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ایجاد دانشکده سوم، زمینه ارتقاء دانشکده علوم پزشکی الرستان
به دانشگاه را فراهم می کند

دانشجویی  و  تحقیقات  آموزشی  معاون 
الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده  فرهنگی 
پزشکی  علوم  دانشکده  ارتقاء  درخصوص 
الرستان به دانشگاه، گفت: با ایجاد دانشکده 
فوق الذکر،  رشته های  راه اندازی  و  سوم 
زمینه الزم برای تبدیل شدن دانشکده علوم 
پزشکی الرستان به دانشگاه فراهم می شود.

خبرنگار  با  گفت وگو  در  کشتکاران  زهرا 
علمی  وضعیت  تشریح  در  الرستان  میالد 
اظهار  الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده 
الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده  داشت: 
دارای دو دانشکده پرستاری حضرت زینب 

)س( الر و دانشکده بهداشت اوز است.
در  موجود  رشته های  اینکه  بیان  با  وی 
)س(  زینب  حضرت  پرستاری  دانشکده 
مقطع  در  عمل  اتاق  و  پرستاری  شامل 
این  در  افزود:  است،  پیوسته  کارشناسی 
دانشکده همچنین رشته هوشبری در مقطع 

کارشناسی ناپیوسته تدریس می شود.
دانشجویی  و  تحقیقات  آموزشی  معاون 
الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده  فرهنگی 
حضرت  دانشکده  در  اینکه  به  اشاره  با 
دانشجو   ۲۵۶ مجموع  در  الر  زینب)س( 
مشغول به تحصیل هستند، تصریح کرد: در 
دانشکده بهداشت شهرستان اوز نیز ۴ رشته  
بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای و ایمنی 
کار، علوم تغذیه و بهداشت محیط در مقطع 
کارشناسی پیوسته با ۲۶۷ دانشجو در حال 

فعالیت است.
این مسوول تعداد کل دانشجویان مشغول به 
تحصیل در دانشکده علوم پزشکی الرستان 

با پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای 
تنفسی  کمک   دستگاه   ۱۳ اسالمی،  
به  نفت  وزارت  همکاری  با  )ونتیالتور( 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز تعلق گرفت.
پایگاه  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
پیگیری  با  مردم؛  نماینده  اطالع رسانی 
الرستان،  شریف  مردم  نماینده  حسین زاده 
و  نفت  کمیته  رئیس  و  اوز  و  گراش  خنج، 
تعداد  انرژی؛  کمیسیون  نفتی  فرآورده های 
شرکت  طرف  از  ونتیالتور  دستگاه   ۱۳
ایران به دانشگاه علوم پزشکی و  ملی نفت 
خدمات بهداشتی درمانی استان فارس اهدا 

شد.
با اشاره به اهمیت وجود این   حسین زاده، 
در  کرونا  بیماری  فعلی  شرایط  در  دستگاه 
توجه شرایط  با  اظهار داشت:  بیمارستان ها 
و  کرونا  همه گیر  ویروس  شیوع  از  ناشی 
 ۱۹ کووید  به  مبتال  بیماران  شمار  افزایش 
جدی  نارسایی  دچار  را  بیماران  ریه  که 

را ۵۲۳ نفر با احتساب ورودي ۹۹ اعالم کرد 
و ادامه داد: با توجه به نقشه ۵ ساله توسعه 
کشور)کالن  آمایشی  مناطق  در  رشته ها 
و  دانشکده  قدمت  کشور(،   ۵ منطقه 
موفقیت بیش از ۱۰۰ نفر از فارغ التحصیالن 
دانشکده علوم پزشکی الرستان آزمون های 
ارشد، دکترا و آزمون های استخدامی کشور 
نفر   ۷ ، به عنوان مثال در سال ۹۹  تاکنون، 
سایر  در  ارشد  کارشناسی  دوره  در  قبولی 
دانشگاه ها بود است که این ها از جمله نقاط 
افزایش رشته های  برای  دانشکده  این  قوت 

تحصیلی است.
وی با تأکید بر اینکه با در نظر گرفتن نیاز 
آموزشی،  عدالت  بحث  در  کشور  و  منطقه 
علوم  دانشکده  در  رشته ها  توسعه  برنامه 
حال  در  به طورجدی  الرستان  پزشکی 
نقاط  جمله  از  شد:  یادآور  است،  پیگیری 
قوت و با ارزش، حمایت های خیرین منطقه 
در بحث حمایت مالی جهت خرید تجهیزات 
و ایجاد فضای فیزیکی است که همواره یکی 
بالندگی  و  رشد  معیارهای  بزرگ ترین  از 

منطقه بوده و هست.
راه اندازی  برای  اینکه  بیان  با  کشتکاران 
رشته های جدید نیاز به تأمین تعداد اعضاء 
هیأت علمی مرتبط با مرتبه علمی استادیار 
و دانشیار است افزود: با تالش های پیگیرانه 
صورت گرفته تعداد اعضای هیأت علمی از 
۱۲ نفر در سال ۹۶ به ۳۵ نفر در سال ۹۹ 
شدن  محقق  با  حاضر  حال  در  که  رسیده 
وضعیت ارتقاء مرتبه استادیاری و دانشیاری 
الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  اساتید 
راه اندازی رشته  برای  بهتري  نسبي  شرایط 
فراهم شده  هم  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع 

می کند، نیاز به وجود و بکارگیری دستگاه 
ونتیالتور در بیمارستان ها و مراکز درمانی 

بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

است.
وی با اشاره به اینکه ۸ ردیف نیز به منظور 
جذب اعضای هیات علمی به صورت پیمانی 
کشوری  فراخوان  شانزدهمین  طریق  از 
دانشکده  این  به  علمی  هیات  جذب 
فرآیند  گفت:  است،  داده شده  اختصاص 
پیگیری راه اندازی رشته های جدید از طریق 
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی 
با حساسیت و  و کالن منطقه ۵  کشوری 

جدیت در حال انجام است.
دانشجویی  و  تحقیقات  آموزشی  معاون 
برای  کرد:  اضافه  دانشکده  فرهنگی 
راه اندازی این رشته ها،  مستندات کامل از 
زیرساخت ها و نیروهای انسانی الزم به بورد 
کالن منطقه ارسال شده و  در مرحله انتظار 
و  منطقه  تخصصی کالن  بورد  بازدید  برای 

کشور قرار دارد.
وی در خصوص ارتقاء دانشکده علوم پزشکی 
الرستان به دانشگاه، گفت: با ایجاد دانشکده 
فوق الذکر،  رشته های  راه اندازی  و  سوم 
زمینه الزم برای تبدیل شدن دانشکده علوم 
پزشکی الرستان به دانشگاه فراهم می شود.

و  الزم  زیرساخت  مهم ترین  کشتکاران، 
و همچنین  توسعه رشته ها  موردنیاز جهت 
ایجاد دانشکده سوم و در پی آن تبدیل شدن 
دانشکده به دانشگاه را برخورداری از فضای 
فیزیکی کافی دانست و بیان کرد: در حال 
دانشکده  در  فیزیکی  فضای  کمبود  حاضر 
نیاز مبرم و جدی  پرستاری  وجود دارد و 
برای  به ویژه  فیزیکی  فضای  اختصاص  به 
در  تسریع  و  جدید  رشته های  راه اندازی 
تکمیل ساختمان پردیس از جمله ضروریات 

و دغدغه موجود است.

الزم به ذکر است تعدادی از این دستگاه نیز 
به دانشکده های الرستان و گراش اختصاص 

یافته است.

ایجاد دانشکده سوم، زمینه ارتقاء دانشکده علوم پزشکی الرستان
به دانشگاه را فراهم می کند

اهدای ۱3دستگاه »ونتیالتور« به علوم پزشکی شیراز،  الر و گراش 
با پیگیری نماینده مردم

همین صفحه
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امام جمعه  و  فارس  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
شیراز عنوان کرد: بی ادبی به ساحت پیامبر )ص( 
با  و  افراط گونه  حرکت های  بدون  باید  فرانسه  در 
همراهی سنی و شیعه در نشان دادن بزرگ منشی 
شود. داده  پاسخ  )ص(  اسالم  پیامبر  رحمت  و 

جمعه  امام  با  دیدار  در  دژکام  لطف اهلل  آیت اهلل 

الزویر  موسسه   دو  تازه  رتبه بندی 
پایگاه  داده های  نیز  و  مندلی  و 
اعضای  از  تن   ۱۵ نام  اسکوپوس 
در  را  شیراز  دانشگاه  علمی  هیأت 
دانشمندان  پراستنادترین  زمره  
داده  قرار   ۲۰۱۹ سال  در  جهان 
میالدالرستان  گزارش  به  است. 
عمومی  روابط  از  ایرنا  از  نقل  به 
این  شیراز  دانشگاه  بین الملل  و 
استناد  شاخص  براساس  رتبه بندی 
کل  شمار  و  شده  انجام  ترکیبی 
استنادهای محقق در سال ارزیابی، 
شمار کل استنادها در سال ارزیابی 
تک نویسنده ای  مقاالت  به  نسبت 
در  استنادها  کل  شمار  محقق، 
مقاالت  به  نسبت  ارزیابی  سال 

فارس،  استان  فجر  سپاه  فرمانده 
در  موجود  تمام ظرفیت های  گفت: 
راستای  در  فارس  بسیج  و  سپاه 
و  نظارتی  دستگاه های  با  هم افزایی 
برخورد با محتکران کاالهای اساسی 

به میدان می آیند.
فارس،  تفاهم نامه سپاه  انعقاد  آیین 
اجرایی  نهادهای  و  قضائی  دستگاه 

بیان  با  آمد.وی  خواهند  میدان  به 
اینکه از حداکثر ظرفیت بسیج برای 
کمک به بازرسین اصناف و نظارت 
خواهد  استفاده  کاال  انبارهای  بر 
تفاهم نامه  این  براساس  گفت:  شد، 
تولید،  مرحله  از  بازار  بر  نظارت 
فروش  زمان  تا  توزیع  و  نگهداری 
کاال خواهد بود و نیروهای داوطلب 
بسیجی به عنوان همیار بازرس در 
موضوع نظارت بر بازار نقش آفرینی 
با  فجر،  سپاه  کرد.فرمانده  خواهند 
سپاه  اطالعات  سازمان  اینکه  بیان 
محتکران  با  قاطعی  برخورد  فجر 
می کند،  مردم  موردنیاز  کاالهای 
سپاه  اطالعات   ۱۱۴ سامانه  گفت: 
فجر آماده دریافت گزارشات مردمی 
در رابطه با احنکار کاالهای اساسی 
نشده  ثبت  و  غیرمجاز  انبارهای  و 

کنند.وی  رحم  هم  به  و  بگیرند  را  یکدیگر  دست 
از امام جمعه اهل سنت شیراز درخواست کرد از 
طریق علمای مناطق خود و به زبانی نرم مردم را 

به کمک به همنوعان خود تشویق کنند.
برای مهار بحران  امام جمعه شیراز اظهار داشت: 
باید  خود  اجتماعی  تعالی  و  پیشرفت  و  کرونا 
موضوع یاری رسانی را به خوبی در جامعه تبلیغ 
کنیم و نشان دهیم امت پیامبر اکرم )ص( اعم از 
شیعه و سنی می تواند بحران های بزرگ را به خوبی 
مدیریت کند و پشت سر بگذارد. نماینده ولی فقیه 
کشورهای  در  اینکه  به  اشاره  با  فارس  استان  در 
به دست  برای  غیراسالمی صحنه هایی شبه جنگ 
آوردن کاال و یا غارت فروشگاه های بزرگ رخ داده 
اتفاقات  است، افزود: به لطف اسالم ما شاهد این 
نیستیم و برعکس، بذل و بخشش داوطلبانه مردم 

را می بینیم زیرا پیرو پیامبر رحمتیم.

این جلسه، مصوبات مهمی داشت که از جمله 
همکاری شهرداری و شورای شهر الر برای تحت 
پوشش قرار دادن تیم هندبال منتخب شهرستان 
لیگ  مسابقات  در  الرستان  نماینده  عنوان  به 
دسته یک کشور، همکاری شهرداری و شورای 
شهر برای واگذاری ۳۰۰۰متر زمین در محدوده 
و  سواری  موتور  پیست  احداث  جهت  شهر 
اتومبیل رانی اساللوم در الر و همچنین  رشته 
اداره ورزش و  همکاری در مورد تغییر کاربری 

جوانان برای درآمدزایی ورزش الرستان بود.

که محقق در آنها در جایگاه نخست 
قرار گرفته است در  یا جایگاه آخر 

آن ها لحاظ شده است.
استاد  شیخی  احمد  اساس،  براین 
استاد  رحیم پور  محمدرضا  فیزیک، 

هندی  سیدحسین  شیمی،  مهندسی 
همتی نژاد  بهرام  فیزیک،  دانشیار 
استاد شیمی، حبیب فیروزآبادی استاد 
استاد  سروری  حسینی  مونا  شیمی، 
شیمی،  استاد  ایران پور  ناصر  شیمی، 
زیست شناسی،  استاد  سعادت  مصطفی 
حمیدرضا پورقاسمی دانشیار مهندسی 
افسانه  زیست،  محیط  و  طبیعی  منابع 
عریان  احمد  شیمی،  استاد  صفوی 
استاد پاتوبیولوژی، هاشم شرقی استاد 
شیمی، کمال جانقربان استاد مهندسی 
استاد  زبرجد  مجتبی  سید  مواد، 
ذاکری  عبدالناصر  و  مواد  مهندسی 
دانشمندان  زمره  در  فیزیک  استاد 

پراستناد معرفی شده اند

مسجد  امنا  هیأت  اعضای  و  شیراز  سنت  اهل 
امروز  همه  کرد:  ابراز  )ص(  اکرم  رسول  حضرت 
را  و همدلی  مواسات  باید در منطقه خود مسئله 
دنبال کنند؛ چراکه اگر می خواهیم ویروس کرونا 
و حاشیه هایش که کسادی و تعطیلی کسب وکارها 
بوده از بین رود،  رسمش این است که بندگان خدا 

منتخب  هندبال  تیم  دادن  قرار  پوشش  تحت 
لیگ دسته یک کشور و  الرستان در مسابقات 
تالش برای اختصاص زمین جهت احداث پیست 
موتورسواری ماحصل جلسه رئیس دفتر نماینده 

مردم با مسئوالن شهر الر بود.
به گزارش میالد الرستان به نقل از کانال اخبار 
رئیس  جلسه  الرستان،  جوانان  و  ورزش  اداره 
اعضای  و  رئیس  با  الرستان  در  نماینده  دفتر 
شورای شهر الر و رئیس اداره ورزش و جوانان 

الرستان برگزار شد.

تک نویسنده ای محقق یا مقاالتی که 
نخست  جایگاه  در  آن ها  در  محقق 
قرار گرفته است. شمار کل استنادها 
مقاالت  به  نسبت  ارزیابی  سال  در 
مقاالتی  یا  محقق  نویسنده ای  تک 

کاالهای  احتکار  با  مقابله  برای 
حضور  با  بازار  اخاللگران  و  اساسی 
سپاه  فرمانده  بوعلی  یداله  سردار 
دادستان  آسیابی  حیدر  فجر، 
و  استان  مرکز  انقالب  و  عمومی 
تعزیرات،  سازمان های  مسئوالن 
اتاق  و  کشاورزی  جهاد  صمت، 
شد.سردار  برگزار  فارس  اصناف 
اینکه  بیان  با  این مراسم  بوعلی در 
این تفاهم نامه در راستای مطالبات و 
فرامین مقام معظم رهبری و فرمان 
بسیج  نقش آفرینی  بر  مبنی  ایشان 
تنظیم  بازار  بر  نظارت  موضوع  در 
تمام ظرفیت های  است گفت:  شده 
در  فارس  بسیج  و  سپاه  در  موجود 
دستگاه های  با  هم افزایی  راستای 
نظارتی، سازمان تعزیرات و برخورد 
اساسی  کاالهای  احتکار  موضوع  با 

قاطعی  برخورد  بدون شک  و  است 
و  اساسی  کاالهای  محتکران  با 

مسببین گرانی انجام خواهد شد.
عمومی  دادستان  آسیابی،  حیدر 
نیز  فارس،  استان  مرکز  انقالب  و 
حمایت  بر  تاکید  با  مراسم  این  در 
تمام قد دستگاه قضایی از بازرسان 
طرح  این  در  قضایی  ضابطین  و 
مجوزهای  صدور  بر  عالوه  گفت: 
 ۲۰ شامل  نیز  دستورالعملی  الزم 
استان  سراسر  دادستان های  به  بند 
با هم افزایی که  ابالغ شده و  فارس 
قضایی  دستگاه  بسیج،  سپاه،  بین 
این  در  فارس  اجرایی  نهادهای  و 
آمد  خواهد  وجود  به  تفاهم نامه 
با  برخورد  محسوس  افزایش  شاهد 
گرانفروشان  و  کاال  بازار  متخلفان 

خواهیم بود.

امام جمعه شیراز: تبیین بزرگ منشی پیامبر)ص(، پاسخ به بی احترامی ها است

حمایت از تیم هندبال الرستان برای حضور در مسابقات کشوری
 و اختصاص زمین برای پیست موتورسواری

اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در شمار پراستنادترین دانشمندان جهان

استفاده از ظرفیت بسیج برای نظارت بر بازار و انبارهای کاال
 با محتکران کاالهای اساسی قاطعانه برخورد می شود

پلمپ هشت واحد صنفی 
متخلف در شهرستان اوز

از روابط  به گزارش میالد الرستان به نقل 
عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
ستاد  دستورات  اجرای  عدم  دلیل  به  اوز، 
مقابله با کرونا و رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی دو بیرون بر و یک لبنیات محلی و 
۵ فروشگاه مواد غذایی متخلف درشهر اوز، 
فیشور و محلچه پلمپ شدند و تعدادی هم 

تذکر کتبی گرفتند.
بهداشت  شبکه  سرپرست  رضائی،  نازنین 
به  توجه  با  گفت:  اوز،  شهرستان  درمان  و 
شرایط بحرانی کرونا در این منطقه و اعمال 
این  کارشناسان  بازرسی  ها،  محدودیت 
مدیریت  ستاد  اعضای  همکاری  با  شبکه 
کرونا شهرستان از اصناف مختلف با شدت 

انجام می شود.
وی با بیان اینکه بازرسی ها همچنان ادامه 
بخواهد  که  صنفی  هر  داشت:  اظهار  دارد، 
سالمت شهروندان را به خطر بیندازد طبق 
قانون با آن برخورد می شود و از شهروندان 
هم درخواست داریم با این شبکه همکاری 
تلفن(  به سامانه گویای)  را  مراتب  و  کنند 

۱۹۰ اطالع دهند.
درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
شهرستان اوز، افزود: این ۸ واحد صنفی به 
بهداشتی،  های  پروتکل  رعایت  عدم  دلیل 
از  تمکین  عدم  و  اجتماعی  گذاری  فاصله 
قانون و ارائه خدمات به افراد فاقد ماسک با 
پلمپ  انتظامی  نیروی  اصناف؛  اداره  حضور 

شدند.
با کرونا  مقابله  اساس مصوبه  ستاد ملی  بر 
شیفت های  در  تلفیقی  گشت های  روز  هر 
صبح و عصر به بازرسی از واحد های صنفی 
و مشاغل اقدام و واحدهای متخلف را پلمپ 

می کنند.
وی با اشاره به اهمیت نقش اصناف در حفظ 
سالمت مردم جامعه در راستای جلوگیری 
از بیماری کرونا تصریح کرد: تیم های پایش 
و نظارت این شبکه در گشت های مشترک 
بر  تاکید و نظارت مستمر  بازرسی بمنظور 
اجرای رعایت دقیق مسائل بهداشتی مبارزه 
با بیماری کرونا در واحد های صنفی حضور 

دارند.
وضعیت  به  توجه  با  کرد:  تاکید  رضائی، 
کلیه  منطقه  در  کرونا  بیماری  بحران 
واحدهای صنفی و خدماتی ملزم به رعایت 
پروتکل های بهداشتی نظیر استفاده از مواد 
مخصوص  گندزدایی  و  ضدعفونی کننده 
؛  دستکش  از  استفاده  سطوح،  و  دست 
فاصله  بهداشتی و همچنین رعایت  ماسک 

گذاری اجتماعی هستند.
***

کشف موتورسیکلت های 
25 میلیارد ریالی در المرد

جانشین فرمانده انتظامی فارس از کشف ۴ 
ارزش ۲۵  به  قاچاق  موتورسیکلت  دستگاه 

میلیارد ریال در شهرستان المرد خبر داد.
جانشین  ملک زاده  یوسف  سردار 
کشف  درباره  فارس  انتظامی  فرمانده 
اظهار  المرد،  در  قاچاق  موتورسیکلت های 
کرد: به منظور مبارزه با قاچاق کاال، ماموران 
اقدامات  انجام  با  المرد  انتظامی شهرستان 
فنی، از دپو ۴ دستگاه موتورسیکلت قاچاق 
و  شدند  مطلع  مسکونی  منزل  یک  در 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
قضائی،  مقام  هماهنگی  با  کرد:  تصریح  او 
موفق  و  اعزام  نظر  مورد  محل  به  ماموران 
دستگاه   ۴ مکان،  آن  از  بازرسی  در  شدند 

موتورسیکلت قاچاق را کشف کنند.
استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
ارزش  کارشناسان  اینکه  بیان  با  فارس 
میلیارد   ۲۵ را  مکشوفه  موتورسیکلت های 
رابطه  این  در  افزود:  کرده اند،  برآورد  ریال 
به  پرونده  تشکیل  با  و  دستگیر  نفر  یک 

مراجع قضائی معرفی شد.

