم
را در میدان حیات من بشکن و مرا در
موردی که از آن شکوه دارم به عنایت و
احسانت کامیاب کن و به درخواست من
شیرینی اجابت بچشان و از سوی خودت
رحمت و گشایشی دلخواه نصیبم فرما و
برایم نجات و خالصی سریع از گرفتاریها
مقرر کن
( )۹و مرا به خاطر چیرگی غم از رعایت
واجبات و به کار بستن مستحبات خود
باز مدار؛
( )۱۰چرا که من به سبب آنچه به سرم
آمده بیتابوتوان شده ،و قلبم از تحمل
آنچه در زندگیام رخ نموده ،لبریز از اندوه
گشته و تو به رفع گرفتار یهایم و دفع
آنچه در آن درافتادهام توانایی پس قدرتت
را درباره من به کار بر ،گرچه از جانب
تو مستحق آن نیستم ،ای صاحب عرش
عظیم .

گاهي براي اثبات طول عمر امام زمان به
قضيه اصحاب
عمر طوالني حضرت نوح(ع) و ّ
كهف استدالل ميكنند.
در حالي كه به اين قبيل دالئل نيازي نيست.
خدايي كه علّت موجده است علت مبقيه نيز
هست .عصاي حضرت موسي(ع) اژدهايي
شد رود نيل به امر الهي شكافته گرديد.
حضرت عيسي (ع) بدون پدر به وجود آمد و
بسيار نظاير اين كه به امر الهي تحقق يافته
است .اينها همه جاي تعجب دارد اما بعيد
نيست و از خداوند قادر متعال امر به انجام
گرفته است.
با اين گونه موارد كه مواجه ميشويم
درخواهيم يافت كه چنين شخصيت واال و
باعظمتي كه حضرت احديت براي نجات
بشريت و رفع ظلم و ستم و برپا داشتن
عدالت ذخيره فرموده است امر محالي
نميتواند باشد.
آنان كه تصور ميكنند چنين عمر طوالني
محال باشد معني محال را ندانستهاند زيرا
اراده خداوند قادر سبحان بر محال تعلق
نميپذيرد.
امر محال مثل آن است كه اكنون هم روز
باشد و هم شب .يا ظرفي هم پر از گالب
باشد هم پر از شراب .اين پارچه هم سياه
باشد و هم سفيد .وقس عليهذا.
مثال ديگري كه قابل ذكر است اين كه
سنگ با آن صالبت با گذشت زمان،سست
و گاهي ريز و پودر ميگردد .و براي انسان
چنين دوامي امكان پذير نباشد .پاسخ اين
بدل
سوال بسيار بديهي است زيرا سنگ َ
مايتحلل ندارد پس چنين ميشود .اما

انسان بدل مايتحلل دارد .غذايي كه انسان
ميخورد ،موجب ميگردد آنچه تحليل يافته
جبران گردد .و تدارك آن تحليل رفتهها
نمايد .اين امر موجب ميگردد آن شبهات
مجالي پيدا نكند.
شاهد اين مدعي ،رشد و نم ّو گوشت و پوست
و استخوان بدن است .ناخن پس از چيدن
دوباره رشد ميكند .موي سر پس از تراشيدن
دوباره به حال اوليه خود برميگردد .لذا ديگر
مجال انكاري نيست كه گفتهاند:
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 بيخبر بميرد در درد خودپرستي
***
بايد الاقل به فلسفه و فوايد اين عقيده توجه
داشت .زيرا يكي از فوايد اينگونه نظريات،
وجود عامل پيشرفت و موفقيت و اميدواري
است .حال آن كه نااميدي موجب شكست،
عقبماندگي 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 ميشود
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فوایدی که سحرخیزی برای سالمت شما دارد
سحرخیز بودن فقط به معنای داشتن وقت
بیشتر برای انجام کارهای روزانه نیست ،بلکه
تأثیر همهجانبهای بر سالمت بدن انسان دارد.
 احتمال ابتال به بیماری کمتر میشود:با کمتر شدن فعالیتها ،امکان ابتالی افراد
به بیماریهایی مثل چاقی ،مشکالت قلبی
و اختالالت روانی بیشتر میشود .در افراد
سحرخیز هورمونهای ضدافسردگی ترشح
میشود ،پس اگر زمان کافی برای فعالیتهای
ورزشی ندارید ،با  ۱۰الی  ۱۵دقیقه زودتر بیدار
شدن میتوانید به سالمت بدن خود کمک کنید.
 -رسیدن به تناسب اندام :بهموقع خوابیدن

ممنوعيات
پس از خوردن غذا

 -سیگار نکشید!

تحقیق نشان داد ،کشیدن یک سیگار پس از
خوردن غذا به اندازه کشیدن ده سیگار قبل
از آن ،زیان دارد و امکان ابتال به سرطان را
افزایش می دهد.
 -میوه نخورید

خوردن میوه پس از غذا ،باعث می شود معده
پر از هوای اضافی بشود و هضم غذا به سختی
انجام گیرد.
یا یک ساعت پیش از غذا میوه بخورید یا
دو ساعتی صبر کنید پس از خوردن غذا ،
غذا هضم شود.
 -چای ننوشید

چای دارای میزان زیادی اسید است و این ماده
باعث دشواری جذب پروتئین ها در بدن می شود.
کمربند خود را نبندید
بستن کمربند باعث می شود چربی در
منطقه پشت و پهلو جمع شود.
 -حمام نروید

حمام پس از خوردن غذا باعث می شود
میزان زیادی خون به دست ها و پاها روانه
شود و این موضوع عملیات هضم غذا را کند
میکند.
 -پیاده روی نکنید

بسیاری از مردم توصیه می کنند پس از
غذاخوردن حتماً پیاده روی کنید حال آن که
این کار اص ً
ال بهداشتی نیست .پیاده روی مانع
از هضم غذا می شود.
 -نخوابید

اگر پس از خوردن غذا بخوابید ،غذای شما
به خوبی هضم نمی شود و باعث ایجاد مقدار
زیادی اسید التهاب در معده می شوید.

