
معاون توسعه وزیر راه و شهرسازی  
بزرگ  ۳۵پروژه  اینکه   بیان  با 
حال  در  فارس  استان  در  راهداری 
ظرفیت  از  گفت:  است،  انجام 
ریزی  برنامه  با  الرستان  فرودگاه 

باید استفاده نمود.
آئین  الرستان،  میالد  گزارش  به 
راه  کل  مدیران  معارفه  و  تکریم 
حضور  با  الرستان  شهرسازی  و 
توسعه،  معاون  ترکی  نعمت اهلل 
مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و 
شهرسازی، نماینده مردم در مجلس 
و  استاندار  معاون  اسالمی،  شورای 
فرمانداران  الرستان،  ویژه  فرماندار 
امام  فارس،  جنوب  شهرستان های 
ادارات  مسووالن  الرستان،  جمعه 
سالن  محل  در  رسانه  اصحاب  و 
فرمانداری  امامی  شهید  اجتماعات 

ویژه الرستان برگزار شد.
توسعه  معاون  مراسم،  این  در 
راه  وزارت  انسانی  منابع  و  مدیریت 

باید پیشران ها و ظرفیت ها در نظر 
استان  گرفته شود، تصریح کرد: در 
منطقه  پیشران  نخستین  فارس 
جنوب فارس بحث راه و پس از آن 
آن  به  باید  که  است  عمرانی  بحث 

توجه کرد.
این مسوول، با بیان اینکه در جایی 
فرودگاه  دارای  که  الرستان  نظیر 
باید  که  دارد  بزرگی  ظرفیت  است، 
با برنامه ریزی از آن بهره برد، خاطر 
نشان کرد: در حوزه جاده ای بنا به 
استان  چهارمین  فارس  استان  آمار 
و  است  پهناوری  لحاظ  از  کشور 
پروژه  استان ۳۵  این  اکنون در  هم 
اجراست  حال  در  راه سازی  بزرگ 
های  پروژه  از  بیش  مقدار  این  که 

مجموع ۷ استان کشور است.
فارس  استان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
زیادی است که  باستانی  آثار  دارای 
از آن می توان به عنون یک ظرفیت 
بزرگ قلمداد کرد، ادامه داد: عالوه 

معاون توسعه وزیر راه و شهرسازی 
حجم  به  توجه  با  اینکه  بیان  با 
حال  در  وزارتخانه  ساختار  و  کارها 
حاضر مدیرکل می تواند پپگیر یک 
تمام  به  تواند  نمی  و  باشد  موضوع 
نقل  و  حمل  گفت:  برسد،  کارها 
ریل و هوایی  خود دارای یک حجم 
باالی فعالیتی است که نیازمند یک 

ساختار جداگانه است.
پیشنهاد  اینکه  بر  تأکید  با  ترکی 
تجدید نظر در ساختار وزارت راه را 
داریم، بیان کرد: قبال توزیع مسکن 
می  صورت  مسکن  وزارت  طریق  از 

از  یکی  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و 
نامتوازن  توسعه  مردم،  دغدغه های 
کرد:  اظهار  است،  کشور  سطح  در 
آمایش  بحث  در  که  مطالعاتی 
دهنده  نشان  داده،  رخ  سرزمینی 
نامتوازن جمعیت در کشور  استقرار 
جمعیت  اغلب  که  ای  بگونه  است 

کشور در غرب کشور حضور دارند.
در  اینکه  بیان  با  ترکی،  نعمت اهلل 
متوازنی  توسعه  است  قرار  اگر  واقع 
نیازمند  گیرد  صورت  کشور  در 
به  نیز  جمعیت  که  هستیم  این 
پراکنده  و  متوازن  نسبت  همان 
خود  توازن  عدم  این  افزود:  باشد، 
آورد  خواهد  وجود  به  را  مشکالتی 
سرزمینی  آمایش  اساس  بر  باید  و 
به صورت متوازن عمل کنیم و برای 
باید  برسیم  خود  اهداف  به  اینکه 

پیشران هایی را مدنظر قرار دهیم.
معاون توسعه وزیر راه و شهرسازی، 
فارس  استان  در  اینکه  بر  تأکید  با 

بر این صادرات محصوالت می تواند 
بیشتر  چه  هر  پیشرفت  موجب 

استان فارس شود.
فارس  استان  اینکه  بیان  با  ترکی 
است  کشور  تردد  پر  استان   ۵ جز 
که ده درصد راه های کشور در این 
یادآور شد: حمل  استان واقع شده، 
مهمی  نقش  تواند  می  ریلی  نقل  و 
که  باشد  داشته  منطقه  توسعه  در 
را  مهم  این  پیگیری  با  داریم  سعی 

به نتیجه برسانیم.
و  راه  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  فعالیتی،  بدلیل حجم  شهرسازی 
دارد،  فعالیت  وزارتخانه  سه  اندازه 
عنوان کرد: این یک مشکل است و 
اگر  و  است  ساختار  اصالح  نیازمند 
برای  کامل  ساختار  یک  باشد  قرار 
باید  یا  شود  معین  وزارتخانه  یک 
بصورت سلسله مراتبی باشد یا باید 
ها  فعالیت  که  باشد  داشته  مدلی 

مشخص و معین باشد.

و  راه  حوزه  تجمیع  اگر  اما  گرفت 
شاید  گرفت  نمی  صورت  مسکن 
نگران  صورت  بدین  مسکن  اوضاع 

کننده نبود.
معاون توسعه وزیر راه و شهرسازی، 
انتصاب  بحث  در  اینکه  به  اشاره  با 
اتفاقات  این  دقت  با  شده  سعی 
اساس  بر  انتصاب ها  و  بخورد  رقم 
کرد:  اضافه  باشد،  ساالری  شایسته 
افرادی که در مجموعه وزارت راه و 
شهرسازی تالش و کوشش کرده اند 
را جایجا کرده ایم تا از خدمات افراد 

در مناطق بهره برده شود.
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گالیه معاون بهداشتی 
علوم پزشکی الرستان، از 

مراسم عروسی
 در روستاها
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۳۱۰ برنامه به مناسبت هفته 
بسیج دانش آموزی در 
الرستان برگزار می شود

پاسخ آزمایش کرونای 
مسافران پروازهای 

خارجی در فرودگاه 
الرستان مورد تایید است
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اعتمادپور: ۸۳۰ کیلومتر گازرسانی در الرستان 
در دست اجراست
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برای رشد میل به فرزند آوری در بیین زوج های 
جوان، برنامه ریزی شود

افزایش ۹درصدی حیات 
 وحش منطقه حفاظت 
 شده»هرمود« الرستان
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حسین زاده: کمبود نیروی انسانی اداره کل راه 
الرستان، مرتفع گردد

یک کرونایی بهبودیافته 
تا چه زمانی ناقل است؟

6

اهم درخواست های امام جمعه ، نماینده و فرماندار ویژه الرستان
از دکتر ترکی، معاون وزیر راه و شهرسازی 

• احداث راه آهن شیراز- 
جهرم- الرستان- بندرعباس 
جاده  دوم  باند  اتمام   •
 - -الرستان  جهرم  اصلی 
بندرعباس ومحور الرستان- 

بستک 
ایجاد  مصوبه  اجرای   •
اداره کل راهداری و حمل 

و نقل جاده ای الرستان
فنی  کل  اداره  تاسیس   •
مکانیک  و  خاک  و  آب 

خاک در منطقه

سخني با مدیر کل محترم 
راه و شهرسازي الرستان

فــارس،  الرســتان  بــه  جنابعالــي  ورود 
و  اســالمي  حکومــت  خاســتگاه  اولیــن  
در  مشــروطه  انقــالب  محرکــه  موتــور 
ــري  ــه رهب ــزگان ب ــهر و هرم ــارس و بوش ف
العظمــي حــاج  آیــت اهلل  ســید مجاهــد 
ــه  ــدم گفت ــر مق ــین الري خی سیدعبدالحس
از خداونــد، توفیقــات شــما در خدمــت 
ــد  ــم. هرچن ــه آرزومندی ــردم منطق ــه م ب
ــه  ــام جمع ــه، ام ــع و معارف در جلســه تودی
معظــم، نماینــده مکــّرم و فرمانــدار محتــرم 
و  رأي  یــک  را،  خواســته ها  مهمتریــن 
یکصــدا بیــان فرمودنــد و شــاید تذکــر 
ــا  ــود، ام ــوب ش ــررات محس ــرار مک ــا تک م
ــل آن،  ــب و تکمی ــت مطل ــر اهمی ــه خاط ب
تــذکار خواســته هاي بــه حــق مــردم را 
ایــن روزنامــه مکتــوب مي نماییــم و  در 
ــري و  ــه درخواســت پیگی ــه و مصّران عاجالن

تحقــق آن را داریــم.

آقاي مدیر کل:
1-جــاده الر - شــیراز و الر - بندرعبــاس کــه 
یــک جــاده ملــي و پرخطــر کشــور محســوب 
ــارس  ــتان ف ــه اتصــال  دو اس ــود  نقط مي ش
ــع جــاده  ــر  و در واق ــه یکدیگ ــزگان ب و هرم
ترانزیتــي اتصــال جنــوب بــه شــمال شــمرده 
مي شــود و عمــوم مــردم  منطقــه بــه خاطــر  
خطرآفرینــي، آن را جــاده مــرگ نامگــذاري 
کرده انــد و از 12 جــاده پرخطــر کشــور 

ــام  ــاً تم ــد تقریب ــد. هرچن ــمار مي آی ــه ش ب
قســمت هاي آن بــه مناقصــه رفتــه امــا 
ــه  ــم  ک ــه داری ــي آن فاصل ــق عمل ــا تحق ت
پیگیــري شــما ایــن فاصلــه را تقلیــل خواهــد 

داد.
2-اداره کل  حمــل و نقــل جــاده اي کــه 
آقــاي رئیــس جمهــور همزمــان بــا ایرانشــهر  
ــوس البي گــري  مصــوب کــرده در کــش و ق
ــا  ــد ب ــه بتوانی ــد ک ــد امی ــا مي زن دســت و پ
کمــک مســئولین الرســتان و فــارس نــه 
تنهــا اداره کل حمــل و نقــل بلکــه اداره کل 
فنــي آب و خــاك نیــز کــه نماینــده محتــرم 
الرســتان و خنــج و گــراش و اوز مطــرح 
ــه  ــه گفت ــا ب ــه بن ــراي الرســتان ک ــد ب کردن
ــتحفاظي   ــوزه اس ــابق ح ــاي س ــر کل ه مدی
اداره کل راه و شهرســازي الرســتان از حــوزه 
بزرگتــر  کشــور  اســتان   14 اســتحفاظي 
خرســندي  موجبــات  و  بگیریــد  اســت، 
ــه  ــن چ ــازید. ای ــم س ــردم را فراه ــه م قاطب
جفایــي اســت کــه بــه ایــن مــردم مي شــود 
ــوم  ــردم مظل ــن م ــي ای ــاري و بي کس و بي ی

ــرد؟ ــي نمي ب ــه جای راه ب
۳-مســأله  راه الر - بســتک  نیــز  یکــي 
اســت  منطقــه  ایــن  مهــم   راههــاي  از 
ــش  ــالش و کوش ــق آن، ت ــت تحق ــه جه ک

مي طلبــد. همه جانبــه 
ــدود  ــابقه ح ــه س ــن ک ــأله  راه آه 4-مس
هیجــده ســاله دارد و از زمــان مرحــوم 
اســبق الرســتان( قضیــه  نخبه)نماینــده 
مطــرح بــوده نیــز مي بایــد احیــا شــود 
ــود  ــده ي خ ــوب ش ــح و مص ــیر صحی و مس
را  انحرافــي  مســیر  اجــازه  و  بپیمایــد 

ندهنــد .
ــد  ــي، امی ــراي جنابعال ــت ب ــا آرزي موفقی ب
کــه بتوانیــد مهمــات چهارگانــه را بــه مســیر 
حقیقــي خویــش برســانید و مایــه شــادماني 

و خرســندي مــردم را فراهــم نماییــد.
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مفقود شده

مفقود شده

لول كاليبر 12                 مجوز حمل سالح  ساچمه زني تك 
سالح   شماره  به  تركيه   ساخت  چخماقي   مدل   
80730217 بنام  حسين مرادي قريشي  فرزند علي به 
شماره ملي 5159621431    متولد 1354/09/09 مفقود  

شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مجوز حمل سالح  ساچمه زني 2 لول ته پر كاليبر 12 مدل   
كوسه  ساخت ايران  به شماره سالح  082301383 و شماره 
مجوز   013217400718 بنام  احمد اميري  فرزند محمدبه 
شماره ملي 2572091161    متولد 1360/11/10 مفقود  شده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آموزی  دانش  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
الرستان، از اجرای ۳1۰ برنامه به مناسبت هفته 

بسیج دانش آموزی در الرستان خبر داد.
علی  پاسدار  میالد الرستان، سروان  گزارش  به 
هشتم  از  اینکه  به  اشاره  با  استادزاده  اکبر 
دانش  بسیج  به مدت یک هفته، هفته  آبان ماه 
داشت:  اظهار  است،  شده  نامگذاری  آموزی 
بزرگ  مردانی  حماسه  یادآور  ماه،  آبان  هشتم 
دفاع  دوران  در  پایین  سن  علی رغم  که  است 
آوردند  ارمغان  به  را  بزرگی  افتخارات  مقدس، 
و حماسه آفرین شدند و امروز این شهیدان به 
حق می توانند الگوی نسل امروز دانش آموزان و 

نوجوانان باشند.
اینکه امسال شهادت سیدالشهدای  بیان  با  وی 
قاسم  حاج  شهید  بیت)ع(  اهل  حرم  مدافعان 
سلیمانی، خون تازه ای در رگ های غیرت نسل 
تبلور  بنابراین  ساخته  جاری  امروزی  نوجوان 
نوجوان مومن انقالبی و پای کار را بیش از پیش 
افزود:  کرد،  مشاهده  امروزی  نسل  در  می توان 
به همین جهت هفته بسیج دانش آموزی امسال 
ایجاد معرفت  با هدف  و  باشکوه تر  باید هر چه 
و  آمریکا  از  انزجار  به  نسبت  بیشتر  بینش  و 
معرفی جنایت های آمریکا در حق مردم مظلوم 
اسالم  جهان  خصوص  به  جهان  مستضعف  و 
استکبار  مقاومت،  انقالبی،  آموز  دانش  شعار  با 
بسیج  مقاومت  برگزار شود.فرمانده حوزه  ستیز 
ویژگی های  به  اشاره  با  آموزی الرستان،  دانش 
آموز  دانش  کرد:  تصریح  انقالبی  آموز  دانش 
باید  چرا  بداند  که  است  آموزی  دانش  انقالبی، 
آمریکا  بر  مرگ  بداند  و  بگوید  آمریکا  بر  مرگ 
و  ظهور  باید  وی  زندگی  از  جنبه هایی  چه  در 
بروز داشته باشد و این اهداف با همت مربیان 
در  آموزی  دانش  بسیج  تربیتی  و  بسیجی 
مدارس و در ذیل شجره مقدس بسیج، به برکت 
خدای  به  توکل  با  سلیمانی،  شهید  پاك  خون 
نسل  میان  در  عمیق تر  و  سریع تر  باری تعالی 
نوجوان امروزی رخ خواهد داد و امروز باید بیش 

پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
الرستان، گفت: مراسم عروسی در روستاها با 
جمعیت باال برگزار می شود و متاسفانه شاهد 
شوراهای  و  دهیاران  از  ها  تفاوتی  بی  برخی 
روستا در بعضی از مناطق هستیم.به گزارش 
عمومی  روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده 
اظهارداشت:  یگانه  وحید  الرستان،  درمانی 
در کل  بحرانی  و  به شرایط حساس  توجه  با 
کشور که همه مسئولین درگیر مدیریت این 
داریم  مردم  از  که  انتظاری  هستند،  بیماری 
علوم  دانشکده  مسئولین  با  که  است  این 
و  باشند  داشته  همیاری  و  همکاری  پزشکی 

وگزارش خاصی از ناحیه آنان داده نمی شود 
و مراسم عروسی در روستاها با جشن و شادی 
و پذیرایی همراه است که این کار باعث شیوع 

بیشتر این بیماری شده است.

یا به تصویر کشاندن جنایات آمریکا در منطقه، 
و  آموز  دانش  صدای  با  صوتی  پادکست  تهیه 
قاسم  حاج  شهید  وصیتنامه  از  بخشی  قرائت 

سلیمانی تولیدات را ارسال کنند.
هفته  در  مهم  برنامه  دومین  کرد:  بیان  وی 
دادن  سر  هماهنگ  برنامه  آموزی  دانش  بسیج 
شعار مرگ بر آمریکا و راه اندازی پویش عظیم 
»همه با هم مرگ بر آمریکا« است که با توجه 
به شرایط کرونا و امکان عدم برگزاری تجمع در 
روز 1۳ آبان در همان روز راس ساعت ۹ صبح 
هر دانش آموز می تواند با تهیه فیلم از خود در 
فضای عمومی مانند حیاط، محله و.... با صدای 
رسا مرگ بر آمریکا بگوید و در پویش همه با هم 
پویش  این  آمریکا شرکت کند که در  بر  مرگ 
خالقیت دانش آموزان مانند درست کردن پرچم 
)با رعایت  آمریکا و اسرائیل و آتش زدن آن ها 
مباحث ایمنی (، یا همراه کردن خانواده در این 
ارسال  و  بیفزاید  آنان  امتیاز  به  می تواند  برنامه 
از  باید  آمریکا  پویش  مانند  نیز  برنامه  این  آثار 

منطقه برود خواهد بود.
آموزی  دانش  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
الرستان، با اشاره به اینکه امضای طومار مجازی 
دانش آموزی سومین برنامه مهم در این هفته 
شعار  با  آموزی  دانش  مجازی  طومار  که  است 
آمریکای جنایتکار باید از منطقه برود، بر بستر 
فضای مجازی طراحی می شود، ادامه داد: دانش 
آموزان با ثبت نام، این طومار را امضا می کنند 
و آدرس اینترنتی این طومار در سایت و کانال 

دانش آموز بیست خواهد بود.
وی با اشاره به صدور بیانیه ضدآمریکایی گفت: 
بیانیه ضد امریکایی مجامع علویون و فاطمیون 
مجمع  که  است  مهم  برنامه های  از  دیگر  یکی 
یک  الرستان  شهرستان  فاطمیون  و  علویون 
آمریکا  جنایات  محکومیت  در  محتوایی  بیانیه 
علیه  صهیونیستی  کودك کش  غاصب  رژیم  و 
و  نگارش  جهان  مظلوم  نوجوانان  و  کودکان 

منتشر می کند.استادزاده، همچنین از افتتاحیه 
خبر  عشق«  »نغمه  سرود  مسابقات  معرفی  و 
با هدف هویت دهی،  این مسابقات  داد و گفت: 
تقویت گروه های سرود فعلی و ایجاد گروه های 
بسیج  مقاومت  واحدهای  در  جدید  سرود 
دانش آموزی با موضوعاتی پیرامون دانش آموزی 
در  استکبارستیزی  و  سلیمانی  نسل  انقالبی، 
هفته بسیج دانش آموزی اعالم و افتتاح می شود 
توسط  اولیه  بررسی های  و  از گروه ها  ثبت نام  و 
فرآیند  و  گرفته  صورت  هفته  این  در  مدارس 

مسابقات تا دهه فجر ادامه خواهد داشت.
آموزی  دانش  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
از ظرفیت های  استفاده  اینکه  بیان  با  الرستان، 
برنامه های مهم  از  خوب شبکه شاد یکی دیگر 
می توانند  دانش آموزان  راستا  این  در  که  است 
برای  نماهنگ  و  عکس  متن،  را  خود  محتوای 
کنند  ارسال  بیست  آموز  دانش  کانال  مدیریت 
تا در شبکه شاد استانی منتشر و بازنشر شود، 
هفته  در  مهم  برنامه های  از  دیگر  یکی  افزود: 
بسیج دانش آموزی اجرای برنامه های اختیاری 
است که با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا و بنا 
انجام  الرستان  مدارس  در  کرونایی  شرایط  بر 
سرودهای  اجرای  آن  مهمترین  که  می شود 
مناسبت  به  آموزان  دانش  توسط  خیابانی 
هفته بسیج دانش آموزی است.وی اضافه کرد: 
سپاه  ،فرمانده  جمعه  ائمه  با  دیدار  همچنین 
فرماندهان  نشست  قالب  در  و  فرماندار  ناحیه، 
رعایت  با  محدود  به صورت  مقاومت  واحدهای 
مزار  افشانی  عطر  بهداشتی،  های  پروتکل 
اجرای گروه  به صورت محدود،  شهدای گمنام 
های سرود دانش آموزی به صورت کاروان سیار 
و  ستیزی  استکبار  سرودهای  اجرای  قالب  در 
برگزاری  کتابخوانی،  مسابقه  برگزاری  انقالبی، 
ارسال  برخط،  بصورت  بصیرتی  های  نشست 
آموزان  دانش  و  فرماندهان  به  پیام  و  پیامک 

بسیجی بخشی از برنامه های این ایام است.
نمایشگاه  برگزاری  کرد:  اضافه  استادزاده 
کوهپیمایی  مجازی،  به صورت  ستیزی  استکبار 
یادواره  برگزاری  نمادین،  و  محدود  به صورت 
شهدا به  صورت برخط و یا در قالب طرح آبروی 
محله و معرفی شهدای دانش آموز شهرستان در 
به صورت  و  شهدا  خانواده  با  دیدار  شاد،  شبکه 
محدود، شروع طرح نذر هوشمند)کمک به تهیه 
لوازم کمک آموزشی ،گوشی اندروید و...( فضای 
تیر  میدان  عملی  های  دوره  اجرای  مجازی، 
دانش آموزان بسیجی، اعزام گروههای جهادی 
با ضوابط  برابر  به مناطق محروم  دانش آموزی 
بسیج  مقاومت  واحدهای  بندی  آذیین  ابالغی، 
وحوزه های بسیج دانش آموزی از جمله  دیگر 

برنامه ها در هفته بسیج دانش آموزی است.

نیاز به داشتن پاسخ تست کرونای مورد تایید 
خارجه  وزارت  قبول  مورد  و  بهداشت  وزارت 
فرودگاه  مسافران  ماه  آبان  دهم  از  که  است 
بین المللی آیت اهلل آیت اللهی الرستان مانند 
کالن شهر ها میتواند با مراجعه به آزمایشگاه 
برای تست کرونا اقدام و پاسخ مورد تایید را 

دریافت کنند.
برای  مسافران  این  از  پیش  تا  است  گفتنی 
شهر  کالن  در  صرفا  خود  خارجی  پروازهای 
ها می توانستند جواب مورد تایید تست کرونا 

را تهیه کنند.

فرهنگی   ، پژوهشی   ، آموزشی  اهداف  تحقق 
اعتالی  و  اوز  بهداشت  دانشکده  دانشجویی  و 
در   ، بیشتر  چه  هر  عملکرد  و  کیفی  سطح 
تعامل سازنده با کلیه همکاران موفق و مؤید 

باشید .

امید  به مدت دوماه منصوب میشوید.  فارس 
است با اتکال به خداوند متعال تحت فرامین 
راستای  در  رهبری  معظم  مقام  محتویات  و 
چهارچوب  در  کشورمان  جوانان  پویایی 
موفق  جوان  سفیران  مجمع  های  سیاست 
سفیران  مجموعه  که  است  گفتنی  باشید« 
ترویج  زدایی،و  محرومیت  نگاه  با  جوان 
نیاز  و شناخت  آموزشی  و  مطالعاتی  فرهنگ 
های روز جامعه در سطح شهرستان و بخش 
جوانان مسائل مختلف را بررسی نموده و در 
مناطق  ارشد  مسؤلین  و  ادارات  با  آن  رفع 

همکاری خواهد داشت.

پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
خارجی  های  پرواز  مسافران  گفت:  الرستان، 
الرستان  بین المللی  فرودگاه  از  مشکل  بدون 

سفر کنند.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
بهداشتی درمانی الرستان، یگانه اظهار داشت: 
با تالش های صورت گرفته از جانب دانشکده 
پرواز  متعدد، مشکل مسافران  رایزنی های  و 

های خارجی در الرستان حل شد.
وی تصریح کرد: برای سفر به برخی کشور ها 

از گذشته به این مسئله توجه داشت.
جهت  به  امسال  اینکه  بیان  با  استادزاده، 
محدودیت هایی که به واسطه بیماری کرونا در 
جامعه وجود دارد تمرکز برنامه های هفته بسیج 
با  محتوایی  برنامه های  بیشتر،  آموزی  دانش 
محوریت فضای مجازی است، خاطر نشان کرد: 
بیش از 2۵ عنوان برنامه محتوایی به تعداد ۳1۰ 
برنامه در نظر گرفته شده که مهمترین آنها راه 
اندازی پویش گسترده » آمریکا باید از منطقه 
با هم  اندازی پویش گسترده »همه  راه  برود«، 
دانش  امضای طومار مجازی  آمریکا«،  بر  مرگ 
آموزی ، بیانیه ضد آمریکایی مجامع علویون و 
سرود  مسابقات  معرفی  و  افتتاحیه  فاطمیون، 
سازمان  شاد  کانال  محتوای  تولید  نغمه عشق، 
در  اختیاری  برنامه های  و  آموزی  دانش  بسیج 
گرفتن  نظر  در  با  دانش آموزی  بسیج  هفته 
شرایط و با طبق مصوبات ستاد مقابله با کرونای 

استان از مهمترین برنامه های شاخص است.
منطقه  از  باید  »آمریکا  پویش  برگزاری  وی 
بسیج  هفته  مهم  های  برنامه  از  یکی  برود« 
این پویش  دانش آموزی دانست و عنوان کرد: 
در فضای مجازی و به صورت متمرکز می شود 
مدیریت  به  ارسال  آن  ارسال  های  شیوه  که 
کانال بسیج دانش آموزی استان مرکزی در پیام 
آموز  دانش  کانال  مدیر  به  ارسال  و  رسان شاد 

بیست در پیام رسان »ایتا« به شناسه
  @danesh_amoz_bist  است.

آموزی  دانش  بسیج  مقاومت  حوزه  فرمانده 
الرستان یادآور شد: در این پویش دانش آموزان 
موضوع  با  متن نویسی  بخش های  در  می توانند 
سربازان  به  »پیام   ، آمریکا؟«  بر  مرگ  »چرا 
ستیزی  استکبار  موضوع  با  نقاشی  آمریکایی«، 
و ترسیم جنایات امریکا، نماهنگ با موضوع چرا 
ویژگی های  و  استکبارستیزی  آمریکا،  بر  مرگ 
دانش آموز انقالبی، طراحی اینفوگرافی از بیانات 
حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری و 

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
رضایی  بهزاد  الرستان،  درمانی  بهداشتی 
»ساسان  حکمی  طی  دانشکده  سرپرست 
امانت« را به سمت سرپرست دانشکده بهداشت 

اوز منصوب کرد.
مدرك  بودن  دارا  با  نامبرده  است  گفتنی 
اعضای هیات  از  تغدیه،  علوم  ارشد  کارشناس 
پیش  تا  و  بوده  اوز  بهداشت  دانشکده  علمی 
به عنوان معاون پژوهشی آن دانشکده  این  از 

مشغول به خدمت بوده است.
در بخشی از این ابالغ می خوانیم:

تعهد  مراتب  به  نظر  امانت،  ساسان  مهندس 
جنابعالی  ارزشمند  تجارب  و  توانمندی   ،
دانشکده  سرپرست   « عنوان  به  بدینوسیله 
بهداشت اوز« منصوب می گردید . امید است 
راستای  در  و  متعال  پروردگار  به  اتکال  با 

مجمع  سرپرست  عنوان  به  بیرمی  جوان  یک 
سفیران جوان استان فارس منصوب شد.

میالد  خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به   
الرستان، طی حکمی از سوی دبیر کل مجمع 
سفیران جوان، »سید ابوالفضل زندوی« جوان 
سفیران  مجمع  سرپرست  عنوان  به  بیرمی 

استان فارس منصوب شد.
به   در متن حکم سید عماد هاشمی خطاب 

زندوی آمده است:
شورای  تایید  به  بنا  و  حکم  این  موجب  »به 
مرکزی مجمع سفیران جوان ،جنابعالی را به 
عنوان »سرپرست مجمع سفیران جوان استان 

در برگزاری مراسم مختلف از جمله جشن و 
جمعیت  ترین  کم  با  اینکه  بر  عالوه  عروسی 
برگزار شود، از دادن پذیرایی خودداری شود. 
بر  بیشتری  نظارت  ها  خانواده  افزود:  وی 
و هر  باشند  داشته  آموز خود  دانش  فرزندان 
چند بنده با شرکت حضوری دانش آموزان در 
مدارس در چنین ایامی موافق نیستم ولی در 
پروتکل  مدارس  در  حضور  صورت  در  نهایت 

های بهداشتی را رعایت کنند.
کرد:  تصریح  دانشکده،  بهداشتی  معاون 
از  ها  تفاوتی  بی  برخی  شاهد  متاسفانه 
دهیاران و شوراهای روستا در بعضی از مناطق 
هستیم که نسبت به شیوع بیماری کرونا اقدام 

پاسخ آزمایش کرونای
 مسافران پروازهای خارجی در فرودگاه الرستان مورد تایید است

۳۱۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی در الرستان برگزار می شود

سرپرست دانشکده بهداشت اوز، منصوب شد

جوان بیرمی،
 سرپرست »مجمع سفیران جوان فارس« شد

گالیه معاون بهداشتی علوم پزشکی الرستان، از مراسم عروسی در روستاها

کشف سه دستگاه 
موتورسیکلت قاچاق

 در الرستان
جانشین فرمانده انتظامي استان، از کشف ۳ 
دستگاه موتورسیکلت غیر مجاز به ارزش 1۷ 
میلیارد ریال در شهرستان الرستان خبر داد.

به گزارش میالد الرستان، سردار  یوسف ملک 
زاده، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح 
ارتقاء امنیت اجتماعی، برخورد با موتورسواران 
متخلف به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
گرفت. قرار  الرستان  شهرستان  انتظامي 

وی بیان کرد: با تالش ماموران انتظامي ، ۳ 
صورت  به  که  قاچاق  موتورسیکلت  دستگاه 
غیر مجاز در حال تردد در سطح شهر بودند 
شدند. داده  انتقال  پارکینگ  به  و  توقیف 

جانشین فرمانده انتظامی استان، با بیان اینکه 
قاچاق  های  موتورسیکلت  ارزش  کارشناسان 
برآورد کرده  کشف شده را 1۷ میلیارد ریال 
و  دستگیر  متهم   ۳ رابطه  این  در  گفت:  اند، 

تحویل مرجع قضائي شدند.
***

کشف اموال مسروقه
 پنج میلیاردی

شهرستان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
الرستان از کشف تعداد زیادی اموال مسروقه 

به ارزش ۵ میلیارد ریال خبر داد.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، سرهنگ محمد باقر خلیفه 
منزل  سرقت  فقره  چند  وقوع  پی  در  گفت: 
و  شناسایی  الرستان،  شهرستان  سطح  در 
کار  دستور  در  سارقان  یا  سارق  دستگیری 

مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
پلیس  ماموران  راستا  این  در  افزود:  وی 
پلیسی،  و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  آگاهی 
یک سارق را شناسایی و وی را طی عملیاتی 

غافلگیرانه دستگیر کردند.
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  جانشین 
اظهار داشت: متهم در تحقیقات و  الرستان، 
منزل  سرقت  به  آمده  عمل  به  بازجویی های 
مقادیر  از مخفیگاه وی  بازرسی  و در  اعتراف 
زیادی اموال مسروقه شامل طالجات مسروقه 
کشف  ریال  میلیارد   ۵ ارزش  به  نقد  وجه  و 
متهم  اینکه  بیان  با  خلیفه  کردند.سرهنگ 
پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی 
شد، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده 
طریق  از  را  موضوع  مشکوك،  موارد  هرگونه 

تلفن 11۰ به پلیس اطالع دهند.

افزایش وحوش نسبت به پارسال بوده است، 
پرکردن  ضدعفونی،  پایش،  کرد:  تصریح 
اهلی  احشام  ورود  از  جلوگیری  آبشخورها، 
از  منطقه  حاشیه  های  دام   واکسیناسیون  و 
امنیت وحوش  که  بوده  امسال  مهم  اقدامات 

و افزایش سرشماری را بدنبال داشته است.
چندین  امسال  اینکه  بیان  با  مسوول،  این 
مورد آتش  سوزی رخ داد که هر چند باعث 
از بین رفتن پوشش مرتعی و گیاهی بخشی 
»هرمود«  شده  حفاظت   کم  نظیر  منطقه  از 
الرستان شد، اما با همکاری خوب تشکل ها، 
محیط  بانان  تالش  و  همت  و  محلی  جوامع 
کرد:  اضافه  گرفت،  صورت  حریق  اطفاء 
هزار   21۰ با  هرمود  حفاظت  شده  منطقه 
الرستان  قوچ  زیستگاه  ترین  مهم   هکتار 
مشهور به قوچ مینیاتوری، جبیر، کل و بز و 
پرندگانی نظیر هوبره، انواع پرندگان شکاری، 
شرقی  جنوب  در  غیره  و  وحشی  گربه های 

استان فارس است.

رئیس اداره محیط  زیست الرستان از افزایش 
حفاظت  منطقه  حیات  وحش  ۹درصدی 

 شده»هرمود« الرستان خبر داد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  انصاری  خدانظر 
سرشماری  اینکه  بیان  با  الرستان،  میالد 
پاییزه وحوش منطقه حفاظت  شده »هرمود« 
الرستان به پایان رسیده است، اظهار کرد: این 
و  محیط  بانان  از  نفر   1۳ توسط  سرشماری 
تعداد  و  الرستان  محیط  زیست  اداره  پرسنل 
نهاد به مدت 2  از تشکل  های مردم   نفر   14

روز صورت گرفت.
سرشماری  این  براساس  اینکه  بیان  با  وی 
تعداد قوچ و میش الرستان 111۹ رأس، کل 
و بز۷۷4 رأس و جبیر ۵4۳ رأس است، افزود: 
این در حالی است که این آمار مربوط به ۵۰ 
را  هزار هکتار یعنی حدود 2۵ درصد منطقه 

شامل می شود.
با  الرستان،  محیط  زیست  اداره  رئیس 
درصد   ۹ سرشماری  این  در  اینکه  به  اشاره 

افزایش ۹درصدی حیات  وحش
 منطقه حفاظت  شده»هرمود« الرستان

به گزارش میالد الرستان، نخستین 
منویات  پیگیری  کارگروه  جلسه 
وزارت  از  انقالب  معظم  رهبر 
بهداشت ودرمان در دانشکده علوم 
امام  حضور  با  الرستان  پزشکی 

حجت  شد،  برگزار  دانشکده  این 
خرم  موسوی  والمسلمین  االسالم 
در سخنانی به تبیین اهم مطالبات 
رهبر معظم انقالب پرداخت و گفت: 
باید در مراکز بهداشتی و درمانی به 
نقطه ای برسیم که تنها درد بیمار 
درمانی  مراکز  در  حضور  هنگام  در 

بیماری او باشد.
جهت  ریزی  برنامه  ادامه  در  وی 
بیین  در  آوری  فرزند  به  میل  رشد 
زوج های جوان را از مطالبات مهم 
بر  و  برشمرد  انقالب  معظم  رهبر 
این مهم  برنامه ریزی جهت تحقق 
جانبه  همه  همکاری  برای  و  تاکید 

اعالم آمادگی کرد.

در  الرستان،  خیرین  مجمع  رییس 
ادامه گفت: عدالت محوری و مبارزه 
با ویژه خواری و فساد یکی دیگر از 
است  انقالب  معظم  رهبر  مطالبات 
امکانات  تقسیم  در  است  الزم  که 
درمانی  مجموعه  بین  امتیازات  و 
شهرستان رعایت شود و این عاملی 
و  درمانی  کادر  دلگرمی  جهت 
تقویت نظام اسالمی است و عدالت 
عاملی  فساد  با  مبارزه  و  محوری 
برای وحدت و جلوگیری از تفرقه و 

گسست اجتماعی خواهد بود .
علوم  دانشکده  رییس  ادامه،  در 
پزشکی الرستان و معاونین به بیان 
دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند .

جمعه الرستان برگزار شد.
پیشنهاد  به  که  جلسه  این  در 
حضور  با  و  الرستان  جمعه  امام 
علوم  دانشکده  ریاست  رضایی 
در  معاونین  و  الرستان  پزشکی 

برای رشد میل به فرزند آوری در بیین زوج های جوان، برنامه ریزی شود
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آگهی مناقصه عمومی
شهرداري الر در نظر دارد عمليات اجرای عمليات اجراي نازك كاري ساختمان شهرداري الر 
را با اعتبار  70/887/220/012 ريال، از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا از كليه پيمانكاران دعوت بعمل مي آيد با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد 

مناقصه به آدرس: شهرداری الر واحد امور قراردادها مراجعه نمايند. 
ضمنَا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن:  واحد امور قراردادها 52349490 آماده 

پاسخ گويي مي باشد.
- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 3544361000 ريال بصورت ضمانت نامه بانكی يا فيش 
واريزی نقدی بحساب سپرده 100790329766 بانك شهر - برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه 
انعقاد  به ترتيب ضبط خواهد شد. - در زمان  آنان  انعقاد قرارداد نشوند سپرده  به  حاضر 
نامه  قرارداد 10% مبلغ پيشنهادی  بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت 
و تكميل فرم شناسايي  از جمله سابقه  ارائه مدارك  بديهي است  اخذ  ميگردد. -  بانكی 
پيمانكار  مجموع  در  چنانچه  و  مي باشد  تأثيرگذار  اوليه  ارزيابي  فرآيند  در  و...  پيمانكار 
واجد شرايط الزم تشخيص داده شود پاكت پيشنهاد قيمت مفتوح خواهد شد در غير اين 
بنا به نظر مستند كميسيون پاكت )ج( مفتوح نمي گردد. - آخرين مهلت تسليم  صورت 
پيشنهادات مورخ 99/08/20 است. - تاريخ بازگشايی پاكت ها مورخ 99/08/21 است. - مدت 
اعتبار پيشنهادها سه ماه می باشد. - بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد 
بود و شهرداري در رد يك يا تمام پيشنهادها  مختار ميباشد. - ساير اطالعات و جزئيات 
مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. اسناد مناقصه در ساعت هاي اداري از تاريخ 

99/08/12 تا 99/08/18 تسليم مي گردد.

انتشار نوبت اول: ۹۹/08/0۵                    انتشار  نوبت دوم: ۹۹/08/11

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

آگهی مناقصه عمومی)نوبت دوم(
شهرداري الر در نظر دارد عمليات اجرای رفيوژ وسط و كانيوا و اصالح هندسی معابر سطح شهر  را 
با اعتبار  4/800/000/000 ريال، از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
از كليه پيمانكاران دعوت بعمل مي آيد با توجه به موارد ذيل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: 

شهرداری الر واحد امور قراردادها مراجعه نمايند. 
ضمنَا در صورت نياز به اطالعات بيشتر شماره تلفن:  واحد امور قراردادها 52349490 آماده پاسخ 

گويي مي باشد.
- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 240/000/000 ريال بصورت ضمانت نامه بانكی يا فيش واريزی نقدی 
بحساب سپرده 100790329766 بانك شهر - برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. - در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پيشنهادی  بعنوان 
تسليم  مهلت  آخرين   - ميگردد.  اخذ   بانكی  نامه  ضمانت  بصورت  تعهدات  اجرای  حسن  ضمانت 
اعتبار  بازگشايی پاكت ها مورخ 99/08/21 است. - مدت  تاريخ  پيشنهادات مورخ 99/08/20 است. - 
پيشنهادها سه ماه می باشد. - بديهي است هزينه آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداري در 
رد يك يا تمام پيشنهادها  مختار ميباشد. - ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه 

مندرج است. اسناد مناقصه در ساعت هاي اداري از تاريخ 99/08/12 تا 99/08/18 تسليم مي گردد.

انتشار نوبت اول: ۹۹/08/0۵                    انتشار  نوبت دوم: ۹۹/08/11

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

از سال  اینکه  به  با اشاره  رئیس اداره گاز الرستان، 
در  گاز  انشعاب  فقره  2۱هزار  حدود  تاکنون   ۸4
اظهار  است،  شده  انجام  اطراف  مناطق  و  الرستان 
داشت: ۸۳۰ کیلومتر گازرسانی  در منطقه الرستان 
با  همزمان  اجراست.  دست  در  حاضر  حال  در 
سال۹۹ که از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش 
تولید نام گذاری شده؛ تیم رسانه ای میالد الرستان 
شهرستان  مسئوالن  با  هایی  مصاحبه  تا  شده  آن  بر 
دهمین  دهد.  انجام  منطقه  کنندگان  تولید  نیز  و 
پور،  اعتماد  »محمدحسین  با  تولید  جهش  مصاحبه 
است.  یافته  اختصاص  الرستان«  گاز  اداره  رئیس 
به تشریح آخرین  با میالد الرستان  وی در مصاحبه 
وضعیت پروژه های ملی گازرسانی در منطقه  و نیز 

شبکه گذاری توزیع گاز پرداخته و می گوید:

گاز  شبکه گذاری توزیع را به پایان برد.
از سال ۸4 تاکنون حدود 21 هزار فقره انشعاب 

گاز در الرستان و مناطق اطراف انجام شده است
از  الرستان  در  فارس  استان  گاز  شرکت 
اجرای  و  نموده  گازرسانی  به  شروع   ۸4 سال 
به   ۹1 سال  پایان  تا   ۸4 سال  از  گازرسانی 
فقره   11۹۳۰ و  شبکه  کیلومتر   ۵2۹ متراژ 
انشعاب به مبلغ 11۸۳۳2۳۸۶4۹۷ ریال انجام 
متراژ1۵۳۷   به  کنون  تا   ۹2 سال  از  و  گرفته 
مبلغ  به  انشعاب  فقره  و ۹۰2۹  کیلومتر شبکه 
در  گازرسانی  هزینه  ریال   ۵۰۷4۳۹۰۳۳۰۸۷۵
رشد  که  است  شده  انجام  الرستان  شهرستان 

چشمگیری در این ۸ سال صورت گرفته است.

هزینه  روستاها،   به  رسانی  گاز  الزم  شرط  دو 
به سرانه جمعیتی و  روستای باالی 20 خانوار

 گاز رسانی به روستاها شامل دو قانون است.  
اینکه از آخرین نقطه وجود گاز که قابل  اول 
انتقال باشد تا آخرین نقطه که نیاز به گاز باشد 
کلیه هزینه ها اعم از اجرای شبکه خط انتقال 
،تغذیه وتوزیع و انشعاب و ایستگاه های تقلیل 
فشار مورد نیازمحاسبه می گردد و نسبت به 

سرانه خانوار آن منطقه حساب می شود و بر 
اساس آن امکان گاز رسانی اعالم میگردد. دوم  
اینکه باید تعداد خانوارها بیشتر 2۰ خانوار باشد 
البته در شرایط اول اگر روستای زیر 2۰ خانوار 
بود و در مسیر خط توزیع قرار داشت امکان گاز 
رسانی به آن روستا بررسی و معموال گازرسانی 

نیز انجام میگیرد.

۹۹ روستای الرستان، مشمول گازرسانی نیستند
مجموع  از  شده   ذکر  شرط  دو  اساس  بر 
روستا  1۷۸ روستای شهرستان الرستان ۷۹ 
غیر مشمول  روستا  و ۹۹  گازرسانی  مشمول 
می باشند. در این میان 1۵ روستا گازرسانی 
برند و   بهره می  نعمت  این  از  و  انجام گرفته 
41 روستا در حال اجرای عملیات گاز رسانی 
امکان  و  بررسی  دست  در  روستا   2۳ و  بوده 
از  که  به صنایع  گازرسانی  باشد.  می  سنجی 
مورد  باشد  می  شرکت  این  فعالیتهای  اهم 
؛  ،اوز  الر  های صنعتی  و شهرك  بوده  توجه 
صورت  گازرسانی  کنون  تا   ۹2 سال  از  بیرم 
گرفته که ۳۳ صنعت اعم از صنایع و مرغداری 

تاکنون از نعمت گاز بهره مند شده اند .

قانون اساسی تصمیم گیری خواهد کرد
اسالمی  جمهوری  سیمای  و  2۳-صدا  ماده 
ایران مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی 
نظارت  مرکزی  هیأت  یا  کشور  وزارت  که  را 
تشخیص  ضروری  نگهبان  منتخب  شورای 
و  اعالمیه ها  کلیه  همچنین  و  میدهند، 
شبکه  از  را  انتخابات  به  مربوط  اطالعیه های 
سیمای  جمهوری  و  صدا  محلی  یا  سراسری 

اسالمی ایران، پخش نماید.
قانون  درحدود  انتظامی  24-مأموران  ماده 
موظف به ایجاد نظم و جلوگیری ازهرگونه بی 
صندوقها  وحفاظت  انتخابات  درجریان   نظمی 
حق  وانتظامی  نظامی  میباشند.  نیروهای 
درانتخابات  نظارت  و  اجرائی  امور  در  دخالت 

را ندارند.
ماده 2۵-درموارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا 
نماینده وی برگهای رأی باطل ولی جزء آراء 
مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قید 

و آراء  مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
1-آراء غیر قابل خواندن.

بدست  فروش  و  خرید  طریق  از  که  2-آرائی 
آمده باشد.

شده  ریخته  صندوق  به  سفید  که  ۳-آرائی 
باشد.

ادامه دارد...

ماده 2۰-اخذ رأی درداخل وخارج کشور در یک 
روز انجام میشود و مدت آن 1۰ ساعت است و 

درصورت ضرورت قابل تمدید میباشد.
تبصره 1-تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ 

رأی در سراسر کشور بعهده وزیر کشور است.
 تبصره 2-اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.

وادارات  سازمانها  وزارتخانه ها،  21-کلیه  ماده 
نهادهای  و  بدولت  وابسته  مؤسسات  و  دولتی 
وزارت  درخواست  حسب  که  موظفند  انقالبی 
بخشداران،  و  فرمانداران  استانداران،  کشور،  
خاتمه  تا  را  خود  امکانات  سایر  و  کارکنان 
بدیهی  دهند،  قرار  آنان  اختیار  در  انتخابات 
است مدت همکاری کارکنان  مذکور جزء ایام 

مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
فوق الذکر  وارگانهای  نهادها  تبصره-کلیه 
و  نگهبان  شورای  درخواست  حسب  موظفند 
هیئت های منصوب از جانب آن، کارکنان خود 
را در اختیار آنان  قرار دهند و همچنین وزارت 
بخشداران  و  فرمانداران  استانداران،  کشور، 
آنان  اختیار  در  را  الزم  امکانات  موظفند 

قراردهند.
ماده22ـ انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا همزمان برگزار 
می گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات 
الزم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید 
و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار 
گردد، در هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضای 
واحد، صندوق های مجزا برای هر انتخابات در 

نظر بگیرد. )اصالحی مصوب 1۳۹1/1۰/2۶(
تبصره ـ در صورتی که در اثر موجبات مذکور 
قانون   )1۳1( یکم  و  سی  و  یکصد  اصل  در 
چهار  از  قبل  جمهوری  ریاست  دوره  اساسی 
همزمان  جهت  مجلس  برسد،  پایان  به  سال 
شدن انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا 
چهارچوب  در  اسالمی  شوراهای  دوره  تمدید 

گازرسانی به الر،  خور،  بیرم و لطیفی به اتمام 
رسیده است

به  الرستان،  شهرستان  روستاهای  و  شهرها 
گاز  سراسری  انتقال  خط  از  بودن  دور  دلیل 
متاسفانه تا کنون نتوانسته اند به خوبی از این 
نعمت خدادادی بهره الزم را ببرند ولی با تالش 
های بسیار زیاد شرکت گاز استان و مسئولین 
شهرستان در حال حاضر شهرهای الر، لطیفی؛ 
خور و بیرم از نعمت گاز برخوردار می باشند و 
از طریق خط چهارم سراسری  این گازرسانی 
 )IGAT: Iran Gas Trunk Line(  گاز کشور
بنارویه،  جویم،  انتقال  خط  گیرد.  می  انجام 
عمادشهر و سیمان الرستان )شهر دهکویه و 
گاز  ملی  توسط شرکت  نیز  تابعه(  روستاهای 

ایران در حال اجرا می باشد.

