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صفحه3

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی 
مدیریت  و  مقابله  ستاد  الرستان،  فرمانداری 
الرستان،خنج،  های  شهرستان  کرونا  بیماری 
گراش و اوز اطالعیه مشترک صادر کردند. در این 

اطالعیه آمده است:
قابل توجه عموم مردم شریف شهرستان های 

الرستان،خنج،گراش و اوز:
همان گونه که مستحضرید روند ابتال، سرایت 
و شیوع ویروس کرونا در کشور رو به افزایش 
رفته و الزم است سیاست های محدودیت زا و 
مداخله گر از سوی ستادهای مقابله و مدیریت 
پیاده  بیشتر  اهتمام  و  با جدیت  بیماری کرونا 
سازی و اجرایی شود، به همین دلیل با توجه 
خدماتی،  اداری،  مشترک  های  ویژگی  به 
اجتماعی چهار شهرستان  فرهنگی،  اقتصادی، 
شهرستان  این  کرونا  با  مقابله  ستاد  شده،  یاد 
موقعیت  و  در شرایط  یکصدایی  رویکرد  با  ها، 
های مختلف، روند بیماری به صورت منسجم با 
ایجاد هماهنگی، تعامل و هم افزایی به منظور 
اجرایی  و  کرونا  بیماری  انتقال  زنجیره  قطع 
شدن تصمیمات در صحنه اقدام و عمل با هدف 
تاثیر گذاری در راستای طرح مدیریت هوشمند 
محدودیتها متناسب با وضعیت بیماری کووید 
۱۹ در این شهرستانها که هم اکنون وضعیت 
اجرای  تبیین  برای  دارند  را  نارنجی  مشترک 
مردم  و  متولی  های  دستگاه  باهمکاری  طرح 
شریف جزییات طرح جامعه مدیریت هوشمند 
از  که  برای هر چهار شهرستان  ها  محدودیت 
به  ذیل  شرح  به  شد  خواهد  اجرا  آذرماه  یکم 

اطالع عموم مردم می رساند:

1(حوزه فعالیت ادارات و کارکنان
تعریف  برابر  پرخطر  های  گروه  حضور   ) الف 
وزارت بهداشت در محل کار در  شرایط نارنجی 

و قرمز ممنوع می باشد.
ارائه  ب( حضور دوسوم کارکنان دستگاه های 
استثناء  به   اساسی  و  دهنده خدمات ضروری 

نیروهاي مسلح
ج( حضور یك دوم کارکنان در سایر دستگاه ها

د( لغو ماموریت هاي اداري غیر فوري

و  بازرگانی  تجاری،  های  فعالیت  حوزه   )2
خدماتی

گروه  مشاغل  برای  دوهفته  مدت  به  تعطیلی 
بوستان ها، مراکز  از:  های ۳ و ۴ که عبارتند 
ها،  کودک  مهد  مشابه،  مشاغل  و  تفریحی 
به  ها)صرفا  رستوران  و  پذیرایی  تاالرهای 
صورت بیرون بر(، آرایشگاه های زنانه و سالن 
ها،  کنسرت  سینماها،  ها،  موزه  زیبایی،  های 

الرستان  رضا)ع(  امام  بیمارستان  رئیس 
وضعیت اجرای ۵ پروژه بزرگ در حال اجرای 
این بیمارستان را برای خبرنگاران تشریح کرد.

تور  برنامه ای  طی  الرستان،  میالد  گزارش  به 
رسانه  اصحاب  از  برخی  با حضور  پروژه گردی 
آموزشی  درمانی  مرکز  رئیس  همراهی  با 
بیمارستان امام رضا)ع( شهر الر از پروژه های 
توسط  بیمارستان  این  اجرای  حال  در  بزرگ 
روند  جریان  در  آنان  و  بازدید  خبرنگاران 
قرار  طرح ها  این  فیزیکی  پیشرفت  و  ساخت 

گرفتند.
فیزیکی  توسعه  پروژه   ۵ از  برنامه،  این  در 
اتاق عمل  پزشکان،  پانسیون  اورژانس،  فضای 
اتاقی، بخش زنان، بخش مراقبت های ویژه   ۹

اطفال picu مورد بازدید قرار گرفت.
بهره برداری از اورژانس جدید تا ۳ ماه آینده

نخستین پروژه  ای که مورد بازدید قرار گرفت، 
طرح توسعه اورژانس بود. رئیس مرکز درمانی 
امام رضا)ع( شهر الر در  بیمارستان  آموزشی 
با  اینکه  بیان  با  پروژه  این  جزئیات  تشریح 
بهره برداری از قسمت جدید طی ۳ ماه آینده، 
و  کرونایی  بیماران  اورژانس  تفکیك   امکان 

اظهار  می شود،  فراهم  غیرکرونایی 
فضای  قسمت،  این  توسعه  با  کرد: 
اورژانس بیمارستان گسترش می یابد 
پیدا  افزایش  نیز  تخت ها  تعداد  و 

می کند.
امین  والی پور، با بیان اینکه این پروژه 
دانشکده  درصدی   ۶۰ مشارکت  با 
علوم پزشکی الرستان و ۴۰ درصدی 
عنوان  اجراست،  حال  در  خیرین 
کرد: در مجموع برای اورژانس جدید 
این  که  شده  بینی  پیش  تخت   ۲۵
گچ گیری،  عمل،  اتاق  شامل  بخش 
روانی،  ایزوله  عفونی،  ایزوله  معاینه، 
استراحت پرستاران و پزشکان، سالن 

کنندگان و بار سوم اعالم عمومی

۵(ترددها:
الف( خروج خودروهای شخصی با پالک بومی 
از شهرهای نارنجی به سایر شهر ها ممنوع می 

باشد.
ب (ورود خودروهای شخصی با پالک غیر بومی 

به شهرهای نارنجی ممنوع می باشد.
اطالعیه،  این   ۵ بند  محدودیت  اجرای  عدم 
در  بار  یك  تومانی  هزار  پانصد  جریمه  اعمال 

هر ۲۴ ساعت
بومي   افراد  تردد   ۵ بند  محدودیت  اجرای  در 
و  گراش  خنج،  الرستان،  های  شهرستان  بین 

اوز یکپارچه محسوب شده است.
نكته:

برگزاری هر گونه نمایشگاه )عمو می، تخصصی 
گونه  هر  برگزاری  همچنین  و  المللی(  بین  و 
تجمع سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 
 ، نارنجی   ، )زرد  ها  وضعیت  همه  در  غیره  و 

قرمز ( ممنوع می باشد.
عروسي  و  عزا  از  اعم  جمعی  مراسم  برگزاري 
در هر مکانی »ممنوع« و در صورت مشاهده 
شهرستان  دادستانی  دستور  با  گزارش  یا  و 
اعمال  و  قانوني  برخورد  کنندگان  برگزار  با 

مجازات خواهند شد.
کشور  شهرهای   ۱۹ کووید  بیماری  وضعیت 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  توسط 
پزشکی دوشنبه هر هفته مشخص و از رسانه 
و  ها  استان  ها،  وزراتخانه  ها،  سازمان  به  ها 
مبنای  بر  تا  گردد،  می  اعالم  ها  شهرستان 
وضعیت هر شهر در هفته گذشته، محدودیت 

ها تا هفته بعد اعمال می شود.

برنمی خوریم.
ساخت ۲۷ واحد مسكونی برای پزشكان

گرفت،  قرار  بازدید  مورد  که  پروژه ای  دیگر 
درمانی  مرکز  رئیس  بود.  پزشکان  پانسیون 
آموزشی بیمارستان امام رضا)ع( شهر الر هدف 
تأمین  را  مسکونی  ساختمان  این  احداث  از 
بیان  و  دانست  طرحی  پزشکان  برای  منزل 
کرد: طبق قانون وزارت بهداشت دانشکده های 
علوم پزشکی مؤظف به تأمین مسکن پزشکان 

طرحی هستند.
به استقرار ۷۰ پزشك متخصص  اشاره  با  وی 
به  تاکنون  داد:  ادامه  الرستان،  سطح  در 
مسکونی  ساختمان  از  برخورداری  عدم  دلیل 
ساختمان  پزشکان  برای  ناچار  به  پزشکان، 
خیرین  همت  با  اما  می شد  اجاره 
در  هاشمی  اندیشان  نیك  بنیاد  و 
در سه  واحد جدید   ۲۷ نخست  فاز 
شده  احداث  واحدی   ۹ ساختمان 

است.
احداث  برای  اینکه  بیان  با  والی پور، 
نیاز  مورد  زمین  نیز  دیگر  واحد   ۹
پیش بینی شده و هنوز اقدامی برای 
است،  نگرفته  صورت  آن  ساخت 
تصریح کرد: با تأمین برق مورد نیاز 
شده،  ساخته  مسکونی  واحد   ۲۷
این پروژه نیز تا یك ماه آینده قابل 

بهره برداری است.
ادامه در صفحه8

های  باشگاه  و  سرپوشیده  استخرهای  تاترها، 
خانه  قهوه  و  ها  چایخانه  برخورد،  پر  ورزشی 
ها، باغ وحش ها و شهرهای بازی، مراکز ورزش 

های آبی و باشگاه های ورزشی سالنی
حوزه  در  محدویتها  اجرای  عدم  صورت  در 
روز   ۱۵ مدت  به  اطالعیه  این   ۲ بند  فعالیت 

پلمپ خواهند شد.
یادآوری:

 ۴ کرونا  با  مقابله  ستاد  قبلي  اطالعیه  پیرو 
تا  ضرور  غیر  اصناف  کاري  ساعت  شهرستان 
فست  ها،  ساندویجي  ها،  کبابي  و   ۱٨ ساعت 
برها و حلیم و آش فروشي ها  ،بیرون  فود ها 
تا ساعت ۲۱ ادامه دارد و در صورت تخلف از 

مصوبه فوق اعمال قانون و پلمپ مي شوند.

3( حوزه فعالیت آموزش
تعطیلی کامل مدارس، دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای 
و خصوصی ،  کتابخانه ها ،حوزه های علمیه و 

برگزاری آزمون های حضوری
عدم اجرای محدودیت های فعالیت بند ۳ این 
مرکز  مدیر  به  کتبی  تذکر  اول  بار  اطالعیه، 
مدت  به  خدمت  از  انفصال  دوم  بار  آموزشی، 
بخش  آموزشی  نقدی  جریمه  سوم  بار  ۲ماه، 

خصوصی به مبلغ دومیلیون تومان

4( حوزه فعالیت فرهنگی و اجتماعی :
و  جماعت  و  جمعه  نمازهای  کامل  تعطیلی 

مراسم آیینی و مذهبی
عدم اجرای محدودیت حوزه فعالیت بند ۴، این 
اطالعیه بار اول تذکر کتبی به ستاد برگزاری و 
هئیت امنا مساجد و تولیت ها، بار دوم اعمال 
برگزار  برای  تومان  میلیون  پنج  فردی  جریمه 

کنفرانس و غیره می شود.
مصرف  به  نیاز  کرونا  اوج گیری  با 

اکسیژن به ۹00 لیتر می رسد
ساختمان اکسیژن ساز بیمارستان الر نیز پس 
سر  پشت  را  پرکاری  روزهای  کرونا  شیوع  از 
این  برای  والی پور  امین  گفته  به  می گذارد. 
لیتر   ۵٨۰ دستگاه   ۳ بینی  پیش  ساختمان 
اکسیژن ساز شده است، افزود: در حال حاضر 
لیتر   ۲۵۰ دستگاه  یك  و   ۵٨۰ دستگاه  یك 
دارد که  این ساختمان وجود  در  اکسیژن ساز 
گمان می رود با اوج گیری کرونا نیاز به مصرف 

اکسیژن به ۹۰۰ لیتر هم برسد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون نیز با وجود این 
دستگاه ها همچنان کمبود احساس می شود و 
تقویت  کپسول های دستی  با  لزوم  در صورت 
به  نیاز  می شود، تصریح کرد: در حالت عادی 
اکسیژن ۳۰۰ لیتر است اما به جهت بیماری 
به  نیاز  عمل،  اتاق های  بودن  فعال  و  کرونا 
در  و  می یابد  چشمگیری  افزایش  اکسیژن 
به یك  اکسیژن ساز  صورت تجهیز ساختمان 
اضافه شدن  به  توجه  با  لیتری،   ۵٨۰ دستگاه 
مشکل  به  آینده  در  جدید،  بخش های 

اطالعیه مشترک ستاد مقابله و مدیریت بیماری کرونا
 شهرستان های الرستان،خنج، گراش و اوز

ارائه گزارش رئیس بیمارستان الر
از اجرای پنج پروژه به خبرنگاران
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امام  امداد  کمیته  مدیر 
گفت:  الرستان،  خمینی)ره( 
اقدامی  طی  الرستانی  باغداران 
خداپسندانه  و  تحسین برانگیز 
و  یتیم  کودک   ۱۵۰ از  حمایت 

نیازمند را بر عهده گرفتند.
به گزارش میالد الرستان به نقل 
امداد  کمیته  عمومی  روابط  از 
الرستان، هوشنگ دالور در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه طی 
یك اقدام خداپسندانه و ابتکاری 
مجموعه  مدیره  هیأت  سوی  از 
حومه  در  نخلستان  باغشهری 
شهر الر، تعداد ۱۵۰ کودک یتیم 
باغداران  این  توسط  نیازمند  و 
گرفتند،  قرار  حمایت  مورد 

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر 
مرودشت، از برداشت ۵۰۰ کیلوگرم 
نیم  از  مکی  چای  یا  ترش  چای 
ترش در حومه  مزرعه چای  هکتار 

این شهرستان خبر داد.

اینکه عمده  به  با اشاره  نژاد،  داراست . سعیدی 
بیان  شود،  می  انجام  دست  با  پنبه  برداشت 
کرد : نبود کارگر بومی و استفاده از کارگر پنبه 
چین شهرستان های هم جوار یکی از معضالت 
برداشت این محصول و از عوامل طوالنی شدن 

مدت زمان برداشت آن است .
جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  اداره  مسئول 
تولیدی  پنبه  عمده   : گفت  کشاورزی الرستان، 
شهرستان به کارخانه های داخل و خارج از استان 
از جمله ، کارخانه های پنبه کاران داراب ، فسا 
و کارخانه های استان قم و اشتهارد کرج ارسال 

می شود.

کمیته  شوند.مدیر  یتیم  کودک 
الرستان،  خمینی)ره(  امام  امداد 
با  جلسه ای  طی  کرد:  تصریح 
و  مجموعه  این  مدیره  هیأت 
تمام  خوشبختانه  ایتام،  معرفی 

باغشهری  مجموعه  باغداران 
شدند.وی  ایتام  حامی  نخلستان، 
این  همت  به  اینکه  به  اشاره  با 
باغداران تعداد ۱۵۰ کودک یتیم 
تحت پوشش قرار گرفتند، خاطر 
توافق،  این  طبق  کرد:  نشان 
ریال  میلیون  ماهیانه حداقل ۳۰ 
می یابد. اختصاص  ایتام  این  به 

امداد  کمیته  کرد:  اضافه  دالور 
توجه  با  دارد  نظر  در  الرستان 
کودک  نفر   ۹۰۰ از  حمایت  به 
سرانه  نیازمند،  یتیم  غیر  و  یتیم 
دریافتی هر کدام از این کودکان 
توسط  و  جاری  سال  در  را 
ماهیانه  حداقل  به  ایتام  حامیان 

یك میلیون ریال ارتقاء دهد.

رحیمی، با بیان اینکه این محصول 
هم به صورت بذری و هم به صورت 
می شود،  برداشت  ترش  چای 
قابلیت  ترش  چای  کرد:  تصریح 
فرآوری زیادی به صورت استفاده در 
مخلوط های  و  مربا  ترشی،  ساالد، 
و  کم  آبیاری  دارد.وی،  دمنوشی 
کشت  مزایای  از  زیاد  سودآوری 
افزود:  و  کرد  عنوان  ترش  چای 
این گیاه می تواند در راستای تغییر 
کم  گیاهان  توسعه  و  الگوی کشت 
کند.  ایفا  به سزایی  نقش  آب بر 
اینکه  بیان  با  مسئول،  مقام  این 
به سایر گیاهان  چای ترش نسبت 
بیشتری  مقاومت  معطر،  دارویی 

نسبت به شوری آب و خاک دارد، 
با  مناطق  برای  را  گیاه  این  کشت 
کمتر  آب  با  و  کمتر  حاصلخیزی 
به  استناد  با  دانست.وی  مناسب 
چای  افزود:  تحقیقاتی  یافته های 
اسید  مس،  آهن،  از  سرشار  ترش 
فالونوئید ها  آنتوسیانین،  سیتریك، 
از  بسیاری  رفع  در  و   c ویتامین  و 
بیمار های و در نتیجه افزایش طول 
چای  یا  ترش  می شود.چای  عمر 
مکی یك محصول وارداتی است که 
بیشتر از کشور عربستان وارد ایران 
اخیرا  سال های  طی  که  می شود 
کشور  نقاط  برخی  در  آن  کشت 

گسترش یافته است.

جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  اداره  مسئول 
کشاورزی الرستان، گفت : برداشت پنبه از سطح 
۵۵۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان آغاز شد . 
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی 
کشاورزی  جهاد  مدیریت  و  سازمان  معاونت 
 : داشت  اظهار  نژاد  سعیدی  علی   ، الرستان 
برداشت این محصول که از اواخر آبان ماه آغاز 
شده است تا اسفند ماه ادامه دارد و پیش بینی 
می شود ۱۶ هزار تن محصول وش پنبه از مزارع 

پنبه شهرستان برداشت شود.
داراب  از  پس  شهرستان  این   : کرد  اظهار  وی 
مقام دوم استان را از لحاظ سطح و تولید پنبه 

اظهار داشت: مرحله جدید طرح 
و محسنین در سطح  ایتام  اکرام 
که  اجراست  حال  در  الرستان 
همه  است  نظر  در  طرح  این  در 
یك  حداقل  حامی  شهروندان 

عزیز رحیمی مدیر جهاد کشاورزی 
کشت  گفت:  مرودشت،  شهرستان 
گیاه دارویی کم آب بر چای ترش 
در اردیبهشت انجام و در نیمه آبان 

ماه نیز برداشت شده است.