در شب و سحرخیز بودن باعث میشود که
فعالیت هورمونها بیشتر شده ،سوخت و ساز
بدن تنظیم شود .همچنین افرادی که صبح
در معرض نور خورشید قرار میگیرند بیشتر
مستعد الغری و رسیدن به تناسب اندام هستند.
 آرامش و زندگی شاد :افرادی که صبحزود بیدار میشوند روحیه شادی پیدا میکنند
به طوری که افراد سحرخیز  ۲۰درصد کمتر
از افراد شبزندهدار در معرض افسردگی قرار
میگیرند و آرامش بیشتری دارند.
 تنظیم ساعت بدن :ساعت بدن افرادسحرخیز و شبزندهدار متفاوت است که این

اکثر افرادی که سردرد می گیرند ،در همان
لحظات اول به سراغ داروهای مسکن می روند.
اما با پیدا کردن علت این سردردها نه تنها می
توان شدت درد را کاهش داد ،بلکه می توان از
بروز آنها در آینده نیز پیشگیری کرد.
تقریبا علت همه سردردها از جمله میگرن یک
عامل است .یک جریان الکتریکی در قسمت
پشت مغز به طور اشتباه تولید می شود و
دردهای ناحیه سر را به وجود می آورد .با اینکه
بسیاری از سردردها چندان مهم نیستند ،اما
در بعضی از موارد شما حتما باید به پزشک
مراجعه کنید.
وقتی موهایتان را کوتاه می کنید
یکی از دالیل عجیب ابتال به سردرد در بعضی
از مردم مراجعه به آرایشگاه و کوتاه کردن
موهای سرشان است .این حالت زمانی اتفاق
می افتد که شما مجبورید سر خود را هنگام
شست وشوی موها روی سینک دراز کنید .در
این هنگام فشار زیادی به گردن وارد می شود و
باعث تحریک یکی از عصب هایی می شود که
در این مسیر قرار دارند .در اثر این اتفاق یک یا
دو روز بعد سردرد به سراغ شما می آید ،اما از
آنجا که این اتفاق با تاخیر رخ داده است ،شما
متوجه علت اصلی آن نمی شوید .یکی دیگر از
علت های عجیب سردرد زمانی است که شما
روی صندلی نشسته اید و گوشی تلفن را بین
شانه و گوش خود نگاه داشته اید .در این هنگام
نیز فشار زیادی به عصب های گردن وارد می
شود که بعد از مدتی خود را با سردرد نشان
می دهد.
سرفه کردن
شاید باورتان نشود ،اما در دنیای پزشکی
نوعی سردرد وجود دارد که از آنها به عنوان
سردردهای سرفه ای یاد می شود .این سردردها
بر اثر عواملی مانند سرفه کردن ،عطسه کردن،
خالی کردن محتوای بینی یا خم شدن به جلو
به وجود می آید.
علت اصلی این دردها فشاری است که در
داخل مغز به وجود می آید .این دردها که اغلب
شدید و تکرارشونده هستند ممکن است بین
چند ثانیه تا چند دقیقه به طول بینجامند و در

آیا پودر پروتئینی شاهدانه بهترین
پروتئین گیاهی است؟
پودر پروتئینی شاهدانه یک پروتئین کامل
است که دارای مواد مغذی فراوان از جمله
آنتی اکسیدان ها ،مواد معدنی ،فیبر و
چربی های اشباع نشده دوست دار قلب
می باشد.
این پودر به خصوص برای گیاهخواران عالی
است اگرچه مواد مغذی موجود در آن نسبت به
سایر پروتئین های گیاهی از جمله سویا کمتر
می باشد.
از سوی دیگر با این که جزو مکمل های بی خطر
محسوب می شود اما مصرف آن در برخی افراد با
عوارض جانبی همراه است.
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ویتامین B7

(بیوتین)

بیوتین یکی از مؤثرترین عناصر حفظ سالمت
پوست و مو است .مطالعات نشان دادهاند
بیوتین میتواند ضمن محافظت از ناخنها در
برابر شکستن ،قند خون افراد مبتال به دیابت را
نیز کاهش دهد.
ازآنجاکه بیوتین در اکثر غذاها وجود دارد،
ابتال به کمبود بیوتین پدیدهای نادر است .فقر
بیوتین معموالً به دلیل عوامل ژنتیکی یا در اثر
فقدان بیوتین در رژیم غذایی والدین در دوران
بارداری یا از طریق شیر مادر ایجاد میشود.
سیگار کشیدن ،استفاده از آنتیبیوتیکها،
استفاده طوالنیمدت از الکل و همینطور
داروهای ضد آکنه از دیگر عوامل کاهش سطح
بیوتین بدن هستند.
سایر عوارض کمبود ویتامین  B7عبارتاند از:
گیجی و اختالالت حافظه  -حالت تهوع  -درد
عضالنی  -بثورات پوستی روی صورت
با استفاده از مکملها و همینطور غذاهای
بیوتیندار مثل تخم مرغ ،پنیر ،برنج ،انواع
گوشت ،میوه و سبزیها میتوان از ریزش مو
در اثر کمبود این ویتامین مهم جلوگیری کرد.
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ویتامین D

ویتامین  Dبهواسطه تحریک فولیکولهای مو،
نقش مهمی در رشد موها دارد و به حفظ
ضخامت آنها کمک زیادی میکند .در بحث
ریزش مو بر اثر کمبودهای تغذیهای ،فقر
ویتامین  Dشناختهشدهترین و محتملترین
دلیل است .نتایج اولیه بعضی پژوهشها حاکی
از آن هستند که کمبود ویتامین  Dمیتواند
ریزش مو آره آتا یا ریزش سکهای مو را در پی
داشته باشد .در آزمایشهای انجامشده ،میزان
ویتامین  Dدر افرادی که به آلوپسی آره آتا
مبتال هستند ،پایینتر از میزان این ویتامین
در بدن افراد سالم گزارش شده است .ضمناً
استفاده از بعضی داروهای خاص هم میتواند
روی سطح ویتامین  Dبدن تأثیر بگذارد.
سایر عوارض کمبود ویتامین  Dعبارتاند از:
تغییرات خلقی  -افزایش فشار خون  -خستگی
 بدن درد مزمن  -ناباروری -ضعف عضالنی کاهش تراکم استخوانبرای درمان ریزش مو ناشی از کمبود ویتامین
 Dمیتوان از قرصهای مکمل و خوراکیهای
حاوی این ویتامین مثل تخممرغ ،آووکادو،
ماهی و آجیل استفاده کرد .افزایش زمان
قرارگیری در معرض نور آفتاب هم میتواند در
بهبود سطح ویتامین  Dبدن مؤثر باشد