در  اجرا  دست  در  گازرسانی  کیلومتر   8۳0
منطقه الرستان 

در همین راستا شرکت گاز استان فارس اجرای 
های  بخش  روستایی  و  شهری  توزیع  شبکه 
بیرم و مرکزی )شهردهکویه و  بنارویه،  جویم، 
روستاهای کورده، بریز( به متراژ ۸۳۰ کیلومتر 
و 2۹ ایستگاه به مبلغ 1۳۹۰ میلیارد ریال در 
دستور کار خود قرار داده که امید است با یاری 
خدا با توجه به پیشرفت اجرایی خوب در این 
زمینه بتوان تا قبل از اتمام اجرای خط انتقال 

اعتمادپور: 8۳0 کیلومتر گازرسانی در الرستان در دست اجراست قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران)2(
دو شرط مهم گازرسانی به روستاهای الرستان

 پیشرفت

)%(فیزیکی

مبلغ کل پیمان

)میلیاردریال( 

پیمانکار فعالیت ها
 شهرها و روستاهای

در مسیر گازکشی

 نام

محور

40 210  شركت سيف
گستر

 ،اجراي 109 كيلومتر شبكه فوالدي و پلي اتيلن
ايستگاه راه اندازي يك  و  نصب  بر C.G.S خريد ساخت،  متر مكعب   30000  با ظرفيت 

 ساعت
ايستگاه يك  راه اندازي  و  نصب  ساخت،  بر T.B.S خريد  مكعب  متر   5000 ظرفيت   به 

 ساعت
 به ظرفيت 10000 متر مكعب بر ساعت T.B.S خريد ساخت، نصب و راه اندازييك ايستگاه
كاال، تأمين  روش  به  كانديك،  حفاظت  سيستم  راه اندازي  و  نصب  و  ساخت   خريد، 

PC تجهيزات و نصب به صورت توأم

جهادآباد ،  بنارويه)فاز1(:    جويم- 
منصور آباد ،چاه كزی،  فرشته جان

حسن آباد؛ دامچه

 جویم و
بنارویه

25 790 هرگان  به PC اجراي 332 كيلومتر شبكه، به روش تأمين كاال، تجهيزات و نصب به صورت توأم
شهر و روستاهاي محور مذكور

شرفويه،   : بنارويه)فاز2(   جويم-  
مارمه،  آباد  حسن  مارمه،    بختيارويه،  
 هيرم،  كوره،  بيدشهر،  هود،  اسالم آباد،
قالت، گالر، شهرك توحيد، -كهنه اوز

 جویم و
 بنارویه و

اوز

0 320  در مرحله
 تهيه اسناد

مناقصه

CGS/TBS اجراي 142 كيلومتر شبكه و سه دستگاه ايستگاه احمد :كاريان،  )فاز3(  بنارويه   جويم- 
 محمودي، بلغان، الغران، چغان، جالل

آباد، هرم و ده فيش

 جویم و
بنارویه

65 1200  مهندسی و
توسعه گاز

 اجراي 105 كيلومتر خط انتقال 10 اينچ جهت محور جويم و بنارويه
احداث يك دستگاه ايستگاه النچر و يك دستگاه ايستگاه رسيور 

خط انتقال جويم و بنارويه  جویم و
بنارویه

75 826  شركت رويال
گستر ساحل

اجراي 188 كيلومتر شبكه گذاری فلزی  و پلی اتيلن
 با ظرفيت 20000 متر  CGS  خريد، نصب و راه اندازی و اجرای ساختمان يك دستگاه

 مكعب بر ساعت
 TBS خريد، نصب و راه اندازی و اجرای ساختمان 8  ايستگاه

 خريد، نصب و راه اندازی و اجرای ساختمان 4  ايستگاه حفاظت كانديك
    خريد، نصب و راه اندازی و اجرای ساختمان 7 دستگاه صاعقه گير

L.V.B خريد، نصب و راه اندازی و اجرای ساختمان  يك واحد ايستگاه

 عماد شهر )فاز1(:  شهر عمادده شهر 
حسين آباد، خليلي،  روستاهاي   و 
زينا، محمد  شكن،  لب   بشيرآباد، 
كردشير كنگريشه،   ، ديده بان   فداغ، 

و گاوبست

عمادشهر

90 231 هرگان اجراي 98.256 كيلومتر  شبكه گذاری فلزی  و پلی اتيلن
 TBS خريد، نصب و راه اندازی و اجرای ساختمان 1  ايستگاه

خريد، نصب و راه اندازی و اجرای ساختمان  1 ايستگاه حفاظت كانديك

روستاهاي شامل   )2 فاز   عمادشهر) 
صحراي كارگاه  كشي،  تل   آبكوهي، 
خلور، ميان،  ده  كوشكويه،  )باغ(،   باغ 
 دشتي،  زروان، هرمود و حسين آباد از
توابع منطقه صحراي باغ - عمادشهر

عمادشهر

آگهی تغییرات شرکت پیشرو آزما گستر الرستان
آگهی تغییرات شرکت پیشرو آزما گستر الرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳47 و 
شناسه ملی ۱4۰۰۵۰۵۰67۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰7/22 
یافت و ماده مربوطه در  الحاق  به موضوع شرکت موارد ذیل   - : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
طیورو  و  دام  و  کشاورزی  بخش  با  مرتبط  های  فعالیت  کلیه  ارائه  گردید:  اصالح  اساسنامه 
مکانیزاسیون و آب و خاک و صنایع و زراعت و باغبانی و گلخانه ارائه خدمات مرتبط با گیاه 
پزشکی و نهاده ها و محیط زیست، کود و فراورده های غذایی و مبارزه با آفات و بیماری ها ، 
ارائه فعالیت های توسعه ای در بخش کشاورزی اعم از مشاوره و ارائه خدمات فنی و اجرایی و 
مهندسی و اداری مرتبط با شرکت و مدیریتی و برآورد هزینه ی پروژه های کشاورزی ، سرمایه 
گذاری در زمینه کشاورزی و دامپروری، انجام خدمات آزمایشگاهی تحقیقاتی کنترل کیفی آب 
و خاک کشاورزی و دامداری، آب استخر وآشامیدنی ، آزمایش کشاورزی خاک، آب، گیاه، 
کود و توصیه های کودی برای زمین های کشاورزی و امور تحقیقاتی کشاورزی و مطالعه و 
مشاوره در امور مربوط، انجام خدمات آزمایشگاهی مرتبط با کنترل کیفی هوا و محیط زیست، 
محصوالت  سموم  باقیمانده  حدمجاز  استانداردآنالیز  و  شده  گواهی  سالم،  محصوالت  تولید 
کشاورزی ، طراحی و اجرای سیستم های آبیاری و آبرسانی امور مربوط به شبکه های آبیاری و 
آبیاری تحت فشار و مدیریت منابع آب و آبیاری نوین و دفع آبهای سطحی و زیرزمینی و تجهیز 

اراضی پس از اخذ مجوزهای الزم تماما با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الرستان )شناسه آگهی : ۱۰۳۵۳۱۹(

آگهی مزایده
شهرداری بيرم در نظر داردبه موجب مجوز شماره 5/189مورخ 1399/07/19 شورای محترم اسالمی شهر 
نسبت به فروش سهم خود از زمينهای مسكونی وتجاری اراضی واقع در خيابان ساحلی هوا)تفكيكی 

شكفته( طبق شرايط امور مالی شهرداريها به شرح ذيل از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد.

شرايط شركت در مزايده :
1-شركت كنندگان در مزايده بايستی به ازای هر قطعه زمين مورد تقاضا خود سپرده شركت در 
مزايده را كه در جدول فوق قيد گرديده به حساب سيبا 3100001918007 بانك ملی به نام شهرداری 

بيرم واريز نموده ويا ضمانت نامه معتبر بانكی معادل مبلغ سپرده ارايه نمايند.

2-مزايده از قيمت پايه شروع وبه باالترين قيمت اعالم شده متقاضی فروخته می شود .
3-متقاضيان شركت در مزايده می بايست قيمت پيشنهادی خود را همراه فيش واريزی شركت 

در مزايده در پاكت سربسته در مهلت مقرر به دبيرخانه شهرداری تحويل ورسيد دريافت نمايند.
4-مهلت تحويل پيشنهادها تا پايان وقت اداری روز يك شنبه  مورخه 99/08/25 می باشد.

5-برنده اول مزايده می بايست پس از اعالم وابالغ شهرداری نسبت به پرداخت وواريز بهای قطعه 
زمين مورد برنده اقدام نمايد.

6-در صورت انصراف برنده مزايده سپرده آن ها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سپرده  به  مربوط  بانكی  فيش  فاقد  ويا  ،وسفيد  مخدوش  ويا  و-مشروط  مبهم  پيشنهادات  7-به 

شركت در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
8-شهرداری در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.

9-پيشنهادهای قيمت در مورد اشخاص حقيقی بايد به امضا ی فرد پيشهاد دهنده رسيده باشد ودر مورد 
اشخاص حقوقی به امضای صاحبان امضا مجاز تاييد شود)ارايه معرفی نامه از سوی شركت الزامی است (.

10-پرداخت هزينه كارشناسی وآگهی به عهده برنده مزايده می باشد.
به پيشنهادات در مورخه 99/08/26 راس ساعت 12در  11-تشكيل كميسيون مزايده ورسيدگی 

مكان شهرداری برگزار می گردد.
نخواهند  مزايده  در  باشند حق شركت  دولتی  معامالت  در  قانون مداخله  كه مشمول  12-افرادی 
 -52553155 تلفنهای  شماره  با  اداری  ساعات  در  توانند  می  متقاضيان  ضمن  در  داشت. 

52553455- داخلی 7 تماس حاصل فرمايند.
نوبت چاپ اول :1۳۹۹/08/11                  نوبت چاپ دوم:1۳۹۹/08/18

عبداله زارع درنیانی - شهردار بیرم                       م الف :  7863           شناسه آگهی : 1035291

مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه)ریال(مساحت بر مترمربعکاربریشماره قطعهردیف

2۵۰7/۰۰۰/۰۰۰۸7/۵۰۰/۰۰۰مسکونی۱77/۱

2667/۰۰۰/۰۰۰۹۳/۱۰۰/۰۰۰مسکونی277/2

27۳7/۰۰۰/۰۰۰۹۵/۵۵۰/۰۰۰مسکونی۳66

46/2۰2۰/۰۰۰/۰۰۰46/2۰۰/۰۰۰تجاری4۱۱۵
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هرچند در زندگی امروز بشر شکالت به عنوان 
مصرف  لذت بخش  تنقلی  غذایی  ماده  یک 
می شود، با این حال در حدود پنج قرن پیش 
وقتی برای اولین بار از قاره آمریکا خارج شد 

کارآیی متفاوتی داشت.
در واقع کاکائو در میان بومیان قوم آزتک در 
آمریکای جنوبی به عنوان دارو شناخته می شد 
جمله  از  مختلفی  بیماری های  می تواند  که 
دندان  پوسیدگی  یا  قلبی  آنژین  اسهال،  تب، 

را درمان کند.
کاکائو  که  داشتند  اعتقاد  آزتک  بومیان 
»کوتزالکوتل« خدای  از جانب  الهی  اکسیری 
باد و خرد است. شاید به همین دلیل زمانی که 
کارل لینئوس گیاه شناس سوئدی این گیاه را 
کشف کرد نامش را »تئوبراما کاکائو« گذاشت، 
متشکل از دو بخش »تئوس« به معنی خدا و 

»براما« به معنی غذا: »غذای خدایان«

از  کاکائو  شفابخشی  خاصیت  این  اما 
کجا می آید؟ 

نشان  »نیچر«  علمی  نشریه  در  تحقیق  یک 
می دهد که این خاصیت به وجود غلظت باالی 
ترکیباتی  که  بازمی گردد  کاکائو  در  پلی فنول 
آنتی اکسیدان به شمار می روند. این ترکیبات، 
که در میوه و سبزیجات نیز وجود دارند از بدن 
در برابر بیماری های مختلف محافظت می کنند.

دریانوردان اسپانیایی وقتی برای اولین بار در 

شهید آیت اهلل سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی  
شامگاه  در  عشا  و  مغرب  نماز  از  بازگشت  در 
شهادت  به  فرقان  گروه  توسط   ۵۸ آبان  دهم 

در اروپا اما محبوبیت این معجون زمانی شروع 
شد که با شکر و عسل مخلوط شد و به نوشیدنی 
محبوب طبقات باالی جامعه تبدیل شد. مدتی 
بعد در قرن 1۹ این معجون را در قالب تخته ای 
تولید کردند و این شکالتی است که امروزه آن 

را می شناسیم.
فرم  در  کاکائو  دانه های  هرچند  گفت  باید 
ترکیبات  از  زیادی  مقادیر  دارای  خود  طبیعی 
چرخه  در  حال  این  با  هستند،  آنتی اکسیدان 
زیادی  تا حدود  این خواص  پودر  به  تبدیل آن 
از دست می رود تا جایی که کاکائو به شکل دانه 
در مقایسه با پودر سابیده شده آن ده برابر بیشتر 

از ماده تشکیل دهنده فالوانول برخوردار است.
نیتریک فعال در خون  این ماده غلظت اکسید 
مولکول  این  باالی  غلظت  می دهد.  افزایش  را 
امکان  شدن  کم  باعث  ضدالتهابی،  خاصیت  با 
تشکیل لخته های خونی می شود و درنتیجه اثر 

مفیدی بر فشار خون می گذارد.
بریتانیا  هادرزفیلد  دانشگاه  در  محقق  کور  لیام 
که به صورت تخصصی بر تاثیر فالوانول کاکائو 
فالوانول  می گوید  می پردازد  بدن  سالمت  بر 
زیاد  را  مغز  به  خون  جریان  هچنین  کاکائو 
می کند، امری که باعث محفاظت از مغز و بهبود 

کارآیی شناختی آن می شود.
کاکائو می تواند به عضله سازی برای ورزشکاران 
کمک کند. یک مطالعه اخیرا نشان داده است 
فالوانول  با  کاکائو  پودر  گرم   1۵ مصرف  که 
قابل  مقدار  به  را  بدن  عضله سازی  توانایی  باال 

مالحظه ای افزایش می دهد.
تلخ  نوع شکالت  دو  هرچند محققان مصرف هر 
و شیری را مفید دانسته اند، با این حال می گویند 
مصرف شکالت تلخ اولویت دارد. چرا که شکالت های 
تلخ تقریبا همیشه نسبت به شکالت های شیری 

مقدار بیشتری فالنول دارا هستند.
برای مثال در 2۵ گرم شکالت تلخ ۷۵ درصد 
موجود  کاکائو  فالنول  میلی گرم   ۸۰ از  بیش 
است. این در حالی است که مقدار همین ماده 
در شکالت شیری با وزن مشابه حداکثر به 1۰ 

میلی گرم می رسد.

امام خمینی دارای جایگاه ویژه ای بود. از همان 
ایام تحصیل در حوزه ی علمیه به تحقیق، تألیف 
اسالمی  علوم  مختلف  زمینه های  در  تصحیح  و 
چون فقه، اصول، تفسیر، تاریخ و کالم پرداخته 
در  علمی  شهرت  بر  عالوه  حیات  ایام  در  بود. 
داخل کشور، در دانشگاه األزهر مصر هم شهرت 
عربی  زبان  به  متعدد  مقاله های  چاپ  داشت. 
مجالت  در  طباطبایی  قاضی  سیدمحمدعلی  از 
و  المواهب  العرفان،  چون  اسالم  جهان  معتبر 
ایشان  بلند  جایگاه  نشان دهنده  االسالم  رساله 

است.
اجتهاد،  در  متعددی  اجازات  شد  موفق  او 
کند.  دریافت  شرعیه  امور  در  وکالت  و  روایت 
محمد  سید  تهرانی،  آقابزرگ  شیخ  عظام  آیات 
حجت کوه کمری، سید صدرالدین صدر، محمد 
حسین کاشف الغطاء، سید محسن حکیم، سید 
نجفی،  مرعشی  شهاب الدین  خویی،  ابوالقاسم 
حسین  محمد  سید  و  شاهرودی  محمود  سید 

طباطبایی به او اجازه اجتهاد دادند.

رسیدند  کنونی  مکزیک  حوالی  به   1۵1۸ سال 
شدند  آزتک  قوم  پایتخت  نتوچیتالن  وارد  و 
مشاهده کردند که مردم محلی نوشیدنی تلخی 
به نام شیکالتل »Chikolatl« را می نوشند. این 
نوشیدنی در واقع حاوی همان دانه های بوداده و 
خردشده شده کاکائو بود که با ادویه جات محلی 

جوشانده شده بود.
این  از  چندان  ابتدا  در  اسپانیایی ها  هرچند 
نوشیدنی خوششان نیامد، با این حال زمانی که 
روزی  آزتک ها  پادشاه  دوم  موکتزومای  دیدند 
آن  درباره  می نوشد  معجون  این  از  فنجان   ۵۰

کنجکاو شدند و آن را به اروپا آوردند.

رسید و اولین شهید محراب انقالب لقب گرفت.
وی در عرصه علمی جایگاه ممتازی داشت و نزد 
اساتیدی چون آیت اهلل حکیم، کاشف الغطاء و 

پرواز یک هواپیما و اوج گیری اش در هوا همیشه 
از سواالتی بوده که ذهن همه مان را درگیر کرده 

است.
جسم  بلندشدن  در  که  ماجراهایی  همه  توضیح 
اتفاق  زمین  روی  از  هواپیما  مثل  سنگینی 
می افتد، مفصل و پیچیده است ولی اگر بخواهیم 
اول  باید  بگوییم  درباره اش  سریع  و  خیلی کوتاه 
پنجره  از  همیشه  که  بخشی  همان  سراغ  برویم 

دقت  اگر  بال!  یعنی  می شود؛  دیده  هواپیما 
کرده باشید هواپیما قبل از بلندشدن چنددقیقه ای 
هواپیما  که  زمان  این  در  می زند.  دور  زمین  روی 
درحال حرکت است، جریان هوا در باال و پایین بال 
حرکت می کند و از آن جایی که مساحت روی بال 
بیش از زیر بال است سرعت هوا از روی بال بیشتر 
فیزیک  قوانین  از  یکی  براساس  است.  بال  زیر  از 
باعث  بال  بیشتر هوا در قسمت روی  این سرعت 

می شود فشار درون آن کم و فشار زیر بال بیشتر 
نیرویی  که  است  چیزی  همان  فشار  این  بشود. 
غلبه  زمین  جاذبه  بر  می تواند  که  می کند  ایجاد 
کند و هواپیما را به سمت باال ببرد. برای این که 
بفهمید زیر بال هواپیما چه اتفاقی رخ می دهد، 
ایستاده اید  راه آهن  ایستگاه  یک  در  کنید  تجسم 
و قطار با سرعت از کنار شما رد می شود. در این 
حسی  می گذرد  شما  کنار  از  قطار  وقتی  هنگام 
که  دارد  وجود  جاروبرقی  هوای  مکش  همانند 
جریان  یک  این  می کشد.  خود  سمت  به  را  شما 
دقیقا  و  می کنید  احساسش  که  هواست  حلقوی 
با  اما  می دهد  رخ  هم  هواپیما  در  حالت  همین 
موتور  متفاوت تر.  کمی  شرایط  و  بیشتر  شدت 
هواپیما همزمان با تمام این مراحل روشن است و 
درست مثل موتور خودرو کار می کند که سوختی 
انرژی تولید و  مثل بنزین می سوزاند و حرارت و 
انرژی های مورد نیاز قطعات و بخش های مختلف 
را تامین می کند. بعد از بلندشدن هواپیما از روی 
به دست خلبان و کمک خلبان  بقیه ماجرا  زمین 
محور  سه  در  را  هواپیما  خلبان  می شود.  انجام 
مختلف با اهرم هایی که در کابین خلبانی دراختیار 

دارد، حرکت می دهد.
منبع: روزنامه خراسان

هواپیما چطور به پرواز در می آید؟

جذاب ترین خوراکی جهان از کجا آمده و با بدن شما چه می کند؟

برای کاهش آثار مضر پایین آمدن از پله، باید 
ایجاد  زانو  در مفصل  تا 2۵ درجه  زاویه 1۵ 
شود تا ماهیچه ها نیز در تقسیم و تحمل وزن 
نقش داشته باشند و فشار وارده بر مفصل زانو 

را کاهش دهند.
برای  رفتن  باال  بر خالف  پله  از  رفتن  پایین 
مفصل زانو خطرناك است، زیرا هنگام پایین 
رفتن از پله فشار به اضافه وزن بدن بر مفصل 

وارد می شود.
درگیر  ماهیچه  پله  از  باالرفتن  هنگام  ولی 
می شود و وزن بدن را تحمل می کند، بنابراین 

در پایین آمدن از پلکان باید احتیاط کرد.
باالرفتن از پله نه تنها آسیبی به مفصل زانو 
نمی رساند، بلکه با تقویت عضالت مفصل زانو 

باعث کاهش فشار بر این مفصل می شود.

زیاد خوابیدن موجب
 ابتال به آلزایمر می شود.

دانشمندان دریافتند که زیاد خوابیدن ممکن 
است خطر ابتال به زوال عقل را افزایش دهد.

محققان تأکید می کنند، افرادی که ۹ ساعت 
قابل  میزان  به  می خوابند  روز  شبانه  در 
می رسد  نظر  به  هستند.  خطر  در  توجهی 
بی خوابی و خواب طوالنی مدت باعث کاهش 
عملکرد عصبی شناختی می شود که می تواند 

زمینه ساز بیماری آلزایمر یا دمانس باشد.
به گفته دانشمندان، بهترین میزان خواب ۷ 
افراد  سالمتی  به  هم  که  است  ساعت   ۸ تا 
سالمتی  به  آسیب  مانع  هم  می کند،  کمک 

می شود.
***

اهرام ثالثه مصر درابتدای ساخت، به سفیدی 
سنگهای  آنها  درساخت  زیرا  بودند،  برف 
سفیدی استفاده شده بود. این سنگها به مرور 

زمان به شکل کنونی درآمده اند.
***

زنده کردن و شارژ مجدد
 باتری های ماشین 

و  بودید  افتاده  دور  محل  یک  در  شما  اگر 
و هیچ کس در  تمام شد  تان  ماشین  باتری 
اطراف تان نبود،ممکن است که بتوانید باتری 
ماشین تان را با دو عدد قرص آسپرین به طور 
موجود  سالیسیلیک  کنید.اسید  شارژ  موقت 
در آن ،با اسید سولفوریک در باتری ترکیب 
می شود و می تواند یک شارژ موقت به باتری 
دهد تا شما بتوانید خودتان را به نزدیکترین 

تعمیرگاه موجود برسانید.
***

مسواک بزنید کرونا نگیرید
دفع  به  خانه  از  خروج  از  قبل  زدن  مسواك 

کووید 1۹ کمک می کند.
پروفسور مارتین ادی استاد دانشگاه بریستول 
مواد  داشتن  دلیل  به  زدن  مسواك  می گوید 
آنچه در ژل دست وجود  باکتری شبیه  ضد 

دارد، ویروس را از بدن دفع می کند.

درست کردن یک حفره در ماسک که اجازه ی خوردن و نوشیدن را به 
شما دهد شاید راه حل عاقالنه ای برای مواقعی به نظر برسد که می خواهید 
در بیرون غذا بخورید و در عین حال از خودتان مراقبت کنید، اما اثربخشی 
قطره های  می کنید  ایجاد  ماسک  در  بزرگی  سوراخ  وقتی  چون  می دهد.  کاهش  را  ماسک 
تنفسی خود را در هوا پخش می کنید. با این حال کارشناسان می گویند این سوراخ اگر کوچک 
باشد شاید خیلی خطرناك نباشد. به گفته ی آن ها، اگر سوراخ ماسک فقط آنقدری باشد که 
یک نی از آن رد شود، احتماالً بهتر از آن است که اصاًل ماسک نداشته باشید. با این حال به 

خاطر داشته باشید که از این روش صرفاً باید برای این منظور استفاده کنید.

بسیاری از افراد برای رهایی از گرما و رطوبت داخل ماسک و همینطور 
افراد عینکی برای بخار نکردن عینک شان در هنگام استفاده از ماسک به 
از  که  است  این  اصل  در  ماسک  زدن  از  این حرکت دست می زنند. هدف 
دیگران در برابر قطره های تنفسی خود محافظت کنیم و وقتی فقط دهان خود را با ماسک 
تولید می شوند  یا سرفه  قطره هایی که هنگام صحبت  است که جلوی  می پوشانیم درست 
این  با  بینی خود در هوا پخش می کنیم.  از طریق  را  اما قطره های ریزتری  گرفته می شود، 
حال، زدن ماسک تا حدی از خود فردی که ماسک به صورت دارد هم محافظت می کند، و اگر 
هوای فیلتر نشده را طریق بینی خود استنشاق کنید، کاماًل در معرض ویروس های هوابرد 

خواهید بود.