برداشت نگین های سفید پنبه از سرپنجه شاخه های مزارع الرستان

اقدام تحسین برانگیز باغداران الرستانی در حمایت از 1۵0 کودک یتیم

تولید چای ترش برای اولین بار در مرودشت

»نشست عار« سعودی 
را رسوا می کند!

 

برگزاری  به  مانده  ساعت  چند  فاصله  در 
نشست مجازی سران»گروه ۲۰« به میزبانی 
حقوق  مدافع  نهادهای  سعودی،  عربستان 
نشست  این  رهبران  از  رسانه ها  و  بشر 
خواستار تحریم آن و موضع گیری علیه نقض 

حقوق بشر در این کشور شده اند.
به  نعمت  از  نشست  این  می رسد  نظر  به 
نفرینی برای رژیم سعودی تبدیل شده است 
که درصدد بهره برادری از آن جهت بازسازی 
است  ولیعهد  بن سلمان«  »محمد  اعتبار 
خاشقجی«  »جمال  قتل  جنایت  از  بعد  که 
روزنامه نگار منتقد در کنسولگری این کشور 
چند  هر  است.  شده  خدشه دار  استانبول  در 
افکار  اصالحات،  ایجاد  با  تا  کرده  تالش  او 
منحرف  رسوایی  این  از  را  جهان  عمومی 
در  همچنان  بشر  حقوق  نقض  ولی  سازد 
این کشور همچنان بیداد می کند و جهانیان 

نظاره گر آن است.
این  در  بن  سلمان  تالش های  تمام  ولی 
خصوص به دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا 
»گروه  سران  نشست  و  خورده،  بسته  در  به 
کوتاه  و  کنفرانس  ویدیو  صورت  به   »۲۰
عکس  از  خبری  دیگر  و  شد  خواهد  برگزار 
دسته جمعی یا مصافحه رهبران گروه بر روی 

فرش قرمز نیست.
فراخوان  با  نشست  این  برگزاری  همزمان 
اعضای  و  بین االمللی  بشری  حقوق  نهادهای 
شده  مواجه  آن  تحریم  برای  آمریکا  کنگره 
اعتراض  در  نیز  بین المللی  رسانه های  است. 
کشور  این  در  بشر  حقوق  گسترده  نقض  به 
مذکور  نشست  تحریم  خواستار  پادشاهی، 
را  عار  »نشست  به  موسوم  کمپینی  و  شده 

تحریم کنیم« به راه انداخته اند.
این نشست که قرار است به میزبانی عربستان 
سعودی  برگزار شود، تحت تاثیر کمیین ها و 
که  چرا  گرفته؛  قرار  تحریم  برای  فراخوان ها 
مشارکت  گرفته سطح  تصمیم  اروپا  پارلمان 
اتحادیه  و  دهد  کاهش  را  نشست  در  خود 

اروپا نیز چنین تصمیمی اتخاذ کرده است.
برای  دالر  میلیون ها  که  سعودی،  رژیم 
کرده،  هزینه  خود  چهره  بهبود  و  زیباسازی 
نیاتش  و  اهداف  به  توانست  نخواهد  هرگز 
 ۲۰ گروه  رهبران  نشست  میزبانی  از  را 
عملی کند؛ جنگ ویرانگر در یمن، سرکوب 
گسترده فعاالن حقوق بشر، جنایت های ضد 
بیان،  آزادی  عرصه  در  فعاالن  علیه  بشری 
رژیم  وجهه  خاشقحی  وحشیانه  قتل  نیز  و 
سعودی را تخریب و کارنامه حقوق بشر آن 

را سیاه تر کرده اند.
***

مرگ سرکرده القاعده
 از سوی منابع امنیتی 

پاکستان تایید شد
منابع  که  دادند  گزارش  پاکستان،  رسانه های 
الظواهری«  »ایمن  مرگ  کشور  این  امنیتی 
در  را  القاعده  تروریستی  گروه  سرکرده 

افغانستان تایید کردند.
»اکسپرس  زبان  انگلیسی  روزنامه  تارنمای 
گزارش  خصوص  این  در  پاکستان  تریبیون« 
داد: منابع امنیتی در پاکستان مرگ سرکرده 

القاعده را تایید می کنند.
در این گزارش، افزوده شد: در صورت صحت 
بالقوه ای  تاثیر  موضوع  این  الظواهری،  مرگ 
گروه  این  بعدی  رئیس  تعیین  سر  بر  را 
نفر   ۲ پیش تر  که  حالی   در  گذاشت  خواهد 
صف  در  که  القاعده  ارشد  سرکرده های  از 
جایگزینی با الظواهری بودند، نیز کشته شدند.

نیروهای امنیتی پاکستان اواخر آبانماه ۱۳۹۷ 
بندری  شهر  در  را  الظواهری  داماد  و  دختر 

کراچی بازداشت کردند.
محمد  »ایمن  وی  کامل  نام  که  الظواهری 
ربیع الظواهری« است در ۱۹ ژوئن ۱۹۵۱ 
 ۲۰۱۱ سال  در  و  شد  متولد  مصر  در 
رهبری  و  شد  الدن«  بن  »اسامه  جانشین 

بر عهده گرفت. را  القاعده 
واشنگتن به هر کسی که اطالعاتی منتهی به 
میلیون   ۲۵ کند  ارائه  را  شود  وی  بازداشت 

دالر پاداش در نظر گرفته است.
القاعده  شبکه  به  پیوستن  از  قبل  الظواهری 
»شبکه  را  آن  جهان  کشورهای  بیشتر  که 
و  جراح  یك  عنوان  به  می دانند  تروریستی« 

متخصص جراحی عمومی فعالیت داشت.
از  پس  سال های  در  که  معتقدند  برخی ها 
افغانستان،  از  سابق  شوروی  نیروهای  خروج 
بلغارستان، دانمارک و سوئیس  الظواهری در 
اقامت داشته و در برخی مواقع از گذرنامه های 
جعلی برای سفر به بالکان، اتریش، یمن، عراق 

و فیلیپین استفاده کرده است.

توقیف یک دستگاه 
»هلی شات« در الرستان

ضبط  و  کشف  از  الرستان،  انتظامی  فرمانده 
این  ماموران  توسط  شات  هلی  دستگاه  یك 
پرواز  و  استفاده  گفت:  و  داد  خبر  شهرستان 
مسکونی  مناطق  در  شات ها  هلی  کوادکوپترو 

بدون مجوزقانونی ممنوع است.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، سرهنگ داود امجدی گفت: 
حین  الرستان  لطیفی   ۱۳ کالنتری  ماموران 
گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، به یك 
از  و  بود  پرواز  حال  در  که  هلی شات  دستگاه 
عکس  و  فیلمبرداری  حال  در  عمومی  اماکن 
محل  دادن  قرار  پوشش  تحت  با  بود  برداری 
فرود، بالفاصله وارد عمل شدند و از مالك آن 
تقاضای مجوز کردند.فرمانده انتظامی الرستان، 
پرواز  بدون مجوز  مالك دستگاه  اینکه  بیان  با 
قضائی،  مقام  هماهنگی  با  داشت:  عنوان  بود، 
هلی شات مذکور توقیف شد. سرهنگ امجدی، 
بیان داشت: پرواز هرگونه شئ پرنده، هلی شات 
و کوادکوپتر در مناطق مسکونی به دلیل ایجاد 
مشکالت اجتماعی، امنیتی و روانی که بعضا به 
و  می شود  انجام  عکاسی  و  فیلمبرداری  همراه 
می تواند با پرواز بر روی مراکز حساس و حیاتی 
مورد سوء استفاده افراد و دشمنان قرار بگیرد 
بدون مجوز قانونی ممنوع است و با مالك آن 

برخورد قاطع می شود.
***

پلمپ سه انبار غیرمجاز 
در الرستان

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط عمومی 
سپاه الرستان، پس از برگزاری جلسات هماهنگی 
بین  نامه  تفاهم  پیرو  همچنین  و  افزایی  هم  و 
دستگاه  و  الرستان  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه 
در  الرستان  شهرستان  اجرایی  و  نظارتی  های 
با  بازار، کنترل قیمت ها، مبارزه  بر  بحث نظارت 
ادارات  روسای  حضور  با  فروشی،  گران  و  احتکار 
صمت، تعزیرات،اماکن، اتاق اصناف، نماینده نیروی 
انتظامی و با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
الرستان، مرحله دیگری از نظارت و بازرسی میدانی 
از بازار و انبارهای سطح شهرستان به اجرا درآمد.در 
همین رابطه و پس از بررسی های به عمل آمده، 
۳ انبار غیرمجاز حاوی انواع مواد غذایی به ارزش ۳ 
میلیارد ریال با حضور تعزیرات پلمپ و همچنین ۳ 
دستگاه خودروی پژو پارس صفر احتکار شده نیز 
انبار  به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در 
با  و  غیرمجاز دیگری کشف شد.به همین منظور 
پرونده  محتکران،  با  برخورد  و  بازار  تنظیم  هدف 
های متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی ارسال شد.
***

تصادف نیسان و پراید،
 جان یک نفر را گرفت

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
بر  مبنی  تماسی  جهرم،  اورژانس  عمومی 
تصادف خودرو سواری و نیسان و مصدوم شدن 
سه نفر، بعد از گردنه چاتیز در محور جهرم -الر 

با مرکز ارتباطات ۱۱۵ گرفته شد.
آمبوالنس  دو  ارتباطات  مرکز  کارشناسان 

نزدیك به محل حادثه اعزام کردند.
توسط  مصدومین  و  صحنه  ارزیابی  از  بعد 
نفر  یك  متاسفانه   ۱۱۵ عملیاتی  کارشناسان 
فوت شده بودند و دو نفر دیگر دچار مصدومیت 
شده بودند که اقدامات حیاتی و اورژانسی برای 
مصدومین انجام و به بیمارستان پیمانیه منتقل 
شدند. از همشهریان عزیز تقاضامندیم در حین 
سرعت  بخصوص  رانندگی  قوانین  رانندگی 
مطمئنه و توجه به جلو، را به دقت رعایت کنند.

***

مراسم عروسی، با بازداشت 
داماد نیمه کاره ماند

رعایت  عدم  دلیل  به  قیروکارزینی  داماد 
جشن  برپایی  و  کرونایی  محدودیت های 

بازداشت شد.
قیروکارزین  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 
گفت: مسئول برگزاری مراسم عروسی، برخالف 
تذکر ها و توصیه های ارائه شده از سوی پزشك 
سالمت  جامع  خدمات  مرکز  کارشناسان  و 
عروسی  مراسم  برپایی  به  اقدام  آباد،  مبارک 
کرده بود که بازداشت و تحویل مقامات قضایی 
دستورالعمل های  رعایت  افزود:  شد.خسروانی 
اجتماعی،  و  فردی  سالمت  حفظ  و  بهداشتی 
وظیفه تمام مردم جامعه است.بعضی از افراد با 
نادیده گرفتن دستورالعمل ها، سالمتی خود و 
جامعه را به خطر انداخته و باعث شیوع بیشتر 
مردم  از  می شوند.خسروانی  کووید۱۹  بیماری 
بهداشتی  خواست در صورت مشاهده تخلفات 

با سامانه تلفنی ۱۹۰ تماس بگیرند.
***

کشف ۲۲ تن تخم مرغ 
قاچاق در هرمزگان 

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان حاجی 
آباد، از کشف۲۲تن تخم مرغ قاچاق به ارزش 

۳میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
پلیس  مأموران  گفت:  مرادی  اکبر  علی  مهر، 
اشراف  با  آباد  حاجی  شهرستان  آگاهی 
اطالعاتی و در حین کنترل خودرو های عبوری 
خودرو  دستگاه  یك  به  عباس  بندر  سمت  به 
را  آن  بیشتر  بررسی  وجهت  مشکوک  تریلر 
بازرسی  در  مأموران،  افزود:  کردند.وی  متوقف 
از داخل خودرو ۲۲ تن تخم مرغ بدون مجوز 
اشاره  با  انتظامی،  مسئول  کردند.این  را کشف 
تصریح  رابطه  این  در  متهم  به دستگیری یك 
شده  کشف  محموله  ارزش  کارشناسان  کرد: 
را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند که متهم پس 
از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شد. 

آنا، محسن  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
دانشجویان  دفاع  جلسه  حاشیه  در  قاسمي، 
کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي الرستان ،با 
بیان این موضوع که بستر مناسبي براي آموزش 
نوین دانشجویان در شرایط کرونایي فراهم آمده 
شیوع  آغاز  در  اینکه  رغم  به  کرد:  اظهار  است 
چنداني  آشنایي  ما  دانشجویان  کرونا،  ویروس 
ها  کالس  در  حضور  و  مجازي  هاي  سیستم  با 
نداشتند، اما با استعانت از خداوند متعال و تالش 
همکارانم در حوزه آموزشي دانشگاه، روند آموزش 
هاي  در کالس  آنان  نحوه حضور  و  دانشجویان 

مجازي در دستور کار قرار گرفت.
معاون علمي دانشگاه آزاد اسالمي الرستان، ادامه 
داد: امروز این واحد دانشگاهي یکي از واحدهاي 
تحصیلي  و  آموزشي  خدمات  ارائه  در  پیشرو 
با دلسوزي هاي  امر مهم  این  در کشور است و 
هاي  حوزه  در  عزیزان  تالش  و  واحد  ریاست 

ارائه  با  توانسته است  استان،  از مرکز  بودن  دور 
بهترین سطح کمي و کیفي آموزشي، بهره مندي 
آموزشي  فضاي  متخصص،  و  متعهد  استادان  از 
مناسب و تجهیزات منحصر به فرد آزمایشگاهي، 
از  یکي  عنوان  به  که  کند  فراهم  را  شرایطي 
دانشگاه هاي مطرح در استان و کشور شناخته 
شده و بسیاري از خانواده ها این واحد دانشگاهي 
را براي ادامه تحصیل فرزندان خود انتخاب کنند.

پرورش  شد:  متذکر  خاتمه  در  قاسمي،  محسن 
دانشجویان و نخبه پروري، ارائه خدمات به روز 
آموزشي،  کیفیت  افزایش  زمان،  حداقل  در  و 
و  دانشجویان  علمي  هاي  پتانسیل  از  استفاده 
صنعت  با  دانشگاه  موثر  ارتباط  جهت  استادان 
تحصیالت  هاي  نامه  پایان  کردن  کاربردي  و 
تکمیلي دانشجویان با توجه به نیازهاي منطقه از 
جمله برنامه هاي دانشگاه آزاد اسالمي الرستان 
حوزه  در  همکارانم  تالش  با  امیدوارم  که  است 

علمي دانشگاه به نحو مطلوبي محقق شود. 

آموزشي و پژوهشي شکل گرفته است، به گونه 
اي که بیش از ۱۲۰۰ مشخصه درسي در سامانه 
جدید براي نیمسال جاري ارائه  و مجوز انتخاب 
صادر  و  بررسي  دانشجویان  تمامي  براي  واحد 
حوزه  در  عزیزان  کرد:  بیان  قاسمي  است.  شده 
هاي آموزشي و پژوهشي در ماه هاي گذشته با 
تالش و جدیت تمام، بسیاري از نواقص را مرتفع 
کردند و با قاطعیت مي توان گفت که بیست و 
چهار ساعته جوابگوي دانشجویان و ارائه آموزش 
جدید  هاي  سیستم  با  آنان  آشنایي  منظور  به 

آموزشیار و وادانا بوده اند.
وي تصریح کرد: حرکت سیستم آموزشي دانشگاه 
به سمت فضاي مجازي، بسترسازي فني در این 
مناسبي  روند  با  دانشجویان  آموزش  و  خصوص 
های  گروه  حاضر  حال  در  و  است  شده  انجام 
های  رشته  دانشجویان  برای  پشتیبانی  مجازی 
پاسخگوی سواالت  که  اندازی شده  راه  مختلف 

و مشکالت دانشجویان هستند.
متقاضیان  از  نام  ثبت  موضوع  به  اشاره  با  وي 
دانشجویان  از  نام  ثبت  گفت:  دانشگاه،  به  ورود 
جدید الورود با توجه به آیین نامه هاي ثبت نامي 
سازمان انجام شده و متقاضیان در حداقل زمان، 
مراحل ثبت نام را طي کرده و در تمام مراحل، 
مجازی  و  تلفنی  بصورت  آموزش  کارشناسان 

راهنمای دانشجویان هستند.
این مقام مسئول ضمن ابراز خرسندي از استقبال 
بسیار خوب متقاضیان در این واحد دانشگاهي، 
اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسالمي الرستان به رغم 

ارائه بیش از 12۰۰ مشخصه درسي
 با تشكیل کارگروه هاي پشتیباني در دانشگاه آزاد اسالمی الرستان

در ششمین روز از بیست و هشتمین هفته  کتاب 
از کتاب های صوتی ویژه نابینایان در کانون فارس 
رونمایی شد. این کتاب ها با عناوین »امین ترین 
دوست، آن باال این پایین، آی قصه قصه قصه، 
این پسر چقدر کتاب می خورد، پسر، عشق، پدر، 
پرواز کن پرواز، پنگوئن و میوه درخت کاج، پیامبر 
و قصه هایش )۱و۲و۳(، خاله پیرزن، خداحافظ 
جستجوی  در  دیوانه،  خفاش  پیر،  راکون 
نوبهار، پسران تشمال،  و خاله  نوروز  خدا، عمو 
فرانکلین در تاریکی، فرشته ای از آسمون، قصه 
االغ و سنگ، قلب مترسك، قورباغه چاه نشین، 
بود،  عصبانی  که  گوسفندی  خدا،  کلوچه های 
ماجراهای بهلول )۱و۲و۳(، مجموعه مرز پرگهر، 

یخی که عاشق خورشید شد و یکی بود« توسط 
مربیان و کارشناسان کانون فارس روایت و در 
شده  تهیه  فارس  کانون  صدابرداری  استودیو 
کانون  در  کتاب های صوتی  و ضبط  است.تهیه 
فارس ادامه دار بوده و کتاب ها در ایام مختلف 
سال تهیه و در اختیار کودکان و نوجوانان دارای 
نیازهای ویژه و عموم مردم قرار می گیرد.از این 
کتاب های صوتی در نشست مجازی »سایه سار 
با حضور مصطفی رحماندوست، شاعر،  کتاب« 
اعضای  و  نوجوان  و  کودک  مترجم  و  نویسنده 
فکری  پرورش  کانون های  کتاب خوان  نوجوان 
کودکان و نوجوانان فارس، خوزستان، بوشهر و 

هرمزگان رونمایی شد.