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

با  معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس 
تاکید بر اینکه پس از عبور از دوران کرونا هم 
دانش  گفت:  داشت،  خواهیم  ترکیبی  آموزش 
در  الکترونیکی  آموزش  در  معلمان  و  آموزان 
اند و  فضای مجازی تجربیاتی را کسب نموده 
نمی توان این بستر و فضای ایجاد شده را در 

شرایط عادی هم نادیده گرفت.
به گزارش میالد الرستان به نقل از اداره اطالع 
رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، 
بهزاد نوروزی چگینی، در آیین تکریم و معارفه 
روسای قدیم و جدید آموزش و پرورش منطقه 
بیرم، با اشاره به حضور خودجوش معلمان در 
آموزش های مجازی از همان ابتدای مواجه با 
عاملی  هیچ  شاید  گفت:  ویروس  کرونا  شرایط 
مانند کرونا باعث نمی شد که یک میلیون معلم 
ما به دلخواه وارد فضای مجازی شوند و اطالع 
رسانی و به روز رسانی دانشی که معلمین در 
بحث الکترونیک و فضای مجازی کسب کردند 
واقع کرونا فرصتی  و در  ارزشمند است  بسیار 
برای تغییر نگاه و سوق دادن آموزش به سمت 

فضای مجازی و بهره گیری از این بستر شد.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش فارس، با 
اشاره به هم افزایی تمام دستگاه ها در شرایط 
کرونا ویروس گفت: در این میان کادر درمان و 
معلمان در خط مقدم قرار داشتند و با درگیری 
اولیا با بحث آموزش مجازی ارزش کار معلمان 
از  بیشتر  اجتماعی  های  سرمایه  عنوان  به 

همیشه نمود داشت.
ای  رسانه  سواد  افزایش  ضرورت  بر  نوروزی، 
تاکید  والدین  و  معلمان   ، آموزان  دانش  برای 
زمان  روزها  این  که  انجایی  از  گفت:  و  کرد 
بسیاری را با فضای مجازی روبرو هستیم باید 
تفکری انتقادی را در معلمان آموزش دهیم تا 
شبه علم جای علم را نگیرد و جامعه به جامعه 

ای علمی ، بروز تبدیل شود
وی با اشاره به اینکه اسکینر، حدود صد سال 
را  آموزش  فردی شدن  بحث  آمریکا  در  پیش 
بنیان گذاری کرده گفت: فرزندان ما به صورت 
فردی آموزش دیده اند و به صورت ناخودآگاه 
باید  آموزش  در  و  اند  پذیرفته  را  آموزش  این 
به سمتی که تفاوت های فردی دانش آموزان 

فارس  استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
گفت: در سال های ۹۲ تا ۹۹ از محل تسهیالت 
ارزان قیمت بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان در 
حوزه های مختلف بخش کشاورزی هزینه شده 
از  کرد:  تصریح  قاسمی،  مهدی  است.محمد 
اعتبارات  به  اعتباری می توان  این منابع  جمله 
اعتبارات  بودجه،  قانون   ۱۸ تبصره  الف  بند 
اشتغال پایدار روستایی و صندوق توسعه ملی 
 ۶۶۹ مبلغ   ۹۷ سال  در  افزود:  او  کرد.  اشاره 
میلیارد تومان، در سال ۹۸ مبلغ ۶۸۸ میلیارد 
مبلغ ۳۵۱  سال ۹۹  اول  ماهه   ۷ در  و  تومان 
میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت پرداخت 
ها،  سرمایه گذاری  به حجم  است.قاسمی  شده 
رفع موانع و تسهیل فرایند ها در بخش صنایع 
از  اظهار کرد:  و  زد  تکمیلی گریزی  و  تبدیلی 
کل میزان تسهیالت بند الف تبصره ۱۸، سهم 
 ۹۷ سال  در  کشاورزی  بخش  تبدیلی  صنایع 
معادل ۹۷ میلیارد تومان، در سال ۹۸ به میزان 
۱۴۵ میلیارد تومان و در ۷ ماهه نخست سال 

جاری مبلغ ۷۱ میلیارد تومان بوده است.
ها،  سرمایه گذاری  از  میزان  این  او؛  گفته  به 
رفع موانع و تسهیل فرایند ها در بخش صنایع 
تبدیلی و تکمیلی از عوامل مهم ارتقاء جایگاه 
بوده  ملی  سطح  در  استان  کشاورزی  صنایع 
پایان  تا  کرد:  تصریح  مسئول  مقام  این  است. 
به  صنعتی  واحد   ۸۱۲ تعداد  امسال  ماه  مهر 
تولید رسیده اند که ساالنه بیش از ۵ میلیون 
تولید  چرخه  وارد  را  کشاورزی  خام  ماده  تن 
می نمایند که کاهش ضایعات به میزان حدود 
تعداد  به  دایم  اشتغالزایی  و  تن  هزار   ۶۳۳
صنایع  کارخانجات  در  را  نفر   ۸۷۴ هزار  ده 

کشاورزی در پی داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس به دیگر 
ایجاد  گفت:  و  کرد  اشاره  شده  انجام  اقدامات 
به  کشاورزی  محصوالت  نگهداری  سردخانه 
گونه ای که از ۱۵۰ هزار تن ظرفیت به حدود 

با  زمینه  این  در  و  کنیم  حرکت  شود  لحاظ 
فضای  ایجاد  و  محتوا  طراحی  ریزی،  برنامه 

مناسب داشته باشیم .
فارس  پرورش  و  آموزش  سوادآموزی  معاون 
آنالین گفت: در  با  آفالین  آموزش  مقایسه  در 
برای  کافی  فرصت  آموز  دانش  آنالین  آموزش 
بهره گیری و پرسش و پاسخ کافی را ندارد و 
سطح دانش و آموزش به صورت سطحی و کم 
عمق اتفاق می افتد اما در آموزش آفالین فرد 
می تواند هر زمانی که خواست نکات آموزشی 

را ببیند و فرصت اندیشیدن دارد .
باعث  آنالین همچنین  آموزش  افزود:  نوروزی، 
نباشند چون  پرسشگر  آموزان  دانش  می شود 
معلم در فضایی محدود و بدون تعامل مباحثی 
فرد  و  به صورت یک طرفه مطرح می کند  را 
گسترش  با  بنابراین  ندارد  انتخاب  حق  خیلی 
آموزش  توانیم  می  و حضوری  آفالین  آموزش 
داشته  کرونایی  شرایط  از  عبور  با  را  موفقی 
باشیم و در این راستا باید در برنامه ریزی های 
خود بحث آموزش آفالین و بحث عاملیت فرد 

را در نظر بگیریم.
برای  را  های  دوره  باید  معلمان  گفت:  وی 
تا  بگذرانند  مناسب  آموزشی  محتوای  طراحی 
محتواهای متنوعی را برای آموزش های به روز 

داشته باشیم.
فارس،  پرورش  و  آموزش  سوادآموزی  معاون 
افزود: در دوران پس از کرونا باید بتوانیم آسیب 
های جدی روحی که در دانش آموزان به جهت 
برطرف  را  آمده  بوجود  فیزیکی  گذاری  فاصله 
کنیم و برنامه درسی پنهان بوجود بیاید و در 
واقع برگرداندن افرادی که دچار آسیب شده اند 

به زندگی روزمره صورت پذیرد.
به  فیشوری«  کریمی  »محمد  مراسم  این  در 
منطقه  پرورش  و  آموزش  اداره  رییس  عنوان 
پور«  ملک  »علی  خدمات  از  و  منصوب  بیرم 

،رئیس سابق این اداره تقدیر شد.
که  کریمی  شغلی  سوابق  در  است  گفتنی 
دارای تحصیالت کارشناسی ارشد ادبیات است 
کارشناس  و  مدرسه  مدیر  و  دبیر  به  میتوان 
و  اموزش  اداره  مالی  امور  و  متوسطه  آموزش 

پرورش بیرم اشاره کرد.

سبب  که  است  یافته  افزایش  تن  هزار   ۴۸۰
و  شده  تولید  پیک  زمان  در  قیمت ها  تعادل 
به  گیری  چشم  مقدار  به  را  ضایعات  کاهش 

همراه داشته است.
صدور 42 موافقت اولیه برای صنایع فرآوری انگور

عنوان  به  انگور  فرآوری  برای  کرد:  تصریح  او 
یکی از اولویت های این سازمان، در ۶ ماهه اول 
ماده  جذب  با  اولیه  موافقت   ۴۲ تعداد  امسال 
خام ۶۷ هزار و ۳۹۰ تن صادر و تعداد دو فقره 
نیز  ماده خام ۷۰۰ تن  با جذب  تاسیس  جواز 

صادر شده است.
به  اشاره  با  استان فارس  ارشد کشاورزی  مقام 
در  جاری  سال  تعهدات  تحقق  میزان  که  این 
جذب ماده خام، با توجه به برنامه ششم توسعه 
از  گفت:  است  بوده  درصد   ۱۲۰ تاریخ  این  تا 
ابتدای امسال تا پایان مهر ماه تعداد ۳۸ پروانه 
هزار   ۱۱۳ حدود  که  شده  صادر  برداری  بهره 
تن جذب ماده خام و اشتغالزایی ۳۱۶ نفر را به 

دنبال داشته است.
قاسمی بیان کرد: مقداری از سرمایه گذاری ها با 
هدف جابجایی کشت از محیط باز به محیط های 
کنترل شده، در حوزه توسعه گلخانه ها هزینه 
شده است که از آن جمله می توان به ۳۵ طرح 
شاخص گلخانه ای با دریافت ۶۷۴ میلیارد ریال 
تسهیالت، برای تولیدات نشاء، سبزی و صیفی، 
پاپایا و گل اشاره کرد و افزود: ۱۲ طرح شاخص 
حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله صنایع 
لبنی، گیاهان دارویی، کشتارگاه طیور، خوراک 
جوجه  تولید  و  پولت  تولیدات  سردخانه،  دام، 
پرداخت  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۱۵۹۰ مبلغ 

شده است.
پایه  بر  فارس  تبدیلی  صنایع  توسعه  سند  تدوین 

اقتصاد مقاومتی
صنایع  توسعه  سند  که  مطلب  این  بیان  با  او 
اقتصاد  پایه  بر  فارس  استان  غذایی  و  تبدیلی 
مقاومتی با برش شهرستانی تدوین شده است، 
از  نیاز  مورد  استعالمات  تعداد  کاهش  گفت: 
از وزارتخانه متبوع  به ۵ استعالم  ۱۴ استعالم 
برای صدور مجوز صنایع کشاورزی، تهیه طرح 
توسعه صنایع کشاورزی برای اجرای طرح های 
به شهرستان ها  ارسال آن ها  و  کوچک مقیاس 
با هدف تسهیل فرآیند از جمله اقدامات موثر 
در  که  است  فرایند ها  اصالح  برای  مدیریتی 

دستور کار سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.

رییس جدید آموزش و پرورش منطقه بیرم، 
منصوب شد

اعطای تسهیالت ارزان قیمت
 به بخش کشاورزی فارس

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس، گفت: فارس در تولید مرکبات  مقام دوم  
را در  کشور به خود اختصاص داده است. مجید 
جهاد  سازمان  باغبانی  امور  مدیر  پاکاری  رضا 
کشاورزی استان فارس، با اشاره به سطح بیش 
از ۶۰ هزار هکتار انواع مرکبات در استان، بیان 
کرد: سالیانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن 

مرکبات در فارس برداشت می شود.
او، تصریح کرد: مهمترین شهرستان های جهرم،  
ممسنی،  کارزین،  قیرو  فسا،   کازرون،   داراب، 
رستم،  فراشبند، استهبان، خنج،  مهر و الرستان 
فارس  استان  در  مرکبات  تولید  مهم  مناطق  از 
هستند. پاکاری، ادامه داد: مهمترین محصوالت 
تولیدی استان به ترتیب میزان تولید عبارتند از، 
انواع لیمو ترش، لیمو   شیرین، پرتقال، نارنگی 

نارنج و سایر گونه های مرکبات است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
فارس می توان  پرتقال در  ارقام  از  افزود:  فارس، 
و  توسرخ  ناول،  واشنگتن،  والنسیا،  رقم های  به 
محلی، نارنگی شامل کینو و محلی و ارقام لیمو 

ترش نیز به لیمو ترش آب و لیبسون اشاره کرد.
او، اضافه کرد: برداشت مرکبات در استان فارس 
بیش از  ۷ ماه به صورت مداوم ادامه دارد به طوری 
که برداشت رقم نافی، واشنگتن ناول و تامسون 
ناول  و ارقام محلی مانند داراب و شاپور کازرون 
نیز از اواسط آبان شروع و تا اواخر دی ماه ادامه 
دارد.پاکاری، اظهار کرد: پس از برداشت رقم دیر 
رس در استان فارس برداشت رقم والنسیا از اواسط 
بهمن آغاز و تا فروردین ماه سال آینده ادامه دارد. 

زمینه  در  ویژه  به  عرضه  تا  تولید  از  یکپارچه 
تامین  به  نیاز  نقل مرکبات،  و  صادرات و حمل 
اعتبار ریالی مناسب )کم بهره و دراز مدت( برای 
توسعه مکانیزاسیون ، ورود ماشین آالت جدید و 
ساخت سردخانه و انبارهای سرد براتی برداشت و 
ذخیره سازی محصوالت تولیدی و ناکافی بودن 
با توجه به حجم باالی تولیدات  صنایع تبدیلی 
از  شیرین(  لیمو  محصول  مورد  در  ویژه  به   (
تولید کنندگان مرکبات در  مهمترین مشکالت 
زوال  موضوع  کرد:  تصریح  پاکاری  است.  استان 
برای  الزم  ات  اعتبار  تامین  به  نیاز  و  مرکبات 
مقابله با گسترش این عارضه در باغات مرکبات 
به ویژه شهرستان های داراب، فسا، جهرم، الر و 
سایر مناطق تولید مرکبات به خصوص در باغات 
پرتقال سبب خسارات عمده ای به باغداران شده 
تولید  تداوم  فراوری  مشکالت  مهمترین  از  که 

مرکبات در استان فارس است.

نارنگی  رقم  بهترین  کینو،  کرد:  تاکید  پاکاری، 
بوده و برداشت آن از اواخر دی ما آغاز و تا پایان 
اسفند ادامه دارد که شهرستان کازرون مهمترین 
شهرستان تولید کننده نارنگی در فارس است و 
شهرستان های جهرم و داراب نیز دارای سطح قابل 

مالحظه ای از کشت نارنگی هستند.
رتبه نخست کشوری فارس در برداشت لیمو ترش

کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  امور  مدیر 
و  جهرم  های  ستان  شهر  فارس،گفت:  استان 
محصوالتی  انواع  کننده  تولید  نیز  کارزین  قیرو 
خارگل،  لیبسون،  لیموی  ترش،  لیمو  جمله  از 
پرشین و لیمو شیرین هستند که از اهمیت ویژه 

ای برخوردار است.
و  اقلیمی، گرمای شدید  تغییرات  بیان کرد:  او، 
کشاورزی  های  نهاده  تامین  آبی،  منابع  کمبود 
از  ای  پاره  بدلیل  ناگهانی  تغییرات  نیاز،  مورد 
سیستم  نبود  ای،  منطقه  اتفاقات  و  حوادث 

فارس، رتبه دوم تولید مرکبات در کشور

حه
صف
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یک منبع سعودی فاش کرد که دیوان پادشاهی، 
برگزار کرده  و چندین ساعته  نشستی محرمانه 
جدید  رئیس جمهور  با  تعامل  نحوه  آن،  طی  و 
آمریکا را مورد بحث قرار داده است و خروجی این 
نشست، طرحی برای جلب دوستی »جو بایدن« 
بوده که شامل مشوق هایی از جمله قراردادهای 

میلیارد دالری است.
به گزارش العالم، برخی از کشورهای عربی منطقه 
به ویژه عربستان سعودی از پیروزی جو بایدن در 
و  وحشت زده  آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات 
مضطرب شده اند؛ چرا که این نامزد دموکرات ها 
در  متعهد شد  خود  انتخاباتی  کارزار  جریان  در 
صورت پیروزی روابط واشنگتن با ریاض را مورد 

ارزیابی و بازنگری قرار خواهد داد.
بر همین اساس، یک منبع سعودی در گفت وگو 
دیوان  که  کرد  فاش  السعودیه«  »ویکیلکس  با 

نخست وزیر ارمنستان اعالم کرد که با 
رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان بر 
سر پایان جنگ در منطقه مورد مناقشه 

»قره باغ« به توافق رسیده است.
نخست وزیر  پاشینیان«  »نیکول 
ارمنستان، در بیانیه ای اعالم کرد که با 
رهبران روسیه و جمهوری آذربایجان بر 
سر پایان جنگ در منطقه مورد مناقشه 

»قره باغ« به توافق رسیده است.
گفت:  خود  بیانیه  ادامه  در  پاشینیان 
جمهوری  و  روسیه  با  »توافقنامه ای 
پایان  و  آتش بس  درباره  آذربایجان 
قره باغ  جنگ در منطقه مورد مناقشه 

امضا کرده است«.
کرد:  تصریح  ارمنستان  وزیر  نخست 
»بیانیه مشترک دردناکی را با روسای 
جمهوری روسیه و جمهوری آذربایجان 

برای پایان جنگ قره باغ امضا کردم«.
ملت  به  خطاب  بیانیه  ادامه  در  وی 
ارمنستان گفت: »تصمیم خیلی خیلی 
سختی را برای خودم و شما گرفتم. این 
تحلیل  و  بررسی  اساس  بر  را  تصمیم 
عمیق اوضاع نظامی و ارزیابی  اشخاصی 
که آن را بهتر متوجه می شوند، اتخاذ 

کردم«.
»این  که  کرد  اعالم  پاشینیان  نیکول 
یک پیروزی نیست، اما تا زمانی که شما 

امارات،  قطر،  آمریکا،  ریاست جمهوری  انتخابات 
بحرین و پادشاهی عمان پیروزی بایدن در این 
انتخابات را تبریک گفتند ولی عربستان سعودی 
تا اواخر یکشنبه شب موضع سکوت اختیار کرده 
)واس(  سعودی  عربستان  رسمی  بود.خبرگزاری 
پادشاه  عبدالعزیز،  بن  سلمان  که  داد  گزارش 
طی  او  ولی عهد  سلمان،  بن  محمد  و  سعودی 
پیامی پیروزی نامزد دموکرات در انتخابات ریاست 
جمهوری را به وی تبریک گفته اند. بر اساس این 
گزارش، آن دو همچنین انتخاب »کامال هریس« 
رئیس جمهور جدید  معاون  معاون  عنوان  به  را 

ایاالت متحده آمریکا تبریک گفته اند.
منبع مذکور در ادامه به »ویکیلیس السعودیة« 
تصمیماتی  محرمانه  نشست  این  در  کرد  تأکید 

گرفته شده از جمله:
۱- ملک سلمان و پسرش به رئیس جمهور آمریکا 

پیام تبریک بفرستند
درخصوص  واشنگتن  در  سعودی  سفیر   -۲
از  و  باشد  داشته  موضع سکوت  بایدن  اظهارات 

گفت وگو با رسانه ها اجتناب ورزد
سعودی(  سابق)  مقامات  رسانه ای  اظهارات   -۳
محدود و صحبت ها درخصوص اهمیت این کشور 

پادشاهی در منطقه متمرکز شود
شد  داده  دستور  همچنین  مذکور  نشست  در 
کمیته ای سعودی- بلندپایه- برای تعامل آرام با 
دولت جدید آمریکا تشکیل گردد و ریما بنت بندر 
نیز به گفت وگو با شخصیت های نزدیک به بایدن 

در بیانیه پوتین به مفاد توافق آتش بس 
میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

اشاره شده که به شرح زیر است:
۱- همه عملیات های نظامی در قره باغ 

باید متوقف می شود.
بیستم  تا  آغدام  استان  کنترل   -۲
آذربایجان  جمهوری  به  امسال  نوامبر 

بازگردانده خواهد شد.
در  روسیه  صلح  حافظ  نیروهای   -۳
در  و  باغ  قره  در  تماس  خط  امتداد 
پیدا  استقرار  الچین  داالن  امتداد 

می کنند.
حافظ صلح  نیروهای  اقامت  مدت   -۴
صورت  در  که  است  سال  پنج  روسی 
نیروهای  حضور  طرفین  اعتراض  عدم 

حافظ صلح قابل تمدید خواهد بود.
۵- یک مرکز صلح برای نظارت بر آتش 

بس ایجاد خواهد شد.
تا  را  کلبجر  استان  ارمنستان   -۶
اول  تا  را  نوامبر و الچین  پانزدهم ماه 

دسامبر پس می دهد.
۷- تمامی آوارگان رانده شده قره باغ و 
مناطق اطراف به وطن خود باز خواهند 

گشت.
اجساد  و  جنگی  اسرای  تبادل   -۸
کشته ها و قربانیان انجام خواهد گرفت.

مرور  و  عبور  برای  ارمنستان   -۹

مکلف شد.
لذا اظهارات اخیر شاهزاده »ترکی الفیصل« رئیس 
با  گفت وگو  در  سعودی  اطالعات  سازمان  سابق 
از  می توان  را  عربی«  نیوز  »اسکای  تلویزیون 
بازتاب های طرح سعودی و تقالی این رژیم برای 
جدید  رئیس جمهور  بایدن،  جو  دوستی  جلب 

آمریکا ارزیابی کرد.
اینکه عربستان بزرگترین  با بیان  الفیصل  ترکی 
بر  است،  منطقه  در  آمریکا  راهبردی  شریک 
آمریکا  و  سعودی  عربستان  میان  روابط  تقویت 
در همه سطوح تأکید کرد و گفت که عربستان 
با همه دولت های آمریکا اعم از جمهوری خواه یا 

دمکرات روابط دیپلماتیک خوبی داشته است.
تر  پیش  سعودی  شاهزاده  همین  حالی که  در 
پیروزی  از  او  نگرانی  که  بود  گفته  اظهاراتی  در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا  بایدن در  جو 
بازگشت به  نامزد دموکرات برای  به دلیل تعهد 

توافق هسته ای با ایران است.
طبق این گزارش، بایدن در جریان کارزار انتخاباتی 
یمن  جنگ  از  کشورش  حمایت  پایان  خواستار 
شده و از ریاض خواسته بود در قبال مرگ جمال 
خاشقجی مسوولیت بیشتری را برعهده گیرد. جو 
بایدن در پاسخ به این پرسش که آمریکا چگونه 
و  یمن  جنگ  مساله  درباره  عربستان  با  باید 
خاشقجی رفتار کند، تأکید کرد که باید کمک های 
نظامی به عربستان را متوقف و این کشور را در 

سطح بین المللی مطرود و منزوی کرد.

محموله های  و  آذربایجانی  شهروندان 
تجاری از منطقه نخجوان به جمهوری 
اختیار  در  را  امنی  گذرگاه  آذربایجان، 
این  امنیت  و  می دهد  قرار  آذربایجان 

گذرگاه را روسیه تامین خواهد کرد.
و  ارمنی  شهروندان  تردد   -۱۰
محموله ها از منطقه قره باغ به جمهوری 
ارمنستان از طریق گذرگاه الچین انجام 

خواهد شد.
علی اف«  »الهام  دیگر،  سوی  ز 
نطقی  در  آذربایجان  رئیس جمهور 
روسیه  و  ترکیه  که  گفت  تلویزیونی 
از صلح در  انجام فعالیت های حفاظت 
به عهده  به صورت مشترک  را  قره باغ 

خواهند گرفت.
به  توافق  این  اینکه  بیان  با  علی اف 
نفع باکو و ایروان است، افزود: امضای 
سند صلح بین آذربایجان و ارمنستان، 
جمهوری  برای  مهم  دستآوردی 

آذربایجان است.
این  افزود:  آذربایجان  جمهور  رئیس 
توافقنامه به معنای شکست ارمنستان 
است و پاشینیان نه با خواست و میل 
آهنین  مشت  دلیل  به  بلکه  خود، 

آذربایجان این توافق را امضا کرد.
بیانیه،  این  صدور  از  پس  ساعتی 
وارد  آتش بس  با  مخالف  ارمنی های 
در  ارمنستان  نخست وزیری  ساختمان 
شعارهایی  دادن  سر  با  و  شده  ایروان 
خواستار استعفای » نیکول پاشینیان« 

نخست وزیر این کشور شدند.
از زمان آغاز درگیری های ارمنستان و 
سه  باغ،  قره  در  آذربایجان  جمهوری 
این  در  جنگ  توقف  برای  توافقنامه 
منطقه مورد مناقشه حاصل شده است، 
اتهام زنی های  میان  در  آنها  همه  اما 
متقابل دو طرف درگیر به نقض آتش 

بس، با شکست مواجه شد.

این کشور  با »ریما بنت بندر« سفیر  پادشاهی، 
در واشنگتن، برای شرکت در نشستی که در آن 
داشتند،  حضور  سعودی  فعلی  و  سابق  مقامات 
تماس برقرار کرد.به گفته همین منبع، »محمد 
شخصیت های  از  سعودی  ولیعهد  بن سلمان« 
در  اضطراری  و  فوری  حضور  برای  دیپلماتیک 
این  در  آنها  و  آورد  به عمل  دعوت  نشست  این 
انجامید،  طول  به  ساعت  چندین  که  نشستی 
با  دیپلماتیک  بحران  بروز  از  جلوگیری  راه های 
رئیس جمهور جدید آمریکا را مورد بررسی قرار 
دادند. وی خاطرنشان کرد، رایزنی ها درباره نحوه 
به ویژه  آمریکا،  دموکرات  رئیس جمهور  با  تعامل 
که او در اظهاراتش بارها به حکومت سعودی و 
شخص بن سلمان تاخته است، دلیل تاخیر دیوان 

پادشاهی در ارسال پیام تبریک به بایدن بود.
در حالی که بالفاصله پس از اعالم نتایج غیررسمی 

مردم ارمنستان به بازنده بودن خود در 
جنگ اعتراف نکرده باشید، شکستی در 

کار نخواهد بود«.
داد:  ادامه  ارمنستان  وزیر  نخست 
»تصمیم به توقف جنگ و آتش بس در 
قره باغ برای من و مردم ما من بسیار 

دردناک است«.
اظهار  خود  بیانیه  پایان  در  پاشینیان 
شهدا،  همه  برابر  در  »من  داشت: 
نیروهای  و  ژنرال ها  افسران،  سربازان، 
داوطلب که با جانشان از سرزمین خود 
دفاع کردند، سر تعظیم فرود می آورم«.

کاخ کرملین هم در بیانیه ای اعالم کرد 
و  علی اف  الهام  و  پوتین  والدیمیر  که 
درباره  را  مشترکی  بیانیه ای  پاشینیان 
امضا  باغ  قره  منطقه  در  بس  آتش 

کردند.
پوتین در سخنانی  همزمان، والدیمیر 
گفت که طبق بیانیه مشترک، نیروهای 
حافظ صلح در منطقه قره باغ کوهستانی 
مستقر خواهند شد و آتش بس جدید، 
شرایط الزم برای حل بلندمدت بحران 

قره  باغ را فراهم خواهد آورد.
که  کرد  تاکید  روسیه  جمهور  رئیس 
شنبه  سه  بامداد  از  جدید  بس  آتش 
)۱۰ نوامبر( به وقت مسکو وارد مرحله 

اجرا شده است.

