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معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس از 

نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
مراسم   ، تسنیم  خبرگزاری  از 
ملی  جشنواره  چهارمین  اختتامیه 
استان  سیمای  و  صدا  در  فانوس 
محمد  سردار  حضور  با  فارس 
آثار  حفظ  بنیاد  جانشین  فهمیده 
و  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و 
مسئوالن استان فارس برگزار شد.

فارس  استان  دوره  چهارمین  در 
صورت  به  هنرمند   1500 میزبان 
و  بود  کشور  سراسر  از  مجازی 
دوره های قبلی در شهرهای ساری، 
شده  برگزار  تهران  و  بندرعباس 
اعالم شد  مراسم  این  در  همچنین 
که پنجمین دوره این جشنواره در 
خواهد  برگزار  مشهد  مقدس  هر 
شد و پوستر آن نیز در این مراسم 

رونمایی شد.
جشنواره  دبیر  قلی زاده  گفته  به 
ملی فانوس 1779 اثر به دبیرخانه 
بعد  که  بود  شده  تحویل  جشنواره 
اثر   297 داوری  اولیه  مرحله  از 
در  و  یافتند  راه  مسابقه  بخش  به 
آثار  عنوان  به  اثر    88 نیز  نهایت 

برگزیده انتخاب شدند.
و  جشنواره  برگزیدگان  معرفی 

رونمایی از کتاب
کنفرانسی  ویدئو  ارتباط  در  امروز 
جشنواره  این  برگزیدگان  از 
فارس  استان  در  که  شد  تجلیل 
چون  هنری  چهر ه های  از  نیز 
پیشکسوت  استاد  نعمتی  محمد 
فارس،  استان  خوشنویسی 
نمایشنامه  برای  گروسی  اصغر 
اسراری  لیال  »بی مرگی«، 
»ُرنج«،   رادیویی  نمایش  برای 
در  دهکردی  عبادیان  امیرحسین 
در  همایونی  مریم  پوستر،  بخش 
فرهاد  و  تجمسی  هنرهای  بخش 
دفاع  نمایش  حوزه  در  فعال  ارشاد 

مقدس تجلیل شد.
دو  از  مراسم  این  در  همچنین 
مقدس  دفاع  مرجع  کتاب  عنوان 
با عنوان پوسترهای جنگ، فرهنگ 

امسال  پاییز  در  بارندگی  کاهش 
مدت،  بلند  میانگین  به  نسبت 
موضوعی است که با گذشت نیمی از 
فصل پاییز برای اکثر مناطق کشور 
در  همچنین  است.   افتاده  اتفاق 
استان فارس نیز کاهش بارندگی ها 
در پاییز اتفاق افتاد و تاکنون بارش 

پاییزی را شاهد نبوده ایم.
مرکز  رئیس  وظیفه،  احد  گفته  به 
بحران  مدیریت  و  خشکسالی  ملی 
در  بارندگی ها  هواشناسی  سازمان 
ایران در پاییز 99 کمتر و ضعیف تر 
 3 در  و  بود  خواهد  معمول  حد  از 
بر  نسبی  بارشی  کم  پاییز  ماهه 

کشور حاکم است.
که  است  پدیده ای  بارندگی  کاهش 
خشک  نیمه  و  خشک  مناطق  در 
پدیده ای غالب است و با این وجود 
بلند  میانگین  به  نسبت  آن  کاهش 
از  نشان  امسال  پاییز  در  مدت 

شرایط سخت تری دارد.
السادات  ناظم  محمدجعفر  سید 
علوم  پژوهش های  مرکز  رئیس 

قرار می دهند.
بزرگداشت  سالگرد  چهلمین  در 
ماندگار  و  مقدس  دفاع  حماسه 
ماست  بر  ایران  عظیم الشان  ملت 
در  و  الهی  عنایات  سایه  در  که 
مقام  داهیانه  هدایت های  پرتو 
قوا  معظم رهبری و فرماندهی کل 
و آموزه های شهیدان دفاع مقدس، 
شهیدان حرم و شهدای وطن  طعم 
و  ایمان  شیرین شجاعت، شهادت، 
ایثار و ثمره شکوهمند این درخت 
ایران  فرزندان  راهگشای  را  تنومند 
پیش  به  تمدن ساز  مسیر  در  عزیز 
رو قرار دهیم. در این مسیر آنچه از 
داریم  هنر  و  دانش  ابتکار خالقیت 
پژواک  تا  گذاشته  ظهور  منصه  به 
خویش  سرافرازی  و  آزادگی  عزت 

را به گوش جهانیان برسانیم.
هنری  ملی  جشنواره  چهارمین 
تحقق  برای  است  مسیری  فانوس 
رشد  برای  را  عرصه  و  رسالت  این 
متعهد جوان  بالندگی هنرمندان  و 
مقدس  دفاع  حوزه  در  فرهیخته  و 
ارتقای  و  کمی  افزایش  و  هموار 
مختلف  بخش های  در  آثار  کیفی 
هنری را فراهم آورده است و نشان 
حرکت  این  جذابیت  و  موفقیت  از 

عمیق فرهنگی و هنری دارد«.
جغرافیای  در  نباید  مقدس  دفاع 

خود محصور شود
سردار  نیز  مراسم  این  پایان  در 
رئیس  جانشین  فهمیده  محمد 
بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس 

بارش ها داریم  انتظار کاهش  فارس 
مناطق  از  برخی  در  زمستان  در  و 

این کاهش جبران می شود.
می گوید:  جوی،  علوم  محقق  این 
کل  و  استان  در  خشکی ها  تناوب 
کشور بیشتر از تناوب ترسالی است 
نیاز است که مردم  به همین دلیل 
بیشتر  آب  حفظ  و  نگهداری  در 

توجه کنند.
وی با اشاره به ضرورت تعویق کشت 
کشاورزان  می کند:  تصریح  پاییزه 
و  بیندازند  عقب  به  را  کشت  باید 

با بیان اینکه  یکی از اثربخش ترین 
فرهنگ  به  دستیابی  برای  روش ها 
از ظرفیت  بهره مندی  دفاع مقدس 
دفاع  داشت:  اظهار  است  هنر 
استقامت  از  زیبایی  تابلوی  مقدس 
رمز  و  است  حماسه آفرینی  و 
مقدس  دفاع  دوران  در  پیروزی 
و  خمینی  امام  حکیمانه  رهبری 
مسلح،  نیروهای  یکپارچه  وحدت 
و  طلبی  شهادت  روحیه  و  ایمان 

حضور مردم انقالبی بود. 
مقدس  دفاع  اینکه  بیان  با  وی 
و  شود  جهانی  اسطوره  می تواند 
را  آن  خود  جغرافیای  در  نباید 
مقدس  دفاع  گفت:  کنیم  محصور 
گنجینه عظیم و تمام  نشدنی ایران 
هنر  توسط  باید  که  است  اسالمی 
ما  بماند و مردم  زنده  و هنرمندان 

صدها سال از آن بهره ببرند.
کلید  را  مقدس  دفاع  فهمیده 
افزود:  و  خواند  کشور  در  وحدت 
همه مشتاق بیان واقعیت ها هستند 
و با توجه به هنر، امور سینمایی و 
تبلیغات در تولید محصوالت کیفی 
و کمی می توان تاریخ دفاع مقدس 

را ماندگار کرد.
چهارمین جشنواره ملی فانوس در 
موضوعات رهنمودهای مقام معظم 
نشر  و  آثار  حفظ  مورد  در  رهبری 
معرفی  مقدس،  دفاع  ارزش های 
الگوها و اسوه های علمی و نمادهای 
ارزشی دفاع مقدس به نسل جوان، 
جوانان و پاسداری از دستاوردهای 
و  استکبارستیزی  مقدس،  دفاع 

مقاومت اسالمی برگزار شد.
در  جشنواره  این  در  هنرمندان 
تئاتر  نمایشی،  هنرهای  قالب 
نمایش  خیابانی،  تئاتر  صحنه ای، 
تحقیق  سرود،  و  موسیقی  نامه، 
و  تجسمی  هنرهای  پژوهش،  و 
بخش  فیلم،  رادیویی،  آثار  سنتی، 
سلیمانی  شهید  ویژه  بخش  و  آزاد 
ارائه  و  تولید  آن  در  را  خود  آثار 

کردند.

گرفت  صورت  اگر  هم  بارندگی ها 
زیان  با  تا  نکنند  کشت  در  تعجیل 

دوره کم بارشی روبه رو نشوند.
موضوع  اینکه  بیان  با  ناظم السادات 
ساله  چند  بارندگی های  با  آبی  کم 
می کند:  بیان  نیست  جبران  قابل 
خشک  زیرزمینی  منابع  حالی  در 
شده اند که جبران آن با بارندگی های 

کوتاه مدت ممکن نیست.
وی خاطرنشان می کند که همچنان 
در  آب  مصرف  در  صرفه جویی 
صنعت  شرب،  مختلف  بخش های 
که  چرا  است  ضروری  کشاورزی  و 
نشان دهنده  کشور  اقلیم  شرایط 
خشکسالی  دوره های  بودن  طوالنی 
است.پدیده خشکسالی در یک دهه 
تاثیر  تحت  را  فارس  اقلیم  گذشته 
که  است  حالی  در  این  و  قرارداده 
بارش ها در سال های گذشته منجر 
روان  ایجاد  و  سدها  آبگیری  به 
است  این  واقعیت  اما  شد  آب هایی 
که کاهش بارندگی ها بر افزایش آن 

غلبه دارد.

در مراکز توان بخشی و امور اجتماعی نگهداری 
در  بهداشت  وزارت  اولویت های  از  می شوند 
می روند.معاون  شمار  به  آنفلوآنزا  واکسیناسیون 
امور توانبخشی اداره کل بهزیستی فارس، اضافه 
کرد: این برنامه اولین موردی بود که توسط مراکز 

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی انجام گرفت.
وی تصریح کرد: کلیه مراکز شبانه روزی از جمله 
کودکان  شیرخواران،  کودکان،  نگهداری  مراکز 
مزمن  روانی  بیماران  و  شبه خانواده، سالمندان 
در اولویت تزریق واکسن آنفلوآنزا قرار دارند و این 

مایه کوبی انجام شد.

برای خباثت ها  پایانی  ندارند و دریافته اند که 
و دشمنی های آمریکا و نوچه های اروپایی ها و 

منطقه ای اش وجود ندارد.
سناریوی شیطانی اسالم ستیزی که به تازگی 
با اقدام موهن  و دوباره مجله شارلی ابدو در 
پیامبر  علیه  قبیحانه  کاریکاتورهای  انتشار 
با حمایت  گرامی اسالم )ص(  و متعاقب آن 
فرانسه  ماجراجوی  و  بی خرد  رئیس جمهور 
وارد مرحله جدیدی شده است ، بیانگر تناقض 
اصطالح   به  پرچمدار  ویژه  به  غرب  در  بزرگ 
سرپوش  برای  که  است  اروپا  در  بیان  آزادی 
عرصه  در  خود  های  ناکامی  به  گذاردن 
جلوگیری از توسعه اسالم و گرایش شهروندان 
غربی به دین مبین اسالم و آموزه های پیامبر 

اعظم)ص( صورت می پذیرد.
اقدام موهن اهانت به ساحت شریف و مقدس 
حضرت محمد مصطفی )ص( و کالم  ا... مجید 
همان مدرنیته انسان مداری است که ارزش ها 
است  گرفته  سخره  به  را  انسانی  کرامت  و 
کژفهمی های  بند  در  را  آزادی  الهی  موهبت 
خود به اسارت کشیده و ولنگاری را به جای 
هنر آزادی بخش بر افکار عمومی تحمیل کرده 
و همزمانی این حوادث تلخ با تالش دولت های 
رژیم  با  روابط  سازی  عادی  در  عربی  مرتجع 
راهبرد  اتخاذ  از  نشان  صهیونیستی  اشغالگر 
و  پیچیده  پرده های  پشت  و  هراسی  اسالم 
کینه توزانه  ای دارد که خصمانه علیه مقدسات 
اسالم اقدام می کند.این گونه تحرکات احمقانه 
برای ایجاد عصبانیت میان مسلمانان و پیروان 
آخرین  نورانی  چهره  تخریب  و  الهی  ادیان 
ادیان  دشمنان  از ضعف  ناشی  خدا؛  فرستاده 
پیام  با  عقالنی  و  استداللی  مقابله  در  الهی 
که  محمد)ص(  حضرت  اسالم  مکرم  رسول 
هستند  بشریت  تمام  برای  خداوند  رحمت 
مقدس  نور  این  خدا  وعده  طبق  و  بوده 
و  اقدامات  این  و  فروزان تر خواهد شد  هرروز 
دشمنی های خشونت آمیز راه به جایی نخواهد 
برد.سپاه فجر استان فارس ضمن گرامیداشت 
این  نماید  می  تاکید  ماه  آبان   13 ا...  یوم  
روز، روز استواری ملت ایران در مقابل ترفند 
ایران  انقالبی  جوانان  و  است  جهانی  استکبار 
را که گذشتگان والیت مدار در  راهی  زمین، 
و  قوت  با  کرده،  آغاز  اقتدار  با  پیش  سالهای 
قدرتی بیشتر ادامه خواهند داد و در این راه، 
استوارتر از گذشته ضمن حمایت از ملت های 
را  ظلم  و  استکبار  با  مبارزه  جهان،  مظلوم 
سرلوحه حرکت خروشان خویش قرار خواهند 

داد.

واکسیناسیون آنفلوآنزا گروه های هدف بهزیستی 
از جمله سالمندان و بیماران زمینه ای خبر داد.

سال های  مانند  کرد:  اظهار   ، گودرزی  حمید 
مراکز  درصد   100 در  آنفلوآنزا  واکسن  گذشته 

تجمعی بهزیستی استان فارس تزریق شد.
توان  بر  افزون  واکسن  این  اینکه  اعالم  با  وی 
بهزیستی  تجمعی  مراکز  پرسنل  به  خواهان 
سراسر استان تزریق شده است، افزود: ۴ هزار و 
۴70 مورد مایه کوبی آنفلوآنزا برای مقیمان مراکز 

تجمعی بهزیستی فارس انجام گرفت.
گودرزی در ادامه، گفت: تمامی توان خواهانی که 

روز  آبان؛   13 مناسبت  به  فارس  فجر  سپاه 
صادر  شرح  این  به  بیانیه ای  استکبارستیزی 

کرده است:
پرچم  که  زمانی  آن  از  می دهد  گواهی  تاریخ 
سرخ اباعبد ا... الحسین)ع( در میادین جهاد و 
جانبازی به اهتزاز درآمد و ملت بزرگ ایران به 
تأسی از مقتدای خود حضرت امام خمینی)ره( 
ممات  و  حیات  اساسنامه  را  عاشورا  فرهنگ 
همچون  تلخی  وقایع  دیگر  داد،  قرار  خویش 
اول  در جنگ های جهانی  تسلیم شدن کشور 
مرداد   28 ننگین  کودتای  فرجام  و  دوم  و 
ملی  عزت  این  نشد.  تکرار  سیاسی  عرصه  در 
محور  با  جهانی  استکبار  برابر  در  مثال زدنی 
آمریکای جنایتکار ثمره بنا کردن خاکریزهای 
اعتقادی در برابر دشمن است که بر تارک آن، 
ماست«  دیانت  ما عین  پرمغز »سیاست  شعار 

تابنده تر از پیش ظهور و  بروز پیدا کرد.
13 آبان، یادآور یکی از درخشان ترین صفحات 
تاریخ حماسی جوانان مسلمان ایران در مبارزه 
این  در  است.  آن  ایادی  و  جهانی  استکبار  با 
اسالمی،  ایران  نوجوانان  و  جوانان  الهی،  روز 
با  خود  ملت  تاریخی  مبارزات  خاطره  و  یاد 
را  آن  شیطانی  اربابان  و  ستمشاهی  رژیم 
رژیم طاغوتی  گرامی می دارند.در سال 13۴3 
پهلوی کوشید با تصویب قانون کاپیتوالسیون، 
اربابانش  به  را  خویش  روزافزون  سرسپردگی 
روشنگرانه  افشاگری  با  وقتی  اما  دهد،  نشان 
از  و  شد  مواجه  خمینی)ره(  امام  حضرت 
همراهی ملت بیدار ایران با رهبر الهی خویش 
به هراس افتاد، در روز سیزدهم آبان ماه 13۴3 
دست به تبعید حضرت امام خمینی)ره( زد و 
فرزندان خمینی  نیز  آبان 1358  در سیزدهم 
کبیر)ره( با فتح النه جاسوسی، سیلی دیگری 
برای  تا  کوبیدند  جهانی  استکبار  گونه های  بر 
را  اسالمی  ایران  به  بازگشت  رؤیای  همیشه 
فراموش کند.اگر چه امروز همگان شاهدند که 
نظام سلطه خوی شیطانی، خود را در لحن و 
با  آمریکا  جمهور  رییس  و  کرده  آشکار  کالم 
وقاحت تمام، ملت بزرگ ایران را آماج توهین 
و شاگردان  ایران  بصیر  اما مردم  قرار می دهد 
زمانی  دیر  محمدی)ص(  ناب  اسالم  مکتب 
أَیَُّها  »یَا  شریفه  آیه  از  تبعیت  به  که  است 
الَ  ُدونُِکْم  مِّن  بَِطانًَة  تَتَِّخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  َِّذیَن  ال
الَْبْغَضاء  بََدِت  َقْد  َعِنتُّْم  َما  واْ  َودُّ َخَبااًل  یَْألُونَُکْم 
بَیَّنَّا  َقْد  أَْکَبُر  َوَما تُْخِفی ُصُدوُرُهْم  أَْفَواِهِهْم  ِمْن 
لَُکُم اآلیَاِت إِن ُکنُتْم تَْعِقُلون« مکر و حیله های 
اعتماد  دشمن  به  و  می شناسند  را  دشمن 

دفاع  سینمایی  فیلم های  نامه 
مقدس رونمایی شد.

رشد  برای  مسیری  فانوس  جشنواره 
متعهد هنرمندان 

سرهنگ  جشنواره  ادامه  در 
و  هنری  سازمان  رئیس  سزاوار 
پیام  مقدس  دفاع  سینمایی  امور 
کل  ستاد  رئیس  باقری  سرلشکر 
که  کرد  قرائت  را  مسلح  نیروهای 
است:  آمده  پیام  این  از  بخشی  در 
انقالب  نهال  که  روز  همان  »از 
رهروان  توانمند  دستان  با  اسالمی 
مکتب پیر فرزانه حضرت امام )ره( 
و  دوانید  ریشه  سرزمین  این  در 
نشست.  شکوفه  به  آزادی  بهار  در 
حق طلبی،  اسالمی،  انقالب  شمیم 
خواب  آزادخواهی  و  عدالت جویی 
و  طاغوتیان  چشمان  از  را  خوش 

مستبکرین گیتی ربود.
پر  دریای  خشکاندن  برای  آنان 
با توسل  تالطم بیداری جهانی جز 
مجهزترین  با  خصم  و  تجاوز  به 
نیافتند  چاره ای  دنیا  جنگی  ادوات 
و جنگی همه جانیه و ناجوانمردانه 
را به ملت با بصیرت ایران اسالمی 
اینکه  از  غافل  کردند.  تحمیل 
و  مومن  شیرزنان  و  شیرمردان 
جان  از  حتی  سرزمین  این  بصیر 
هم  خویش  پاک  خون  و  شیرین 
برای آبیاری و پاسداری از این نهال 
دریغ نمی کنند و نام ایران و ایرانی 
الهام بخش  جهان  بلندای  بر  را 
آزادی خواهان و سلطه ستیزان عالم 

شیراز،  دانشگاه  اقیانوسی  و  جوی 
اظهار داشت: کاهش بارندگی ها در 
پاییز برای کل کشور و استان فارس 
محسوس است و این پدیده همواره 
بر منطقه ایران به دلیل واقع شدن 
تکرار  خشک  و  گرم  محدوده  در 
می شود.وی با بیان اینکه با افزایش 
این  نباید  دوره ای  در  بارندگی ها 
آبی  کم  موضوع  که  شود  برداشت 
است  پایان  به  رو  خشکسالی  و 
خاطرنشان می کند: در مجموع برای 
بخش گسترده ای از کشور و استان 

جامعه هدف بهزیستی فارس، واکسن آنفلوآنزا دریافت کرد

کرامت انسانی در چنبره مدرنیته غرب
 به یغما می رود

اختتامیه جشنواره ملی فانوس در شیراز
دفاع مقدس نباید در جغرافیای خود محصور شود

پاییز بدون باران در استان فارس
تناوب دوره های خشکسالی نسبت به ترسالی مرگ دو نفر در برخورد 

پژو پارس با تراکتور
جاده  در  تراکتور  با  پارس  پژو  برخورد 

بختیارویه به اوز موجب فوت 2 نفر شد.
کانال  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبری بنارویه، یک دستگاه پژو پارس با سه 
اوز  سمت  به  بختیارویه  مسیر  در  سرنشین  
یک  با  حنا(  )تنگ  بنارویه  کیلومتری   8 در 

دستگاه تراکتور از پشت برخورد کرد.
جاده  از  دستگاه  دو  هر  برخورد  این  پی  در 
در  سرنشینان  از  یکی  که  شدند  منحرف 
خودرو محبوس شده بود و با کمک نیروهای 

آتش نشانی بنارویه آزاد شد.
به گزارش آتش نشانی بنارویه در این حادثه 
فوتی  که  داشت  مصدوم  یک  و  فوتی  نفر   2
بنارویه  شهرداری  جسد  حمل  ماشین  با  ها 
به شهرستان اوز انتقال یافت و مصدوم نیز با 

اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
***

پلمپ مجموعه های 
گردشگری متخلف

 در سپیدان

باشگاه  از  نقل  به  به گزارش   میالدالرستان 
خبرنگاران جوان ، ناصری برشنه مسئول اداره 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
سپیدان درباره پلمب مجموعه های گردشگری 
متخلف در سپیدان، اظهار کرد: در بازدید های 
انجام شده از تأسیسات گردشگری شهرستان، 
شاهد تخلف در 8 مجموعه گردشگری بودیم 
اداره کل  این  سوی  از  کارشناس  اعزام  با  که 
اماکن عمومی،  بر  نظارت  اداره  با همکاری  و 
شبکه بهداشت و درمان و نماینده فرمانداری 
ادامه  از  و  پلمب  واحد ها  این  شهرستان، 

فعالیت آن ها جلوگیری شد.
او افزود: تخلف این واحدها، فعالیت در زمان 
تعطیلی تأسیسات گردشگری در زمان شیوع 

بیماری کرونا بود.
از  جلوگیری  منظور  به  گفت:  برشنه  ناصری 
است  الزم  بیماری،  این  بیشتر  هرچه  شیوع 
ستاد  مصوبات  به  گردشگری  واحد های  همه 
با بیماری کرونا توجه داشته باشند تا  مقابله 

جان هموطنان را به خطر نیندازیم.
***

دستگیری افراد مسلح
 در رودان

انتظامی  فرمانده  شهریاری،  رمضان  سرهنگ 
در  مستقر  انتظامی  گفت:ماموران  رودا،ن 
رودان  شهرستان  فاریاب  بازرسی  و  ایست 
یک  به  عبوری  خودرو های  کنترل  حین 
مشکوک   ۴05 پژو  سواری  خودرو  دستگاه 

شده و دستور توقف دادند.
سرهنگ شهریاری افزود: راننده و سرنشینان 
پلیس و عالئم  به دستور  بدون توجه  خودرو 
هشدار دهنده اقدام به فرار کردند که در یک 
بازرسی  عملیات ضربتی خودرو متوقف و در 
کلت  جنگی  سالح  قبضه  یک  آن  از  دقیق 
عدد  یک  خالی،  خشاب  تیغه  یک  کمری، 
پالک خودرو  یک جفت  و  دو چشم  دوربین 

کشف و ضبط شد.
او گفت: در این رابطه 3 متهم دستگیر شدند 
سالح  حمل  به  تخصصی  بازجویی های  در  و 

غیر مجاز اعتراف کردند.
***

کشف 132 هزار لیتر 
گازوئیل قاچاق در 

مرز های آبی هرمزگان
مرزبانی  فرمانده  دهکی،  حسین  سردار 
قشم  دریابانی  پایگاه  هرمزگان گفت:مرزبانان 
یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق را در 
مرز های آبی استان توقیف و در بازرسی از آن 

57 هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.
دو  در  استان  مرزبانان  افزود:  دهکی  سردار 
کشف  به  موفق  نیز  دیگر  جداگانه  عملیات 
لیتر  هزار   75 حاوی  پالستیکی  محفظه  دو 
شهرستان های  سواحل  در  قاچاق  گازوئیل 

بندرعباس و سیریک شدند.
عملیات  سه  این  طی  مجموع  گفت:در  او 
132 هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش 39۶ 
میلیون ریال کشف شد و 7 متهم نیز دستگیر 

شدند.