از این روش گاهی در محیط های شلوغ استفاده می شود که صدا به 
صدا نمی رسد و آدم ها تصمیم می گیرند روی توانایی لب خوانی یکدیگر 
حساب باز کنند. از جهت محافظت از دیگران در برابر قطره های تنفسی 
خود، این روش بسیار بدتر از روش قبلی است، چون در این حالت جلوی قطره هایی که هنگام 
صحبت یا سرفه از دهان ما تولید می شوند، گرفته نمی شود. خود فردی که ماسک به صورت 

دارد هم اگر از دهان نفس بکشد کاماًل در معرض بیماری خواهد بود.

است.  بیهوده  کاماًل  حرکت  این  ویروسی،  انتقال  کاهش  جهت  از 
اگر در همین حین ماسک روی زمین بیافتد، آلودگی بیشتری جذب آن 
می شود که ممکن است به صورت شما هم انتقال پیدا کند؛ و اگر ماسک 

تان را باد ببرد، به محیط زیست صدمه وارد خواهد شد.

در  کاماًل  اطرافیانش  و هم  زده  فردی که ماسک  این حالت هم  در 
معرض بیماری خواهند بود. بدتر آنکه با این کار خطر انتقال میکروب های 
روی سطح بیرونی ماسک به دور صورت هم وجود دارد. فرض کنید فردی 
که با او در حال صحبت هستید مبتال به کرونا باشد، در اینصورت ویروس های او روی ماسک 
شما خواهد نشست؛ بنابراین هر بار که ماسک را باال و پایین می کنید، این احتمال دارد که 

ویروس ها را از طریق انگشتان تان به بینی خود انتقال دهید.

خود  تنفس  با  که  است  قطره هایی  انداختن  دام  به  ماسک  کار 
بتواند  را  بیشتری  قدر جلوی قطره های  بیرون می دهید، پس ماسک هر 
شال  و  روسری  مثل  چیز هایی  داشت.  خواهد  بیشتری  اثربخشی  بگیرد، 
گردن می توانند جایگزین قابل قبولی باشند، اما به شرط آنکه جنس مناسبی داشته باشند. 
یا کمتر  میکرون  آن ها 1۰۰  نظر  مورد  زای  بیماری  قطره های  اندازه ی  کارشناسان می گویند 
است و ضخامت هر تار موی انسان ۶۰ میکرون است؛ بنابراین اگر این اندازه را با حفره های 
درون روسری های معمولی مقایسه کنید، فوراً متوجه می شوید که واقعاً مؤثر نیستند. ماسک 
ایده آل ماسکی است که از یک جنس راحت و قابل تنفس )مثاًل نخی( باشد و بهتر آنکه از 
دست کم دو الیه پارچه درست شده باشد. عالوه بر این باید سراغ پارچه هایی بروید که بافت 
متراکم و نه گشادی داشته باشند. ماسک شما احتماالً باید ترکیبی از پارچه های مختلف هم 
باشد، چون به گفته ی کارشناسان، جنس های مختلف پارچه می توانند در تعامل با یکدیگر به 

جلوگیری از ذرات بیماری زا کمک کنند.

قطره ها طراحی  برابر  در  افراد  از  برای محافظت  محافظ های صورت 
برابر  در  شما  از  کند  سرفه  شما  صورت  در  کسی  اگر  بنابراین  شدند، 
قطره های واقعاً بزرگ محافظت خواهند کرد. اما قطره های کوچک تر کماکان 

می توانند از طریق هوا جا به جا شوند و خود را به زیر محافظ برسانند.
این مسأله در مورد قطره هایی که با تنفس خود بیرون می دهید هم صدق می کند. تنها کاری 
از چشم های ما محافظت  این است که  که محافظ های صورت می کنند و ماسک نمی کند 
این  از  از جمله ویروس کرونا می توانند  تنفسی  بعضی ویروس های  آنجایی که  از  می کنند. 
طریق وارد بدن شوند، با استفاده ی همزمان از ماسک و محافظ صورت ممکن است بتوانید 

محافظت بیشتری در برابر ذرات بیماری زا برای خود فراهم کنید.

سوراخ کردن ماسک

پایین کشیدن ماسک تا زیر بینی

باال آوردن ماسک تا زیر بینی

آویزان کردن ماسک از یک گوش

پایین کشیدن ماسک تا زیر چانه

نامناسب بودن جنس ماسک

محافظ صورت

هرگز درباره
 ماسک هایتان
 این اشتباهات 

خطرناک را نکنید
منبع : سالمت نیوز

رایج ترین اشتباهات در استفاده از ماسک

... ::: هشدار :::...

حتما قبل از دور انداختن ماسک 
بندهای آن را پاره کنید 

فعاالن محیط زیست از مردم درخواست کردند، 
بند ماسک را پاره کنید و بعد دور بیاندازید.

و  طبیعت  در  شده  رها  ماسک های  وضعیت 
است  بحرانی  چنان  آن،  در  حیوانات  گرفتاری 
و محیط زیست در  فعاالن حقوق حیوانات  که 

کمپین ها از مردم درخواست می کنند که قبل از 
دور انداختن ماسک های خود حتما بند های آن 
را بُبرند تا حیوانی در آن گرفتار و زجرکش نشود.

سالروز شهادت اولین شهید محراب

آیا باال و پایین رفتن 
از پله ضرر دارد؟

...::: دانستني ها:::...

تصحیح برگه خود
داشتم  بار  یک  می گفت:  دانشگاه  استاد  یک   
برگه های امتحان را تصحیح می کردم. به برگه ای 
رسیدم که نام و نام خانوادگی نداشت. با خودم 
گفتم ایرادی ندارد، بعید است که بیش از یک 

برگه نام نداشته باشد. از تطابق برگه ها با لیست 
دانشجویان صاحبش را پیدا می کنم.

 تصحیح کردم و 1۷/۵ گرفت. احساس کردم زیاد 
است. کمتر پیش می آید کسی از من این نمره 

را بگیرد. دوباره تصحیح کردم 1۵ گرفت. 
تطابق  دانشجویان  لیست  با  شد.  تمام  برگه ها 
تازه  بود.  نمانده  دانشجویی  هیچ  اما  دادم 

بودم  نوشته  خودم  که  را  آزمون  کلید  فهمیدم 
تصحیح کردم.

فرزندمان  و  همسر  به  نسبت  ما  گاهی  آری،   
و  خودمان  به  نسبت  تا  هستیم  سخت گیرتر 
کنیم  تصحیح  را  خودمان  اگر  وقت ها  بعضی 
مي کنیم،  فکر  که  خوبي  آن  به  مي بینیم 

نیستیم.

شهید رضا قشقایی

و  متدین  ای  خانواده  در  قشقایی  رضا  شهید 
سخت کوش متولد شد. دوران زندگی اش را 
با درس و  با کارگری آغاز کرد. همزمان  ابتدا 

آنها  نبود.  هرگز یک رابطه ی رئیس و مرئوس 
خیلی راحت و بی تکلف با هم کار می کردند.

قشقایی  رضا  وقتی  روشن  احمدی  مصطفی   
برادر  به پدرش معرفی کرد، گفت: »من که  را 
داداش  بعد  به  این  از  رضا  داداش  این  نداشتم، 
منه، همون طور که با من راحت هستید، از این 

به بعد با آقا رضا هم راحت باشید.«
سرانجام همزمان با شهید احمدی روشن، مورد 
سوء قصد قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد.

مسجدشان  بسیج  پایگاه  فرهنگی  مسئول  کار، 
بود. و در نهایت کارمند سازمان انرژی اتمی شد. 
پس از آشنایی با شهید مصطفی احمدی روشن، 

فصل جدیدی از زندگی اش رقم خورد.
رابطه ای که بین او و شهید احمدی روشن بود، 

برگی از زندگینامه شهید هسته ای ایران اسالمی )۵(
های  ويژگی  با  كه  دانشمندانی  هستند.  اسالمی  ايران  مظلوميت  سند  ايران،  ای  هسته  دانشمند  شهدای 
گام  كشور  ای  هسته  چرخه  داشتن  نگه  زنده  مسير  در  مستمر  های  تالش  و  هماهنگ  اهداف  مشترك، 
برداشتند. اولين ويژگی مشترك اين شهيدان، وطن پرستی بود. آنان به رغم تهديدهايی كه می شدند، تا 
زمانی كه جانشان را فدا كردند و بزرگ ترين دارايی شان را در اين راه تقديم كردند، به وظيفه خود به بهترين 
شكل عمل كردند. دومين ويژگی بارز اين شهيدان، تعهد و مسئوليت پذيری آنان بود. همه اين افراد تا پای 
جان، پای مسئوليتی كه به آنها محول شد، از هيچ كوششی دريغ نكردند و تا لحظه آخر ماندند و كار كردند 
و به پيشرفت علم و تكنولوژی اين كشور كمك كردند. سومين ويژگی مشترك اين شهيدان، خصيصه بارز 
تسلط بر علمشان بود، تمام آنها از دانشگاه های كشورهای پيشرفته دنيا پيشنهاد داشتند، اما به خاطر عشق 
و عالقه به وطن اين پيشنهادها را رد كردند و ترجيح دادند كه از تخصص خود برای كشورشان استفاده كنند.
ويژگی چهارم اين شهيدان كه ويژگی بارز و علت شهادت آنها بود، پيوندی بود كه بين علم، تحقيق و عمل 
از  افراد دارای مقاالت برجسته علمی - پژوهشی در داخل و خارج كشور بودند،  اين  بر قرار كردند، همه 
لحاظ بحث های علمی بسيار فعال و افراد قوی بودند اما با اين حال اينها در حد تئوری باقی نماندند و اين 
ايمان،  علم،  آميختگی  و  علم  پيشرفت،  نماد  ايران  ای  درآوردند. شهدای هسته  به عرصه عمل  را  تئوری 
با پيشرفت روز  بايد راه آنها را ادامه داده و  ايران  با بصيرت  شجاعت، خون و شهادت هستند كه جوانان 
افزون در عرصه علم و فناوری انتقام خون آنها را از دشمنان و معاندان نظام اسالمی پس گيرند. شهادت 
با جهاد علمی خود، چراغ علم و روشنايی را در سنگر دانشگاه پر فروغ  پاداش اين غيور مردانی بود كه 
نگه داشتند و در نهايت با اهدای خون خود، درخت انرژی هسته ای ايران را آبياری كردند. شهادت بر اين 

مردان آسمانی مبارك باد.
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صف

رفتار خودتان را
 اصالح کنید

حرف  می گویید،  کودکتان  به  چه  هر  آیا 
شده اید  کالفه  نمی دهد؟  گوش  را  شما 
چون  است  ساده  کنید؟  چه  نمی دانید  و 
اما  نیستند  خوبی  شنونده های  بچه ها 

مقلدهای خیلی خوبی هستند.
صدای  با  که  می زنید  فریاد  شما  وقتی 
آواز  از  تنها دست  نه  او  نخواند،  آواز  بلند 
خواندن بر نمی دارد، بلکه با صدای بلندتر 

این کار را خواهد کرد.
را  حرف تان  فریاد  و  داد  با  شما  که  چرا 
زده اید. اگر آرام حرف بزنید، کودکتان هم 
اگر  را خواهد آموخت.  آرام صحبت کردن 
مثل  را  بشقابش  هم  او  بخورید،  غذا  تمیز 
شما تمیز می کند، اگر نظم را رعایت کنید، 
سحرخیز باشید، در هر موقعیتی راست را 
به دروغ ترجیح دهید کودك شما هم عینا 

رفتار شما را تکرار خواهد کرد.
که  است  این  والدین  از  بسیاری  اشتباه 
و  اخطار  با  کودك،  تربیت  نمی دانند 
هشدار دادن ممکن نیست. وقتی کودکتان 
کنید  »عمل«  نمی دهد  گوش  را  حرفتان 
او  دارید  انتظار  که  شوید  کسی  همان  و 
شما  این  موقعیتی  و  حال  هر  در  باشد. 
کودك  رفتار  می کنید،  تعیین  که  هستید 

باید چگونه باشد . 

نکات طالیي خوشبختي
قرآن مي فرماید: )لکیال تأسوا علي ما فاتکم 
و ال تفرحوا بما آتاکم( سوره حدید ، آیه 2۳ .

آن گونه باشید که اگر چیزي را از دست دادید، 
تأسف نخورید و اگرچیزي به شما دادند ، شاد 
گونه  این  انسان  شود  مي  آیا  راستي  نشوید، 
متعادل باشد که دادن ها و گرفتن ها در او اثري 

نگذارد؟
پول  دریافت  مسئول  روز  یک  بانک،  کارمند 
مردم مي شود و روز دیگر مسئول پرداخت 
پول به مردم مي شود . نه آن روزي که پول 
نه آن روزي که  مي گیرد خوشحال است و 
دو  هر  داند  مي  او  زیرا  ناراحت.  پردازد،  مي 

روز، امانتداري بیش نبوده است.
مثالي دیگر: 

زمین  در  حرکت  تراکتور،  الستیک  براي 
براي  ولي  است،  یکسان  هموار  غیر  و  هموار 

الستیک دوچرخه ، تفاوت دارد .
روي  گنجشک،  یک  برخاستن  و  نشستن 
درخت  روي  ولي  گذارد  مي  اثر  گل  شاخه 

تنومند، اثر چنداني ندارد.
آري، انسان هاي بزرگ به خاطر سعه صدري 
که دارند، مسایل جزئي در روح آنان اثر چنداني 

ندارد.
امام حسین علیه السالم ظهر عاشورا در برابر 
دهها تیر که به سویش رها شد و دهها داغي 
که دید، نماز با حال و خشوعي خواند، در حالي 
که کوچک ترین حرکت، ما را از نماز یا خشوع 

باز مي دارد.
ماخذ : پرسشهای مهم پاسخهای کوتاه-

محسن قرائتی

موفقیت در ازدواج صرفا از طریق یافتن مناسب 
نیست، بلکه از طریق همسر مناسب بودن است. 
مستلزم  موفق  مشترك  زندگی  یک  داشتن 
توجه به برخی فاکتورها و رفتارها است. اما چه 
ازدواج موفق  توانند کلید یک  راهکارهایی می 

باشند؟
گاهی بهتر است که شروع به حذف چیزهایی 
مسئله  هر  از  بیش  که  کنید  تان  زندگی  از 
مهمی ذهن تان را به خود مشغول کرده اند. 

امکان  این  شما  به  ضروری  غیر  موارد  حذف 
بر روی موارد ضروری تمرکز  را می دهد که 
کنید. در اوایل ازدواج زمانی که فقط خودتان 
از  شما  برای  تان  ازدواج  سالمت  هستید 

مراسم خواستگاری برای دخترها و پسرهای جوانی 
بیشتر  شناخت  منظور  به  دارند،  ازدواج  قصد  که 
یکدیگر بسیار اهمیت دارد. بنابراین دانستن نکاتی 
در این زمینه برای کسانی که در این موقعیت قرار 

می گیرند خالی از لطف نیست.
فرشته سادات شجاعی مشاور و روانشناس بالینی 
به  زوجین  خانواده های  شباهت  اهمیت  درباره 
یکدیگر برای ازدواج، اظهار کرد: شب خواستگاری 
رفتن  خواستگاری  نیست!  پادشاهی  صبح  از  کم 

مهم ترین قرار زندگی شماست.
وی با بیان اینکه خواستگاری نقطه مهم ترین تغییر 
در مسیر زندگی است، مسیری که می تواند همراه 
خوشبختی باشد یا نباشد، بیان کرد: معلوم است 
که نمی توان انتظار داشت دو طرف در این شب به 
شناختی دقیق و کافی از هم برسند، اما به هر حال 
بعضی اطالعات را باید همان شب به دست آورد. 
خواستگاری  شب  در  ناخواسته  اشتباه های  گاهی 

می تواند سرنوشت دختر و پسری را تغییر دهد.
باید در زمینه های مختلف در  خانواده های طرفین 
یک سطح قرار گیرند و هم شأن یکدیگر باشند. به این 
منظور دختر و پسر و خانواده های آن ها باید از همان 
ابتدای آشنایی و شاید حتی در شب خواستگاری به 
نکته هایی توجه کنند و سوال هایی را از هم بپرسند.

بلوغ  به  باید  پسر  و  دختر  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
روانی و پختگی عاطفی رسیده باشند، ادامه داد: 
آن ها باید از نظر روانی برای ازدواج آماده باشند. 

چرا  باشد،  نشاط  با  باید  موفق  ازدواج  یک 
که ازدواج پیوندی میان دو فرد زنده است 
و این پیوند باید به طور مداوم پرورش پیدا 
اعتماد  باید  زوجین  میان  این  در  که  کند 
باشند،  داشته  روحیه  و  یکدیگر  به  زیادی 
اعتماد  که  است  این  توجه  قابل  نکته  اّما 
یک شبه شکل نمی گیرد، بلکه برای ایجاد 
زمان  سال ها  به  نفر،  دو  بین  اعتماد  حس 
برای حفظ  باید  آن،  بر  عالوه  و  است  نیاز 
این اعتماد، بیشتر تالش کرد، زیرا اعتماد 
را در  ازدواج  یک زیربنای محکم است که 

کوران بحران ها حمایت می کند.
به  و  ازدواج  به  بخشیدن  نشاط  راه  یک 
تجربه های  طریق  از  اعتماد  آوردن  وجود 
در  که  است  کار هایی  دادن  انجام  مثبت، 
می دادید  انجام  یکدیگر  با  آشنایی  زمان 
یکدیگر  کنار  در  را  کیفیت  با  زمانی  تا 

بگذرانید. 
هرگز رابطه با همسرتان را سبک نشمارید 
با  بودن  برای  را  زمان هایی  عوض،  در  و 
به  او  با  و  دهید  اختصاص  همسرتان 

اهمیت بیشتری برخوردار است.
کافی است مدتی از ازدواج تان بگذرد و آن 
از آرامش خوب کنار همسرتان  وقت بیشتر 
یا  و  گاراژ فکر خواهید کرد  توی  به ماشین 
بیشتر توجه به سالمت زندگی مشترك تا به 

فکر اقساط بیمه عمر خود خواهید بود.
پس چیزهای غیر ضروری را از زندگی خود 
برای  طالیی  کلید   ۸ این  به  و  کنید  حذف 
مشترك  زندگی  و  ازدواج  یک  به  رسیدن 

خوب و سالمت توجه کنید.
و  صبر  فروتنی-   - وفاداری  تعهد-  و  عشق 
و  ارتباط  راستگویی-  و  صداقت  بخشش- 
گفتگو و تعامل- ازخودگذشتگی- گذر زمان

بین  قهر کمتری  و  این صورت دعوا، درگیری  در 
همسران رخ می دهد و در صورت بروز اختالف نظر 

نیز با یکدیگر گفت وگو می کنند.
و  اخالقی  ارزش های  تشابه  بر  تأکید  با  شجاعی 
باید  آن ها  دوی  هر  گفت:  پسر،  و  دختر  مذهبی 
نکردن  ظلم  یا  راستگویی  مانند  ارزش هایی  به 
باشند.  داشته  اعتقاد  اندازه  یک  به  دیگران،  به 
باید  نیز  آن ها  ایدئولوژیک  و  اعتقادی  چهارچوب 
مشابه باشد، در این راستا دختر و پسر می توانند 
از یکدیگر مثاًل درباره نوع پوشش خانم ها بپرسند.

این روانشناس اضافه کرد: افراد زیادی هستند که 
حساسیت های  و  اعتقادات  درباره  ازدواج  از  پیش 
خود  با  و  نکرده اند  گفت وگو  هم  با  این چنینی 
»او  یا  می کنم«  اصالح  ازدواج  از  »بعد  گفته اند: 
نیست  قرار  ازدواج  از  بعد  اما  می دهم«،  تغییر  را 
هیچ یک از دو طرف تغییر کند. دختر و پسر هر 
انتظاری که از یکدیگر دارند باید قبل از ازدواج با 

هم در میان بگذارند.
شجاعی با اشاره به اینکه دختر و پسر بهتر است 
گفت:  باشند،  نداشته  فاحشی  سنی  اختالف 
مناسب ترین حالت این است که پسر بین ۵ تا ۸ 
سال از دختر بزرگ تر باشد، البته بیان این نکته به 
این معنا نیست که حتماً باید چنین شرایطی وجود 
توافق داشته  با هم  نفر  اگر دو  باشد. حال  داشته 
حتی  یا  باشد  کمتر  می تواند  اختالف  این  باشند، 

دختر از پسر بزرگ تر باشد.

بروید. گردش 

باید ها و نباید ها هنگام وقت گذراندن 
با همسر

بگذارید  کنار  را  خود  رایانه  و  همراه  تلفن 
پیدا  جدید  فعالیت  یک  آن ها،  جای  به  و 
کنید تا با همسرتان در کنار هم آن را انجام 
گروهی،  کار  یک  می تواند  کار  این  دهید؛ 
شرکت  جدید،  مکان  یک  به  کردن  سفر 
یک  خواندن  و  متنوع  در کالس های  کردن 
این  اگر  خصوص  به  باشد،  جدید  کتاب 
معنوی  و  روانشناسی  کتاب ها در حوزه های 
کمک  همسران  روابط  به  می توانند  باشند، 
نسبت  را  و شوهر  بینش زن  که  کنند، چرا 
به  را  آن ها  و  می دهند  تغییر  زندگی  به 

می کنند. دلگرم  زندگی 

عاشقانه گریز 
سفر  برای  می توانید  که  فرصتی  هر  از 
کنید  استفاده  خود  همسر  کنار  در  کردن 
داشته  نظر  در  مسافرت  برای  برنامه ای  و 
اما  کوتاه،  هرچند  سفری  یک  تا  باشید 

عاشقانه با همسرتان را تجربه کنید که هیچ 
به  باید  البته  نداشته اید.  را  آن  مانند  وقت 
سفر  یک  تنها  این  که  کنید  دقت  نکته  این 
مکان های  دیدن  و  استراحت جسمانی  برای 
روح  فکر  به  آن  کنار  در  بلکه  نباشد،  زیبا 
خود هم باشید و در این میان، از زمان خود 
طریق  از  تا  کنید  استفاده  شکل  بهترین  به 
اشتراك گذاشتن  به  و  گفت وگو های عمیق 
روحیات  با  هم،  با  ارزش هایتان  و  رویا ها 

شوید. آشنا  بیشتر  یکدیگر 
عالوه بر برنامه ریزی برای سفر، یک شام سرشار 
از موسیقی و تجربیات روح انگیز با یکدیگر را 
تنظیم کنید که فراتر از زمان و مکان است و 

روحیه خود را در کنار هم باال ببرید.
ایجاد تجربه های مثبت برای پیوندی قوی تر

با  بنیاد  این  و محکم کردن  بنیاد  ایجاد یک 
رابطه  مثبت،  تجربیات  از  مشخصی  میزان 
بین زوجین را پرورش می دهد و آن را به طور 
مداوم قوی تر از قبل می کند و زن و شوهر را 
یکدیگر متصل می کند،  به  مانند یک چسب 

اما باید پرسید که این چسب چیست؟
عادی  صورت  به  جسم  دو  که  گونه  همان 
هنگامی  از  باید  و  نمی شوند  متصل  هم  به 
ارزش های  از  مشترکی  نقطه  مرد  و  زن  که 
اختالفات  از  فراتر  که  می کنند  پیدا  را  خود 
آن ها است، می توان از این وجه اشتراك به 
استفاده  دو  آن  بین  رابطه  »چسب«  عنوان 
با  را  ناگسستنی  پیوند  یک  بتوانند  تا  کرد 

تشکیل دهند. هم 
بین  اختالفات  می تواند  ازدواج،  متعالی  بُعد 
انعطاف پذیری  به  و  ببرد  بین  از  را  زوجین 
کمک  خود  مشکالت  با  مواجهه  در  آن ها 
کند. هنگامی که زن و شوهر نیرو های اتحاد 
از  را شناسایی کنند، می توانند  زندگی خود 
اینکه  بدون  و  رفته  فراتر  خود  تفاوت های 
احساس کنند عزت و غرور خود را به خطر 

انداخته اند، به سمت سازش حرکت کنند.