جزئیات طرح سعودی برای جلب توجه بایدن

توافق جدید بر سر آتش بس در »قره باغ«

کنسولگری  یا  و  سفارتخانه ها  در   -  ۵۳ ماده 
کشور  از  خارج  در  ایران  سیاسی  نمایندگی  و 
به  جمهوری  ریاست  انتخابات  اجرائی  هیأت 
عالیترین  یا  و  سرکنسول  و  یا  سفیر  ریاست 
از  نفر  سه  عضویت  و  سیاسی  نمایندگی  مقام 
یا  و  کنسولگری  یا  سفارتخانه  ارشد  کارمندان 
مؤمن  از ایرانیان  نفر   ۵ و  سیاسی  نمایندگی 
و  انتخاب  به  کشور  آن  مقیم  اسالمی  بانقالب 
نمایندگی  مقام  یا  سرکنسول  یا  سفیر  دعوت 

سیاسی تشکیل میگردد. 
فوق  ماده  موضوع  اجرائی  هیأت   -  ۵۴ ماده 
پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را 
صورتجلسه مینماید. سفیر و یا سرکنسول و یا 
عالیترین  مقام نمایندگی سیاسی موظف است 
بالفاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی 
وزارت  به  خارجه  امور  وزارت  از طریق  ممکن 

کشور اعالم دارد.
به  رسیدگی  و  داوطلبی  اعالم   - پنجم   فصل 

صالحیت داوطلبان
یا  جمهوری  ریاست  داوطلبان   -  ۵۵  ماده 
نمایندگان تام االختیار آنها که کتباً معرفی شده 
باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور 
شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و 
پرسشنامه اعالم داوطلبی را پس از دریافت و 
تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات 
شناسنامه و دوازده قطعه عکس۴x۶ از آخرین 
عکس خود را که همان سال گرفته باشند به 
وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند. در 
صورت حضور دادستان در محل، نامبرده مکلف 
است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت 

نماید. )اصالحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷(
تبصره - هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری 
باید  داوطلبی  از  انصراف  به  تمایل  صورت  در 
شخصاً و یا از طریق نماینده تام االختیار خود و 
به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور 
)۱۳۷۲/۱/۱۷ مصوب  )الحاقی  نمایند.  اعالم 

مهلت  پایان  از  پس  کشور  وزارت   -  ۵۶ ماده 
قبول داوطلبی، بالفاصله مدارک داوطلبان را به 

دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم میدارد.
از  روز  پنج  ظرف  نگهبان  شورای   -  ۵۷ ماده 
صالحیت  به  داوطلبان  مدارک  وصول  تاریخ 
آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده 
ارسال  کشور  وزارت  به  آنرا  از  نسخه  یک   و 

میدارد.
تشخیص  به  بنا  ضرورت  موارد  در   - تبصره 
ماده  این  در  مذکور  مدت  نگهبان  شورای 

خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای  ارشد  مقامات 
فارس در گفتگو با شبکه صهیونیستی »کان« 
سفید  کاخ  به  اوباما«  »مردان  بازگشت  درباره 
نگرانی  ابراز  بایدن،  در زمان ریاست جمهوری 
»الخلیج  قطری  سایت  در  گزارشی  در  کردند. 
ارشد  مقامات  که  است  آمده  اونالین«، 
)بدون  فارس  خلیج  حاشیه  عربی  کشورهای 
صهیونیستی  شبکه  با  گفتگو  در   ،) نام  ذکر 
»کان« درباره بازگشت »مردان اوباما« به کاخ 
ابراز  بایدن،  جمهوری  ریاست  زمان  در  سفید 
نگرانی کرده و گفته اند که بازگشت بایدن به 
سیاست صلح جویانه با ایران... کشورهای عرب 
حاشیه خلیج فارس را به »اسرائیل« نزدیک تر 
کرده و باعث تقویت توافق های سازش بین این 

رژیم و امارات و بحرین می شود.
نگارنده پس از مطالعه این خبر نتوانست خود 

حداکثر تا ۵ روز دیگر تمدید و به وزارت کشور 
اعالم میگردد. 

زمان  مدت  شدن  سپری  از  پس   -  ۵۸ ماده 
بر عدم صالحیت  قانونی چنانچه مدارکی دال 
کاندیداهای ریاست جمهوری بدست آید، پس 
توسط  وی  صالحیت  عدم  و اعالم  بررسی  از 
شورای نگهبان، مراتب بوسیله وزارت کشور به 

اطالع عموم میرسد.
ماده ۵۹ - کاندیداها میتوانند اسناد و مدارک 
مثبت صالحیت خود را ضمیمه اعالم داوطلبی 
نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صالحیت 

داوطلبان  به شورای نگهبان تقدیم نمایند.
از  پس  است  موظف  کشور  وزارت   -  ۶۰ ماده 
وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای 
ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط 
مردم  اطالع  به  روز  دو  مدت  ظرف  جمعی  

سراسر کشور برساند.
و  گزارشات  طبق  مواردیکه  در   -  ۶۱ ماده 
شورای  برای  واصله  اعتراضات  و  شکایات 
نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت 
شورای  نموده اند،  تخلف  و  مقررات  قوانین  از 
و  عزل  بالفاصله  را  آنها  است  موظف  نگهبان 

افراد دیگری را جایگزین نمایند. 
 فصل ششم - تبلیغات

ماده ۶۲ - به منظور تضمین برخورداری یکسان 
دولتی  امکانات  از  جمهوری  ریاست  نامزدهای 
تبلیغات  بررسی  کمیسیون  نام  به  کمیسیونی 
مرکزی  اجرائی  هیأت  نظر  زیر  انتخابات در 
تشکیل  کشور  وزیر  دعوت  به  بنا  و  انتخابات 

می گردد.)اصالحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶(
تبلیغات  بررسی  کمیسیون  اعضاء   -  ۶۳  ماده 

ریاست جمهوری عبارتند از:
۱ - دادستان کل کشور یا نماینده تام  االختیار 

او.
۲ - وزیر کشور یا نماینده تام االختیار او.

۳ـ دبیر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات )الحاقی 
مصوب  ۱۳۹۱/۱۰/۲۶(

شورای  اعضای  از  یکی  یا  شورا  رئیس  ۴ـ 
جمهوری  سیمای  و  صدا  سازمان  بر  نظارت 
اسالمی ایران به انتخاب شورا )الحاقی مصوب  

)۱۳۹۱/۱۰/۲۶
جمهوری  سیمای  و  صدا  سازمان  رئیس  ـ   ۵

اسالمی ایران یا نماینده تام االختیار او
تبصره - شورای نگهبان میتواند یکنفر از میان 
اعضای خود یا از خارج را بمنظور نظارت بر کار 

کمیسیون مزبور تعیین نماید.

را کنترل کند و یکباره قهقهه سر داد. واکنش 
این رژیم ها همیشه یکسان بوده است و معموال 
با هر اتفاقی، خود را به دامن رژیم صهیونیستی 

انداخته اند.
این رژیم ها در دوره زمامداری ارباب شکست 
رژیم  با  ترامپ،  دونالد  یعنی  خود  خورده 
دشمنی  چون  کردند  سازش  صهیونیستی 
ترامپ با ایران را فرصت مناسبی برای سازش 
می  تخت خود  و  تاج  برای حفظ  رژیم  این  با 
هم  باز  ترامپ  شکست  با  امروز  اما  دانستند. 
ناچارند با رژیم صهیونیستی سازش کنند چون 
در  را  ایران  با  توافق  سیاست  احتماال  بایدن 
پیش خواهد گرفت. لذا این کشورها در هر حال 
چاره ای جز سازش با رژیم اشغالگر ندارند!!.. در 
نهایت باید از ایران به خاطر صبرش در مقابل 

چنین همسایه هایی تشکر کنیم!!!

 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران)7(

به این دلیل باید از ایران تشکر کرد!

با عراق در جنگ  انعقاد قراردادهایی  با  فرانسه 
توان  بود،   ۶۰ سال  آبان  در  آن  نخستین  که 
را  ایران  با  جنگ  در  کشور  این  ارتش  هوایی 
آتش  توانست  عراق  پس  آن  از  و  کرد  تقویت 
جنگ را به مناطق مسکونی و شهرهای ایران و 
کشتی های تجاری و نفتکش ها در خلیج فارس 
در  مردم  و  مسلح  نیروهای  مقاومت   برساند.با 
ماه های نخست جنگ و آغاز عملیات های پیروز 
برابر  ایران، ارتش عراق که خود را در  و موفق 
حمالت زمینی رزمندگان ایرانی ناتوان می دید، 

اقدام به توسعه توان هوایی خود کرد.
این اقدام با هدف مقابله با عملیات های زمینی 
گسترش  همه  از  مهمتر  و  ایرانی  رزمندگان 
جنگ شهرها و حمله به نفتکش ها و کشتی های 
از  هدف  گرفت.  انجام  فارس  خلیج  در  تجاری 
خسارت های  تحمیل  شهرها  جنگ  گسترش 
شهری  زیرساخت های  به  زدن  ضربه  و  انسانی 
بود. گسترش جنگ در خلیج فارس نیز با هدف 

قطع شریان اقتصادی کشور بود.
ایران،  موفقیت آمیز  عملیات  هر  از  پس  عراق 
و  مسکونی  مناطق  به  حمله  از جمله  اقداماتی 
می داد.  انجام  نفتکش ها  و  تجاری  کشتی های 
فارس  خلیج  و  تهران  آسمان  به  دسترسی 
ارتفاع  در  بتوانند  که  بود  هواپیماهایی  نیازمند 
باال و خارج از برد موشک های هاوک پرواز کنند. 
نیروی  شرقی  تجهیزات  و  ساختار  به  توجه  با 
نیازهای  کرد  سعی  کشور  این  عراق،  هوایی 

تسلیحاتی خود را فرانسه تامین کند.
کشورهای  کمک  با  عراق  هوایی  توان  توسعه 
طول  در  عراق  گرفت.  انجام  شوروی  و  فرانسه 
انجام داد.  فرانسه  از  جنگ، خریدهای بسیاری 
از سوی دیگر با تحریم تسلیحاتی ایران از سوی 
قدرت  شوروی،  و  اروپایی  دولت های  و  آمریکا 
هوایی ایران و مقابله با تهاجمات هوایی ارتش 
با  موازنه  این  کرد.  پیدا  کاهش  نیز  عراق  بعث 
قدری  به  صدام  از  شوروی  و  فرانسه  حمایت 
به  نسبت  عراق  هوایی  نیروی  که  یافت  تغییر 

نیروی هوایی ایران قدرت مطلق داشت.
از  پیش  اگرچه  عراق  بعث  رژیم  ترتیب  بدین 
کشورهای  از  تسلیحاتی  خریدهای  جنگ  آغاز 
آغاز  با  اما  داشت،  فرانسه  خصوص  به  و  غربی 
جنگ به تدریج میزان خریدهای این کشور از 
فرانسه افزایش یافت و ارزش دالری آن خریدها 

جمله موشک های روالند را از فرانسه آغاز کرد.
در سال اول جنگ برتری هوایی تا حدود زیادی 
با ایران بود و نیروی هوایی با کمک هواپیماهای 
با  اما  می کرد،  حفاظت  کشور  آسمان  از   F14
فرانسوی،  میراژ  جنگنده های  شدن  عملیاتی 
قدرت  و  کاهش  ایران  هوایی  برتری  آرام  آرام 
جنگ هوایی عراق افزایش یافت. از آبان ۱۳۶۰ 
نیروی هوایی عراق از یک نیروی هوایی شرقی 
توان  با  غربی  هوایی  نیروی  یک  به  تدریج  به 
شدن  عملیاتی  شد.با  تبدیل  باال  قابلیت های  و 
برتری  آرام  آرام  فرانسوی،  میراژ  جنگنده های 
هوایی ایران کاهش و قدرت جنگ هوایی عراق 
هوایی  نیروی   ۱۳۶۰ آبان  از  یافت.  افزایش 
به  تدریج  به  نیروی هوایی شرقی  از یک  عراق 
قابلیت های  و  توان  با  غربی  هوایی  نیروی  یک 
آخرین  به  میراژ  شد.هواپیماهای  تبدیل  باال 
موشک های  و  الکترونیک  جنگ  فناوری های 
راداری و حرارتی مجهز بودند. با قدرت گرفتن 
نیروی هوایی عراق، جنگنده های میراژ توانستند 
از ۲۷ آبان ۱۳۶۰ تا ۱۴ آذر ۱۳۶۰ تعداد سه 
سرنگون  را  ایران   F14رهگیر هواپیمای  فروند 
کنند که خسارت بزرگی برای قدرت رزمی ایران 
از  بود.در بهمن ۱۳۶۱ فرانسه آموزش تعدادی 
خلبان های عراقی را برای واگذاری هواپیماهای 
 ۹ در  کرد.  آغاز  کشور  این  به  سوپراتاندارد 
این  فرانسه   ۱۹۸۳ نوامبر  با  برابر   ۱۳۶۲ مهر 
هواپیماها و مهمات آن ها، از جمله موشک های 

اگزوسه را در اختیار عراق گذاشت.
تعداد   ۱۳۶۲ تابستان  در  فرانسه  همچنین 

تعداد  و   2000-F1 میراژ  هواپیمای  فروند   ۶۰
بمب های  سوپرپوما،  جنگی  بالگرد  نامشخصی 
و  اگزوسه  ضدکشتی  موشک های  لیزری، 
به  رازیت  رادار  تعدادی  و  ماژیک  موشک های 
ارتش بعثی تحویل داد. تحویل این سالح ها در 
قالب یک قرارداد تسلیحاتی ۱.۶ میلیارد دالری 

صورت گرفت.
واکنش  در   ۶۲ سال  شهریور  در  خمینی  امام 
در  عراق  به  فرانسوی  واگذاری جنگنده های  به 
خلیج  در  وقایع  پیامدهای  مسئولیت  پیامی 

فارس را دولت فرانسه دانست.
واگذاری این هواپیماهای جنگنده و موشک های 
هدایت شونده باعث شد قدرت هوایی عراق برای 
توسعه جنگ در خلیج فارس و علیه تاسیسات 
افزایش  قابل مالحظه ای  به صورت  ایران  نفتی 
پیامی  در  امام خمینی  اقدام،  این  پی  در  یابد. 
به مناسبت سومین سالگرد جنگ تحمیلی در 
»اکنون  فرمودند:  مرقوم   ۱۳۶۲ شهریور   ۳۱
خورده  سیلی  اسالمی  جمهوری  از  صدام  که 
فرانسه  به دولت  نمانده است،  برایش  امیدی  و 
سالح های  کمک  با  تا  است  شده  متشبث  نیز 
و  بزند  ضربه  ایران  اقتصادی  منابع  به  مخرب 
برگی بر جنایات خود بیفزاید. این جانب به همه 
نحوی  به  که  کشورهایی  و  منطقه  کشورهای 
که  می دهم  هشدار  می کنند،  استفاده  نفت  از 
دولت ایران با تمام قدرت در مقابل این جنایت 
ایستادگی می نماید و مصمم است تا در صورت 
وقوع چنین جنایتی، با تمام قدرت تنگه هرمز را 
مسدود کند و اجازه ندهد حتی یک قطره نفت 
از آنجا صادر شود. مسئول پیامدهای این حادثه 

بزرگ، دولت فرانسه است.«
همچنین دولت فرانسه تعداد ۵ فروند هواپیمای 
سوپراتاندارد به همراه خلبان و خدمه در هفته 
دوم مهر ۱۳۶۲ به عراق واگذار کرد. کلودشیون 
این  تحویل  مورد  در  فرانسه  خارجه  امور  وزیر 
گفت:  عجیب  اظهارنظری  در  عراق  به  هواپیما 
و  ایران  جنگ  در  نظامی  موازنه  یک  »ایجاد 
عراق و نیز تمایالت صلح طلبانه عراق و رد آن از 
سوی ایران، انگیزه دولت فرانسه از واگذاری این 

هواپیماها به عراق بوده است.«

طور  به  که  رسید  باالیی  بسیار  رقم های  به 
انعقاد قرارداد تسلیحاتی یک  نمونه می توان به 
میلیارد دالری میان عراق و فرانسه در نوزدهم 
آبان ماه سال ۱۳۶۰ اشاره کرد. عملیاتی شدن 
هوایی  قدرت  یافتن  برتری  موجب  قرارداد  این 
آن  از  شد.  ایران  هوایی  قدرت  بر  عراق  ارتش 
پس مردم بسیاری در شهرهای ایران، با بمب ها 
این جنگنده ها به کام مرگ فرو  و موشک های 

رفتند. 
با  ایران  تجاری  کشتی های  و  شهرها  به  حمله   **

جنگنده های فرانسوی
پس از انعقاد معاهده ۱۹۷۵ الجزایر بین ایران و 
عراق، سیر تقویت نیروهای مسلح عراق افزایش 
یافت. شوروی موقعیت انحصاری اش را در عراق 
ترمیم  درصدد  آرام  آرام  عراق  و  داد  دست  از 
روابط خود با کشورهای اروپایی و آمریکا برآمد. 
استعداد  ایران،  با  جنگ  آغاز  تا  هنگام  این  از 
برابر شد.  دو  تقریباً  عراق  ارتش  زمینی  نیروی 
این کشور همچنین توانست با برخی دولت های 
اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا قراردادهایی برای 
تامین جنگ افزار و تجهیزات نظامی منعقد کند.

قبل از شروع جنگ روابط دولت عراق با فرانسه به 
گونه ای صمیمانه و دوستانه بود که قراردادهای 
خرید تسلیحات و از جمله هواپیماهای میراژ را 
با آن کشور بسته بود. فرانسه چهار ماه پس از 
آغاز جنگ، ۶ فروند از این هواپیماها را به عراق 
تحویل داد. به مرور تعداد میراژهای عراق به ۲۰ 
زمان  همین  در  یافت. همچنین  افزایش  فروند 
ارتش عراق دریافت برخی تجهیزات نظامی، از 

فرانسه چگونه صدام را در جنایات انسانی علیه ایران تجهیز کرد؟)2(

آگهي مزایده اموال منقول
آگهي مزایده کالسه ۱۳۹۸۰۴۰۱۱۱۹۰۰۰۰۲۳۱

به موجب پرونده اجرایي کالسه ۱۳۹۸۰۴۰۱۱۱۹۰۰۰۰۲۳۱ له شهین درتاج به وکالت مهران درتاج علیه ورثه شاهرخ 
فرشادي اموالي به شرح زیر:

یک قبضه اسلحه شکاري دو لول ساچمه زني  ته پرکالیبر ۱۲  به شماره سالح  ۳۹۲۲۲۲ و شماره مجوز حمل   
۱۹۴۹۰۲۱ متعلق به شاهرخ فرشادي  فرزند عبدالغفار که به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابي شده از طریق مزایده 
به فروش مي رسد. مزایده از ساعت ۹ تا ۱۲ مورخ ۹۹/۹/۵ روز چهارشنبه  در محل اداره ثبت اسناد و امالک 
الرستان از مبلغ ارزیابي آغاز و به باالترین  قیمت پیشنهادي نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده 
مصادف با تعطیل رسمي غیر مترقبه  گردد،  مزایده روز اداري بعد از تعطیلي  در همان محل و ساعت انجام 

مي شود و حقوق دولتي و حق مزایده طبق مقررات وصول  خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان - شمسعلي اسکندري                    م/الف/۶۵۳
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پاقلعه شهر الر وضعیت  بافت فرسوده محله 
نامطلوبی دارد.

از  پاقلعه  محله  الرستان،  میالد  گزارش  به 
می  محسوب  الر  شهر  محالت  ترین  قدیمی 
شود. این محله در دامنه کوه قلعه اژدهاپیکر 
و  جهرم  سمت  از  که  مهمانانی  و  دارد  قرار 
نخستین  شوند،  می  الر  شهر  وارد  شیراز 
گیرد،  می  قرار  آنان  روی  پیش  که  خیابانی 

خیابان فاطمیه است.

خانه  زنان  شدن  بیمه  شرایط  و  نحوه  درباره 
دار در سازمان تأمین اجتماعی بیشتر بدانید.

تا   ۱۸ سنی  فاصل  حد  در  دار  خانه  زنان 
تامین  سازمان  شعب  به  می توانند  سال   ۵۰

اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه کنند.
سازمان تامین اجتماعی، سه سطح از تعهدات 
گرفته  درنظر  دار  خانه  زنان  برای  را  بیمه ای 
بیمه  حق  پرداخت  نرخ  با  اول  نوع  است، 
و  بازنشستگی  شامل  تنها  و  است  ۱۴درصد 
فوت بعد از بازنشستگی می شود. نوع دوم نرخ 
شامل  و  است  درصد   ۱۶ بیمه  حق  پرداخت 
بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی 
می باشد و نوع سوم با نرخ پرداخت حق بیمه 
۲۰ شامل تعهدات بازنشستگی، فوت و از کار 
مورد  نرخ های  از  و ۲ درصد  افتادگی می شود 

اشاره در تعهد دولت است.
سرپرست  زنان  بیمه  حق  پرداخت  مبنای 
مصوب  دستمزد  »حداقل  اساس  بر  خانوار 
در  است؛  جاری  سال  در  کار«  عالی  شورای 

سال  در  که  است  ای  پدیده  جمعیت،  پیری 
در  کشورهای  در  را  هایی  نگرانی  اخیر  های 
حال توسعه به دنبال داشته است. پیش بینی 
های انجام گرفته نشان می دهد که ایران پس 
از امارات و بحرین، سومین کشور جهان از نظر 
سرعت پیری جمعیت بوده است.بر پایه تعریف 
W( هر فرد باالي   HO(، سازمان جهانی بهداشت

۶۰سال سالمند تلقی می شود.
از  بیش  ایران  در حال حاضر جمعیت سالمند 
درصد  هشت  حدود  یعنی  نفر  میلیون  هفت 
کنونی  فرایند  ادامه  است.با  کشور  جمعیت 
کاهش نرخ رشد جمعیت، تا ۳۰ سال آینده ۲۵ 
قرار  سالمندی  سن  در  کشور  جمعیت  درصد 
گرفته و با سونامی پیرسالی مواجه خواهیم شد.

یک  ایران،  جمعیت  سالمندی  بعد  سال   ۳۰
است  الزم  و  بود  خواهد  جدی  و  بزرگ  بحران 
آمده  وجود  به  شرایط  برای  اکنون  هم  از  که 
مواردی  از  شود.یکی  انجام  درست  برنامه ریزی 
از  برای سالمندان ما  اکنون و در آینده  که هم 
کیفیت  موضوع  است  برخوردار  باالیی  اهمیت 
های  عرصه  در  سالمند  اثربخشی  و  زندگی 
مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی می باشد.با 
افزایش جمعیت  سالمندان، شیوع ناتوانی های 
جسمی نیز در حال افزایش می باشد که قطعا 
سیستم های مراقبتی و بهداشتی را تحت فشار 

مادی قابل توجهی قرار خواهد داد.
 ، سالمندان  در  ناتوانی  علل  مهمترین  از  یکی 

بیماری  بروز  افزایش  و  فقرات(  ستون  و  لگن 
های همچون آرتروز و پوکی استخوان شده که 
فیزیوتراپی می تواند به نحو موثری از بروز این 
عوارض  بروز،   در صورت  و  پیشگیری  مشکالت 
را کاهش دهد.بیشترین مهارتی که یک  آن ها 
متخصص فیزیوتراپ، برای سالمندان به خدمت 
می گیرد، انجام ارزیابی صحیح و دقیق مشکالت 
فیزیکی  است که فرد از آن رنج می برد و سپس 
توضیحی درباره وضعیت موجود ارائه می  شود و 

برنامه درمانی خاصی ارائه خواهد شد.
کارها  انجام  روش  تغییر  شامل  ها  برنامه  اکثر 
ارائه ورزشی منظم است. بهبود  بیمار و  توسط 
وضعیت تعادل ، قدرت و توان حرکتی اغلب جزء 

اهداف اصلی هستند.
فیزیوتراپیست،   یک  های  توصیه  و  ها  ورزش 

راه های اصلی جلوگیری و هم چنین درمان  از 
در  حرکتی  عملکرد  بهبود  و  رشد  جهت  موثر 
سالمندان می باشد.اگر بیمار و سالمند درد  نیز 
داشته باشد، ورزش، ماساژ، درمان  های گرما دهی 
و سرما دهی، دستگاه تنس و الکتروتراپی، طب 
سوزنی خشک و آب درمانی در استخر نیز  توسط 
فیزیوتراپیست در جهت درمان درد سالمند ارائه 
توصیه   فیزیوتراپیست  شد.همچنین  خواهد 
استفاده صحیح  و  رفتن  راه  اصالح  جهت  هایی 
از وسایل کمکی مثل عصا یا چوب زیر بغل می 
کند.امید است که با توجه به شیوع سالمندی در 
اینده، توجه بیشتری به توانبخشی و فیزیوتراپی 
سالمندان شود تا بسیاری از مشکالت سالمندان 

کاهش یابد.
عارف زارع- فیزیوتراپیست اداره بهزیستی

هرکسی به شیوه  مخصوص  به خودش خوشحالی را تجربه 
می کند ولی پیشنهادهایی عمومی وجود دارند که می توانند 

به شما در این  زمینه کمک کنند.
پژوهشگران دانشگاهی در لندن می گویند، افراد خوشحال، 
با  قدرت و تناسب بدنی بیشتری دارند. آن ها در تحقیقی 
شرکت ۱۹۹مرد و زن باالی ۶۰سال، ارتباط بین تفکر مثبت 
و تندرستی را بررسی کردند و متوجه شدند افراد ناراضی و 
فیزیکی  فعالیت های  از دیگران در  بیشتر  ناراحت، سه برابر 
مشکل داشتند. گرچه هرکسی به شیوه  مخصوص  به خودش 
عمومی  پیشنهادهایی  ولی  می کند  تجربه  را  خوشحالی 
وجود دارند که می توانند به شما در این  زمینه کمک کنند.