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي تحديد حدود اختصاصي موضوع ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 1399۶03110110005۶0 مورخه 99/0۴/22 هیأت اول - موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک الرستان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضي خانم مهوش حسن پور فرزند محمد  بشماره شناسنامه 19 صادره از خنج  در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 189/82 متر مربع پالک 3۶ فرعي از 10153 اصلي مفروز  و مجزا شده از پالک 
10153  اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش 18 فارس اوز محرز گردیده با عنایت به این که تحدید حدود پالک 
10153 تاکنون به عمل نیامده حسب  تقاضای نامبرده  که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود  اختصاصي 
نموده وقت تحدید حدود  روز شنبه مورخه 99/9/15 تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل  به 
عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده 1۴ قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت مقرر 
در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي باستناد ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتباً به اداره 
ثبت محل تسلیم و دریافت نماید و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : 99/8/1۴

شمسعلي اسکندري - رئیس  ثبت اسناد و امالک الرستان            م/الف/۶۴1

آگهي فقدان سند مالکیت بخش 18 فارس الر
آقاي هادي شرفي الري به موجب وکالتنامه شماره 3۶2۶7-99/۴/2 از طرف خانم فرزانه ارقمي با تسلیم  دو 
برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمي شماره 3۴9 الر تنظیم گردیده است مدعي است که تعداد یک جلد 
سند مالکیت مربوط به پنج ممیز ششصد و شصت و هفت هزارم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک 
1327/1  واقع در بخش 18 فارس الر که ذیل ثبت 132۴ صفحه 89 دفتر 9 امالک به نام فرزانه ارقمي ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپي 228203 ج 93 صادر و به موجب سند 1۶393 - 91/8/29 مع الواسطه به نامبرده  
منتقل شده است  و به علت سهل انگاري مفقود گردیده و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است. 
مراتب طبق ماده 120 اصالحي آئین نامه قانون ثبت  آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي 
معامله اي کرده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار آگهي  به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضي نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات 

صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار:99/8/1۴

شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان                      م/الف/۶۴2

آگهي مزایده اتومبیل tu5 آگهي مزایده اتومبیل پژو ۴05 تیپ
به موجب پرونده اجرایي کالسه یک دستگاه اتومبیل پژو ۴05 متعلق به آقاي کامبیز محمدي که طبق نظر 
کارشناس رسمي به مبلغ 1300000000 ریال ارزیابي شده از ساعت 9 تا 12 مورخ 99/8/2۶ در اداره ثبت اسناد و 
امالک الرستان واقع در الر بین دو شهر بلوار سیدعبدالحسین الري از طریق  مزایده به فروش مي رسد. مزایده 
فروخته مي شود  و کلیه هزینه هاي  باالترین  قیمت پیشنهادي نقداً  از مبلغ 1300000000 ریال شروع و به 
قانوني به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده  نقداً وصول خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمي اعالم گردد،  مزایده روز اداري بعد از تعطیلي  در همان ساعت و مکان مقرر برگزار  خواهد شد.

رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان - شمسعلي اسکندري              م/الف/۶۴3

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان معصومه مسیحي  فرزند علیرضا به شرح دادخواست  به کالسه پیوستي 
از  این شورا  درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
از  صادره   1300 شماره  شناسنامه  به  غالم   فرزند  مسیحي  علي رضا  شادروان 
گراش در تاریخ  7۴/12/1 در اقامتگاه دائمي خود در گراش بدرود گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
1-جعفر مسیحي فرزند علي رضا  به شماره ملي ۶5۶9988۴17  صادره از گراش  
2-فاطمه مسیحي فرزند علیرضا  به شماره ملي 25001۴۶529  صادره از الرستان

از  صادره  ملي ۶5۶980۶092   به شماره  علي رضا   فرزند  مسیحي  3-معصومه 
الرستان

۴-نورسته مسیحي فرزند علیرضا  به شماره ملي ۶5۶9883518  صادره از گراش   
فرزندان متوفي

5-سلطان گلستانه فرزند شکر ا...  به شماره ملي ۶5۶9980۶08  صادره از گراش   
همسر متوفي والغیر...  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در روزنامه میالد الرستان 
یا  و  دارند  اعتراضی  اشخاصي  یا  شخص  هر  تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک 
وصیتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به  شورا 

تقدیم  و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش -  صمیمي 

م/الف/527
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آگهی تغییرات شرکت خدماتی
 پاکساران الرستان

آگهی تغييرات شرکت خدماتی پاکساران الرستان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 715 و شناسه ملی 10980256872 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/05/25 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - خانم ليال احمدی به شماره ملی 2451122838 و خانم زهراء 
شماره  به  احمدی  صغری  خانم  و   2451121653 ملی  شماره  به  احمدی 
ملی 2452378321 و آقای پيام ناصری نژاد به شماره ملی 2295353025 
بعنوان اعضاء هيئت مديره برای مدت دو سال انتخاب گرديدند . - آقای 
علی خضری به شماره ملی 6499822965 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
عبداله ياقوتی به شماره ملی 2510331531 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت يک سال مالی انتخاب گرديدند. - روزنامه کثيراالنتشار ميالد 

الرستان جهت درج آگهی های شرکت تعيين شد. 
و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  فارس  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

موسسات غيرتجاری الرستان )شناسه آگهی : 1036322(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی
 پاکساران الرستان

آگهی تغييرات شرکت خدماتی پاکساران الرستان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 715 و شناسه ملی 10980256872 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1399/05/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - خانم ليال 
احمدی به شماره ملی 2451122838 به سمت رئيس هيئت مديره و خانم 
رئيس هيئت  نايب  به سمت  به شماره ملی 2451121653  احمدی  زهراء 
مديره و خانم صغری احمدی به شماره ملی 2452378321 به سمت عضو 
به  ملی 2295353025  شماره  به  نژاد  ناصری  پيام  آقای  و  مديره  هيئت 
سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند . - کليه اوراق و 
اسناد رسمی و بهادار و بانكی و تعهدآور و قراردادها به امضاء خانم ليال 
احمدی) رئيس هيئت مديره ( يا خانم زهراء احمدی ) نايب رئيس هيئت 
مديره ( يا آقای پيام ناصری نژاد ) مديرعامل ( همراه با مهر شرکت و نامه 
با مهر  اعضاء هيئت مديره همراه  از  امضاء يكی  به  اداری  و  های عادی 

شرکت معتبر می باشد.
و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  فارس  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

موسسات غيرتجاری الرستان )شناسه آگهی : 1036324(

آگهی تغییرات شرکت حدید الرستان 
آگهی تغييرات شرکت حديد الرستان شرکت سهامی خاص به شماره 
ثبت 203 و شناسه ملی 10530050650 به استناد صورتجلسه هيئت 
محمد  آقای   -  : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   399/06/10 مورخ  مديره 
و  مديره  هيئت  رئيس  سمت  به  ملی2511104342  شماره  به  رضويان 
رييس  نائب  سمت  به  ملی2511111391  شماره  به  پايابی  يونس  آقای 
هيات مديره و آقای محمد جواد شريفی به شماره ملی 2511189372 به 
سمت عضو اصلی هيات مديره و آقای عزيز اسالم پناه به شماره ملی 
2511185075 به سمت مدير عامل )خارج از اعضا( انتخاب شدند. - کليه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمی و اوراق عادی با امضاء رئيس هيئت مديره و 

مدير عامل متفقا يا منفردا همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری الرستان )شناسه آگهی : 1036329(

آگهی تغییرات شرکت حدید الرستان 
به  خاص  سهامی  شرکت  الرستان  حديد  شرکت  تغييرات  آگهی 
شماره ثبت 203 و شناسه ملی 10530050650 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/06/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : - آقايان محمد رضويان به شماره ملی2511104342و 
به  شريفی  جواد  محمد  و   2511111391 ملی  شماره  به  پايابی  يونس 
مدت  برای  مديره  هيات  اعضا  عنوان  به   2511189372 ملی  شماره 
شماره  به  طاهری  جواد  محمد  آقای   - شدند.  انتخاب  سال  دو 
به  آقای مسعود رخساری  و  اصلی  بازرس  ملی2511113554به سمت 
شماره ملی 2511212021 به سمت بازرس علی البدل برای مدت يک 

سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری الرستان )شناسه آگهی : 1036330(

با  مدیره صندوق ضمانت صادرات،  هیات  عضو 
اشاره به انتشار فهرست جدید سازمان همکاری 
اجرایی  با  همزمان  گفت:  توسعه،  و  اقتصادی 
گروه  میان  در  ایران  نام  برجام،  معاهده  شدن 
از  نشان  که  گرفت  قرار  تجاری  ریسک  پنجم 
تجارت  در  کشورمان  جایگاه  پله ای   2 بهبود 

جهانی داشت.
»آرش شهرآئینی« ، با اشاره به انتشار فهرست 
گروه بندی جدید سازمان همکاری اقتصادی و 
توسعه )OECD(، اظهار داشت: در این لیست، 
که  شوند  می  بندی  طبقه  گروه   7 به  کشورها 
در  ریسک  کم  کشورهای  نام  اول  گروه  در 
تجارت قرار می گیرد و هر چه ریسک مبادالت 
های  گروه  در  باشد  بیشتر  کشورها  اقتصادی 

بعدی جای می گیرند.
مقدس  دفاع  از  پس  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
ریسک   ۶ گروه  در  هفتم  دولت  با  همزمان  و 
تجاری قرار داشت و در آن زمان توانست برای 
جذب  را  مناسبی  قراردادهای  کشور  بازسازی 
با گذشت زمان در دوره  کند، خاطرنشان کرد: 
ای دیگر به گروه ۴ نیز ارتقا پیدا کردیم و بخش 
آن  در  کشور  توسعه  های  پروژه  از  ای  عمده 
دوران با جذب سرمایه گذارهای خارجی فعالیت 
گروه  به  دیگر  بار  بعد  های  سال  در  اما  شدند 
هفت تنزل پیدا کردیم که در زمان اجرای برجام 
این نزول، جبران شد و در میان کشورهای گروه 

پنج قرار گرفتیم.
دوره  صورت  به  سازمان  این  اینکه  بیان  با  وی 
تعیین  برای  ای  جلسه  یکبار  چهارماه  هر  ای 
ریسک  میزان  بندی  در گروه  تغییر کشورها  یا 

شوند،  می  محسوب  تجارت  برای  کم  ریسک 
همکاری  سازمان  بندی  گروه  کرد:  تصریح 
کشورهای  تجارت  برای  توسعه  و  اقتصادی 

مختلف با جهان کلیدی و تعیین کننده است.
شهرآئینی، با بیان اینکه قول های بسیاری برای 
قراردادهای فاینانس همزمان با قرار گرفتن نام 
ایران در زمان اجرای برجام در گروه 5 ریسک 
تجاری دریافت شد، اظهار داشت: بعد از تحریم 
های مجدد آمریکا علیه ایران، مشکالت بانکی و 
به دنبال آن اوضاع انتقال ارز بار دیگر گروه هفت 

جایگاه ایران شد.
بازگشت آمریکا به برجام بهبود ریسک تجاری ایران 

را در پی دارد
با  مدیره صندوق ضمانت صادرات،  هیات  عضو 
بیان اینکه شاخصه های سیاسی و اقتصادی از 
ریسک  های  گروه  تعیین  بر  تاثیرگذار  عوامل 

تجاری محسوب می شود، تاکید کرد: متغیرهای 
کمی از جمله شاخصه های مالی با عنوان نسبت 
بدهی به صادرات و اقتصاد کالن با عنوان های 
می  قرار  محاسبه  مورد  تورم  و  اقتصادی  رشد 
را  سیاسی  ثبات  که  کیفی  متغیرهای  و  گیرد 
داخلی  برخوردهای  عنوان  با  گیرد  می  نظر  در 
بیان  با  است.وی  تاثیرگذار  مناقشات خارجی  و 
ایران  میان  مذاکرات  برگزاری  در صورت  اینکه 
با آمریکا و بازگشت این کشور به توافق برجام 
در ۶ ماه آینده شاهد روند مثبتی خواهیم بود، 
اقتصاد کالن  با بهبود شاخص  خاطرنشان کرد: 
ایران و تغییراتی در شاخص های مالی دو پله 
بیان  با  گردیم.وی  بازمی   5 جایگاه  به  و  ارتقا 
بدهکاری  کم  کشور  کلی  طور  به  ایران  اینکه 
این  کرد:  تصریح  شود،  می  محسوب  جهان  به 
بندی  گروه  تغییر  و  اعتبار  برای جذب  موضوع 
تاثیر گذار است و در صورت بهبود فروش نفت 
که موجب ایجاد تعادل در تراز تجاری می شود 

به گروه های باالتر نیز دست خواهیم یافت.
وضعیت گروه بندی کشورهای همسایه

با  صادرات  ضمانت  صندوق  مدیره  هیات  عضو 
بیان اینکه در گروه بندی اعالم شده کشورهای 
عراق و افغانستان همراه با ایران در گروه 7 قرار 
گرفته اند، اظهار داشت:  ترکیه، عمان و بحرین 
گروه 5، امارات، کویت و عربستان گروه 2 و هند 
در گروه 3 قرار گرفته است.وی افزود: عمان به 
دلیل افزایش بدهی خود به جهان و ترکیه برای 
درگیری های منطقه ای، تنزلی در جایگاه های 

خود داشته اند.
ایرنا

ماه  بهمن  در  افزود:  دهد،  می  تشکیل  تجاری 
سال گذشته در آخرین نشست این سازمان در 
پی خروج آمریکا از برجام، ایران با تنزلی دو پله 
ای در گروه هفت قرار گرفت و در نشست آبان 
ماه سال جاری و اعالم لیست جدید نیز در این 

گروه باقی مانده است.
همکاری  سازمان  هدف  اینکه  بیان  با  وی 
ریسک  میزان  تعیین  برای  توسعه  و  اقتصادی 
برای  تجاری  نرخ  رصد  گروه،  هفت  در  تجاری 
ضمانت  های  صندوق  و  موسسات  در  فاینانس 
کشوری  اگر  افزود:  است،  جهان  در  صادرات 
دارای  اینکه  دلیل  به  گیرد  قرار  در گروه هفت 
باید حدود  بیشترین ریسک محسوب می شود 
15 درصد بیشتر، هزینه های جذب سرمایه را 

پرداخت کند.
با  کشورهایی  یک،  گروه  اینکه  به  اشاره  با  وی 

برجام، ریسک تجارت با ایران را کاهش داده بود

انتخابات کشور  تشکیل می شود و دبیر ستاد 
به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی 
دبیری  مسؤولیت  می گردد.  انتخاب  مرکزی 
هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد 

انتخابات است.
مرکزی  اجرائی  رئیس هیأت  نایب  ـ  تبصره5 
انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت 

انتخاب می شود.
مرکزی  اجرائی  هیأت  تصمیمات  ـ  تبصره۶ 
و  وظایف  در  تداخل  موجب  نباید  انتخابات 
ارتباط  در  نگهبان  شورای  نظارتی  اختیارات 
غیر  در  گردد؛  جمهوری  ریاست  انتخابات  با 
این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه 
مرجع  است.  ممنوع  جهت  این  در  اقدامی 
نگهبان  تبصره، شورای  این  تشخیص موضوع 

است.
تبصره7ـ جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات 
با حضور نه نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن 
با رأی حداقل  این ماده  با رعایت تبصره )۶( 

هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.
تبصره8ـ  نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست 
جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی 
مرکزی به وسیله وزیر کشور اعالم می شود و 
بر عهده شورای  انتخابات  نهائی صحت  تأیید 

نگهبان است.
تبصره9ـ وزارت کشور با اطالع هیأت اجرائی 
برای  مأمورانی  می تواند  انتخابات  مرکزی 
بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت 
یا سیار به شهرستان ها، بخشها و شعب ثبت 

نام و اخذ رأی اعزام کند.
ماده 32 - پس از پایان انتخابات صورتجلسه 
اجرائی  هیئت  امضاء  با  انتخابات  نتیجه 
انتخابات  بر  نظارت  وهیأت  شهرستان 
که  میشود  تهیه  نسخه  چهار  در  شهرستان 
یک نسخه نزد هیأت اجرائی شهرستان میماند 
انتخابات  مزبور  بر  نظارت  هیأت  برای  بقیه  و 
بر  نظارت  مرکزی  هیأت  و  کشور  وزارت  و 

انتخابات ارسال میشود.

ادامه دارد...