بیشتر مواقع هم در قسمت پشت سر احساس
می شوند .در حالی که در اکثر موارد علت
این موضوع ناشناخته است ،در هنگام سرفه،
فشاری به قسمت پشت مغز و به سمت بخش
باالی ستون فقرات وارد می شود که عامل بروز
سردرد است .این نوع از سردردها اغلب با عالیم
دیگری مانند دردهای ناحیه گردن ،عدم توانایی
در حفظ تعادل ،مشکالت بینایی ،کم شنوایی،
فراموشی و شنیدن صدای زنگ در گوش ها
همراه هستند.
وقتی به باشگاه ورزش می روید
بعضی از ورزشکاران بعد از راه رفتن یا دویدن
روی تردمیل دچار سردرد می شوند .در این
افراد هر گونه فعالیت ورزشی از جمله راه رفتن
روی تردمیل باعث ایجاد تورم در رگ های
خونی ناحیه سر ،گردن و جمجمه می شود که
این عامل می تواند در نهایت به سردرد منجر
شود .این دردها معموال چند ثانیه بعد از شروع
ورزش کردن ظاهر می شوند و ممکن است در
هر قسمت از سر خود را نشان بدهند .معموال
افرادی که مستعد ابتال به میگرن هستند ،بیش
تر از دیگران این نوع از سردردها را تجربه می
کنند.
اگر همیشه ناامید هستید
افرادی که اعتماد به نفس ندارند یا شخصیت
ناامید و غمگینی دارند بیشتر از دیگران ممکن
است به سردردهای میگرنی دچار شوند .به نظر
می رسد ،این افراد بیشتر دچار استرس می
شوند که این عامل باعث کاهش میزان یک ماده
شیمیایی در مغز به نام سروتونین می شود .در
صورتی که تعادل سروتونین به هم بخورد ،اولین
عالیم به شکل سردرد خود را نشان می دهند.
وقتی فست فود می خورید
غذاهای زیادی هستند که ممکن است باعث
شروع سردردهای میگرنی شوند ،اما ساندویچ
همبرگر از تمام آنها مهم تر است .این ساندویچ
ها شامل موادی مانند تیرامین و نیترات ها و
نیتریت ها هستند که همگی جریان خون به
سمت مغز را افزایش داده و باعث سردرد می
شوند .از دیگر غذاهایی که دارای مقادیر زیادی
از تیرامین هستند ،می توان به پنیر ،شکالت،

گوشت های فرآوری شده مانند سوسیس و
کالباس و بعضی میوه ها مانند آناناس و موز
اشاره کرد.
موی سر دم اسبی
بستن موها به شکل دم اسبی معموال بعد از چند
ساعت باعث آشکار شدن عالیم سردرد می شود.
زمانی که موهای سر به سمت عقب کشیده شده
و به شکل دم اسبی بسته می شوند ،فشار زیادی
در بافت های روی جمجمه وارد می شود که
خود را به شکل درد نشان می دهند .بعضی
دیگر از مدل های موی سر که باعث ایجاد فشار
در موها و کف سر می شوند می توانند همین
دردها را به وجود بیاورند.
دوش آب گرم
در بعضی از مردم لذت یک دوش آب گرم
در هنگام صبح به سرعت جای خود را به
سردردهای شدید می دهد .به نظر می رسد،
افزایش دمای بدن باعث افزایش سرعت جریان
خون در تمام قسمت ها از جمله سر می شود
که شدت آن بعد از  ۳۰تا  ۶۰ثانیه بعد از شروع
درد به باالترین حد می رسد .این دردها معموال
در ناحیه پیشانی احساس می شوند و به ندرت
بیش از  ۵دقیقه طول می کشند .البته سرمای
شدید هم می تواند باعث بروز سردرد شود .برای
مثال ،شنا کردن در آب سرد یا خوردن بستی
می تواند بعضی از مردم را به دردهای ناحیه
سر دچار کند.
سیگار کشیدن
با اینکه بعضی از مردم بعد از سردرد به فکر
سیگار کشیدن می افتند ،اما این کار در اکثر
موارد شدت درد را افزایش می دهد .نیکوتین
موجود در سیگار باعث باریک شدن رگ های
خونی در مغز می شود و مشخص است که این
عامل به سردرد منجر خواهد شد.
کم خوابی
بداخالقی ،مشکل در حافظه و ناتوانی در
تمرکز از واضح ترین عوامل کم خوابی است.
اما آخرین تحقیقات نشان می دهد سردردها
هم یکی از عالیم شایع کم خوابی هستند .این
نوع سردردها ممکن است بین یک ساعت تا یک
روز طول بکشند .کم خوابی باعث کاهش ترشح
یک ماده شیمیایی به نام سروتونین در مغز می
شود که در تنظیم چرخه خواب در بدن نقش
مهمی دارد.

ویتامین  Aعالوه بر نقش مهمی که در حفظ و
ارتقای عملکرد سیستم ایمنی ،باروری ،بینایی،
پوست ،دندانها ،کبد ،کلیهها ،ریهها و استخوانها
دارد ،برای سالمتی موها هم یک عنصر بسیار
مهم است.
نکته جالب آنکه هم فقر ویتامین  Aو هم مقدار
بیشازحد آن میتواند به ریزش مو منجر شود.
مقدار بیشازحد ویتامین  Aمیتواند از طریق
سمی بدن ،باعث ریزش مو شود.
افزایش ُد ِز ّ
بنابراین در صورت افزایش غیرعادی میزان این
ویتامین ،باید مصرف آن را کاهش دهید.
سایر عوارض کمبود ویتامین  Aعبارتاند از:
خشکی پوست  -خشکی چشم  -ناباروری -
اسهال -عدم توازن سیستم ایمنی
برای درمان ریزش مو در اثر کمبود ویتامین A
باید سعی کنید از غذاهای حاوی این ویتامین
مثل سبزیهای زرد ،قرمز ،نارنجی و سب ِز تیره
بیشتر استفاده کنید .ضمناً جگر ،تخممرغ و
لبنیات هم از بهترین منابع ویتامین  Aمحسوب
میشوند.

آهن به دلیل نقش مؤثرش در ایجاد هموگلوبین
برای انتقال اکسیژن به سلولها ،اهمیتی حیاتی
برای بدن دارد .با کمبود آهن ،بدن به حاال بقا
میرود و اکسیژنرسانی به اعضای بنیادیتر را
در اولویت قرار میدهد .این باعث میشود که
فولیکولهای مو از دریافت اکسیژن و مواد مغذیِ
کافی محروم شوند و با تضعیف فولیکولها ،موها
شروع به ریزش میکنند.
سایر عوارض کمبود آهن عبارتاند از:
تمایل به خوردن خاک،
احساس خستگی -
یخ ،آجر و  - ...سندرم پای بیقرار  -اضطراب -
زبان درد  -تنگی نفس  -شکنندگی ناخنها
برای درمان ریزش مو در اثر کمبود آهن باید
استفاده از غذاهای حاوی ویتامین  Cمثل انواع
توت و کرم بروکلی را در دستور کار قرار دهید.
گوشت قرمز ،ماهی ،مرغ ،غالت سبوسدار و
سبزیهای برگدار از دیگر منابع غنی آهن هستند.