نکاتی که دخترها و پسرها باید در مراسم خواستگاری بدانندنکات طالیي خوشبختي

مشورت کردن و استفاده از نظرها و دیدگاههای 
دارد.  زیادی  فواید  و  مثبت  پیامدهای  دیگران 
آثار و برکات فراوانی که از مشورت کردن نصیب 
انسان می شود، هرگز از تفکر فردی و امکانات و 

منابع فراوان مادی به دست نمی آید. 

مشورت و موفقیت در زندگی
توکل  پشتکار،  تالش،  چون  بسیاری  عوامل 
از  مندی  بهره  و  ریزی  برنامه  و  نظم  خدا،  به 
هوش و سالمت جسمی و روانی در پیشرفت و 
موفقیت انسان نقش دارند. اما یکی از عواملی که 
نمی توان نقش آن را نادیده گرفت، مشورت و 
استفاده از تجارب و اندوخته های دیگران است. 
دیگران،  با  مشورت  که  است  آمده  روایات  در 
انسان  نصیب  الهی  توفیق  که  شود  می  باعث 
گردد و در کارها موفق تر و عاقالنه تر عمل کند. 
رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( فرمود: »کسی 
که می خواهد کاری انجام دهد و در مورد آن با 
فرد دینداری مشورت کند، خداوند او را به آنچه 

بهترین است، موفق می دارد.«

بهره برداری از فکر دیگران
یکی از فواید و پیامدهای مشورت، بهره برداری و 
استفاده از افکار و نظرات دیگران است. مشورت 

به انسان کمک می کند تا افکار و اندیشه های 
دیگران به ویژه صاحب نظران و متخصصان را به 
با قرار دادن افکار و اندیشه های  یاری طلبد و 
آنان در کنار فکر و نظر خود بر قدرت، وسعت و 
عمق اندیشه و بینش خود بیفزاید و از درخشش 

افکار و اندیشه های دیگران بهره مند شود.
با  که  کس  هر  فرماید:  می  علی)ع(  حضرت 
صاحبان عقل و خرد مشورت کند، از درخشش 

افکار بهره مند می شود.

مشورت و تقویت روحی و اعتماد به نفس
این واقعیتی است که اگر انسان در مسیر زندگی 
کسی را نداشته باشد که با او تبادل نظر کند، 
احساس تنهایی و غربت خواهد کرد و در نتیجه، 
و  اعتماد  با  را  خود  وظایف  و  نقش  تواند  نمی 
اطمینان کامل انجام دهد. شاید به همین دلیل 
است که مشورت را نوعی پشتیبانی ذکر کرده 
اند: »مشورت کردن، پشتیبانی طلبیدن است.« 
در روایت دیگری از رسول خدا )صلی اهلل علیه و 
آله( آمده است: »هیچ پشتیبانی مورد اعتمادتر 

از مشاوره نیست.«

دستیابی به راهکار مناسب
نظرات  به  توجه  و  مشورت  که  دیگری  فایده 

این کار  این است که  به دنبال دارد  دیگران 
مناسبی  و  معقول  تصمیم  تا  شود  می  باعث 

اتخاذ شود و راه درستی انتخاب گردد. 
با  که  کس  هر  فرماید:  می  علی)ع(  حضرت 
صاحبان اندیشه و خرد مشورت نماید به راه 

درست رهنمون می شود.
به  و  ریشه  یک  از  »مشاوره«  و  »مشورت« 
معنای مراجعه به افراد آگاه و مطلع برای راه 
یابی به حل مسئله و بهره گیری از تجارب و 

آگاهی دیگران است

با چه کسانی مشورت نکنیم؟
الف . افراد غیر متخصص و بی تجربه؛ افرادی 

که تجربه و تخصص کافی ندارند.
ب. افراد غیر متدین و کسانی که اسرار ما را 

فاش خواهند کند.
بسیار  نگر  و منفی  بدبین  آدم  با  ج. مشورت 
بدبختی  او جز سیاهی،  زیرا  است؛  خطرناك 
افکار  صرفا  و  بیند  نمی  چیزی  شکست،  و 
بدبینانه خود را به شیوه نصیحت گونه به شما 

انتقال می دهد.
د. آدمهای الف زن؛ کسانی که در طول زندگی 
هیچ قدم مثبتی برای خویش بر نداشته اند، 
چگونه می توانند در تصمیم گیریها راهنمای 

شما باشند و توصیه های مفید بکنند؟

نکته آخر
یادمان باشد، رد و بدل کردن مشورت به این 
سادگی ها نیست. همیشه این احتمال وجود 
دارد که یکی از طرفین مشورت مرتکب یک 
میان  رابطه  نتیجه  در  و  شود  ساده  اشتباه 
طرفین خدشه  دار شده یا آسیب ببیند. در 
واقع اگر پروسه مشورت خوب پیش رود چه 
می  باعث  درست،  مشورت  افتد؟  می  اتفاقی 
شود از نقطه ای کامال متفاوت مساله خود را 
بررسی کنیم. همیشه ده ها راه پیش پای ما 
قرار دارد و مشورت مثل چراغی است که این 

راه ها را بر ما نمایان می کند.
منبع: تبیان

ذهن خوانی ممنوع
آغاز  در  چه  زوج ها،  از  خیلی  رایج  اشتباه 
از  سال ها  چه  و  باشند  مشترك  زندگی  راه 
ازدواجشان بگذرد، این است که انتظار دارند 
آنها  افکار  و  عقاید  و  خواست ها  مقابل  طرف 
زبان  به  را  آن  باشد  نیاز  آنکه  بی  بخواند،  را 
شما،  که همسر  است  این  واقعیت  اما  آورند. 
بشناسد، ذهن  را  قدر هم که خوب شما  هر 

خوان نیست.
اشتباهات  است  ممکن  که  است  انسانی 
خودش را داشته باشد یا تحت تأثیر درك و 
دریافت شخصی موضوعات را متفاوت از شما 
ببیند. بنابراین، اگر می خواهید سر هر موضوع 
کوچکی بحثتان نشود و توقعات برآورده نشده 
بین شما فاصله نیندازند، موضوعات را صراحتا 
به زبان بیاورید و آن را گفته شده فرض نکنید.

توقع از همسرتان برای آنکه به جای گفتگو، 
نیست.  عادالنه  بداند  را  چیز  همه  خودش 
همیشه و با تاکید سعی کنید سوء تفاهمات را 
برطرف کنید و با صریح صحبت کردن و رك 
بودن زمینه هر گونه سوء تفاهم و درك نابجا 

را از بین ببرید . 

...::: توصیه عاشقانه :::......::: اشتباه های رایج :::... را  زیادی  اوقات  ما در طی یک شبانه روز  همه 
می گذرانیم  دیگران  با  گفتگو  و  زدن  حرف  به 
تنها  حرف ها  این  از  عمده ای  بخش  بااین حال 
واکنشی برای پر کردن اوقات یا بازتاب مکالمات 
اما برخی اوقات  ذهنی ما با صدای بلند است؛ 
نیاز داریم که در مکالمه ای جدی و استداللی با 
دیگری که ممکن است همسر، فرزند، خویش و 
آشنا یا مدیر و همکار باشد شرکت کنیم. پیش 
به سادگی  هدفمندی  مکالمهٔ  چنین  بردن 

حرافی های روزانه یا شبانه نیست. 
اگر نتوانیم به درستی منظور خود را بیان کنیم 
یا منظور دیگری را دریابیم، یا نتوانیم احساسات 
خود را کنترل کنیم چه بسا که با نتایج ناخوشایند 
بر  کنترل  داشتن  و  ماندن  آرام  شویم.  روبرو 
احساسات خود می تواند در طی بحث و گفتگو 

به ما کمک کند.
مطالعات علمی راجع به آرامش هنگام بحث و 

گفتگو چه می گویند؟
نلدا شلدون و شرون برتون  در مطالعات خود 
موقعیت«  یک  »تفسیر  که  داده اند  توضیح 
است.  آن  کنترل  در  عامل  تأثیرگذارترین 
به عبارت دیگر، این خود وضعیت نیست که ُخلق 
ما را تغییر می دهد و باعث می شود ما روحیه 
خود را از دست بدهیم، بلکه افکار و تفسیرمان 
ازآنچه اتفاق می افتد موجب می شود روحیه ما 
-مثبت یا منفی- نسبت به موقعیت  تغییر کند. 
گفتگو  حین  کنیم  احساس  اگر  به عنوان مثال، 
مورد حمله قرارگرفته ایم، آرام ماندن هنگام بحث 

بسیار سخت خواهد بود.
نقش  مختلفی  علمی  تحقیقات  همچنین، 
عزت نفس را در چگونگی گفتگوی افراد بررسی 
کرده اند  مشاهده  محققان  از  بسیاری  کرده اند. 
که افرادی که عزت نفس پایینی دارند و دارای 
خود پنداره منفی هستند، تمایل بیشتری دارند 
تا حین گفتگو به سادگی کنترل خود را از دست 

بدهند.

گفته می شود، شرایط درونی آن ها باعث می شود 
قرار  شخصی  موردحمله  که  کنند  احساس 
می گیرند. آن ها هر استداللی را به نه عنوان یک 
حمله شخصی  یک  به عنوان  بلکه  عینی،  رویداد 
از  برخی  چرا  که  می دهد  توضیح  این  می بیند. 
و  عصبی  به گونه ای  جمعی  گفتگوهای  در  افراد 
بی ادبانه به کسی پاسخ می دهند که تازه اظهارنظر 

نامربوطی هم نکرده است.
در  ما  آرامش  نشان می دهند که  مطالعات دیگر 
حین گفتگو در مسائلی که ما را مستعد عصبانیت 
شخصیت،  شکل دهنده  حقیقت،  در  می کند، 
یادگیری  مکانیسم های  و  مقابله ای  عادت های 
روشی است که ما با آن استدالل و بحث می کنیم. 

گذشته، گذشته است
روانشناس، دکتر مارك بی بیاخ، متخصص تمرکز 
گفتگوی  هنگام  که  داده  توضیح  حل،  راه  بر 
گذشته  موقعیت های  و  مسائل  »یادآوری  جدی 
که  را  احتمال  این  حال«،  زمان  به  آن  انتقال  و 
افراد آن را به عنوان حمالت شخصی تفسیر کنند، 
افزایش می دهد. در چنین موقعیتی، بروز خشم و 
را  نمی توان گذشته  زیرا  است،  درماندگی روشن 

تغییر داد.

اگر در مورد نقاط قوت وضعف خودآگاهی داشته 
را  خود  آرامش  گفتگو،  و  بحث  طول  در  باشیم 
در طی  کرد. همچنین  به سادگی حفظ خواهیم 
گفتگواگر به جای تمرکز بر موقعیت خود در بحث، 
به سیر تحول بحث توجه داشته باشیم، می دانیم 
چه زمانی بهتر است تسلیم شویم، استدالل طرف 

مقابل را در نظر بگیریم و یا عقب نشینی کنیم.
از سوی دیگر، باید یادمان باشد که داشتن استدالل 
در مقابل مخاطب کاماًل متفاوت از روابط خصوصی 

ما با کسی است که با او گفتگو می کنیم.
نکته دیگر توجه به زمان انجام گفتگوهای جدی 
است. مطمئناً شرایط و نتایج گفتگو در پایان روز 
که خستگی انجام کارهای روزانه را بر دوش داریم 
یا زمانی که استراحت کاملی داشته ایم و احساس 

آرامش می کنیم، یکسان نیست.
بنابراین انتخاب زمان و لحظه مناسب برای شروع 
یک  حل وفصل  یا  گفتگو  یک  انجام  بحث،  یک 

مسأله، بخشی از هوش اجتماعی ما خواهد بود.
با پیش بینی خونسردی خود را حفظ کنیم

اگر قرار است گفتگویی استداللی داشته باشید، 
یا  کارفرما،  به  جدیدی  پروژه  ارائه  برای  )مثاًل 
یا  فلسفی  بحثی  یا  خانواده،  در  تصمیمی جدی 

علمی( خود را آماده کنید؛ یعنی: ایده های خود 
به  که  را  استدالل هایی  و  کرده  سازمان دهی  را 
بهترین وجه از آن ها پشتیبانی می کند و نظمی را 
که قرار است این استدالل ها را در آن ارائه دهید، 
درگرو  بحثی  چنین  موفقیت  کنید.  شناسایی 
داشتن سناریو یا فیلم نامه ای است که می توانید 

هرلحظه از آن به عنوان پشتیبان استفاده کنید.
عالوه بر این در مورد امکانات خود و نیز عمق 
استدالل های خود فکر کنید و در صورت امکان 

پاسخ های طرف مقابل را پیش بینی کنید.
سه راهکار عملی برای حفظ آرامش

ٔ تن صدای خود را در کنترل داشته باشید: از 
بلند کردن ناگهانی صدای خودو سریع صحبت 
کردن خودداری کنید تا به زبانتان گره نخورد. 
به یاد داشته باشید که وضعیت فیزیولوژیکی شما 

سرعت گفتار شما را تعیین می کند.
باشید: مطمئن شوید  ٔ مراقب زبان بدن خود 
کهزبان بدن شمابه جای خصومت و پرخاشگری، 
همدلی و صلح را منعکس می کند. مراقب نحوه 
حرکت سر و دست های خود باشید. اگر به نظر 
می رسد حرکات شما تهاجمی است )حتی اگر 
این مقصود شما نباشد(، دارید به شخص مقابل 

فشار می آورید تا وارد موضع دفاعی شود.
بیندازید:  تعویق  به  را  بحث  نیاز  صورت  در   ٔ
با  می توانید  کردید،  شدن  عصبی  احساس  اگر 
بحث  کنید  مجدد، سعی  بازگشت  به  اطمینان 
این به شما کمک  بیندازید.  به تعویق  اصلی را 
می کند از بروز اشتباهاتی که کل بحث را مختل 

می کند، پرهیز کنید.
در آخر، به یاد داشته باشید که حفظ آرامش در 
کار ساده ای  است  و گفتگو، ممکن  بحث  طول 
از خودآگاهی و  با استفاده  اما می توانید  نباشد، 
انتقاد از خود، کار را شروع کنید و مطمئن باشید 

که به آن خواهید رسید. 
سيد محمد مهدی شهيدی

هنر چگونگی حفظ آرامش در بحث و گفتگو 

راه های آسان برای نشاط بخشیدن به زندگی مشترک آثار و فواید مشورت

نمک بر زخم
شاید هنوز باشند کسانی که بخواهند جهیزیه 
طالیی  روبان های  با  را  دخترشان  سنگین 
چشم  تا  بچینند  کوچه!(  حتی  )یا  خانه  در 
کسانی  دربیاورند،  را  فامیل  و  دروهمسایه 
بیایند و  تا فامیل ها  که »پاتختی« می گیرند 
کشوها و کابینت های خانه عروس را زیرورو 
تکمیل  جهیزیه اش  شوند  مطمئن  تا  کنند 
تولد  سال  به تعداد  سکه  با  را  مهریه   است، 
تعیین می کنند و مراسم عروسیشان باید در 
فالن تاالر با فالن نوع غذا و میوه برگزار شود.

ملک  یک  سند  می خواهند  داماد  از  آن ها 
برای  را  او  یا  بیندازد  عروس  قباله  پشت  را 
ماه عسل به یک کشور خارجی ببرد اما با توجه 
اخیر،  سال های  و  ماه ها  اقتصادی  رکود  به 
مخارجی  با  حاضرند  ما  جوانان  از  بسیاری 
بسیار کمتر از این ها هم به خانه بخت بروند، 
درحالی که توانایی مالی کافی ندارند تا با آن 
به جنگ مشکالت بروند و بتوانند مخارج یک 

ازدواج ساده را تأمین کنند!
هنوز  که  هستند  خاص  گروه  یک  فقط 
تم  با  افسانه ای  ازدواج   مراسم  به  می توانند 
سواحل  یا  لواسان  کاخ های  در  سیندرال 
مدیترانه فکر کنند و برای اکثریت قریب به 
اتفاق مردم، برگزاری یک مراسم معمولی هم 

خارج از توان شده است. 
شبشان  نان  محتاج  مردم  که  بلبشو  این  در 
هستند و اختالف طبقاتی بیداد می کند، تبلیغ 
برای ازدواج و فرزندآوری، تنها نمک پاشیدن 
بر زخم است. زیرا آن ها که تمایل به ازدواج 
و بچه دارشدن دارند، توانایی اقتصادی آن را 
دارند،  اقتصادی  توانایی  که  آن ها  و  ندارند 

تمایلی به ازدواج و بچه دارشدن ندارند!
اگر واقعا می خواهیم جوانان، خانواده تشکیل 
را  و مشکالتشان  رفته  آن ها  میان  به  بدهند، 
یاد  از  مدت هاست  ظاهرا  که  کاری  ببینیم؛ 

برده ایم.
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»به« میوه ای با طعم ترش و تقریبا گس است 
که اگر به شیوه صحیح پخته شود، عطر و طعم 

خوشی به راه می اندازد. 
به دارای طبع معتدل و از خانواده سیب است، 
اما نوع  هرچند به صورت خام خوردنی است، 
پخته آن به صورت مربا یا خورشت طرفداران 

بیشتری دارد.
اگر قصد خرید را داشتید حتما رنگ زرد آن 
انتخاب کنید؛ چراکه رنگ سبز آن همانند  را 
و  است  کال  و  نرسیده  دیگر  میوه های  سایر 
ممکن است زمان مصرف، باعث ایجاد مشکل 
شود. در صورت خرید رنگ سبز »به« می توانید 
آن چند روزی داخل اتاق قرار دهید تا رسیده 

و قابل مصرف شود.
خواص میوه به

 C و   A، B ویتامین های  از  سرشار  به  میوه 
از  بیماری ها  از  بسیاری  درمان  برای  و  است 
نفس،  تنگی  ادراری،  مجاری  سوزش  قبیل 
عفونت های  روده،  التهاب  مزمن،  سردردهای 
خونی،  نوع  از  معده  حاد  ورم  و  روده ای 
بد  بوی  کاهش  و  جنین  سقط  از  جلوگیری 

عرق بدن تاثیر زیادی دارد.
 خواص دانه به 

دانه  متخصصان می گویند سم های موجود در 
به برای بدن به شدت مضر هستند، به همین 
علت از جویدن آن ها پرهیز کنید، اما بلعیدن 

با شیوع هر چه بیشتر کرونا شانس 
خود  اطرافیان  در  نیز  شما  اینکه 
حداقل یک بیمار را داشته باشید، 
میان  در  اگر  است.  شده  بیشتر 
دارید  فردی  چنین  خود  نزدیکان 
ایجاد  شما  برای  بزرگ  سوال  این 
توان  می  زمانی  چه  که  شود  می 
به فردی که کرونا  با خیال آسوده 

داشته، نزدیک شد؟ 
قطرات  توسط  عمدتا  کووید1۹ 
دیگر  فرد  به  فردی  از  تنفسی 
وقتی  بنابراین  شود  می  منتقل 
کسی سرفه، عطسه یا صحبت می 
کند یا حتی در فاصله ای نزدیک با 
فرد دیگری قرار دارد احتمال انتقال 

ویروس به فرد دوم وجود دارد. 
اگر فردی به کروناویروس آلوده شود 
طی 11 روز آینده باید انتظار داشته 
و  کند    بروز  آن  عالئم  که  باشد 
بسته به شدت بیماری ، حداقل دو 
هفته طول بکشد تا به طور کامل 
بهبود یابد )برای یک مورد خفیف(. 

التهاب  بر  اثر شفابخشی  »به«  دانه  عدد  چند 
سرفه های  درمان  مخاط،  و  گوارش  دستگاه 
 ... و  صدا  گرفتگی  تب،  درد،  سینه  خشک، 
حس  ایجاد  روحیه،  داشت.تقویت  خواهد 
ناشی  ناراحتی های  و  افسردگی  رفع  نشاط، 
کبد،  قلب،  تقویت  گوناگون،  بیماری های  از 
سیستم دستگاه گوارش، بهبود زخم معده، نرم 
کننده خلط سینه، ادرارآور و باز کردن اشتها، 
خون،  کلسترول  کاهش  دهان،  بد  بوی  رفع 
کاهش خطر بیماری ها و سکته های قلبی و ... 

از فواید مصرف به هستند.
به  می توان  »به«  آب  مزایای  از  همچنین 
استفراغ  و  تهوع  خون ریزی،  از  جلوگیری 
غیرارادی، درمان سردرد و تشنگی اشاره کرد. 

در موارد جدی تر که ممکن است 
باشد،  نیاز به بستری وجود داشته 
تا  است  نیاز  هفته  شش  حداقل 
براساس  شود.  خوب  کامال  فرد 
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  اعالم 
چه  در  اینکه  دانستن  بیماریها، 
که  شخصی  به  نزدیکی  شرایطی 
ایمن  داشته،   ۱۹-COVID اخیراً 
است، بستگی زیادی به عالئم دارد. 
این نهاد می گوید برای افرادی که 
کووید1۹ داشته اند، در شرایطی که 
باشند،  را داشته  بتوانند سه معیار 
قرار  دیگران  کنار  در  توانند  می 

گیرند. 
متخصص  پزشک  شافنر،  ویلیام 
استاد  و  عفونی  های  بیماری 
در  وندربیلت  پزشکی  دانشکده 
این  یادآوری  است:  معتقد  باره  این 
نکته حائز اهمیت است که افرادی 
که از COVID-۱۹ بهبود می یابند 
هنوز هم می توانند برخی از عالئم 
تنفس،  در  مشکل  مانند  طوالنی 

ویروسی  ضد  خواص  »به«  تحقیقات   طبق 
از  ناشی  چشم  درد  رفع  دارد.برای  فراوانی 
به  را  به  از  قطعه  چند  حتما  زیاد،  خستگی 
الی ۳۰ دقیقه روی پلک های خود  مدت 2۰ 
چشمتان  درد  سریع تر  هرچه  تا  دهید  قرار 

کاهش یابد.
»به«  موثر برای کاهش وزن

1۰۰ گرم از نوع خام به، حاوی ۵۷ عدد کالری 
است و به علت چربی اشباع شده و کلسترول 
کم، بهترین گزینه برای کاهش وزن و الغری 
به هیچ  بودن  ناشتا  محسوب می شود. هنگام 
چراکه  نکنید؛  استفاده  »به«  میوه  از  عنوان 
ممکن است به دستگاه گوارش انسان آسیب 

بزند.

یا سرفه و سردرد مداوم  خستگی 
داشته باشند، این بدان معنا نیست 
و  بوده  مسری  آنها  بیماری  که 
این  ناقل هستند. دلیل فقط  آنها 
است که برخی از افراد مدت زمان 
بیشتری طول می کشد تا به دوره 

سالمتی و بهبودی برگردند. 
پیشگیری  و  کنترل  CDC)مرکز 
گوید  می  آمریکا(  در  بیماری ها 
مثبت  فردی  کرونای  آزمایش  اگر 
شود اما عالئمی نداشته باشد بعد 
انجام  زمان  از  روز   1۰ گذشته  از 
آزمایش، می تواند از قرنطینه خارج 
با  باشد.  سایرین  کنار  در  و  شده 
که  فردی  است  ممکن  حال  این 
سیستم ایمنی ضعیف تری داشته 
باشد،  به مدت زمان بیشتری برای 
باشد.  نیازمند  خانگی  قرنطینه 
صرف نظر از اینکه فرد مبتال دارای 
که  کسانی  خیر،  یا  است  عالئم 
قبال به کووید1۹ مبتال شده اند و 
می خواهند بدانند که اکنون ناقل 
هستند یا خیر ، باید دو آزمایش را 

با فاصله زمانی حداقل 24 ساعت 
از یکدیگر انجام دهند. اگر هر دو 
سالم  فرد  باشد،  منفی  آزمایش 
با  تواند  می  و  است  غیرناقل  و 
قرار  سایرین  کنار  در  اطمینان 

گیرد. 
در  شما  اگر    ،CDC اعالم  بر  بنا 
ارتباط با فردی بوده اید که مبتال 
 14 مدت  به  باید  شده،  کرونا  به 
جامعه  در  و  مانده  خانه  در  روز 
حضور نداشته باشید. از زمان ورود 
ویروس به بدن تا شروع عالئم آن، 
به طور میانگین 14 روز زمان نیاز 
است. حتی اگر کامال بهبود یافته 
از کرونا و غیرناقل هستید، باز هم 
فاصله  پوشیده،  ماسک  همواره 
اجتماعی را رعایت کرده و تا جایی 
دورکاری  از روش  است  که ممکن 
استفاده  خود  های  فعالیت  برای 
کنید. این کارهای ساده می تواند 
تا حد زیادی از شیوع این ویروس و 
احتمال ابتالی مجدد شما به این 

بیماری جلوگیری نماید. 