ماده31ـ وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی 
اقدام  اعضای ذیل  ترکیب  با  انتخابات  مرکزی 

می نماید: )اصالحی مصوب 1391/10/2۶(
1ـ وزیر کشور )به عنوان رئیس هیأت(

2ـ یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی با انتخاب مجلس )بدون حق رأی(

3ـ دادستان کل کشور
۴ـ وزیر اطالعات

دینی،  شخصیت های  از  نفر  هفت  تعداد  ـ   5
عنوان  به  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی، 
معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره های 

)1( و )2( این ماده
از  قبل  ماه  پنج  حداقل  کشور  وزیر  تبصره1ـ 
ریاست جمهوری، سی  پایان دوره چهار ساله 
نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی 
دارای صالحیت های  که  را  کشور  اجتماعی  و 
قانون  این   )39( ماده   )3( تبصره  در  مندرج 
مرکزی  هیأت  به  معتمد  عنوان  به  باشند 
نظارت بر انتخابات معرفی می نماید و با رعایت 
تبصره )2( این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی 
با  جلسه ای  هفته  یک  ظرف  حداکثر  نظارت 
حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل 
معتمدان  نفر  هفت  آن  ضمن  که  می دهد 
موضوع بند )5( با رأی مخفی و اکثریت نسبی 
به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل 

به ترتیب آراء انتخاب شوند.
تبصره2ـ چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر 
دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را 
تأیید ننمود؛ وزیر کشور موظف است به تعداد 
دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را 
به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت 
چهار  و  بیست  ظرف  حداکثر  نظارت  مرکزی 
ساعت نظر خود را کتباً اعالم می نماید. در هر 
وزیر  برای  نظارت  مرکزی  هیأت  نظر  صورت 

کشور الزم االتباع است.
اجرائی  هیأت  اعضای  از  یک  هیچ  تبصره3ـ 
ریاست  انتخابات  نامزد  نباید  انتخابات  مرکزی 

جمهوری باشند.
کشور  وزیر  دعوت  با  جلسه  اولین  تبصره۴ـ 

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران)4(

ایران:  راهبردی  ساده لوحی  3.سیگنال 
یکی  بازمی گردیم!  برجام  به  بالشرط 
طرفداران  که  هایی  گزاره  از  دیگر 
دموکرات ها در کشور مطرح می کنند، 
این است که می گویند بایدن در صورت 
برنده شدن، بالشرط به توافق هسته ای 
تصوری  چنین  شاید  گشت.  بازخواهد 
دموکرات  انتقادهای  مشاهده  محصول 
ها از عملکرد رئیس جمهور فعلی آمریکا 
در زمینه برجام باشد. دموکراتها در ایام 
انتخابات و قبل از اینکه به قدرت برسند، 
طبیعتاً از هر زاویه ای به انتقاد از ترامپ 
نیست  مفهوم  بدین  این  اما  می پردازند، 
که آنها از اهرم ها و فرصت هایی که ترامپ 
برای آمریکا ایجاد کرده، به راحتی عبور 
خواهند کرد. افراد نزدیک به تیم بایدن 
بارها این نکته را بیان کرده اند. بالعکس، 
شاید بسیاری از انتقادات دموکرات ها از 
ترامپ در خصوص ایران، پس از نشستن 
رسمی  سیاست  به  قدرت  مسند  بر  آن 

آنها هم تبدیل شود.
به  بازگشت  از  آمریکا  هدف  بلینکن 
تبدیل  برای  توافق  این  تبدیل  را  برجام 
ایران  بیشتر  انزوای  برای  پلتفرمی  به 
جاری  سال  سپتامبر  اواخر  او  می داند. 
با »سی بی اس نیوز« درباره  در مصاحبه 
موضوع ایران و سیاست آتی بایدن در این 
رئیس  بایدن  جو  »اگر  می گوید:  زمینه 
پایبندی  به  ایران  اگر  و  شود،  جمهور 
کار  هم  ما  برگردد،  هسته ای  توافق  به 
مشابهی خواهیم کرد. اما آنگاه، ما آن را 
به عنوان پلتفرمی استفاده خواهیم کرد 
تا با شرکا و متحدانمان تالش کنیم که 
فکر  و  کنیم.  طوالنی تر  و  تقویت  را  آن 
می کنم این امتیازاتی دارد، که ما را در 
کنار شرکا و متحدانمان قرار می دهد تا 
بتوانیم با هم به طور موثرتر علیه سایر 
فشار  ایران  بی ثبات کننده  فعالیت های 
وارد کرده و این اطمینان را حاصل کنیم 
ایران  فعالیت ها،  آن  خصوص  در  که 

منزوی شود و نه آمریکا.«
جو  فعلی  دستیار  سولیوان«،  »جیک 
او در  امنیت ملی سابق  بایدن و مشاور 
دولت اوباما، از جمله افرادی است که به 
تبیین سیاست خارجی بایدن می پردازد. 
برجام  مذاکرات  جریان  در  که  سولیوان 
آتی  سیاست  درباره  داشت  حضور  نیز 
»جو  می گوید:  ایران  قبال  در  بایدن 
مذاکره  پیرو  توافق  یک  ایران  با  بایدن 

خسارت های قبلی و تنبیه های ضروری، 
در اصل چراغ سبزی به آنها برای تکرار 
به  برجام  از  بهره گیری  و  قبلی   اقدامات 
تخلف  اگر  است.  فشار  پلتفرم  عنوان 
جریمه  مشمول  آمریکا  بدعهدی  و  ها 
آن  تکرار  به  کشور  این  نشود،  هزینه  و 
این  از  کرد.  خواهد  عادت  گذشته  مثل 
شرط  پیش  بدون  بازگشت  طرح  رو، 
آمریکا به برجام، از طرفی منحرف کردن 
اصل بحث بوده و از طرفی دیگر سیگنال 
مخربی را به طرف مقابل ارسال می کند 
است که هر  آنچنان ساده لوح  ایران  که 

پروژه ای را می توان برای آن سوار کرد.
با  ای  عده  اشتیاق-انشقاق.  ۴.سیگنال 
تالش  در  آمریکا،  عملکرد  سابقه  وجود 
زایدالوصفی  اشتیاق  از خود  که  هستند 
و حتی  بایدن  آمریکای  با  مذاکره  برای 
چنین  اینکه  اول  دهند.  نشان  ترامپ 
با  بودن  موافق  حتی  فرض  به  کاری، 
گفتگو  هرگونه  هزینه  هم  باز  مذاکره، 
به  و  می برد.  باال  شدت  به  را  توافقی  و 
است.  ساده لوحانه  بسیار  جهت  همین 
سیگنال  رفتاری  چنین  اینکه،  دوم 
انشقاق شدید در بدنه کشور را به خارج 
چنین  ارسال  خروجی  می کند.  ارسال 
رفع  و  ملی  منافع  احصای  نه  پیامی، 
تحریم ها، بلکه مصمم شدن طرف مقابل 
برای عدم پایبندی و عدم عقب نشینی از 
راهبرد ظالمانه و شکست خورده خواهد 
چنین  با  مقابل  طرف  که  زمانی  بود. 
صحنه ای مواجه شود، که با وجود تخلف 
توافق  تعهدات  به  پایبندی خود  عدم  و 
قبلی، باز برخی ایرانی ها مشتاق مذاکره 
هستند، دیگر دلیلی بر پایبندی به هیچ 
تعهدی نخواهد داشت. بلکه سعی خواهد 

از  را  ایران  بیشتر  امتیازات  هزینه  کرد 
جیب مردم ایران بپردازد. بنابراین، بازی 
به  کمک  اصل  در  میدان  این  در  غلط 
طرفهای مقابل و بازی در زمین آنهاست.

در  راهبردی  اختالف  گمانه  القای 
کشور در زمینه نحوه مواجهه با آمریکا، 
تحریمی  سیاست  ادامه  جز  محصولی 
غرب و تبدیل فشار اجتماعی مردم ایران 
به اهرمی علیه ایران نخواهد داشت. هر 
کاهش  برای  ای  وسیله  به  نتیجه،  دو 
از هرگونه حالتی  ایران  اقتصادی  انتفاع 
خواهد بود. در مجموع، با چنین روندی، 
کمپ مشتاقان مذاکره در اصل مماس بر 

کمپین فشار حداکثری قرار می گیرند.
که  چقدر  هر  استیصال:  5.سیگنال 
فشار  سیاست  درباره شکست  آمریکایی 
آورند،  می  میان  به  سخن  حداکثری 
عده ای بر عکس آن را در داخل کشور 
اذعان  ها  آمریکایی  کنند.  می  منعکس 
می کنند که خشاب تحریمی شان خالی 
نتوانسته منجر به  شده و سیاست شان 
ایران  در  سیاسی  و  اقتصادی  فروپاشی 
شود. اما گروهی در کشور که زمانی می 
گفتند هر توافقی، حتی توافق بد، بهتر 
استدالل  این  االن  است،  توافقی  بی  از 
را مطرح می کنند که اگر مذاکره نشود 
به  تبدیل  یا  تمدید  حداکثری  فشار  و 
امکان  دیگر  ایران  شود،  هوشمند  فشار 
و رمقی برای مقاومت ندارد. بعید است 
امید  چنین  خودشان  ها  آمریکایی  که 
به و تصوری از تحریم های خود داشته 
که  فشار حداکثری  از سد  عبور  باشند. 
نشان  آمریکاست  فشارهای  خط  پایان 
می دهد، که استدالل فوق نامعتبر است. 
تحریم  سیاست  بر  آمریکا  اصرار  اتفاقا 

اقتصاددانان  نگرانی  به  منجر  کور  های 
چنین  که  چرا  است،  شده  آمریکایی 
مالی  های  جریان  و  روندها  به  روندی 
برای  بیشتری  انگیزه  مستقل  و  موازی 

رشد و نمو می دهد.
۶.سیگنال نگاه تاکتیکی به شرق: توسعه 
کشورهای  اقتصادی  و  فنی  پیشرفت  و 
شرقی به ویژه چین باعث شده است که 
بسیاری از کشورها و حتی رقبای ایران، 
مانند عربستان و کشورهای اروپایی، به 
حرکت  پکن  با  بیشتر  همکاری  سمت 
کنند. دورنمای قدرت اقتصادی چین و 
تفاوتهای راهبردی فعلی چین با آمریکا، 
طبیعتاً می تواند دلیلی کافی برای توجه 
به  اما برخی  باشد.  به سمت شرق  ویژه 
تاکتیکی  نگاهی  شرق،  به  نگاه  راهبرد 
دارند و معتقدند که باید مشکالت را با 
آمریکا یا اروپا حل کرد و در این صورت 
نیازی به شرق نیست. اما چنین گزاره ای 
حالل  آمریکا  اینکه  اول  نیست.  درست 
بالعکس  بلکه  نیست،  کشور  مشکالت 
منشا و ریشه بسیاری از مشکالت هست. 
دوم اینکه، مسئله افزایش همکاری ها با 
شرق باید روندی مستقل از همکاری ها 
با غرب باشد. صرفنظر از اینکه ایران با 
غرب در چه وضعیتی باشد، همکاری با 
شرق اهمیتی راهبردی دارد. اتفاقا بیش 
همکاری  توسعه  از  آمریکا  هر کسی،  از 
های اقتصادی و فنی ایران و چین هراس 
دارد. چرا که آنها نگران این هستند که 
آمریکا  اقتصادی  فشار  از  بتواند  ایران 
رهایی یابد و دوم اینکه همکاری تهران 
و پکن در منطقه به ضرر واشنگتن تمام 

شود. 
عوامل  و  دالیل  گرفتن  نظر  در  بدون 
دیگر، مخالفت دشمن با توسعه همکاری 
های ایران با شرق، می تواند دلیلی مهم 
برای اصرار و جدیت در این زمینه باشد. 
مخالفان نگاه به شرق، در اصل به دنبال 
و  کشور  های  ظرفیت  کردن  محدود 
آسیب پذیرتر کردن بیشتر آن در قبال 
آمریکا هستند. هر چند که خود آمریکا 
عظیمی  تجاری  مناسبات  چین  با  هم 
به  تاکتیکی  نگاه  سیگنال  ارسال  دارد. 
گذشته  در  که  مواردی  همچون  شرق، 
تکرار شد، نه تنها سودی از ناحیه آمریکا 
را  بلکه چینی ها  نخواهد داشت،  اروپا  و 
نیز نسبت به همکاری راهبردی با ایران 

احتماالً دلسرد می کند.

و  آمریکا  امنیت  عماًل  که  کرد  خواهد 
اسرائیل و سایر شرکای منطقه ای ما را 
به پیش برد و ایران را پاسخگو و مسئول 

بداند.«
سولیوان در جای دیگری نیز گفته است: 
تصور  باشند.  واقع بین تر  باید  »ایرانی ها 
ایاالت  سوی  از  تحریم ها  عمده  کاهش 
از  ضمانت هایی  دریافت  بدون  متحده 
بر  فوری  مذاکره  آغاز  بر  مبنی  ایران 
سر توافقی متعاقب که در آن دست کم 
داده  بسط  توافق  زمانی  چارچوب های 
راستی آزمایی  به  مربوط  مسائل  و  شده 
حل  قاره پیما  بالیستیک  موشک های  و 

شده باشند، غیرعملی است.«
آمریکا  که  است  این  مهمتر  نکته  اما 
شده  خارج  و  متخلف  طرف  عنوان  به 
نیست  جایگاهی  در  ای  توافق هسته  از 
تعیین  شرط  خود  بازگشت  برای  که 
متضرر  طرف  و  ایران  این  بلکه  کند. 
کیفیت  و  امکان  درباره  باید  که  است 
بازگشت آمریکا به برجام اظهار نظر کند. 
»محمد جواد ظریف«، وزیر امور خارجه 
کشورمان الزمه بازگشت آمریکا به توافق 
هسته ای را جبران خسارت های وارده 
چندی  ظریف  آقای  داند.  می  ایران  به 
پیش در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: » 
بازگشت آمریکا به توافق هسته ای اولین 
اقدامی است که آن ها باید انجام دهند. 
برای این بازگشت، آمریکا باید خساراتی 
را که به ملت ایران وارد کرده و همچنین 
اقداماتی را که در جهت تضعیف توافق 

هسته ای انجام داده است جبران کند.«
اظهارات مقامات کشورمان در این زمینه 
سبز  چراغ  هرگونه  که  چرا  است؛  مهم 
به بازگشت آسان و بدون جبران کردن 

سیاستمداران و دولتمردان! این شش سیگنال غلط را به بایدن و ترامپ ارسال نکنید)2(
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در  دفاعی  عامل  غیر  پدافند  استاندارد  سند 
و  دفاع  وزیر  جانشین  حضور  با  دفاع  وزارت 
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور رونمایی 
غیر  پدافند  هفته  گرامیداشت  با  شد.همزمان 
عامل، سند استاندارد پدافند غیر عامل دفاعی 
در وزارت دفاع با حضور سردار قاسم تقی زاده 
جاللی  غالمرضا  سردار  و  دفاع  وزیر  جانشین 
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور رونمایی 
تبریک  با  مراسم  این  در  تقی زاده  سردار  شد. 
هفته پدافند غیر عامل به همه دست اندرکاران 
اظهار  کشور  در  مهم  امر  این  متولیان  و 
کاهش  معنای  به  عامل  غیر  پدافند  داشت: 
همه  در  کردیم  تالش  و  است  پذیری  آسیب 
متناسب  را  امر  این  دفاع  وزارت  مجموعه های 

با استانداردهای بومی جاری و ساری سازیم.
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  از  نقل  به  وی 
در خصوص نقش و کارکرد پدافند غیر عامل 
گفت: یکی از اقتضائات پیاده سازی پدافند غیر 
بررسی  موضوع،  این  علم  به  دستیابی  عامل 
صالحیت های  کسب  و  جانبه  همه  و  دقیق 

الزم است و این مهم را در سال های اخیر با 
تهدیدها  گستردگی  فناوری ها،  رشد  به  توجه 
سازمان  کمک  با  نوین،  تهدیدات  خصوصاً  و 
وزارت  در  جدیت  با  کشور،  عامل  غیر  پدافند 

دفاع دنبال کردیم.
سند  خصوص  در  دفاع  وزارت  جانشین 
این  دفاعی گفت:  عامل  غیر  پدافند  استاندارد 
نامه بومی رعایت استانداردها  سند یک شیوه 
در همه سطوح است که به دست متخصصان 
امر در وزارت دفاع و با حمایت سازمان پدافند 

غیر عامل کشور تهیه و تدوین شده است.
اقدامات مهم دانشگاه  بیان  با  سردار تقی زاده، 
استاندارد  مؤسسه  و  دفاع  وزارت  اشتر  مالک 
کمک  و  پژوهش  تحقیق،  در خصوص  دفاعی 
به تدوین استانداردهای دفاعی، گفت: مؤسسه 
فرایند  اخیر در  استاندارد دفاعی در سال های 
نیاز وزارت  تهیه و تدوین استانداردهای مورد 
و  است  داشته  گسترده ای  همکاری های  دفاع 
دفاعی  حوزه های  در  استاندارد  یکصد  اکنون 
که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه 

چاپ پنجم کتاب »اصول کاربردی خبرنگاری« 
انتشارات  سوی  از  عباسی  ا...  حجت   تألیف 

سروش منتشر و روانه بازار نشر شد.
نخستین  از  خبرنگاری  کاربردی  اصول  کتاب 
کتاب هایی است که به زبان فارسی دربارۀ خبر 
و خبررسانی در رادیو و تلویزیون تألیف شده اند. 
مباحث این کتاب همه از دل تجربه و کار عملی 
برآمده اند و با نگرشی نظام مند تدوین شده اند و 
همة اجزای آن )از شناخت و نگارش خبر، اصول 
کاربردی خبرنگاری، اصول کاربردی خبررسانی 
و پخش خبر، مهندسی خبر و تعیین موضوع، 
خبر  در  بیشتر  که  اصطالحاتی  و  مفاهیم  تا 
رادیو و تلویزیون مرسوم است( هدف واحدی را 

و  تهیه  را  است  بوده  مؤثر  عامل  غیر  پدافند 
تدوین کرده است.

عالی  شورای  رئیس  و  دفاع  وزیر  جانشین 
استانداردهای  دفاع  وزارت  عامل  غیر  پدافند 
حفاظت  الزامات  فریب،  و  اختفا  استتار، 
فیزیکی و محیطی، الزامات امنیتی و حفاظتی 
برگزاری مراسم نظامی، الزامات حفاظتی تردد 
امنیتی  الزامات  مسلح،  نیروهای  اماکن  به 
و  مسلح  نیروهای  دفاعی  همکاران  شبکه 
مدیریت بحران و برنامه های تداوم عملیات را 
بخش هایی از استانداردهای پدافند غیر عامل 
بر شمرد که در مؤسسه استاندارد دفاعی تهیه 

و تدوین شده است.
حفاظت  مهندس  و  فنی  نامه  شیوه  وی 
این  در  مطروحه  موارد  از  را  نوین  فیزیکی 
سند عنوان کرد و گفت: در جهت حرکت به 
سوی استفاده از فناوری های نوین در حفاظت 
فیزیکی و جایگزین کردن با روش های سنتی، 
نوین،  تهدیدات  برابر  در  نامناسب  و  پرهزینه 
با  پیشنهادی  فیزیکی  حفاظت  راهکارهای 
پایه  بر  و  استقراری  محیط های  به  توجه 
در  نوین  فناوری های  و  تجهیزات  از  استفاده 

این سند ارائه شده است.
تدوین  اینکه  بیان  با  زاده  تقی  سردار 
رویه،  وحدت  استانداردها،  و  دستورالعمل ها 
در  آمادگی  ارزیابی  و  تجارب  انتقال  امکان 
حوزه پدافند غیر عامل را فراهم می کند گفت: 
تهدیدات  گستره  و  حوزه  افزایش  به  باتوجه 
اسناد  است  نوین، ضروری  تهدیدات  خصوصاً 
اسناد  این  در  مستمر  بازنگری  و  پشتیبان 
معاونت  مهم  اولویت های  از  یکی  عنوان  به 
دفاع  وزارت  غیرعامل  پدافند  و  مهندسی 

همواره در دستور کار باشد.

به شکل درسنامه ای  تعقیب می کنند. کتاب 
تدوین  ارتباطات  علوم  رشتة  دانشجویان  برای 
شده است و درعین حال برای تمام کسانی که 
و  رادیو  در  خبر  انتشار  و  تدوین  و  تهیه  در 
است.چاپ  مفید  می کنند،  فعالیت  تلویزیون 
پنجم این اثر در 212 صفحة وزیری، شمارگان 
توسط  تومان  قیمت32000  با  و  نسخه   500
به  عالقمندان  اختیار  در  سروش  انتشارات 

مباحث این حوزه قرار گرفته است.
می توانند  کتاب  این  تهیه  برای  عالقه مندان 
یا  و   88310۶10 شمارۀ  با  فروشگاه  طریق  از 
فروشگاه اینترنتی با شمارۀ ۶۶۴15۴01 تماس 

بگیرند.

تاسیس
 »بنیاد فرهنگی فارسی« 

در پایتخت ارمنستان

مسعود صادقی، سرپرست رایزنی فرهنگی 
تأسیس  خبر  اعالم  با  ایروان  در  ایران 
بیان  با  ارمنستان،  ایرانیان  بنیاد فرهنگی 
نماد  همواره  فارسی  زبان  که  نکته  این 
همین  و  بوده  مهرگستری  و  مهرپروری 
جاری  ایرانی  غنی  فرهنگ  در  ویژگی 
جوانان  تالش های  پی  در  گفت:  است، 
فرهنگی  رایزنی  حمایت  با  و  توانا  ایرانی 
فرهنگی  بنیاد  ارمنستان،  در  ایران 
فرهنگ  گسترش  هدف  با  »فارسی« 
بنیان گذاری  انسان دوستی  و  مهرورزی 

شده است. 
وی افزود: این بنیاد تالش دارد تا با ایجاد 
رسانه های فعال و به روز فارسی زبان، زمینه 
در  مردم محور  فرهنگی  تشکل های  ایجاد 

ایروان را فراهم آورد.
همچنین  بنیاد  این  داد:  ادامه  صادقی 
ایرانی در  تولیدات دانش بنیان  از  حمایت 
فضای خارج از کشور و هدایت و حمایت 
در  ارمنستان  مقیم  ایرانی  شهروندان 
هسته های  ایجاد  با  کار  و  کسب  زمینه 
دستور  در  را  کاربردی  و  چابک  اقتصادی 

کار خود دارد. 
ابراز  ایروان،  در  ایران  رایزنی  سرپرست 
امیدواری کرد که در سایه مهر و رحمت 
استعداد  و  توان  بر  تکیه  با  و  خداوند 
پشتیبانی  و  میهن  انرژی  پر  جوانان 
در  ثمربخشی  و  محکم  گام های  بزرگان، 

راه اعتالی ایران عزیز برداشته شود. 
رادیوی   o2 رادیو  تأسیس  گفت:  وی 
سایت  به روزرسانی  ایروان،  در  فارسی زبان 
رایزنی  یوتیوب  صفحه  و  کبود  مسجد 
و  تصویری  و  خبری  پوشش  فرهنگی، 
و  رایزنی  فرهنگی  برنامه های  ویدئویی 
چندزبانه  مستندهای  تولید  و  مسجد 
فعالیت های  و  ایران  معرفی  جهت 
جمله  از  ارمنستان،  در  ایران  فرهنگی 

فعالیت های آتی این بنیاد است.