پودر شاهدانه؛ یک پروتئین کامل
شاهدانه از پروتئین های کامل معروف و حاوی
هر  9اسید آمینه ضروری  -که بدن انسان باید
از مواد غذایی مصرفی دریافت کند  -می باشد
اگرچه نتایج تحقیقات انجام شده روی مقدار
دقیق اسیدهای آمینه شاهدانه با هم اختالف
دارند.
به عنوان مثال مطالعه ای نشان داده محتوای
اسید آمینه پروتئین شاهدانه مشابه سفیده تخم
مرغ و سویا است که هر دو از منابع پروتئینی با
کیفیت هستند در حالی که در برخی تحقیقات
آمده شاهدانه اسید آمینه لیزین نسبتا کمی
دارد که آن را به گزینه کم کیفیت تری تبدیل
کرده است.
پودر شاهدانه؛ آسان هضم
به طور کلی پروتئین های حیوانی بسیار آسان
هضم تر از پروتئین های گیاهی هستند اما بر
اساس تحقیقات انجام شده  91تا  98درصد
پروتئین موجود در پودر دانه شاهدانه قابل هضم
است.
به عبارت دیگر بدن ما می تواند تقریبا همه
اسیدهای آمینه موجود در پودر پروتئین
شاهدانه را برای عملکردهای مهم از جمله ترمیم
و نگهداری استفاده کند.
یکی از دالیل آسان هضم بودن پودر پروتئینی
شاهدانه حضور پروتئین های ادستین و آلبومین
است که به راحتی در بدن تجزیه می شوند.
با این حال در نتایج برخی مطالعات که به
مقایسه قابلیت هضم و محتوای اسید آمینه
پروتئین ها پرداخته اند پودر پروتئین شاهدانه

جزو پروتئین های با کیفیت متوسط هم رده
عدس قرار گرفته است.
نکته مهم :قرار گرفتن شاهدانه در معرض گرما
می تواند قابلیت هضم این پروتئین را تا حدود
 10درصد کاهش دهد بنابراین هنگام خرید به
دنبال آن هایی باشید که طی فرایند فشرده سرد
به دست آمده اند.
پودر شاهدانه؛ منبع خوب فیبر
پودر شاهدانه از مکمل های سرشار از فیبر است،
همان طور که می دانید رژیم های غذایی حاوی
فیبر فراوان مزیت های زیادی برای سالمتی
دارند که از آن جمله می توان به بهبود قند
خون ،سالمت باکتری های مفید روده و کاهش
خطر ابتال به سرطان روده اشاره کرد.
سطح فیبر موجود در پروتئین شاهدانه بسته
به این که از دانه های پوست گرفته یا پوست
نگرفته به دست آمده و این که آیا به آن فیبر
اضافه شده است یا خیر متفاوت است اما به طور
کلی در هر  4/1فنجان ( 30گرم) پودر پروتئینی
شاهدانه بین  7تا  8گرم فیبر وجود دارد.
این در حالیست که سایر پودرهای پروتئینی
گیاهی مانند سویا ،نخود و برنج که در سطح
باالیی فراوری شده اند فیبر بسیار کمتری دارند.
بنابراین مصرف پودر پروتئینی شاهدانه یکی
از عالی ترین روش ها برای افزودن پروتئین و
فیبر فراوان به رژیم غذایی است که باعث سیری
طوالنی مدت در فرد خواهد شد.
پودر شاهدانه؛ حاوی چربی های اشباع نشده
اگرچه در فرایند تولید پودر پروتئینی شاهدانه و
طی پروسه فشرده سازی روغن های موجود در

دانه ها از بین می رود اما  10درصد محتوای
چربی اش همچنان حفظ می شود.
پودر شاهدانه در مقایسه با سایر پودرهای
پروتئینی کمتر فراوری شده و چربی بیشتری
دارد ،این میزان چربی برای آن دسته افرادی که
به دنبال مصرف چربی های اشباع نشده دوست
دار قلب هستند گزینه مطلوبی محسوب می
شود اما برای افرادی که پودر پروتئین کم کالری
مصرف می کنند انتخاب خوبی نخواهد بود.
پودر شاهدانه؛ سرشار از مواد معدنی و
آنتی اکسیدان ها
شاهدانه منبع فوق العاده مواد معدنی همچون فسفر،
منیزیم ،کلسیم ،آهن ،منگنز ،روی و مس است.
شاهدانه حاوی ترکیباتی به نام لیگنان آمید
نیز می باشد که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی
قوی بوده و از بدن در برابر آسیب اکسیداتیو و
بیماری های مزمن از جمله بیماری های قلبی و
دیابت محافظت می کند.
دوز مصرف پودر پروتئینی شاهدانه
مقدار پروتئین مورد نیاز روزانه در بزرگساالن
حداقل  0.8گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
می باشد ،این مقدار برای یک فرد بالغ 68.2
کیلوگرمی برابر  55گرم پروتئین در روز می
باشد.
این مقدار در افراد ورزشکار که به پروتئین
بیشتری برای حفظ حجم عضالنی خود نیاز
دارند افزایش می یابد .طبق توصیه انجمن بین
المللی تغذیه ورزشی افرادی که به طور مرتب
ورزش می کنند الزم است هر روز  1.4تا  2گرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پروتئین مصرف

کنند.
همچنین بدنسازان و ورزشکاران پرورش اندام
که در حین کاهش مصرف کالری تمرینات
مقاومتی انجام می دهند به  3.1گرم پروتئین
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نیاز دارند.
عالوه بر این توصیه می شود ورزشکاران برای
بهبود ریکاوری تا  2ساعت بعد از فعالیت های
ورزشی پروتئین مصرف کنند.
به نظر می رسد مصرف  5تا  7قاشق غذاخوری
پودر پروتئین شاهدانه یکی از موثرترین روش
ها برای عضله سازی ورزشکاران باشد.
توصیه می شود بخش اعظم پروتئین مورد نیاز
بدن خود را از غذاهای کامل تامین کرده و از
مکمل های پروتئینی به عنوان کمکی استفاده
کنید.
عوارض جانبی پودر پروتئینی شاهدانه
اگرچه پودر پروتئین شاهدانه برای اکثر افراد
بی خطر است اما در برخی افراد عوارض جانبی
بالقوه ای به دنبال دارد ،از جمله:
 از آن جا که پروتئین شاهدانه حاوی فیبرفراوان است مصرف بیش از حد آن با سرعت
زیاد ،می تواند باعث بروز گاز ،نفخ یا اسهال شود.
 افرادی که به شاهدانه حساسیت دارند باید ازمصرف این پودر پروتئینی اجتناب کنند.
 تعداد کمی از مطالعات حیوانی نشان دادهمصرف این پودر ممکن است برای زنان باردار،
مادران شیرده ،افراد مبتال به کم خونی و
افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند مضر
باشد اگرچه به مطالعات بیشتری در این زمینه
نیاز است.