به روز باشید
اقوام تان  با  می توانید  مجازی  چندشبکه  در  شدن  عضو  با 
بیشتر در ارتباط باشید، دوستان تازه پیدا کنید و درجریان 
اتفاقات روز قرار بگیرید. موسیقی هم روی ُخلق و حافظه تان 
که  باشد  جالب  برای تان  شاید  می گذارد.  مثبت  تاثیر 
گوش دادن به موسیقی، یکی از شیوه های درمانی برای افراد 

مبتال به اختالل شناختی دمانس )زوال عقل( است.
در  دیگران  از  بیشتر  سه برابر  ناراحت،  و  ناراضی  افراد   

فعالیت های فیزیکی مشکل داشتند.
آراسته باشید

موقع  دارید.  بهتری  احساس  باشد،  مرتب  ظاهرتان  وقتی 

منظور  به  پیش،  سال  چند  فاطمیه  خیابان 
کاهش بار ترافیکی خیابان مدرس شمالی از 

وسط بافت تاریخی محله پاقلعه احداث شد.
مکان  این  در  زیادی  جمعیت  زمان  آن  در 
ساکن بود که پس از احداث شهرک بعثت در 
ورودی الر، بخش قابل توجهی از جمعیت این 

محله به شهرک جدیدالتاسیس منتقل شد.
تاریخی  بافت  دارای  که  شهر  از  قسمت  این 
بود، با خالی شدن جمعیت از این منطقه، به 
تبدیل  فرسوده  بافت  به  تاریخی  بافت  تدریج 
شد. امروز قسمت زیادی از این بخش از شهر 

به تلی از خاک تبدیل شده است.
با توجه به اینکه این بافت فرسوده در ورودی 
شهر الر و در جوار حرم امامزاده میرعلی بن 
با  بایست  می  است،  شده  واقع  الحسین)ع( 
به  نسبت  فرسوده،  و  تاریخی  بافت  تفکیک 
مکان  این  زیباسازی  و  تخریب  مرمت،  احیاء، 

مبادرت ورزید.
بازآفرینی  ستاد  مسووالن  رود  می  انتظار 
اسالمی  شورای  الر،  شهرداری  از  اعم  شهری 
فرمانداری،  شهرسازی،  و  راه  کل  اداره  شهر، 
میراث فرهنگی، اوقاف و امور خیریه و سایرین 
نسبت به رسیدگی به بافت تاریخی و فرسوده 

شهر الر برنامه ریزی عملی داشته باشند.

سال جاری با توجه به حداقل دستمزد مصوب 
نرخ  یعنی  اول  مدل  برای  کار  عالی  شورای 
پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده ۱۲ درصد، 
مبلغ ماهانه ۲۳۰ هزار تومان، برای مدل دوم 
یعنی نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد، مبلغ 
ماهانه ۲۶۷ هزار تومان و برای مدل سوم یعنی 
نرخ پرداخت حق بیمه ۱۸ درصد، مبلغ ماهانه 

۳۴۳ هزار تومان پرداخت می کنند.
ضمنا چنانچه متقاضیان در تاریخ ارائه تقاضا 
داشته  سن  اشاره  مورد  سنی  سقف  از  باالتر 
دارای  مازاد سنی  باشند درصورتی که معادل 
سابقه پرداخت حق بیمه باشند تقاضای بیمه 
قابل  مقرر  احراز سایر شرایط  آنان در صورت 

پذیرش خواهد بود.
بوده و  برای هر سال متغیر  این مبالغ  البته 
بر اساس حداقل دستمزد  چنانچه گفته شد 
معین  سال  هر  در  کار  عالی  شورای  مصوب 

می شود.
خبرنگاران جوان

کافی  تحرک   . باشد  می  تحرک  دادن  از دست 
برای استقالل عملکردی ، کاهش زمین خوردن 

و کیفیت زندگی ضروری می باشد.
زمین خوردن یکي از شایع ترین و جدي ترین 
زمین  علل  است.  سالمندي  دوران  مشکالت 
فاکتورهاي  دسته  دو  به  مسن  افراد  در  خوردن 
اسـت.  شـده  بندي  تقسیم  بیروني  و  دروني 
اسکلتي- مشکالت  شامل  دروني  فاکتورهاي 

عضالني، مـشکالت روحي- رواني، بیماري هاي 
و  عـصبي  سیستم  هاي  بیماري  اي،  زمینه 
باشـد.  مي  سن  افزایش  از  ناشي  هاي  ناتواني 
فـاکتورهـاي بیرونـي شامل مشکالت محیطي 
منطقـه  بـه  مربـوط  توانـد  مـي  کـه  است 
خطـرات  و  مـسکوني  منزل  شکل  سکونت، 
موارد،  غالب  در  باشد.  لغزیدن  مثل  محیطي 
زمین خوردن  باعث  عوامل  این  از  اي  مجموعه 
خوردن  زمین  از  ناشي  پیامدهاي  شوند.  مي 
تحت  را  آنان  خود  زندگي  تنها  نه  سالمندان، 
تأثیر قرار مي دهد و منجر به عوارضي از جمله 
ترس از افتادن مجـدد، محدودیت در فعالیتها، 
انزواي اجتماعي، افزایش وابـستگي بـه دیگران 
تأثیرات  بلکه  شود،  مي  اقتصادي  مشکالت  و 
بهداشتي-  هاي  سیستم  روي  بـر  نیز  مهمي 

درماني و اقتصادي جامعه مي گذارد.
اسکلتي- مشکالت  و  عضالنی  قدرت  کاهش 

عضالني در افراد سالمند، سبب احتمال آسیب 
پذیری این افراد )مثل زمین خوردن و شکستگی 

خانه،  از  رفتن  بیرون 
ضدآفتاب  کرم 
بزنید. با مشورت 
پزشک، کرم های 
به  را  ضدچروک 

از  مراقبت  برنامه 
اضافه  پوست تان 
به اندازه  کنید. 
بنوشید..  آب  کافی 
موی  مدل  یک 
موی  رنگ  یا  تازه 

پوست  با  متناسب 
می تواند  صورت تان 
حال وهوای تان  و  چهره 

را حسابی عوض کند.
یاد  تازه  چیز  یک  روز  هر 

بگیرید
نگه داشتن  هوشیار  هیچ برای  مغز، 

راهی بهتر از یادگیری نیست. بسته به عالقه تان، یادگرفتن 
یک زبان، نواختن یک ساز یا یک ورزش جدید را در برنامه تان 
بگنجانید. اگر این پیشنهادها با شرایط شما سازگار نیست 
می توانید خیلی ساده با تغییرات کوچک در زندگی روزمره 

از فایده آموختن بهره ببرید. مثال غذاها و 
دسرهای جدید درست کنید یا به جای مسیرهای رفت وآمد 
ثابت  تحقیقات  کنید.  امتحان  را  تازه  راه های  همیشگی، 
کرده اند تغییردادن الگوهای ثابت و تکراری، حافظه را بهبود 

می دهد.
روزنامه خراسان/ نویسنده : الهه توانا-روزنامه نگار

پیشنهادهایی ساده برای شادبودن

وضعیت نامناسب بافت فرسوده محله پاقلعه الر

شرایط بیمه شدن زنان سرپرست خانوار
 در سازمان تامین اجتماعی

سونامی سالمندی در آینده و نقش فیزیوتراپیست ها در این موضوع حساس

 مصرف
درست

 کشتی
جنگی

 میل به
خواستن

راز بلندمرتبه  اثری از
ژول ورن

 اهل خرم
اباد

از فلرات خاندان کره خاکی نفرت

 فشرده
شدن

 از بیماری
ها

گدای سمج زیبا

 کشته در
راه خدا

هر چیز کم

طول عمر  دارای
رطوبت

مادر لبنیات
شکننده

 از آفات
درختان

 اثر
سوختگی

حرفه

 همراه
شلوار

 مترسک
 به زبان
الری

پادشاه بزرگوار

 نامی
پسرانه

 نام قدیم
بوشهر

لون برقرار  از اشکال
دارو

 آشیانه
پرنده

 ظرف
آبخوری

محل ورود

شما فرنگی ذرت پخته

طبق روز اما و لیکن

 نوعی
 گلوله
جنگی

 کبوتر
صحرایی

از حشرات

مرغ حق

پرخاشگر

واحد دارو

تلخ تازی خون بها  شهر صنعتی
ایران

ابله مقابل شر طالیی

شبیه هم  در رگ ها
جاریست

 جنس
خشن

کرشمه

 مساوی
عامیانه

آهنگ هم سایه

واحد سطح  ویتامین
لیمو

 هذیان
گفتن الری

 طرف چپ
لشکر

قنات

جوی آب مروارید

 باالرفتن

الری ا  محفظه
 شیشه ای

ماهی
ر  راه رفتن

نظامی ب خنده رو م یاری پ چریک

 در حال
مرگ  اثر احمدرضا

تخشید
 همراه

 عروس و
داماد

ت ک ا ژ  تن پوش
زمستانی ش و د ق ا س

ستون دین

ا و  تعجب
خانم ها ه ن ا خ د ص ر

سرای نجوم

میمون نیش دریل

ل ا ب عضو پرواز م ش ی  سنگ سبز
قیمتی ه ت م

کوی وبرزن
حرکت باد

گونه ر و ب ا شرف م و ه ی  ارض موعود
اسرائیل

 در آغوش
گرفتن

 پارچه
فروشی

ل ی ز ا ز ع  فرشته رانده
شده ز ا ز ب

صدای

پ و ی م نزدیک بین ن ا ش ی ا  سوم شخص
جمع

بازداشتن

 تابلوی
 مشهور
کازانا

م ن رطوبت کم ل ا و آبزی بزرگ ع ن م
 کشوری
وحشیعربی

س  محل شست و

شوی خودرو ه د آبادی ق ا ق ش  دشمنی
ورزیدن

 سوغات
الرستان

خادم معبد
موافق

ا ک  ویتامین
انعقاد د ک  پیش شماره

تلفن ی ط ق س م
رمق آخر

مکان

ی ا ن لوله تنفسی ا ج مرغ می رود ر م ا فرمان

چسبنده
هوس باردار گهواره

ه ر ا و ه ا م
قمر مصنوعی

ج ز ل
بلندی

د و از بت ها ی ن از سازها ه ا ن گ ُجرم

نقشه فرنگی آب منجمد از گل ها

س ا م ا  برآمدگی و
تورم ی د و و ا د

ت ش پ ر ا خ جوجه تیغی ج ن ر درد و الم

پاسخ جدول شماره  ۱583 طراح:هادی شاکرپور

با  ژول ورن  یعني  معروف  و  مشهور  نویسنده  به  مي پردازیم  اینجا  در 
ژانر  مي کنیم:  اشاره  ایشان  برجسته  آثار  از  یکي  به  جدول  این  حل 
داستان هاي علمي تخیلي به قلم این نویسنده در خاطرمان جرقه مي 
نانت  به ژول ورن در سال ۱۸۲۸ در شهر  گابریل ورن ملقب  زند. ژول 
فرانسه به دنیا آمد. عمده شهرت وي به دلیل نگارش کتابهاي علمي 
تخیلي است. بسیاري منتقدان و بزرگان ادبیات جهان از وي به عنوان 
پدر ادبیات علمي - تخیلي یاد مي کنند. وي در ابتدا کار خود را با 
نوشتن کتابهایي در ژانر درام آغاز کرد و بعدها به توصیه خانواده اش 
دست از نگارش این نوع کتابها برداشت! بعد از آشنایي با الکساندر دوما 
به نگارش نمایشنامه »پوشال هاي بر باد رفته« وي مورد پسند دوماي 
پدر قرار مي گیرد و به روي صحنه مي رود. ژول ورن در سال ۱۸۶۲ با 
ناشري به نام پیر ژول اتزل قرارداد فروش کتاب نامدار خود را امضا نمود 
باالخره ژول ورن دریافت که استعداد او در داستان نویسي است و ابتدا 
فرانسه و در اندک زماني پس از آن تمام دنیا از وجود این نویسنده 

آگاه شدند وي در سال ۱۹۰۵ دار فاني را وداع گفت.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي تحدید حدود اختصاصي موضوع ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۱۰۱۱۰۰۰۸۶۸ مورخه ۹۹/۰۶/۱۳ هیأت اول - موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
تصرفات  ملک الرستان  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  فاقد سند  و ساختمان هاي  اراضي  ثبتي 
اوز  در  از  مالکانه بالمعارض متقاضي خانم ربیعه بخشي زاده فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه ۱۱۴ صادره 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸۰ متر مربع پالک ۱۹ فرعي از ۱۰۱۶۸ اصلي مفروز  و مجزا شده از 
پالک ۱۰۱۶۸  اصلي  قطعه ۴ واقع در بخش ۱۸ فارس اوز محرز گردیده با عنایت به این که تحدید حدود 
تحدید حدود   آگهی  انتشار  نامبرده  که درخواست  تقاضای  نیامده حسب   به عمل  تاکنون  پالک ۱۰۱۶۸ 
اختصاصي نموده وقت تحدید حدود  روز شنبه مورخه ۹۹/۹/۱۵ تعیین و عملیات تحدید از ساعت ۸ صبح 
در محل  به عمل خواهد آمد لذا از متقاضي و کلیه مجاورین طبق ماده ۱۴ 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 ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ 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 
انقضاي مدت  بدیهي است در صورت  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایي  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۸/۲۱

شمسعلي اسکندري - رئیس  ثبت اسناد و امالک الرستان
 م/الف/۶۵۲

رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان علي زینلي فرزند محمد به شرح دادخواست  به کالسه پیوستي از  این شورا  درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد زینلي فرزند عباس  به شناسنامه شماره ۳۰ 
آن  ورثه حین الفوت  و  بدرود گفته  در گراش  دائمي خود  اقامتگاه  در  تاریخ  ۹۹/۴/۱۸  در  از گراش  صادره 

مرحوم - مرحومه عبارتند از:
۱-علي زینلي فرزند محمد  به شماره ملي ۶۵۶۰۰۵۰۰۱۷  صادره از گراش  

۲-مرضیه زینلي فرزند محمد  به شماره ملي ۶۵۶۹۹۵۹۴۴۱  صادره از گراش  
۳-مرجان زینلي فرزند محمد  به شماره ملي ۲۵۰۰۱۲۱۶۰۸  صادره از گراش  فرزندان متوفي

۴-مریم سادگي  فرزند رضا به شماره ملي ۶۵۶۹۸۱۷۶۱۲  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.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش -  صمیمي 

م/الف/۵۳۵
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صف

کودک که بودیم ، یک سال تا حوالی بهار انتظار 
می کشیدیم تا غربت ) گوگلک (. بیاید و برایمان 
اسباب بازی دوران کودکی را بیاورد.  چرخونک 
های چوبی کوچک )  فرفره که ما به ان  فندق. 
می گفتیم (.  که ساعتها و روزها ما را سرگرم 
میساخت .وبا خیاالت و آرزوهای رنگارنگ ماهم 
باآن می چرخیدیم ومی خندیدیم . یادش بخیر 
، درآن هوای خوش بهاری که همه جاسبزوخرم 
میشد ، بهترین تفریح ما عصرها تماشای غربت 
ها بود که در اطراف امامزاده سید ابواحمد ، چند 

خیمه وچادرسیاه برپا می کردند .
 زندگی ساده و ابتدایی وهویتی رازآلود داشتند. 

آنچه که مالحظه می کنید بخشی 
پژوهشی است که توسط خانمها  از 
فاطمه اردیش - لیال فربود در مورد 
ترانه های عروسی رایج  در شهر الر 

نوشته شده است . 
 در مورد پژهشگران این جمالت در 

تحقیق مورد نظر آمده است :
علوم  لیسانس  دارای  اردیش  فاطمه 
اجتماعی با گرایش پژوهشگری است 
که در طول تحصیل دانشگاهی خود 
تحقیق هایی در زمینه های مختلف 
انجام داده و اکنون نیز عضو انجمن 
نویسندگان امام جعفر صادق )ع( الر 

می باشد .
ادبیات  لیسانس  دارای  فربود  لیال 
می باشد و عالقه مند به تحقیق در 
مسایل ادبی شهر الر و اکنون عضو 
انجمن نویسندگان امام جعفر صادق 

)ع( الر می باشد .
نوشته مذبور به تفصیل به واسونک 
عروسی  مراسم  از  مرحله  هر  های 
تحت  را  آنها  و  است  کرده  توجه 
است  نموده  تقسم  گوناگون  عناوین 
تحقیق  این  از  زیر قسمتی  . بخش 

است : 
ِکشُت  َقعَل  پِِش  َِقعَل،  پَس   )۱

کارُِذرَِت
َقُد باالی شازَد دوماد چوِن تَخَت ی 

ِ نََمِک
 Pase qala ,pešeqala kešto kaār
zorat

 Qado bālāy šāzda dumā čone
taxtay namake

فارسی: پشت قلعه وجلوی قلعه زیر 
ِکشت ذرت است

سروکار داشتند . معامله خرید و فروش االغ هم 
با  هایشان  زن    . بود  آنها  مخصوص  دادوستد 
) خون  وبه روش سنتی عمل حجامت  شیشه 
گیری ( انجام می دادند . کلمه ای معمولی هم 
بوده  آن حساس  به  نسبت  طایفه  این  که  بود 
حدود  درایران  ها  غربت   . میشدند  عصبانی  و 
آنان.  به  ودر خراسان  دارند  گوناگون  نام  بیست 
قرشمال. گویند . در عراق غربت اطالق میشود 
خاصی  ازدواج  وآداب  ورقص  وزبان  موسیقی   .
دارند وگویا ریشه اصلی آنان هندی است .  تحت 
تاثیر این طایفه ، اصطالحا ت وعباراتی هم وارد 
فرهنگ بومی ما شده است مانند عبارت )  یورد 
گوگلک (  که به اوضاع آشفته ودرهم برهم گفته 
میشود  ویا عبارات  )  شر گوگلک. (. و) شیشه 
گوگلک (  چون در همگام حجامت اگر شیشه 
حجامت می شکست ، رسوایی راه می انداختند 
المثل  ضرب  عنوان  به  درجویم  هم  عبارتی    .
وجودداشت بدین مضمون که از غربتی حالش را 
پرسیدند گفت :  خداراشکر.  لتفکی  ، زنکی. ، 
وخرکی دارم   یعنی چادری ) لتف (  وهمسری 
واالغی دارم . برخی زنان غربت ، روبنده ونقابی 
به صورت داشتند که درجویم به آنان. )  لکه لو 
(. می گفتند. ضمنا اکثر غربت ها که درودگری 
وصنعتگری بلد بودند از طایفه ) فیوج ( بودند .

نویسنده: حاج غالمرضا الری

خو َمه پَناِه ُدواریای کوچی رََسنا. اَتِِک سایه اُنُک ُدوار ِخشتی 
و ِگلی ، از بوِء َخش کاهگل جون تازْمِگرِت. باد گرما جا و جا 
َشکه و نسیمی اُنُک َشه صورتُش اَزَت. از لوِء ُدواریا ،  َقدوبَراِء 
بلند َچنتا َفسیل با گوشواریای ِطالِء  پَنِگیای َخرَُکش  پیدا 
اَند. پِشیای سوز و بلند با نوازش باد رَخص ُشواَکه و َصداِء 

وشاهزاده  پیچیده  خوشی  بهار  بوی 
داماد

از در وارد می شود چه جوان سرحال 
وخوشحالی است .

۴( اَما اَلوا ُمَخ اَلوای تِِک تاس 
 اَما ُدت مُ  ِگرِت از بَنَدراَباس

Ama alvā moxa alvāy teke tās
 Amā dot mo geret az
bandarabbās

فارسی:ما حلوای درون کاسه را خوردیم 
ودختراز بندرعباس گرفتیم

۵( دُُکِن َکلَّباس بُلُبلو ُش اِ ُخروسو ُو 
ِ ُمرغو ، َکفَترو ُش ا

بُلُبل ُمشاتو  تَلَبو  بَرو دا کوچی  وَخِت 
اَرزو َو َدبو

بُلُبل  ببی  َخیلی  وا  َل  َم  اَِی  بِچی 
ُمشاتو اَز ُخم بِِخلی

بی  َچکلَِک  تَلَبو  کوچی  دا  بَرو  وَخِت 
ِر َشلَبو بی پُ

 Dokone kalbbaās bolbolu šoe

ورختخواب  درچادرشان یک مشت دیگ وظرف 
مردان خالکوبی شده وبچه های لخت بیش نبود 
. صنعتگر بودند و ابزار کار خراطی  ،  آهنگری   ،   
وچلنگری داشتند . فرفره ونرد  /   غربال والک /   
دسته بیل. /  دایره زنگی ) دف (  /  سه پایه /  
انبر. /  تیشه /  چووه ) تیر نان پزی (. /   داس 
/  قندچین  /  روروک چوبی. /  تش کش /  میخ 
طویله ونظایر آن را می ساختند وخانه به خانه 
وکوچه به کوچه برده ومی فروختند  و معموال 
با جنس و خوراکی معاوضه می کردند . تقریبا 
همه اهالی محل برای تعمیر ویا ساخت ابزار کار 
و کشاورزی ونیز تیز کردن چاقو با این جماعت 

قدوباالی شازده داماد مانند تکه ای از 
نمک است. 

با  اُدای  لَشت  اَما  َگپ  ِمرِِسرَی   )۲
شاغنی

دوماد  شاَز  وابوا  شاد  ِک  بُُخوی  ِک 
نازنین

 Mereseray gape ama lašt odāy bā
šāqani

 Ke boxoy ke šād vābu šaza dumād
nāzanin

فارسی: درحیاط بزرگ خانه ما   نخل 
کسی  چه  نشسته  وشاهانی  لَشت 
بخورد وشاد شود شازده داماد نازنین  

۳-ِمرِِسرَی َگِپ اَما ِچ بَهاِر بوَخِش
شاَز دوماد َدر اَجادا ِچ َجوون ِدلخِش

 Mereserāy qape amā če bāhare
buxaše

 Šāza dumād darajādā če javune
  delxaše
فارسی: درحیاط بزرگ خانه ی ما چه 

آروم ِخش ِخُشش اَ ُگش اَرَسی. اَزِِر سابات که رَسی، اَزِر تاق 
کوتاش که ُچِن َکمون اَند ُچُنکویی وَخت ویسا تا َچشیاش 
اَ تاریکی عادت بُکن. بوِء ِدبش چوبیای ُکئَنه تاق شه ُدماغ 
دو  اَ  َسُکنِچِن سنگی  دوتا  با  کیدوِن چوبی  در  تا  دو  اََخه. 
اَلوِء  سیاوسفید  گربه  یک  اَند.  یک  مقابل  اَ  سابات  طرف  
ن ولی َشخوو نَِینُد َچشیای قرمزش  َسُکنچی پَئلو َدر َخِتسُّ
تندتند چوُو  زِِر سابات  از  َشِکه.  بَلشق  بَلَشْق  تاریکی   اَتِِک 
خو َشه  داخل کوِچن تنگ بِس. انگار ُدواریای بلند دو طرف 
کوچی ِسرَه شو یک آئورِْدُسن. اَمده پاش اَتِک گود و تُمبیای 
کوِچن بَلی اَکت.پاش بُری عرق اُشِکرِدُسن، نَئلْینیاش اَ تِک 
اتک  َمکس  گرما  اََکت.از  اََدر  َشزپا  شواَخُه  وپیچ  چرخ  پاش 
خونَیاشو اَنِدن و کوچی خلوت و آروم اَند. َصداِء چرق چرق 
دوچرخه  زَت.  َشَیک  کوچی  سکوت  دوچرخه  چرخ  زنجیر 

تندی رَد بُِئس وچو.
کوچی که تَمون بُئس یک بِرَکی اُژبینا ُدرُس اَ وسط میدونی 

که راه اََمه کوچنیا از هر طرف اَ اَْمِکه وصل اَند.
 خو َشه تَیَتِخ برکه رََسنا. آوو زالل  موج َشزَت. نسیم اُنُکی 

َشه ِسرُه ولو اََخه.
تاَکند. بی بی با چارقد حریر  در چوبِِن خونَشو چار ُگش اَ 
سفید و سنجاق زِِر ِخُرش اَ تک دولُِن تنگ و تاریک اَلو ِگلَیم 

اُداُسن که باد َور َور اُژبِزِن وگرماش نِبو.
موِء اِنوویش برق َشزَت؛ فرق ِسرَش که از مارَِکه واز اُشِکرِدُسن 

ِ؛ وا صورت سرخ و سفیدش و چارَقُدش اَز بس جو اَند ُچِن 
صورت خورشید صبح بُُسن. موش شه دوپنگی ِکرِدُسن َوشه 

دو طرف دوُشش بِِسُسن. 
َچش َورا اُداُسن منتظر رحیم اند،تا َچش َشه رحیم واَکت

از  وابُِئس  سفید  و  سرخ  صورتش  و  اُشِکه  ُگل  َشز  ُگل   
خوشالی خَنْشِکه ُدُدنیای َمصنوِعِن سفید وجوش پیدا بُِئس 

یکی از ُدُدنیاش روَکش ِطالْشِکرِدُسن. 
-- سالم؛ بی بی!!