میثم  سید  قلم  به  پوستی ها«  »کاله  کتاب 
ا...  آیت   شهید  مبارزات  و  زندگی  موسویان، 
اسد ا... مدنی را با نثری زیبا در آستانه پیروزی 

انقالب به تصویر می کشد.
اسد ا... مدنی نماینده دوره اول مجلس خبرگان 
بود که  تبریز  امام جمعه پیشین  و همچنین 
به  و  گرفت  قرار  قصد  سوء  مورد  نماز،  هنگام 
ایران  در  بزرگوار  شهید  این  از  رسید.  شهادت 
با عنوان دومین شهید محراب انقالب اسالمی 

یاد می کنند.
داستان  کتاب،  این  در  موسویان  میثم  سید 
در  که  می کند  روایت  را  نوجوانی  پسر  زندگی 
تبریز با پدری الابالی و بیکار و همراه نامادری 
مهربانش در زمان پهلوی دوم زندگی می کند. 
نوجوان طبق گفته ی رئیس شهربانی و اجازه ی 
صحبت های  از  و  رفته  مسجد  به  باید  پدرش 
اما  کند  موکبانش جاسوسی  با  مدنی  ا...  آیت  
از  امتناع  از پدر و  بر سر دوراهی پیروی  پسر 

فرمان او قرار دارد.
روزهای  راهی  کتاب،  این  مطالعه ی  هنگام 
از  بخشی  و  انقالب می  شوید  گداز  و  پر سوز 
پرالتهاب درک  را در آن روزهای  مبارزات مردم 

خواهید کرد.
در بخشی از کتاب کاله پوستی ها می خوانیم:

پشت  باید  که  داد  دستور  که خسرو  وقتی  از 
تانک ها بنشینید و منتظر باشید، من فهمیدم 
خود  آمده.  وجود  به  سختی  موقعیت  عجب 
خسرو هم حال خوشی نداشت که هی بیش 
از صد بار یک مسیر را دست  به  کمر قدم زده 

دربردارنده   پنجره«  »چقدر  صوتی  کتاب 
قالب  در  بیابانکی  سعید  اشعار  از  گزیده ای 
غزل است که به صورت مجموعه کتاب های 
صوتی »چلچله« با صدای شاعر برای استفاده 

عالقه مندان تولید شده است.
درخشان  و  معاصر  شاعر  بیابانکی  سعید 
قالب های  در  که  توانا  شاعری  است؛  ایرانی 
گوناگون توانسته آثار ماندگاری را از خود به 
جا بگذارد. چقدر پنجره نام گزیده غزل های 

اوست.
به  کتاب  این  در  موجود  غزل   ۶0 گزینش 
انتخاب محمدحسین نعمتی و علی داودی 
شاعرانی   دسته  آن  از  بیابانکی  است.  بوده 
به سرودن غزل  اخیر  است که در سال های 
پرداخته است. اشعار طنزش را طنزپردازان و 
و  نوع سروده ها می پسندند  این  دوست داران 
بسیاری دیگر از اشعارش به دل مخاطب عام 
می نشیند. غزل پرطرفدارترین قالب کالسیک 
در دوره کنونی است و بسیاری از شاعران به 
سمت آن کشانده شده اند؛ بعضی شعرا غزل 
با همان زبان و محتوای گذشته در دفتر  را 
دیگر  بعضی  گاه  و  می نگارند  خود  شاعری 
ایام این روز ها نزدیک تر می کنند؛  زبان را به 

بود. حال بد خسرو به خاطر این بود که داشت 
روزگاری  یک  من  که  همان طور  می گرفت.  زن 

عاشق شده بودم، او هم حاال عاشق شده بود.
هرچند راجع به فرد مورد نظر و شرایطش نم 
نمی داد،  اطالعاتی  به من  اقاًل  یا  نمی داد  پس 
اما من از البه الی حرف های خودش و دیگران، 
متوجه شده بودم که عاشق دختر یک فرمانده 
ارتشی یا چیزی شبیه به آن شده و برای همین 
هم تازگی ها زیاد به همدان رفت  و آمد می کرد. 
بود و  بود، پنهان کاری اش  آنچه خیلی عجیب 
هزار فکر به سر آدم می زد. حّتی فکر احمقانه و 
دوردستی مثِل اینکه نکند خسرو مثل ساعت، 
دختر مجیدی را پیدا کرده باشد و بخواهد آن را 
کش برود. حاال هم درکی از حال خسرو نداشتم 
و به این فکر می کردم که این همه روزگار مرا باال 
و پایین کرده بس نیست که باید تیر هم بزنم 
توی قلب بچه های مردم؟ یعنی من این کار را 
اصاًل  که  زد  ذهنم  به  که  بود  اینجا  می کردم؟ 
نکند ما واقعاً همانی می شویم که پدرهایمان 
هستند؟ یعنی یک جبر کامل. هرچقدر هم که 
نمی شوی  مدنی  سّید  تو  بزن،  زور  می خواهی 
هیچ، دشمنش هم خواهی شد. چونکه از اّول 

پدر و مادرت این طوری بوده اند.
و  است  باهوشی  آدم  خسرو  که  می دانستم 
خودش بهتر از هرکسی درک می کند که توی 
این لحظات، من برایش دردسر درست می کنم. 
که  کارهایی  انجام  برای  ارتش  راه های  از  یکی 
هیچ کس دوستشان ندارد، این است که مسئول 

را به  خاطر زیردستش بازخواست می کنند.

بیابانکی از دسته دوم شاعران است.
را تجربه کرده  قالب های گوناگونی  بیابانکی 
است؛ قالب هایی نظیر کالسیک و نو نیمایی 
در اشعار او نمایان است، اما به نظر می رسد 
بیشتری  پختگی  به  او  شعر  دفتر  در  غزل 
آیینی  اشعار  میان  این  در  است.  رسیده 
نظر  به  استوارتر  سروده ها  دیگر  از  بیش  او 
سعید  اشعار  محتوا  پردازش  از  می رسد. 
بیابانکی می توان دید که او اغلب به غزل نو 
تمایل دارد. به عنوان نمونه کلمات و تعابیر 
امروزی، غزل هایش را جذاب تر کرده است. در 
مجموع اینکه »چقدر پنجره« نمونه خوبی از 
اثبات  بر  غزلیات اوست که می تواند سندی 
غزل  سرودن  در  بیابانکی  قدرت  و  توانایی 

باشد. 
بررسی  با  را  توانایی شاعر  باید  که  هر چند 
دیوان های  در  سروده هایش  همه جانبه 
یک  بر  اکتفا  و  گرفت  نظر  در  گوناگون 
را  بیابانکی  سروده های  اما  نکرد،  مجموعه 
می توان مشتی از خرمن غزل امروز دانست 
قالب  این  امروز  حال  می گوید  شما  به  که 
قدیمی بهتر از دیگر قالب ها مثل قصیده و 

مثنوی است.
در قسمتی از کتاب صوتی چقدر پنجره می شنویم:

تو چراغ آفتابی، گل آفتابگردان
نکند به ما نتابی، گل آفتابگردان

گل آفتاب ما را، لب کوه سر بریدند
نکند هنوز خوابی، گل آفتابگردان؟
نه گلی فقط که نوری، نه که نور بوی باران
تو صدای پای آبی، گل آفتابگردان

نفس بهار دستت، من و روزگار مستت
قدح پر از شرابی، گل آفتابگردان

نه گلی نه آفتابی، من و این هوای ابری
نکند به ما نتابی، گل آفتابگردان؟

تو بتاب و گل بیفشان، سر آن ندارد امشب
که بر آید آفتابی، گل آفتابگردان

بابایی  ا...  حبیب   والمسلمین  االسالم  حجت 
رئیس پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی به مناسبت 
با  یادداشتی  در  )ص(  رسول  حضرت  میالد 
عنوان فرهنگ »صلوات« و ضرورت »تسلیم« به 
در  ایشان  آل  و  پیامبر  بر  ذکر صلوات  اهمیت 

فرهنگ و تمدن اسالمی پرداخته است:
و  اندرزها  و  حکمت ها  تمدن ها،  گذشتة  در   .1
آیه ها  هم  گاهی  و  ضرب المثل ها  و  اشعار  گاه 
به  نظم بخشی  در  فرهنگی شده  دعاهای  و 
اجتماعی  نظام  و شکل بندی  انسانی  مناسبات 
بزرِگ  اثرگذاری های  است.  داشته  در خوری  آثار 
یک جملة ِحکمی نوعاً برآمده از محتوای فشرده 
)فحوای منطقی و معنوی( در آن جمله است که 
می تواند در عین کوتاه بودن و ساده بودن و در 
لحظه بودن در عمق تاریخ بشر نافذ گردد. این 
جمالت تاریخی و حکمت های انسانی، محدود 
به یک فرهنگ یا سرزمینی خاص نیست، بلکه 
در سطح  و  فراسرزمینی  است  آنها جمله هایی 
می پسندی  خود  برای  »آنچه  مثاًل  جهانی؛ 
برای دیگری هم بپسند )احب للناس ما تحب 
لنفسک(«، »ز گهواره تا گور دانش بجوی )اطلبوا 
عمل  بی  »عالم  اللحد(«،  الی  المهد  من  العلم 
کشجر  عمل  بال  )عالم  است  عسل  بی  زنبور 
بالثمر(« و یا جمله سعدی که »بنی آدم اعضای 
یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند« همه 
از جمله جمالتی است که در همه فرهنگ ها 
به  اجتماعی  کنش های  از  بسیاری  مبنای 
حساب می آید. برخی از این جمالت کلیدی هم 
نه متعلق به همه جهان بلکه مربوط به قلمرو 
است  ممکن  هرچند  است،  تمدن  یک  اعتبار 
مانند  باشد؛  داشته  هم  فراتمدنی  قابلیت های 
آیه ها و جمالت ذیل در قلمرو جامعه مسلمین: 
امرهم  »و  قوه«،  من  ماستطعتم  لهم  اعدوا  »و 
شوری بینهم«، »کنتم خیر امه اخرجت للناس« 
همین  شرق شناسان  نظرات  برخی  بنابر  )که 
آیه نقطه عزیمت تمدنی مسلمانان بوده است( 
در  اینها  از  یک  هر  که  الذله«  من  »هیهات  و 
نهادینه  متن  یک  عنوان  به  مسلمانان  فرهنگ 
مسلمانان  زندگی  سلوک  و  سبک  در  شده 

آن در نوشته ام(، ولی خود فعل صلوات و تکرار 
معنوی  سلوک  یک  مثابه  به  فقط  نه  نیز  آن 
انسجام  عامل  یک  عنوان  به  تنها  نه  و  روزانه، 
شعار  یک  مثابه  به  بلکه  اسالمی،  پیوستگی  و 
آنها را  هویتی در میان مسلمانان بوده است و 
در وصف رحمت و تأسی به حضرت محمد )ص( 
محققان  از  برخی  اینکه  است.  بخشیده  تعین 
گرامی  پیامبر  نقش  بر  شرق شناسان  حتی  و 
در  ایشان  کاریزمای  شخصیت  و  )ص(  اسالم 
تأکید  از وحدت در تمدن اسالمی  ایجاد نوعی 
داشته اند، بخشی از آن برخاسته از سریان ذکر 
صلوات در میان مسلمانان و تمرین های روزانة 
مسلمانان  حتی  بلکه  و  اسالم  جهان  )در  آنها 
ساکن در دنیای غرب( در توجه به رسول رحمت 

اسالم است.
۴. نکته مهم و شاید تلخ آنکه هرچند مسلمانان 
از  شبکه ای  روزانه شان،  صلوات  ذکر  با  امروز 
خود  ایمان  و  اندیشه  در  را  رحمت  معانی 
بر  متفاوت  فرهنگ  از  نوعی  و  کرده اند  ایجاد 
بر  صلوات  تتمة  لیکن  ساخته اند،  رحمت  پایة 
پیامبر در آیة 5۶ سورۀ احزاب، عبارت »و سلموا 
تسلیما« کمتر مورد توجه مسلمانان بوده است. 
تا زمانی که مسلمانان در کنار دعای صلوات بر 
روزمره  زندگی  و سلوک  در سبک  پیامبر )ص( 
خود تسلیِم گفته ها و دستورات نبی اکرم ص 
نشوند، صلوات به تنهایی فرایند رحمت در نظام 
و  کرد  نخواهد  کامل  را  مسلمانان  مناسبات 
وضعیت آزاردهنده و کاریکاتورِی برخی از جوامع 

اسالمی را سامان نمی بخشد.
5. در این باره، توجه به دعای دوم )دعای صلوات( 
معنای  از  تفسیری  که  سجادیه  صحیفه  از 
رحمت  رسول  برآن  صلوات  فلسفة  و  صلوات 

تعیین کننده و اثرگذار بوده است.
علی  صل  ا...م   ( صلوات  ذکر  میان  این  در   .2
محمد و آل محمد( از جمله جمالت و دعاهای 
عمیقاً  و  فشرده  بسیار  حال  عین  در  و  ساده 
و  شیعه  از  اعم  مسلمانان  فرهنگ  در  اثرگذار 
گذشتة  و  اسالم  تاریخ  طول  در  و  بوده  سنی 
تمدن اسالمی بسان کلمة طیبه ای شبکه ای از 
شاید  است.  آورده  بوجود  را  معنا  و  ارزش  باور، 
هیچ جمله ای همچون صلوات در زندگی روزمره 
حتی  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  عبادی، 
مسلمین(  بازار  )در  مسلمانان  اقتصادی  زیست 
این اندازه رواج نیافته است. فرهنگ صلوات در 
میان مسلمانان از یک طرف ریشه در قرآن دارد 
َ َوَماَلئَِکَتُه یَُصلُّوَن  آنجا که خدا می فرماید »إِنَّ اللَّ
ْیِه َوَسلُِّموا  َِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَ َُّها ال ِبیِّ یَا أَی َعلَی النَّ
تَْسلِیًما« و از طرف دیگر ریشه در نماز  روزانة  
مسلمانان  و  صلوات در ذکر تشهد و قنوت و 
سجده و رکوع دارد، و از طرفی هم این فرهنگ 
)ص(  پیغمبر  خود  قدسی  در شخصیت  ریشه 
فضیلت  در  سنی  و  شیعه  از  فراوانی  روایات  و 
و  رحمت  دعای  و  ذکر  این  البته  دارد.  صلوات 
در  و  گرفته اند  خو  بدان  مسلمانان  که  محبت 
همه ساحت های زندگی از آن استفاده می کنند، 
کمتر در اندیشه ها و تأمالت آکادمیک مسلمانان 

مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.
بازتاب  صلوات  ذکر  که  است  درست   .3
مورد  در  مسلمانان  جامعه  فرهنگی  ارزش های 
به  پیامبر  وصف  و  است  رحمت«  »پیامبر 
در  مهم  بسیار  سازه های  از  للعالمین«  »رحمه 
بنیان رحمت و مودت  بر  شکل بندی جامعه ای 
از  پیش  که  یادداشتی  به  کنید  )مراجعه  است 
این در موضوع »رَوح و رحمت« و ابعاد اجتماعی 

است می تواند قابل توجه باشد: اینکه پیامبر 
همه چیز را از دست داد تا رضای خدا را به 
دست آورد، بدن اش را در معرض سختی ها و 
خستگی ها قرار داد، با خویشان و بستگان اش 
نزدیکان اش  از  راه رضای خدا مبارزه کرد،  در 
نمود،  با دورترین مردم دوستی  و  دوری کرد 
و  نمود،  هجرت  غربت  بالد  به  خود  وطن  از 
این همه از دست شستن ها و بُریدن ها را برای 
دین خدا، آئین الهی، دعوت به طریق خدا، و 
کسب رضای خداوند انجام داد و این چنین 
رضا و رحمت خدا را به خود جلب کرد. آنچه 
پیامبر را سزاوار رحمت مستمر الهی و دعای 
فرشتگان و مؤمنان ساخت، »ال« های بزرگی 
و  آن جرأت  بر  که حضرت محمد )ص(  بود 
)اَللُّهمَّ  از آن ها چشم پوشید  و  جسارت کرد 
الُعلَیا ِمن  الّدرََجه  اِلی  فِیَک  َکَدَح  بَِما  َفارَفعُه 
بزرگ  نه گفتن های  در  مهم  نکته  َجنَِّتک(. 
بود  بزرگی  »ی  »بله  و  »نعم«  یک  پیامبر، 
که پیامبر بر آن اصرار ورزید و همان بود که 
آن  بخشید.  معنا  را  محمد ص  نه گفتن های 
جلب  و  متعال  خدای  به  توجه  بزرگ  بله ی 
سجاد  امام  بیان  به  بس.  و  بود  الهی  رضای 
و  دعا، چشم پوشیدن ها  این  در  السالم  علیه 
دست شستن های پیامبر همه برای دین خدا، 
رضای خدا، و رسالت الهی بود. همین غایت 
بزرگ بود که به نفی های بزرگ پیغمبر معنا 
داده و پیامدهای بزرگ تمدنی را در پی آورد. 
و  ترک  همیشه  که  است  روشن  بدین سان 
نمی شود  منتهی  معنا  به  نه گفتن ها  و  نفی 
بلکه گاهی همین نه ها موجب خالء و پوچی 
پرتو یک  در  این سلب ها  آنکه  مگر  می شود 
ایجابی باشد و همان امر ایجابی، نیستی را به 
هستی تبدیل کند و آن را ماندگار سازد. کلمة 
الاله اال ا... در نگاه برخی از اندیشمندان همین 
جمع و ترکیبی است بین »ال« و »نعم« که 
آن را زیبا و با معنا می سازد )ببینید نوشته 

»اهمیت فضای خالی در هنر اسالمی«(.
۶. اکنون تأسی مسلمانان به پیامبر رحمت 
های  »نعم«  و  »ال«  بین  جمع  در  باید  نیز 
جهان  تا  باشد  اسالم  امروز  جهان  در  بزرگ 
الهی  بزرگ  رحمت  مشمول  را  اسالم  کنونی 
بکند. اگر امت اسالم و نخبگان جهان اسالم 
بر همین منطِق عمیِق صلوات استوار بمانند 
توأمان  به طور  »تسلیم«  و  »صلوات«  به  و 
تأسی کنند، بی شک تلخی های امت اسالم به 
شیرینی بدل شده و رحمت و رضوان مطلق 
الهی به طور مستمر شامل حال امت اسالم 

خواهد شد.

رونمایی از سند استاندارد پدافند غیر عامل دفاعی

چاپ پنجم کتاب »اصول کاربردی خبرنگاری«

زندگی و مبارزات شهید »آیت  ا... اسد ا... »صلوات« شبکه ای از باور، ارزش و معنا را بوجود آورده است
مدنی« در »کاله پوستی ها« 

»چقدر پنجره«؛ گزیده ای از اشعار سعید بیابانکی
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صف

مربا یکی از خوشمزه ترین خوراکی هایی است 
که برای صبحانه می توانید میل کنید. پاییز 
فصل انار است و می توانید برای یک صبحانه 

پاییزی دلچسب مربای انار درست کنید.
مواد الزم :

انار : ۴ تا 5 عدد متوسط
آب لیمو : یک قاشق غذاخوری

شکر : یک کیلو
طرز تهیه :

با شکر مخلوط  و  بگیرید  را  انار  آب یک عدد 
کنید. 

قبل از اینکه گرد و خاک روی میز و مبل ها را 
با دستمال پاک کنید کمی نرم کننده لباس به 
دستمال بزنید اینگونه گروخاک به وسایل نمی 

چسبد.

***
برای این که شیرهای آب همیشه تمیز و براق 

باشند آن ها را با دستمال چرب تمیز کنید.
***

برای تمیز کردن قابلمه ها و تاوه هایی که ته 
آن ها غذا چسبیده است کمی نمک داخل آن 

بریزید با اسکاچ بشوئید.
***

تمیز کنید و  زیتون  با روغن  را  گاز  اگر سطح 
سپس با دستمال آن را خشک کنید دیگر لکه 

های روی گاز آزارتان نمی دهند.
***

1-شلغم را در کنار دیگر سبزیجات مانند سیب 
زمینی، هویج، کدو و کرفس در روغن کره تفت 
دهید و آبپز کنید و با اضافه کردن ادویه آن را 

کنار مرغ و گوشت سرو کنید.
از  استفاده  کار  خالقانه ترین  شلغم  2-ترشی 
بافت ترد شلغم است آن را به قطعه های کوچک 
تقسیم کنید و به مدت یک هفته در آب نمک 

ظرف  یک  در  و  کنید  دانه  هم  را  انار ها  بقیه 
لعابی بریزید. 

انار  دانه های  روی  را  انار  آب  و  شکر  مخلوط 
قرار  یخچال  در  ساعت   5 تا   ۴ را  انار  بریزید. 
ظرف  و  کنید  اضافه  را  آبلیمو  سپس  دهید 

محتوی مواد را روی حرارت مالیم بگذارید. 
بگیرید.  را  مربا  روی  آمدن، کف  از جوش  بعد 
وقتی مربا قوام آمد و به غلظت کافی رسید آن 
را از روی حرارت بردارید و بعد از سرد شدن در 
شیشه بریزید و آن را هواگیری کرده و در جای 

خنک نگهداری کنید.

برای اینکه ظروف شیشه ای کامال تمیز و براق 
شوند آن ها را با سرکه بشوئید

***
و سرکه  آب  ساز کمی  قهوه  کردن  تمیز  برای 
مدتی  از  کنید. پس  روشن  و  بریزید  آن  داخل 
خاموش کنید. این فرآیند را می توانید چندین 

بار تکرار کنید.
***

اگر می خواهید اتو را تمیز کنید کمی نمک 
روی یک پارچه تمیز بریزید. اتو را گرم کنید و 

روی آن بمالید.
***

برای تمیز کردن سینک ظرفشوئی مقداری لیمو 
و نمک روی آن بمالید تا براق و تمیز شود.

***
شکرک زدن مربا : این حالت معموالً در مرباها 

و یا سرکه سفید بخیسانید و از آن به عنوان یک 
ترشی لذت ببرید.

در  کرده  خرد  نازک  رشته های  به  را  3-شلغم 
روغن یا کره تفت بدهید و سپس با اضافه کردن 
از خوردن آن در  ادویه های دلخواه  و  تخم مرغ 

وعده صبحانه لذت ببرید.
بشقاب  ثابت  اعضای  از  یکی  مانند  آن  ۴-با 

و شیره ها دیده می شود ، وقتی مربا یا شیره 
کم  آن  شیرینی  آنکه  یا  بجوشد  از حد  بیش 

باشد شکرک می زند 
مربا کمی آب  یا  باید در شربت  آن  رفع  برای 
جوش و مقداری آبلیمو اضافه کنید و بگذارید 

چند جوش بزند تا شکرک آن از بین برود.
***

هرگز نباید پیاز برش خورده و مانده را استفاده 
کرد چون میکروب را جذب خود می کند.

پیاز برش خورده را در یخچال بگذارید تا تمام 
میکروبهای یخچال را جذب خودش کند!

زیرا  نکنید  مصرف  را  یخچال  در  مانده  پیاز 
موجب عفونت چشم، روده و معده میش ود!

ساالدتان رفتار کنید. مانند گوجه های گیالسی، 
خیار و تربچه ها آن ها را نازک خرد کنید و همراه 

ساالد و چاشنی های ساالد سرو کنید.
5-به همراه سیب زمیني آن را به صورت الیه ای 
خرد کنید و از آن یک گراتن خوشمزه درست 

کنید.
که  اندازه ای  و  شکل  هر  به  را  شلغم   -۶
می خواهید برش بزنید و به همراه نمک و یک 
چاشنی ترش مانند اندکی آب لیمو ترش تازه 
در کنار غذا و یا میان وعده از آن استفاده کنید.

سیب  جای  به  شلغم  از  می توانید  7-شما 
زمینی آبپز که آن را پوره می کنید و به همراه 
ادویه از آن به عنوان غذا و یا در کنار غذا لذت 
کنید  آبپز  را  شلغم  و  کنید  استفاده  می برید 
ادویه های  اضافه کردن  و  پوره کردن  از  و پس 

دلخواه آن را نوش جان کنید.