عالئم وجود
انگل در بدن

ریزی  تخم  بدن  در  که  است  ریزی  جاندار  انگل 
میکند و انواع مختلفی دارد. کرمک، کرم روده، 
تریشینال، از انواع انگل هایی هستند که در بدن 
زندگی می کنند و از داخل بدن یا سلول خونی 
از طریق دهان و پوست  انگل  تغذیه می کنند. 
و مصرف آب و غذا آلوده و رعایت نکردن اصول 
انگل  بهداشتی وارد بدن فرد میزبان می شوند. 
برخی  که  هستند  ای  ناخوانده  های  مهمان  ها 
در  انگل  وجود  از  اما  آنها هستند  دچار  افراد  از 

بدنشان آگاه نیستند. 
عالئم جدی و نشانه های رایج انگل در بدن

خارش مقعد :
و  مقعد  خارش  از  دارند،  کرمک  که  افرادی 
ناراحتی آن در شب گله مند هستند. این خارش 
بیشتر در شب ها و زمان تخمگذاری کرمک ها 
اتفاق می افتد. زمانی که پوست مقعد حساس 
باکتریایی  های  عفونت  برود،  بین  از  یا  و  شده 

ممکن است ایجاد شوند.
مشکالت مزمن گوارشی:

اگر انگل فراوانی در بدن داشته باشید، تخریب 
الیه روده است که می تواند باعث التهاب و تولید 
گاز و نفخ، حالت تهوع و یبوست شود. این عالئم 

بر اثر تولیدات سمی انگل ها، ایجاد می شوند.
شکم درد :

ها  انگل  به  فقط  توان  نمی  را  شکم  دردهای 
نسبت داد اما اگر دردهای شکم شما ناگهانی و 
شدید است، می توانید وجود انگل را هم درنظر 
بگیرید زیرا انگل در بخش کوچکی از رود ساکن 
شده و باعث تورم و سوزش می شود و راه خروج 
مواد زائد را بلوکه کرده باعث درد شکم می شود.

سندرم روده تحریک پذیر :
سندرم روده تحریک پذیر ممکن است به دلیل 
انگل ها ایجاد شده یا شدت بگیرد و یا  حضور 

نشانه ای از مشکالت عصبی باشد.
ضعف و خستگی :

کرم  که  میدهد  رخ  هنگامی  و خستگی  ضعف 
روده بدن را از مواد مغذی حیاتی خالی می کند، 

این باعث خستگی و ضعف میشود.
تغییرات رژیم و کاهش وزن :

اگر بدون دلیل اشتهای شما افزایش پیدا کرده 
اید، ممکن است  با کاهش وزن مواجه شده  اما 
زیرا کرم حلقوی  باشند  آن شده  باعث  ها  انگل 
از غذایی که می خورید تغذیه می  و کرم کدو 

کنند و باعث می شود گرسنه باقی بمانید.
آشفتگی ذهنی :

وقتی از عفونت انگلی در بدن رنج ببرید معموالً 
عصبانیت و افسردگی منظم رخ میدهد زیرا انگل 
روده  در  سمی  متابولیکی  ضایعات  ایجاد  با  ها 
انتقال دهنده های  به  دنبال آن حمله  به  و  ها 
عصبی حالت هایی چون عصبانیت، اضطراب و 
افسردگی را ایجاد می کنند.التهاب در روده می 

تواند باعث التهاب مغزی شود.
اختالالت خواب :

اختالالت خواب هم می تواند یکی دیگر از نشانه 
اگر بی  باشد.  انگل ها در بدن شما  های وجود 
خوابید، دندان قروچه می کنید یا در طول شب 
بارها از خواب بیدار می شوید، ممکن است دچار 

انگل در بدن باشید.
ساییدن دندان ها :

وقتی مواد زائد و سموم در بدن به خاطر انگل 
باال رود، در نتیجه عصبانیت ها و خستگی ها 

در طول خواب دندان قروچه اتفاق می افتد.
کم خونی :

کرم و انگل روده باعث کم خونی می شوند چون 
انگل آهن را می بلعد.

منبع : نمناک

دنیا  در  کرونا  ویروس  همه گیری  از  ماه ها 
زمان  نتوانسته اند  هنوز  محققان  و  می گذرد 
هشت ماهه  کابوس  این  پایان  برای  دقیقی 
بحران  این  که  این  وجود  با  کنند.  پیدا 
کارهای  برخی  بنابراین  دارد،  ادامه  همچنان 
پیش  روزهای  مانند  الزاما  فعالیت ها  و  روزمره 
از  یکی  دارد.  ادامه  کووید-1۹  عالمگیری  از 
کرونا  بحران  ادامه  وجود  با  حتی  که  مواردی 
هنوز هم ادامه دارد، فرزندآوری و بارداری است؛ 
ناامیدی ها،  میان  در  می تواند  که  موضوعی 
بذر امید را در دل خانواده ها بکارد و آنها را به 
است  طبیعی  اما  کند.  دلگرم تر  زندگی  ادامه 
زیادی  دلهره  و  ترس  مادران  و  باردار  زنان  که 
این  با  باشند.  داشته  و شیردهی  زایمان  برای 
مشکل  هر  و  دارد  راهکاری  نگرانی  هر  حال 
چاره ای. بیایید ببینیم نگرانی های این مادران 
منابع:  کنیم.  برطرف  می توانیم  چطور  را 

CDC و Tommys
به  خطراتی  چه  زایمان  موقع  در  کرونا  به  ابتال 

دنبال دارد؟
اگر زمان زایمان شما فرا رسیده و در این برهه 
به  ابتال  یا  کرونا هستید  به  ابتال  به  مشکوك 
حتما  است،  شده  تأیید  شما  در  ویروس  این 
کادر درمان را فورا از این موضوع مطلع کنید. 
پس از زایمان، پزشکان نوزاد را با دستگاه های 
کنترل  تحت  نوزادان  مخصوص  الکترونیکی 
هفته  از  زودتر  که  زودرس  زایمان  می گیرند. 
۳۷ بارداری اتفاق می افتد در زنان بارداری دیده 

می شود که به کرونا مبتال شده اند.
مادر  از   1۹ کووید-  ویروس  انتقال  احتمال  آیا 

باردار به نوزاد وجود دارد؟
معموال مشاهده عفونت در نوزادی که از مادر 
مبتال به کووید- 1۹ متولد شده، شایع نیست. 
در  نوزادان  تست  مثبت شدن  از  مواردی  اما 
است.  شده  دیده  تولد  از  پس  کوتاهی  مدت 
کرونا  به  مبتال  زایمان  هنگام  مادر  که  زمانی 
به  تازه  نوزاد  از  پزشکان  تولد،  از  بعد  باشد، 
از  تا  می گیرند  کرونا  تست  هم  آمده  دنیا 
درستی  به  هنوز  شوند.  مطمئن  او  سالمت 
مرحله ای  چه  در  نوزادان  که  نشده  مشخص 
تولد و در تماس  از  بعد  یا  شامل قبل، حین 
با فرد آلوده به این ویروس مبتال شده اند. اما 
نتایج تحقیقات نشان داده خیلی جای نگرانی 
نیست. زیرا معموال نوزادانی که به کرونا مبتال 
می شوند هیچ عالمتی ندارند یا عالئم خفیفی 
از خود نشان داده و خیلی زود بهبود یافته اند. 
ابتالی  از  معدودی  موارد  تاکنون  این  وجود  با 
شده  گزارش  ویروس  این  به  نوزادان  شدید 

است. 
زایمان طبیعی  به کرونا می توان  ابتال  در صورت 

داشت؟
کووید-1۹  به  مبتال  بارداری  دوران  در  اگر 
طبیعی  زایمان  برای  پیش  از  و  شده اید 
محدودیتی  معموال  بودید،  کرده  برنامه ریزی 
برای این کار وجود ندارد و شما با خیال راحت 
به  می توانید  پزشکان  کنترل  تحت  البته  و 
بیاورید.  دنیا  به  را  فرزندتان  طبیعی  صورت 
تنها زمانی که به دلیل کرونا مشکل تنفسی 
داشته باشید و طبق شرایط پزشک تشخیص 
بیاید، عمل  به دنیا  باید  دهد جنین سریع تر 

سزارین در اولویت قرار می گیرد.
آب«  در  »زایمان  کرونا  به  ابتال  شرایط  در  آیا 

توصیه می شود؟
که  است  روش هایی  از  آب  در  زایمان 
سال هاست در بسیاری از کشورهای دنیا مورد 
استفاده قرار می گیرد. برخی بر این باورند که 
به دلیل شباهت شرایط زایمان در آب با فضای 
در  زایمان  است،  آب  از  مملو  که  رحم  داخل 
چنین شرایطی راحت تر انجام می شود. اما در 
شرایطی که مادر به کرونا مبتال باشد، پزشکان 
این کار را توصیه نمی کنند. ویروس کووید-1۹ 
این  و  است  انتقال  قابل  هم  مدفوع  طریق  از 
احتمال وجود دارد که موقع زایمان، آب آلوده 
به  نیز  نوزاد  طریق،  این  از  و  شده  ویروس  به 
پزشکان  شرایط،  این  در  شود.  مبتال  کرونا 
به  ویروس  انتقال  مانع  نمی توانند  به آسانی 
زایمان  می کنیم  توصیه  بنابراین  شوند.  نوزاد 
پرخطر در آب را در این دوران فراموش کنید.

کنار  در  نوزاد  حضور  امکان  زایمان،  از  پس  آیا 
مادر وجود دارد؟

داشته  مطلوبی  تولد شرایط  از  نوزاد پس  اگر 

مراقبت های  بخش  در  نگهداری  به  نیاز  و 
پزشکان  بیشتر  باشد،  نداشته  را  نوزادان  ویژه 
قرار  هم  کنار  نوزاد  و  مادر  می دهند  اجازه 
در  باید  کرونا  به دلیل  که  آنجا  از  اما  بگیرند. 
پروتکل ها،  طبق  است  بهتر  باشید،  قرنطینه 
کرونا  به  مبتال  مادر  از  متر  دو  حدود  نوزاد 
چین  از  گزارش ها  برخی  باشد.  داشته  فاصله 
آنها  کرونای  تست  که  مادرانی  می دهد  نشان 
از  تا حداقل 14 روز و پس  تأیید شده است، 
نگه  دور  نوزادشان  از  نهایی  منفی شدن تست 
داشته می شوند که این مسأله هم روی تغذیه 
منفی  اثر  نوزاد  و  مادر  ارتباط  هم  و  نوزاد 
نزدیکی  ارتباط  که  این  برای  البته  می گذارد. 
را  نوزاد  است  بهتر  نباشد،  نوزاد  و  مادر  بین 
یا  پارچه  داخل  شیردادن  و  بغل گرفتن  موقع 
قنداقی بپیچید تا تماس نزدیک برقرار نشود.

شیر  را  نوزادش  می تواند  کرونا  به  مبتال  مادر 
دهد؟

دوران  روی  که  متعددی  تحقیقات  وجود  با 
طریق  از  ویروس  انتقال  احتمال  و  شیردهی 
است،  شده  انجام  نوزاد  به  مادر  از  شیردادن 
هنوز مدرکی از انتقال ویروس هنگام شیردهی 
حین  که  مسأله ای  تنها  است.  نشده  دیده 
نزدیکی  ارتباط  است،  نگران کننده  شیردهی 
می شود  برقرار  نوزاد  و  مادر  بین  که  است 
از  نوزاد  آلوده شدن  این صورت احتمال  که در 

طریق قطرك های تنفسی مادر وجود دارد. 
در صورت ابتال به کرونا، مادر چه نکاتی را هنگام 

شیردهی باید رعایت کند؟
این  با  و  شده  مثبت  شما  کرونای  تست  اگر 
وجود باید به نوزادتان شیر بدهید، بهتر است 
راهکارهای ساده ای را برای جلوگیری از انتقال 
ویروس به نوزادتان انجام دهید. ابتدا پیش از 
شروع شیردهی و قبل از این که به بطری شیر 
حتما  بزنید،  دست  شیردوش  حتی  یا  نوزاد 
دست هایتان را خوب با آب و صابون بشویید. 
اگر در آن زمان آب و صابون در دسترس نبود 
حتما از مواد ضدعفونی کننده برای تمیزکردن 
شیردهی  هنگام  کنید.  استفاده  دست هایتان 
شدت  به  نوزاد  سمت  به  عطسه  یا  سرفه  از 
طول  در  امکان  صورت  در  کنید.  خودداری 
اگر  کنید.  استفاده  ماسک  از  حتما  شیردهی 
از شیر دوشیده شده خودتان برای تغذیه نوزاد 
استفاده می کنید، حتما از فردی که از سالمت 
نوزادتان شیر  به  او مطمئن هستید بخواهید 

دهد.
باید  را  نکاتی  چه  بیمارستان  در  شیردهی  برای 

رعایت کنید؟
شما  اتاق  کووید-1۹،  به  ابتال  دلیل  به  اگر 
شیردهی  کمی  جداست،  هم  از  نوزادتان  و 
کنید  رعایت  را  نکاتی  باید  و  است  دشوارتر 
این  در  شود.  سپری  راحت تر  دوران  این  تا 
شیردوش  دستگاه های  از  کنید  سعی  شرایط 
استفاده کنید.  برای دوشیدن شیر  مخصوص 
حتما در روزهای اول پس از زایمان، هر دو تا 
به طوری  دهید.  انجام  را  شیردهی  ساعت  سه 
که نوزاد باید در طول 24 ساعت بین هشت تا 
البته شب ها را هم  1۰ مرتبه شیر بخورد که 

شامل می شود.
را  کرونا  به  ابتال  خطر  زایمان  است  ممکن  آیا 

افزایش دهد؟
تاکنون هیچ شواهدی مبنی بر این که زایمان 
را  کرونا  ویروس  به  ابتال  خطر  بچه دارشدن  و 
واقع  در  است.  نشده  دیده  می دهد،  افزایش 
با ضعیف شدن سیستم  ارتباطی  هیچ  زایمان 
تدافعی  و  ایمنی  و دستگاه  ندارد  بدن  ایمنی 
بدن مادرانی که تازه وضع حمل کرده اند مانند 
بدن  که  شرایطی  در  تنها  است.  عادی  افراد 
دچار عفونت شده یا مادر تازه زایمان کرده به 
یک بیماری زمینه ای مبتال باشد، ممکن است 

این خطر افزایش یابد.
باید  هم  باز  قرنطینه  پایان  از  بعد  مادر  آیا 

پروتکل ها را رعایت کند؟
رسانده اید،  پایان  به  را  قرنطینه  دوران  اگر 
وجود  نوزاد  به  ویروس  انتقال  امکان  دیگر 
ندارد و نیازی به استفاده از ماسک هنگام در 
آغوش گرفتن نوزاد نیست. اما به خاطر داشته 
باشید قبل از شیردادن به نوزاد و بغل کردن او 
حتما دست هایتان را با آب و صابون بشویید.

منبع: روزنامه جام جم

عوامل موثر در بروز غلظت خون باال
بیماری  در  لخته شدن خون  که خطر  عواملی 
لخته  از:سابقه  عبارتند  دارند  را  خون  غلظت 
شدن خون - فشارخون باال -  دیابت - سیگار 
کشیدن - کلسترول باال - بارداری - خون غلیظ 
تر از حدطبیعی، میتواند خطرلخته شدن خون را 

بدون علت افزایش دهد.
راه و روش های تشخیص غلظت خون

اگر فکر میکنید که ممکن است غلظت خون 
نام  به  آزمایش  یک  ابتدا  پزشک  باشید  داشته 

شمارش کامل خون)CBC( انجام خواهد داد.
گیری  اندازه  شما  خون  در  را  زیر  عوامل   CBC

میکند:
گلبول  تعداد   - قرمز خون  های  گلبول  -تعداد 
مقدار   - پالکتها  تعداد   - خون  سفید  های 
حمل  را  اکسیژن  که  هموگلوبین)پروتئینی 
خون  قرمز  های  گلبول  که  فضایی   - میکند 
شناخته  هماتوکریت  عنوان  ،به  میکنند  اشغال 

شده است.
روش تشخیص غلظت خون یا پلی سیتمی ورا

از  بیشتر  شما  احتماال  دارید,  خون  غلظت  اگر 
و  هموگلوبین  قرمزو  های  گلبول  طبیعی  حد 
ممکن  دارید شما همچنین  باالیی  هماتوکریت 
است شمارش تعداد پالکت های غیر طبیعی و 

گلبول های سفید داشته باشید.
شما  دکتر  باشد  غیرطبیعی   CBC نتایج  اگر 
بررسی   jak2جهش برای  شمارا  خون  احتماال 
جهش  نوع  این  برای  که  افرادی  کرد  خوهد 
هستند،آزمایش غلظت خون مثبت دارند همراه 
برای  زیاد  احتمال  به  خون  آزمایشات  باسایر 
مغز  از  برداری  بافت  به  خون  غلظت  تشخیص 

استخوان نیاز خواهید داشت.

که آن را در دهان میگذارید که میتواند عوارض 
جانبی ایجاد کند مانند:حالت تهوع - استفراغ - 

یبوست-اسهال - جوش
این بسیار بعید است اما ممکن است سلول ها را 
سرطانی کند، هرچند این خطر بسیار کم است 
پزشک شما بایدسرطان را چک کند درحالی که 

Hydroxyurea را مصرف می کنید. 
داروی  آ(  آ-روفرون  )اینترون  -آلفا  اینترفرون 

غلظت خون
برروی سیستم ایمنی بدن شما کار میکند و به 
سرعت تجزیه سلول های قرمزخون برای کاهش 
تولید خود را هدف قرار میدهد ، شما اینترفرون 
آلفا را فقط به زیر پوست خود میبرید. برخی از 

عوارض جانبی احتمالی از اینترفرون آلفا:
لرز و درد عضالنی-خستگی -  تهوع و  -تب و 

استفراغ
آسپیرین

شدن  لخته  از  و  میکند  رقیق  را  شما  خون 
جلوگیری میکند همچنین عالئمی مانند:سوزش 
کاهش  را  استخوانی  درد  و  پاها,خارش  و  دست 
کند  توصیه  است  ممکن  شما  پزشک  میدهد. 

دارید  بگوید غلظت خون  به شما  پزشکتان  اگر 
درمان  و  کنید  شروع  را  درمان  میتوانید  زودتر 
خطر ابتال به عوارض ناشی از آن را کاهش میدهد.

 درمان های دارویی غلظت خون
روش های درمانی زیادی اعم از روش های دارویی 

و گیاهی برای درمان غلظت خون وجود دارد.
Hydroxyurea داروی

بعد از اینکه میزان گلبول قرمز خون شما کاهش 
کاهش  برای  را  تجویزی  داروهای  از  یکی  یابد 
تولید گلبول های قرمز جدید در مغز استخوان 

خود انتخاب کنید.
که  است  سرطانی  داروی  یک   Hydroxyurea
باعث کاهش رشد سلول های جدید در بدن شما 
میشود.در غلظت خون تعداد گلبول های قرمز 
سلولهایی  میدهد  کاهش  را  ها  پالکت  و  خون 

هستند که به لخته شدن خون کمک میکنند.
به  است  را مصرف کنید ممکن  داروها  این  اگر 

حجامت نیاز نداشته باشید.
Hydroxyurea همچنین میتواند طحال بزرگ 
را از عوارض غلظت خون جلوگیری و درمان کند. 
دارد  قرار  کپسول  یک  درون   Hydroxyurea

که هرروز یک دوز کم از آسپیرین را مصرف 
برخی  دارای  آسپیرین  روزانه  کنید.مصرف 
باعث احتمال خون  خطرات است و میتواند 
ریزی بیشتر به ویژه در معده و سایر قسمت 
اینکه  از  شود.قبل  گوارش  دستگاه  های 
مصرف آسپیرین را به طور منظم شروع کنید 
خطرات  دیگر  اینهاو  درمورد  خود  باپزشک 

صحبت کنید.
است  ممکن  همچنین  شما  پزشک 
آناگرالید،  مانند  جدید  های  درمان 
و  )گلیویک(  بوسولفان)میلران(،ایماتینیب 

روکسولیتینیب )جاکافی(استفاده کند.
از  خاصی  نوع  کردن  کار  بهتر  به  داروها  این 
بنابراین  میکنند  کمک  خونی  های  سلول 
جریان خون شما بهبود میابد و کمتر غلیظ 
می شود، اگر درمان های دیگر کار نکند یا اگر 
و   hydroxyurea مانند  داروهایی  نمیتوانید 
اینترفرون آلفا را مصرف کنید ممکن است یک 
است. متفاوت  دارویی  هر  باشد.  دیگر  گزینه 

واینکه  جانبی  عوارض  درباره  باشما  پزشکتان 
را نشان میدهد  آخرین تحقیقات چه چیزی 

صحبت میکند.
پرتو درمانی

این درمان تولید گلبول های قرمز را در مغز 
استخوان کاهش میدهد که خون شما را رقیق 
میکند و به جریان راحت تر کمک میکند بااین 
حال,پزشکان از پرتو درمانی استفاده نمی کنند 
بیشتر  را  خون  سرطان)لوسمی(  میتواند  زیرا 
کند برای بهبود بهتر، در طول درمان عالوه بر 
برنامه پزشکی خود از این نکات مراقبت از خود 
استفاده کنید تا به شما کمک کند تا احساس 

بهتری داشته باشید.

میوه شگفت انگیزی که هم ضدویروس است هم شما را الغر می کند

یک کرونایی بهبودیافته تا چه زمانی ناقل است؟

10 دانستنی مهم از رابطه مادر و نوزاد غلظت خون و راه های کنترل و پیشگیری از آن )2(
 در زمانه کرونا
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صف

اینستاگرام به بهبود قابلیت استریم زنده ادامه 
می دهد و به تازگی از چندین تغییر خبر داده 
که مهمترین آن، افزایش مدت زمان ویدیوهای 

الیو به 4 ساعت است.
در حال حاضر شاهد محدودیت ۶۰ دقیقه ای 
برای ویدیوهای الیو هستیم که اینستاگرام آن 
را حذف کرده و کاربران در صورتی که قوانین 
 4 حداکثر  می توانند  باشند،  نگذاشته  زیرپا  را 
زنده  اجرای  اجتماعی  شبکه  این  روی  ساعت 
عرضه  جهانی  صورت  به  ویژگی  این  باشند. 
خواهد شد و تمام کاربران به آن دسترسی پیدا 

می کنند.
درون  را  خود  زنده  استریم  می توانند  کاربران 
و پست ها  استوری ها  با  آرشیو شخصی مشابه 
مشاهده کنند که البته حداکثر تا ۳۰ روز پس 
از استریم زنده این قابلیت وجود دارد. این افراد 
می توانند محتوای استریم زنده خود را دانلود 

کرده و در جای دیگری پست کنند.
در نهایت این شبکه اجتماعی به IGTV خود 
بخش »Live Now« را اضافه می کند تا کاربران 
موردنظر  محتوای  لحظه ای  صورت  به  بتوانند 

خود را پیدا کرده و مشاهده کنند.
اینستاگرام

ماه  به  بشر  بازگشت  پروژه  راستای  در  ناسا 
و در نهایت رفتن به مریخ، قرارداد همکاری 

خود با آژانس فضایی اروپا را نهایی کرد.
به نقل از سی ان ان، ناسا در راستای برنامه 
خود برای بازگشت انسان به ماه و در نهایت 
را  دیگر  گامی  مریخ،  به  بشر  گذاشتن  پا 
برداشت و قرارداد خود با آژانس فضایی اروپا 

را نهایی کرد.
حالی  در  نوشت:  ان  ان  سی  خبری  پایگاه 
که ناسا به دنبال بازگشت بشر به سطح ماه 
آژانس  این  است،  آرتمیس  پروژه  طریق  از 
بین  همکاری های  افزودن  حال  در  فضایی 
ماه  پایدار  اکتشافات  تسهیل  برای  المللی 
بوده و نشان می دهد مأموریت بشر به کره 

مریخ در آینده امکان پذیر است.