-- سالم؛ میوه دلُم!!
رحیم اَ پَئلوِء بی بی اَ لوِء ِگلَیم زانوش زَُت شه. بی بی ماچ 

شه پَِشنی دا.
-- باالخره بَبه اَُشئس از َدواخونه  دوُسش قرُصت پیدا بکن . 

 بَسیای قرص از ِکَسش َشه َدر آوو .
-- قربونت ببم! ...پیربِِبش ننه!

-- اُمُگت تا قبل از مدرسه بیارِم... دَِگه اُِچم وامدرسه.
و  پهن  اَسرَتوِء  پر  آرنجش  تا  که  ش  بَسَّ اِنو  َدس  بی  بی   
ُگلدارُش که یک  َجَمه چیت  ِکسه  َشِتِک  اَند،  زمخت طال 

چی َشزتِِک اََدر آوُو َشه َکِف نُِک رحیم نا.
کاغذ  َکف  اَ  بِِنزَه   ُگتی   تَِکه  یک  اُشکه.  واز  ش  َدسُّ رحیم 

ن. َچَنه وابُسُّ

نیره محمودی راد

Xorusu yo morδu kaftaru šo
 Vaxte baru dā kuči tal abu bobol
mošātu arzu vadabu

 Beči ay mala vā xayl i bebi Bobol
mošātu az xom bexel i

 Vaxte baru dā kuči tal abu
 čak lake bibi pore šal abu
فارسی : مغازه کربالیی عباس شیرینی 
بارد  باران می  وقتی   ، دارند  آبنبات  و 
آن  و  شوند  می  خیس  ها  کوچه 
بچه  شود.  می  تر  ارزان  ها  شیرینی 
را  و شیرینی  محله جمع شوید  های 
بارد  می  باران  وقتی  بخرید،  خودم  از 
کفش  و  شوند  می  خیس  ها  کوچه 

مادربزرگ پر از ُشل می شود.
۶( ُدتو اَز َکیُدنی ِدلُش اَ ُخت ُخِت             

 وَخِت َگپ ُب اِس دَِگ ن ُمِن ُخِت
Dodu az kaydoni deloš a xotxote
Vaxte gap boes dega ne monexote

نگران  دل  کوچکی  از  دختر   : فارسی 

است و وقتی بزرگ 
شد دیگر مال تو نیست.

۷( َفسیِل َسیِدنی با درویشالی 
ِدِل پُر َدرِد َمن َکی میِش خالی ؟

Fasi le saydeni bā dar v išāl i
 Dele por darde man kay miše
xāl i

و  سیدنی  های  نخل  فارسی: 
درویشانی دل دردمند من کی از غم 

آزاد می شود؟ 
۸( َدِر خونَی اَما لوَل َو لوَل                         

ِک اَر ِک رََدبو بُُخی ُگلوَل
Dare xonay amā lula va lula
Ke ar ke radabu boxoy golula

فارسی : در خانه ی ما لوله به لوله 
گلوله  است که هر کس عبور کند 

بخورد.
۹( َدِر خونَی اَما ُستوِن پیِچ                          

ِک اَر ِک رََدبو ِسرَش اَ گیِچ
Dare xunay amā sotune piče
Ke ar ke radabu seraš a giče

پیچ  ما ستون  : در خانه ی  فارسی 
آنجا عبور  از  دار است که هر کس 

می کند سرش گیج می رود.
۱۰( َدِر خونَی اَما نََمِک تَُورَز

اِلئی کور بوبو آدِم اَرَز
 Dare xonay amā namake
tovarza
Elaei kur bubu ādame arza

 ، است  نمک  ما  خونه  در   : فارسی 
الهی آدم هرزه کور بشود. 

ادامه دارد

كرونابنیزه )بنزه(

یادی از غربت ها.  ) گو گلک  یا لکه لو (

ترانه های محلی در عروسی های شهر الر )1(

رفتارِه َو خیز وارُو بِدا ُخْنَگلو گِ
رِت َمَسن خارِه سیا ببو کرونا اُژگِ

ِسرَش اََدرد چوِن شیشه َتوِّ داغ اُِشه
اَگو َتهوُّع اُِم َدم َدْم اََبرا دارِه

نِه آو اَخوي و نِه نو مثل الشه اي ُمردِه
َپتو َشدورِه َنفس ُبر ُبدِه َکته زارِه

اَدکترَم که ِچدِه قرص و شربتش اُم ِسه
اَبوم َدْولو َخِطه ُکنگ و ُکنگ اُژبارِه

اَخونه اِسي قرنطینه تا 2 هفته که َبعد
اِشاال پاك بِبو سینه اي که َغلبارِه

َنفس وسختي اَزِن اِنگا سینه پهلو اُوِشه
کِسي َشه َپهلو نِدا بي کِس و پرستاره

پِدیري شوربا ُدرُْس اُمكِه تا َشسو ُبُبرِم
ُغلومو َنعره ْشزَت مِثل سگ که ِچْت بارِه

هنوز اُمنُِگتِوّسون که ُخنَگلو چوِشه
رِه که تیمارِه؟ َمبِرشت اُشُگتم اُدواگِ

َمه رُّقو ُگْت که بِدا تو ُببو َوسوي داداْت
ُجواب اُژدا اَتِرِسم، زَمونْه َغّدارِه

ُمدا اَکبري هاجر که ُبوو َو بُو بِرََسْن
َشُگت َو تولك و بند اُمنا َتخت بیماره

َمكِس »َفَشم« شوُگش اِّسي بِمثل گوشواره
همیشه ماسك شوبَّسه َدوا ُش َدس بارِه

که دست شوچي زَْت زودْي بریزِن و بُِشرِْن
جدا از َهمدَِگه بِْن که خدا نِگهداره

حساب خیلي  ُببو احتیاط خیلي ُبُكن
که جنس پرخطِر َتْن َچموِش جرّارِه

»فشم« که فاصله و شستشوي دسته و ماسك
ُشُگت َتیاد بو غافل بِبِش، چه غم داره

عَجب زمونه سختي ُبدِه خدا رَحمي
که روز محشِر کبري و آخر کارِه

َقدیمیا شواَُگْت فكر روز بعد مُكن
که هیچكي نادو َهَمي چي اََدس دادارِه

اگر یكي دو سه َدیَقه اَفِكر و ذکر اَُچم
اَبیَنم آنچه ُشُگفته ُدرُسُّ و بي خارِه

َبیاي به محض خدا فكر ُمستمند بَِبم
مساعدت بكنم که خدا مددکاره

خدا به حق امام زمان و آل عبا
بحق پنج رسولي که ُجووِن اَْبرارِه

به حق آن که اََتش چو و سالم اُند اََدر
تو واُکْش اَِتِش کرونا که خیلي َغّداره

به حق حضرت موسي و نوح و بن مریم
به حق خاتم پیغمبرون که ساالره

که جمع وابو بال از تمام خلق اهلل
به حق احمد مرسل علي که َکرّارِه

بحق فاطمه و یازده عزیز بتول
اَُپشِت قاف اُبي، آَفتو، جهان خواره

اقوام  ترین  قدیمی  از  دولخانی  ترک  عشایر 
حضور  سابقه  که  باشند  می  الرستان  ساکن 
آنان در این منطقه به حدود پانصد سال می 
رسد. این عشایر دارای فرهنگ و آداب و رسوم 
خاصی می باشند و این سنت ها در نزد آنان از 
ارزش و احترام و جایگاه خاصی برخوردار می 
باشد. یکی از این آداب یا سنن اجاق می باشد 
که در این بررسی به جایگاه و اهمیت آن در 

میان عشایر می پردازیم.
محل  که  گلی  یا  سنگی  جایگاهی  اجاق، 
برای  و  است  چادر  داخل  در  آتش  افروختن 
پخت و پز، گرما و روشنایی از آن استفاده می 
شود. اجاق،همان سه تکه سنگی که مسلسل 
وار، در چادر عشایر گرد هم چیده می شود و 
از درون آن شعله های زندگی برمی خیزد و  به 
قول استاد محمد بهمن بیگی در کتاب »ایل 
من، بخارای من« عزیزترین بخش چادر تلقی 
می شود و همچو معبدی زیبا در گوشه ای از 

سیه چادر، همواره جاودان می ماند. 
از  نمادی  دولخانی  عشایر  میان  در  اجاق، 
و  سعادت  کانون  روشنایی،  و  گرما  خانواده، 
خیر  دنیا  یک  که  مقدس  واژهای  و  اصالت 
می  به حساب  گنجانده  در خود  را  و خوبی 
پاکی،  صداقت،  اساس   و  پایه  اجاق  آید. 
بودن،مومن  حسادت،خیرخواه  ،عدم  روراستی 

اجاق  دیگر  بود.کارکرد  شفا  نفسشان  و  برکت 
قسم خوردن بر روی آن بود. در میان عشایر 
به اجاق که قسم داده شود رنگ از رخسارها 
به  ها  قلب  و  لرزید  می  ها  دست  پرید،  می 
نماد  خود  اجاق  که  آمد،چرا  درمی  تپش 
راستی و درستی بود. نکته آخر اینکه به قول 
باشد،  روشن  که  »اجاق  دولخانی،  بزرگترهای 

زندگی جاریست.«
رسول احمدلو

در  است.  بوده  استوار   ... و  بودن  بودن،مشاور 
گذشته نو عروسان قبل از ترک خانه ای پدر، 
پیرامون آتش اجاق طواف می کردند و خاکش 
نگهدار  آتشی که سوگندش  بوسیدند.  را می 

پیوندها و پیمان ها بود. 
از  تن  چند  اجاق  دولخانی،  عشایر  میان  در 
که  افرادی  دارند.  تقدس  حالت  هنوز  بزرگان 
به زندگی  را  ،روشنایی و برکت  نور  اوار،  اجاق 
قدمشان  که  افرادی  دادند،  می  هدیه  دیگران 

نگاهی گذرا  به جایگاه اجاق در میان عشایر دولخانی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 -۱۳۹۹۶۰۳۱۱۲۳۵۰۰۰۵۸۷ شماره  راي  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیأت   ۹۹/۰۷/۱۵
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گراش 
ملي  بشماره  فرزند غالمعباس   ابراهیمي  محمود 

۶۵۶۹۹۰۸۳۰۸ صادره از گراش در ششدانگ یک باب 
خانه و زمین متصل به آن به مساحت ۱۳۴۷/۸۰ 
مترمربع پالک فرعي ۱۲۸۴۳ از اصلي۱۰۸۲۷ مفروز 
و مجزي شده از پالک ۹۰۱ فرعي از۱۰۸۲۷ اصلي 
گراش  شهرستان  ۱۸فارس  ۵بخش  درقطعه  واقع 
خریداري مع الواسطه از مالک رسمي احمد خواجه 
اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده  محرز  گراشي 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 
مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق  وصول 
از  مانع  مالکیت  سند  صدور  ضمنا  شد.  خواهد 

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

هدایت اله رحیمي درازي - رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک گراش      م/الف/۵۰۸
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یا سن  باال  دکتر سودابه کاظمی گفت: سن 
معموال  بارداری  زمان  در  مادر  کم  خیلی 
وزن  ۱۶سال،  از  کمتر  و  سال   ۳۵ باالی 
هرگونه  مادر،  شدید  وزنی  کم  یا  باال  خیلی 
فشارخون،  از  اعم  مادر  زمینه ای  بیماری 
مزمن،  کلیوی  یا  کبدی  بیماری  دیابت، 
و  راهی  سر  جفت  گوارشی،  ناراحتی  صرع، 
و  پرخطر  بارداری های  در  موثر  عوامل  از   ...

ناهنجاری های جنینی است.
نازایی  زایمان،  و  زنان  متخصص  و  جراح   
پدیده  یک  کل  بطور  حاملگی  اینکه  بیان  با 
می رود  بشمار  زنان  زندگی  در  فیزیولوژیک 
و  مراقبت  به  نیاز  بارداری ها  گاه  کرد:  اظهار 
جزو  واقع  در  که  دارند  خاص  و  ویژه  توجه 

حاملگی های پرخطر محسوب می شوند.
به  پرخطر  بارداری های  اینکه  بیان  با  وی   
آن دسته از بارداری هایی اطالق می شود که 
شرایطی غیر از شرایط فیزیولوژیک و نرمال 
تصریح  می آید  پیش  بارداری  در  که  است 
کرد: عوامل خطر یا مربوط به مادر، یا جنین 
یا در مجموع شرایط بارداری به نحو مطلوب 

و معمول پیش نمی رود.
با  نازایی  زایمان،  و  زنان  متخصص  و   جراح 
تاکید بر اهمیت انجام غربالگری در بارداری 
بارداری جهت تشخیص  در  غربالگری  گفت: 
و   )۲۱ تریزومی  یا  )منگولی  داون  سندرم 
چند نوع ناهنجاری ژنتیک دیگر بکار می رود.

 اغلب جنین هایی که ناهنجاری کروموزومی 
از  جنینی  دوران  همان  در  دارند  ژنتیکی  و 
بین می روند؛ یعنی خود بخود سقط می شوند 
دفاعی  مکانیسم  یک  بدن  انگار  واقع  در  و 
دارد که نمی گذارد جنین ناهنجار رشد کند 
تا  یک  در  حداکثر  بیایند  بدنیا  اگر  حتی  یا 

دوسالگی فوت می کند.
ناهنجاری هایی  معدود  جزو  داون  سندرم   
است  ممکن  و  می آید  بدنیا  جنین  که  است 
سال های سال زنده بماند و رشد کند، اما با 
طبی  مشکالت  و  ناهنجاری ها  اقسام  و  انواع 
خانواده  برای  مالی  سنگین  بار  هم  که   ... و 
بسیار  روانی  بار  هم  و  دارد  جامعه  نهایتا  و 

شدید برای خانواده.
اقتصادی  و  روانی  بار  برای کاستن   کشور ها 
و  غربالگری  روش  جامعه،  و  خانواده  در 
را  ناهنجاری ها  این  تولد  از  پیش  تشخیص 

علل ریزش موی فصلی چیست؟
ترین  رایج  پاییز  ریزش موی فصلی در فصل 
اتفاق به دلیل تغییر از فصل تابستان می باشد. 
لوازمی که گرما تولید می کنند، قرار گرفتن 
در معرض کلر و آب نمک دار و نور خورشید 
در تابستان، دیگر در فصل پاییز وجود ندارد. 
از طرفی بدون وجود این عوامل آسیب زا باز 
فصلی  ناگهانی  تغییر  دلیل  به  شما  موی  هم 
شوک می شود و ممکن است دچار شکنندگی 
این  محققان  ی  گفته  به  که  گردد  ریزش  و 
و  هوایی  و  آب  تغییرات  دلیل  به  تواند  می 
شما  د  ویتامین  دریافتی  میزان  شدن  کمتر 
از خورشید باشد. با سرد شدن هوا و کاهش 
پاییز  و  تابستان  فصل  اواخر  در  روز  طول 
شده  بیشتر   D ویتامین  دریافت  کمبود  این 
شاخص  تغییر  یابد.  می  افزایش  مو  ریزش  و 
فرابنفش نیز می تواند در ریزش مو در فصل 
پاییز نقش داشته باشد. اگر ریزش موی فصلی 
را تجربه کردید، راه هایی هستند که بتوانید 

دوباره آن را بازیابی کنید.

چگونه ریزش موی فصلی را کاهش دهیم؟
1. رژیم غذایی خود را تغییر دهید

رشد  روی  شدت  به  خورید  می  که  غذایی 
موهای شما موثر است. به عنوان یک قانون، 
بسیار مهم است که یک رژیم غذایی متعادل، 
نه تنها برای سالمت بدن، بلکه برای سالمت 
پوست و مو در پیش بگیرید. اضافه کردن غذا 
بادام،  آووکادو،  مثل  چرب  اسید  حاوی  های 
روغن نارگیل، سالمون و دانه چیا می تواند به 

سالمت مو کمک کند.

لثه شرایطی است که در آن ریشه های  تحلیل 
دندان به خاطر از بین رفتن بافت لثه در معرض 
این شرایط یک  قرار می گیرند.  محیط خارجی 
مشکل عادی در بین افراد بزرگ سال است، اما 
افراد در سنین پایین نیز می توانند به این مشکل 
دچار شوند. هنگامی که لثه ها تحلیل می روند، 
بین  پاکت  نام  به  عمیق  حفره های  یا  شکاف ها 

خط لثه و دندان ها تشکیل می شود.

علت تحلیل لثه
همه دوست دارند لبخندی روشن، زیبا و سالم 
داشته باشند. »تحلیل لثه« یا عقب رفتن لثه ها، 
حرکات لثه های شما به گونه ای است که باعث 
می شود قسمت ریشه دندانهای شما در معرض 
بزرگساالن  در  معموالً  لثه  تحلیل  باشد.  دید 
بروز  افتد. در صورت  اتفاق می  باالی ۴۰ سال 
تحلیل لثه در ظاهر لبخند شما مشکل ایجاد می 
کند و باعث افزایش حساسیت دندان ها به لمس 
و دما می شود. برای جلوگیری از تحلیل لثه ، 
شما باید بهداشت سالم دندان را حفظ کرده و 
برخی روش های خاص زندگی را انتخاب کنید.

جلوگیری از بیماری پریودنتال
کنید.  مراجعه  خود  دندانپزشک  به  مرتباً   -
بیماری پریودنتال یکی از دالیل اصلی بازگشت 
شش  هر   ، معاینات  و  بررسی  برای  است.  لثه 
این  اگر  به دندانپزشک خود مراجعه کنید.  ماه 
کار را انجام نداده اید ، در مورد درمان فلوراید 
تواند  سؤال کنید. مراقبت منظم حرفه ای می 
لثه شما  و  دهان  های  بیماری  از  جلوگیری  به 

کمک کند.
باعث  همه  پالک  و  پریودنتیت   ، لثه  التهاب   -
ایجاد التهاب در لثه شما می شوند و این باعث 
تحلیل لثه می شود. دندانپزشک شما می تواند 
در پیشگیری از این موارد  یا درمان آنها به شما 
شلوغ  یا  نامرتب  دندانهای  داشتن  کند.  کمک 
باعث ایجاد وخیم تر شدن تحلیل لثه می شود 
و ممکن است درمان ارتودنسی را تضمین کند.

- با پریودنتیست )متخصص جراح لثه( مشورت کنید. 
دندانپزشک  که  دارید  دندانپزشکی  مشکل  اگر 
ممکن   ، نیست  آن  رفع  به  قادر  شما  معمولی 
کند.  مراجعه  پریودنتیست  به  را  شما  است 
و  پیشگیری  در  ها  پریودنتیست  متخصص 
درمان بیماری های پریودنتال تخصص دارند و 
ممکن است برای کمک به شما در تحلیل لثه 

بهتر باشد.
- روزانه دو بار مسواک بزنید. صبح که از خواب 
بیدار می شوید و قبل از خواب مسواک بزنید. از 
خمیردندان های حاوی فلوراید استفاده کنید. از 
یک برس مسواک نرم استفاده کنید و از برس 
های سخت استفاده نکنید. خرید مسواک برقی 
را در نظر بگیرید که ممکن است باعث کاهش 
یک  با  زدن  مسواک  به  نسبت  بیشتری  پالک 

مسواک معمولی شود.
سطح  باالی  قسمتهای  و  بیرون   ، داخل  حتماً 
دندانهای خود را مسواک بزنید. زبان خود را نیز 

مسواک بزنید.
  - از تکنیک های مناسب مسواک زدن استفاده 
کنید. یک اشتباه بزرگ که مردم اغلب مرتکب 
دندان  حد  از  بیش  زدن  مسواک   ، شوند  می 
دقیق  صورت  به  زدن  مسواک  است.  هایشان 
به  آسیب  باعث  تواند  می  جلو(  و  )عقب  افقی 
فرسوده کرده  را  دندان  مینای  و  لثه شما شود 
از دندانپزشک خود  و باعث فرسایش لثه شود. 
بخواهید که روش صحیح مسواک زدن را به شما 

می کنند. پیشنهاد 
آزمایشگاهی  تست های  و  سونوگرافی  وی   
عنوان  بیماری  این  تشخیص  راه های  از  را 
شامل   nt سونوگرافی  کرد:  خاطرنشان  و 
است  جنین  گردن  پشت  ضخامت  تعیین 
که در سن بارداری ۱۱ الی ۱۳ هفته انجام 
می شود و سونوگرافی آنومالی اسکن در سن 

بارداری ۱۸ هفته انجام می شود.
شامل  را  آزمایشگاهی  تست های  کاظمی   
تشخیص  روش  و  اسکرینینگ  روش های 
آمنیوسنتز  همان  یا  جفت  از  نمونه برداری 
برشمرد و گفت: سن باال یا سن خیلی کم 
 ۳۵ باالی  معموال  بارداری  زمان  در  مادر 
باال  خیلی  وزن  ۱۶سال،  از  کمتر  و  سال 
بیماری  هرگونه  مادر،  شدید  وزنی  کم  یا 
دیابت،  فشارخون،  از  اعم  مادر  زمینه ای 
صرع،  مزمن،  کلیوی  یا  کبدی  بیماری 
 ... و  راهی  سر  جفت  گوارشی،  ناراحتی 
و  پرخطر  بارداری های  در  موثر  عوامل  از 

ناهنجاری های جنینی است.
شامل  رحمی  مشکالت  شد:  یادآور  وی   
یا  رحمی  میوم  مثل  تناسلی  سیستم 
از  دسته  این  جزو  هم   ... و  چندشاخ  رحم 

بارداری ها محسوب می شوند.
به  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کاظمی   
دارو  یا  دارند  زمینه ای  بیماری  که  مادرانی 
که  مواردی  از  یا هریک  و  مصرف می کنند 
به آن اشاره شد را دارند، حتما قبل از باردار 
با پزشک مشورت کنند و در صورت  شدن 
متخصص  مراقبت  تحت  حتما  شدن  باردار 

زنان و زایمان و یا پریناتولوژیست باشد.
 منبع: ایسنا

که  کنید  استفاده  محصوالتی  از   .2  
رشد مو را افزایش می دهد

رشد  مواد  حاوی  محصوالت  از  استفاده 
دهنده مو که متخصص پوست و مو آنها را 
تایید می کند از ریزش مو جلوگیری کرده 
به  کند.  می  ایجاد  را  ها  آن  جدید  رشد  و 
طور مثال؛ می توانید از شامپوهای مخصوص 
حاوی  که  کنید  استفاده  مو  کردن  ضخیم 
موهای  رشد  توانند  می  که  هستند  موادی 

ضخیم تر و بلندتر را تحریک کنند.
3. موهای خود را کوتاه کنید

زمانی که ریزش مو دارید، آخرین چیزی که 
دلتان می خواهد کوتاه کردن موها است. اگر 
باشد، حتماً  تغییر فصل  دلیل  به  مو  ریزش 

باید یک برنامه کوتاهی مو داشته باشید.
 4. از نرم کننده مناسب استفاده کنید

از  کردن  مراقبت  برای  کلیدی  راه  یک 
موهای خشک، نرم کردن عمیق موهاست. 
گزینه  یک  مو  عمیق  های  کننده  نرم 
هستند  تابستان  فصل  از  بعد  برای  مناسب 
و موها را به صورت عمقی تقویت می کنند 
محیطی  استرس  برابر  در  مو  ساقه  از  و 
است  ممکن  البته  کرد.  خواهند  محافظت 
با این روش ریزش موی فصلی شما به طور 
کامل برطرف نگردد اما استفاده از یک نرم 
کننده عمیق به اندازه یک بار در هفته می 
از  و  کند  تقویت  را  شما  موی  ساقه  تواند 
همچنین  و  کند  جلوگیری  آن  شکنندگی 
می توانید از نرم کننده های ترمیم کننده 

هم استفاده کنید.
5. کم تر موهایتان را حالت دهید

حالت دادن مو مخصوصاً با وجود تغییر فصل 
عاملی برای تخریب موهاست. گرمای حاصل 
از اتوی مو یا بابلیس می تواند به موهایتان 
آسیب وارد کند و آن را مستعد شکنندگی 
اثرات ریزش موی فصلی  کند. برای کاهش 
سعی کنید کم تر از این دستگاه ها استفاده 
کنید. موهای خود را قبل از خواب ببافید یا 
به آن ها بیگودی ببندید تا حالت بگیرند و 
اگر  اما  دهید  انجام  را  کار  این  گرما  بدون 
احساس کردید باز هم شرایط در حال بدتر 
مدتی  برای  که  است  بهتر  هستند،  شدن 
از خیر حالت دادن مو هایتان  به طور کل، 

بگذرید.