منبع: طال

روش صحیح
 آبپز کردن سیب زمیني 

سیب  کردن  آبپز  برای  روش  ترین  سالم 
در  خام  صورت  به  آنها  انداختن  زمیني، 
نرم  هنگام  باید  فقط  و  است  جوش  آب 

شدنشان، کمی نمک به آنها اضافه کنیم.
سیب زمینی های کوچک و تازه باید خوب 
پوست گرفته و شسته شوند و به مدت 15 
الی 20 دقیقه با حرارت متوسط درون آب 
اما سیب زمینی های  جوش آمده بمانند. 
جوشانده  آب  در  پوست  با  باید  تر  کهنه 
شوند، زیرا پوست آنها سرشار از مواد مغذی 
است. اگر هم قصد پوست کندن آن را دارید 
آن  روی  از  نازکی  الیه  امکان  حد  تا  باید 

برداشته شود.
است  ای  ریشه  گیاهان  جزو  زمینی  سیب 
که از منابع عالی برای ویتامین سی، منیزم، 
گوگرد  و  سدیم  ید،  منگنز،  آهن،  کلسیم، 

محسوب میشود.
***

راه هاي انتخاب
 انار سالم و رسیده 

توپ  شبیه  و  گرد  رسیده،  انارهای  شکل: 
باشید که کج  انارهایی  دنبال  به  نیستند، 
و معوج هستند و خیلی صاف و یکدست 

دیده نمیشوند.
**

رنگ پوست انار: انار، رنگ های متنوعی دارد، 
از قرمز روشن گرفته تا سیاه. برای رسیده 
بودن، رنگ پوست آن چندان اهمیت ندارد، 
بلکه نرمی و چرم گونه بودن پوست است 

که نشان میدهد این میوه رسیده است
**

سنگین  اگر  بگیرید.  دست  در  را  انار  وزن: 
تر از اندازه اش به نظر برسد، به این مفهوم 
بوده  آب  از  مملو  آن  های  دانه  که  است 

وکامال رسیده است.

سینک دستشویی
ترکیبی از تریانتین و نمک تهیه کنید تا قسمت 
هایی که روی سینک ظرفشویی زرد شده اند را 
دوباره سفید کنید. می توانید از آن برای سینک 
کنید.  استفاده  هم  حمام  توالت  و  دستشویی 
15 دقیقه صبر کنید و سپس این ترکیب را با 

استفاده از یک اسفنج مرطوب بردارید.
پاک کننده جادویی فرش

لکه های فرش بسیار سخت هستند اما نمک در 
چنین حالتی به شما کمک می کند.

آب گوشت:
گوشت  آب  مثل  هایی  لکه  بردن  بین  از  برای 
روی فرش، اول باید تا جایی که می توانید مایع 
را از روی فرش بردارید و سپس قسمت ایجاد 

شده از لک را با نمک کاور کنید.
این اقدام شما از چرب شدن بیشتر و پخش شدن 
چربی جلوگیری می کند و سپس دستورالعمل 
و  کنید  دنبال  را  فرش  روی  شده  درج  های 
همچنین ممکن است به شوینده های آنزیمی و 

یا پاک کننده های خشک نیاز پیدا کنید.
چربی:

یک  ترکیب  با  را  فرش  روی  چربی  های  لکه 
کنید  پاک  الکل  قسمت  و چهار  نمک  قسمت 
و سپس آن را روی فرش بکشید. جهت حرکت 
شما روی فرش باید جهت یکسانی باشد و روی 
آب  با  را  آن  سپس  نروید.  جلو  و  عقب  فرش 

بشویید.
تمیز و تازه کردن مبلمان

آورند؛  می  دوام  بیشتر  سال  چند  مبلمان 
نمک  از  ها  آن  از  نگهداری  در  اگر  مخصوصاً 

استفاده کنید.
استفاده از براش:

براش مخصوص مبلمان را بردارید و آن را آغشته 
به آب نمک کنید و سپس با استفاده از آن روی 
و  بکشید  افتاده  لک  آن  روی  قسمت های که 
آن را اسکراب کنید و سپس اجازه دهید که در 

معرض نور آفتاب خشک شود.
لکه بر روی چوب

اگر لکه به جا مانده از ته یک ظرف داغ و یا لکه 
آب روی میز چوبی شما افتاده است، می توانید 

1- پوست تخم مرغ
پوست تخم مرغ سرشار از مواد مغذی مفیدی 
و  پروتئین  فولیک(،  )اسید  آهن  کلسیم،  مثل 
مواد معدنی مثل منیزیم و پتاسیم است. تمام 
این عوامل در تقویت و پیشگیری از شکستگی 

ناخنها موثر هستند.
- پوست یک تخم مرغ را بشکنید و در مخلوط 

کن بریزید.
- کمی روغن بادام، تخمکتان و گردو هم به آن 
اضافه کنید و هم بزنید تا مواد به خوبی با هم 

ترکیب و پودر شوند.
- هر روز صبح 1 قاشق چایخوری از این پودر 
را با مقداری شیر گرم مخلوط کنید و به ناخن 

های خود بزنید.
- توصیه می شود 1 ماه از این درمان استفاده 

کنید تا ناخن هایتان سفت و محکم شوند.
2- سیر

از آن در  از مصارف دارویی سیر استفاده  یکی 
جهت رشد بیشتر ناخن ها است. خاصیت آنتی 
باکتریال و ضدقارچی سیر آن را به یک درمانگر 
مفید برای سالم نگه داشتن ناخن ها بدل کرده 

است.
- چند حبه سیر را از وسط نصف کنید و روی 

ناخنهایتان بکشید.
جذب  کامال  تا  کنید  صبر  دقیقه  چند   -

ناخنهایتان شود.
- چند حبه سیر دیگر را در مخلوط کن بریزید 

تا خمیر شوند.
- خمیر سیر را روی ناخن های خود بمالید و 

مواد الزم:
1 قاشق غذاخوری روغن زیتون؛

کمی  از  شده  تهیه  نازک  خمیر  از  استفاده  با 
از بین ببرید. فقط  روغن زیتون و نمک آن را 
کافی است که این خمیر را به آرامی به قسمت 
مورد نظر بزنید و سپس بعد از چند دقیقه به 
آرامی آن را بردارید و با یک دستمال نرم روی 

میز بکشید.
لکه بر روی فلز

برای تمیز کردن و برق انداختن مس یا سطوح 
برنجی می توانید خمیری از مقدار مساوی نمک، 
آرد و سرکه تهیه کرده و استفاده کنید. سپس 
با یک پارچه نرم به مدت یک ساعت آن را روی 
محل مورد نظر قرار دهید و بعد روی آن را با 
یک پارچه تمیز بکشید و همچنین می توانید 
لوازم دکوری را با سرکه اسپری کنید، کمی هم 

نمک به آن اضافه کنید.
سپس با اسفنج آن قسمت را اسکراب کنید و 
به  اثر نمک  باشید که  بشویید. مراقب  با دقت 
طور کامل برداشته شود. در صورت نیاز دوباره 
این کار را تکرار کنید. همچنین می توانید روی 
این ظروف را با استفاده از آبلیموی آغشته شده 
به نمک پاک کنید و زمانی که کارتان تمام شد، 

این قسمت را شستشو دهید.
گچ کاری:

دو قاشق غذا خوری نمک را با 2 قاشق غذاخوری 
آرد ذرت ترکیب کنید. به اندازه کافی یعنی حدود 
5 قاشق چای خوری به آن آب اضافه کنید تا 
یک خمیر ضخیم ایجاد شود. با استفاده از این 
خمیر حفره های کوچک منزل را پر کنید؛ حتی 
برای یکدست شدن، بعد از خشک شدن خمیر 

می توانید آن را با آن رنگ کنید.
شمع ها:

برای جلوگیری از آب شدن شمع ها دفعه اول 
باید آن ها را داخل محلول ساخته شده از نصف 
فنجان آب و فنجان نمک به مدت چند ساعت 
قرار دهید و سپس شمع ها خشک می شوند و 

مانند همیشه آن ها را روشن کنید.
شومینه:

ریختن مقداری نمک داخل شومینه باعث ایجاد 
شعله زردتر و زیباتر می شود.

بعد از 5 دقیقه پاک کنید.
- برای اثربخشی الزم، یک هفته هر روز از این 

درمان استفاده کنید.
3- لیمو

لیمو سرشار از ویتامین C. است. این ویتامین 
رشد  به  و  داده  افزایش  را  کالژن  تولید  میزان 

سالم ناخن ها کمک میکند.
- 1 قاشق غذاخوری آبلیمو تازه را با 3 قاشق 

غذاخوری روغن زیتون مخلوط کنید.
- خوب هم بزنید و برای چند ثانیه حرارت دهید 

تا کمی گرم شود.
و  بریزید  مناسب  ظرف  یک  در  را  محلول   -
ناخنها را برای مدت زمان 10 دقیقه در آن قرار 

دهید و بعد ناخنها را خشک کنید.
نتیجه  به  تا  دهید  انجام  را  کار  این  روز  هر   -

دلخواهتان برسید.
4- گوجه فرنگی

به  که  است  بیوتین  از  سرشار  فرنگی  گوجه 
کمک  ناخنها  شدن  محکم  و  درخشش  رشد، 
موثری میکند. عالوه بر این، گوجه فرنگی حاوی 
ویتامین A. و ویتامین C. هم هست که هر دو 

الزمه داشتن ناخن های سالم هستند.
- 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون را با نصف فنجان 

آب گوجه فرنگی در یک کاسه مخلوط کنید.
- 10 دقیقه ناخنهای خود را در این محلول فرو 

برده و بعد بشویید.
- تا نتیجه مورد نظرتان حاصل شود، هر روز از 

این درمان استفاده کنید.
منبع: زندگی آنالین

1 قاشق غذاخوری روغن نارگیل؛
2 قاشق غذاخوری ماست پرچرب.

مواد را در کاسه ای مخلوط کنید و با همزن 
به  یکنواخت  ترکیبی  تا  بزنید  هم  دستی 

دست بیاورید.
ماسک را با برس رنگ مو به موها بمالید.

 ۴0 تا   30 مدت  به  و  بپوشید  حمام  کاله 
دقیقه صبر کنید.

مالیم  شامپوی  و  آب  با  را  موهایتان  سپس 
بشویید.

برای تقویت موها و حفظ کیفیت رنگ مو، 
استفاده  ماسک  این  از  بار  یک  ای  هفته 

کنید.

که  است  آن  معنای  به  ماهی  تن  دادن  تفت 
تن  خود  روغن  با  و  خالی  را  کنسرو  محتویات 
یا روغن دیگر سرخ کنید. برخی افراد از همین 
روش برای گرم کردن تن استفاده می کنند، اما 
سوال اینجاست که آیا تفت دادن تن ماهی به 
حرارت  نوع  این  آیا  است؟  درستی  کار  تنهایی 
دادن برای از بین بردن باکتری های مضر کنسرو 
کافی است، چون همه  می دانند کنسرو ماهی 
نوعی  منشا  تواند  می  نشود  گرم  درست  اگر 

مسمومیت خطرناک به نام بوتولیسم شود.
 آیا تفت دادن تن ماهی کاری صحیح است؟

تفت دادن تن ماهی به خودی خود مشکل ندارد 
به شرط آنکه پیش از آن کنسرو ماهی به اندازه 

مواد الزم:
تند  غذاخوری-سوسیس  قاشق  دو  زیتون  روغن 
220 گرم-بادمجان متوسط یک عدد-پیاز بزرگ 
زرد نصف یک عدد-نمک به مقدار الزم-تخم مرغ 
بزرگ هشت عدد-برگ تازه ریحان خردشده چهار 

پیمانه-پنیر فتا تازه ۶0 گرم
طرز تهیه:

پوست سوسیس ها را بگیرید و آنها را به صورت 
تابه  داخل  روغن  مقداری  کنید.  ای خرد  حلقه 
بریزید و سوسیس ها را داخل روغن سرخ کنید. 

این فاصله بیکار نمانید. یک پیاز درشت را آماده 
کنید و پوستش را بگیرید. بنابر سلیقه خودتان 
پیاز را رنده یا نگینی کنید. مقدار کمی روغن 
در تابه بریزید. هنگامی که روغن گرم شد پیاز 
تمایل  صورت  دهید.در  تفت  و  کنید  اضافه  را 
برای تفت دادن می توانید یک حبه سیر نیز به 
پیاز اضافه کنید. وقتی پیاز و سیر طالیی شدند 
و  دهید  تفت  را  پیاز  ابتدا  باشید  داشته  )دقت 
مقداری که سبک شد سیر را نیز اضافه کنید(، 
مقداری زردچوبه، ادویه های دلخواه و یک قاشق 
رب گوجه به آنها اضافه کنید. نوع ادویه ای که 
استفاده می کنید کامال سلیقه ای و اختیاری 
است.اگر دوست دارید تن ماهی تفت داده شده 
اضافه کنید.  نیز  قرمز  فلفل  باشد مقداری  تند 
سس شما برای تفت دادن تن ماهی آماده است. 
اتمام  به  هنوز  جوشاندن  دقیقه   20 زمان  اگر 
صبر  و  کنید  خاموش  را  سس  شعله  نرسیده 
برسد. پایان  به  کنسرو  جوشاندن  زمان  کنید 

آب  از  را  آن  جوشید  دقیقه   20 کنسرو  وقتی 
خارج کنید و زیر آب سرد بگیرید تا خنک شود، 
سپس درب تن ماهی را باز کنید و روغن تن را 
دور بریزید. به دو دلیل بهتر است روغن تن را 
نخورید، اول اینکه برای آماده کردن سس از روغن 

سیر را رنده کنید و همراه نمک به مواد اضافه 
برگردانید.  قابلمه  به  را هم  کنید. سوسیس ها 

مواد را هم بزنید تا با هم مخلوط شوند.
با هم  را  داخل یک کاسه تخم مرغها و ریحان 
بزنید و روی مواد داخل تابه بریزید. تابه را کمی 
کج کنید تا مایه تخم مرغ روی همه سبزیجات 

به طور مساوی قرار گیرد.
روی  و  کنید  خرد  دست  کمک  به  را  را  پنیر 
املت بریزید. در تابه را ببندید تا تخم مرغ کامال 

خودش را گرفته و املت بپزد.

کافی در آب جوشیده باشد. پیش از تفت دادن 
تن ماهی باید قوطی کنسرو را در آب بگذارید و 
اجازه دهید دقیقا 20 دقیقه در آب بجوشد. اگر 
چنان چه به هر دلیلی در کنسرو باکتری های 
خطرناک تجمع کرده باشند با عمل جوشاندن 
است.  مهم  نیز  زمان  البته  روند.  می  بین  از 
زمان  مدت  این  از  کمتر  ماهی  تن  اگر  یعنی 
حرارت ببیند ممکن است تمامی باکتری ها از 
پا  همچنان  کنسرو  و خطر خوردن  نروند  بین 

برجاست.
نحوه تفت دادن تن ماهی

برای شروع تفت دادن تن ماهی قوطی را در آب 
گذاشته و اجازه دهید 20 دقیقه بجوشد. اما در 

دستمال  با  و  بریزید  ظرف  یک  داخل  سپس 
کاغذی روغن آنها را بگیرید. برای سالم تر شدن 
را  خانگی  سوسیس  توانید  می  صبحانه  این 

تهیه کنید و به این غذا اضافه کنید.
پیاز را به صورت نگینی خرد کنید. بادمجان را 
هم بعد از اینکه شستید، ساقه آن را جدا کنید 

و به صورت حبه های متوسط خرد کنید.
بادمجان  بریزید.  تابه  داخل  را  روغن  باقیمانده 
تا هشت  با هم حدود شش  را  پیاز خردشده  و 

دقیقه تفت دهید تا نرم شوند.

استفاده کرده اید و دوم اینکه روغن داخل تن 
کلسترول  و  است  مایع  روغن  معموال  ماهی 
باالیی دارد؛ بنابراین بهتر است دور ریخته شود. 
هایی همچون  روغن  در  ماهی  تن  اگر  البته 
نریزید.  دور  را  روغن  توانید  می  باشد  زیتون 
و  کرده  روشن  مجددا  را  سس  زیر  شعله 

محتویات کنسرو را داخل تابه بریزید. 
برای باز کردن بافت گوشت ماهی تن از یک 
چنگال استفاده کنید و آنقدر بزنید تا گوشت 
کامال ریز ریز شود. سه الی چهار دقیقه ماهی 
تن را در سسی که آماده کرده اید تفت داده و 

سپس شعله خاموش کنید. 
نکاتی برای تفت دادن تن ماهی

تن  در  مرغ  تخم  یک  پایان  در  توانید  -می 
ماهی تفت داده شده بشکنید و نیمرو کنید.

ماهی  تن  دادن  تفت  پروسه  از  گوجه  -رب 
قابل حذف شدن است.

-تن ماهی که با پیاز، رب و... تفت داده شده 
با برنج یا نان قابل سرو است.

-می توانید داخل سس موادی همچون قارچ، 
و... معطر  سبزیجات  ای،  دلمه  فلفل  زیتون، 

نیز اضافه کنید.

مربای انار، خوش طعم ترین مربای پاییزی

نکات  آسان خانه تکانی

پخت شلغم به 7 روش جذاب و خوشمزه

تفت دادن تن ماهی صحیح یا غلط؟!

طرز تهیه املت بادمجان و سوسیس

تکنیک های جالب تمیزکاری منزل با نمک

تقویت ناخن ،
با مواد غذایی که در آشپزخانه تان دارید

ماسک محافظ رنگ مو
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درمان های دیگر غلظت خون
ورزش روزانه

فعال بودن به حفظ جریان و جلوگیری از لخته 
شدن خون کمک میکند همچنین برای بهبود 
را  پایتان  مچ  و  پا  منظم  طور  به  خون  جریان 

کشش دهید.
آب  دوش   ، پوست  تحریک  از  جلوگیری  برای 
سرد بگیرید سپس آن خود را به آرامی خشک 
گرم  را  بمالید.خودتان  را  خود  پوست  و  کنید 
بر  تاثیر  با  بیماری غلظت خون  زیرا  دارید  نگه 
روی جریان خون، میتواند باعث از دست دادن 
زمانی که هوای  و  پایتان شود  و  گرمای دست 

بیرون سرد است دستکش و جوراب بپوشید.
مقدار زیادی آب بنوشید

جلوگیری  خون  شدن  غلیظ  از  اضافی  مایعات 
میکنند. 

سعی کنید به پاهایتان آسیب نرسانید.
ها  آسیب  برابر  در  پوست  از  محافظت  برای 
،کفش بپوشید پاهای خودرا مرتبا برای هرگونه 

زخم و خراش بررسی کنید. 
خارش پوست را درمان کنید

از مرطوب کننده و یا آنتی هیستامین استفاده 
کنید و از پوست خودتان در برابر آفتاب مراقبت 
یا  و   spf30 ،با  آفتاب  ضد  کرم  یک  از  کنید. 
بیشتر برای هربار بیرون رفتنتان استفاده کنید ، 
لباس هایی بپوشید که از اشعه آفتاب محافظت 

کند و از کاله های لبه دار استفاده کنید.
داشتن  دارید  جدی  وضعیت  یک  که  زمانی 
احساسات متفاوت طبیعی است ، اگر نگرانی های 
شما به اضطراب تبدیل شده است با پزشک خود 

درمانگر,مشاور و یا گروه پشتیبان صحبت کنید.
اجازه دهید دوستان و افراد خانواده تان بدانند 

با فرا رسیدن پاییز، خستگی، استرس، افسردگی 
فصلی و همچنین هجوم میکروب ها و عفونت ها 
برای  می گیرد.  قرار  ما  از  خیلی  کمین  در 
بیماری های  و  مشکالت  این  بروز  از  پیشگیری 
رایج آن بهتر است تغییر فصلتان را با یک دوره 
ویتامین درمانی خوب شروع کنید تا سربازهایتان 

مجهزتر شوند.
است.  همراه  فراوانی  تغییرات  با  فصل  تغییر 
و حاال  کردیم  بهار  کرونا  با  را  زمستان گذشته 
تابستان را نیز پشت سر گذاشته و فصل دیگری 
برای  آغاز می کنیم.  با کروناویروس  را همچنان 
اینکه بتوانید خودتان را برای مقابله با عفونت ها 
با  را  جدید  فصلی  و  کنید  آماده  ویروس ها  و 
افزایش  فکر  به  باید  کنید  آغاز  بیشتر  سالمتی 
ویتامین ها و مواد معدنی بدنتان باشید تا قدرت 

دفاعی طبیعی بدنتان بهتر عمل کند. 
باد  زنده  پاییز،  باد  :زنده   C ویتامین 

سربازهای بدن
ویتامین C برای مقابله با ویروس ها و باکتری های 
همه گیری  زمان  در  و  است  مؤثر  بیماری زا 
محسوب  ضروری  ویتامین های  جزو  بیماری ها 
تقویت  را  بدن  ایمنی  دستگاه  چون  می شوند 
می کنند. این ویتامین مانع از سرماخوردگی های 
مکرر در فصل سرما می شود. باوجود اینکه نیاز 
 80 روزانه   C ویتامین  به  سالم  فرد  یک  روزانه 
میلی گرم است اما این نیاز با تغییر فصل و شروع 
سرما افزایش می یابد. بهترین کار این است که 
ویتامین C بدنتان را با مصرف مواد غذایی حاوی 
این ویتامین تأمین کنید. برای این کار به سراغ 
جعفری )هر 100 گرم 200 میلی گرم ویتامین 
C(، گیاه ترشک )120 میلی گرم(، فلفل دلمه ای 
میلی گرم(،   100( کیوی  میلی گرم(،   120(
 75( بروکسل  کلم  میلی گرم(،   80( شاهی 
پرتقال  میلی گرم(،   ۶5( لیموترش  میلی گرم( 
و  میلی گرم(   50( کلم برگ  و  میلی گرم(   ۶5(
غیره بروید. توجه داشته باشید که این ویتامین 

چگونه  آنها  و  میگذرانید  را  چیزی  چه  که 
میتوانند به شما کمک کنند.