رونمایی از ۲۹ کتاب صوتی ویژه نابینایان
 در استان فارس

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
کالسه  به  که  درخواستي  شرح  به  ابراهیم     فرزند  طاهري   کورش  آقای 
۹۹/۲۳۱/۵ این شورا  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم شاجهان طاهري  فرزند عبدالکریم 
به شناسنامه  ۵۹۷ صادره از ح -الرستان - فیشور در تاریخ  ۱۳۶۰ در اقامتگاه 

دائمی خود فیشور  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-ابراهیم طاهري فرزند احمد  ش ش  ۵۹٨ ت ت ۱۳۰۷  صادره از ح روستایي 

الرستان - فیشور
۲-عبداله طاهري فرزند احمد  ش ش  ۲۲ ت ت ۱۳۱۴  صادره از ح الرستان 

-اوز - فیشور
۳-حسینقلي طاهري فرزند احمد  ش ش  ۹ ت ت ۱۳۲۰  صادره از ح  الرستان 

-اوز - فیشور فرزندان متوفي والغیر...
اینك شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ انتشار اگهی ظرف یك ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
محبي                -محمود  اوز  شهرستان  شهري  شعبه  اختالف  حل  شوراي  رئیس 

م/الف/۶۶۷

آگهی تحدید حدود اختصاصي
تحت   خانه  باب  یك  ششدانگ  حدود  تحدید  عملیات  و  آگهي  اینکه  به  نظر 
پالک ۳۴۹۴/۳   واقع در  قطعه ۱ بخش ۱٨ فارس الر ملکي آقاي محمداسمعیل 
درخواست  برحسب  و  شود  تجدید  باید  حضور   عدم  علت  به  که  یاسایي فرد 
تقاضای مالك که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود  اختصاصي نموده وقت 
تحدید حدود  مورخه ۹۹/۱۰/۱۰ تعیین و عملیات تحدید از ساعت ٨ صبح در 
ماده  مجاورین طبق  کلیه  و  متقاضي  از  لذا  آمد  عمل خواهد  به  و  محل شروع 
۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور بهم 
 ۲۰ ماده  باستناد  ارتفاقي  حقوق  و  حدود  به  نسبت  مجاورین  واخواهي  رسانند 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد 
دریافت  حال  عرض  رسید  و  تسلیم  محل  ثبت  اداره  به  کتباً  بایستي  که  شد 
نماید. ضمناً معترض از تاریخ تسلیم اعتراض باداره ثبت یك ماه فرصت خواهد 
داشت که دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهي تقدیم دادخواست 
را اخذ و به اداره ثبت ارائه نماید در غیر این صورت سند مالکیت برابر مقررات 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۹/۹/۲

شمسعلي اسکندري -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان 
 م/الف/۶۶۶
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رئیس اداره بیمه سالمت الرستان با بیان اینکه 
سالمت  بیمه  دفترچه  دوم،   و  اول  موج  در 
اکثریت متقاضیان به صورت رایگان و یا با نصف 
سرانه اعالمی تمدید شده از خدمات بیماران در 
ایام کرونایی خبر داده و گفت: تمامی خدمات 
مراکز  در  رایگان  صورت  به  کرونا  به  مبتالیان 

دولتی در حال انجام است. 
الرستان  میالد  با  گفتگو  در  احمدی«  »رضا 

می گوید:

جنوب  شهرستان  چهار  در  نفر  هزار   224 حدود 
فارس تحت پوشش بیمه سالمت هستند

اداره بیمه سالمت الرستان در حال حاضر چهار 
خود  پوشش  تحت  را  فارس  جنوب  شهرستان 
قرار داده و بر همین اساس تعداد بیمه شدگان 
 ۴۲۱۷٨ خنج:  نفر،   ۱۵۳۵۲۹  : اوز  و  الرستان 
نفر و گراش: ۲۷٨۲٨ نفر تحت پوشش خدمات 
شدگان  بیمه  آمار  مجموع   هستند.  ای  بیمه 
مجموعا  با   برابر  دقیق  طور  به  شهرستان   ۴
۲۲۳۵۳۵ نفر تا شش ماهه اول سال جاری بوده 
است. )توضیح میالد الرستان: این آمار جدا از بیمه 

شدگان تامین اجتماعی می باشد(

سالمت  بیمه  دفترچه  کرونا  دوم  و  اول  موج  در 
نصف  با  یا  و  رایگان  صورت  به  متقاضیان  اکثریت 

سرانه اعالمی تمدید شده است
همزمان با شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۹٨ 
در کشور سازمان بیمه سالمت در راستای ارج 

مدیر گروه جهادی پیامبراعظم)ص( الرستان با 
زمینه  در  آنکه  بر  عالوه  گروه  این  اینکه  بیان 
به  مردمی  کمك های  و  نیرو  ارسال  و  اعزام 
مناطق سیل زده و زلزله زده استان های کرمانشاه، 
لرستان و خوزستان در سال های گذشته حضور 
مؤثر داشته است، گفت: اکنون شرایط به گونه ای 
از  گروه  اعضای  از  تعدادی  که  خورده  رقم 
شهرستان های فسا، بندرلنگه، بندرعباس، جهرم 
و  شده اند  تبدیل  گروه  ثابت  عضو  به  غیره  و 
با توجه به فراخوان های  حتی به شکل موردی 
صورت گرفته از شهرهایی نظیر تهران، همدان، 
کرمان و کرمانشاه در فعالیت های گروه مشارکت 

داشته اند.
میالد  خبرنگار  با  گفت وگو  در  احمدی  عماد 
الرستان با بیان اینکه این گروه از سال ۱۳۹۱ به 
امام حسین)ع(  پایگاه مقاومت  همت بسیجیان 
در شهر الر راه اندازی شده است، اظهار داشت: 
 ۹ طی  پیامبراعظم)ص(  جهادگر  بسیجیان 
مناطق  به  خدمات  ارائه  بر  عالوه  گذشته  سال 
محروم شهری و روستایی در سطح الرستان، در 
نیرو و کمك های مردمی  ارسال  و  اعزام  زمینه 
استان های  زلزله زده  و  سیل زده  مناطق  به 
سال های  در  خوزستان  و  لرستان  کرمانشاه، 

گذشته حضور مؤثر داشته است.
از  را  محروم  روستاهای  به  خدمات رسانی  وی 
پیامبراعظم)ص(  جهادی  گروه  اولویت های 
تاکنون  افزود:  و  برشمرد  الرستان  سطح  در 
نظیر  محروم  روستاهای  به  مختلفی  خدمات 
»شاه غیب«،  »جالل آباد«،  »بلوچی«،  »اوه«، 
»درزوسایبان«، »بیخویه« در قالب فعالیت های 

فرهنگی و عمرانی انجام شده است.
این جهادگر بسیجی با اشاره به اینکه در گروه 
برادران  و  خواهران  پیامبراعظم)ص(  جهادی 
اپیدمی  جهت  به  کرد:  تصریح  دارند،  فعالیت 
با  توانستیم  بلکه  کرونا، فعالیت ها تعطیل نشد، 
مشارکت خواهران برای مدت ۴۰ روز به شکل 
و  »بیخویه«  روستاهای  اهالی  برای  مجازی 
»فرشته جان« برنامه فرهنگی، تربیتی، اعتقادی 

و کارآفرینی به اجرا درآورند.
جهادی  گروه  فعالیت  عمده  احمدی 
اقداماتی  قالب  در  را  الرستان  پیامبراعظم)ص( 
اشتغال زایی  عمرانی،  فرهنگی،  بهداشتی،  نظیر 
و غیره برشمرد و خاطر نشان کرد: شاید با نام 
گروه های جهادی، فعالیت های عمرانی به ذهن 
متبادر شود اما طبق سیاست های گروه جهادی 
و  بهانه   عمرانی  فعالیت های  پیامبراعظم)ص( 

محصول  کتاب،  الرستان،  میالد  گزارش  به 
ذهنی  های  خالقیت  و  بشری  های  تجربه 
سهم  است.  انسان  مدت  دراز  های  آموخته  و 
کتاب در انتقال دانش ها گاهی به مراتب بیشتر 
و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است. کتاب وسیله 
تباه  از  آن  مدد  به  بشری  دانش  که  است  ای 
شدن مصون می ماند و به آیندگان منتقل می 
شود. پدید آوردن آثار علمی و فرهنگ مکتوب 
به  و  است  دین  اولیای  مهم  های  توصیه  از 
گسترش دانش کمك می کند و به عنوان یك 
میراث فرهنگی برای نسل های آینده ماندگار 
میراثی  و  ذخیره  هیچ  گمان،  بی  شود.  می 
سودمندتر و با ارزش تر از کتاب نیست؛ چرا که 
کتاب  است.  انسان  روحی  آرامش  مایه  کتاب، 
اندوه را می زداید و مطالعه  همدمی است که 
کننده را از تنهایی در می آورد و به او حکمت 

های جان پرور می آموزد.
در این راستا، از ۲۴ آبان تا ۲ آذرماه به عنوان 
همین  به  که  شده  نامگذاری  کتاب  هفته 
را  مصاحبه ای  الرستان  میالد  خبرنگار  منظور 
و  فرهیخته  بانوان  از  معتمدالری«  »طوبی  با 
نویسندگان الرستانی ترتیب داده است که در 

زیر می خوانیم:
- لطفا خود را معرفی کنید)نام و نام خانوادگی، 

تحصیالت، رزومه کاری و...(
معارف  و  اللهیات  لیسانس  معتمدالری،  طوبی 
اسالمی. بازنشسته آموزش و پرورش با ۲۵ سال 
سابقه خدمت. معلم نمونه کشوری سال ۱۳۹۳

را  آن  مهمترین  اید؟  نوشته  کتاب  چند  تاکنون   -
چند مورد نام ببرید:

کتاب  آنها  مهمترین  نوشتم.  کتاب  جلد   ۲۴
مقدس  استان  معلم  شهید  تنها  زندگینامه 
عنوان  با  جمکرانی  مجیدعسکری  شهید  قم 

ازجمکران تا حلب بوده است.
- حوزه تالیفات کتب شما در چه موضوعاتی است؟

موضوع  با  اواخر  ام.  کرده  کار  موضوعات  در 
شهدا کار شده است. در اوایل در هر زمینه ای 
دارند  نیاز  آموزان  دانش  کردم  می  احساس 
موسی)ع(،  حضرات  زندگی  مثال  نوشتم  می 

مریم)س(، نرجس مادر امام زمان)عج(
- از دیدگاه شما به عنوان یک نویسنده در عرصه 
حق  اند  توانسته  نویسندگان  آیا  مقدس،  دفاع 

مطلب را ادا کنند؟
تقریباً. باید بیشتر و با دقت بیشتر در این زمینه 
کار شود. از دیدگاه بنده متأسفانه نویسندگان 
این  در  بشناسانند.  خوب  را  شهدا  نتونسته اند 

خصوص باید خیلی کار شود.
میزان  چه  فرهنگ  گیری  شكل  در  کتاب  تاثیر   -

می دانید؟

به آغاز دو هفته  با اشاره  اپیدمیولوژیست،  یك 
با  همراه  خانگی  قرنطینه  اگر  گفت:  تعطیلی، 
فایده  بی  ها  تعطیلی  این  باشد،  ها  دورهمی 

خواهد بود.
از خبرگزاری  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
شبکه  با  گفتگو  در  متولیان،  عباس  سید  مهر، 
دارند  تماس  بیمار  با  که  افرادی  افزود:  خبر، 
باید در اسرع وقت ردیابی، شناسایی و قرنطینه 
آنان تست گرفته شود. وی، ردیابی  از  شوند و 
خانواده های مبتالیان به کرونا را ضروری دانست.

متولیان با اشاره به شناسایی روزانه مبتالیان به 
کرونا که ممکن است هر روز بیشتر هم شود، 
گفت: این تعداد افرادی که شناسایی می شوند، 
شبیه نقاط آتش گرفته هستند که ممکن است 

به سایر نقاط کشور سرایت کند.
وی افزود: هر فرد مبتالیی که شناسایی می شود 
اطرافیان و  بیماری  باعث  تا  باید قرنطینه شود 

دیگران نگردد.
ردیابی  طریق  از  مبتالیان  شناسایی  متولیان، 
تلفن همراه را میسر دانست و گفت: در کشور 

اقدامات  بالفاصله  خود  شدگان  بیمه  به  نهادن 
پیرو  نهاد.  اجرا  مرحله  به  را  خود  پیشگیرانه 
ابالغیه سازمان، اداره بیمه سالمت الرستان به 
عنوان پرجمعیت ترین آمار بیمه شدگان در بین 
شهرستان های استان فارس،با تمدید خودکار و 
تا  بیمه همشهریان  های  دفترچه  سیستماتیك 
پایان فروردین ۱۳۹۹ اولین گام را در جهت رفع 
دغدغه بیمه شدگان انجام داد. در ادامه و پس از 
آن با شروع موج دوم روند تمدید دفترچه های 
آسیب  اقشار  های  دفترچه  ویژه  به  هموطنان 
و  امام  حضرت  امداد  کمیته  مددجویان  پذیر) 
بهزیستی( و نیز خانواده معزز شهدا و ایثارگران 

و کارکنان دولت ادامه یافت.
با  نیز  ها  صندوق  سایر  شدگان  بیمه  دفترچه 
نظر گرفتن شرایط وسع هر خانوار)اکثریت  در 

فرصتی برای ایجاد انگیزه، فرهنگ سازی، تقویت 
پایه اعتقادی، بررسی مشکالت و پیگیری آن و 

غیره است.
مدیر گروه جهادی پیامبراعظم)ص( الرستان از 
انجام برنامه ریزی ها قبل، حین و پس از اجرای 
پس  شد:  یادآور  و  داد  خبر  جهادی  اردوهای 
تحقیقات،  انجام  وقایع،  ثبت  میدانی،  بازدید 

اولویت بندی، روستای هدف شناسایی می شود.
گروه  برای  نیرو  جذب  نحوه  درخصوص  وی 
که  ثابتی  نیروهای  بر  عالوه  گفت:  جهادی، 
اردوی  اجرای  از  پیش  دارند،  حضور  گروه  در 
جذب  به  نسبت  فراخوان  صدور  با  جهادی 
به گونه ای  شرایط  اکنون  و  می شود  اقدام  نیرو 
از  گروه  اعضای  از  تعدادی  که  خورده  رقم 
شهرستان های فسا، بندرلنگه، بندرعباس، جهرم 
و  شده اند  تبدیل  گروه  ثابت  عضو  به  غیره  و 
با توجه به فراخوان های  حتی به شکل موردی 
صورت گرفته از شهرهایی نظیر تهران، همدان، 
کرمان و کرمانشاه در فعالیت های گروه مشارکت 

داشته اند.
جهادی  گروه  اعضای  تعداد  احمدی 
را  حاضر  حال  در  الرستان  پیامبراعظم)ص( 
۵۰ نفر بانوان و ۲۵۰ نفر برادران از همه اقشار 
مهندس،  مساجد،  اهالی  ویژه  به  مردم  مختلف 
کرد  اعالم  غیره  و  رسانه  اصحاب  طلبه،  دکتر، 
پیامبراعظم)ص(  جهادی  گروه  داد:  ادامه  و 
الرستان در سالهای ۹۳، ۹۵ و ۹٨ توانسته در 

جشنواره مالك اشتر حائز مقام برتر شود.
مدیر گروه جهادی پیامبراعظم)ص( الرستان با 
اوایل  تا  گذشته  سال  آذرماه  از  اینکه  به  اشاره 

قریب به اتفاق متقاضیان یا به صورت رایگان یا 
پایان  تا  با پرداخت نصف سرانه اعالمی دولت( 
به  افراد  این  مراجعه  بدون  سالجاری  مهرماه 
صورت خودکار در سامانه بیمه سالمت تمدید 
گردید و ضمن هماهنگی با مراکز درمانی ارائه 
الکترونیك  صورت  به  ای  بیمه  های  پوشش 
انجام  مربوطه  های  سامانه  طریق  از  صرفا  و 

پذیرفت.
رایگان  سالمت  بیمه  دفترچه  کرونا  سوم  موج  در 
قرار  بیمه  متقاضیان  اختیار  در  وسع  ارزیابی  بدون 

می گیرد
با شروع موج سوم بیماری و فراگیرشدن گسترده 
آن، برطبق مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا 
مرحله سوم تمدید دفاتر بیمه تمامی صندوق ها 
بدون در نظر گرفتن شرایط وسع افراد به مدت 
شش ماه)تا پایان فروردین ۱۴۰۰( آغاز گردید 
اساس  همین  بر  است.  انجام  حال  در  اکنون  و 
دفترچه بیمه پایه سالمت رایگان در دوره شیوع 
به  الزام  بدون  کرونا  ویروس  از  ناشی  بیماری 
ارزیابی وسع در اختیار مشموالن قرار می گیرد.