تمام این تغییرات نشان می دهد که اینستاگرام 
بیش از گذشته روی استریم زنده سرمایه گذاری 
نیز مشخص است:  البته دلیل آن  می کند که 
محبوبیت  افزایش  باعث  کرونا  ویروس  شیوع 
ویدیوهای الیو شده و کاربران بیش از گذشته 

از آن استفاده می کنند.
این شبکه اجتماعی همراه با اعالم این تغییرات 
به این موضوع اشاره کرده که با افزایش مدت 
زمان  مدت  برای  می توانند  مربیان  الیو،  زمان 
فعاالن  و  دهند  آموزش  افراد  به  طوالنی تری 
خود  جامعه  با  بیشتر  می توانند  نیز  اجتماعی 

و  هوانوردی  ملی  کل  اداره   اعالم  طبق 
ناسا  میان  همکاری  قرارداد  آمریکا،  فضای 
نهایی  گذشته  روز  اروپا  فضایی  آژانس  و 
شد و دو طرف با همدیگر در »دروازه ماه« 
همکاری خواهند داشت. این اقدام همچنین 
ناسا برای ارسال کادر بین  نخستین توافق 
آرتمیس  پروژه های  طول  در  ماه  به  المللی 

محسوب می شود.
به  )که  ماه«  »دروازه  ان،  ان  نوشته سی  به 
آن دروازه آرتمیس هم گویند( قرار است به 
فضانوردان،  خدمت  در  ایستگاه  یک  عنوان 

پیش از رسیدنشان به سطح ماه باشد.
»جیم برایدنستاین« مدیر ناسا در بیانیه ای 
اعالم کرد: این مشارکت، همکاری برجسته ای 
را که در ایستگاه فضایی بین المللی شکل 

در ارتباط باشند.
در حالت کلی مردم بسیاری از کارها خود را 
به صورت استریم زنده به اشتراك می گذارند 
که شامل خرید نیز می شود، بنابراین افزایش 
این  می رسد.  نظر  به  منطقی  آن  زمان  مدت 
زمان  مدت  افزایش  با  است  امیدوار  کمپانی 
از  بیشتری  مدت  برای  افراد  زنده،  استریم 
استفاده کنند. سرویس های مختلفی  اپ  این 
حال  این  با  دارد،  وجود  زنده  استریم  برای 
این  برای  اپ  بهترین  می خواهد  اینستاگرام 

کار باشد.

گرفته بود، تقویت می کند.
ماه«  »دروازه  گزارش،  این  اساس  بر 
المللی  بین  شرکای  با  ناسا  همکاری های 
منظور  به  را  اروپا  فضایی  آژانس  مانند 
شکلی  به  آرتمیس  برنامه  نتایج  تضمین 
پا  از  پس  ماه  پایدار  اکتشاف  نیز  و  ایمن 
گذاشتن بشر روی ماه و ما بعد آن توسعه 

می دهد.
برنامه  آرتمیس«  »برنامه  است  گفتنی 
سفر های فضایی ناسا و شرکت های فضایی 
المللی  بین  شرکایی  همراه  به  آمریکایی 
فرود  هدف  با  اروپا  فضایی  آژانس  مانند 
قطب  در  مرد  یک  همراه  به  زن  نخستین 
برنامه  است.   2۰24 سال  تا  ماه  جنوب 
هدف  با  نخست  گام  منزله  به  آرتمیس 
سطح  بر  دائمی  حضور  مدت  طوالنی 
فعالیت  برای  مناسب  فضای  ایجاد  ماه، 
در  و  ماه  کره  روی  خصوصی  شرکت های 

نهایت ارسال بشر به کره مریخ است.
همچنین »دروازه ماه« یک ایستگاه فضایی 
به  که  است  ماه  مدار  در  توسعه  حال  در 
منزله مرکز ارتباطی عمل خواهد کرد که با 
انرژی خورشیدی کار می کند. این ایستگاه 
بخش  یک  و  علمی  آزمایشگاهی  با  همراه 
انتظار  منطقه  و  مدت  کوتاه  مسکونی 
)توقف( گردشگران فضایی و ربات های دیگر 
نقشی  است  قرار  ماه  دروازه  بود.  خواهد 
برنامه  در   2۰24 سال  از  پس  را  کلیدی 

آرتمیس ناسا ایفا کند.

اقتصاد دیجیتال ایران 
در مسیر توسعه قرار گرفت

اقتصاد دیجیتال در ایران با همکاری نهادهای 
مرتبط و با کمک 1۶ شتاب دهنده در مسیر 

توسعه قرار گرفت.
مهر  خبرگزاری  و  میالدالرستان  گزارش  به 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  از  نقل  به 
جایگاه  دنیا  در  دیجیتال  اقتصاد  جمهوری، 
آن  مفاهیم  و  کرده  پیدا  بازار  در  پرقدرتی 
کرده  دگرگون  را  جهانی  اقتصادی  معادالت 
همکاری  با  ایران  در  اقتصاد  این  است. 
با کمک 1۶ شتاب دهنده  نهادهای مرتبط و 

در مسیر توسعه قرار گرفته است.
اقتصاد  با  حدی  به  دیجیتال  اقتصاد  دنیای 
سنتی درآمیخته که تمایز آنها از هم سخت و 
گاهی غیرممکن است. این اصطالح، نخستین 
بار توسط یکی از پژوهشگران ژاپنی در سال 
را  اقتصاد  این  که  البته  شد.  مطرح   1۹۹۰
هنوز  اما  می دانند  کشورها  همه  به  متعلق 
و  دارد  وجود  کشورها  میان  بزرگی  شکاف 
را  اقتصادی  مفهوم  این  یافته  توسعه  اصل 
برای کشورهای توسعه یافته و کشورهای در 

حال توسعه آسیای شرقی می دانند.
کسب  برای  تالش  در  هم  کشورها  دیگر  اما 
اقتصاد در دنیا هستند.  این  از  سهم درستی 
ایران هم یکی از این کشورها است که چند 
نهادهای  هم افزایی  و  تالش  با  است  سالی 
مرتبط، پایه های توسعه این مفهوم اقتصادی 

را در کشور بنا نهاده است.
کمک  با  ایران  در  کاربردی  علم  این  توسعه 
و دولتی در حال پیش روی  بخش خصوصی 
است. مثاًل شکل گیری 1۶ شتاب دهنده در این 
حوزه اقدامی است که با حمایت ستاد توسعه 
فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
با  که  است.شتاب دهنده هایی  شده  انجام 
جوانان  و  متخصصان  علمی  توان  و  ظرفیت 
کشور در تالش برای سرعت دادن به توسعه 

این اقتصاد در کشور هستند.

به  فقط  نه  پاییز  برگ درختان در فصل  ریزش 
عنوان یک عامل زیبایی شناختی، بلکه به عنوان 
یک عامل تاثیر گذار بر سرعت چرخش زمین 

نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
با آغاز فصل پاییز، خیابان ها با شاخ و برگ های 
این  اما  می شوند،  آراسته  درختان  زردرنگ 
جنبه  یک  عنوان  به  که  ریخته شده  برگ های 
می روند،  حساب  به  پاییز  از  شناختی  زیبایی 
تعیین  عوامل  عنوان  به  دانشمندان  توسط 
نظر  در  زمین  کننده سرعت چرخش کل کره 

گرفته می شوند.
سیاره زمین در فصل پاییز شاهد تعدادی پدیده 
طبیعی است؛ به گونه ای که فقط کاهش دمای 
تعبیر  نیست.  سال  هر  از  دوره  این  نشانه  هوا 
برخی افراد از پاییز به عنوان فصل طالیی فقط 
برگ های  رفتن  بین  از  و  رنگ  تغییر  دلیل  به 
این  آن  دلیل  همچنین  بلکه  نیست،  درختان 
برخی  اثبات  برای  آن  از  دانشمندان  که  است 

مباحث علمی استفاده می کنند.
در طول پاییز برگ ها می ریزند، این بدان معناست 
فاصله  میانگین  که  متر  برگ ها حدود 2۷  که 
بین باالی درختان و سطح زمین است به مرکز 
ایجاد  باعث  عمل  این  که  شده  نزدیکتر  زمین 
نوبه خود  به  و  زمین  مرکز  در  گرانش  مقداری 

تجربه گم شدن یا دزدیده شدن گوشی می تواند 
باشد که رخ می دهد.  اتفاقاتی  بدترین  از  یکی 
دهید،  به خرج  را  کافی  اگر دقت  این حال  با 
چنین  رخ دادن  صورت  در  حتی  می توانید 
فاجعه ای هم تلفن هوشمند خود را پیدا کنید.

زیان  فقط  می شود،  گم  شما  گوشی  وقتی  به 
نظر می رسد.  به  نگران کننده  نیست که  مالی 
کلیدی  و  ضروری  اطالعات  از  عجیبی  حجم 
آیا  نیستند.  دسترس  در  حاال  که  دارند  وجود 
این اطالعات برای همیشه گم شده اند؟ احتمال 
این اتفاق وجود دارد اما می تواند مانع آن شوید. 
تنها کافی است تعدادی از بهترین اپلیکیشن ها 
افزارهایی که به شما کمک می کنند تا  و نرم 
تلفن هوشمند اندرویدی تان را پس از گم شدن 

پیدا کنید را همین حاال نصب کنید.
نصب  به  نسبت  حاال  همین  بنابراین 
اپلیکیشن هایی که در ادامه معرفی می شوند، 
کمک  شما  به  افزارها  نرم  این  کنید.  اقدام 
می کنند در صورتی که گوشی اندرویدی شما 
دزدیده شد یا آن را گم کردید، به سرعت وارد 
یا  کنید  پیدا  را  خود  گوشی  و  شوید  عمل 

اطالعات آن را بازیابی کنید.
Find My Dev ice by Google

احتماال این اپلیکیشن که توسط گوگل توسعه 
به  که  باشد  اپلیکیشنی  مهم ترین  کرده،  پیدا 
گم  اندرویدی  گوشی  تا  می کند  کمک  شما 

 Find شده خود را پیدا کنید. مهم ترین ویژگی
و  شک  هیچ  بدون   My Dev ice by Google
و  ضروری  امکانات  همه  که  است  آن  تردیدی 
مورد نیاز شما را به صورت رایگان تدارك دیده تا 
نیاز به سایر اپلیکیشن های مشابه را به حداقل 
اندرویدی،  هوشمند  تلفن  یک  برای  برساند. 
کمتر اپلیکیشنی می تواند به اندازه اپلیکیشن 

 Find My Dev ice by یعنی  گوگل  اختصاصی 
Google کاربردی باشد.

این اپلیکیشن به شما کمک می کند تا محلی 
که تلفن مفقودشده شما قرار دارد را پیدا کنید. 
باشد،  شده  گم  یا  شده  ربوده  شما  تلفن  اگر 
Find My Dev محل  ice by Google اپلیکیشن
دقیق آن را روی نقشه به شما نشان می دهد. 
اگر گوشی اندرویدی تان را در خانه، محل کار یا 
دانشگاه گم کرده اید، اپلیکیشن رسمی گوگل 
را  آن  تا  می کند  را ساطع  گوشی  زنگ  صدای 
تلفن  وقتی  که  نکنید  فراموش  کنید.  پیدا 
هوشمندتان را گم کرده اید، اپلیکیشن کاربردی 
را روی  پیامی  تا  اجازه می دهد  به شما  گوگل 
هر  تا  دهید  نمایش  گوشی  نمایش  صفحه 
کسی که آن را پیدا کرد به شما اطالع دهد. اگر 
خود  اندرویدی  تلفن  پیداکردن  به  امیدی  هم 
می دهد  اجازه  شما  به  اپلیکیشن  این  ندارید، 
به صورت کامال رایگان همه اطالعات روی تلفن 

هوشمند خود را برای همیشه پاك کنید.
Fami ly Locator by Life360

رقیب  رقیب  اندازه  به  اپلیکیشن  این  شاید 
بدون  اما  نباشد  بی آالیش  و  ساده  گوگلی اش 
است.  کاربردی تر  آن  از  تردیدی  و  شک  هیچ 

 Fami ly Locator by اپلیکیشن  کمک  با 
Life360 می توانید محل قرارگیر تلفن هوشمند 
این  کنید.  بررسی  را  خانواده تان  اعضای  همه 
اپلیکیشن برای والدینی که نگران فرزندان خود 

موجب افزایش سرعت چرخش زمین می شوند.
همین پدیده در فصل بهار نیز تکرار می شود، 
برگ ها  که  گونه ای  به  برعکس؛  صورت  به  اما 
می کنند  رشد  درختان  شاخه های  روی  دوباره 
ایجاد  زمین  مرکز  از  دور  به  را  وزن جدیدی  و 
می کند که این فرآیند منجر به کاهش سرعت 

چرخش زمین می شود.
طریق  از  درختان  که  نقشی  وجود،  این  با  اما 
محدود  می کنند  بازی  خود  برگ های  ریزش 
این پدیده طبیعی  تاثیر  به گونه ای که  است؛ 
فقط کسری  زمین  افزایش سرعت چرخش  بر 

از ثانیه است.
سرعت  در  تغییر  کوچکترین  می توان  اگرچه 
لیزری  مقیاس  از  استفاده  با  را  زمین  چرخش 
ایالت  جنگل های  در  که  مونیخ  فنی  دانشگاه 
باواریا قرار دارد، محاسبه کرد، اما هنوز نمی توان 
به طور دقیق تاثیر ریزش برگ ها در فصل پاییز 

بر روی سرعت چرخش زمین را تایید کرد.
تأثیر  از جمله عواملی که ممکن است وضوح 
این پدیده طبیعی بر سرعت چرخش زمین را 
کاهش دهد نیروی جاذبه ماه و خورشید، میزان 
در  آتشفشانی  فوران های  کوهها،  قله  در  برف 
در  مد ها  و  جزر  و  لرزه ها  زمین  زمین،  سطح 

دریا ها و اقیانوس هاست.

اما مشکل  نظر می رسد.  به  هستند، جذاب تر 
ویژگی های  افزار  نرم  این  که  است  آن  اساسی 
اصلی اپلیکیشن گوگل را ندارد. به عبارت دیگر 

 Fami ly Locator by Life360 برنامه  کمک  با 
را  خود  اندرویدی  گوشی  اطالعات  نمی توانید 
از منع دسترسی دیگران  پاك کنید یا خبری 

به تلفن هوشمند شما نیست.
 Fami ly Locator اپلیکیشن  کلی،  صورت  به 
by Life360 برای خانواده هایی طراحی شده که 
نگران فرزندان خود هستند. این نرم افزار محل 
به  تلفن هوشمندهایی که  از  حضور هر کدام 
نمایش  را  شده اند  مجهز  آن  داخلی  سیستم 
می توانند  کاربران  باشد،  نیاز  اگر  می دهد. 
اطالعات تلفن هوشمند گم شده خود را بازیابی 

کنند.
Cerberus

تلفن  گم شدن  یا  ربودن  نگران  واقعا  اگر 
باشید  حاضر  شاید  هستید،  خود  هوشمند 
اپلیکیشن Cerberus را روی گوشی اندرویدی 
خود نصب کنید. یک نرم افزار همه فن حریف 
احتمالی اش  رقبای  همه  از  که  تمام عیار  و 
می توانید  برنامه  این  کمک  با  است.  قوی تر 
از راه دور قفل کنید  اندرویدی خود را  گوشی 
و  کرده  همیشه حذف  برای  را  آن  اطالعات  یا 
حتی فایل هایی که روی گوشی دارید را بازیابی 
می دهد  اجازه  شما  به  اپلیکیشن  این  کنید. 
گزینه  هوشمندتان،  تلفن  گم کردن  صورت  در 
تلفن  زنگ خوردن  با  تا  کنید  فعال  را  هشدار 
کردن  پیدا  برای  بیشتری  شانس  هوشمندتان 

آن داشته باشید.
نمی شود.  ختم  جا  این  به  چیز  همه  اما 
هم  بیشتری  امکانات   Cerberus اپلیکیشن 
تدارك دیده که برگ برنده آن هستند. این نرم 
افزار به شما اجازه می دهد اگر تلفن هوشمند 
یا  میکروفون  به  کردید، دسترسی  را گم  خود 
دوربین را فعال کنید تا برنامه به صورت خودکار 
صدای فردی که گوشی اندرویدی شما را پیدا 
ربوده ضبط شود و حتی عکس هایی  یا  کرده 
بسیار  کمک  می تواند  که  می شود  ثبت  او  از 
بزرگی برای شما باشد. ویژگی دیگر این نرم افزار 
غول پیکر آن است که می توانید نشان آن روی 
تلفن هوشمند خود را پنهان کنید تا هیچکس 
متوجه نشود آن را نصب کرده اید. با وجود همه 
این مزایا، اپلیکیشن Cerberus دو ایراد بزرگ 

هم دارد.
نخست آن که به دلیل قوانین جدید فروشگاه 
اطالعات  به  دسترسی  که  گوگل  استور  پلی 
از  اپلیکیشن  این  کرده،  مشروط  را  کاربران 
این فروشگاه آنالین حذف شده است. بنابراین 
برای بارگیری و نصب آن باید به سایت رسمی 
دوم  ایراد  اما  کنید.  مراجعه  اپلیکیشن  این 
پس  را  آن  شاید  که   Cerberus اپلیکیشن 
آن  پولی بودن  دهد،  نشان  بی فایده  مدتی  از 
کوتاه  مدتی  برای  تنها  افزار  نرم  این  است. 
به صورت رایگان کار می کند و پس از آن برای 
شما  هوشمند  تلفن  روی  خود  فعالیت  ادامه 
چنین  در  دارد.  نیاز  اشتراك  حق  پرداخت  به 
رایگان  افزار  نرم  به  باشد  الزم  شاید  شرایطی 
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نه  هم  آن  هستند  خود  گمشده  نیمه  دنبال 
های  سایت  در  بلکه  واقعی  دنیای  میان  در 
همسریابی که با رنگ و لعاب و تبلیغات خود، 

هوش برخی جوانان را برده اند.
افزایش استفاده جوانان از اینترنت موجب شده 
یا  خواسته  طور  به  ها  آن  از  برخی  که  است 
شبکه  و  همسریابی  های  سایت  با  ناخواسته 
های اجتماعی که فرد را برای یافتن همسر ایده 
آشنا  کنند،  می  ترغیب  فضا  این  در  شان  آل 

شوند و در دام سودجویان بیفتند.
کافی است نام سایت همسریابی را در اینترنت 
جست و جو کنید؛ ده ها سایت به ظاهر معتبر 
به تو خوش آمد می  نام های زیبا و جذاب  با 
دنیای  وارد  تا  گویند، کافی است کلیک کنید 
تنهایی  مونس  است  قرار  که  شوید  جدیدی 
تان را پیدا کند؛ آن هم با پاسخ دادن به سوال 
هست  اطمینانی  چه  نیست  معلوم  که  هایی 
جواب  ها  آن  به  واقعی  طور  به  متقاضی  فرد 
سایت  یک  در  تازگی  به  که  نه!دختری  یا  دهد 

حوزه  در  فعال  اپ  استارت  یک  اپل  شرکت 
هوش مصنوعی را خریداری کرده که ابزاری برای 
شناسایی اشیای مختلف در فایل های ویدئویی 

عرضه کرده است.
خریداری  را  »ویلینکس«  نام  به  شرکتی  »اپل« 
به  قادر  آن  مصنوعی  هوش  الگوریتم  که  کرده 
و  ویدئو  یک  در  موجود  مختلف  محتوای  درك 

مشخص کردن و متمایزسازی آنهاست.

آن نجات داده بود، در این باره تصریح می کند: 
فشار  عاطفی،  خألهای  دلیل  به  جوانان  برخی 
خانواده، نگرانی از آینده، اضطراب از ناموفق شدن 
شکست  یا  تنهایی  از  ترس  حتی  و  ازدواج  در 
همسریابی  های  سایت  به  عشقی  متعدد  های 
پلیس  رئیس  آورند.در همین خصوص،  می  رو 
فتا با اشاره به این که در کشور شاکیان زیادی 
داریم که در سایت های همسریابی از راه های 
گرفته  قرار  کالهبرداری  و  اخاذی  مورد  مختلف 
اند، می گوید: هیچ یک از این سایت ها مجوز 
و  فعالیت آن ها کامال غیرقانونی است  ندارند، 

معموالً  شرکت  این  است.  کرده  پرداخت  دالر 
و  خالق  و  کوچک  های  اپ  استارت  خرید  با 
آنها  در  شده  گرفته  کار  به  فناوری های  تملک 
تالش می کند تا از این فناوری ها در محصوالت و 
خدمات خود استفاده کند. احتمال می رود اپل 
اپل تی وی،  فناوری هوش مصنوعی در  این  از 
اپلیکیشن نیوز، دستیار صوتی هوشمند سیری 

و غیره استفاده کند.

همسریابی ثبت نام کرده است، از توقع خانواده 
اش برای این که همسر ایده آل آن ها را پیدا 
کند، می گوید؛ موضوعی که شاید اگر نبود پای 

او هم به این سایت های نامعتبر باز نمی شد.
او 2۸ سال دارد و با این که در یک شرکت به 
او  از  پاره وقت کار می کند و همکارش  شکل 
خواستگاری کرده اما به دلیل مخالفت خانواده 
با تمامی خواستگارانش ترجیح داده است  اش 
در این سایت ثبت نام کند و معیارهای پدر و 
مادرش را برای همسر آینده اش بنویسد به این 

امید که بتواند از این چالش رها شود.
از روزی که تصمیم گرفتم ازدواج  او می گوید: 
آن  مانع  ام  خانواده  مختلفی  عناوین  به  کنم 
تا این  اند  ایراد گرفته  از خواستگارهایم  شده و 
را  همسریابی  سایت  یک  دوستانم  از  یکی  که 
دانشگاه  استاد  و  شناس  روان  کرد.یک  معرفی 
که سال گذشته با یک نمونه از به دام افتادن 
دانشجویش در سایت همسریابی مواجه شده و 
با راهنمایی های خود، او را از آسیب های پس از 

این الگوریتم هوش مصنوعی همچنین می تواند 
ویدئوهای  متنی  و  صوتی  بصری،  محتوای 

مختلف را شناسایی و جداسازی کند.
برای  می توان  همچنین  یادشده  فناوری  از   
تسهیل  و  مختلف  ویدئوهای  زنی  برچسب 
بر حسب متن، صوت  آنها  جستجوی محتوای 

و تصویر استفاده کرد.
میلیون   ۵۰ اپ  استارت  این  خرید  برای  اپل 

شود  ها  سایت  این  از  یکی  وارد  کاربری  اگر 
و  ظاهری  هویتی،  مشخصات  ها  آن  از  ابتدا 
یک سری تصاویر دریافت و در مرحله بعدی 
کنند. می  معرفی  ها  آن  به  را  مدنظر  افراد 

می  اندکی  مبلغ  نیز  ها  سایت  برخی  حتی 
کارت  اطالعات  از  برداری  کپی  به  تا  گیرند 

بانکی شان نیز اقدام کنند.
این  کالهبرداری  نحوه  به  شاکری،  سرگرد 
سایت ها اشاره و اضافه می کند: در نوع اول، 
متقاضیان  فریب  با  دروغین  تبلیغات  ضمن 
و دریافت مبالغ مختلف از طعمه های خود 
هم  خدماتی  هیچ  و  کنند  می  کالهبرداری 
ارائه نمی دهند اما در نوع دوم اقدامات تیمی 
اغفال  با  و  یافته صورت می گیرد  و سازمان 
از  پس  ها  آن  اعتماد  جلب  و  متقاضیان 
دریافت تصاویر خصوصی و شخصی قربانیان، 
با تهدید به افشا و انتشار تصاویر آن ها، بحث 
اخاذی مالی و سایر سوءاستفاده ها را پیش 
می گیرند و از این شگرد استفاده می کنند.

افزایش مدت زمان ویدیوهای الیو اینستاگرام 

گام دیگر ناسا برای بازگشت انسان به ماه

زیر پوست سایت های همسریابی

هوشمصنوعی،شناساییمحتوایویدئوهاراتسهیلمیکند

تاثیر ریزش برگ درختان در فصل پاییز
 بر سرعت چرخش زمین

گوشی اندرویدی شما گم شده است؟
 از این اپلیکیشن ها یاری بگیرید
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ماءَ الوَجه
ما ِاعتاَض باِذلُ وَجِهِه ِبسُؤاِلِه

ِعوَضًا وَلَو نالَ المنى ِبسؤاِل
ُ َّواِل وَزَنتَه وَِاذا السُؤالُ مَعَ الن

رَِجحَ السُؤالَ وَخَفَّ كُلُّ نَواِل
وَِاذا ِابتُليَت ِببَذِل وَجِهَك ساِئاًل

فَِابذُلهُ ِللمُتَكَرِِّم الِمفضاِل
َّ الكَريمَ ِإذا حَباكَ ِبموعٍدِ ِإن

أَعطاكَهُ سَِلسًا ِبغَيِر ِمطاِل

ن گر آربوی ربزيی هب خواهشي ميدا
وصول مقصدت ای دوست نيست هم سنگش

دهش و خواهش اگر رد دو كّفه جای دهي
دهش سبك رت و خواهش نگشته مانندش

ر اگر شوی تو هب ردخواست مبتال هشدا
هك سر ربارب بخشنده بايد افكندش

هك نيك مرد گرت وعده كرد مي بخشد
هب سهل و ساده نمايد واف هن رد بندش

آبرو
آن که آب رخ اش را به خواهشي بریزد. هرچند به مقصود رسد، در برابْر همسنگي 

نستانده است.
خواهش را اگر با دهش در دو کفه نهي، خواهش فرود آید و هر دهشي سبک فراز رود.