درمان های گیاهی و خانگی غلظت خون باال
مزمن  بیماری  یک  خون  غلظت  که  درحالی 
بسیاری  های  درمان  است  درمان  قابل  غیر 
برای منظم کردن این شرایط در دسترس است 
قرمز  فلفل  و  سیر   : مانند  طبیعی  های  مکمل 
به جلوگیری از رقیق و لخته شدن خون کمک 
میکند عالوه بر این برخی از روش های زندگی 

برای درمان موثرگزینه های مناسبی هستند.
سیر

سیر، یک گیاه است که در مجموعه ای از درمان 
انعقادی  گیاه خواص ضد  این   ، دارد  ها حضور 
مناسب  گزینه  یک  دلیل  همین  به  دارد  خون 
برای درمان موثر پلی سیتمی است. این مکمل 
کمک میکند که با توجه به شرایط خون را رقیق 

و از لخته شدن آن جلوگیری کند. 
فلفل قرمز

فلفل قرمز یک مکمل دیگر برای مدیریت رقیق 
در  موجود  های  کپسایسین  است  خون  کردن 
میشود  خون  جریان  تحریک  باعث  قرمز  فلفل 
گردش  و  رقیق  را  خون  ترکیب  این  همچنین 

خون را منظم میکند.
یونجه

بلکه  است  اکسیدان  آنتی  یک  تنها  نه  یونجه 
دارای عناصر جلوگیری از سرطان نیز هست. 
آلوئه ورا برای بیماری پلی سیتمی ورا

با  آنتی اکسیدان موجود در آلوئه ورا به مبارزه 
عفونت و تقویت مغز استخوان کمک میکند. 

پنجه گربه
پنجه گربه دارای توانایی تقویت کننده سیستم 
ایمنی, ضد التهاب و کوچک کننده تومور است. 

حساس است و در معرض هوا و گرما خاصیت 
خود را از دست می دهد. 

ویتامین D : برای حفظ شادابی
میان  به  بدن  ایمنی  دستگاه  تقویت  پای  وقتی 
نزد. بدن   D از ویتامین  می آید نمی توان حرفی 
و  پوست  در الیه های عمیق  را  ویتامین  این  ما 
خورشید  بنفش  ماورای  اشعه ی  تأثیر  به واسطه 
تولید می کند؛ اما این میزان برای گذران فصل 
سرما کافی نیست چون در این فصل روزها کوتاه 
آپارتمان نشینی  می تابد.  کمتر  خورشید  و  بوده 
بزرگ  آلودگی هوا در شهرهای  آن  از  و مهم تر 
ماورای  اشعه ی  مقابل  در  پرده ای  مانند  که 
بروز  عوامل  دیگر  از  نیز  می کند  عمل  بنفش 
کمبود ویتامین D عنوان شده است. در چنین 
شرایطی اهمیت مصرف مواد غذایی حاوی این 
پیش  از  بیش  آن  مکمل  همچنین  و  ویتامین 
غذایی  مواد  که  بدانید  باید  می شود.  احساس 
 9 گرم   100 )هر  آزاد  ماهی  مانند  مختلفی 
یا  میلی گرم(   8,5( تخم مرغ  زرده  میلی گرم(، 
ماهی ساردین )8 میلی گرم( جزو منابع غذایی 
از  اگر  می شوند.  محسوب  ویتامین  این  حاوی 

ریشه گیاه بابا آدم
این ریشه دارای خواص آنتی اکسیدان است که 
برای پاک کردن خون بدن از سم هایی که مغز 

استخوان را تحریک میکند مفید است. 
جنسینگ

محبوب  بسیار  اکسیدان  آنتی  یک  جنسینگ 
است که به پیشگیری از سرطان کمک میکند.

رژیم غذایی برای افراد مبتال به پلی سیتمی و 
غلظت خون باال

رژیم غذایی مناسب می تواند تاثیر بسزایی در 
روند بهبود غلظت خون داشته باشد.

رژیم غذایی متعادل
برای  وزن  داشتن  نگه  برای  غذایی  رژیم  حفظ 
است  مهم  بسیار  سیتمی  پلی  به  مبتال  افراد 
مقدار  کردن  فرآهم  هدف  با  متعادل  رژیم   ،
مواد  و  ها  ویتامین  کالری,پروتئین،  مناسب 
معدنی که بدن شما برای حفظ وزن و عملکرد 
یا متخصص  و  پزشک  دارد  نیاز  آنها  به  درست 
های  نیاز  تعیین  در  شما  به  میتواند  تغذیه 

شخصی کمک کند.
به طور کلی یک رژیم عذایی غنی از مواد مغذی 
,سبزیجات  ها  مانند:میوه  غذایی  گروه  از  است 
,تمامی دانه ها,پروتئین ها و غذاهای کم چرب 

است. 
رژیم غذایی کم سدیم

بر خوردن یک رژیم غذایی متعادل,شما  عالوه 
باید مراقب مصرف سدیم خود باشید ، افزایش 
باال  به فشار خون  ابتال  باعث خطر  حجم خون 

می شود.
محدود کردن مصرف سدیم میتواند به مدیریت 
بهتر فشار خون کمک کند ؛ گام اول در کاهش 
مصرف سدیم این است که در هنگام پختن و یا 

در کنار غذا از نمک استفاده نکنید.

میزان ویتامین D بدنتان اطمینان ندارید بهتر 
است آزمایش خون دهید. در این صورت کمبود 
نیاز داشته  احتمالی تان مشخص می شود و اگر 
باشید پزشکتان مکمل ویتامین D برایتان تجویز 

می کند. 
آهن: شوالیه ای برای مقابله با خستگی

و  بوده  خون  هموگلوبین  اصلی  ترکیب  آهن 
ضامن اکسیژن رسانی درست به سلول های بدن 
است. به همین دلیل نیز یک تقویت کننده قوی 
است که قدرت دستگاه ایمنی بدن را باال برده 
و با خستگی مقابله می کند. در نتیجه مقاومت 
بدن در برابر ویروس ها و میکروب ها افزایش پیدا 
سنگینی  قاعدگی های  که  خانم هایی  می کند. 
دارند معموالً از کمبود آهن رنج می برند. عالوه 
براین گیاهخواران نیز در معرض این کمبود قرار 
الزم  آمادگی  و  بیشتر  آهن  جذب  برای  دارند. 
برای تغییر فصل مصرف گوشت قرمز، حبوبات از 
جمله عدس، لپه، بادام و غیره را افزایش دهید. 
اگر مکمل مصرف می کنید مراقب باشید. چون 
مصرف زیاد آن برای کبد، قلب و پانکراس مضر 

است.

فرآوری  غذاهای  از مصرف  باید  دوم  مرحله  در 
شده با سدیم مانند:

- گوشت گاو- سوسیس - وعده های یخ زده - 
چیپس و سوپ های پر نمک خودداری کنید در 
عوض از غذا های تازه تر و سالم تر که به راحتی 

و رایگان در خانه درست میشوند را بخورید. 
نگرانی درباره آهن

پلی  درمان  در  فلوبتومی  عنوان  به  شما  اگر 
نگران  باید  میگیرد  قرار  تاثیر  تحت  سیتمی 
است  ممکن  که  درحالی  باشید،  آهن  کمبود 
طبیعی  آهن  ازسطح  کمتر  شما  خون  سطح 

باشد.
هماتولوژی  انجمن  درمجله  که  ای  مقاله  طبق 
پلی  به  مبتال  افراد  است  شده  منتشر  آمریکا 
رنج  آهن  کمبود  معمول  عالئم  از  سیتمی 
فقر  مزمن  حالت  ایجاد  این  بر  عالوه  نمیبرند 
افراد  برای  خون  تولید  کاهش  با  میتواند  آهن 

مبتال به پلی سیتمی مفید باشد.

راه های پیشگیری از غلظت خون باال
برای پیشگیری از غلظت خون باال یا همان پلی 

سیتمی ورا می توان اقدامات زیر را انجام داد.
- ترک سیگار

مونوکسید  حد  از  بیش  مصرف  از  جلوگیری   -
کربن

مزمن  های  بیماری  برای  مناسب  مدیریت   -
ریوی

-  درمان بیماری های قلبی 
- مدیریت بیماری آپنه
- کنترل انسداد خواب 

پلی سیتمی اولیه به علت جهش ژن هایی است 
که به طور کلی قابل پیشگیری نیستند. 

منبع: نمناک

منیزیم: برای مقابله با افسردگی فصلی
تغییر فصل و شروع  با  زیادی هستند که  افراد 
سرما دچارافسردگی فصلی می شوند. باید بدانید 
در  دارند  منیزیم  کمبود  مردم  درصد   70 که 
حالی که این ماده معدنی برای تثبیت ویتامین 
مهمی  نقش  انرژی  به  غذایی  مواد  تبدیل  و   C
این  به  بدن  روزانه  نیاز  میزان  می کند.  ایفا 
زده اند  تخمین  میلی گرم   350 را  معدنی  ماده 
برنامه غذایی روزانه ما که سرشار  اما متأسفانه 
این  آماده است نصف  و  از مواد غذایی صنعتی 
مقاومت  بنابراین  می رساند.  بدن  به  را  میزان 
میکروب ها  و  استرس  سرما،  برابر  در  بدن 
افزایش منیزیم بدن  برای  کاهش پیدا می کند. 
لوبیاها  و  بادام هندی  پیازچه،  کاکائو،  سراغ  به 
منیزیم  مکمل  از  می توانید  براین  عالوه  بروید. 
نیز استفاده کنید. البته توصیه می شود از انواع 
B6 آن استفاده کنید چون در  حاوی ویتامین 
نفوذ  سلول هایتان  در  بهتر  منیزیم  صورت  این 

خواهد کرد.
زینک: دوست گلبول های سفید

تأثیر زینک )روی( در بدن حیاتی است چون در 
ساخت صدها آنزیم نقش دارد که عملکردهای 
تقویت کننده  زینک  می کنند.  تنظیم  را  بدن 
دستگاه ایمنی بدن است و گلبول های سفید را 
فعال تر می کند و اگر دچار ضعف عمومی باشید 
با  جگر  می کند.  خارج  حالت  این  از  را  بدنتان 
لوبیای  همچنین  و  گرم   100 در  میلی گرم   9
سفید با 5,5 و نان کامل با 5 میلی گرم حاوی 
خصوص  در  هستند.  زینک  میزان  بیشترین 
را  احتیاط  جانب  زینک  مکمل های  مصرف 
رعایت کنید چون میزان زیاد آن خطر ابتال به 
سرطان ها بخصوص سرطان پروستات در مردان 
از  افزایش می دهد. توصیه می شود که بیش  را 
15 میلی گرم در روز مکمل زینک مصرف نکنید. 
طول دوره مصرف این مکمل ها نیز نباید بیش 

از 3 هفته باشد.

ایرانی،  طب  متخصص  رضایی پور  ناصر 
از  جلوگیری  برای  پاییز  فصل  در  گفت: 
از  باید  بدن،  شدن  سردتر  و  خشک تر 
خشکاننده  و  سودازا  خوراکی های  مصرف 

دانشمندان بیش از 300 پروتئین تولید شده 
توسط سلول آلوده را شناسایی کرده اند که با 
ویروس های فوق، تعامل دارند. در حال حاضر 
 ، انسان  بدن  در  ویروسی  ذرات   20 از  کمتر 

تحت تأثیر قرار گرفته اند.
که  است   Tom۷0 گیرنده  پروتئین  جمله  از 
سیتوزول  از  پروتئین  مولکول های  در حرکت 
پروتئین های  سازی  فعال  و  میتوکندری  به 
بنابراین،  سیگنالینگ میتوکندری نقش دارد، 

Tom۷0 به ویروس های کرونا کمک می کند.
ویروس  کرونا  ژن  با  تعامل  با  حال،  این  با 
Orf۹b، این آنزیم می تواند به عنوان یک هدف 
طیف  با  ویروسی  ضد  دارو های  برای  دارویی 

گسترده استفاده شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران

رویکردی استاندارد شده برای ارزیابی تاثیربخشی 
همه واکسن های بالقوه کووید-19 است.

این  که  آکسفورد  دانشگاه  پژوهشگران 
عفونی  »بیماری های  ژورنال  در  را  تتیجه گیری 
مقایسه  می گویند  کرده اند،  منتشر  لنست« 
متفاوت  بالقوه  واکسن های  میان  هدفمند 
موثرترین  شود  حاصل  اطمینان  تا  است  الزم 

واکسن ها ساخته می شوند.
ساخت  مسابقه  که  معتقدند  پژوهشگران  این 
واحد  برنده  یک  احتماال  کووید-19  واکسن 
نخواهد داشت، بلکه فناوری های متفاوت ساخت 
داشت  خواهند  جداگانه ای  مزیت های  واکسن 
و  می آیند  کار  به  متفاوت  موقعیت های  در  که 
در  واحد  واکسن  یک  توزیع  و  تولید  همچنین 
مقیاس بزرگ دست کم در ابتدا با چالش هایی 

روبرو خواهد بود.
بالقوه  واکسن   200 از  بیش  حاضر،  حال  در 
در  گوناگون  کشورهای  در  کووید-19  برای 
به  تایشان  و ۴۴  تولید هستند  متفاوت  مراحل 
مرحله کارآزمایی بالینی رسیده اند. از میان این 
۴۴ واکسن، 9 واکسن در مرحله سوم یا نهایی 
بی خطربودن  آن  در  که  هستند  بالینی  ارزیابی 
آزمایش  نفر  هزاران  در  واکسن  تاثیربخشی  و 

می شود.

بدن پرهیز شود.
کالباس،  و گوساله، سوسیس،  گاو   گوشت 
مانده  غذاهای  سرخ کردنی ها،  فست فودها، 
رب  تیز،  و  تند  ادویه  نمک سود،  گوشت  و 
قارچ،  کمپوت،  و  کنسرو  سس ،  انواع  و 
بادمجان، عدس، پنیر شور، ترشی ها، لبنیات 
ترش، کشک، کلم و گل کلم، چای پررنگ، 
نباید  و...  پفک  چیپس،  شوری ها،  یخ، 

استفاده شود.
مصرف  در  زیاده روی  کرد:  تاکید  رضایی پور   
کاهو،  مانند خیار،  تابستانی  و  میوه های سرد 
هندوانه و...، قهوه، نسکافه، کاکائو، سیر، پیاز 
نیز  سرد  بسیار  آب  نوشیدن  همچنین  و  و... 

توصیه نمی شود.

از  استفاده  با  جورجیا  دانشگاه  دانشمندان 
گونه های متفاوت ویروس کرونا توانستند نقطه 

ضعف این ویروس را پیدا کنند.
نتایج  اساس  بر   ،Science نشریه  گزارش  به 
علوم  موسسه  دانشمندان  توسط  آمده  بدست 
پزشکی در دانشگاه جورجیا، گروه ویروس های 
SARS-  ،۱-SARS-CoV ویروس های  کرونا 

CoV-2 و MERS-CoV ضعف های یکسانی دارند 
که امید به ایجاد دارویی موثر را ایجاد می کند.

که  است  این  سنتی  ویروس های  ضد  مشکل 
آن ها بر روی آنزیم های ویروسی عمل می کنند 
ایجاد  دارویی  مقاومت  و  یافته  جهش  که 
می کنند. بنابراین، تأثیرگذاری بر پروتئین هایی 
که مسئول تکثیر ویروس هستند، عامل مهمی 

است.

رئیس کارگروه واکسن بریتانیا می گوید نسل اول 
واکسن های کووید-19 »احتماال ناکامل خواهند 
بود« و »ممکن است بر همه افراد موثر نباشند.«

پزشکی  ژورنال  در  مقاله  در  بینگهام  کیت    
لنست نوشت هیچ واکسنی در تاریخ پزشکی تا 
نبوده  انتظار  مورد  این همه »مشتاقانه  به حال 
حقیقی  راهبرد  تنها  »واکسیناسیون  و   است« 
حال  در  که  است  پاندمی  این  از  خروج  برای 
حاضر به همه جای جهان گسترده شده است.«

اما او در برابر خوش بینی بیش از حد هم هشدار 
هر  برای  است  ممکن  واکسنی  هر  گفت  و  داد 
فردی موثر نباشد و تاثیربخشی آن هم زیاد به 

طول نینجامد.
به  اصال  دانیم  نمی  هنوز  »ما  نوشت:  بینگهام 
است  مهم  نه.  یا  یافت  خواهیم  دست  واکسنی 
که دچار بی خیالی و خوش بینی مفرط نشویم.«

وی در ادامه نوشت: »نسل اول واکسن ها احتماال 
واقعیت  این  آماده  باید  و  بود  خواهند  ناکامل 
کامل  طور  به  عفونت  از  واکسن  این  که  باشیم 
پیشگیری نکند، بلکه فقط عالئم را کاهش دهد 
مدتی  برای  یا  همه  برای  است  ممکن  حتی  و 

طوالنی موثر واقع نشود.«
بینگهام در حالی منتشر می شود که یک  مقاله 
خواستار  کرونا  واکسن  پژوهش های  بازبینی 

این مواد غذایی را در روزهای پاییزی هرگز نخورید  یک واکسن واحد از پس کرونا برنخواهد آمد

کشف داروی جدید
)MS(برای درمان ام اس 

سرطان  ضد  داروی  که  دریافتند  محققان 
bexarotene می تواند به درمان ام اس کمک 

کند
 محققان داروی جدید برای درمان ام اس کشف 

کردند
شد  مشخص  بالینی  های  آزمایش  در 
میلین  الیه های  است  قادر   bexarotene
سلول های عصبی مغز و نخاع را که در اثر ابتال 

به ام اس از بین می روند، بازسازی کند.
شکل  به  که  است  چرب  ماده  یک  میلین 
در  را  عصبی  سلول های  آکسون های  پوششی، 
موجب  و  می کند  محافظت  آن  از  و  گرفته  بر 
درون  عصبی  پالس های  انتقال  سرعت  افزایش 
آکسون می شود. تخریب میلین در اثر ابتال به ام 
اس، موجب بروز مجموعه ای از مشکالت عصبی 
کنترل  و  بینایی  تعادل،  در  اختالل  جمله  از 

عضالت و در نهایت از کار افتادگی می شود.
به گفته محققان دانشگاه کمبریج با وجود این 
نمی توان  شدید  جانبی  عوارض  دلیل  به  که 
پوشش  ترمیم  برای   bexarotene داروی  از 
تحقیقات  این  کرد،   استفاده  عصبی  سلول های 
نشان می دهد بازسازی میلین امکان پذیر است 
و در نتیجه می توان داروهایی را تولید کرد که 

امکان درمان ام اس را فراهم  کند.
خود  بیماری  یک   )MS( اسکلروزیس  مولتیپل 
پاسخ  ایمنی  سیستم  آن  در  که  است  ایمنی 
 CNS(  غیر متعارفی به سیستم عصبی مرکزی
مغز،  شامل  مرکزی  عصبی  می دهد. سیستم   )
نخاع و اعصاب بینایی است. سیستم ایمنی بدن 
به طور معمول عوامل خارجی مانند باکتری ها 
و ویروس ها را مورد هدف قرار می دهد؛ ولی در 
بافت های  اشتباه  به  ایمنی،  خود  بیماری های 

نرمال از بین می روند.
در بیماری ام اس، سیستم ایمنی به میلین حمله 
می کند. میلین به غالف چربی اطراف سلول های 
عصبی گفته می شود. میلین آسیب دیده سبب 
بوجود آمدن تصلب بافت )sclerosis( می شود 
شده  گرفته  واژه  همین  از  نیز  بیماری  نام  که 
بافت های  یا  میلین  پوشش  که  زمانی  است. 
عصبی آسیب می بینند، ارسال پیام های عصبی 

مختل می شود که عوارض مختلفی دارد.
)MS(انواع مختلف بیماری ام اس 

نوع 1-ام اس پیشرونده مقدماتی
در این نوع، نشانه های بیماری به طور پیوسته 
دارند.  سیر صعودی  بیماری  تشخیص  زمان  از 
حمله ها مشخص نیستند و هیچ عالمت بهبودی 
وجود ندارد. حدود 10 تا 15 درصد از بیماران، 
معموال  می شوند.  مبتال  بیماری  از  نوع  این  به 
را  مرحله  این  که  افرادی  در  اس  ام  بیماری 
سالگی   ۴0 حدود  در  و  دیر  می کنند،  تجربه 

تشخیص داده می شود.
نوع2-نوع عودکننده - فروکش کننده

نوع مبتال  این  به  بیماران،  از  حدود 90 درصد 
هستند. معموال نشانه های اولیه بیماری در این 
افراد، در اوایل بیست سالگی دیده می شود. پس 
از آن در دوره های مختلف، بیماری عود می کند 
دارد.  نسبی  بهبودی  بیمار  دوره ها،  بین  در  و 
مبتال هستند،  نوع  این  به  بیمارانی که  معموال 
وارد مرحله دیگری از بیماری به نام پیشرونده 

ثانویه می شوند.
نوع3-ام اس پیشرونده ثانویه

پیوسته  طور  به  بیماری  عالئم  نوع،  این  در 
سال ها وجود دارد و هیچ عود یا بهبودی حاصل 
نمی شود. معموال این حالت 10 تا 20 سال پس 
از  نوع  این  می افتد.  اتفاق  بیماری  تشخیص  از 
بیماری معموال به از کار افتادگی بیماران منجر 

می شود.
نوع4-نوع پیشرونده عودکننده

آن  در  و  است  نادر  بسیار  بیماری  از  نوع  این 
بیماری در دوره های مشخص عود می کند و از 
بیماری  نشانه های  بعدی،  حمله  تا  حمله  یک 
شدیدتر می شود. حدود 5 درصد از افراد به این 

نوع از بیماری مبتال هستند.