دالیل عجیب سردردهای خود را بدانید

فواید پودر پروتئین شاهدانه

بسیاری از ورزشکاران ،بدنسازان و افرادی که به
دنبال افزایش وزن یا حجیم کردن عضالت بدن
هستند معموال از پودرهای پروتئینی به عنوان
مکمل غذایی استفاده می کنند.
یکی از این پودرهای پروتئینی پر طرفدار پودر
شاهدانه است که از آسیاب کردن دانه شاهدانه
فشرده شده به دست می آید .این مکمل
پروتئینی طعم زمینی و آجیلی داشته و اغلب
برای افزایش سطح پروتئین به اسموتی ها و
شیک ها افزوده می شود.
شاهدانه پروتئین گیاهی با کیفیتی است که
عالوه بر دارا بودن هر  9اسید آمینه ضروری
سرشار از فیبر ،چربی های سالم و مواد معدنی
می باشد.

ساعت زمان خواب و بیداری و دیگر عملکردهای
بدن مثل میزان گرسنگی را کنترل میکند .بهتر
است روزانه با بیدار شدن در ساعات مشخصی و
به حداقل رساندن بیداری در شب ساعت بدن
خود را تنظیم کنید.
 موفقیت در حرفه و کار :یکی ازاصلیترین ویژگی افراد موفق سحرخیزی است.
نظم بخشیدن به کارها و انجام کارهای مهمتر
در ساعات اولیه روز به دلیل توانایی باالی ذهنی
شانس موفقیت افراد را بیشتر میکند.
 افزایش انرژی و نشاط :از مزایایسحرخیزی رسیدن به آرامش ،داشتن انرژی و
نشاط بیشتر است .افرادی که در صبح بیشتر
میخوابند ،دچار اضطراب و مشکالت بیشتری
میشوند که باعث میشود در طول روز انرژی
زیادی از دست بدهند و دچار خستگی و
بیحوصلگی مفرط میشوند.
 ورزش صبحگاهی :ورزش کردن در صبحیکی از راههایی است که موجب افزایش انرژی
و انگیزه در افراد و انجام بهتر امور روزانه خود
میشوند .محققان معتقدند افرادی که در صبح
ورزش میکنند فعال و موفقتر هستند.
 کارهایتان عقب نمیافتد :سحرخیزیباعث میشود افراد کارهایشان را بهتر
اولویتبندی کنند و طبق برنامهریزی به
انجام آن بپردازند و همچنین توانایی مقابله با

مشکالت در ساعات اولیه روز را دارند.
 برنامهریزی :از تمامی ساعات روز خود بهنحو احسن استفاده کنید .با برنامهریزی اهداف
و فعالیتهای خود را مشخص کنید و انجام
کارهای مهم را در اولویت قرار دهید.
 تمرکز و کارایی بیشتر :در صبح ذهنهوشیارتر و تمرکز افراد نیز باال میرود .کارها
و وظایفی که نیاز به تمرکز بیشتر دارند را در
صبح انجام داده و دیگر کارها را در زمان بعد
انجام دهید.
 زمان بیشتری در کنار خانواده هستید:اختصاص دادن یک زمان به اعضای خانواده از
مهمترین کارهای روزمره است .بهتر است زمانی
را که در کنار خانواده سپری میکنیم در صبح
و با روحیه باال و شادابی و نشاط بیشتری باشد
تا اینکه این زمان را به پایان یک روز کاری و با
مشغله و خستگی زیاد موکول کنیم.
 تهیه غذای سالم و صبحانه :با چند دقیقهزودتر بیدار شدن در صبح میتوانید به درست
کردن یک صبحانه کامل بپردازید .در بیشتر
مواقع افراد به دلیل نداشتن زمان کافی برای
خوردن صبحانه از تنقالت استفاده میکنند،
حتی گاهی هم این وعده که از مهمترین
وعدههای غذایی است ،حذف میشود ،در
صورتی که خوردن صبحانه توانایی قدرت و
استقامت بیشتری در طول روز به شما میبخشد.
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ویتامین A
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آهن

روز
هشتم

اذان صبح
4:44

طلوع آفتاب اذان ظهر
6:02

11:36

غروبآفتاب اذان مغرب
17:11

17:28

اختصاص ۱۶۰میلیارد ریال تجهیزات کرونا
به الر و گراش با پیگیری نماینده مردم

با پیگیریهای نماینده مردم
الرستان ،خنج ،گراش و اوز در
مجلس شورای اسالمی بستههای
تجهیزاتی و حمایتی با اعتبار ۱۶۰
میلیارد ریال به منظور مقابله با
کرونا و درمان بیماران کرونایی به
دانشکدههای علوم پزشکی الر و
گراش تحویل داده شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از
پایگاه اطالعرسانی نماینده مردم؛
پیگیری برای دریافت این تجهیزات
و حمایتها از ماههای گذشته و
همزمان با تخصیص بودجه از صندوق
توسعه ملی برای مقابله با کرونا توسط
مهندس حسینزاده آغاز شد .بر این