اگر به خواهشي، به ریختن آبرو گرفتار آیي، در برابر نیکان بخشنده ریز.
که نیکمرد اگر نویدي ات بخشد، آسان و بي درنگ بدهد.

اتمام  طرح  سه  الرستان  جمعه  امام 
پروژه دوبانده کردن محور جهرم-الر به 
بندرعباس، راه اندازی اداره  کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای الرستان و تحقق 
به  شیراز-جهرم-الر  راه آهن  اجرای 
بندرعباس را از مطالبات جدی و دیرینه 

مردم الرستان دانست.
 ، الرستان  میالد  گزارش  به 
سیدمختار  المسلمین  و  حجت االسالم  
سیاسی  عبادی  آئین  در  خرم  موسوی 
ضمن  الر  شهر  هفته  این  جمعه  نماز 
مکرم  نبی  نور  سراسر  میالد  تبریک 
مصطفی)ص(،  محمد  حضرت  اسالم 
هفته  و  جعفرصادق)ع(  امام  والدت 
ملی  روز  آبان ماه   1۳ یوم اهلل  وحدت، 
و  گرامیداشت  را  استکبار  با  مبارزه 
خاص  شرایط  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
کرونایی در سطح کشور، نحوه برگزاری 
شکل  به  مناسبت ها  این  ویژه برنامه 

متفاوت برگزار می شود.
نابخردانه  اقدام  کردن  محکوم  با  وی 
»شارلی ابدو«  فرانسوی  نشریه 
موهن  کاریکاتور  انتشار  جهت  به 
مکرم  نبی  افزود:  محمد)ص(،  حضرت 
مسلمین  به  مربوط  فقط  اسالم)ص( 
ایشان  مقدس  ساحت  بلکه  نیست 
خاتم  و  آسمانی  ادیان  همه  به  متعلق 
پیامبران الهی است و توهین به پیامبر 
پیروان  همه  به  توهین  اسالم،  بزرگ 
این  همه  می بایست  که  است  ادیان 

اقدام را محکوم می کردند.
به  اشاره  با  الرستان،  جمعه  امام 
کار  این  انجام  دالئل  از  یکی  اینکه 
فشارها  کاهش  زمانی  مقطع  این  در 
رژیم  علیه  عمومی  افکار  انحراف  و 
خائن  حکام  همچنین  و  صهیونیستی 
بروز  کرد:  تصریح  است،  اسالم  جهان 
بیشتر  شناخت  موجب  اتفاقاتی  چنین 
دشمن می شود و نباید به زبان، لبخند، 
اعتماد  آنان  معطر  و  اتوکشیده  ظاهر 
کرد و فرانسه در این موضوع نشان داد 
منافع  راستای  در  محض  مطیع  یک 

استکبار جهانی است.
بیان  با  دانشگاه  و  حوزه  استاد  این 
و  جنگ زده  مردم  عکس العمل  اینکه 
مظلوم یمن در این شرایط سخت علیه 
و  ارزشمند  بسیار  مستکبران  دسیسه 
کرد:  نشان  خاطر  است،  تحسین  قابل 
باید چنین اقداماتی از سوی عربستان، 
و  خلیج فارس  حوزه  کشورهای  مصر، 
غیره که مدعی در امورات امت اسالم 
متنعم  اسالم  دین  برکات  از  و  بوده 
استکبار  گوش  به  سیلی  این  هستند 
عکس العمل  و  می شد  نواخته  جهانی 

نشان می دادند.
وی با ابراز تأسف از اقدام حکام برخی 
کشورهای عربی در پی ابراز نارضایتی و 
فرانسوی،  تحریم کاالهای  از  پشیمانی 
کشورهای  دولتمردان  داد:  ادامه 
تحریم  از  پس  امارات  و  عربستان 
با  کاالهای فرانسوی توسط مسلمانان، 
ابراز  و  برقرار  تلفنی  تماس  »مکرون« 

همدردی می کند.
بازخوانی  با  موسوی،  حجت االسالم 
برخی از بیانات رهبر معظم انقالب در 
لزوم  بر  دولت،  هیأت  اعضای  با  دیدار 
انتقاد،  واژه  قالب  در  هتاکی  از  پرهیز 
خط  می بایست  نقدها  در  شد:  یادآور 
فرموده  به  بنا  و  باشیم  داشته  قرمز 

رهبری هتک حرمت حرام است.
از  تأسف  ابراز  با  الرستان،  جمعه  امام 
از  ناشی  و  میر  میزان مرگ   آمار  عبور 
کشور در سطح کشور از مرز 4۰۰ نفر 
در یک شبانه روز، گفت: در اغلب نقاط 

ویژه الرستان  فرماندار  و  استاندار  معاون 
و  راه  جدید  مدیرکل  معارفه  مراسم  در 
معاون  حضور  با  که  الرستان  شهرسازی 
وزیر راه و شهرسازی در سالن اجتماعات 
شد؛  برگزار  فرمانداری  امامی  شهید 
خواستار احداث راه آهن شیراز- جهرم- 
دوم  باند  اتمام  بندرعباس،  الرستان- 
جاده اصلی جهرم -الرستان - بندرعباس 
و محور الرستان- بستک و اجرای مصوبه 
نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  ایجاد 

جاده ای الرستان شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
ویژه الرستان؛ در مراسمی با حضور جلیل 
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  حسنی 
راه  وزارت  معاون  ترکی  دکتر  الرستان، 
و شهرسازی، حجت االسالم و المسلمین 
الر،   جمعه  امام  موسوی  مختار  سید 
حسین زاده نماینده مردم شهرستان های 
مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
شهرستان  فرمانداران  اسالمی،  شورای 
از  جمعی  گراش،  و  خنج  المرد،  های 
مسئولین، معتمدین و خیرین شهرستان 
های جنوب استان فارس، مدیرکل جدید 

راه و شهرسازی الرستان معرفی شد.
الرستان  ویژه  فرماندار  مراسم،  این  در 
و  ها  پتانسیل  برشمردن  با  سخنانی  در 
نظر  از  اینکه  و  شهرستان  های  ظرفیت 
قوی  پیشینه  دارای  خطه  این  تاریخی 
استعمار  با  مبارزه  در  اعتقادی  نظر  از  و 
علما  حضور  با  و  بوده  پیشقدم  انگلیس 
این  در  اسالمی  حکومت  اولین  بزرگ، 
عنوان  به  الرستان  و  شده  ایجاد  منطقه 
اولین خاستگاه حکومت اسالمی در کشور 
پیشینه  بر  عالوه  کرد:  اظهار  است؛  بوده 
و  زیرساختی  های  پتانسیل  تاریخی، 
ساختاری شامل فرودگاه بین المللی آیت 
تجاری،  اللهی الرستان، گمرك  آیت  اهلل 
چندین  و  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی 
ادارات کل و معاون ادارات کل موجود نیز 
از جمله شاخصه هایی است که شهرستان 
را در ظرفیت سازی برجسته نموده است.

جلیل حسنی، سومین مولفه و وجه تمایز 
مردم منطقه را مشارکت جویی و احساس 
مسئولیت اجتماعی، حس نوع دوستی و 
نیکوکاری بیان کرد که باعث شده آوازه 
خیرین منطقه و تاثیرگذاری آنان در رشد 
و توسعه در همه نقاط کشور مورد توجه 

قرار گیرد.
 نماینده عالی دولت در الرستان چهارمین 
موقعیت  را  پتانسیل شهرستان  و  ویژگی 
کریدور  در  اینکه  منظر  از  جغرافیایی 

خنج،  الرستان،  های  شهرستان  مردم  نماینده 
ابراز  با  اسالمی،  شورای  مجلس  در  اوز  و  گراش 
همکاری  و  هماهنگی  ایجاد  به  نسبت  امیدواری 
از  گفت:  انتخابیه،  توسعه حوزه  راه  در  مسووالن 
مدیرکل جدید تقاضا می شود عالوه بر پیگیری 
نقل  و  و حمل  راهداری  کل  اداره  ایجاد  موضوع 
جاده ای، پیگیر استقرار  مدیرکل فنی آب و خاك 
و مکانیک خاك در حوزه استحفاظی اداره کل راه 

و شهرسازی الرستان باشد.
تکریم و معارفه  آئین  به گزارش میالد الرستان، 
حضور  با  الرستان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیران 
منابع  و  مدیریت  توسعه،  معاون  ترکی  نعمت اهلل 
انسانی وزارت راه و شهرسازی، نماینده مردم در 
مجلس شورای اسالمی، معاون استاندار و فرماندار 
جنوب  شهرستان های  فرمانداران  الرستان،  ویژه 
و  ادارات  مسووالن  الرستان،  جمعه  امام  فارس، 
شهید  اجتماعات  سالن  محل  در  رسانه  اصحاب 

امامی فرمانداری ویژه الرستان برگزار شد.
های  شهرستان  مردم  نماینده  مراسم،  این  در 
شورای  مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
اسالمی با تقدیر از خدمات خیرین در این منطقه، 
اظهار داشت: خیرین بدون هیچ چشمداشتی در 
همه زمینه ها در منطقه سرمایه گذاری می کنند 

تا زمینه توسعه منطقه را فراهم کنند.
نسبت  امیدواری  ابراز  با  حسین زاده،  حسین  
راه  در  مسووالن  همکاری  و  هماهنگی  ایجاد  به 
جدید  مدیرکل  از  افزود:  انتخابیه،  حوزه  توسعه 
ایجاد  موضوع  پیگیری  بر  عالوه  شود  می  تقاضا 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، پیگیر 
استقرار  مدیرکل فنی آب و خاك و مکانیک خاك 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  استحفاظی  حوزه  در 

الرستان باشد.
وی با تأکید بر اینکه برای توسعه متوازن منطقه 
توسعه حوزه  بدون  و  راه هستیم  توسعه  نیازمند 

و  است  قرمز  کرونایی  وضعیت  کشور 
معظم  مقام  موضوع  اهمیت  لحاظ  به 
همه  اذهان  دادن  توجه  برای  رهبری 
مردم و مسووالن به سمت جدی بودن 
از  پس  را  خود  جلسه  کرونا،  خطر 
بار  این  مجازی،  جلسه  چند  برگزاری 

به شکل حضور تشکیل جلسه دادند.
وی بر لزوم تالش مضاعف و به کارگیری 
با ویروس  ابتکارات جدید برای مواجه 
است  بهتر  مسووالن  افزود:  کرونا، 
افکار  و  ایده ها  انتقال  برای  بستری 
شود  فراهم  مسووالن  به  جامعه  آحاد 
قاطع  تصمیم های  اتخاذ  با  از طرفی  و 
تخلفات  با  و  باشند  جدی  حاکمیتی 

برخورد مناسب کنند.
بر  تأکید  با  موسوی،  حجت االسالم 
دستورالعمل های  بودن  الزم االجرا 
یادآور شد:  کرونا،  با  مقابله  ملی  ستاد 
در  اطالع رسانی  و  عمومی  افکار  اقناع 
همچنین  و  محدودیت ها  خصوص 
مردم  و  دستگاهها  همه  همکاری 
بحران  از  عبور  راهگشای  می تواند 

کرونا باشد.
رعایت  از  خرسندی  ابراز  با  وی 
مردم  سوی  از  بهداشتی  پروتکل های 
افزود:  کرونا،  نسبی  کنترل  و  الرستان 
اولویت سالمت مردم است و اگر جایی 
تعارض  مردم  سالمت  و  اقتصاد  بین 

ایجاد شد، سالمت مردم مقدم است.
امام جمعه الرستان ، با اشاره به اینکه 
فوتی های  آمار  زمان  از  مقطعی  در 
افزایش  الرستان  سطح  در  کرونایی 
حتی  که  به گونه ای  یافت  چشمگیری 
استان  در  مرگ ومیر  میزان  آمار  با 
آن   دلیل  که  می کرد  برابری  فارس 
رفت وآمد برخی از مردم به استان های 
همجوار بود و مسائل بهداشتی رعایت 
با  خوشبختانه  کرد:  بیان  نمی شد، 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 
همکاری  با  الرستان  در  کرونا  بیماری 
مردم کنترل شد که این مهم همچنان 

می بایست تداوم داشته باشد.
مرمت  آغاز  از  موسوی،  حجت االسالم 
و بهسازی حوزه علمیه برادران علی بن 
علمیه  حوزه  همچنین  و  ابی طالب)ع( 
با  الرستان  خواهران  الزهرا)س( 
 ۶۰۰ و  میلیارد  یک  بالغ بر  هزینه ای 
این  گفت:  و  داد  خبر  تومان  میلیون 
وجوهات  پرداخت  محل  از  بودجه 
تقلید  عظام  مراجع  اجازه  با  خمس 

تأمین شده است.
امام جمعه الرستان ادامه داد: در هفته 
ائمه جمعه شهرستان های  اخیر جلسه 
بخش های  و  گراش  خنج،  الرستان، 
حضور  با  جمعه  امام  دفتر  در  تابعه 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان  علمیه  و مدیر حوزه های  فارس 

فارس برگزار شد.
مدیرکل  به  تبریک  عرض  ضمن  وی 
شهرسازی  و  راه  اداره کل  جدید 
از  گوشه ای  بیان  به  الرستان، 
درخواست های صورت گرفته از معاون 
وزیر راه در جلسه تودیع و معارفه اشاره 
کرد و افزود: سه اولویت مردم الرستان 
محور  کردن  دوبانده  پروژه  اتمام 
راه اندازی  بندرعباس،  به  جهرم-الر 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
راه آهن  اجرای  تحقق  و  الرستان 
بندرعباس که هر  به  شیراز-جهرم-الر 
دیرینه  و  جدی  مطالبات  از  مورد  سه 
و  رشد  موجب  می تواند  و  است  مردم 
مساعد  قول  طبق  و  می شود  توسعه 
دست  به  مطالب  این  راه  وزیر  معاون 

وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید.

ترانزیتی شمال و مرکز به جزایر و بنادر 
جنوبی واقع شده و همچنین نزدیکی به 
خاطرنشان  و  برشمرد  بنادر  این  و  دریا 
را  شرایطی  چهارگانه،  شرایط  این  کرد: 
مردم  مطالبات  اگر  که  است  کرده  مهیا 
شیراز-  محور  دوم  باند  تکمیل  حوزه  در 
جهرم -الرستان- بندرعباس، احداث راه 
آهن شیراز- جهرم- الرستان- بندرعباس 
و ایجاد اداره کل راهداری و حمل و نقل 
شود،  افزوده  آن  به  الرستان  ای  جاده 
مراودات  اقتصادی،  رونق  زمینه  می تواند 
ای  جانبه  همه  توسعه  و  اجتماعی  قوی 
شرایط  این  برکات  از  که  آورد  فراهم  را 
اجتماعی  اقتصادی،  بتوان رشد و توسعه 

و فرهنگی را تحت تاثیر مثبت قرار داد.
و  ها  ظرفیت  به  توجه  با  دیگر  بار  وی 
با  و  فارس  استان  جنوب  های  پتانسیل 
توجه به وسعت و جمعیت زیاد این منطقه 
در سخانی خواستار احداث راه آهن شیراز- 

جهرم- الرستان و بندرعباس شد.
کرد:  تصریح  الرستان،  ویژه  فرماندار 
آهن  راه  استارت   پیش  سال  چندین 
و  شده  زده  بندرعباس  شیراز-الرستان- 
در آن موقع تجهیز کارگاه هم شده است 
توقف  با  عظیم  طرح  این  اکنون  هم  و 
چندین ساله مواجه شده است که  مردم 
این خطه پهناور انتظار از مسئولین دارند 
اجرایی  و  پیگیری  مهم  این  بایستی  که 

شود.
حسنی، اولویت کاری فرمانداری، نماینده 
دغدغه  بخصوص  و  جمعه  امام  مردم، 
کردن  بانده  دو  بخصوص  راه،  را  مردم 
و  -بندرعباس  الرستان  جهرم-  محور 
الرستان- بستک دانست و گفت: با توجه 
به اینکه این محور یکی از پر ترددترین و 
پر حادثه ترین محورهای کشورمی باشد، 
ضمن تشکر از پیگیری های شکل گرفته 
و  راه  محترم  وزیر  اخیر  های  سال  طی 
کرد:  تاکید  ایشان  معاونین  و  شهرسازی 
وزارت راه و شهرسازی می بایست به این 

راه، توسعه رخ نخواهد داد، تصریح کرد: الرستان 
کریدور شمال به جنوب است و به دلیل نزدیکی 
به  منحصر  های  ویژگی  دارای  جنوبی  بنادر  به 

فردی است.
بیان  با  اسالمی،  شورای  مجلس  نماینده  این 
بین  در  فارس  استان  آزادراه  نخستین  اینکه 
شهرستان های المرد به پارسیان در حال اجراست 
نیز  دارالمیزان  به  دار  گله  پروژه  آن  کنار  در  که 
در حال انجام است، خاطر نشان کرد: این مسیر 
و  بود  منطقه خواهد  گاز  توسعه  و  انرژی  گلوگاه 

پارسیان را به شیراز متصل می کند.
پروژه  قطعات  تمام  برون سپاری  از  حسین زاده، 
همچنین  و  جهرم  به  الر  محور  دوبانده کردن 
اجرای ۳2 کیلومتر از مجموع ۶2 کیلومتر جاده 
الر به بندرعباس خبر داد و با اشاره به جلسه با 
کیلومتر   ۳۰ گفت:  شهرسازی،  و  راه  وزیر  اخیر 
مابقی این محور در هفته آینده پاکت مناقصه آن 

باز می شود.
بیرم  منطقه  در  محورهایی  اینکه  بیان  با  وی 
می  کیلومتر   4 احداث  با  فقط  که  دارد  وجود 

شاهد  تا  بدهد  چندان  دو  اهمیت  مهم 
روان سازی در این جاده اصلی باشیم و از 

کاهش تصادفات کاسته شود.
معاون استاندار فارس، با بیان اینکه تردد 
-بندرعباس  الرستان  جهرم-  محور  در 
پرترافیک و حادثه خیز است و با توجه به 
اتصال کریدور شمال به جنوب و ترانزیتی 
بودن این محور اظهار داشت: حجم زیاد 
ترافیک وسایل نقلیه سبک و سنگین در 
همگان  از  را  حوصله  و  صبر  محور  این 
به  بیشتری  توجه  باید،  که  است  گرفته 
سرعت  پروژه  این  به  و  بشود  محور  این 

بخشید.
اینکه خیرین عزیز  بیان  با  وی همچنین 
این خطه در عرصه های مختلف بخصوص 
تاثیرگذار  منطقه  اقتصادی  توسعه  در 
اداره کل  اجرایی شدن  از عدم  اند،  بوده 
راهداری و حمل و نقل جاده ای الرستان 
مهم  این  وگفت:  کرد  گله  شدت  به  هم 
با توجه  از مصوبات دولت است که  یکی 
های  جاده  و  مسیرها  تردد  و  شلوغی  به 
جنوب فارس می طلبد اداره کل راهداری 
الرستان  در  ای   جاده  نقل  و  حمل  و 

مستقر شود.
 فرماندار ویژه الرستان، در بخش دیگری 
از سخنان خود با تاکید بر اینکه سالمتی 
و جان مردم در اولویت است؛ از همگان 
استفاده  ماسک  از  همچنان  که  خواست 
فاصله  و  بهداشتی  های  پروتکل  و  کنند 
تاکید  مورد  که  اجتماعی  های  گذاری 
ریاست  رهبری،  معظم  مقام  فراوان 
محترم جمهوری و وزارت بهداشت است 

را رعایت کنند.
از مهندس محمدرضا  پایان   حسنی، در 
باقری فرد مدیرکل سابق راه و شهرسازی 
حسن  برای  و  تشکر  و  تقدیر  الرستان 
موفقیت  آرزوی  جدید  مدیرکل  شبانی 

کرد.

ادامه  کرد،  متصل  هم  به  را  روستا  چندین  توان 
داد: محور »چک چک« در شهرستان گراش در 
حال احداث بوده و تنها محوری است که با بخش 

مرکزی خود ارتباط ندارد.
در  فارس  جنوب  شهرستان  چهار  مردم  نماینده 
باید  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  شورای  مجلس 
تا بتوان الرستان را به محور شریانی  تالش کرد 
جنوب به شمال تبدیل کرد، یادآور شد: در حوزه 
راه آهن بحث راه آهن زاهدمحمود به سمت المرد 

و عسلویه مطرح شده است.
حسین زاده، با اشاره به اینکه امید می رود با احداث 
مسیر  در  بندرعباس   شیراز-جهرم-الر-  راه  آهن 
توسعه قدم برداشته شود، تصریح کرد: با توجه به 
ارتقا راه و شهرسازی الرستان به اداره کل از سال 
۶2 به بعد ما شاهد ارتقا اداری بوده ایم اما جذب 
نیروی انسانی بصورت متوازن نداشته ایم و کمبود 
نیروی انسانی یکی از چالش های اداره کل راه و 

شهرسازی الرستان است که باید حل بشود.
این نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به اینکه در مجلس جهش تولید 

اولویت  از  یکی  زیرا  است،  خورده  کلید  مسکن 
های افراد ایجاد و تامین مسکن در جهت آرامش 
روحی و روانی است، افزود: مسکن یکی از پیشران 
 1۰۰ از  بیش  که  است  اقتصادی  توسعه  های 

صنعت را در گیر خود می کند.
افزایش قیمت مسکن را عدم  از دالیل  وی یکی 
داد:   ادامه  و  دانست  تقاضا  و  عرضه  بین  تعادل 
است  نیاز  مورد  مسکونی  واحد  هزار   ۹۰۰ سالی 
اما در ۷ سال اخیر فقط ۳۰۰ هزار واحد ساخته 

شده است.
از  اینکه  به  نسبت  تأسف  ابراز  با  حسین زاده، 
هزاران میلیارد منابع بانکی موجود فقط ۷ درصد 
به سمت مسکن سوق داده شده است، عنوان کرد: 
تا ساخت  تا 2۵ درصد شود  باید 2۰  مقدار  این 

مسکن رشد پیدا کند.
در  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
اینکه حدود  به  اشاره  با  اسالمی،  مجلس شورای 
2 و نیم میلیون نفر جوان باالی ۳2 سال مجرد 
در کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: ۶ میلیون 
نفر مستاجر و 1۳ میلیون حاشیه نشین شهرها در 

کشور وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه باید به حوزه ساخت مسکن 
توجه و ایجاد شهرهای جدید و شهرك ها مورد 
توجه قرار گیرد، اضافه کرد: بنا به مصوبه هیئت 
وزیران باید زمین با هزینه کمتر در اختیار سرمایه 

گذار قرار گیرد و مسکن ساخته شود.
مهر  مسکن  تفاوت  اینکه  بیان  با  حسین زاده، 
ملی  مسکن  که  است  همین  در  ملی  مسکن  با 
ساخته  دولت  با حمایت  اما  گذار  سرمایه  توسط 
و  خیرین  ظرفیت  از  توان  می  گفت:  شود،  می 
کنیم  استفاده  مسکن  حوزه  در  گذاران  سرمایه 
توجه  با  جوانان  و  یابد  کاهش  مسکن  قیمت  تا 
آینده  به  نسبت  بتوانند  اقتصادی  بد  وضعیت  به 

امیدوار بمانند.

امام جمعه الرستان،
 خواستار تحقق سه طرح مهم در حوزه 

حمل ونقل در این شهرستان شد

اهم درخواست های معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان 
در مراسم معارفه مدیرکل جدید راه و شهرسازی الرستان 

حسین زاده: عالوه بر اداره کل راهداری، اداره کل فنی آب و خاک نیز در منطقه باید ایجاد گردد

کمبود نیروی انسانی اداره کل راه الرستان، مرتفع گردد