 نقش کرونا
 در سکته های مغزی

دکتر علیرضا مهدوی معاون فنی مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به شعار 
روز جهانی سکته مغزی مبنی بر »یک نفر از هر 
خواهند  تجربه  را  مغزی  سکته  بزرگسال  چهار 
این  کاهش  به  بدنی(  )فعالیت  بودن  فعال  کرد. 
خطر کمک می کند،« گفت: سلول های مغزی از 
خون، اکسیژن و مواد غذایی دریافت می کنند که 
به هر دلیلی اگر خون رسانی بافت مغز مختل شود 
می گوییم سکته مغزی رخ داده است. این حالت 
ممکن است با بسته شدن رگ براساس ترومبوز 
در همان محل اتفاق افتد یا لخته خونی از نقطه 
کار  و  برسد  مغزی  رگ های  به  بدن  از  دیگری 

خون رسانی به بافت مغز دچار اختالل شود.
وی افزود: اگر این ترومبوز یا لخته خونی در کمتر 
از 2۴ ساعت از بین برود، حمله ای گذرا یا سکته 
مغزی کوتاه نام می گیرد که ممکن است بخشی 
از مغز را به مدت موقت از کار بیندازد و بخشی 
از عوارض هم با بیمار باقی بماند. از طرف دیگر 
بر  خون  و  شود  پاره  مغز  رگ های  است  ممکن 
مغز فشار وارد کند که چندان شایع نیست، اما در 
صورت رخ دادن معموال کشنده است. پس سکته 
مغزی به دالیلی رخ می دهد که مرتبط با بسته 

شدن رگ های خونی مغز باشد.
مهدوی با اشاره به نقش فشار خون باال در بروز 
به  باال  فشارخون  داد:  توضیح  مغزی  سکته های 
مرور زمان سبب ایجاد مشکل در خون رسانی به 
مغز می شود. سکته های مغزی از قبل فاقد عالمت 
است  ممکن  می شوند  آغاز  که  زمانی  و  هستند 
فرد احساس بی حسی، ضعف ناگهانی، فلج شدن 
درک  کاهش  تکلم،  در  اختالل  بدن،  از  بخشی 
و  دید، سردرد شدید  تاری  بلع،  کالمی، مشکل 

ناگهانی و... را تجربه کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره نقش ویروس کرونا 
در بروز سکته های مغزی گفت: از روزهای ابتدایی 
تغییر  حال  در  دائما  ما  اطالعات  بیماری  شروع 
است. اوایل شیوع بیماری مشکالت تنفسی ناشی 
بعد سایر  اما مدتی  بود،  برای همه محرز  آن  از 
کلیوی  عروقی،  ـ  قلبی  مشکالت  مانند  عوارض 
و... هم نمود پیدا کرد. از طرف دیگر حتی ممکن 
است داروهایی که برای مبتالیان به کرونا تجویز 
حال  در  بنابراین  باشند.  داشته  عارضه  می شود، 
حاضر نمی توان گفت تغییرات احتمالی در بروز 
موارد سکته مغزی نسبت به سالیان قبل به دلیل 

شیوع کروناست؛ زیرا این موضوع زمان بر است.
مهدوی ادامه داد: بیشترین گروهی که با شیوع 
هستند،  آسیب  معرض  در  کووید19  بیماری 
سالمندان اند؛ آنها بیشتر از سایرین به مشکالت 
قلبی ـ عروقی مبتال هستند و ممکن است علت 
اصلی فوت در زمان حاضر کرونا باشد، اما نمی توان 
از نقش بیماری های زمینه ای آنها غافل بود. زمانی 
سایر  یا  و  قلبی  یا  مغزی  بروز سکته های  از  که 
بیماری های زمینه ای صحبت می کنیم که ممکن 
است مرگ بر اثر آنها رخ داده باشد و باید به فاکتور 
مهمی مانند سن نیز توجه کنیم. جمعیت ما در 
حال حرکت به سمت سالمندی است و سکته های 
مغزی و قلبی نیز در این بین می تواند افزایش پیدا 
کند. با حذف اثر سن در بروز سکته های مغزی و 
قلبی می توان به این نتیجه رسید که نقش کرونا 

در بروز این سکته ها چه اندازه بوده است.
نکته مهم اینجاست که حدودا نصف مرگ ومیرها 
مربوط به سکته های مغزی و قلبی است، ولی کرونا 
سرانجام روزی به پایان خواهد رسید در حالی که 
بیماری های زمینه ای با ما هستند اما به اندازه کرونا 
برایمان ملموس نیست. سکته های قلبی و مغزی 
در صورتی که قبل از 70 سالگی رخ دهد و منجر 

به مرگ شود به آن مرگ زودرس می گوییم.
مهدوی توضیح داد: اصالح شیوه زندگی و داشتن 
تغذیه سالم، فعالیت بدنی کافی و... برای سالمت 
مردم  به  کووید19  پاندمی  در  است.  موثر  فرد 
می گوییم قرنطینه شوند و همین سبب کاهش 
فعالیت بدنی آنها شده است، اما می توانند در خانه 
فعالیت کنند یا در مکان های خلوت خارج از خانه 

پیاده روی کنند. 
وی در ادامه درباره میزان شیوع سکته های مغزی 
دو  میان  شیوع  درصد  گفت:  مردان  و  زنان  در 
شیوع  همچنین  نیست.  متفاوت  چندان  جنس 
تفاوت  و شهری  روستایی  مناطق  میان  بیماری 

چندانی ندارد .

 غلظت خون و راه های کنترل و پیشگیری از آن )3(

پاییزتان به سالمت!تغییر فصل و ویتامین درمانی

کشف نقطه ضعف ویروس کرونا 
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یکی از بزرگترین و شایعترین مشکالت افرادی 
گیاه  آبیاری  میدهند  پرورش  گیاه  و  گل  که 
پرورش  به  عالقمند  افراد  از  بسیاری  است. 
گیاهان نمیدانند چقدر  و چگونه باید به گیاهان 
آب بدهند به خصوص در مورد گیاهان گلدانی 

که حساسیت بیشتری در آبیاری دارند.
آبیاری خیلی کم و تشنگی گیاه به این معنی 
نیاز  مورد  مغذی  مواد  نمیتواند  گیاه  که  است 
به  اگر  بنابراین  کند.  دریافت  خاک  از  را  خود 
کند.  رشد  نمیتواند خوب  بدهید  آب  کم  گیاه 
آب  کم  و  است  تشنه  گیاه  بفهمیم  کجا  از  اما 

میخورد؟ 
تاثیر کم آبی و خشکی خاک

همه ما میدانیم بعضی روزهای سال هوا گرم و 
خشک است. در طول تابستان روزها و هفته ها 
شرایط  این  در  افتد.  نمی  اتفاق  بارندگی  هیچ 

التهابی  دارای خواص ضد  گیاهان  از  برخی 
بوده و می توانند برای کاهش التهاب در بدن 

موثر باشند مانند:

به شکل یک  ادویه معموال  این  زردچوبه: 
به  زردچوبه  گیاه   ریشه  از  رنگ  زرد  پودر 
به  ماده ای  دارای  گیاه  این  می آید.  دست 
دارای  می تواند  که  است  کورکومین  نام 
خواص ضد التهابی باشد. مطالعات متعددی 
موجب  می تواند  زردچوبه  که  داده اند  نشان 
مبتال  افراد  در  ناراحتی  و  التهاب  کاهش 
کردن  محدود  با  کار  این  شود.  آرتریت  به 
تولید مولکول هایی به نام سیتوکین ها انجام 
چگونه  اینکه  بررسی  به  محققان  می شود. 

 عالئم و نشانه های خشکی گیاهان
از  نمیکنند،  دریافت  کافی  آب  که  گیاهانی 
شدن  زرد  به  شروع  برگهایشان  ساقه  پایین 
شدید  متوجه  اگر  میشوند.  خشک  یا  کرده 
میشوند  و خشک  زرد شده  گیاهتان  برگهای 
است.  خاک  در  آب  کمبود  آن  علت  احتماال 
حفظ  برای  گیاه  میشود  باعث  کم  آبیاری 
گیاه  بدهد.  از دست  را  خود  برگهای  رطوبت 
مرطوب  اش  ساقه  و  ها  ریشه  که  این  برای 
بمانند به برگها آب نمی رساند در نتیجه برگها 

زرد و پژمرده شده و خشک میشوند.
یکی دیگر از نشانه های گیاهانی که دچار کم 
از  مقداری  مشاهده  اند،  شده  تشنگی  و  آبی 

ریشه های گیاه در سطح خاک است.
اگر خاک اطراف گیاه ترک میخورد میتوانید 
یا  کافی  رطوبت  ها  ریشه  شوید  مطمئن 
دریافت  درستی  به  را  نیاز  مورد  مغذی  مواد 
نمیکنند. به خصوص در مورد گیاهان گلدانی 

این امر صادق است.
یا  میوه  گل،  گیاهانتان  میخواهید  اگر 
زیبایی  از  یا  و  کننده  تولید  کافی  سبزیجات 
برگهای آنها لذت ببرید باید به آبدهی گیاهان 

توجه داشته باشید.
در صورتی که تشنگی گیاه شدید باشد و ادامه 
پیدا کند، در نهایت گیاهتان خواهد مرد. اگر 
را  گیاهانتان  عمر  طول  و  سالمت  میخواهید 
تضمین کنید نباید زیاد آنها را تشنه بگذارید 

یا دچار تنش آبی کنید. 

بیماری ها  از  بسیاری  درمان  و  درد  کاهش 
هم  زنجبیل  است.  مفید  آرتریت  جمله  از 
می تواند به صورت تازه و هم به صورت خشک 

شده مورد استفاده قرار گیرد.

ضد  گیاهان  از  دیگر  یکی  سبز:  چای 
التهابی چای سبز بوده که از برگ های کاملیا 
زیادی  تحقیقات  و  شده  تهیه  سیننسیس 
میان آن و کاهش وزن ارتباط مستقیمی پیدا 
کرده اند. چای سبز دارای خواص ضد التهابی 
همراه  به  را  بسیاری  سالمت  مزایای  و  بوده 
دارد، همچنین تاثیر مثبتی بر التهاب ناشی از 
آرتریت و اختالالت متابولیکی دارد. چای سبز 
معموال به عنوان یک نوشیدنی گرم استفاده 
می شود. گیاهان ضد التهابی دیگری نیز وجود 
بید  درخت  پوست   - جمله:آویشن  از  دارند 

سفید - بوته کندر -  رزوراترول

باید در آبیاری گیاهان خیلی بیشتر دقت داشته 
هوا  خشک  و  گرم  شرایط  در  اگر  چون  باشید 
است  ممکن  آن  رشد  نرسد  گیاه  به  کافی  آب 
کند شده یا به کل متوقف شود و حتی بمیرد. 
تشنگی گیاه بدترین کاری است که میتوانید در 

حق گیاهانتان انجام دهید.
اگر گیاهتان را در خاکی کاشته اید که نمیتواند 
آب را در خود نگه دارد، مثال اگر خاک باغچه 
ماههای  در  خصوص  به  است  ای  ماسه  تان 
تابستانی نمیتواند آب کافی به گیاهان برساند. 
زهکشی طبیعی این خاکها به صورتی است که 
آب خیلی کمی در سطح خاک می ماند. خاکی 
با قابلیت زهکشی خوب شده برای گیاهان الزم 
ریشه  پوسیدگی  دچار  گیاه  نمیگذارد  و  است 
باقی  مانع  نیز  حد  از  بیش  زهکشی  اما  شود 

ماندن رطوبت خاک میشود.

برخی  در  التهاب  کاهش  موجب  کورکومین 
روده  التهابی  بیماری  مانند  دیگر  شرایط  از 
می شود نیز پرداخته اند. کورکومین یک مولفه 
شاخص در گیاه زردچوبه بوده که آن را دارای 

خواص ضد التهابی می کند.

زنجبیل: زنجبیل یک گیاه استوایی است که 
سالیان زیادی جزء داروهای سنتی محسوب 
شده و ممکن است دارای خواص ضد التهابی 
باشد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد 
زنجبیل  دهنده  تشکیل  مواد  از  بسیاری 
فعالیت های  و  سیتوکین ها  تولید  می توانند 
التهاب  موجب  که  را  سیکلواکسیژناز  آنزیم 
نشان  تحقیقات  سازند.  محدود  می شوند، 
در  زنجبیل  التهابی  که خواص ضد  می دهند 

عوامل مختلفی میتواند در پوک شدن پسته موثر 
باشد از جمله:

عوامل ژنتیکی
متفاوت  پسته  مختلف  ارقام  در  پوکی  میزان 
داده  نشان  تحقیقات  مثال  عنوان  به  میباشد 
نوع  از  باالتر  قوچی  کله  رقم  در  پسته  پوکی 

اکبری و احمد آقایی میباشد.
 عوامل تغذیه ای

عناصر نیتروژن، بور و مس نقش مهمی در میزان 
با مدیریت کوددهی  بنابراین  کاهش پوکی دارد، 
مناسب و به موقع میتوان تا حد زیادی از پوکی 

جلوگیری کرد.
عوامل هورمونی

و  ها  جیبرلین  اکسین،  مانند  هایی  هورمون 
نقش  جنین  رشد  و  میوه  رشد  در  سایتوکینین 
تنظیم  بین  تعادل  عدم  واقع  در  دارند،  مهمی 
کننده های رشد، محرکها و بازدارنده ها در میوه 
و جنین احتماالً  موجب عدم رشد مناسب جنین 

و بروز پوکی میگردد.
 گرده افشانی

ازآنجا که پسته درختی دو پایه میباشد تعداد کم 
درختان نر و در بعضی موارد نبود پایه نر مناسب 
کافی  اندازه  به  نر  گرده  وجود  عدم  و  باغات  در 

تا کنون بیش از ۴0 اثر مفید گچ در کشاورزی 
مشخص شده است، گچ دارای ۴ نقش کلی در 

خاک میباشد که شامل:
-    نقش گچ به عنوان کود

-    اصالح کننده خواص فیزیکی خاک
-    اصالح کننده خصوصیات شیمیایی خاک

-    بهبود خواص بیولوژیکی خاک
در  خاک  بودن  آهکی  و  قلیائیت  به  توجه  با 
بیشتر زمینهای کشاورزی گچ یکی از بهترین و 
ارزانترین روشهای اصالح خاک میباشد. کاهش 
کاهش  خاک،  شوری  ،کاهش  خاک  اسیدیته 
نسبت  افزایش  سدیم(،  جذب  )نسبت    SAR
منیزیم  مسمومیت  از  پیشگیری  و   Ca/mg
فواید  اهم  از  برگ  مسمومیت  از  جلوگیری  و 

کاربردی گچ میباشد.
 )S(و گوگرد )Ca(گچ در رفع کمبودهای کلسیم
به  گچ  کردن  اضافه  بود،  کارساز خواهد  بسیار 
خاک از یک طرف موجب اصالح خاک و کاهش 
 )B(و بور )Na(سدیم ،)Cl(مسمومیت های کلر
را  کلسیم  کمبود  دیگر  طرف  از  و  شد  خواهد 
 so4 در درختان جبران خواهد کرد، همچنین
سولفات  تولید  و  شده  ترکیب   Al با  میتواند 
دسترس  از  را   Al بدینوسیله  و  کند  آلومینیوم 
بر  مثبتی  تاثیر  امر  این  که  کند  خارج  گیاه 
دارد.  غیره  و  آهن  روی،  عناصری چون  جذب 
یون کلسیم در خاک سبب سبک شدن خاک 
و بهبود تهویه خاک میشود و یون سولفات نیز 
موجب افزایش جذب یونهای فیکس شده و غیر 

قابل جذب در خاک میشود. 
گچ  مناسب  مقدار  وجود  داده  نشان  تحقیقات 
های  کرم  بهتر  تکثیر  و  رشد  در خاک موجب 

خاکی میشود.
زمان و نحوه استفاده :

1. سیر:
های  جوانه  بیندازید،  آب  در  را  سیر  حبه  اگر 
کرد،  خواهند  رشد  کمی  مدت  از  بعد  سبزش 
این جوانه های سبز خوردنی هستند و شما می 

توانید آن ها را به ساالد اضافه کنید. 
2. کلم چینی:

شما می توانید برگ های جدیدی از کلم چینی 
قسمت  فقط  اگر  حتی  کنید،  تهیه  خودتان 
پایینی آن را داشته باشید، ریشه اش را در یک 
کاسه کم عمق آب قرار دهید و شاهد رشد آن 

از وسط خواهید بود. 
3. پیازچه:

تنها چیزی که نیاز دارید یک لیوان، آب و چند 
عدد پیازچه است تا مطمئن شوید که یک منبع 

بی پایان از این سبزی سالم را دارید.
4. هویج:

اگر شما هویج را در یک کاسه آب سطحی قرار 
دهید، از باالیش جوانه می زند، این سبزیجات 
خوردنی هستند، بنابراین می توانید آن ها را به 
ساالد خود اضافه کرده یا با عسل مخلوط کنید 

و یک ترکیب مقوی داشته باشید. 
5. تره فرنگی: 

ابتدا  خانه،  در  نهایت  بی  منبع  یک  رشد  برای 
 ۴ ها  آن  تحتانی  قسمت  که  شوید  مطمئن 
سانتی متر طول داشته باشد و سپس آن ها را 

در آب قرار دهید. 
6. نعناع:

به چای، شیرینی  نعناع یک طعم دهنده عالی 
و سس های مختلف است و رشد آن هم آسان 
انجام دهید این  باید  است، تنها کاری که شما 

است که ریشه های آن را در آب قرار دهید. 
7. ریحان:

از  را  گیاه  این  نیستید  مجبور  شما  واقع  در 
حفظ  را  پیوسته  منبع  یک  تا  بخرید  فروشگاه 
کنید، شما می توانید به راحتی ریحان را در یک 

سبب پوکی دانه ها میشود. 
تنش های محیطی

دمای باال و گرمازدگی در زمانهای باز شدن گلها, 
گرده افشانی اولیه میوه و همچنین در زمان رشد 
و نمو جنین سبب افزایش پوکی میوهها میگردد. 
دالیل  به  که  پسته  در  سوختگی  آفتاب  عارضه 
و  خورشید  نور  شدید  تابش  جمله  از  مختلف 
افزایش دما ایجاد میگردد نیز میتواند سبب ایجاد 
میوههای پوک گردد، همچنین  تنش خشکی, 
آبیاری طوالنی مدت سبب  شوری و دوره های 
افزایش درصد پوکی محصول میگردند به عالوه 
تنش آفات و بیماریهای مختلف نیز پدیده موثردر 

افزایش پوکی میباشند.
عدم انجام تلقیح 

اما  میگردد  انجام  افشانی  گرده  حالت  این  در 
تا  گرده  لوله  رشد  عدم  چون  دالیلی  به  تلقیح 
رفتن  بین  از  همچنین  و  تخمک  به  رسیدن 
با  گرده  لوله  شدن  نزدیک  زمان  در  تخمک 

مشکل روبرو میگردد.
پر نشدن میوه

به  قادر  شده  تلقیح  های  جنین  حالت  این  در 
رشد و نمو و پر کردن میوه نبوده و سبب تولید 

میوه های پوک می گردد.

نیمه  از  خاک  در  گچ  از  استفاده  زمان  بهترین 
در  را  گچ  باید  که  است  زمستان  نیمه  تا  پائیز 
آبیاری  سپس  و  زده  شخم  ریخته  خاک  سطح 

سنگین انجام شود.
 ( ژیپس  یا  گچ  معدنی  شکل  مصرفی  گچ 
شوره  گچ  به  که  باشد  می   )  caso4,2H2O
در  تن  تا 150  میزان مصرف گچ  است  معروف 
باشد  شور  نباید  مصرفی  گچ   . باشد  می  هکتار 

همچنین میزان آهک آن باال نباشد.
خصوصیات گچ مناسب جهت اصالح خاک:

گچ مناسب جهت اصالح خاک هاي سدیمي و 
شور و دیمي )در باغ هاي پسته( باید خصوصیات 

زیر را داشته باشد:
1-   شور نباشد )شوري کمتر از 2 یا حداقل ۴ 

دسي زیمنس بر متر(
آبدار؛  کلسیم  )سولفات  گچ  درصد      -2
CaSO4.2H2O( آن باال و حداقل از 30 درصد 

بیشتر باشد.
3-     منیزیم آن باال نباشد. نسبت کلسیم به 

منیزیم محلول آن حداقل از ۴ باالتر باشد.
۴-    حتي المقدور داراي ذرات درشت )بزرگتر 

از 2 میلي متر( نباشد.

لیوان آب پرورش دهید. 
 8. رز ماری:

خود  آشپزخانه  در  را  رزماری  خواهید  می  اگر 
بکارید، به چند ساقه این گیاه معطر نیاز خواهید 
داشت، این ساقه ها را در آب قرار دهید و به زودی 
ریشه ها ظاهر خواهند شد، با این حال، زمانی که 
ریشه ها به اندازه کافی بلند شدند، باید گیاهان 

خود را در خاک خوب آبکشی شده، بکارید.
9. الله:

بسیاری از مردم فکر می کنند که می توانند الله 
را فقط در باغ رشد دهند، با این حال، این کاماًل 
درست نیست، شما می توانید این گل زیبا را در 
خانه خود هم داشته باشید، تنها کاری که شما 
باید انجام دهید این است که پیاز گل الله را در 

گلدان با مقدار کمی آب قرار دهید. 
10.سنبل آبی:

این گیاه به راحتی بدون خاک رشد می کند و 
با گل های زیبا و ظریف شکوفا می شود، شما 
می توانید در یک ظرف آب در آکواریوم آن را 

رشد دهید. 
11.سنبلچه: 

شما می توانید به راحتی این گل های زیبا را در 

این گیاه را در یک گلدان  خانه پرورش دهید، 
پر از سنگ و مقدار کمی آب قرار دهید، وقتی 
رشد کرد، به اندازه کافی به این گیاه نور بدهید. 

12.آماریلیس:
این یک گیاهی است که برای شکوفه دادن به 
خاک نیاز ندارد، تنها چیزی که شما نیاز دارید 
یک گلدان و سنگ برای نگه داشتن گیاه در یک 

موقعیت پایدار در آب است. 
13.پاپیروس:

این گیاه شبیه یک درخت ظریف و نازک است 
که  چیزی  تنها  ندارد،  خاکی  کشت  به  نیاز  و 
رشد  برای  ظرف  بهترین  است،  آب  دارد  نیاز 
پاپیروس، یک گلدان با سطح یکدست آب است.

14.علف فیبر چشمی:
برگ  از  را  خود  معمول  نام  چشمی  فیبر  علف 
های نازک علفی گرفته که به سیم فیبر نوری 
آب  در  راحتی  به  تواند  می  و  دارد  شباهت 
به  خوب  گلدان  یک  در  و  کند  رشد  ایستاده 
نظر می رسد، فیبر نوری چشمی می تواند یک 
لوله  یک  اگر  کند،  ایجاد  را  اثر درخت کوچک 
رشدش  ببندید،  آن  پایه  اطراف  در  پالستیکی 

سریع تر اتفاق می افتد. 

15.بامبو:
بامبو به سرعت رشد می کند و یک گلدان ساده 
بزرگ  گیاه  یک  به  شدنش  تبدیل  برای  آب  با 
دارد  وجود  بامبو  از  مختلفی  انواع  است،  کافی 
که شما می توانید در داخل خانه رشدش دهید. 