صدور  از  اعم  رایگان  بیمه  پوشش  متقاضیان 
شهر  در  سکونت  صورت  در  تمدید  یا  اولیه 
وسع  ارزیابی  درخواست  ثبت  بدون  می توانند 
از پوشش بیمه پایه سالمت رایگان با اعتبار ۶ 
ماهه برخوردار شوند.  این گروه از بیمه شدگان 
از  استفاده  امکان  صرفا  جاری  ضوابط  مطابق 
خدمات بخش دولتی را خواهند داشت و  برای 
این افراد دفترچه بیمه ۱۲ برگی صادر و تحویل 

خواهد شد.
نفر  هزار   ۲۰ زیر  شهرهای  روستاها،  ساکنان 
ارزیابی وسع  بدون  و عشایر می توانند  جمعیت 
پوشش بیمه روستاییان رایگان با اعتبار ۶ ماهه 
دریافت یا پوشش فعلی خود را در صورت اتمام 

اعتبار تمدید کنند.

بیمه  با  مقایسه  در  ایرانیان  سالمت  بیمه  مزایای  
سالمت همگانی

با  تومان  میلیون   ۳۰۰ از  بیش  امسال  آبان 
مشارکت خیرین در عرصه های مختلف فعالیت 
داشته است، عنوان کرد: اغلب هزینه های اجرای 
مردم  و  خیرین  کمك های  به  متکی  پروژه ها 

است.
جامه  را  جهادی  گروه   تشکیل  از  هدف  وی 
عمل پوشاندن به فرمایش رهبر معظم انقالب، 
جوانان،  خودسازی  نیازمندان،  از  دستگیری 
زندگی،  سبك  اصالح  دیگران،  در  تأثیرگذاری 
شناخت و رفع محرومیت، آبادانی جامعه و غیره 
برشمرد و تصریح کرد: از ابتدای شروع کرونا با 
راه اندازی کارگاه  تولید ماسك، بیش از ۴۰ هزار 

در صندوق بیمه سالمت همگانی، شخص بیمه 
از  پرداخت سرانه  بدون  و  رایگان  بصورت  شده 
مزایای دفترچه بیمه در مراکز دولتی بهره مند 
صندوق  در  که  است  حالی  در  این  شود.  می 
با  شده  بیمه  شخص  ایرانیان،  سالمت  بیمه 
پرداخت سرانه بیمه یکساله عالوه بر استفاده از 
دفترچه در بخش دولتی از مزایای آن در بخش 
خصوصی طرف قرارداد با سازمان بیمه بهره مند 

خواهد شد.
و  خوداظهاری  اساس  بر  ایرانیان  سالمت  بیمه 
پرداخت حق بیمه ای قابل استفاده خواهد بود.

خانوارهای متقاضی پوشش بیمه سالمت ایرانیان 
به منظور استفاده از خدمات موسسات خصوصی 
و  اظهاری  خود  اساس  بر  می توانند  کماکان 
پرداخت حق بیمه کامل یا با درخواست ارزیابی 
وسع و نتیجه آن و با پرداخت ۵۰ یا ۱۰۰درصد 
حق بیمه و رعایت ضوابط مربوط به دوره انتظار، 
کنند.  دریافت  ایرانیان  سالمت  بیمه  پوشش 
ارزیابی  نتیجه  اعالم  از  پس  گروه،  این  برای 
وجود  اعالمی  نتیجه  به  اعتراض  امکان  وسع، 

نخواهد داشت.
پوشش  از  حاضر  حال  در  که  شدگانی  بیمه   
بیمه سالمت همگانی رایگان برخوردار هستند 
ابطال  از  پس  می توانند  تمایل  صورت  در  نیز 
دفترچه بیمه سالمت، از پوشش بیمه سالمت  
ایرانیان برخوردار شوند. البته امکان انصراف و 
استرداد وجه برای بیمه شدگانی که با پرداخت 
دارند  قرار  روزه   ۱۰ انتظار  دوره  در  بیمه  حق 
صورت  در  افراد  این  برای  و  نداشته  وجود 
بستری شدن در بیمارستان، صدور معرفی نامه 

بستری امکان پذیر است.
می توانند جهت صدور  بیمه  پوشش  متقاضیان 
شده  مشخص  پیشخوان  دفاتر  به  دفترچه 

مراجعه واقدام به صدور دفترچه نمایند

در  تخفیف   %۹۰ با  کرونا  به  مبتالیان  خدمات  تمامی 
مراکز دولتی در حال انجام است

به کرونا  مبتال  افراد  مراحل مذکور  تمامی  در 
روزه  انتظار ده  ثبت دوران  بدون  )و  بالفاصله 
ارزیابی وسع(  به  الزام  صدور دفترچه و بدون 
صاحب دفترچه گردیده و در حال حاضر کلیه 
در  بیماری  این  به  مربوط  درمانی  خدمات 
عرضه  بیماران  به  تخفیف   %۹۰ با  دولتی  مراکز 
پوشش  فاقد  افراد  اینکه  مضافا  شد.  خواهد 
در  قرارگرفتن  پوشش  تحت  با  نیز  ای  بیمه 
از  همگانی  سالمت  پایه  بیمه  رایگان  طرح 
مزایای این دفترچه در بخش دولتی به مدت 

شش ماه بهره خواهند برد.

ماسك پارچه ای توسط ٨٨ خیاط جهادی تولید 
و عالوه بر توزیع در سطح الرستان، به شهرهایی 
و  خوزستان  یاسوج،  بندرعباس،  شیراز،  نظیر 

سیستان و بلوچستان ارسال شد.
معیشتی  بسته   ٨٨۰ توزیع  و  تهیه  از  احمدی 
توسط  کرونا  از  ناشی  آسیب دیده  اقشار  برای 
و  داد  خبر  پیامبراعظم)ص(  گروه  جهادگران 
بیان کرد: بیش از ۴ هزار پُرس غذای گرم تهیه 
توزیع  و در سطح محالت و روستاهای محروم 

شده است.
این جهادگر بسیجی به تأمین ۴ سری جهیزیه 
کمك  گفت:  و  کرد  اشاره  نوعروسان  برای 
بسته   ۲۵۰ توزیع  و  تهیه  نیازمند،  بیماران  به 
جهادی  گروه  خدمات  دیگر  از  لوازم التحریر 

پیامبراعظم)ص( الرستان است.
عام المنفعه  مشکالت  پیگیری  تداوم  از  وی 
از  را  جهادی  اردوهای  از  پس  روستاها 
کرد:  اضافه  و  برشمرد  گروه  اولویت های 
اینترنت،  آنتن دهی  عدم  درخصوص  نامه نگاری 
آسفالت جاده ها از جمله کارهایی است که پس 

از اردوها مورد توجه قرار گرفته است.
الرستان  پیامبراعظم)ص(  جهادی  گروه  مدیر 
درخصوص نحوه جمع آوری کمك های نقدی به 
این گروه نیز گفت: عالقه مندان به مشارکت مالی 
در اجرای برنامه های گروه می توانند کمك های 
خود را به شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۶۲۱۹۷۲۲۱ 
به نام گروه جهادی پیامبراعظم)ص( واریز یا با 

شماره ۰۹۳٨۶۱۴۱۰۳۳ تماس بگیرند.

خیلی مؤثر است. کتاب خوب، رهبرخوبی است. 
انسان با خواندن کتاب مسیر زندگی اش تغییر 

پیدا می کند.
بودن  پایین  و  کتابخوانی  به  رغبت  عدم  دلیل   -

سرانه مطالعه در ایران چیست؟
به نظر بنده در وهله اول به دلیل گرانی، خوب 
خود  فرزندان  به  را  کتاب  شیرینی  نتوانستیم 
باید  کودکی  دوران  از  معلمان.  بچشانیم حتی 

لذت مطالعه را به فرزندان چشاند.
نگارش  نحوه  کتاب،  موضوع  جلد،  طراحی   -
مخاطب  جذب  در  تواند  می  میزان  چه  به  و... 

باشد؟ اثرگذار 
قلم  کتابی  اگر  بنده  خود  دارد.  ثأثیر  خیلی 
معنوی نداشته باشد و به جزئیات پرداخته باشد 

اصاًل برای مطالعه آن کتاب ادامه نمی دهم.
- اولین اثر شما در زمینه دفاع مقدس کدام است 
و کدام اثر شما در این حوزه با استقبال زیادی از 

سوی مخاطبان مواجه شده است؟
در  عاشق«  باالن  عنوان »شکسته  با  اثر  اولین 
مورد جانبازان عزیز بوده است. کتاب »جوانان 
بهشتی« در مورد شهدای دانش آموزش شهر 
استقبال  مورد  که خوشبختانه  بود  قم  مقدس 

خوبی قرار گرفت.
- نظر شما در خصوص اهمیت پرداختن به زندگی 

و خاطرات زنان در دفاع مقدس چیست؟  
عالی است.

در  فرهنگی،  های  دستگاه  از  شما  انتظار   -
راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت چیست؟

عشق شهدا را  در دل افراد ایجاد کنند.
ذهنی  تصویر  که  جدید  نسل  به  شما  توصیه   -
کمرنگی از جنگ تحمیلی و خاطرات مرتبط با آن 

دوران دارند چیست؟
کنند  مطالعه  را  شهدا  خاطرات  و  نامه  وصیت 
و شناخت خود نسبت له امام شهدا و رهبری 

عزیز و فرزانه عمق ببخشند.
- به نظر شما کارهایی که در حوزه دفاع مقدس 

در الرستان صورت گرفته، مورد رضایت است؟
متأسفانه اطالعی ندارم.

- پیشنهاد شما برای فعالیت در حوزه دفاع مقدس 
در الرستان چیست؟

تهیه کتب شهدا و اهدای آن در تمام مجالس 
دل ها  در  باید  را  شهدا  عشق  که  چرا  است 
تا  باشیم  عاشق  باید  البته خودمان  ایجادکرد. 

بتوانیم در این عرصه گام برداریم.
بنده ۶ کتاب در مورد کل شهدای الر نوشته ام 
اما دریغ از یك ذره حمایت. ۲ کتاب شهدای 
خاطر  به  متأسفانه  که  نوشته ام  نیز  گراش 
چاپ  هم  کتاب  دو  این  تاکنون  چاپ،  گرانی 

نشده است.

اگر  است.  شده  اجرا  ردیابی  نوع  این  چین 
شناسایی و ردیابی در کشور ما نیز دقیق تر انجام 
شود آمار مبتالیان خیلی بیشتر از ۱۳ هزار نفر 
در روز است. وی افزود: انتظار می رود تعطیلی 
را  آمار مبتالیان  بتواند  یا قرنطینه کامل  کامل 
کاهش دهد. تعریف »الک دان« خیلی وسیع تر 
از )شنبه اول  از آن چیزی است که قرار است 
آذر( اجرا شود. این اپیدمیولوژیست گفت: نباید 
قرنطینه خانگی باعث افزایش دورهمی ها شود. 
در غیر این صورت قرنطینه نتیجه مثبتی نخواهد 

داشت.
وی از مردم خواست هر چقدر که در توان دارند 
خودشان را محدود کنند تا گرفتار کرونا نشوند.

این اپیدمیولوژیست، افزود: متأسفانه مردم خطر 
اندازه  به  را تقریباً  بیماری کرونا  و شدت درک 

آنفلوانزا تخمین می زنند.
متولیان گفت: تا ۶ ماه آینده واکسن کرونا در 
که  است  بهتر  و  گرفت  نخواهد  قرار  ما  اختیار 
مردم همچنان به رعایت پروتکل های بهداشتی 

و محدودیت ها ادامه دهند.
خطر  گفت:  کرونا،  با  بیماری  مقایسه  در  وی 
ابتالی به کرونا و کشندگی آن ۱۰ برابر بیشتر 

از آنفلوانزا است.
در   D ویتامین  ماهیانه  استفاده  بر  متولیان, 
تقویت بدن و محافظت در مقابل بیماری کرونا 
تاکید کرد و گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده 
به اثبات رسیده که مصرف مداوم ویتامین D بر 
کاهش اثرات ابتالء به کرونا و مرگ و میر ناشی 

آن تأثیر گذار است.
 D وی، هموطنان را به استفاده مرتب ویتامین
توصیه کرد و افزود: در کشور ما کمبود این نوع 

ویتامین شایع است.

۲۲۴هزار نفر در چهار شهرستان تحت پوشش بیمه سالمت هستند
تمامی خدمات مبتالیان به کرونا با ۹۰% تخفیف در مراکز دولتی در حال انجام است

فعالیت جهادگران الرستانی در سطح ملی

گفت وگو با »طوبی معتمد الری«
 بانوی الرستانی نویسنده ۲۴ کتاب

قرنطینه خانگی با »دورهمی« بی فایده است

متقاضیان پوشش بیمه رایگان اعم از صدور اولیه یا تمدید در صورت سكونت در شهر می توانند بدون ثبت 
درخواست ارزیابی وسع از پوشش بیمه پایه سالمت رایگان با اعتبار 6 ماهه برخوردار شوند.  این گروه از 
بیمه شدگان مطابق ضوابط جاری صرفا امكان استفاده از خدمات بخش دولتی را خواهند داشت و  برای 

این افراد دفترچه بیمه 1۲ برگی صادر و تحویل خواهد شد.
***

صدور  روزه  ده  انتظار  دوران  ثبت  بدون  )و  بالفاصله  کرونا  به  مبتال  افراد  مذکور  مراحل  تمامی  در 
دفترچه و بدون الزام به ارزیابی وسع( صاحب دفترچه گردیده و در حال حاضر کلیه خدمات درمانی 

مربوط به این بیماری در مراکز دولتی با ۹0% تخفیف به بیماران عرضه خواهد شد.

با صدور فراخوان  از اجرای اردوی جهادی  ثابتی که در گروه حضور دارند، پیش  نیروهای  بر   عالوه 
نسبت به جذب نیرو اقدام می شود و اکنون شرایط به گونه ای رقم خورده که تعدادی از اعضای گروه از 
شهرستان های فسا، بندرلنگه، بندرعباس، جهرم و غیره به عضو ثابت گروه تبدیل شده اند و حتی به شكل 
موردی با توجه به فراخوان های صورت گرفته از شهرهایی نظیر تهران، همدان، کرمان و کرمانشاه در 

فعالیت های گروه مشارکت داشته اند.
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انتشار دومین جلد 

»دانشنامه  محیط  
زیست«

زیست«  محیط   »دانشنامه ی  دوم  جلد 
حسن  بهرام  مجنونیان،  هنریك  قلم  به 
سوی  از  حاجی نصراهلل   شکوه  و   زاده کیابی 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 

منتشر شد.
این دانشنامه با ارائه ۳۶ مقاله الفبایی و با 
هدف تنویر افکار عمومی برای فراگیر شدن 
باالی  مخاطبان  برای  زیست  محیط  دانش 

۱۵ سال به چاپ رسیده است.
زیست«  محیط  »دانشنامه ی  دوم  جلد 
به  و  است  ب«  و  »الف  حرف های  مختص 
موضوع های گوناگون همچون اقلیم، انرژی، 
اقیانوس و دریا، افعی خالدار، انقراض، انقالب 
سبز، باتالق، باد، باغ وحش، باکتری ها، ببر، 

برکه، بندپایان، بیابان و... پرداخته است.
زنده یاد هنریك مجنونیان در مقدمه ی این 
اثر آورده است: »شیوه ی کار تهیه ی مطالب 
برحسب  است که  بوده  گونه  این  دانشنامه 
منابع،  متخصصان  مدخل،  هر  در  موضوع 
مقاالت و اطالعات مکتوب خود را در اختیار 
بازنویسی  و  ساده نویسی  تا  داده  قرار  وی 
در  دوباره  شده  تهیه  مقاله ی  سپس  کند. 
اختیار متخصصان موضوع مربوطه قرار داده 
نیازهای  و  عالیق  چارچوب  در  تا  می شد 
و  بررسی  مورد  را  آن  غیرمتخصص  افراد 
بازنگری قرار دهند. گاهی چندین بار تبادل 
مقاله بین تهیه کننده و متخصصان مربوطه 
تکرار شده تا مقاله، مورد تأیید هر دو طرف 

قرار گیرد«
در تهیه ی این کتاب عالوه بر پدیدآورندگان، 
دو سرویراستار علمی، جمعی از ویراستاران 
علمی، جمعی از بازخوان ها و ویراستار ادبی 
مشارکت کرده اند. در مقدمه ی اثر با توجه 
از  شده  ارائه  تصاویر  و  عکس ها  ارزش  به 
آثار  ایرانی - که  از ۵۰ عکاس  سوی بیش 
خود را در اختیار این دانشنامه قرار داده اند 

- از آن ها قدردانی شده است. 
عنوان  کنیم؟«  استفاده  کتاب  از  »چگونه 
به مخاطبان  این کتاب است که  از  بخشی 
جست وجوی  مقاله ها،  به  مراجعه  شیوه ی 

اطالعات و نمایه ها را می آموزد.
تومان  هزار  و ٨۵  اثر که ۲۲۰ صفحه  این 
آموزش گران،  تسهیل گران،  به  دارد،  قیمت 
زیست  محیط  حفاظت  مدرسان  و  مربیان 
»دانشنامه ی  کتاب  است.  شده  تقدیم 
سوی  از  همزمان  بار  دو  زیست«  محیط 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
و  هزار   ۲ به  آن  شمارگان  و  شده  منتشر 
این  اول  است.جلد  رسیده  نسخه   ۵۰۰
دانشنامه که مختص حرف »آ« است، نامزد 
جایزه  دوره  سی وهفتمین  جایزه  دریافت 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران در گروه 

کودک و نوجوان نیز شده بود.
***

مجموعه  چهار جلدی
 »سّر سخنان نغز خاقانی« 

منتشر شد
به تازگی دو جلد از مجموعه ی چهار جلدی 
»سّر سخنان نغز خاقانی« نوشته محمدرضا 
انتشارات سمت چاپ شده  به همت  ترکی 
رازآلود و دشوار  ابتدا  از  است. شعر خاقانی 
می نموده است و درک راز و رمز شعری اش 
زمینه ی  در  گسترده ای  اطالعات  به  نیاز 

علوم مختلف ادبی و غیرادبی است.
نگاهی  به  می کوشد  اثر  این  در  ترکی 
و  زندگانی  زمینه ی  در  علمی  و  مستند 
شخصیت و شعر خاقانی دست یابد و فارغ 
از مشهورات رایج، این شاعر بزرگ قرن ششم 
را بشناساند. منبع و مرجع اصلی نویسنده 
نخست  خاقانی  سخن  دقایق  درک  برای 
متون  سپس  و  او  خود  آثار  دیگر  و  دیوان 
به  است که خاقانی  شاعرانی چون سنایی 
مرحله ی  در  و  است  داشته  نظر  آنان  شعر 
پیش  را  او  روزگار  به  نزدیك  آثار  دیگر  بعد 

چشم داشته است.