نشان دهد.
- سر مسواک خود را با زاویه ۴۵ درجه به سمت 
از ضربه های کوچک  لثه خود خم کنید.  خط 
مالیم  فشار  با  کنید.  استفاده  ای  دایره  لرزشی 
می  واقع  در  شما  مسواک  برس  بزنید.  مسواک 
پالک  تا  برود  شما  لثه  زیر  متر  میلی   ۱ تواند 
هایی که در آنجا گیر کرده اند را از بین ببرید. 
خود  دندانهای  سطوح  سایر  به  حرکت  از  قبل 

حدود ۲۰ ضربه را در یک حالت انجام دهید.
پس از انجام ۲۰ ضربه ، یک حرکت گسترده به 
سمت سطوح نیش دندان های خود انجام دهید 
تا پالک به بیرون منتقل شود. برای تمیز کردن 
سطح نیش دندان های خود یک حرکت افقی به 

عقب و جلو انجام دهید.
همیشه  دارید.  نگه  تمیز  را  خود  مسواک   -
و  بشویید  زدن  از مسواک  بعد  را  مسواک خود 
به صورت قائم آن را نگهدارید. مسواک خود را 
این  ، زیرا  ندارید  در یک ظرف بسته نگه  غالباً 
باکتری ها را برای رشد ترغیب کند.  می تواند 
هر مسواک را جدا نگه دارید. هر ۳-۴ ماه یک 

بار مسواک خود را عوض کنید.
- هر روز دندان های خود را نخ دندان کنید. نخ 
دندان باید با مسواک زدن همراه باشد. نخ دندان 
پالک هایی را که توسط برس مسواک شما تمیز 

نشده ، از بین می برد.

تغییر در سبک زندگی برای جلوگیری از 
تحلیل لثه

تواند  می  دخانیات  استعمال  نکشید.  سیگار   -
عمومی  بهداشتی  مشکالت  از  بسیاری  باعث 
شود. همچنین می تواند مشکالت دندانی زیادی 
برای  است.  ها  لثه  آنها  از  یکی  که  کند  ایجاد 
بهبود سالمتی دهان و دندان خود سعی در قطع 

مصرف سیگار کنید.
- از دندان قروچه کردن خودداری کنید: دندان 
نمی  حتی  شاید  و  است  معمول  امری  قروچه 
دانید که این کار را انجام می دهید، مخصوصاً در 
طول شب. این نه تنها عضالت درگیر در جویدن 
را خسته می کند، بلکه منجر به تحلیل لثه می 
شود. یاد بگیرید که با استفاده از برخی تکنیک 

های ساده، دندان قروچه خود را متوقف کنید:
یک  تا  کنید  مراجعه  خود  دندانپزشک  به   -
محافظ شبانه تهیه کند که از دندان قروچه در 

هنگام خواب جلوگیری کند.
در  را  خود  فک  عضالت  کنید  سعی  آگاهانه   -

طول روز جدا کنید.
- از خوردن کافئین و الکل بخصوص در نزدیکی 

زمان خواب خودداری کنید.
- قبل از خواب استرس خود را با مدیتیشن یا 

یوگا کاهش دهید.
فلزی  لوازم  نکنید.  استفاده  - پیرسینگ دهانی 
که در داخل دهان شما قرار دارد نه تنها باعث 
ایجاد مشکل در دندان شما می شود بلکه بر لثه 
در  تأثیر می گذارد. گیره ی که  نیز  های شما 
سوراخ زبان و لب قرار دارد به طور مکرر به خط 

لثه برخورد می کند.
- اطمینان حاصل کنید که دندانهای مصنوعی 
شما به درستی قرار دارد. تحلیل لثه می تواند 
از  که  ایجاد شود  هایی  دندان مصنوعی  توسط 
دندانهای  در  اگر  نیست.  مناسب  تناسب  نظر 
و  کنید  می  شدن  شل  احساس  شما  مصنوعی 
روی قسمت هایی از لثه شما کشیده می شوند 
های  دندان  تا  کنید  مراجعه  متخصص  به   ،

مصنوعی شما اصالح شود.

عوامل ایجاد کننده بارداری پر خطر  راههای جلوگیری از تحلیل رفتن لثه

چرا پاییز که میاد موهام میریزه ؟

براساس نتایج یک مطالعه که به تازگی منتشر 
با  حتی  بدن  در  ویتامین ها  کمبود  است  شده 
جمله  از  تنفسی  بیماری های  به  ابتال  خطر 

کووید-۱۹ ارتباط دارد.
با وجود اهمیت  پزشکان آمریکایی تاکید دارند 
حفظ  برای  ریزمغذی ها  و  ویتامین ها  مصرف 
 ۹۴« که  می دهد  نشان  آمارها  بدن،  سالمت 
دچار  کشور  این  در  سالمند  افراد  از  درصد« 
در  می گویند:  آنها  هستند.   D ویتامین  کمبود 
 E ویتامین  این گروه سنی سطح  از  ۸۹ درصد 
از استانداردهای توصیه شده پایین تر است و ۴۴ 

درصد نیز دچار کمبود ویتامین A هستند.
به تازگی  که  مطالعه  یک  نتایج  براساس 
بدن  در  ویتامین ها  کمبود  است  شده  منتشر 
از  تنفسی  بیماری های  به  ابتال  خطر  با  حتی 
سطح  افزایش  دارد.  ارتباط  کووید-۱۹  جمله 
ویتامین های A، E و D در بدن از طریق مصرف 
به  فرد  ابتالی  خطر  مکمل ها،  یا  غذایی  مواد 
آنفلوآنزا  جمله  از  ریوی  و  تنفسی  بیماری های 

و کووید-۱۹ را کاهش می دهد.

از  بعضی  گذاریم  می  سن  به  پا  وقتی 
به ضعیف  تدریج شروع  به  بدن  عضوهای 
تنها  نه  شرایط  این  در   ، کنند  می  شدن 
بلکه  دهد  می  رخ  شکستگی  و   درد 
به  برد  می  زمان  خیلی  هم  آن  بازسازی 
عضو  ی  همه  در  مشکالت  علت  همین 
از  یکی  که  شود  می  پخش  بدن  های 
ماهیچه  و  مفاصل  در  درد  رایج  مشکالت 

. هاست 
نسخه طب سنتی با  زانو  غضروف  تقویت 

با دارچین و عسل زانو  تقویت غضروف 
مواداولیه

- یک قاشق چاري خوري عسل ارگانیک
- یک قاشق چاي خوري پودر دارچین

- یک فنجان جو

نتایج بررسی ها نشان می دهد افرادی که میزان 
توصیه شده از این سه ریزمغذی را دریافت کنند 
سرماخوردگی،  آنفلوآنزا،  به  دارد  احتمال  کمتر 
ریه و حتی آسم دچار  انسدادی  بیماری مزمن 
آن  از  حاکی  تحقیقات  نتایج  همچنین  شوند. 
خاص،  طور  به   D ویتامین  مصرف  که  است 
عملکرد سیستم ایمنی را تقویت کرده و کمبود 
این ریزمغذی می تواند عاملی در ابتالی فرد به 

نوع شدید بیماری کووید-۱۹ باشد.
ویتامین های A، E، D و C ریزمغذی به حساب 
می آیند به این مفهوم که برای ادامه حیات، بدن 

به دوز نسبتا پایینی از آنها نیاز دارد.
عامل  یک  عنوان  به  اغلب  ریزمغذی ها  کمبود 
نادیده  بیماری  و  سوءتغذیه  بروز  در  کلیدی 
گرفته می شود و نشان دهنده چالشی دیگر در 

همه گیری بیماری کووید-۱۹ است.
به گفته محققان، تغذیه نقش مهمی در کاهش 
خطر ابتال به چندین عفونت دارد اگرچه چگونگی 
تاثیر آنها در تقویت ایمنی بدن همچنان پیچیده 

است و کامال شناخته شده نیست.

پرتقال طبیعی آب  فنجان  یک   -
آناناس خرد شده - دو فنجان 

بادام شیرین ۸انس   -
- ۸انس آب

تهیه  طرز 
سپس  بپزید  را  جو  دقیقه   ۱۰ ابتدا 

شود. تاخنک  بگذارید 
بعد بقیه مواد اولیه را به آن اضافه کنید.

کن  مخلوط  داخل  را  مواد  این  همه 
آماده  هروقت  و  شود  یکدست  تا  ریخته 

بنوشید. شد 
یکی  را  نوشیدنی  این  از  لیوان  دو  روزانه 

بخورید. را عصر  و دیگری  ناشتا  با 
این درمان را ۱۵ روز ادامه دهید .

نمناک  : منبع 

کمبود این ویتامین
 عامل ابتال به نوع شدید کرونا است

تقویت زانوها، غضروف و رباط ها
 با یک نوشیدنی مخصوص طبیعی

دکتر کسری بهداد با بیان اینکه متاسفانه با 
افزایش شیوع ابتال به کرونا شاهد آسیب های 
پوستی در میان بیماران مبتال به این ویروس 
اولیه  عالئم  بر  عالوه  کنون  تا  افزود:  هستیم 
ویروس کرونا سرفه، تنگی نفس و تب و لرز 
چند عالئم دیگرمانند درد عضالنی، سردرد، 
و  بویایی  حس  دادن  دست  از  و  گلودرد 
چشایی نیز به لیست نشانه های این بیماری 
بیماران  در  تازگی  به  اما  است  شده  اضافه 
مبتال به کرونا  شاهد بروز عالمت های پوستی 

شبیه عالئم سرمازدگی نیز هستیم.
بهداد بیان کرد: عالئمی مانند تورم، قرمزی ، 
خارش و درد  درناحیه انگشتان دست و پای 
افرادی که به علت قرار گیری طوالنی مدت 
در هوای سرد دچار سرمازدگی شده اند بروز 

در این روزهای پر التهاب کرونایی که با تعداد 
روزافزون مبتالیان به کرونا مواجهیم، آگاهی 
اهمیت  تشخیصی  آزمایش های  به  نسبت 
که  آزمایشی  اعتمادترین  قابل  دارد.  زیادی 
مورد  کرونا  تشخیص  برای  حاضر  حال  در 
تشخیص  آزمایش  گیرد،  می  قرار  استفاده 
عفونتی )PCR( است، که نتیجه مثبت آن به 
منفی  نتیجه  اما  است،  ویروس  وجود  معنی 
آن ممکن است ۴۰ درصد خطا داشته باشد.

به  مبتال  فرد  با  اگر  باشید  داشته  یاد  به 
کرونا تماس داشتید، فردای آن روز اقدام به 
آزمایش نکنید، چون خطای آزمایش روز اول 
یک  مدت  به  باید  بنابراین  است  زیاد  بسیار 
هفته صبر کرده و بعد نسبت به انجام آزمایش 

می کند اما در حال حاضر این عالئم دربیماران 
مبتال به کرونا و بدون سابقه قرارگیری درهوای 
سرد بروز کرده است، این همزمانی باعث شده تا 
پزشکان به احتمال ارتباط این عالئم با ویروس 
کووید ۱۹ مشکوک شوند و به آن انگشت کووید 

گویند.
گفت:  فسا  شهرستان  متخصص  پزشک  این 
برخی از پزشکان معتقدند که انگشت کوویدی 
به  که  است  ویروس  کرونا  ازعالمت های  یکی 
علت اثرات میکروآمبولی و به دنبال آن التهاب 
جدار عروق که کرونا ایجاد می کند رخ می دهد 
اما دقیقا معلوم نیست که این ضایعات پوستی 
ویروس  یا  التهابی هستند  واکنش  نتیجه  صرفا 
آنها  پوست  عروق  درونی  پوشش  در  تکثیر  با 
خونی  لخته های  اینکه  یا  می کند  ایجاد  را 

اقدام کنید، اما در این مدت باید ارتباط خود با 
دیگران را به حداقل برسانید.

اگر نسبت به ابتالی خود مشکوک هستید، اما 
پر خطر  و جزو گروه های  ندارید  عالئم شدید 
)یعنی سالمندان، افراد دارای بیماری زمینه ای، 
گروه  سه  این  با  که  کسانی  و  باردار  خانم های 
ارتباط مستقیم دارند( محسوب نمی شوید، الزم 
و  بمانید  خانه  در  بلکه  بدهید،  آزمایش  نیست 

استراحت کنید.
اگر به طور خفیف به بیماری مبتال شدید ۱۰ روز 
بعد از شروع عالمت به شرطی که تمام عالمت ها 
)به جز حس بویایی و چشایی( بدون دارو از بین 
رفته باشد و اگر در بیمارستان بستری شدید، ۲ 
هفته پس از ترخیص از بیمارستان می توانید از 

میکروسکوپی عامل ایجاد آنها هستند.
از بیماران مبتال  این عالئم پوستی برای برخی 
که  است  عالمتی  تنها  حتی  یا  اولین  کرونا  به 
این  دیگر،  بیماران  در  می کند،  بروز  بیماری  از 
است  ممکن  پا  انگشتان  روی  پوستی  عوارض 
همزمان یا حتی چند هفته پس از دچار شدن 
به عالئم شایع تر و وخیم تر   رخ دهد به هر حال 
با  بایست  می  عالئم  این  دیدن  به محض  افراد 

متخصص پوست  خود تماس بگیرند.
این  بیماران  مشکل  تنها  اگر  کرد:  اضافه  وی 
به  نیازی  باشد،  انگشتان  در  پوستی  عارضه 
مراجعه به بخش اورژانس نیست، ولی افرادی که 
فکر می کنند دچار انگشت کووید هستند و دلیل 
موضوع  ندارند،  اضطراری  مراجعه  برای  دیگری 
را از راه دور با پزشکشان در میان بگذارند، بعد 

قرنطینه خارج شوید.
این  هم  بادی  آنتی  یا  سرولوژی  آزمایش  نام 
روزها زیاد به گوش می  خورد، این تست برای 
مطالعات جمعیتی مناسب است و تنها مشخص 
و  یا خیر  گرفته  کرونا  قبال  که کسی  می  کند 
آنتی بادی در بدن فرد موجود هست یا نه. این 
و  دارد  احتمال خطا  تا ۳۰ درصد  آزمایش هم 

باید  بیمار  آیا  که  بگیرد  تصمیم  باید  پزشک 
در خانه بماند یا به بیمارستان مراجعه کند و 

آزمایش کرونا بدهد.

اگر شک دارید که در حال حاضر مبتال به کرونا 
هستید یا خیر، این تست به کارتان نمی آید. 
تشخیص  برای  ریه  اسکن  سی تی  همچنین 
خطرناک  پزشک  تجویز  بدون  و  کرونا  اولیه 
است و ممکن است تا ۴۵ درصد خطا داشته 
وقتی  فقط  هم  تشخیصی  روش  این  باشد. 
احتمال درگیری زیاد ریه است باید انجام شود.

افرادی که عالئم پوستی سرمازدگی دارند آزمایش کرونا دهند

چه زمانی تست کرونا بدهیم؟
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برای  گلدانی  که  می آید  پیش  اوقات  گاهی 
خانه می خریم یا از طرف یک دوست گلدانی 
شاهد خشک  زود  خیلی  اما  می گیریم  هدیه 

شدن گلدان هستیم. چرا؟
گلدان  خرید  و  انتخاب  که  بدانیم  باید  چون 
چه مقدماتي دارد. شما باید با درنظر گرفتن 
این شرایط گلدان مناسب خانه خود را انتخاب 

کنید:
نور خانه تان را بررسي کنید: 

گلدان  نوري  وضعیت  بدانید  دقیقا  باید  شما 
یا  است  جنوبي  پنجره تان  بود.  خواهد  چه 
نور  پنجره  از  روز  در  ساعت  چند  شمالي؟ 
به  ظهر  تا  صبح  نور  اگر  مي کنید؟  دریافت 
اما  خانه وارد شود شرایط نوري خوبي دارید 

نور عصر کم رمق است.
درنظر  را  شهر  هوایي  و  آب  شرایط 

بگیرید: 
بعضي شهرها گرم و خشک اند. بعضي معتدل 
و مرطوب. باید حدودا بدانید شهر و خانه تان 

مرطوب است یا خشک و گرم است یا سرد.
گلفروشي  به  که  است  این  کار  راحت ترین 
بدهد.  گلداني  ما  به  بخواهیم  او  از  و  برویم 
خشک  گیاه  اوقات  خیلي  رویه  همین  با  اما 
مي شود. از قبل سعي کنید درباره گیاهي که 
منطبق بر شرایط خانه شماست تحقیق کنید. 
در اینترنت جست وجو کنید یا یک کتاب در 
این باره داشته باشید و بعد از مطالعه دست به 
خرید بزنید. بعضي از گیاهان به نور کمي نیاز 
دارند و در بدترین شرایط نوري هم مي توانند 
کم  نور  با  هم  گیاهان  از  بعضي  کنند.  رشد 
این  در  تحقیق  و  مطالعه  مي شوند.  خراب 

زمینه به شما کمک زیادي خواهد کرد.
شرایط خودتان را درنظر بگیرید: 

آیا شما مي توانید هر روز به گلدانتان رسیدگي 
کنید؟ یا مي خواهید هفته اي ۲ یا ۳ روز برایش 
وقت بگذارید. گیاهان نیاز به رسیدگي دارند. 
آنها موجودات زنده هستند و توجه کسي که 
مي کنند.  درک  را  مي کند  نگهداري  آنها  از 
آنها  به  رسیدگي  صرف  مي توانید  که  زماني 
با  متناسب  گیاهي  و  بگیرید  درنظر  را  بکنید 

شرایط وقتي خودتان بخرید.
از تجربه اطرافیان استفاده کنید

 ببینید دوستان و آشنایانتان چه گلداني در 
شرایط  است؟  سرحال  گلدانشان  دارند.  خانه 
به  توجه  با  بپرسید.  آنها  از  را  نگهداري اش 
اگر  کنید.  انتخاب  را  گیاهتان  تجربه ها  این 
یک  است  امکان پذیر  قلمه  از  گیاه  آن  تکثیر 
قلمه از همان گل را به خانه تان ببرید. با این 
روش مي توانید از بابت سالمت آن گیاه خاص 

مطمئن باشید.
جوگیر نشوید

چند ماه  براي  را  گلداني  دارید  دوست  اگر   
مغازه هاي  ویترین  دیدن  با  نگه دارید، 
فصول  همه  نشوید.  جوگیر  گل فروشي 
پیدا  رنگارنگ  گل هاي  از  پر  گلدان هایي 
نور  به  گل دار  گیاهان  اغلب  ولي  مي شود 
را  آنها  ندارید  نور کافي  اگر  دارند.  نیاز  کافي 
انتخاب نکنید یا آمادگي زود خشک شدنشان 

را داشته باشید.

داخل  برای  گیاهی  گونه  یک  پالم  اریکا  نخل 
خانه است که معموال در خانه هایی با رطوبت 
شبیه  نخل  این  ظاهر  شود.  می  نگهداری  باال 
ترجیح می دهد  و همچنین  باشد  به چرم می 
بگیرد  قرار  گرم  و  مرطوب  های  محیط  در  که 
گیاه محبوب  به یک  باعث شده  امر  که همین 

خانگی تبدیل شود.
البته مراقبت از این گیاه با کمی چالش همراه 
توانید  نمی  گرفت.  نادیده  را  آن  نباید  و  است 
را داخل گلدان قرار دهید.  این گیاه  به راحتی 

همچنین نباید آن را فراموش کنید. 
و  است  گران  هم  کمی  نسبتا  پالم  اریکا  نخل 
می  خریداری  را  آن  کوچک  انواع  افراد،  بیشتر 
 ۲۵ تا   ۱۵ بین  تقریبا  پالم  اریکا  نخل  کنند. 
به  بلوغ  دوران  در  و  کند  می  رشد  متر  سانتی 
رشد ۱.۵ متر الی ۳.۵ متر می رسد و همچنین 
ادامه  رشدش  به  سال   ۱۰ حدود  تا  تواند  می 
برگ  و  شاخ  باید  نیز  یکبار  وقت  چند  دهد. 

اضافی آن را ببرید تا آسیب وارد نشود. 
شکل ظاهری نخل اریکا

که  است  سبز   _ ای  نقره  نخل  یک  پای  اریکا 
این  باشد.  و ساقه های چرمی می  برگ  دارای 
و  شده  ضخیم  توانند  می  ها  ساقه  و  ها  برگ 
انبوه برسند. این دسته های برگ هر  به تعداد 
کدام حدود ۶ الی ۸ عدد برگ دارند که رو به 
باال منحنی شده اند و شکل پروانه ای به خود 

گرفته اند.
عدد   ۱۱۰ تا   ۹۰ حدود  گیاه  این  های  برگ 
هرچقدر  دارند.  هفت  شکل  که  دارد  کاسبرگ 
بامبو  پالم  به  باشد، بیشتر  بالغ تر  این گیاه  که 

شبیه می شود.
نام های مختلفی برای این گیاه مثل گیاه پروانه 
ای، پالم بامبو، نیشکر طالیی یا پالم ساده وجود 

دارد. 
روش ها و اصول نگهداری و پرورش نخل 

پالم اریکا
آب دادن

اریکا پالم را باید تا جایی آب داد که خاک آن 
مرطوب باشد اما نباید خاک آن در آب غوطه ور 
شود. بهتر است که میزان آب دادن را آزمون و 
خطا کنید. روزانه گیاه خود را بررسی کنید تا 

بیش از حد خشک نشود.
مراقب باشید که خاک مرطوب باشد، نه این که 
بیش از حد آب در آن جمع شود و در طول ماه 
های خنک تر زمستان باید اجازه دهید که بین 

هربار آب دادن، خاک خشک شود.
بهتر رشد می کنند  پالم در گلدان هایی  اریکا 
که خودشان رطوبت دارند و می توانند خاک را 
برطرف  را  پالم  اریکا  نیاز  و  دارند  نگه  مرطوب 

کنند.
نور

اریکا  از  مراقبت  فاکتورهای  ترین  مهم  از  یکی 
پالم ، این است که آن را در برابر نور مناسب قرار 
مناسبی  عملکرد  نور  برابر  در  پالم  اریکا  دهید. 