اساس و طی دیدارها و نامهنگاریهای
مختلف نماینده مردم با دکتر نمکی
وزیر بهداشت و معاونان وی  ،موافقت
آن وزارتخانه به منظور تخصیص
تجهیزات درمانی برای دانشکدههای
علوم پزشکی و مراکز درمانی حوزه
انتخابیه کسب گردید.
بنابر این گزارش تجهیزاتتخصیصی
شامل نیازمندیهای بخشهای ICU
و  ،NICUدستگاههای اکسیژنساز،
جذب نیروی انسانی ،پرداخت
کارانه کادر درمان و تامین اقالم
بخش ایزوله تنفسی مقابله با کرونا
(ونتیالتور ،مانیتور ثابت و سنترال،
پمپ سرم و سرنگ ،الکتروشوک و
الکتروکاردیوگرافی و )...با اعتبار ۱۶۰
میلیارد ریال است که بخشی از آنها
صورت گرفته و بخشهای دیگر در
نوبت اقدام قرار دارد .گفتنی است
مراکز درمانی الر ،خنج ،گراش و اوز
طی ماههای گذشته و در دوران اوج
شیوع ویروس کرونا در جنوب استان
فارس عالوه بر پذیرش بیماران چهار
شهرستان ،پذیرای بیماران کرونایی
از شهرستانهای همجوار نیز بوده اند

انتشار سرود «اسطورههای اقتدار»

توسط کانون فرهنگی هنری آدینه الرستان

مدیر ستاد کانونهای فرهنگی
هنری مساجد جنوب فارس ،گفت:
به مناسبت هفته نیروی انتظامی،
نماهنگ «اسطورههای اقتدار» توسط
کانون فرهنگی هنری «آدینه»
الرستان منتشر شد که مورد تحسین
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای
فرهنگی هنری مساجد کشور(فهما)
نیز قرار گرفت.
به گزارش میالد الرستان،
«محمدابراهیم اخوت» در گفتوگو
با خبرنگار خبرگزاری شبستان
در الرستان ،گفت :به مناسبت
هفته نیروی انتظامی ،نماهنگ
«اسطورههای اقتدار» توسط گروه
سرود «آدینه» از کانون فرهنگی
هنری «آدینه» الرستان منتشر
شد که مورد تقدیر و تحسین
حجتاالسالم والمسلمین دکتر
ارزانی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی و رییس ستاد هماهنگی
کانونهای فرهنگی هنری مساجد
کشور(فهما) قرار گرفت.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری
مساجد جنوب فارس اضافه کرد:
رییس ستاد هماهنگی کانونهای
فرهنگی هنری مساجد کشور(فهما)
ضمن تحسین سرود «اسطورههای
اقتدار» کانون آدینه الرستان ،این
سرود زیبا و فاخر را فرصتی برای
آشنایی نسل جوان با اُسوههای اقتدار
دانست و با توجه به اینکه یکی از
کارهای کانونهای فرهنگی هنری
مساجد ،سرودهای انقالبی و موسمی
است ،تولید این سرود را اقدامی در
راستای ترویج و نشر ارزشهای نظام

مقدس جمهوری اسالمی عنوان کرد.
وی با اشاره به دستاندرکاران این
اثر ،افزود :نماهنگ اسطورههای
اقتدار توسط گروهی متشکل از
جوانان مسجدی که شعر آن سروده
مجید صادقی و به تهیهکنندگی
حسن امینیان است و گروه سرود
آدینه الرستان آن را اجرا میکند که
عزت ،اقتدار و رحمت نیروی انتظامی
در این سرود متجلی است.
اخوت ادامه داد :تالش این بود که
با بهرهمندی از ابزار هنر ،ضمن
گرامیداشت هفته نیروی انتظامی،
در قاب فعالیت هنریِ مسجدمحور،
وحدت ایران اسالمی را از گذرگاه
هنر و ادبیات به نمایش بگذاریم.
مدیر ستاد کانونهای مساجد جنوب
فارس تصریح کرد :جنوب فارس یکی
از مراکز قوی کشور در بحث تولید
محتوای دیجیتال از جمله فیلم و
کلیپ ،میکس و موتاژ ،سرود و غیره
کانونهای فرهنگی هنری مساجد
است که قریب به اکثر آثار فاخر
سرود آن در شبکههای تلویزیونی
سیما پخش میشود و به صورت
مناسبتی هم ،تولید محتوا انجام
میشود.
وی با اشاره به اسامی کانونهای
فعال حوزه هنری (سرود) در جنوب
فارس ،خاطر نشان کرد :گروههای
سرود «مصباحالهدی»« ،آدینه»
و «سراج» از کانونهای فرهنگی
هنری امام جعفرصادق(ع) ،آدینه و
شهدای الرستان بهصورت حرفهای
و تخصصی در حال تولید محتوای
هنری از جمله سرود هستند.

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
الناس َقدراً َمن َت َر َ
ک ما ً
اَ َ
ال َیعنِیه؛
عظ ُم
ِ
ارجمندترین مردم کسى است که آن چه را که برایش سودى
ندارد رها کند.

ّ
ّ
گ
ل
ت
یک ساعت ذ ت با زعت مام دوران زند ی
نم
رباربی ی کند.

رئیس اداره ورزش الرستان،

خواستار تأمین زمین برای پیستموتورسواری شد
رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان در
این جلسه از شهردار و شورای اسالمی
شهر الر خواست تا با توجه به نبود
پیست تمرینی مناسب و عالقه شدید
موتورسواران به این رشته مفرح ورزشی،
یک مکان تمرینی مناسب در محدوده
شهرستان به موتورسواران الرستانی
اختصاص پیدا کند.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان
الرستان ،به مناسبت هفته تربیت بدنی
و ورزش ،شهردار و اعضای شورای شهر
و شهرستان با محمدحسن طیبی رئیس
اداره ورزش و جوانان الرستان دیدار و
گفت و گو کردند.
در این نشست محمدحسن طیبی از
حمایت شهردار و شورای شهر به دلیل
توجه ویژه به هیئت های ورزشی،
واگذاری زمین برای احداث  ۴باشگاه
تنیس و ساخت بزرگترین زورخانه کشور

سعدي

و همچنین همکاری در جهت تغییر
کاربری ساختمان اداری اداره ورزش و
جوانان الرستان تقدیر و تشکر کرد.
همچنین رئیس اداره ورزش و جوانان
الرستان در این جلسه از شهردار و شورای
اسالمی شهر الر خواست تا با توجه به
نبود پیست تمرینی مناسب و عالقه شدید
موتورسواران به این رشته مفرح ورزشی،
یک مکان تمرینی مناسب در محدوده

شهرستان به موتورسواران الرستانی
اختصاص پیدا کند.
طیبی در ادامه از همکاری های معاونت
فرهنگی شهرداری الر در جهت برگزاری
جشنواره ها و همایش ها تقدیر و تشکر کرد.
در ادامه شهردار و رئیس شورای شهر
و اعضای شورا حمایت های همه جانبه
خود را از طرح و برنامه های اداره ورزش
و جوانان الرستان اعالم کردند.