فقیه  ولی  نماینده  شیرازی  علی  حجت االسالم 
مقدس  دفاع  کتب  نویسنده  قدس  سپاه  در 
در  کتاب خوانی  و  کتاب  هفته  مناسبت  به 

یادداشتی به این مسئله پرداخته است:
مقایسه  دنیا  از کشورهای  برخی  با  را  ایران  اگر 
کنیم؛ وضعیت کتابخوانی در ایران اصاًل مناسب 
ایرانی  از  ما  انتظار  از  برگرفته  نگاه  این  نیست. 
مسلمان و انقالبی  است که امروز در جهان بر 
جایگاه عزت و اسوه گری تکیه زده است. اما اگر 
ایران امروز را با ایران ۴۰ سال قبل مقایسه کنیم؛ 
با پیشرفت چشم گیری مواجه می شویم. انصافاً 

امروز تیراژ برخی از کتاب های ما به باالی ۱۵۰ 
نوبت چاپ و بیش از یك میلیون نسخه رسیده 
و  ابراهیم«  بر  »سالم  دا«،   « کتاب های  است. 
»خاک های نرم کوشك« باالترین تیراژ کتاب های 
دفاع مقدس را به خود اختصاص داده اند. پس از 
آن، کتاب »یادت باشد« با ۱۳۱ بار تجدید چاپ 
رتبه ی بعدی را دارد. کتاب »دختر شینا« با ۱۰۷ 
نوبت چاپ، »پایی که جا ماند« و »آن ۲۳ نفر« با 
۷۰ چاپ، »نورالدین پسر ایران« و »فرمانده من« 
با ۶٨ چاپ، و » مالصالح« با ۵۰ چاپ به ترتیب 

در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
فرمودند:  تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶  در  ای  امام خامنه 
»کتاب درباره دفاع مقدس می نویسند، ششصد 
فروش می رود. فروش ششصد هزار  هزار نسخه 
تیراژهای ما  باور کردنی است؟  ایران،  نسخه در 
دو هزار و سه هزار و ده هزار و این جوری بوده 
خیلی  این  برود،  فروش  نسخه  هزار  ششصد 
هادی  ابراهیم  شهید  کتاب  است.امروز  خوب 
بیش از یك میلیون و صد هزار نسخه به فروش 
رفته است. این یعنی رشد میزان کتاب خوانی در 
کشور و مایه ی رحمت و امید است. ما امروز در 
کشور، جوانان و زن و مرد زیادی داریم که در طول 
چند سال بیش از صد جلد کتاب ۳۰۰ صفحه ای 
را  افرادی  من  اند.  خوانده  صفحه ای  پانصد  و 
الی ۱۵ سال بیش  می شناسم که در طول ۱۰ 
دفاع  تاریخ شفاهی  از کتاب های  پانصد جلد  از 
مقدس و رمان های مذهبی و انقالبی را خوانده 
اند.من افرادی را می شناسم که عالوه بر مطالعه 
این کتاب ها، در طول ۶ الی ۷ ماه صحیفه نور 
۲۲ جلدی را با دقت و با طمأنینه خوانده اند.من 
جوان ها و زن و مردی را می شناسم که به صورت 
کرده  مطالعه  را  قرآن  تفسیر  تدبر  با  و  منظم 
اند و هنوز هم در حال خواندن جلدهای بعدی 
درک  وجود  عمق  با  افراد  اند.این  نمونه  تفسیر 
کتاب  برکت  به  دنیایشان  و  دین  که  اند  کرده 

گذشته  سال  اواخر  از  که  کرونا  ویروس  شیوع 
تبعات  بر  افکند، عالوه  ایران سایه  و  بر جهان 
فرهنگی  و  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
تمامی برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های در 
تمام حوزه ها را نیز تحت الشعاع قرار داد، یکی 
از بزرگترین تبعات این امر برای عرصه فرهنگی 
کشور ما لغوشدن بزرگترین رویداد حوزه کتاب 
کتاب  المللی  بین  نمایشگاه  برگزاری  یعنی 
سایه  در  کتاب  شده  افزوده  غربت  بود.  تهران 
کرونا، کتاب دوستان و دغدغه مندان را از همان 
امر  ابتدای  از  اوایل به فضای مجازی کشاند و 
توجه  جلب  برای  مختلف  های  پویش  شاهد 
مردم بویژه در ایام قرنطینه کرونایی بودیم. این 
همراه  به  هم  هایی  نوآوری  شك   بی  مساله 

داشت.
عطف  نقطه  و  دارد  ادامه  همچنان  ها  تالش 
است،.هفته  خورده  پیوند  کتاب  هفته  به  آن 
ای متفاوت که در سایه محدودیت ها و البته 
نهادهای  عزم  با  رسد  می  نظر  به  ها  نوآوری 
پرجنب  ای  هفته  فرهنگ  دوستدار  مختلف 
نشدن  برگزار  جبران  برای  به ویژه  را  جوش  و 

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رقم زند.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در راستای 
 ۲۳ از  بیش  این  از  پیش  کتابخوانی  ترویج 
نوجوان  و  کودک  حوزه  در  کتاب   ۳۰۰ و  هزار 
برای  رایگان  صورت  به  و  محدودیت  بدون  را 
مطالعه آنالین در اختیار عالقه مندان قرار داده 
ملی  کتابخانه  به  دسترسی  همچنین  است. 
هزار   ۳۷ تاریخی،  عکس  هزار   ۱۳ با  دیجیتال 
نسخه خطی، ۱۵ هزار کتاب چاپی نفیس، ۴ 
هزار کتاب چاپ سنگی، ۱۰۰ هزار پرونده و ۲۲۰ 
هزار پایان نامه برای اعضای خارج از سازمان نیز 
باز شده است. امکان دسترسی رایگان به برخی 
آثار مرجع و تخصصی انتشارات سازمان اسناد 
بدون  عالقمندان  عموم  برای  ملی  کتابخانه  و 

شرط عضویت فراهم شده است.
در کنار برنامه های تدارک دیده شده حقیقی و 
مجازی هفته کتاب از جمله پویش ها و نشست 
های نهادهای مختلف متولی نهادهای مختلف، 
این سازمان پویش »کتابخوانی ملی« را نیز با 
حضور و مشارکت چهره های فرهیخته، اهالی 
پیشنهادهایی  ارائه  منظور  به  هنر  و  فرهنگ 

برای کتابخوانی آغاز کرد.
به  فرهیختگان  ملی«  »کتابخوانی  پویش  در 
مردم توصیه می کنند چه کتابی را و به چه 

دلیلی بخوانند.
پیشنهادهای فرهیختگان در چهارمین روز این 

پویش به این شرح است:
لغتنامه دهخدا

انجمن  رئیس  و  فیلسوف  اعوانی،  غالمرضا 
را  دهخدا  لغتنامه  ایران  فلسفه  و  حکمت 
در  گفت:  و  کرد  پیشنهاد  مطالعه  برای 
اثر  که  دهخدا«  »لغتنامه  ملی  کتابخوانی  پویش 
می کنم.  توصیه  مطالعه  برای  را  است  ارزشمندی 
زیرا فرهیختگان بسیاری روی این اثر کار کرده اند 

و به عنوان اثری مرجع مطرح است.
از  خود  کتاب های  نوشتن  برای  افزود:  وی 
برخی  از  ولی  کرده ام،  استفاده  بسیاری  منابع 
بردم  بسیار  بهره  دهخدا  لغتنامه  مانند  منابع 
باید  لغتنامه دهخدا  ایرانی یك  معتقدم هر  و 
عمر  حاصل  کتاب  این  چون  باشد  داشته 

زنده یاد دهخدا و شاگردان اوست.
کتابخوانی  و  کتاب  اهمیت  داد:  ادامه  وی 
به خصوص  نیست  پوشیده  بر کسی  بی شك 
از  جلوگیری  به  توجه  با  که  فعلی  شرایط  در 

به  کمالشان  فرآیند  و  می شود  تغذیه  و  تأمین 
وسیله کتاب تحقق می یابد.این افراد برای خود 
کتاب خوانی را توفیق بزرگی می دانند و از این رو 
با استفاده از لحظه لحظه های عمر خود همواره 
در حال بهره گیری از کتاب های جدید و جذاب 
در  ای  خامنه  اند.امام  تازه  چیزهای  آموختن  و 
کتاب خوانی  »امروز  فرمودند:  تاریخ ۱۳۷۲/۱۰/۴ 
و علم آموزی نه تنها یك وظیفه ملی، که یك 
واجب دینی است«بر همین اساس و با همین 
و شکوفایی  رشد  شاهد  امروز  ما  که  است  نگاه 
البته  هستیم.  ایران  ملت  بین  در  کتاب خوانی 
باید اذعان داشت که ملت ایران هنوز به رتبه در 
شأن کتابخوانی در جهان نرسیده است. بایستی 
کتابخوانی به یك سیره و سنت رایج بین مردم 
که  بداند  ایرانی  جوان  باید  بشود.  تبدیل  ایران 
کتابخوانی برای برنامه ریزی آینده او خیلی مهم 
همه  اقتصادی  سبد  در  کتاب  خرید  است.باید 
وقت  دارای  روزمان  هر  و  کند  پیدا  جایی  ماها 

مشخصی برای کتابخوانی باشد.
باید همه مردم کتابهای دفاع مقدس را مطالعه 
است،  جاذبه  پر  و  شیرین  کتاب ها  این  کنند. 
و  می کند  آشنا  بسیاری  مسائل  با  را  ذهن ها  و 
می برد.ملت  باال  کشور  در  را  کتابخوانی  رشد 
ایران در بسیاری از صحنه های علمی جهان در 
کتابخوانی  رتبه  در  باید  است.  حال درخشیدن 
نیز چون خورشید در دنیا بدرخشد.میزان رشد 
در این مسیر قابل تحسین است؛ اما الزم است 
مسئولین فرهنگی کشور و شورای عالی انقالب 
فرهنگی برای این موضوع برنامه ریزی راهبردی 
نمایند و خود را در مسیر پیشرفت کتابخوانی 
بدانند.ایران  مسئول  جوان  نسل  ملت، خصوصاً 
میلیونی  چند  تیراژهای  شاهد  بایستی  فردا 
تاکنون  با سرعت رشدی که  قطعاً  باشد،  کتاب 
مردم ایران در این موضوع داشته اند، آینده زیباتر 

از امروز خواهد بود.

رمان »شهریور داغ« نوشته هدا عربشاهی به تازگی توسط 
نشر آفتابکاران به چاپ دوم رسیده است.

چاپ اول این رمان اردیبهشت سال ۹۷ وارد بازار نشر شد. 
»آن روز  رمان  دو  داغ«،  »شهریور  از  پیش  که  عربشاهی 
کرده،  ثبت  کارنامه  در  را  منفی«  »زمان  و  آمد«  خواهد 
سومین کتاب خود را سال ۹۶ نوشت و به گفته خودش 
سوژه نگارش آن، سال ۹۱ در سفری به آذربایجان شرقی و 
دیدن پل آهنی جلفا به ذهنش رسیده است. او این رمان 
پل  مرزبان  که  ایران  شهید  ژاندارم  سه  مقاومت  یاد  به  را 
حمله  هنگام   ۱۳۲۰ شهریور  در  و  بوده  مذکور  آهنی 
نیروهای اشغالگر به شهادت رسیده اند، نوشته است.موضوع 
اصلی »شهریور داغ«، تاثیر جنگ بر زندگی آدم هاست. به 
این ترتیب دو جنگ تاریخی جنگ جهانی دوم و هشت سال 
این   این رمان مرور می شوند. نویسنده در  دفاع مقدس در 
داستان، زندگی سه زن از سه نسل را روایت کرده است؛ نسل 
اول )مادربزرگ( است که داستانش ازطریق دفترخاطراتی که 
نسل سوم )نوه اش( می خواند، روایت می شود. این روایت هم 

شیوع ویروس کرونا نباید از خانه بیرون رفت. 
و  نرفته ام  بیرون  خانه  از  ایام  این  در  هم  من 
در حال نوشتن مجموعه کتاب تازه ای هستم. 
زیرا  مانوس شود  کتاب  با  باید  انسان  معتقدم 
است.  علم  با  دوستی  شرط  کتاب  با  دوستی 
مطالعه  برای  جایگزین  وسایل  امروزه  البته 
را  اما هیچ کدام جای کتاب  کتاب وجود دارد 

نمی گیرند.
این فیلسوف ادامه داد: برای هموطنانی که در 
خارج از کشور زندگی می کنند هم خواندن کتاب 
پیشنهاد  را  ایران  در  فلسفه  گلچین  جلدی  پنج 
می کنم. این کتاب به همت سید حسین نصر 
با کمك جمع بزرگی از پژوهشگران تالیف شده 
و به اعتقاد من از بهترین کتاب هایی است که 
در  البته  است.  شده  نوشته  انگلیسی  زبان  به 
و  منتشر شده  آن  جلد  پنج  تنها  حاضر  حال 

قرار است به هشت جلد برسد. 
با  انگلیسی زبان  افراد  کرد:  خاطرنشان  اعوانی 
ایران  در  فلسفه  عمق  به  کتاب  این  مطالعه 
غنای  عمق  نهایت  در  و  ایرانی  متفکران  و 

فرهنگی ایران آشنا خواهند شد.
»از آتشكده تا مسجد« و »سایه روشن «

حجت االسالم سیدمحمود دعایی سرپرست موسسه 
در  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  و  اطالعات 
ادوار گذشته، با معرفی کتاب از آتشكده تا مسجد 
پویش  به  روشن  سایه  کتاب  به خواندن  توصیه  و 

»کتابخوانی ملی« پیوست.
مسیر  در  ملی  کتابخوانی  پویش  گفت:  وی 
فرهنگ و در جهت کتاب و کتابخوانی طراحی 

شده است و این اقدام قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: سال ها پیش محمد جواد حجتی 
را  پاورقی  نوشتن  اطالعات  روزنامه  در  کرمانی 
با نام »همراه با محرمان خلوت انس با قرآن« 
شروع کرد که شرح زندگی پدرشان بود، پدرآقای 
حجتی  عبدالحسین  میرزا  کرمانی  حجتی 
کم  شخصیت های  از  که  داشت  نام  کرمانی 
نظیر روزگار خود بود. او زرتشتی زاده بود و در 

نوجوانی مسلمان شد.
این  زندگینامه  افزود:  دعایی  حجت االسالم 
شد  منتشر  کتاب  صورت  به  بعدها  شخصیت 
جالل  که  گرفت  نام  مسجد  تا  آتشکده  از  و 
رفیع مقدمه ای مشروح بر آن نوشت و بزرگانی 
از جمله آقایان جنتی، خزئلی، دکتر سروش و 
نوشتند  تلخیص  آن  بر  انصاریان  حاج حسین 
که این کتاب به چاپ پنجاه و چهار هم رسیده 
کتاب  این  مطالعه  بر  توصیه ام  بنابراین  است. 