کنید و داخل آن را به خوبی تمیز کنید.
با  زیرگلدانی  یا  داخل یک سینی  را  آن  سپس 
به  ها  سنگریزه  این  دهید.  قرار  سنگریزه  کمی 
زهکشی خاک کمک می کنند و سینی هم باید 
به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند گلدان را به 
خوبی نگه دارد. تقریبا دو سوم گلدان را با آب 
پر کنید. تا جایی به این گیاه آب بدهید که از 
نقاط زهکشی آن، آب بیرون بزند. در ماه های 
بهار و تابستان خاک را مرطوب نگه دارید و در 
ماه های پاییز و زمستان، اجازه دهید که خاک 
 ، اضافه کردن آب  از  قبل  و  کمی خشک شود 

کمی آن را لمس کنید.
کود گیاهی و خاک مناسب

اریکا پالم نیاز به تغذیه خوبی دارد و باید در ماه 
های سال به غیر از زمستان به آن کود بدهید. 
مواد مغذی به زیبایی بیشتر این گیاه کمک می 
کند و باید برای این گیاه از کود گیاهی استفاده 

کنید.
برای کود دهی به این گیاه از دستورالعمل روی 
کود استفاده کنید. از کود دادن به این گیاه در 
و  کنید  خودداری  زمستان  و  پاییز  های  فصل 
بیش از حد به این گیاه کود ندهید زیرا باعث 
زرد شدن گیاه می شود که تمام این نشانه ها 

طبیعی هستند.
را  گیاه  این  روی  غبار  و  گرد  یا  و  آلودگی  اگر 
به  را  نرم  و  مرطوب  دستمال  یک  باید  گرفت، 
آرامی روی برگ های این گیاه بکشید و هنگام 
تمیز کردن زیر برگ ها را چک کنید تا جانور و 

حشره ای زیر آن نباشد.
بیماری ها و آفات

نخل پالم اریکا آفات یا بیماری های زیادی ندارد 
کنه های  برخی  همچون  نادری  مزاحمان  اما 
برای  دارد  لکه  لکه  قارچ های  یا  عنکبوتی 
چنین  دچار  شما  زیبای  آپارتمانی  گیاه  اینکه 

هایی  »قاصدک«  می کردید  فکر  هیچ 
باغ  و  حیاط  در  که گاه   )taraxacum(
زیادی  مزایای  و  هستند  خوراکی  می بینید 

هم دارند.
ک،  ویتامین های  دارای  دارویی  گیاه  این 
ویتامین ها  این  است.  و...  کلسیم  آهن،  ث، 
و  استخوان  سالمت  حفظ  به  معدنی  مواد  و 
کبد کمک می کند. همه قسمت های قاصدک 
مفید است. برای مثال، ریشه قاصدک معموالً 
»گارنیش«  به عنوان  برگ ها  و  چای  برای 
برای  قاصدک  ساقه  و  می شوند  استفاده 

پوست عالی است.
پرورش قاصدک در خانه: 

از  قاصدک  گل  رشد  برای  خاک  بهترین 
زهکش  کود،  دارای  غنی،  خاکی  بذر،  طریق 
و خاصیت قلیایی کم و نرم تا عمق ۱۰ اینچ 
به  نیاز  ریشه  چون  است.  متر(  سانتی   ۲۵(
حرکت به سمت پایین دارد. بذرها را می توان 
با  یا  کرد  تهیه  بذر  فروش  شرکت های  از 
جمع آوری بذر از گل های قاصدک در زمانی 
را  آن  می شود،  پف دار  شکل  به  آن  سر  که 

تکثیر کرد.
رشد  فرایند  گلدان:  در  قاصدک  بذر  کاشت 
با رشد  فرق چندانی  گلدان  در  قاصدک  گل 
 ۱۵ قطر  با  گلدانی  از  ندارد.  مزرعه  در  آن 
خاک  با  را  آن  کنید،  استفاده  سانتیمتری 
قرار  نورگیر  و  بسته  فضای  در  و  کنید  پر 
شده  کاشته  بذر  تعداد  گلدان،  عرض  دهید. 
هدف  به  آنها  کاشت  چگونگی  و  گلدان  در 
مثال،  برای  دارد.  بستگی  کاشت  برای  شما 
را  بذر  این  ساالد  در  استفاده  برای  تنها  اگر 
بیشتر  فضای  مقدار  با  را  بذر  باید  می کارید، 

بکارید.
مینا رحمانی/ کارشناس گیاهان دارویی 

دارد، البته به شرطی که نور غیر مستقیم باشد.
اریکاپالم را در کنار پنجره با نور شمالی و شرقی 
در  ماندن  زنده  توانایی  گیاه  این  اما  دهید  قرار 
برابر نور غربی و یا جنوبی را نیز دارد. البته باید 
در  روز  در طول  از حد  بیش  که  باشید  مراقب 
معرض نور مستقیم قرار نگیرد زیرا به آن آسیب 

وارد خواهد شد.
نور بیش از حد زیاد و مستقیم به این گیاه باعث 
زرد شدن برگ های آن می شود و پس باید آن 

را در لوکیشن مناسب تری قرار دهید.
نحوه کاشت گیاه اریکا پالم

را  پالم  اریکا  گلدان  باید  بار  یک  هر چند سال 
ترجیح  بیشتر  نیز  آن  های  ریشه  دهید.  تغییر 
اما  بگیرند  قرار  تنگ  می دهند در گلدان های 
اگر بیش از حد شلوغ شوند، کمی رشد برایشان 
سخت خواهد شد. برای عوض کردن گلدان این 
گیاه، باید خاک آن را بعد از یکی دو سال عوض 

کنید و مواد مغذی جدیدی را به آن بدهید.
زمانی که گلدان را عوض کردید، باید عمق این 
گلدان جدید را متناسب با گلدان قبلی در نظر 
عمق  در  را  گیاه  این  حد  از  بیش  اگر  بگیرید. 
بکارید، آسیب جدی به ریشه های گیاه و دیگر 
در  ها  ریشه  زیرا  وارد می کنید  قسمت هایش 
این حالت شکننده می شوند و باید کامال آرام و 

مالیم با آن ها رفتار کنید.
به آرامی در اطراف ریشه ها خاک بریزید و آن 
را پرس نکرده و به آن فشار وارد نکنید و مراقب 
باشید که ساقه و ریشه دچار شکنندگی نشوند. 
بعد از این که خاک را پرس کردید، آن را عمقی 
آب بدهید و به آرامی و با مالیمت خاک را فشار 
دهید تا هوای خالی آن بیرون بزند و در صورت 

نیاز کمی هم خاک به آن اضافه کنید. 
مراحل عوض کردن گلدان اریکا پالم

اول از همه خاک مناسب برای این گلدان تهیه 

گیاه  برگ های  گهگاه  است  بهتر  نشود  مشکلی 
را برگردانده و با دقت چک کنید تا بدانید که آیا 
نقاط کوچک سیاه یا سفیدی در پشت برگ ها 

وجود دارد یا خیر.
راه حل آفات نخل پالم اریکا

رنگ  به  که  عنکبوتی  کنه های  وجود  چنانچه 
یک  کافیست  شد،  ثابت  گیاه  در  هستند  سیاه 
یک  داخل  را  ظرفشویی  مایع  غذاخوری  قاشق 
اسپری آب ریخته و با این محلول به خوبی نقطه 
به  ساده  روش  این  با  ؛  کنید  اسپری  را  آلوده 

سرعت آفات گیاه شما از بین خواهند رفت.
عالوه بر روش گفته شده در این بخش از رازهای 
باغبانی و مراقبت از گیاهان آپارتمانی در نمناک 
و صابون  با آب  را  توانید دستمال کوچکی  می 
با آن  را  آفات  به  و برگ های مبتال  نم دار کرده 
از  گیاهتان  ساده  روش  همین  با  تا  کنید  تمیز 

بیماری نجات یابد.
ای  قهوه  پالم  اریکا  گیاه  های  برگ  نوک  چرا 

می شود ؟
این گیاه در داخل خانه به دمای بین ۶۰ تا ۷۰ 
درجه فارنهایت در طول ساعات روز نیاز دارد. در 
ماه های زمستان نیز دما نباید به زیر ۵۵ درجه 

فارنهایت برسد.
اگر این گیاه در معرض سرما قرار بگیرد ، نوک 
برگ های آن متمایل به قرمز، قهوه ای می شود 
که نشان از یخ زدن برگ های این گیاه است. 
حداقل دمای خانه را در فصل زمستان باید ۵۵ 
درجه فارنهایت نگه دارید و مراقب باشید که این 

گیاه بیش از حد به در و پنجره نزدیک نباشد.
آیا اریکا پالم به رطوبت باال نیاز دارد ؟

اریکا پالم را باید در مناطق مرطوب قرار دهید. 
اگر هوای داخل خانه بیش از حد خشک باشد، 
و  دهید  افزایش  را  خانه  داخل  رطوبت  باید 
در  بخور  دستگاه  یک  از  توانید  می  همچنین 

داخل منزل استفاده کنید.
آیا می توان اریکا پالم را از دانه رویانید ؟

اریکا پالم می تواند در عرض دو یا چهار ماه از 
دانه رویش کند. در این امر باید صبور باشید و 

رطوبت خاک را حفظ کنید.
چه  معرض  در  گرفتن  قرار  مستعد  پالم  اریکا 

حشراتی می باشد ؟
کرم  و  زنبور  معرض  در  تواند  می  پالم  اریکا 
دستمال  با  توانید  می  بگیرد.  قرار  عنکبوتی 
کشیدن، آن ها را از روی گیاه بردارید یا این که 
استفاده  آن  برای  از یک شوینده گیاهی مالیم 

کنید.
آیا اریکا پالم گل می دهد ؟

اویل  و  بهار  اواخر  های  ماه  در  گیاه  این   . بله 
با رنگ  را  تواند گل های کوچکی  زمستان می 

زرد روشن تولید کند.
این گل ها از زیر برگ ها رویش می کنند و گل 
های نر و ماده بعد از شکوفه زدن به رنگ زرد و 

سبز تبدیل خواهند شد.
منبع : نمناک

قاصدکی
 با خواص دارویی 

آشنایی با گیاه زیبای نخل اریکا پالم

 دوست دارید در خانه 
گلدان داشته باشید؟ استفاده از شکر برای تمیز کردن دستان آلوده

و  صورت  و  سر  و  نکنید  باغبانی  که  زمانی  تا 
این  قدر  نکنید،  و الی  را غرق گل  لباس هاتان 
مورد را نمی دانید. شکر مانند یک اسکراب عمل 
می کند و اگر رنگ یا کثیفی به دستان تان مانده 

باشد، آن را می سابد و از بین می برد.
برای این منظور شکر را با مقداری آب مخلوط 
مثل  بشویید،  آن  با  را  دست ها  کف  و  کنید 
شکر  می شویید.  صابون  با  را  دستان  که  وقتی 
و  الی  و  گل  اثر  و  می کند  تمیز  را  دستان تان 
روغن را از آنها پاک می کند. البته می توانید در 
هم  صابونی  شوینده  مواد  با  را  دست تان  ادامه 

بشویید.
شکر باعث می شود گل های شاخه بریده 

مدت بیشتری تازه بمانند
اضافه کردن شکر به آب گلدان گل های شاخه 
 ۱ شود.  بیشتر  آنها  عمر  می شود  باعث  بریده، 
از  پر  گلدان  یک  به  را  شکر  غذاخوری  قاشق 
آب اضافه کنید و گل ها را درون آن قرار دهید. 
شکر به غنچه ها و گل ها مواد غذایی می رساند و 

کمک می کند مدت بیشتری عمر کنند.
البته این کار باعث سرعت بخشیدن به رشد و 

بوی  به  منجر  که  باکتری ها هم می شود  تکثیر 
بد گرفتن آب و خراب شدن گل ها خواهد شد. 
برای جلوگیری از این حالت ۱ قاشق غذاخوری 

سرکه به آب اضافه کنید.
تله طبیعی برای حشرات با شکر

مگس های سرکه و مگس های خانگی مزاحمت 
اگر  می کنند،  ایجاد  خانه  و  باغچه  در  زیادی 
شرشان  از  و  کنید  مبارزه  آنها  با  می خواهید 

خالص شوید، این تله طبیعی را امتحان کنید.
چیزهای  سمت  به  که  مزاحمی  آفات  تله  این 
جلب  خود  به  هم  را  می شوند  جذب  شیرین 
می کند و این امکان را می دهد که آفات گیاهان 

خانگی یا باغچه تان را از بین ببرید.
روش تهیه: یک چهارم فنجان شکر، یک چهارم 
فنجان عسل و ۲ قاشق غذاخوری آب را درون 
جوش  به  کم  شعله  روی  و  بریزید  قابلمه  یک 

آورید تا زمانی که شکر حل شود.
چند عدد کاغذ ضخیم را به صورت نواری ببرید 
و به هر کدام یک نخ ببندید و درون این محلول 

غوطه ورشان کنید.
سپس این نوارها را در جاهای مختلف از باغچه و 
در بین گلدان هاتان در درون خانه آویزان کنید 

و یک ظرف آب در زیر آنها قرار دهید تا مگس ها 
و حشرات آفت در آن بیافتند و از بین بروند.

خالص شدن از شر نماتدها
نماتدها یکی دیگر از دشمنان نادیدنی گیاهان 
زندگی  خاک  در  ریز  موجودات  این  هستند. 
می کنند و به طرق مختلف به گیاه و ریشه های 

آن آسیب زده و در نهایت آن را می کشند.
شناخته  ایران  در  خیلی  شناسی  نماتد  علم 
احتماال  که  است  دلیل  همین  به  نیست،  شده 
با این  اید.  تا االن راجع به آنها چیزی نشنیده 
از مشکالتی که برای گیاه پیش  حال دسته ای 
اثر  در  نمی فهمیم  را  آنها  دلیل  ما  و  می آیند 

حمله نماتدها هستند.
پژمرده  دلیلی  هیچ  بدون  گیاهان تان  اگر 
می شوند و می میرند، ریشه هاشان را چک کنید 
تا ببینید اثری از گره  و غده روی ریشه هست 

یا خیر.
ریشه  روی  بر  نماتدها  را  غده ها  و  گره  این 
و  باکتری ها  فعالیت  شکر  می کنند.  درست 
مناسب  غیر  محیطی  که  میکروارگانیسم هایی 
برای نماتدها در خاک درست می کنند را بیشتر 
می کند )روش دیگر مبارزه با نماتدها کاشت گل 

همیشه بهار در باغچه و گلدان است(
گلدان،  و  باغچه  نماتدهای  بردن  بین  از  برای 
در هر ۷۶ متر مربع از خاک، ۲ کیلوگرم شکر 

بریزید )این شکر را با خاک مخلوط کنید(
شکر لکه حاصل از چمن و گیاهان را از 

بین می برد
در باغچه تان کار کرده اید و حاال لکه سبز چمن 
و دیگر علف ها از روی لباس تان پاک نمی شود؟ 
برانگیز است  این لکه کاری چالش  پاک کردن 
اما با مقداری آب و شکر به راحتی حل می شود.

بریزید،  کاسه ای  در  را  شکر  فنجان  دوم  یک 
حالت  تا  کنید  اضافه  آن  به  گرم  آب  مقداری 
قرار  لکه  روی  بر  را  خمیر  این  بگیرد.  خمیری 
دهید، باید آب و شکر به خورد لباس برود. یک 
ساعت و نیم صبر کنید و سپس لباس را مانند 

معمول بشویید.
کشتن مورچه ها با محلول حاوی شکر

شوید،  خالص  مورچه ها  شر  از  می خواهید  اگر 
با  را  شکر  فنجان  نصف  کنید.  امتحان  را  شکر 
یک و نیم قاشق غذاخوری پودر بوراکس مخلوط 
کنید و آن را درون یک و نیم فنجان آب گرم 

بریزید.
و  کنید  آغشته  محلول  این  به  را  پنبه  مقداری 
آن را بر سر راه مورچه ها، دم النه آنها و یا هر 

جایی که بیشتر در آن دیده شده اند قرار دهید. 
پس  هستند  شیرینی  و  شکر  عاشق  مورچه ها 
و  می روند  شیرین  پنبه های  این  سراغ  به  قطعا 

بوراکس موجود در آن آنها را می کشد!
غذا دادن به پروانه ها، زنبورها و مرغ مگس خوار

شود؟  پروانه  از  پر  باغچه تان  دارید  دوست 
کشی  زحمت  عسل  زنبورهای  به  می خواهید 
که گیاهان تان را گرده افشانی می کنند و باعث 
دهید؟  پاداشی  می شوند  آنها  دادن  محصول 
محلول تمیز و شفافی از آب و شکر درست کنید 

و در جای جای باغچه و بالکن تان قرار دهید.
کود دهی گیاهان

گیاهان تان  به  آب  و  از سرکه، شکر  محلولی  با 
قاشق غذاخوری  ابتدا ۱  کنید.  عالی  غذارسانی 
سرکه را با ۱ قاشق غذاخوری شکر و ۲۲۶ میلی 
لیتر آب )تقریبا ۱ لیوان( مخلوط کنید. سپس با 

این محلول گیاهان تان را کود دهی کنید!
محصوالت غذایی حاوی شکر برای باغچه

شکر  کردن  اضافه  اما  رسد  می  نظر  به  عجیب 
به خاک باغچه، باعث می شود عمر آن ها بیش 
غذایی  مواد  گل ها  و  غنچه ها  به  شکر  شود.  تر 
می رساند و کمک می کند مدت بیش تری عمر 
کنند. همچنین باعث سرعت بخشیدن به رشد 

و تکثیر باکتری ها خوب در خاک هم می شود.

فواید شگفت انگیز استفاده از شکر در خاک باغچه

 Curcumis خیار نباتی است یکساله و از جنس
که حدود ۳۰ گونه آن در آسیا و آفریقا به ثبت 
 Cucurbitaceae رسیده است و مربوط فامیلی
می باشد. ریشه خیار سطحی و گسترده است، 
فقط تعداد محدودی از ریشه ها می توانند بیش 
زیاد  انشعابات  کنند.  نفوذ  متری   ۰.۵ عمق  ایز 
اطراف ریشه باعث می شود که سیستم ریشه ای 
این گیاه سطحی و در عمق کمی از خاک قرار 
گیرد ولی در خاک های سبک می تواند تا عمق 
مانند  کنند. ساقه خیار  نفوذ  متری  ۸۰ سانتی 
و کرکدار  نباتات خانواده کدوئیان خزنده  سایر 
بوده و ساقه می تواند به طول بیش از ۱۰ متر 

نیز برسد.
از  و هر یک  بوده  پهن  نسبتا  برگ ها ی خیار 
آن  قسمت  هر  و  شده  تشکیل  قسمت   ۵ تا   ۳
دارای کناره های پنجه ای شکل است. یکی از 
در می  تیز  نوک  به صورت  ها(  )پنجه  ها  لوپ 
آید. از مشخصات بارز برگ ها وجود رگ برگ 
ها در پشت برگ است. اندازه برگ های تکامل 
یافته بسته به نوع رقم مراقبت های زراعتی بین 
متر  ۸- ۳۰ سانتی متر طول و ۵- ۲۰ سانتی 
عرض دارد. در محور برگ ها پیچکها ی بدون 
انشعاب، ساقه های فرعی و همچنین گل های 
نر و ماده به وجود می آیند. پیچکهای برگ های 

تشکیل  از  بعد  اغلب  که  اند  نیافته  تغییر  اولیه 
۶- ۸ برگ در نبات به وجود می آید.

قطر  به  و  زرد  رنگ  به  قسمتی  پنج  های  گل 
حدود ۳ سانتی متر هستند. گل های ماده در 
خیار فرورفته اند و دارای مادگی طویل هستند 
که روی ده گل قوی می نشینند. در صورتیکه 
گل های نر دمگلی ضعیف دارند اغلب ارقام خیار 
یک پایه با گل های نر و ماده جدا از هم در یک 

بوته )Monocious( هستند.
گل های نر به طور گروهی ولی گل های ماده 
نر  های  گل  شوند.  می  ظاهر  جداگانه  طور  به 
زودتر از گل های ماده ظاهر شده و تعداد آنها 
نیز بیشتر است. نسبت گل های نر به ماده در 
خیار حدود ۱۴ به یک است. ظاهر شدن گل ها 
در خیار به غیر از خواص ژنیتیکی نبات بستگی 

به عوامل محیطی نیز دارد.
تولید گل و میوه خیار

۱۰ تا ۲۰ گل اولیه رشد کرده در بوته های خیار 
نر  گل های  تولید  همینطور  هستند.  نر  همواره 
ماده  گل های  دادن  شکوفه  از  قبل  روز   ۱۰ تا 
از  گرده  میوه،  تولید  برای  داشت.  ادامه خواهد 
می  منتقل  ماده  گل های  به  نر  گل های  روی 
شود. زنبورها و دیگر حشرات این فرایند انتقال 
را انجام می دهند. آن ها با پرواز و جمع آوری 

شهد گل های نر به سمت گل های ماده حرکت 
انتقال، گل های نر ریخته  این  از  می کنند. پس 

شده و گل های ماده میوه را تولید می کنند.
اگر همه گل ها ریخته شد باید بدانید که فرایند 
میوه ای  و  نشده  انجام  درستی  به  افشانی  گرده 
این  در  هم  استثنایی  البته  شد.  نخواهد  تولید 

و   Gynoecious گونه های  است.  موجود  مورد 
در  هستند.  موارد  این  ،جز   parthenocarpic
ماده  گل ها  اغلب   Gynoecious گونه  خیارهای 
بوده و گرده افشانی از طرف گل های نر دیگر انجام 
 parthenocarpic خواهد شد. در خیارهای گونه
اصال گل نر وجود نداشته و تمام گل ها ماده بوده 

و میوه این محصوالت بدون تخمه و دانه است. 
بذرهای این نوع خیار مخصوص بوده و مناسب 

کشت گلخانه ای هستند.

ریزش گل خیار و میوه ندادن آن
است.  طبیعی  کامال  خیار  نر  گل های  سقوط 
چون فرایند باروری خود را انجام داده اند. حتی 
از  قبل  اند،  رسیده  تازه  که  نر  گل های  برخی 
اولین میوه  رسیدن گل های ماده یا حتی رشد 
سقوط خواهند کرد و بعدها آن گل های نر که 
کار باروری خود را انجام دهند سقوط می کنند 
که نشان دهنده گرده افشانی موفقیت آمیز بوده 
است. افتادن گل های ماده پس از رشد به اندازه 

میوه نیز کامال طبیعی است.
شرایط آب و هوایی بسیار شدید، مانند گرمای 
عدم  باعث  می تواند  سرما،  یا  و  حد  از  بیش 
حشره  از  برخی  شود.  افشانی  گرده  فعالیت 
زنبورها  برای  کارباریل  مانند  معمولی  کش های 
توانند  می  همچنین  و  هستند  سمی  بسیار 
جمعیت میوه تولیدی گل را کاهش دهند. اگر 
استفاده از حشره کش ضروری باشد، سعی کنید 
یا  آنها را در طول دوره های آب و هوای سرد 
زمانی که زنبورها فعال نیستند برای جلوگیری 

از تاثیر بر میزان تولید میوه، استفاده کنید.

کمک به گرده افشانی خیار
موقعی که عمل گرده افشانی درست انجام نمی 
شود یا حشرات و زنبورهای کمی اطراف بوته ما 
را  افشانی  گرده  کار  توانند  نمی  که  باشند  می 
انجام دهند برای جلوگیری از نیافتادن گل های 
ماده کارهای بسیاری زیادی می شود انجام داد 
. مثال با استفاده از یک قلم مو نقاشی یا گوش 
منتقل  ماده  گل  به  را  نر  گرده های  کن  پاک 
کنید. یا از گیاهانی مثل گشنیز، بومادران، شبدر 
تا  بکارید  کنار خیارها  در  تند  نعنای  و  شیرین 
جمع آوری حشرات در آن منطقه بیشتر شود. 
با  افشانی  به گرده  بر کمک  گیاهان عالوه  این 
طبیعی  افات  از  می توانند  مفید  جذب حشرات 

بوته خیار نیز جلوگیری کنند.
راه های افزایش گل انگیزی و جلوگیری 

از ریزش گل خیار
باالیی دارند  با مصرف کودهایی که فسفر  شما 
افزایش دهید  را  میزان و حجم گل  توانید  می 
شود؛  می  گل  ریزش  مانع  پتاسیم  طرفی  از  و 
بنابراین در مرحله گلدهی از کودهایی استفاده 
کنید که فسفر پتاسیم باالیی دارد. به این کودها 

گودهای فسفیت می گویند.

علت میوه ندادن بوته خیار چیست؟



( امام صادق)ع( فرمودند:
الیصیر العبد عبداً خالصًالّل حتی یصیر المدح و الذم عنده سواء؛

آدمی بنده خالص خدا نمی شود تا آنگاه که ستایش و نکوهش 
نزد او یکسان شود.