راهاندازی «کارگو» یک ضرورت ملموس برای توسعه صادرات استان فارس است
معاون امور اقتصادی استانداری فارس
با تاکید بر اینکه راهاندازی “کارگو” یک
ضرورت ملموس برای توسعه صادرات
فارس است از حمایت کامل استانداری
فارس از سرمایهگذاران این بخش خبر داد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
خبرگزاری تسنیم ،ظفر افشون در نشست
خبری به مناسبت روز ملی صادرات
با تاکید بر اینکه راهاندازی کارگو یک
ضرورت ملموس برای توسعه صادرات
فارس است اظهار داشت :استانداری
فارس آمادگی دارد که در زمینه امور
زیربنایی ،جانمایی و تامین تسهیالت از
سرمایهگذاران این بخش حمایت کند.
وی با بیان اینکه یکی از سرمایهگذاران
بخش خصوصی در شیراز مدتها است
که به دنبال راهاندازی پایانه صادرات در
منطقه ویژه اقتصادی است ولی به دلیل
مشکالت متعدد تاکنون نیمه کاره مانده
است افزود :مجموعه دولت در استان
فارس این آمادگی را دارد که با حمایت

 .۱میزان مرگ و میر ناشی از کرونا افزایش
نیافته است

برخی معتقدند که تعداد موارد ابتال به
ویروس کرونا به میزان قابل توجهی
افزایش یافته ،بدون آنکه میزان مرگ
و میر ناشی از آن افزایش یافته باشد؛
همانطور که در ایاالت متحده آمریکا
اتفاق افتاده است .اما این ادعا درست
نیست؛ زیرا دلیل افزایش تعداد مبتالیان
جدید و کاهش میزان مرگ و میر یا ثبات
آن ،افزایش تعداد آزمایشها در مقایسه با
تعداد آن در ابتدای همه گیری است و این
موضوع به این معنی است که مسئوالن
بهداشتی به توانایی بیشتری برای رصد
و درمان ناقالن ویروس دست یافته اند.
بر این اساس ،ویروس از نظر «مرگ و
میر» و خطری که برای سالمتی ایجاد
میکند تغییری نکرده است ،بلکه تعداد
معایناتی که برای افراد حتی بدون عالمت
انجام میشود افزایش یافته و این همان
چیزی است که توسط سازمان بهداشت
جهانی توصیه شده است.

 .۲ویروس آنقدرها هم که گفته میشود
کشنده نیست

ویروس کرونا آنقدرها هم که گفته میشود
کشنده نیست و در مورد آن اغراق شده
است! .این نظر نادرست است؛ زیرا تعداد
زیادی از مرگ و میرها نادیده گرفته شده
است .محققان میگویند تخمین میزان
مرگ و میر ناشی از ویروس کار آسانی
نیست ،خصوصاً اینکه همه گیری هنوز
تمام نشده است و تحوالت همچنان روز

ابومح ّمد ُمشرفالدین (شرف الدين) ُمصلِح بن
عبداهلل بن مش ّرف السعدي الشيرازي ،ملقب به
ملكالكالم و افصح المتكلمين ،بيشك يكي از
بزرگترين شاعران ايران و جهان است.
در حدود سال  606هجري در شيراز چشم به
جهان گشود .در خانداني كه همه از «عالمان دين»
بودند ،در كودكي يتيم شد.

شبتاب

مگر دیده باشی هک رد باغ و راغ

گف
یکی تش :ای کرمک شب فروز
تش
ببین کآ ی کرمک خاکزاد

بتابد هب شب کرمکی چون چراغ

هچ بودت هک بیرون نیایی هب روز؟
جواب از سر روشنایی هچ داد

هک من روز و شب جز هب صحرا نیم

بوستان

ولی شیپ خورشید پیدا نیم

ادامه مهربانیها در گراش
زیربنایی و تسهیالتی یا این طرح مذکور
را تکمیل کند یا در جوار فرودگاههای
بینالمللی فارس در شهرستانهای شیراز،
المرد ،الر و جهرم یک کارگو احداث کند.
افشون ،با بیان اینکه دهها و صدها شرکت
تولیدی در فارس ،توانایی صادرات دارند
اما مشکالت موجود رمق آنها را گرفته
است که با رفع این مشکالت باید راه را
برای تولید و صادرات آنها هموار کنیم،

عنوان کرد :اگر دیپلماسی کشور با تمام
وجود در خدمت صادرات غیرنفتی قرار
گیرد عالوه بر جهش تولید ،واحدهای
راکد و نیمهتعطیل نیز با حداکثر ظرفیت
شروع به فعالیت میکنند.
وی بیان کرد :ما در اکثر کشورهای جهان
دارای سفارتخانه هستیم که باید از این
ظرفیت برای توسعه صادرات و بازاریابی
محصوالت ایرانی استفاده کرد.

باورهای اشتباه درباره کرونا که جان شما را به خطر میاندازد

در روزهایی که جوالن کرونا در کشور
شدت گرفته است ،مرور بعضی باورهای
غلط در مورد روشهای انتقال این
بیماری ،ما را در مراقبت صحیح از خود
کمک خواهد کرد.
فرضیات زیادی در مورد کووید  ١٩وجود
دارد؛ ضروری است بدانیم چه گفتههایی
در مورد این ویروس درست است و چه
چیزهایی نادرست .وب سایت «Medical
 »News Todayدر گزارشی  ۱۰باور غلط را
درباره ویروس کرونا برشمرده است که در
ادامه با آنها آشنا میشوید:

ادب و هنر

به روز اتفاق میافتد.

 .۳کرونا یک آنفلونزای عادی است

کرونا فقط یک آنفلوانزای عادی نیست؛
کارشناسان میگویند آنفلوانزا و کرونا با
هم تفاوت زیادی دارند .کسانی که به
آنفلوانزای فصلی مبتال میشوند ،بر عکس
مبتالیان به کرونا ،نیازی به بستری شدن
در بیمارستان ندارند.
بسیاری از کسانی که از ویروس کرونا
بهبود یافته اند ،تبعات مزمنی از جمله
مشکالت تنفسی ،اختالل در حس بویایی
و موارد دیگر را گزارش کرده اند که
تاکنون همراه آنهاست ،این بدان معنی
است که بیماری به همین سادگی که
تصور میکنیم ،نیست.
 .۴به مصونیت گله ای نزدیک شده ایم

برخی معتقدند ما به مصونیت عمومی یا به
اصطالح «مصونیت گله ای» نزدیک شده
ایم ،به این معنی که بیشتر افراد به ویروس
آلوده شده ،بهبود یافته و مصونیت پیدا کرده
اند اما این درست نیست ،زیرا دسترسی به
این ایمنی مستلزم آن است که نزدیک به
 ۷۰درصد افراد آلوده شده و بهبود پیدا
کنند تا مصونیت گلهای حاصل شود؛ یعنی
در کشوری مانند ایاالت متحده باید تقریبا
 ۲۰۰میلیون نفر مبتال شده باشند.