است.
اثر  داشت:  اظهار  اطالعات  روزنامه  سرپرست 
در  که  است  چاپ  مسیر  در  که  نیز  جدیدی 
آینده عرضه شود، کتاب سایه روشن نام دارد که 
و  هنری  ارجمند  از شخصیت های  یکی  درباره 
سایه  به  متخلص  ابتهاج  هوشنگ  ایران  ادبی 
است. او از شاعران و ادبای برجسته  قبل و بعد 
از انقالب است که اشعار و آثار ادبی تاثیرگذاری 
داشتند و می توان به یکی از اشعار او ایران، ای 

سرای امید اشاره کرد. 
دارد  از ۱۶۰۰ صفحه  بیش  روشن  سایه  کتاب 
است  چاپ  زیر  زیبا  و  نفیس  جلد  دو  در  که 
کتاب  این  مطالعه  می شود.  عرضه  زودی  به  و 
انسان  این  ارج  و  حق  تا  می کنم  توصیه  را 

فرهیخته نگه داشته شود.
خون خورده

فیلمنامه نویس  و  کارگردان  رضویان  امیرشهاب 
خواندن  ملی«  »کتابخوانی  پویش  به  پیوستن  با 
را  یزدانی خرم  مهدی  نوشته  کتاب خون خورده 

پیشنهاد داد و گفت: ویژگی این کتاب پرداخت به 
مختلف  دهه های  متولدین  برای  و  است  جزئیات 

جذاب و خواندنی خواهد بود.
وی افزود: کتابخانه ملی ایران را بسیار دوست 
درکتاب های  فرهنگی  مکان  این  درباره  و  دارم 
پویش  معتقدم  بودم.  خوانده  مدرسه  درسی 
کتابخوانی ملی به ویژه در روزهای کرونا فرصت 
خوبی است تا به یکدیگر پیشنهاد بدهیم که 

چه کتاب هایی را بخوانیم.
اواخر  این  که  کتاب هایی  از  داد:  ادامه  وی 
پیشنهاد  را  خورده  خون  کتاب  خوانده ام 
می کنم. زیرا این نویسنده در شرح داستان به 
پسران  از  عجیبی  روایت  و  پرداخته  جزئیات 
شهید  جنگ  در  همگی  که  دارد  خانواده ای 
شده اند و مفقودالمقبره هستند و مکانی برای 
به  خرم  یزدانی  ندارد.  وجود  آنها  خاکسپاری 
واسطه این سنگ قبرهای خالی، قصه های این 

برادران را روایت می کند.
این  داد:  ادامه  فیملنامه نویس  و  کارگردان  این 
به  نگاه  فنی،  تکنیك های  از  سرشار  کتاب 
جزئیات، رفت و برگشت های زمانی بسیار است 
زمانی  دوره های مختلف  به  فراوانی  ارجاعات  و 
جذاب  را  داستان  ویژگی ها  این  مجموع  دارد. 
از جامعه  را  و فضای متفاوتی  وخواندنی کرده 

ایران ترسیم و توصیف می کند.
کارگردان فیلم مردان خاکستری اظهار داشت: 
این کتاب  برای نوشتن  به مهدی یزدانی خرم 
کتاب  این  در  نویسنده  زیرا  می گویم.  تبریك 
عنصر درام و قصه گویی را به خوبی در خدمت 
تاریخ سیاسی حاوی  کتاب های  مثل  و  گرفته 
خسته  را  خواننده  و  نیست  صرف  اطالعات 

نمی کند. 
وجود  صوتی  و  مکتوب  صورت  به  کتاب  این 
علی  توسط  کتاب  این  صوتی  خوانش  دارد، 
و  گویش  خوانش،  صدا،  و  شده  انجام  سرابی 

تلفظ به خوبی بر داستان نشسته است.
 کتب عرفای ایران

مفاخر  آثار  انجمن  رییس  بلخاری  حسن 
فرهنگی ایران، پژوهشگر برجسته هنر و زیبایی 
»کتابخوانی  پویش  به  پیوستن  با  شناختی 
ابن  غزالی،  موالنا،  آثار  خوانش  گفت:  ملی« 
که  بزرگی  عرفای  و  اشراق، حکما  سینا، شیخ 
در  شکل  بهترین  به  را  اسالمی  ایران  فرزانگی 
مطالعه  برای  را  کردند؛  نمایان  جهان  و  ایران 

توصیه می کنم.
و  کتاب  پایه  بر  من  زندگی  اساس  افزود:  وی 
کتابخوانی بنا شده است و همواره این دیدگاه 
را داشته ام که باید مطالعه کرد و اگر فرصتی 
اوصاف  این  با  رسید.  دیگر  امور  به  ماند  باقی 

کتاب برای من یك اصل است. 
موالنا،   عرفا  دیدگاه  براساس  داد:  ادامه  بلخاری 
و حکما انسان هایی هستند که نفس و جان 
خود را پاک و تزکیه می کنند به همین دلیل 
زیرا  کنم.  می  پیشنهاد  را  مثنوی  خوانش 
حکیمانه و  اندیشه ورز است و از زبانی زیبا و 

عمیق برخوردار است. 
این پژوهشگر ادامه داد: آثار دیگری که در این 
داد،  پیشنهاد  مطالعه  برای  توان  می  قلمرو 
سعادت  کیمیای  ویژه  به  و  احیاءالعلوم  کتاب 
زبان ها  فارس  ما  برای  است که محمد غزالی 

نوشته شده است. 
رییس انجمن آثار مفاخر فرهنگی ایران افزود: 
برای آشنایی با اندیشه های هنری این مشاهیر 
به  خداوند  عنایت  و  لطف  به  را  اثر   ۲ بزرگ 
تحریر درآوردم که یکی از آن ها کتاب عکس 
مه رویان، خیال عارفان از انتشارات فرهنگستان 
هنر است که در این کتاب حکمت هنر موالنا 

به تفصیل شرح داده شده است.
و  ذوق  خیال  دیگر  کتاب  کرد:  تصریح  وی 
زیبایی در آرای امام محمد غزالی نام دارد که 
شرح و بیان آرای حکمت هنری یا فلسفه هنری 
امام غزالی در موسیقی، معماری، قوه خیال به 

تفصیل آمده است.
ملی  پویش  در  کرد:  خاطرنشان  بلخاری 
ابن  غزالی،  آثارموالنا،  خوانش  ملی  کتابخوانی 
که  بزرگی  عرفای  و  حكما  اشراق،  شیخ  سینا، 
فرزانگی ایران اسالمی را به بهترین وجه در ایران و 

جهان آواز دادند را برای مطالعه توصیه می کنم.

مربوط به شهریور ۱۳۲۰ و حمله نیروهای شوروی به مرز 
جلفا و وقایعی است که این زن در اثر حمله ارتش سرخ 
به چشم دیده است.نسل سومی که در این داستان حضور 
دارد، روز ۳۱ شهریور ۵۹ همزمان با شروع جنگ تحمیلی 
متولد شده است. او خاطرات مربوط به حضور پدر خلبانش 
در جنگ و شهادتش را مرور می کند. اما سه مرزبانی که 
مصیب  شده، سرجوخه  احترام  ادای  آن ها  به  این رمان  در 
و »عبداهلل شهریاری  راثی هاشمی  محمدی، سید محمد 
به  برای ۴٨ ساعت  را  نیروهای شوروی   هستند که حمله 
نوشته  فصل   ۴۲ در  داغ«  »شهریور  انداختند.رمان  تاخیر 

شده است.در قسمتی از این کتاب می خوانیم:
را  افتخار سرم  با  این سال ها  نعره کشید: »همه  فرماندار 
باال نگه داشتم و پز پسر فرنگ رفته ام را به این و آن دادم 
که به شاه و ملت وفادار بوده و برای خدمت به مردمش 
از اروپا به سرزمین پدری اش برگشته. کم جور هرزگی هایت 
را کشیدم، حاال توی پدرسوخته می خواهی من را نقره داغ 
فردا  از  می خواهی  بدهی.  باد  بر  را  آبرویم  همه  و  کنی 

همه بگویند حتی پسر فرماندار هم حاضر نشد در حوزه 
استحفاظی پدرش کار کند؟ ها... این را می خواهی پسره 

جعلق؟ می خواهی مردم پدرت را این طور قضاوت کنند؟«
قضاوت  نگران  اینکه  از  بیشتر  »من  گفت:  مهران  دکتر 
خودم  آینده  نگران  باشم  شما  آبروی  نگران  یا  مردم 
هستم.« فرماندار گفت: »زنت را می خواهی چه کنی؟ تو 
که می خواستی گورت را گم کنی بروی پایتخت چرا زن 
نکردم!  که  گرفتم جرم  »زن  گفت:  مهران  دکتر  گرفتی؟« 
بعد هم، زن گرفتن من چه دخلی به تصمیمم دارد. زن 

گرفته ام وظیفه اش است هرجا می روم دنبالم بیاد.«
فرماندار ساکت شد. یکدفعه در باز شد و من او را جلوی 
چشمم حاضر دیدم. نگاهم کرد تا خواستم بروم مچ دستم 
را گرفت و کشان کشان به داخل برد. من که داشتم از ترس 
قالب تهی می کردم، با لکنت گفتم: »گین آتا... به خدا قصد 

فضولی نداشتم. صدا بلند بود... کنج... کاو شدم.«
چاپ دوم این کتاب با ۱۷۶ صفحه، شمارگان هزار نسخه و 

قیمت ۲۲ هزار تومان عرضه شده است.

وضعیت کتابخوانی در ایران امروزخواندنی های پیشنهادی

»شهریور داغ« چاپ دومی شد/یادی از  شهدای مرزبان  پل جلفا
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صف
آشنایی با تفاوت های 

فردی در یادگیری 

خلق  متفاوت  و  متفاوتند  یکدیگر  با  انسانها 
در  که  ست  بدیهی  بسیار  بنابراین  اند  شده 
 . باشند  متفاوت  یکدیگر  با  نیز  یادگیری 
مشکل اصلی آموزش این است که این تفاوت 
ها در نظر گرفته نمی شود و افراد را به یك 
چشم می نگرند و از آنان انتظار دارند که در 

توانایی یادگیری یکسان باشند .
زمانی که تفاوت های افراد در یادگیری نادیده 
در  زیرا  آید  می  بار  به  فاجعه  شود  گرفته 
داریم  یکسان  یادگیری  توقع  یکسان  آموزش 
کشف  و  فردی  های  تفاوت  به  توجه  لذا   .
استعدادها در دانش آموزان امری است حیاتی 
بایست به وسیله نهادهای تربیتی و  که می 
در درجه اول از طرف خانواده و مدرسه صورت 
اولین نهاد اجتماعی  گیرد. خانواده به عنوان 
است که کودک در آن رشد می یابد و به سن 

مدرسه می رسد.
اگر خانواده در دوران کودکی به کودک توجه 
الزم را داشته باشد و به رشد جسمانی و روحی 
و عاطفی او توجهات الزم نماید وقتی او وارد 
تعلیم  تواند  می  راحتی  به  شود  می  مدرسه 

پذیر باشد.
مالی  توانایی های  اینکه  علت  به  امروزه  ولی 
متعادل  سطح  در  درآمد  کم  های  خانواده 
دوران  در  ها  خانواده  این  کودکان  نیستند، 
کودکی با سوء تغذیه و فقر عاطفی روحی و 
روانی روبه رو می شوند و چنانکه این کودکان 
را  توانند خود  نمی  پا می گذارند  به مدرسه 
پابه پای دیگر همکالسیان خود در یادگیری 
یك  همیشه  نتیجه  در  و  بکشند  جلو  به 
تفاوت فاحش در یادگیری این کودکان با دیگر 
همکالسیان به وجود می آید و این امر کار را 

بر مربیان آموزشی سخت می کند.
یافته  در  آنکه  از  پیش  فردی  های  تفاوت 
باید در خود  های پژوهش ها جستجو گردد 
را  ها  انسان  آنچه  نخست  شود.  دیده  انسان 
است.  وراثت  عامل  سازد  می  متفاوت  هم  از 
هر کس با ردیفی از ویژگی ها زاده می شود 
نیست.  یکسان  دیگر  فرد  خصوصیات  با  که 
عامل دیگری که سبب تفاوت در بین انسان 
ها می شود محیط است.محیطی طبیعی و 
اجتماعی ویژگی هایی را در فرد پدید می آورد 

و شخصیت او را شکل می دهد.
تاثیر تفاوت های فردی در یادگیری

بین دانش  تفاوتهای فردی در  بنابراین وجود 
آموزان امری بدیهی و غیر قابل انکار است و 
همواره باید این نکته را در نظر داشته باشیم 
های  سرعت  با  مختلف  یادگیرندگان  که 

متفاوت می آموزند.
طرح  ای  گونه  به  باید  معلم  آموزش  روش 
ریزی شود که دانش آموزان بتوانند با سرعت 

متفاوت با توانایی های خود پیش بروند.
و کمك  توجه  به  نیاز  یادگیرندگان  از  بعضی 
است  الزم  و  دارند  معلم  سوی  از  بیشتری 
دهند  انجام  بیشتری  های  تمرین  و  تکالیف 
تا به هدف های آموزشی درس مسلط گردند، 
با اندک راهنمایی  از آنها  در حالی که برخی 
به  سریعا  و  بیابند  را  خود  راه  توانند  می 
روش  اجرای  در  باید  معلم  برسند.  مقصد 
دانش  فردی  تفاوتهای  خود  آموزشی  های 
در  یادگیری  سرعت  و  توانایی  در  را  آموزان 
آنها  با  متناسب  آموزشی  فنون  و  گیرد  نظر 
وجود  بنابراین  دهد.  قرار  استفاده  مورد  در  را 
تفاوت های فردی در دانش آموزان ایجاب می 
مناسب  روشی  از  هر کس  مورد  در  که  کند 
روشی  اگر  و  کنیم  می  استفاده  او  روحیه  با 
درباره فرد یا افرادی کارساز بوده آن را به همه 
از  و  ندهیم  تعمیم  متفاوت  خصوصیاتی  یا 
تربیت  و  تعلیم  در  ای  کلیشه  های  برخورد 

پرهیز نماییم.

14. اغلب ورزش کنید
همه ما می دانیم که ورزش برای بدن ما مفید 
است.  مفید  نیز  ما  مغز  برای  این  اما  است 
روشی  کردن  تمرین  که  است  شده  اثبات 
پتانسیل  افزایش  ما،  توجه  بهبود  برای  مؤثر 
ورزش  است.  ما  حافظه  تقویت  و  یادگیری 
احساس  و  شود  می  ما  روحیه  بهبودی  باعث 
اما  دهد  می  کاهش  را  اضطراب  و  استرس 
که  است  داده  نشان  همچنین  ها  بررسی 
افرادی که ورزش می کنند حجم بیشتری در 
تفکر  و  دارند که حافظه  از مغز  قسمت هایی 

را کنترل می کنند.
1۵. فضای کاری خود را تجزیه کنید

برای  را  راهی  مرتب،  و  تمیز  فضای  یك 
توانایی  و  آورده  فراهم  شما  ذهن  سهولت 
طول  در  کامل  طور  به  را  کردن  کار  و  تمرکز 
باعث  نظم  بی  میز  دهد.  می  افزایش  روز 
و  سرریز  اندازه  همان  به  شما  مغز  شود  می 
اند که وقتی در  باشد. محققان دریافته  شلوغ 
دارد  وجود  زیادی  چیزهای  شما  دید  زمینه 
تواند  می  نامرتب(،  و  کثیف  میز  یك  )مانند 
آنها  باشد.  داشته  وری  بهره  در  بسزایی  تأثیر 
می  باعث  حد  از  بیش  آشفتگی  که  دریافتند 
از  را  تمرکز  برای  الزم  مغزی  قدرت  افراد  شود 

بدهند. دست 
16. از قانون دو دقیقه ای استفاده کنید

اگر یك کار کمتر از دو دقیقه طول می کشد، 
بالفاصله آن را انجام دهید. اجازه ندهید که این 
کارهای کوچك برای یك بار دیگر روی هم جمع 
اضافه  خود  لیست  پایین  در  را  آنها  و  شوند 

میلیون ها نفر در سراسر جهان با نوعی زوال عقل 
می کنند.  زندگی  شناختی  عملکرد  کاهش  یا 
توانایی  افت  برای  کلی  اصطالح  عقل یك  زوال 
ذهنی به میزانی است که در زندگی روزانه فرد 
و  دادن حافظه  از دست  ایجاد می کند.  اختالل 

امروزه سالمت و رفاه اجتماعی زنان که نیمی از جمعیت 
جامعه را تشکیل می دهند، نه تنها به عنوان یك حق انسانی 
تأثیر آن در سالمت خانواده و جامعه  بلکه  شناخته شده، 
با  نیز اهمیت روزافزون یافته است. شیوع کرونا مادران را 
مشکالت روحی روانی زیادی روبروکرده است. آنان از یکسو 
با غول  از سوی دیگر  و  بر عهده دارند  را  سالمت خانواده 

گرانی دست و پنجه نرم می کنند.
کرده  برابر  را چند  مادران  بچه ها مشکالت  نرفتن  مدرسه 
است. کودکان  افزوده  دور مصیبتی  راه  از  آموزش  و  است 
از خانه ماندن به تنگ آمده اند و در آپارتمان های کوچك 
که نمی توانند بدوند و بازی کنند باید در کالس های آنالین 
شرکت کنند و اینجا وظیفه مادران دشوار تر می شود. نه تنها 
باید  بلکه  دهند،  انجام  راهم  کودکان  تربیت  و  تعلیم  باید 

اقتصاد خانواده را هم با کمترین هزینه بچرخانند.
خانم های  از  بیشتر  مراتب  به  کارمند  خانم های  مشکالت 
خانه دار است. خرید اجناسی که هر روز قیمت تازه ای پیدا 
می کنند. پختن، شستن و ضد عفونی کردن وسایل مستلزم 
صبری زیاد است و همه این ها با دلهره بیمار نشدن همراه 
است. با غروب های خاکستری پاییز،کمبود و نداری را هم که 

به همه اینها اضافه کنی. 
کارشناسان معتقدند، در شرایط کرونا خانم ها دچار اختالل 
خشم،  افسردگی،  اضطراب،  سانحه،  از  پس  روانی  فشار 
ترس، وسواس عملی و فکری بیشتری می شوند مادران در 
معرض افسردگی و استرس قرار دارند. این در حالی است که 
متأسفانه راهکار های مناسبی برای کم کردن این مشکالت 

هم در جامعه وجود ندارد.  
تأثیر بحران کوویدـ1۹ بر سالمت روان زنان

را  بحران  زنان خطر  روانشناس گفت:  ـ  انزانی  گوهر یسنا 
جدی تر تلقی می کنند، شبکه روابط اجتماعی فعالی دارند 
و خبر را از کانال های غیر رسمی همانند ارتباطات دوستانه 
افزایش  به  منجر  امر  همین  و  می کنند  دریافت  بیشتر 
آن ها  برای  کرونا  شرایط  در  روانی  و  روحی  آسیب های 

می شود.
بحران  شرایط  در  آقایان  آسیب پذیری  اینکه  بیان  با  وی 

که  است  آمده  پیش  هم  شما  برای  حتما 
آن  گفتن  از  زود  خیلی  که  زده اید  حرفی 
پس  را  آن  خواسته اید  و  شده اید  پشیمان 
بگیرید. بی شك برای همه اتفاق افتاده است؛ 
احساساتی  که  است  بشر  طبیعت  این  زیرا 
شود و از روی احساسات و بدون فکر، چیزی 
بگوید که بعد پشیمان شود. انگار چیزی ذهن 
منطقی ما را فلج می کند. در همین حین، 
از  کلماتی  می دهد  اجازه  ما  احساسی  ذهن 
به زبان  نباید  دهانمان خارج شوند که هرگز 
طبیعی  کامال  موضوع  این  می شدند.  آورده 
است که احساساتی شویم و حرف هایی بزنیم 
بعضی  اما  شویم؛  پشیمان  گفتنشان  از  که 
انجام  معمول  از  بیشتر  را  کار  این  افراد  از 
مادرشان  و  پدر  از  بعضی ها  شاید  می دهند. 
آموخته اند که قبل از اینکه جمالت را بر زبان 