16.اپیپرمنوم اورئوم:
این گیاه خانگی معموالً در یک گلدان با خاک 
رشد می کند، اما در آب نیز می تواند به خوبی 
ممکن  غیر  تقریباً  آن  کردن  کند. خشک  رشد 
است و حتی زمانی که در تاریکی نگهداری می 
شود, سبز باقی می ماند، بنابراین, می تواند به 
تبدیل  شما  خانه  برای  بزرگ  زینتی  گیاه  یک 

شود
17.همیشه سبز چینی ) آگالونما(: 

همیشه سبز چینی یک گیاه آبی نیست، معموالً 
در یک گلدان با خاک رشد می کند، با این حال، 
گیاهان  ترین  آسان  از  یکی  این  که  آنجایی  از 
برای رشد است، در آب نیز احساس خوبی دارد، 

اما رشد آن به سرعت رشدش در خاک نیست.
18.ساکولنت ها، از خانواده کاکتوس ها:

این گیاهان خانگی بسیار مشهور هستند، زیرا به 
آبیاری مکرر و گلدان های بزرگ نیاز ندارند تا 
در آن رشد کنند، روش محبوب دیگر در حال 
ها، هیدروپونیک  و کاکتوس  ها  رشد ساکولنت 
از سنگریزه  است، یک کاکتوس را در ظرف پر 
گیاهی بکارید و سپس این ظرف را درون سطل 

دیگری قرار دهید که پر از آب باشد. 
19.تیلندسیا:

این گیاه نادر نه تنها می تواند بدون خاک رشد 
کند، بلکه می تواند بدون آب نیز زنده بماند، شما 
چگونگی  مورد  در  زیادی  های  ایده  توانید  می 
استفاده از این گیاه برای دکور خانه پیدا کنید، 
هوای مرطوب برای رشد خوبش کافی است، اما 
یک  با  را  آن  های  ریشه  و  ها  برگ  توانید  می 

حمام آب از زمان به زمان دیگر رها کنید.

معرفی برخی از گیاهان ضد التهابیعالئم تشنگی گیاهان را کدامند؟ 

فواید استفاده از گچ در کشاورزیعلل پوک شدن پسته 

گیاهانی که بدون خاک و با کمی آب رشد می کنند

مزایای وجود گل و گیاه 
در خانه یا محل کار

1. افزودن اکسیژن به هوا
بدن انسان ها برای تنفس، اکسیژن را گرفته 
و دی اکسید کربن تولید می کند. گیاهان نیز 
دریافت  را  کربن  دی اکسید  فتوسنتز  برای 
همین  می کند.  تولید  اکسیژن  و  کرده 
موضوع سبب گشته که انسان و گیاه از ازل 
مکمل یکدیگر باشند و به نوعی عامل حیات 
البته برخی از گیاهان  هم به حساب آیند. 
رفتاری  فتوسنتز،  برای  از شب  در ساعاتی 
را  اکسیژن  یعنی  دارند.  انسان ها  با  مشابه 
استخراج  کربن  دی اکسید  و  کرده  دریافت 
می کنند. پس بهتر است برای پاکیزه سازی 
هوای اتاق در شب، از گیاهانی استفاده کنید 
که در تمام طول شبانه روز فقط دی اکسید 
کربن گرفته و اکسیژن تولید می کنند و به 

تصفیه هوا کمک می کنند.

2. کمک به سالمتی
تا به حال در اتاق های بیمارستان، با گل و 
گیاه مواجه شده اید؟ پزشکان و پژوهشگران 
بر این باورند که وجود گل و گیاه در اتاق 
سالمتی  بهبود  در  تسریع  باعث  بیماران 
لحاظ  از  موضوع  این  و  می شود  آنان 
باعث  گیاهان  است.  شده  اثبات  نیز  علمی 
می شوند  محیط  در  رطوبت  آمدن  به وجود 
را  فضا  در  موجود  آالینده های  می توانند  و 
از بین ببرند. همین موضوع می تواند باعث 
سرفه  یا  و  درد  گلو  سرماخوردگی،  بهبود 

شود.
همانطور که می دانید سرفه و گلو درد نیز 
حساب  به  کرونا  بیماری  اصلی  عالئم  از 
را  نتیجه  این  می توانیم  پس  می آیند. 
نزدیکی  در  گیاه  و  گل  وجود  که  دریابیم 
بسیار  هستند  مبتال  کرونا  به  که  افرادی 
از آنجایی که ممکن  تاثیرگذار خواهد بود. 
گیاه  و  گل  حضوری  خرید  شرایط  است 
خرید  انتخاب  بهترین  نباشد،  مهیا  برایتان 

اینترنتی گل و گیاه است.

3. بهبود انجام وظایف شغلی
و  گل  وجود  که  می دهند  نشان  تحقیقات 
گیاه در محیط کار منجر به افزایش تمرکز، 
سعی  می شوند.  ذهنی  بازدهی  و  حافظه 
کنید تا حد امکان گیاهانی را در محیط کار 
نور و رسیدگی  به  نیاز  خود قرار دهید که 

زیاد نداشته باشند.

4. کاهش استرس
بسیاری بر این باورند که وقتی در نزدیکی 
یک گیاه تنفس می کنند حس بهتری دارند 
و حتی گیاهان منجر به دور شدن استرس 
پیش  برایتان  به حال  تا  آن ها می شوند.  از 
افسردگی  دچار  که  دوستتان  به  که  آمده 
تحقیقات  دهید؟  هدیه  گل  است،  شده 
نشان می دهند 90 درصد افراد غمگین پس 
از دریافت گل و گیاه حس بهتری نسبت به 

خود و زندگی پیدا می کنند.

حقایق جالب
 در مورد گیاهان )2(  

توت فرنگی تنها میوه ای است که دانه های 
آن در بیرون آن قرار دارد . یک توت فرنگی 

متوسط 200 دانه دارد !
***

 ترک هایی که در پوست سیب زمینی هنگام 
از  تر  سالم  افتد  می  اتفاق  آب  در  پختن 
ویتامین های موجود در پوست انسان است !

***
 حدود 2000 نوع از گیاهان ، به عنوان مواد 

غذایی توسط انسان ها خورده میشود .
***

 بامبو سریعترین گیاه جنگلی در جهان است؛ 
می تواند در یک روز 89 سانتی متر رشد کند !

***
بزرگ  گل  یک  نظر  به  آفتابگردان  گل  یک   
است، اما هر سر از صدها گل کوچک تشکیل 
هر  و  شوند  می  نامیده  گلدار  که  است  شده 

کدام از آنها یک گل است .
***

خواب  باعث  پیاز  زیادی  تعداد  خوردن   
مقداری  حاوی  پیاز  که  چرا  میشود  آلودگی 

آرام بخش است !
***

 درختان بلوط بیش از هر درخت دیگر از رعد 
و برق رنج می برند !

***
  درخت Baobob موجود در آفریقا می تواند 
قطور  تنه  در  آب  لیتر   120،000 تا   1000

خود ذخیره کند!
***

 درختان بلوط تا قبل از سن 50 سالگی بلوط 
تولید نمیکنند !!

***
 کافئین موجود در قهوه مانند یک آفت کش 

عمل میکند !
***

 گل بد بو )تیتان آروم( بزرگترین گل جهان 
رسد.  می  هم  متر   3 تا  آن  ارتفاع  که  است 
این گل بوی بسیار بدی شبیه به بوی گوشت 
فاسد شده دارد و از اینرو به گل مردگان )گل 

جسد( نیز مشهور است. 

رونوشت آگهي حصر وراثت
شرح  به  نواز   فرزند  آقا    غني  علي  خواهان 
شورا   این  از   پیوستي  کالسه  به  دادخواست  
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  
توضیح داده که شادروان نواز غني آقا فرزند حاجي  
تاریخ   از گراش در  به شناسنامه شماره 18 صادره 
99/05/12 در اقامتگاه دائمي خود در گراش بدرود 
مرحومه   - مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  و  گفته 

عبارتند از:
1-عبدالکریم غني آقا  فرزند نواز   به شماره ملي 

۶5۶9953117  صادره از گراش  
ملي  شماره  به  نواز    فرزند  آقا   غني  2-علي 

۶5۶0005011  صادره از گراش  
3-عبدالمجید غني آقا  فرزند نواز   به شماره ملي 

۶5۶99821۴1  صادره از گراش  
ملي  شماره  به  نواز    فرزند  آقا   غني  ۴-مریم 

۶5۶99۴3۶77  صادره از گراش  
ملي  شماره  به  نواز    فرزند  آقا   غني  5-فاطمه 

۶5۶00۶7920  صادره از گراش  
ملي  شماره  به  نواز    فرزند  آقا   غني  ۶-ناهید 

۶5۶99۶۴313  صادره از گراش  فرزندان متوفي
ملي  شماره  عبدالغفوربه  فرزند  غفاري   7-دولت 
۶5۶980011۶  صادره از گراش   همسر متوفي والغیر...  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در روزنامه میالد الرستان یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر شخص یا اشخاصي اعتراضی دارند و یا 
وصیتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
اختالف  حل  شوراي  سوم  شعبه  دفتر  مسئول 

گراش -  صمیمي            م/الف/528



امام علی )ع( فرمودند:

ِمَن الُخرِق المعاَجَلُة َقبَل اإلمکاِن و ااَلناٌة بعَد الُفرصِة؛

شتاب کردن در کاری پیش از بدست آوردن توانایی و سستی 

کردن بعد از به دست آوردن فرصت از نادانی است.

کسیکه روزی ربای فضیلتی هک رد تو نیست هب ردوغ مدحت گوید سزاوار 

هی مذمتت کند. ّ
است روز دیگر ربای صفت بدی هک از آن منز

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز

4:486:0611:3617:0617:23پانزدهم

بن  بن زكي  يوسف  بن  الیاس  ابومحمد  محمد  حكیم جمال الدين 
مويد نظامي گنجوي در يكي از سالهاي پیش از 530 در گنجه تولد 
از چهل  پیش  كه  االسرار  مخزن  كتابش  نخستین  زيرا  است.  يافته 

سالگي سروده در سال 570 ساخته است.
بجز ديوان قصائد غزلیات كه به نام گنجینه گنجوي نشر شده است 
شهرت نظامي بیشتر به خاطر پنج كتاب مثنوي است كه پنچ گنج يا 

خمسه نظامي نام دارد.
مثنوي اول مخزن االسرار نام دارد و شامل مواعظ  و حكم است در 

بیست مقاله كه به سال 570 ساخته شده است.

نظامی گنجوی

رد نصيحت فرزند خود محمد نظامی

از  الرستان  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
اجرای طرح آمران سالمت برای مقابله با 
کرونا در الرستان خبر داد.محسن زمانی، 
در گفت وگو با خبرنگار میالد الرستان از 
اجرای طرح آمران سالمت در الرستان 
خبر داد و اظهار داشت: در طرح آمران 
سالمت جمعیت هالل احمر، افراد جامعه 
بهداشتی دعوت  پروتکل های  رعایت  به 
طرح  اینکه  به  اشاره  با  می شوند.وی 
آمران سالمت از تاریخ 5 آبان ماه شروع 
تا 15 ماه جاری ادامه دارد، افزود: هدف 
به  مردم  از  دعوت  طرح  این  اجرای  از 
رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده 
از ماسک باحفظ کرامت انسانی اجراشده 

و 10 روز ادامه خواهد داشت.
با  الرستان،  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
بیان اینکه طرح آمران سالمت در سطح 
نقاط مختلف شهری و روستایی به اجرا 
جوانان  اعضای  کرد:  تصریح  درمی آید، 

های  دستگاه  حفاظتی  خود  رزمایش 
حضور  با  الرستان،  شهرستان  اجرایی 
در  تأمین  شورای  اعضای  و  رییس 
ادارات، نهادها و ارگان های شهرستان 

برگزار گردید.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
این  در  الرستان،  ویژه  فرمانداری  و 
فرماندار  و  استاندار  معاون  رزمایش 
از  میدانی  بازدید  ضمن  الرستان  ویژه 
برخی ادارات شرکت کننده در رزمایش 

برگزاری  شاهد  گذشته،  روزهای  در 
مراسم تودیع و معارفه اداره کل راه و 

بودیم. شهرسازی الرستان 
از تالش های مدیر قبلی هم قدردانی 
آینده  در  که  امیدواریم  و  کنیم  می 
، استفاده شود.  ایشان  از تخصص  هم 
عملکرد  گزارش  و  بیالن  که  هرچند 
را  قضاوت  و  ندیدیم  ایشان  از  خاصی 
مدیریت  برای  سپاریم.  می  آینده  به 

جدید هم آرزوی موفقیت داریم.
مسئولین  از  چند  تنی  و  فرماندار 
مدیرکل  به  پیامی  طی  شهرستان، 
آهن  راه  جدیدتقاضای»پیگیری 
شیراز«،  جهرم-  الر-  بندرعباس- 
جهرم-الر-بندرعباس«،  راه  »پیگیری 
همچنین  الر-بستک«و  راه  »پیگیری 
اداره  دستورالعمل  تقاضای»اجرای 
کل راهداری و حمل و نقل الرستان« 
نوین«  مدیریت  »علم  داشتند.  را 
یک  که  میخواهید  :اگر  میگوید 
کتاب  یک  بخورد،  مدیر،»شکست« 
بدهید؛اما  او  به  دستورالعمل  از  پر 
اگر میخواهید»پیروز« شود، فقط یک 
تعیین  او  برای  شده  زمانبندی  هدف 
دست  به  آنرا  بخواهید  او  از  و  کنید 
جمشیدی- دکترعلی  از  آورد.)نقل 

سازمانی( رفتار  متخصص 
و  مواجهیم  تقاضا  از  انبوهی  با  ما 
اختیارات سازمانی هم  و  اداری  منابع 
واژه ها و  با  نباید  لذا  بسیار کم شده. 
و  برگزار  ای  جلسه  شعاری،  ساختار 

در  خطه  این  عمومی  مطالبات  از  بخشی 
قالب متنی و به صورت تیتروار جمع آوری 
شده و امید می رود مورد توجه و پیگیری 

رحیمی، استاندار فارس قرار گیرد.
به همین منظور، میالدالرستان در راستای 
عمل به رسالت رسانه ای خود ، بخشی از 
پروژه های کوچک و بزرگ  و البته بر زمین 
یا  شروع  قدمت  که  شهرستان  این  مانده 
وعده برای اجرای آنها به دهه های قبل می 
رسد و نیز برخی مطالبات کالن را  از دریچه 
مطالبه گری و به نمایندگی از سوی مردم، 
استاندار  است  امید  و  نماید  می  یادآوری 
فارس و مدیران کل پیگیری و برای تحقق 

آن گام های مورد نیاز برداشته شود.
این موارد می توان به موارد زیر  از جمله 

اشاره نمود:
1( رفع موانع اجرای مصوبه سالیان گذشته 
مبنی بر احداث پست ۴00 کیلوولت برق 

در الرستان
اینترنت  مشکل  حل  جهت  در  تالش   )2
اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  روستاهای 

خصوصا در این ایام
3( ایجاد هماهنگی دستگاه های مختلف 
اثر  جهانی  ثبت  پیگیری  منظور  به 

ارزشمند بازار قیصریه شهر الر
جهت  به  مرتبط  نهادهای  به  دستور   )۴
توجه به بافت تاریخی و فرسوده الرستان،

برای  ملی  اعتبارات  جذب  در  اقدام   )5
دوبانده  مهم  و  کالن  پروژه  در  تسریع 

بندرعباس-الرستان-جهرم، سازی جاده 
۶( تخصیص کد محرومیت به روستاهای دور افتاده 

الرستان از جمله » هرمود، زاهدمحمود و... «

به همت اعضای نهضت احیاء آب انبارهای الرستان و خیرین، عملیات اجرای پروژه ساخت بام برکه »سیدجعفری« واقع در محله کوریچان شهر الر آغاز شده است. این آب 
انبار، با بیش از 18 متر قطر و حجم آبگیری 5 میلیون لیتر آب، یکی از بزرگترین آب انبارهای خطه الرستان محسوب می شود. گزارش تصویری را از دوربین محمد پاسیار می بینیم

و داوطلب جمعیت هالل احمر الرستان 
از ساعت 10 صبح تا 1۶ عصر با حضور 
مسائل  آموزش  با  موقت  پایگاه های  در 
بهداشتی تالش دارند تا از میزان شیوع و 

آسیب های ناشی از کرونا بکاهند.
جمعیت  اینکه  به  اشاره  با  مسوول  این 
از آغاز شیوع  هالل شهرستان الرستان 
ظرفیت  از  استفاده  با  تاکنون  کرونا 
اعضای جوانان و داوطلبان و امدادگران با 
اقداماتی همچون اجرای طرح غربالگری، 
ضدعفونی کردن اماکن عمومی و توزیع 
این  با  مقابله  در  را  خود  سهم  ماسک 
خاطر  است،  درآورده  اجرا  به  بیماری 
مستقر  پایگاه های  بر  عالوه  کرد:  نشان 
نیز  سیار  تیم  چند  الرستان  سطح  در 
متشکل از امدادگران و جوانان در مناطق 
مختلف حضور پیدا کرده و مردم را به 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی دعوت 

می کنند.

المللی  بین  فرودگاه  اداره کل  همچون 
آیت  ا... آیت  ا...ی الرستان، مخابرات 
اجرا،  بر روند  و شرکت گاز شهرستان، 
نظارت و به بررسی نقاط قوت و ضعف 
فیزیکی  حفاظت  موضوع  در  ادارات 
بهبود  تذکراتی در خصوص  و  پرداخته 

وضعیت حفاظتی ادارات صادر کرد.
منظور  به  همچنین  حسنی،  جلیل 
حفاظتی،  شکست  های  از  جلوگیری 
برخی کمبودها را از طریق ادارات کل 

تابعه مرکز استان پیگیری کرد.

5سال دیگر هم تکرار شود. بهتر است 
که برای هر مدیر شهرستان، تنها یک 
اولویت و هدف زمانبندی شده، معین 
آن  اداری، حول  ساختار  تمام  و  شود 

یک هدف مهم ، برنامه ریزی شود.
اجتماعی  معاونت  همکاری  با  لذا 
ها،  رسانه  هماهنگی  و  فرمانداری 
ترو  مهم  اولویت  تعیین  پیشنهاد 
تقاضا  را  جدید  مدیرکل  به  تکلیف 

دارم.
حصول  تا  زمان،  مدت  تعیین  البته 
از  و  نکنیم  فراموش  را  نتیجه 
بروکراسی های اداری و تالش رقیبان 

نکنیم. منطقه ای هم غفلت 

ابوذر حق پناه 
کارشناس استراتژیک

میالد الرستان:
در  و  احترام  قابل  محترم  نویسنده  نظر 
اما  است  نزدیک  حقیقت  به  عادي  حالت 
مسئول  باید  نیستیم  عادي  حالت  در  ما 
حواسش جمع باشد  ببیند از فالن منفذي 
که باز شده چگونه مي تواند به نفع جامعه 
استفاده کند به همین خاطر چند کار طراز 
مطلوب تر   نتیجه  باشد  داشته  اختیار  تحت 

مي تواند بگیرد.
امام جمعه،  یا چهار کاري که  از سه  طبعًا 
نماینده و فرماندار ارائه دادند هرکدام به 
هرچند  بود،  خواهد  مطلوب  برسد  نتیجه 

ایده آل، همه آنهاست.

تخصیص  و  ورزشی  سرانه  افزایش   )7
ابتدایی ترین امکانات ورزشی به روستاهای 

محروم الرستان، خنج، گراش و اوز
راستای گسترش طرح های  8( تالش در 
هادی روستایی در منطقه الرستان، خنج، 

گراش و اوز
9(  اقدام در جهت جذب اعتبارات و شروع 
آنتنی  و  الر-بندرعباس  جهرم-  آهن  راه 

الر- زاهدمحمود
کل  اداره  ایجاد  جهت  در  10(تالش 

الرستان  ای  جاده  نقل  و  حمل 
11( اتمام پروژه فرهنگی کتابخانه مرکزی 

شهر الر،
برای  اعتبارات  زمینه جذب  در  12(تالش 

بیمارستان شهر جویم،
سمت  به  باریک  آب  زیرگذر  13(احداث 

بنارویه در جاده الر-شیراز .
1۴(  احداث فاضالب شهر الر و شهرستان 

های اطراف

15( پیگیری تعیین ردیف اعتباری پردیس 
دانشکده علوم پزشکی الرستان،

1۶( کمک در رفع موانع پیش روی اتمام 
همچنین  و  منیری  ورزشی  بزرگ  پروژه 

آکادمی تنیس روی میز،
17( آبرسانی به بخش بیرم و روستاهای تابعه،

دادگاه  اندازی  راه  در  پیگیری   )18
تجدیدنظر در الرستان

19( کمک در راه اندازی دفتر دارالترجمه 
وزارت  نمایندگی  دفتر  وجود  به  توجه  با 
با  مردم   مراودات  و  الرستان  در  خارجه 

کشورهای خارجی،
مجوز  صدور  زمینه  در  اقدام   )20

الرستان  گمرک  از  کاال  واردات 
از  ناشی  بانکی  تسهیالت  21(اختصاص 
پروژه  امر  به  الرستان  مردم  های  سپرده 

های عمرانی، تولیدی و خدماتی 
22( مجاب کردن بانک ها در زمینه سرمایه 

گذاری در اجرای طرح های کالن منطقه
سایر   اندازی  راه  در  تسریع  و  تالش   )23

ادارات شهرستان اوز و گراش
2۴( تسریع در حل مشکل برق شهرستان 

خنج و بخش های تابعه 
انتظار می رود با اهتمام استاندار فارس و 
مدیران کل استان فارس و پیگیری موارد 
خصوص  در  بزرگی  های  گام  بتوان  فوق، 
عملی  که  برداشت  آنها  رساندن  نتیجه  به 
کردن برخی از موارد مطرح شده، می توان 
به شکل تلفنی مسائل پیش رو را رفع کرد 

و به نتیجه رساند.
توضیح:

سفر  جریان  در  پیش  چندی  فوق  موارد 
پروژه  چند  افتتاح  و  الرستان  در  استاندار 
امید است مورد توجه  نیز مطرح گردید و 

شخص ایشان قرار گیرد.

اجرای طرح آمران سالمت
 برای مقابله با کرونا در الرستان

برگزاری رزمایش خود حفاظتی 
دستگاه های اجرایی الرستان

یک ده آباد، به از صد شهر خراب

مطالبات عمومی مردم منطقه از استاندار فارس
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