 .۵فاصله گذاری اجتماعی منجر به تضعیف
سیستم ایمنی بدن میشود!

استفاده از اصل فاصله اجتماعی منجر به
تضعیف سیستم ایمنی بدن ما میشود؛
این باور هم صحیح نیست .اجتناب از افراد
بیمار یا مشکوک به بیماری اقدامی است
که بشر از قرنها پیش انجام داده است.
سیستم ایمنی بدن ما با شرایطی که در
آن قرار داریم سازگار میشود تا آماده
انجام وظیفه خود باشد؛ بنابراین به دلیل
آنکه با افراد زیادی در ارتباط نیستیم،
سالمتی ما تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.

 .۶امواج شبکه ارتباطات نسل پنجم باعث
افزایش شیوع ویروس میشود

در یک تئوری توطئه ،برخی میگویند
که امواج و فرکانسهای شبکه ارتباطات
نسل پنجم باعث افزایش شیوع ویروس
میشود ،در حالیکه این نظریه توسط هیچ

نهاد تحقیقاتی یا علمی صادر نشده است
و فقط توسط تریبونها و طرفداران نظریه
توطئه شایع شده است.

 .۷ضرر استفاده از ماسک بیشتر از فایده آن
است

برخی از افراد ابراز میکنند که ضرر ماسک
بیش از فایده آن است اما متخصصان
بهداشت توصیه میکنند که همیشه از آن
استفاده کنید زیرا تأثیر آن در مهار شیوع
ویروس تأیید شده و همین مزیت است
که باعث میشود جراحان برای محافظت
از بیمار از ماسک استفاد کنند.

 .۸علم پزشکی میتواند بیماری کووید  ۱۹را
درمان کند

هشتمین باور اشتباه این است که علم
پزشکی در حال حاضر میتواند بیماری
« »۱۹-Covidرا درمان کند که این نیز
نادرست است؛ زیرا کاری که پزشکان در
حال حاضر انجام میدهند استفاده از
داروهای مختص بیماریهای دیگر است
و تمام درمانها موقتی بوده و منتظر
هستند تا آزمایشهای بالینی برای درمان
ویروس کرونا به نتیجه برسد.

 .۹شرکتهای بزرگ دارویی نمیخواهند
واکسن کرونا را توزیع کنند

باور نادرست دیگر این است که
شرکتهای بزرگ علی رغم موفقیت در
ساخت واکسن کرونا ،نمیخواهند آن
را توزیع و تزریق کنند؛ غافل از آنکه
آزمایشات بالینی مدت زیادی طول
میکشد؛ زیرا باید از بروز هرگونه عوارض
احتمالی واکسن یا دارو جلوگیری شود.

 .۱۰داروی «استروئید» ،داروی مؤثر برای
مقابله با ویروس کرونا

آخرین باور اشتباه اینکه برخی داروی
«استروئید» را به عنوان داروی صددرصد
مؤثر در مقابله ویروس معرفی میکنند
که این نیز غلط است .پزشکان تأیید
میکنند که این درمان تاکنون نتایج
دلگرم کنندهای را داشته است ،اما اثر
بخشی آن هنوز به مطالعات بیشتری نیاز
دارد .آنچه ما تا این لحظه در مورد این
بیماری و راههای مقابله با آن میدانیم،
هنوز محدود است.

به گزارش میالد الرستان به نقل
از خبرگزاری صدا و سیما ،احسان
حسین شیری مسئول کانون
خادم یاران رضوی شهرستان
گراش ،گفت ۱۰۰ :بسته کمک
مومنانه به ارزش  ۳۰میلیون
تومان توسط کانون خادم یاران
آستان قدس رضوی شهرستان
گراش بین نیازمندان توزیع شد.
وی افزود :این بستهها شامل
برنج ،روغن ،ماکارونی ،رب گوجه

و حبوبات است که برای تهیه
آنها  ۳۰میلیون تومان هزینه
شده است.

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

مدیرکل کمیته امداد استان فارس،
از جذب  ۲هزار و  ۱۸۰میلیارد ریال
تسهیالت اشتغال برای مددجویان
تحت حمایت این استان خبر داد.
به گزارش میالدالرستان ،محمد
بذرافشان ،در گفتوگو با خبرنگار
تسنیم  ،با بیان اینکه اینکه تاکنون
 2هزار و  180میلیارد ریال
تسهیالت اشتغال برای مددجویان
استان جذب شده است اظهار
داشت :از این میزان  190میلیارد
ریال از محل صندوق قرضالحسنه
امداد والیت و  84میلیارد ریال نیز
از محل اعتبارات اشتغال پایدار
روستایی و مناطق عشایری و از
محل بند ب تبصره  16قانون
بودجه مبلغ یک هزار و 855
میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی افزود :در این مدت 6492
طرح اشتغال ایجاد شده است که از
این تعداد  3204طرح اشتغال برای
زنان و  3288طرح اشتغال نیز برای
مردان بوده است.
بذرافشان با اشاره به طرحهای
ایجاد شده خاطرنشان کرد :از
تعداد  6492طرح ایجاد شده،
 1564مورد در زمینه مشاغل

خانگی و  4928مورد نیز در زمینه
خوداشتغالی بوده که برای 7271
نفر ایجاد شغل شده است.
مدیرکل امداد استان فارس با بیان
اینکه وامهای اشتغال بر اساس
محل سکونت مجری طرح داده
میشود گفت :در مدت مذکور
 2425طرح شهری با اعتبار 783
میلیارد و  245میلیون ریال و
 4067طرح روستایی نیز با اعتبار
یک هزار و  389میلیارد و 280
میلیون ریال ایجاد شده است.
وی در خصوص نوع مشاغل
ایجاد شده در این مدت گفت:
 3030طرح در مشاغل خدماتی،
 2427مورد دامپروری538 ،
مورد صنایعدستی و  497مورد
کشاورزی ایجاد شده است.