ت را تیره و اتر می سازد.
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در  خانواده  و  بانوان  کمیته  مسئول 
شورای اسالمی شهر الر آخرین اقدامات 
اندازی  راه  خصوص  در  گرفته  صورت 

پارک بانوان الر را تشریح نمود. 
عشرت  الرستان،  میالد  گزارش  به 
جهاندیده در این خصوص با بیان اینکه 
شرقی  جنوب  ضلع  در  بانوان  پارک 
تقریبی ۱۲۰۰۰   با مساحت  پارک شهر 
در  داشت:  اظهار  شده  واقع  مترمربع 
شامل  فضاهایی  پارک  این  اصلی  طرح 
مینی  زمین  سواری،  دوچرخه  پیست 
گلف،آالچیق های متنوع برای استراحت 
سالمت،  پایش  مرکز  فراغت،  اوقات  و 
کودکان  نگهداری  مرکز  فروشگاه، 
فضای  نوزاد،  دارای  بانوان  مخصوص 
های  غرفه  فضای  مناسب،  روی  پیاده 
فصلی، ست ورزش های هوازی و فضای 
سبز متنوع با گلهای فصلی مدنظر قرار 

گرفته است.
اقدامات  آخرین  به  اشاره  با  جهاندیده، 
صورت گرفته در راه اندازی پارک بانوان 
وستون  حائل  دیوار  اجرای  افزود:  الر 
بندی دور پارک به متراژ ۳۵۰ مترهمراه 

در مطلب گرانی و گرانفروشی شماره 
۱۵۹۴ نشریه میالد الرستان، به قلم 
گفته  ارزنده،  نکات  مویدی  استاد 
شده است. گرانفروشی باعث اختالل 
با  باید  ولی  است،  اقتصادی  نظام  در 
بی  افزایش  جلوی  و  کرد  مقابله  آن 
 رویه قیمت  ها و کمبود های مصنوعی 
در بازار عرضه و تقاضا را مسدود کرد.

شده  تاکید  صنفی«  »واحدهای  به 
خرید  فاکتور  بدون  کاالیی  هیچ  که 
چون  شود،  دریافت  نباید  رسمی 
قاچاق است و   ، فاکتور  بدون  کاالی 
برخورد می شود، و نهادهای نظارتی 
با رجوع به فاکتور خرید،  می توانند 
و  محاسبه  را  فروش  قانونی  قیمت 

کنترل کنند.
عده ای از فروشندگان هم، مخصوصا 
به  اقدام  بار«  تره  و  میوه  »بازار  در 
و  کشاورز  محصول  فروشی  امانت 
باغدار می کنند که عمال هیچ فاکتور 
مسئولیت  از  و  ندارد  وجود  خرید 
گرانفروشی هم با »خال قانونی« فرار 

می کنند.
شهروندان،  شکایت  موارد  از  یکی 
نداشتن آنالیز دقیق از محصول برای 
قیمت تعیین شده است. مثال در خرید 
»غذای آماده« قیمت معین شده ولی 
مصرفی  برنج  نوع  و  گوشت  مقدار 
معین نشده است. همین عامل باعث 
تخلف در استفاده از نازلترین کیفیت 
با حداکثر وجه می شود. نکته دیگر 
با  محصول  فروش  قیمت  مقایسه   ،
قیمت های شهرهای بزرگ است، در 
حالی که در شهرهای کوچک، هزینه 
ملک و اجاره و تبلیغات، بسیار کمتر 

خواهد بود.
یکی از آفت  های مخرب دیگر، ایجاد 
اقتصاد  در  مصنوعی  کمبود های 
را  مردم  که  است  بازار  و  کوچه 
کاالی  یک  به  دسترسی  برای  ناچار 
ضروری، مجاب به تهیه آن با قیمت 

 های کاذب می  سازد.
توزیع  تقویت  مشکل،  این  راهکار 
مردم  تشویق  و  جایگزین«  »کاالی 
به خرید کاالی جایگزین است. مثال 

مجلس  به  الیحه  این  ارسال  در  تسریع  خواستار 
شورای اسالمی شد.

قضا  اینکه دستگاه  بر  تأکید  با  قضائیه،  قوه  رئیس 
لوایح  می تواند  خود  قانونی  اختیارات  اساس  بر 
مشخص  زمانی  مدت  طی  از  پس  را  معطل مانده 
بفرستد، در عین حال متذکر  به مجلس  مستقیماً 
شد: اکنون که دولت برای بررسی الیحه شوراهای 
که  است  این  ما  بنای  گذاشته،  وقت  اختالف  حل 
به  قوه  توافق دو  با  و  با یک کار جامع کارشناسی 

مجلس برود.
و سازش  مسئله صلح  اهمیت  به  اشاره  با  رئیسی، 
در کاهش اختالفات و دعاوی حقوقی و پرونده های 
پرونده های خانوادگی  از  بسیاری  قضایی گفت: در 
انجام  از  یا دعاوی مالی قضات مکلف هستند قبل 

هر کاری طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند.
رئیس قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: در نظام خانواده 
استوار شده،  مودت  و  مبنای رحمت  بر  که  قرآنی 
زوجه،  و  زوج  بین  مشکالت  حل  برای  راه  اولین 
حکمیت و داوری است و اگر یک خانواده ای به  هر 
دلیلی دچار آسیب شد، رجوع به دستگاه قضایی و 

دادگاه، باید آخرین راهکار باشد.
و  اساسی  قانون  در  هم  اینکه  بر  تأکید  با  رئیسی 
هم در سیاست های مصوب نظام و قوانین موضوعه، 
اظهار  است،  شده  تأکید  خانواده  نظام  تحکیم  بر 
کرد: میانجی گری و حل اختالفات از مسیر داوری 
نظامات حل  کردن  فعال  و  است  سازوکار  نیازمند 
اختالف با همین نگاه در اولویت برنامه های تحولی 

دستگاه قضا قرار گرفته است.
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  قضائیه،  قوه  رئیس 
با  هرمزگان  استان  دادستانی  همکاری  از  تقدیر  با 
در  دپوشده  اساسی  کاالهای  ترخیص  برای  دولت 
کاالهای  تأمین  کرد:  تأکید  رجایی  شهید  بندر 
اساسی و تسهیل دسترسی مردم به کاالهای مورد 
مردم  به  اجحاف  و  سوداگری  از  مانع  نیازشان، 
می شود. به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور 

اشاره کرد و گفت: بررسی ها و پیگیری های سازمان 
به صورت  تخصیص  این  که  کرده  روشن  بازرسی 
غیرقانونی و از محل اعتبار یک میلیارددالری صندوق 
توسعه ملی برای مقابله با کرونا صورت گرفته که پس 
از پیگیری های این سازمان محل تخصیص این اعتبار 
تغییر کرده و از محل حساب خاص در اختیار ریاست 
جمهوری تأمین شده است که البته پیگیری تخلفات 
احتمالی در تخصیص جدید نیز در دستور کار قرار 

گرفته است.
کل  بازرسی  سازمان  مأموریت  درباره  درویشیان 
استان  عشایر  مشکالت  به  رسیدگی  برای  کشور 
فارس که در سفر رئیس قوه قضائیه به این استان 
با  گفت:  بود،  شده  محول  متبوعش  سازمان  به 
تا  عشایر  این  مشکل  صورت گرفته،  پیگیری های 
که  به نحوی  است،  شده  حل  زیادی  بسیار  حدود 
خرید  برای  میلیاردتومانی   ۳/۵ اعتبار  تخصیص  با 
تجهیزات آموزش و پرورش، خودرو، کانکس، تانکر 
آب و چادر و تخصیص اعتبار یک میلیاردتومانی برای 
تأمین لوازم  التحریر، تبلت و پوشاک دانش آموزان، 

به استقبال سال تحصیلی جدید رفته اند.
وی همچنین با اشاره به موضوع موتورسیکلت های 
قوه  رئیس  دستور  پیرو  پارکینگ ها،  در  رسوبی 
موتورسیکلت ها،  این  تکلیف  تعیین  برای  قضائیه 
و  انجام  زمینه  این  در  فوق العاده ای  بازرسی  گفت: 
ارائه شد  مشکل  رفع  برای  پیشنهادات  از  بسته ای 
که نیروی انتظامی بر اساس پیشنهادها اقداماتی را 

در دستور کار قرار داد.
اینکه  ابراز  با  گزارش  این  به  واکنش  در  رئیسی 
در  را  بزرگ  پارکینگ های  موتورسیکلت ها  »این 
این  از  برخی  و  داده اند  اختصاص  خود  به  شهرها 
اموال در شرایط متفاوت جوی و زیر آفتاب و باران 
در حال از بین رفتن هستند«، از سازمان بازرسی 
این  تکلیف  تعیین  پیگیر  که  همان طور  خواست 
موتورسیکلت ها بوده است، موضوع را تا رفع کامل 

مشکل دنبال کند.
محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان ها 
نیز در این نشست با اشاره به ابالغ بخشنامه ویژه 
تصریح  زندانیان  پایش  برای  قضا  دستگاه  رئیس 
کرد: بر اساس این بخشنامه تالش سازمان زندان ها 
زندان ها  در  دلیل  بدون  کسی  که  بود  خواهد  این 
نماند و برای کسانی که زندان برایشان ضرورت و 

فایده ندارد، تصمیم دیگری گرفته شود.
وی با اشاره به سختی ها و مشکالت شغل زندان بانی 
با  و  سختی ها  این  جبران  راستای  در  کرد:  تأکید 
پیگیری های صورت گرفته، اجرای قانون موسوم به 
»تسری« که در سال ۹۱ تصویب شده بود و تاکنون 
بودجه  در الیحه  دولت  موافقت  با  بود،  نشده  اجرا 

۱۴۰۰ گنجانده خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تقدیر 
کرد:  تأکید  زندان ها،  سازمان  کارکنان  زحمات  از 
اگر حق و حقوقی برای این کارکنان زحمتکش در 
به طور  نباید  چرا  است،  گرفته شده  نظر  در  قانون 
کامل اجرا شود؟ الزم است برای تحقق این حق و 

حقوق پیگیری ها را تا آخر ادامه دهید.

بندی فضای  نورپردازی شب، تقسیم  با 
چینی،  بلوک  اجرای  با  پارک  داخل 
اجرای حلقه در اطراف نخل ها ، اجرای 
به  کف  سازی  آماده  جهت  ریزی  بیس 
جابه  فرش،  موزائیک  اجرای  منظور 
در مسیر  نخل  وکاشت چنداصله  جایی 
پروژه، تفکیک فضایی مناسب همخوان 
با محیط وضع موجود بدون قطع کردن 
فواره  و  آبنما  درختان موجود، جانمایی 
سرویس  بازسازی  و  احیا  همچنین  و 
است  اقداماتی  از جمله  بهداشتی سابق 
صورت  خصوص  این  در  تاکنون  که 

پذیرفته است.
تقدیر  ضمن  الر،  شهر  شورای  عضو 
و  شورا  و  شهرداری  مسئولین  از 
مهندسین  مستمر  های  نظارت  نیز 
تاکنون  اینکه  اعالم  با  و  پروژه  ناظر 
بودجه  از  تومان  میلیون   ۹۰۰ حدود 
هزینه  خصوص  این  در  الر  شهرداری 
پایان  تا  امیداوری کرد که  اظهار  شده 
شورای شهر فعلی فاز اول پروژه پارک 
قرار  برداری  بهره  مرحله  در  بانوان 

گرفته و بتوان از آن استفاده نمود.

تعدیل درست  تا  قارچ و سویا  خرید 
قیمت گوشت.

خرید  درهنگام  باید  هم  شهروندان 
ندارند،  ثابت  نرخ  که  اجناسی 
تاریخ دریافت کنند.  با  فاکتور خرید 
موظف  قانون،  پایه  بر  نیز  فروشنده 
در  باید  که  است  فاکتوری  به صدور 
زیر آن، شماره تلفن ۱۲۴ قید شده 
باشد و این را وظیفه خود بدانند. از 
طرفی نیز باید دادن فاکتور و رسید 
توسط  فروشگاه ها  تمام  در  خرید 
فروشندگان  به  نظارتی  دستگاه های 
این  حدودی  تا  که  چرا  شود  الزام 
امر باعث کاهش گرانفروشی و ثبات 
مصوب  نرخ  با  محصوالت  ارائه  در 
حل  راه  خالصه،  بطور  شد.  خواهد 
رجوع  گرانفروشی،  برای  مدت  کوتاه 
پایین  به  باال  از  نظارت  و  قانون  به 
است و راه حل میان مدت، گسترش 
واقعی  تولید کننده  از  توزیع  زنجیره 

به مصرف کننده واقعی.
اما در مورد »گرانی«، بطور مثال: 

می  گران  مرغ  قیمت  که  هنگامی 
سمت  به  انتقادات  سیل  شود، 
این  شود،  می  سرازیر  ها  مرغداری 
در حالی است که مرغدار ناچار است 
که دان مرغ که از خارج وارد میشود 
و در مدت کوتاهی رشد وحشتناکی 
در  این  و  کند  تهیه  را  است  داشته 
میکند.  صدق  نیز  کاالها  بقیه  مورد 
عاملی که حتما به نرخ ارز و افزایش 

ناگهانی قیمت دالر، بستگی دارد.
در  چرا  که  است  این  مهم  پرسش 
ثابت  ارز  قیمت  دیگر،  کشورهای 
همیشه  ما،  کشور  در  ولی  میماند 
نوسان داشته و ثبات دیده نمی شود؟

برای  که  است،  این  تر  مهم  پرسش 
و  کاال  شدن  گران  از  جلوگیری 

خدمات، چه تدبیری نیاز است؟
این مطلب ادامه دارد ...

ابوذر حق پناه
 کارشناس 

اقتصادی

خبرگزاری  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
جلسه    در  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت اهلل  تسنیم، 
شورای  عالی قوه قضائیه، اظهار کرد: بر اساس تأکید 
جمهوری  سیاست  و  راهبرد  انقالب،  معظم  رهبر 
اقتصاد،  حوزه  در  دشمن  کردن  مأیوس  اسالمی 
امنیت و فرهنگ است که با توانمند شدن ما در این 

حوزه ها تحقق می یابد.
کاماًل  »امروز  اینکه  بر  تأکید  با  قضائیه  قوه  رئیس 
و  ملت  منافع  و  حقوق  از  صیانت  شده  مشخص 
گروی  در  ملی  رفاه  به  دستیابی  و  امنیت  تأمین 
این خالف  تصریح کرد:  است«،  ملی  توان  افزایش 
عقالنیت در حکمرانی است که برنامه ملی خود را 
در گروی آمدورفت افراد در خارج از کشور بگذاریم.

که  تروریستی  است  درست  کرد:  اظهار  رئیسی، 
دستش به خون قهرمان ملی ما آلوده بود، از کاخ 
نمرودی اش بیرون انداخته شده است اما جمهوری 
اسالمی از عزم راسخ خود برای اجرای عدالت نسبت 
به عوامل ترور حاج قاسم سلیمانی و تروریست های 
ایران  ملت  علیه  تحریم  قالب  در  که  اقتصادی 

مرتکب جنایت شدند، عقب نشینی نخواهد کرد.
ترور  با  که  کرد  خاطرنشان  قضائیه  قوه  رئیس 
نه تنها  دنیا،  در  تروریسم  با  مبارزه  شاخص  چهره 
همه  و  منطقه  ملت های  به  که  ایران  ملت  به 
ملت های مسلمان جفا شد و حمله خونبار گروهک 
تروریستی داعش به دانشگاه کابل را نمونه ای از این 

جفا دانست.
رئیسی تصریح کرد: افراد جاهلی که به کانون علم و 
اندیشه حمله کردند و دانشجویان بی گناه و بی پناه 
را به خاک و خون کشیدند، تروریست هایی بودند 
و  شدند  ساخته  آمریکا  دموکرات های  به دست  که 
جمهوری خواهان هم از آنها بهره برداری کردند و ما 

این جنایت را از جانب داعش می دانیم.
رئیس قوه قضائیه با ابراز همدردی با دولت و ملت 
افغانستان و جامعه حقوقی این کشور و بازماندگان 
قربانیان این حادثه، همدلی و همنوایی ملت ایران 
پدر  »جان  نوای  با  که  افغانستان  مظلوم  ملت  با 
و  ستایش  قابل  اقدامی  گرفت،  شکل  کجاستی؟« 

نشانه پیوند عمیق دو ملت دانست.
رئیسی با بیان حکیمانه خواندن رهنمودهای مقام 
معظم رهبری برای افزایش قدرت ملی تأکید کرد: 
همه مسئوالن و دست اندرکاران باید با کار و تالش 
مضاعف برای ارتقای توان ملی تالش کنند و هرچه 
بیشتر  دشمن  شویم  توانمندتر  مختلف  ابعاد  در 

مأیوس می شود و عقب نشینی می کند.
از سخنانش  دیگری  در بخش  قضا  رئیس دستگاه 
با اشاره به »روز شوراهای حل اختالف«، شوراهای 
شاهرودی،  آیت اهلل  مرحوم  ابتکار  را  اختالف  حل 
رئیس اسبق قوه قضائیه دانست و گفت: شوراهای 
حل اختالف مجموعه ای اثربخش است که خدمات 
ارزشمندی در حوزه صلح و سازش انجام داده است.

لجستیک  و  قانونی  مشکالت  به  اشاره  با  رئیسی 
الیحه  این که  بیان  با  و  اختالف  حل  شوراهای 
ساماندهی شوراهای حل اختالف تقدیم دولت شده 
و مدت هاست در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد، 

دستور می دهم در همکاری با دولت هر اقدامی که 
الزم است برای تسریع دسترسی مردم به کاالهای 

موردنیازشان انجام دهند.
در این نشست، زارع پور، رئیس مرکز آمار و فناوری 
قانونی  تکلیف  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  اطالعات 
قراردادهای  سامانه  راه اندازی  برای  قضا  دستگاه 
قانون  اساس  بر  کرد:  تصریح  وکالت،  الکترونیک 
این  ایجاد  به  مکلف  قضائیه  قوه   ،۹۹ بودجه 
سامانه ظرف یک ماه بود که پیش از اتمام مهلت 
اما بررسی های ما نشان  تعیین شده، راه اندازی شد 
می دهد تنها ۸هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده 
است که الزم است با توجه به تکلیف قانونی به این 

موضوع اهتمام بیشتری شود.
از  زارع پور تأکید کرد: ثبت قرارداد در این سامانه 

ابتدای آذر اجباری خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش اظهار 
در  وکالت  قرارداد  ثبت  برای  زمینه  ایجاد  داشت: 
قوه  قانونی  تکلیف  الکترونیک،  قراردادهای  سامانه 

قضائیه بوده که زیرساخت آن فراهم شده است.
بازرسی  سازمان  رئیس  درویشیان،  حجت االسالم 
کل کشور در این جلسه با ارائه گزارشی از بازرسی 
صورت گرفته از شهرداری لواسان اعالم کرد: از سال 
۹۶ تاکنون ۶۵۰هزار مترمربع ساخت وساز غیرمجاز 
در این منطقه صورت گرفته که ۲۵۰هزار مترمربع 
آن در محدوده و ۴۰۰هزار مترمربع نیز در حریم 

شهر بوده است.
وی با ابراز این که »در این مدت به میزان ۵۵ میلیارد 
به  شهرداری  سوی  از  غیرقانونی  تخفیفات  تومان 
برخی از افراد ارائه شده است«، خاطرنشان کرد: ۱۰ 
قرار  اداری  و  تعقیب قضایی  از متخلفان تحت  نفر 
مراجع  به  اقدام  برای  نیز  الزم  گزارش  و  گرفته اند 

قضایی ارسال شده است.
رئیس سازمان بازرسی همچنین به موضوع تخصیص 
غیرقانونی ۱۲۰میلیاردتومانی به دانشگاه شهید بهشتی 
جهت تأسیس دانشکده فناوری های نوین این دانشگاه 

رئیسی: جمهوری اسالمی از اجرای عدالت، نسبت به عوامل ترور شهید سلیمانی عقب نشینی نمی کند

آخرین اقدامات صورت گرفته
 در راه اندازی پارک بانوان الر

راهکارهایی برای ثبات قیمت ها 

طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی 
به مدت دو ماه در فارس آغاز شد.

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
سرهنگ  سیما،  و  صدا  خبرگزاری 
مصطفی عباسی رئیس پلیس راهنمایی 
راهور  پلیس  گفت:  فارس،  رانندگی  و 
تضییع  از  پیشگیری  منظور  به  ناجا 
ایجاد  با  پارکینگ ها،  در  مردم  سرمایه 
ترخیص  به  اقدام  تسهیلی  شرایط 

موتورسیکلت های رسوبی می کند.
آبان  تاریخ ۱۷  از  این طرح  افزود:  وی 
ماه آغاز و به مدت ۲ ماه تا تاریخ ۱۷ 
دی ماه در سراسر استان فارس و صرفاً 
توسط  که  موتورسیکلت هایی  برای 
از  قبل  و  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس 
توقیف   ۹۸ سال  ماه  اسفند   ۲۹ تاریخ 

شده اند به اجرا گذاشته خواهد شد.
سرهنگ مصطفی عباسی، گفت: مالکان 
موتورسیکلت یا نمایندگان قانونی آن ها 
 + پلیس  مراکز  به  مراجعه  با  می توانند 
۱۰ و ارائه مدارک مالکیت شامل کارت 
کارت  موتورسیکلت،  سبز  برگ  ملی، 
قبض  ارائه  و  موتورسیکلت  مشخصات 
ترخیص  به  نسبت  پارکینگ  رسید 

موتورسیکلت خود اقدام کنند.
رانندگی،  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
ضمن  می توانند  نیز  متصرفین  افزود: 
با   ۱۰  + پلیس  دفاتر  به  مراجعه 
قبض  ملی،  کارت  اصل  داشتن  همراه 
در  متصرف  فرد  )نام  پارکینگ  رسید 

مالکیت  اسناد  باشد(،  شده  درج  آن 
کارت  سبز،  برگ  از  اعم  موتورسیکلت 
و  سازنده  کارخانه  سند  موتورسیکلت، 
کارت بانکی به نام خود، پس از تکمیل 
به  نسبت  فساد،  عدم کشف  تعهد  فرم 

ترخیص موتورسیکلت اقدام کنند.
که  تمهیداتی  طی  داشت:  اظهار  وی 
در این طرح در نظر گرفته شده است 
برابر  پارکینگ ها  در  نگهداری  هزینه 
تعرفه سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهد شد 
به  خالفی  پرداخت  امکان  همچنین  و 
صورت تقسیط وجود داشته و جرائمی 
اند،  شده  برابر   ۲ دیرکرد  علت  به  که 

مورد بخشودگی واقع می شوند.
درصورت  کرد:  بیان  عباسی،  سرهنگ 
فقدان بیمه نامه شخص ثالث، گواهینامه 
تعهد  اخذ  با  موتورسیکلت،  پالک  یا  و 

و  شد  خواهد  اقدام  ترخیص  به  نسبت 
موتورسیکلت هایی که توسط یگان هایی 
غیر از پلیس راهور یا بنا به دستور مقام 
قضایی توقیف شده است، ابتدا می بایست 
از  تا  توقیف شوند  رفع  مرجع  همان  از 

مزایای طرح مزبور بهره مند شوند.
فارس،  استان  راهور  پلیس  رئیس 
ترخیص  طرح  اینکه  به  اشاره  با 
قالب  در  رسوبی  موتورسیکلت های 
گفت:  می شود،  اجرا  فرد  و  زوج 
راست  سمت  رقم  آخرین  چنانچه 
پالک موتورسیکلت زوج باشد، باید در 
روز های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه و 
چنانچه آخرین رقم سمت راست پالک 
موتورسیکلت فرد باشد، باید در روز های 
یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه به دفاتر 

پلیس + ۱۰ مراجعه کرد.

اجرای طرح ترخیص موتورسیکلت های رسوبی در فارس

بيانقوانينشريعت
ويکیديگرازمطالبقرآنشريف،بيانقوانينظاهر
شريعتوآدابوسننالهيّهاست،کهدراينکتاب
نورانی،کليّاتومهماتآنذکرشده؛وعمدهدراين

قسمْدعوتبهاصولمطالبوضوابطآناست؛مثلباب
صالتوزکاتوخمسوحجّوصوموجهادونکاح
وارثوقصاصوحدودوتجارتوامثالآن؛وچون
اينقسم،کهعلمظاهرشريعتاست،عامّالمنفعهوبرای
جميعطبقاتازحيثتعميردنياوآخرتمجعولاست
وتمامطبقاتمردمازآنبهمقدارخوداستفادتکنند،
ازاينجهتدرکتابخدادعوتبهآنبسياراستودر
احاديثواخبارنيزخصوصيّاتوتفاصيلآنهابهحدّ

وافراستوتصانيفعلمایشريعتدراينقسمتبيشتر
وباالترازسايرقسمتهاست.

آشنایي با قرآن 
 برگرفته از آثار امام خمیني