بیاورند، درباره آنها خوب فکر کنند. 
اگر شما هم هنگام عصبانیت نمي توانید بر 
احساسات تان غلبه کنید، بهتر است به این 
دالیل مهم توجه کنید و درباره شان خوب فکر 

کنید:
1. کلمات تان بازتاب شخصیت شما هستند

آموخته اند  ما  به  کودکی  از  مادرمان  و  پدر 
کلمات  از  استفاده نکردن  نگوییم.  ناسزا  که 
زشت و ناسزا، فقط نشانه ادب نیست، بلکه 
به قول  می دهد.  نشان  را  افراد  شخصیت 
و  عیب  باشد  نگفته  مرد سخن  »تا  سعدی، 
زبان  بر  آنچه  هر  پس  باشد«.  نهفته  هنرش 

می آورید، بازتاب شخصیت شما است.
2. کلمات قدرت دارند

تغییر  سیاست  از  شما  از  خیلی  بی شك 
زبان آگاه هستید. هدف از این سیاست این 
است که بار منفی را از کلمات بکاهد؛ برای 
نمونه، در گذشته به افرادی که ازنظر ذهنی از 
دیگر افراد عقب تر بودند »عقب مانده ذهنی« 
می گفتند. این کلمه این روزها به  عنوان ناسزا 
کاربرد دارد و برای اشاره به چنین افرادی از 
اصطالح »کم توان ذهنی« استفاده می کنیم. 
از  استفاده  با  که  است  این  کار  این  هدف 
کلمات زیباتر و مثبت تر، از قدرت منفی آنها 

بکاهیم.
3. کلمات می توانند به افراد آسیب بزنند یا به 

آنها کمک کنند
 کلمات قدرت دارند و این قدرت می تواند به 
افراد ازنظر احساسی یا ذهنی آسیب بزند و 
آنها را آزار دهد. بی دلیل نیست که اصطالحی 
مانند »زخم زبان« در فرهنگ لغات ما وجود 
روح  و  قلب  می توانیم  زبانمان  با  زیرا  دارد؛ 

نکنید. دو دقیقه وقت بگذارید و فقط این کارها 
را انجام دهید. ممکن است شما در چند دقیقه 
یا تمیز  ایمیل  ارسال  از جمله  این کارها  انجام 

کردن میز کار خود، تعجب کنید.
17. کافئین مصرف کنید

مطالعات نشان داده اند کافئین که یك محرک 
کار  همین  دقیقاً  است  ممکن  است،  طبیعی 
های  نوشیدنی  سایر  و  قهوه  دهد.  انجام  را 
هستند  شناختی  کننده  تقویت  دار  کافئین 
با  را بهبود می بخشند.  که تمرکز ذهنی شما 
این حال، هر چه بیشتر نوشیدنی های کافئین 
دار بنوشید، بدن شما به محرک بیشتر عادت 
تأثیر کمتری روی شما می گذارد.  و  می کند 
محدود  روز  در  فنجان  یك  به  را  خود  مصرف 
کنید و فنجان دوم را برای مواقعی که واقعاً به 

آن احتیاج دارید ذخیره کنید.
تغییر وظایف  .18

یك  روی  کار  مشغول  سخت  حال  به  تا  آیا 
پروژه بوده اید که احساس کنید کاماًل متمرکز 
کنید  می  احساس  مدتی  از  بعد  اما  اید  شده 
به دیوار زل زده اید؟ وقتی مغز شما قفل شده 
یك  روی  طوالنی  مدتی  است  ممکن  است 
نیاز  شما  مغز  اکنون  و  اید،  کرده  تمرکز  چیز 
به چیز  را  دارد. مدتی کارها  تغییر موضوع  به 
یك  روی  کردن  کار  با  دهید.  تغییر  دیگری 
کار کامال متفاوت آن را تغییر دهید. معطوف 
که  کارهایی  از  مختلفی  انواع  به  مغز  کردن 
به  تواند  می  کنید  کار  آن  روی  توانید  می 
شما کمك کند تا برای مدت طوالنی هوشیار 

و خالق باشید.

ـ دو  زوال عقل  نوع  رایج ترین  ـ  آلزایمر  بیماری 
به طور  زوال عقل  این دست هستند.  از  نمونه 
کلی شامل کاهش تدریجی مهارت های حافظه، 
این حال، محققان  با  تفکر و استدالل می شود. 
لحاظ  از  که  سالمندانی  دریافته اند  آمریکایی 
اجتماعی فعالیت بیشتری دارند، در مناطقی از 
زبان،  )یعنی  دارد  ارتباط  عقل  زوال  با  که  مغز 
توجه، تمرکز، تصمیم گیری و پردازش اطالعات(، 
ماده خاکستری سالم تر و سالمتی بیشتری دارند. 
میزان باالتر ماده خاکستری مغز ـ یا سلول هایی 
ـ  می دهند  تشکیل  را  مغز  خارجی  الیه  که 

شاخص بهبود عملکرد شناختی است. 
توصیه می شود سالمندان دست کم یك بار در 
هفته در فعالیت های اجتماعی مختلفی که به 
تا  کنند  شرکت  می دهد،  اجتماعی  هویت  آنها 

سلول های مغزی شان سالم بماند.

از خانم ها است می گوید: خانم ها در شرایط بحران  کمتر 
سانحه،  از  پس  روانی  فشار  اختالل  دچار  کوویدـ۱۹ 
اضطراب، افسردگی، خشم، ترس، وسواس عملی و فکری 

بیشتری می شوند.
این روانشناس می افزاید: همچنین ارتباط بین فردی آن ها 
با همسر و فرزندانشان مختل می شود و فشارهای کاری و 
جسمانی، غم و اندوه و... برای آن ها شدت می گیرد، خواب 
آنها به هم می ریزد، تحریك پذیرتر می شوند و به طور کلی 
خانم ها در بحران کوویدـ۱۹ شرایط پر تنش تری را نسبت 

به آقایان تجربه می کنند.
که  میزان  هر  به  پژوهش ها  مطابق  اینکه  بیان  با  انزانی 
با  ارتباط  و  زندگی  از  آن ها  رضایتمندی  و  زنان  آگاهی 
همسر بیشتر باشد، استرس کمتر و سالمت روان بیشتری 
امنیت  کرونا  بحران  می دهد:  ادامه  می کنند  تجربه  را 
الشعاع قرار داده است چراکه بسیاری  خانواده ها را تحت 
با  که  درحالی  مجبورند  هزینه ها  تامین  برای  ازخانم ها 
دورکاری آن ها موافقت نشده است به سر کار بروند و در 
این میان مدیریت خانه و مدیریت فرزندان با توجه به عدم 

حضور دایم آن ها در خانه کار سختی است.
راهكارهایی برای آرامش جسم و روح

و  زندگی  به  نسبت  ما  دیدگاه  زندگی:  به  ما  نگاه  نوع  ـ 
حتی استرس در نگاه شما به موقعیت هایی که در آن قرار 
انعطاف  گفت  می توان  واقع  در  می گذارد.  تأثیر  می گیرید 
پذیری شما با استرس مقابله و افزایش پیدا می کند و مثبت 
اندیشی نیز روشی مؤثر برای فرار از تیك های عصبی است.

ـ خواب خوب: حتماً شنیده اید که مقدار خواب روزانه باید 
حدود هشت ساعت باشد. کم خوابی عالوه بر اینکه احتمال 
بروز بیماری های قلبی، سکته، پرفشاری خون و دیابت را 
افزایش می دهد؛ درصد تمرکز شما را هم مختل می کند. 
به این ترتیب بسیار راحت در معرض استرس و تیك های 
عصبی قرار می گیرید و هوشیاری و قوه استدالل شما نیز 

کم می شود.
ـ خندیدن از ته دل: قدیمی ها می گفتند خنده بر هر درد بی 
درمان دواست. پزشکان هم به این نتیجه رسیده اند که خندیدن 

دیگران را زخمی کنیم.
آزاردهنده  می توانند  اینکه  بر  عالوه  کلمات 
باشند.  هم  کمك کننده  می توانند  باشند، 
پس اهمیت این نکته را فراموش نکنید که 
استفاده کنید که  به گونه ای  از کالمتان  باید 
به دیگران کمك کند نه اینکه آنها را آزار دهد.

بزنید  حرف هایی  می شوند  باعث  احساسات   .4
که منظوری از آنها ندارید

بی شك تاکنون برایتان پیش آمده است که از 
دست کسی عصبانی باشید و چیزی بگویید 
که دلش را بشکند. بعد از اینکه آرام شدید، 
من  »خدایا،  که  گفته اید  خودتان  به  حتما 
باعث  عصبانیت  نداشتم.«  منظوری  چنین 
می شود که بخش منطقی ذهن تان غیرفعال 
شود و به احساسات تان اجازه می دهد کنترل 
بخش  که  باشد  یادتان  بگیرند.  به  دست  را 
فیلتر  را  کلماتی  نمی تواند  ذهن  احساسی 
چیزی  درنتیجه  می آورید؛  زبان  بر  که  کند 
می گویید که از گفتن آن پشیمان می شوید.

اشتباه  را  مقابل  طرف  نیت  است  ممكن   .۵
برداشت کرده باشید

فکر  چون  باشید،  ناراحت  کسی  از  شاید 
می کنید قصد اذیت کردن شما را داشته است 
از دستش عصبانی  است  و درنتیجه ممکن 
قصد  همه  که  بدانید  است  بهتر  اما  شوید؛ 
آزار شما را ندارند. گاهی حرف هایی که مردم 
تفسیر  برعکس  کامال  به شکلی  می زنند، 
می شوند؛ پس حتما با آنها صحبت کنید و 
اجازه ندهید برداشت اشتباه، تصمیم گیری و 

رفتار شما را تحت تأثیر قرار دهد.
6. شاید اغراق می کنید

وقتی به این فکر می کنیم که فردی چیزی 
است،  کرده  ناراحت  را  ما  یا  گفته  ما  علیه 
منفجر  می خواهیم  که  می کنیم  احساس 
دلیل  این  به   فقط  موضوع  این  اما  شویم؛ 
اغراق  احساساتمان  در  که  می افتد  اتفاق 
می کنیم. قبل از اینکه احساس انفجار کنید، 
باید مطمئن شوید که منظور طرف مقابل را 

درست متوجه شده اید یا نه.
7. رابطه با فرد مقابل را در نظر بگیرید

دوست،  دست  از  به راحتی  بتوانید  شاید 
و  شوید  عصبانی  همسرتان  یا  برادر  خواهر، 
هرچه دلتان می خواهد به آنها بگویید، اما آیا 
همین کار را می توانید با رئیس تان هم انجام 
بیاورید،  اینکه حرفی به زبان  از  دهید؟ قبل 
بسنجید.  را  مقابل  طرف  با  رابطه تان  باید 
عالوه بر رابطه، موقعیتی که در آن قرار دارید 
یا مهمانی  هم مهم است؛ مثال درمحل کار 

کاری، بهتر است جلوی خودتان را بگیرید و 
بزنید که  رئیس تان  به  قرار است حرفی  اگر 
موقعیت  در  کند،  ناراحت  را  او  است  ممکن 

مناسب آن را به زبان بیاورید.
8. شاید خیلی سخت گیرانه قضاوت می کنید

داستان  تمام  اینکه  از  قبل  افراد  از  خیلی 
می کنند.  قضاوت  را  دیگران  بشنوند،  را 
گفتن  و  عصبانی شدن  زود  به نتیجه رسیدن، 
چیزهایی که ممکن است اشتباه باشند، کار 
آسانی است. اگر به صورت خودکار دیگران را 
که  است  طبیعی  کنید،  محکوم  و  قضاوت 
می گیرند.  خود  به  دفاعی  حالت  هم  آنها 
وقتی چنین اتفاقی می افتد، مکالمه به سمت 

مشاجره پیش می رود.
۹. کلمات می توانند رابطه ها را از بین ببرند

به  بیشتری  منفی  واژگان  هرقدر  رابطه،  در 
بیشتر  را  رابطه تان  زمان،  به مرور  ببرید،  کار 
به سمت نابودی می کشانید. آیا دوست دارید 
به  که  بگذرانید  کسی  با  را  زندگی تان  بقیه 
شما ناسزا می گوید و همیشه با حرف هایش 
دلتان را می شکند؟ مسلم است که نه. کلمات 

می توانند رابطه تان را نابود کنند.
1۰. کلمات می توانند بر اعمال طرف مقابل اثر 

بگذارند
تصور کنید که از دختر ۱۰ ساله تان عصبانی 
را چاق  او  کنید  فکر  اینکه  بدون  و  هستید 
می نامید. این حرف چیزی نیست که بشود 
به آسانی از آن گذشت و تأثیر آن می تواند تا 
آخر عمر با او بماند. ممکن است این موضوع 
باعث شود تا اعتماد به نفس او پایین بیاید، 
از خود متنفر شود و حتی بخواهد خودش را 
زخمی کند و به خودش آسیب بزند. کلمات 
افراد  رفتار  بر  تأثیر گذار هستند و می توانند 

اثر بگذارند.
حاال باید چه کار کنید؟

است  این  دهید،  انجام  باید  که  کاری  اولین 
که  زمانی  به خصوص  حرف زدن،  از  قبل  که 
ثانیه   ۱۰ تا   ۵ هستید،  عصبانی  یا  ناراحت 
صبر کنید. اگر نمی توانید جلوی خودتان را 
بگیرید، بهترین کار این است که آن مکان را 
ترک کنید. به این صورت، از گفتن چیزی که 
جلوگیری  می شود،  پشیمانی تان  باعث  بعد 

کرده اید.
وقتی چند ثانیه صبر کردید یا مکان را ترک 
نکته   آیا  که  کنید  فکر  این  به  باید  کردید، 
نظرات  آیا  و  دارد  وجود  گفتن  برای  مهمی 
شما مرتبط، مفید یا کمك کننده هستند یا 

خیر؛ شاید بهتر باشد چیزی نگویید.
فرد  احساسات  بزنید،  حرفی  اینکه  از  قبل 
مقابل را در نظر بگیرید. به این فکر کنید که 
حرف شما چه اثری روی او خواهد داشت. به 
حرف هایی فکر کنید که قبال به او گفته اید. 
اگر حرفی زده اید که منظوری از آن نداشتید و 
باعث ناراحتی او شده است، حتما مسئولیت 
آن را به  عهده بگیرید و معذرت خواهی کنید.

باید  همیشه  که  نکنید  فراموش  درنهایت، 
تاکنون  ما  همه  بگیریم.  درس  گذشته  از 
آنها  گفتن  از  که  گفته ایم  چیزهایی 
از  همیشه  که  افرادی  اما  شده ایم؛  پشیمان 
تفاوت  یك  می شوند،  پشیمان  حرف هایشان 
درس  اشتباه شان  از  دارند:  دیگران  با  عمده 

نمی گیرند و راه اصالحش را بلد نیستند.

و  می دهد  کاهش  را  بدن  در  استرس  هورمون های  میزان 
تیك های عصبی را از بین می برد. خندیدن باعث تسکین دردها، 

افزایش نشاط و تقویت سیستم ایمنی بدن می شود.
ـ چند نفس عمیق: یك فرمول جهانی می گوید راحت ترین 
راه برای برطرف شدن تنش های روحی، تنفس عمیق است. 
ادامه  و در  باعث شل شدن عضالت  نفس کشیدن عمیق 
تسکین روح می شود. باور کنید این روش ساده مؤثر است 

و استرس را از شما دور می کند. می توانید امتحان کنید.
با  کوچك  کتاب  چند  خواندن  با  اعصاب:  سازی  آرام  ـ 
تکنیك های تمدد اعصاب آشنا شوید و با به کارگیری این 
روش ها تیك های عصبی را از بین ببرید. برای مقابله با اثرات 
احساسی و فیزیکی منفی اضطراب می توانید از روش های 
ساده ای مانند گره کردن مشت و شل کردن آن بهره بگیرید.

بهره  تان بیشترین  از کمترین داشته های  ـ ساده زیستن: 
را ببرید و ساده زیستن را عملی کنید. به سمت آنچه برای 
زندگی دست  از غیرضروریات  و  بروید  است  ارزشمند  تان 
بکشید. اگر خود را رها کنید استرس کمتری خواهید داشت 

و خوشحال تر زندگی خواهید کرد.
اگر  انتظار:  زمان  صرف  بدون  پزشکی  آنالین  مشاوره  ـ 

می خواهید در انجام امور زندگی تان شکست نخورید برنامه 
ریزی زمانی خوبی داشته باشید. شما نمی توانید چند کار 
درست و کامل را در یك روز انجام بدهید زیرا دچار اضطراب 
می شوید. بنابراین تنها برای کارهایی که کیفیت زندگی تان 

را باال می برند وقت بگذارید.
کاهش  برای  ورزشی  تمرینات  انجام  ورزش:  و  نرمش  ـ 
درواقع  هستند.  مفید  تنش  و  عصبی  تیك های  استرس، 
هنگامی که نرمش یا ورزش می کنید عالوه بر تقویت عمومی 
بدن، مغز شما هم یك انتقال دهنده عصبی به نام اندورفین 

تولید می کند. کار این ماده ایجاد احساس خوب است. 
با  آغاز می شود، غذاخوردن  اضطرابی  زمانی که حمالت  ـ 
آرامش یا خوردن بستنی به شما کمك می کند اما غذاهایی 
که میزان ترشح هورمون های دوپامین و سروتونین را افزایش 

می دهند سطح شادابی شما را بیشتر افزایش می دهند.
ـ رنگ ها هم آرامش بخش هستند و تأثیر مثبتی بر روح و 
روان تان می گذارند. پوشیدن یك تی شرت رنگی و تعویض 
رنگ دیوارها و پرده های ساده و رنگارنگ کردن آنها شما را 

شاد خواهد کرد.
مصرف  هستید  اضطرابی  شدید  معرض حمالت  در  اگر  ـ 
دارو را فراموش نکنید. مصرف داروهای تجویزشده توسط 
پزشك متخصص روش مناسبی برای کاهش عالئم اضطراب 

و دلشوره و همچنین حفظ خونسردی است. 
بیتا مهدوی  

قبل از حرف زدن خوب فكر کنید؛ اما چرا؟ 

چطور تمرکز را افزایش دهیم؟)2(

فعالیت اجتماعی مغز را تقویت می کند

بحران کرونا و فشار بر جسم و روان زنان

اخطار اجرائي
آقاي  وکالت  با  آقاي غالمرضا سلیماني  له:  محکوم 
-بلوار  -شهرجدید  الر  آدرس  به  سلیماني  علي 
فرهنگ -طبقه فوقاني بانك سینا ٨۵۰۰ ۱۱۱ ۰۹۱۷

به آدرس  محکوم علیه: آقاي سیدعلیرضا موسوي 
شیراز شهرک گلستان -بین فلکه اول و دوم جنب 

رستوران یزدي پالک ۱۱۹
دادنامه شماره  به موجب  )محکومیت(:  به  محکوم 
۱٨۷- مورخ ۹۹/۵/۳۰ صادره از شوراي حل اختالف 
شهرستان اوز شعبه شهري که به مرحله قطعیت 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  رسیده 
مبلغ ۴۶۶۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
طبق  وکیل  حق الوکاله  و  ریال    ۱۶۰۲۵۰۰ دادرسي 
صدور  تاریخ  از  چك  تأدیه  تأخیر  خسارت  تعرفه، 
مرکزي  بانك  شاخص  به  توجه  با  حکم  اجراي  تا 
عشر  نیم  هزینه  ضمناً  ایران.  اسالمي  جمهوري 

اجراي بر عهده محکوم علیه است.
شهري  شعبه  اختالف  حل  شوراي  دفتر  مدیر 

شهرستان اوز -شهاب اسفندیاري 
م/الف/۶۶۵
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امام علی)ع( فرمودند:
بُر أهَلَكُه الَجَزُع؛ َمن لَم ُینجِه الصَّ

کسی که صبر وی را نجات نبخشد، جزع و بی تابی وی را از 
پای در می آورد.

تحمیل 
ن خویش  آداب و رسوم زمان خوداتن را با زور و فشار هب فرزندا

نکنید زریا آانن ربای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز

5:006:2011:3916:5817:16سوم

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
جوانان  و  ورزش  اداره  اخبار  کانال 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل  الرستان، 
های  پروژه  از  تعدادی  گفت:  فارس 
و  تکمیل  زودی  به  الرستان  تمام  نیمه 
حاجی  رسد.عباس  می  برداری  بهره  به 
زاده در نشست با مصیب علیشیر رئیس 
و  الرستان  در  مردم  نماینده  دفتر 
ورزش  اداره  رئیس  طیبی  محمدحسن 

فرمانده نیروی دریایی ارتش، از پیشرفت 
اطالعاتی شیراز خبر  ناو  مراحل ساخت 
داد و گفت: این شناور که از ویژگی های 
به  آینده  سال  تا  است  برخودار  خاصی 

ناوگان نداجا ملحق خواهد شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا 
دریادار  امیر  ارتش،  عمومی  روابط  از 
آخرین  تشریح  با  خانزادی«  »حسین 
شیراز  اطالعاتی  شناور  ساخت  وضعیت 
اظهار داشت: کار ساخت سازه این شناور 
خاصی  ویژگی های  دارای  که  جدید 
در  هم اکنون  و  رسیده  اتمام  به  است، 
و  هستیم  آن  سامانه های  تجهیز  حال 
را  جدید  شناور  این  کرده ایم  پیش بینی 
دریایی  نیروی  ناوگان  به  آینده  سال  تا 

ملحق کنیم.
قابلیت های الزم  از  ناو اطالعاتی شیراز   

از  که  شاخصی  های  گونه  به  توجه  با 
خرندگان، پرندگان، گزندگان و چرندگان 
زیست  محیط  شده  حفاظت  مناطق  در 
الرستان مشاهده می شود انتظار می رود 
در خصوص ایجاد موزه حیات وحش از 

سوی مسئوالن اقدام الزم صورت گیرد.
به گزارش میالد الرستان، خطه الرستان 
لحاظ  به  جغرافیایی  وسعت  دلیل  به 
تنوع  دارای  جانوری  و  گیاهی  پوشش 
از  که  شاخصی  های  گونه  است.  زیادی 
خزندگان، پرندگان، گزندگان و چرندگان 
زیست  محیط  شده  حفاظت  مناطق  در 

الرستان مشاهده می شود.
دیدن  برای  زیادی  عالقه  مردم  اغلب 
به  که  دارند  را  نزدیك  از  جانوران  این 
قانونی  موجود  های  محدودیت  جهت 
وجود  چیزی  چنین  امکان  امکاناتی،  و 
ورامین  نظیر  شهرها  از  برخی  ندارد.در 
گونه های  گردآوری  با  اند  کرده  سعی 
شهرها،  سایر  از  حتی  جانوری  مختلف 

تعدادی  تکمیل  از  الرستان  جوانان  و 
از پروژه های نیمه تمام این شهرستان 
نیمه  های  پروژه  افزود:  داد.وی  خبر 
بخش  در  مصنوعی  های  چمن  تمام 
روی  تنیس  خانه  الرستان،  تابعه  های 
بخش  ورزشی  مجموعه  روشنایی  میز، 
های جویم و بنارویه و دیگر پروژه های 
آماده  و  تکمیل  زودی  به  تمام  نیمه 

افتتاح می شود.

مخابرات،  رادار،  شناسایی  حوزه  در 
در  انتشارها  انواع  مدیریت  و  سونار 
است.  برخوردار  الکترومغناطیس  جنگ 
قابلیت هایی چون دانستن باند فرکانسی، 
راداری  امواج  پارامترهای  انواع  شناخت 
و رادیویی، دانستن سامانه های مخابراتی 
دشمن که در حوزه جنگ اطالعاتی امر 
مهمی محسوب می شود، در این شناور 

پیش بینی شده است.
در  ارتش،  دریایی  نیروی  فرمانده 
شناورهای  ساخت  مقدمات  خصوص 
که  شناور  این  ساخت  گفت:  تریماران 
از  و  دارد  وزن  تن  هزار  سه  از  بیش 
برخوردار  خوبی  تهاجمی  قابلیت های 
قرار  نیروی دریایی  است در دستور کار 
جزئی  و  مفهومی  طراحی های  و  گرفته 
آن نیز انجام شده است و ان شاءاهلل برنامه 
سال های  در  جدی  طور  به  آن  ساخت 

آینده آغاز می شود.
توانمندی  به  اشاره  با  خانزادی  دریادار 
باتجربه و جوان نیروی دریایی  کارکنان 
ارتش عنوان کرد: امروز نیروی دریایی به 
سطحی از توانمندی رسیده که قادر است 
و  داخل  در  را  نیازهای خود  از  بسیاری 
توسط متخصصان جوان و کاردان تأمین 
کند و این روحیه خوداتکایی و اعتماد به 
نفس در تمامی بخش های نیروی دریایی 

تسری یافته است.

وحش  حیات  موزه  عنوان  به  را  محلی 
عموم  بازدید  زمینه  و  دهند  اختصاص 

مردم از این مکان را فراهم کنند.
ایجاد چنین اماکنی عالوه بر آنکه موجب 
حیات  با  جامعه  آحاد  آگاهی  و  آشنایی 
گردشگری  توسعه  همچنین  و  وحش 
تحقیق  برای  محلی  تواند  می  شود، 
پژوهشگران و دانش آموزان تبدیل شود. 
را  جانوری  های  گونه  که  نیست  نیازی 
شکار  را  هستند  کمیاب  آنها  اکثر  که 
می  بلکه  داد  انتقال  موزه  به  و  کرد 
توان گونه های جانوری را که به دالئل 
مختلف جان خود را از دست می دهند 
مثل تصادفات یا کشف از شکارچیان، با 
ماده  با  موجود  های  فناوری  از  استفاده 
های مخصوص خشك کرد و در محیط 

موزه قرار داد.
انتظار می رود با پیگیری این موضوع از 
مسوول اداره محیط زیست، این پیشنهاد 

به سرانجام برسد.

پروژه های نیمه تمام ورزشی الرستان، 
تكمیل می شود

ناو اطالعاتی »شیراز« تا سال آینده
به ناوگان نداجا ملحق می شود

پیشنهاد ایجاد موزه حیات وحش
 در الرستان

از  بخشی  شهری،  تفریحی  فضاهای 
هستند  شهرها  عمومی  و  باز  فضاهای 
که به نوعی تبلور ماهیت زندگی جمعی 
شهروندان  که  جایی  ،یعنی  باشند  می 
اساس  این  بر  و  دارند  حضور  آن  در 
که  ای هستند  فضاهای شهری صحنه 
گشوده  آن  در  جمعی  زندگی  داستان 
را  نگرش  اگر  دیگر  سوی  از  شود.  می 
دهیم  تغییر  مداری  شهروند  سمت  به 
،عرصه عمومی عرصه ای خواهد بود که 
شهروند در آن حضور داشته و به عالوه 
چنین  .در  دارد  هم  تکلیف  و  حق  و 
منبع  بزرگترین  شهروندان  نگرشی 
ناظر  و  گیر  تصمیم  مهمترین  و  درامد 

هستند .
جایگاهی  و  موقعیت  هر  در  شهروندان 
که باشند به عنوان یك حق از نهادهای 
مدنی خود توقع دارند که اقدامی نو در 
راستای توسعه شهری انجام دهند. این 
مطالبه  اخیر  سالهای  طی  که  موضوع 
شهرالر  در  گرفته  نام  عمومی  گری 
اواخر  این  در  مردم  و  نبوده  غریب  نیز 
مطالبات خود را با صراحت بیشتری به 
سمع و نظر مسئولین می رسانند. یکی 
از مواردی که همواره به عنوان مطالبه 
عمومی مدنظر بوده مقوله وجود فضای 
سبز و امکانات تفریحی و کمبود آن در 

شهرالر می باشد.
این امر طی دوره اخیر، شورای 
تا  واداشته  را  شهرداری  و  شهر 
قرار  مدنظر  را  عملی  اقداماتی 
ایجاد  راستای  در  که  دهند 
کنترل  شهری،  مطلوب  فضای 
شهروندی  ومشارکت  نظارت  و 
بهره  افزایش  و  ساماندهی  و 
برای  تفریحی  های  مکان  وری 
آنها  به  توان  می  سنین  تمامی 

اشاره نمود.
موضوع  به  تر  دقیق  نگاهی  یا 
الرستان،  تفریحی  های  مکان 
در  را  راهکار  چند  بتوان  شاید 
قرار  مدنظر  بهتر  خصوص  این 
توان  می  جمله  آن  از  که  داد 
و  الر  پارک جنگلی  احیای  به  
پاقلعه )فضای  احیای محله  نیز 
توسعه    ،) امامزاده  روبروی 

ادامه از صفحه 1
قول مساعد استاندار فارس برای بودجه تأمین برق

این  برق  تأمین  برای  اینکه  به  اشاره  با  پزشك  این 
نیم  و  میلیارد  یك  به  نیاز  ساختمانی  واحدهای 
استاندار  اخیر  سفر  در  کرد:  عنوان  است،  بودجه 
قول  پروژه،  این  از  بازدید  در  و  الرستان  به  فارس 
مساعد همکاری در تأمین هزینه مورد نیاز داده شد.

واحد  هر  متراژ   ، رضا)ع(  امام  بیمارستان  رئیس 
ساختمانی را بین ۹۰ تا ۱۱۰ متر برشمرد و گفت: 
در مجموع برای احداث این پروژه بالغ بر ۱۳ میلیارد 

تومان بودجه صرف شده است.
برای  رفاهی  امکانات  تأمین  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
و  می شود  متخصصان  ماندگاری  به  منجر  پزشکان 
خوشبختانه به همت بلند خیرین و مردم در شهر الر 
زیرساخت های مناسبی در این خصوص فراهم شده 
است، ادامه داد: با بهره برداری از پانسیون پزشکان 
علوم  دانشکده  برای  هزینه ها  کاهش  بر  عالوه 
از  و  می شود  تسهیل  پزشك  به  دسترسی  پزشکی، 

طرفی موجب جذب بیشتر متخصصان خواهد شد.
۵ متخصص به صورت 24 ساعته می بایست زیر 

سقف بیمارستان باشند
رئیس بیمارستان شهر الر، با اشاره به اینکه پزشکانی 
نظیر بیهوشی، داخلی، طب اورژانس، جراح و زنان 
بیمارستان  در  شبانه روز  ساعت   ۲۴ در  می بایست 
حضور داشته باشند، گفت: برای دسترسی بهتر به 
محیط  داخل  در  مسکونی  ساختمان  پزشکان،  این 

بیمارستان اختصاص می یابد.
اتاق عمل های موجود  اینکه تعداد  با بیان  والی پور، 
در بیمارستان امام رضا)ع( ۴ تخت است و با توجه 
به افزایش تعداد متخصصان و جراحان و از طرفی به 
منظور کاهش مراجعات مردم به سایر مراکز درمانی 
در شهرهای دیگر بخش قلب در بیمارستان الر در 
حال راه اندازی است، خاطر نشان کرد: سی تی اسکن 
بیمارستان  در  قلبی  مشکالت  برای  اسالیس   ۱۲٨
الر مستقر شده و در ادامه آن اگر نیاز به آنژیوگرافی 
داشت، ساختمان مورد نیاز آن در حال احداث است.

اتاق  و  یو«  احداث ساختمان های »آی سی  از  وی 
با احداث  امید می رود  عمل قلب خبر داد و گفت: 
ساختمان و تجهیز آن در آینده به بیماران قلبی در 

بیمارستان الر خدمات ارائه کرد.
ساخت و بهسازی ۹ اتاق قلب در 2 فاز

رئیس بیمارستان امام رضا)ع( شهر الر، با بیان اینکه 
ساختمان های مورد نیاز بخش قلب در ۲ فاز احداث 

از  استفاده  نیز  و  شهری  باز  فضاهای 
عوامل طبیعی تاثیر گذار اشاره نمود. 

اساسا عناصر طبیعی موثر در بافت شهر 
قدیم الر، نقش قابل توجهی در امکان 
الر   در  تفریحی  های  مکان  سنجی 
دارند، چرا که مردم به  فضاهای هویت 
دار نیاز دارند تا به آن ها تعلق داشته 
محله  فضای  مثال  عنوان  به  و  باشند 
را  امامزاده(  روی  به  رو  )جداره  پاقلعه 
می توان ساماندهی کرد و بصورت یك 
مکان تفریحی مانند دروازه قرآن شیراز 
ریزی  پی  خوشبختانه  دراورد.  اجرا  به 
بهسازی این مکان قدیمی شهر الر طی 
است  امید  و  شده  آغاز  اخیر  روز  چند 
که طرح نهایی آن پس از تایید اجرایی 

اتاق  با ۵  بنا  این  فاز نخست  می شود، تصریح کرد: 
که  می رسد  اتمام  به  جاری  بهمن ماه سال  تا  عمل 
دو اتاق عمل برای انجام عمل هایی که نیاز به اشعه 
دارد، ُسرب کوبی شده و در همه این اتاق ها تمامی 

استانداردها در نظر گرفته شده است.
این مسئول برای فاز بعدی که شامل بهسازی ۴ اتاق 
کرده اند،  آمادگی  اعالم  است، خیرین  موجود  عمل 
یادآور شد: برای انجام این پروژه نیز با مشارکت ۶۰ 
درصدی اعتبارات دولتی و ۴۰ درصدی خیرین به 

اجرا درمی  آید.
زیرساخت های  تأمین  از  خرسندی  ابراز  با  والی  پور 
الر،  شهر  رضا)ع(  امام  بیمارستان  در  فراهم شده 
تأکید کرد: مردم می بایست به امکانات تأمین شده 
و همچنین متخصصان فعال در این مرکز آموزشی 
درمانی اعتماد کنند و نیازهای درمانی شان در خود 
شهر الر بدون مراجعه به سایر شهرها برطرف کنند.
ارائه خدمات بهتر نیازمند تأمین تجهیزات است

پروژه های  بزرگ ترین  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
 ۱۳ به  نزدیك  که  است  عمل  اتاق  بیمارستان، 
میلیارد در فاز اول کار شده است و برای تجهیزات 
به ۱۰ میلیارد نیاز داریم؛ در واقع، هزینه هر وسیله 
اتاق عمل نزدیك به ۷۰۰، ٨۰۰ میلیون می شود  که 

بخشی از تجهیزات تأمین شده است.
از فعالیت ۳ نوع جراح  رئیس بیمارستان شهر الر، 
و  عمومی  اداری، جراح  مجاری  اعصاب، جراح  مغز 
در  غیره  و  ارتوپد  متخصص   ۲ زنان،  متخصص   ۶
در  کار  فضای  گفت:  و  داد  خبر  بیمارستان  این 
تجهیزات  اگر  اما  می گیرد  قرار  متخصصان  اختیار 
که  نمی گیرد  کاری صورت  عمل  در  نباشد  موجود 
از خیرین تقاضا می شود در خرید وسایل اتاق عمل 
مشارکت کنند که به طور قطع باعث بهبود خدمات 
و جلوگیری از مراجعه مردم به سایر شهرها می شود.
دستگاه »ام آرآی« یک دستگاه مكمل نیاز دارد

والی پور درخصوص یکی از نیازهای مورد نیاز برای 
آی  آر  ام  دستگاه  به   مربوط  خدمات  ارائه  بهبود 
یك  نداریم  که  چیزهایی  از  یکی  متاسفانه  افزود: 
دستگاه اکسیژن خون )پالس اُکسیمتری( است که 
قیمت آن نزدیك به ۱۵۰ میلیون است و اگر بتوانیم 
آن را با کمك خیران فراهم کنیم می توانیم برای 
بیماران بدحال، کودکان و بیمارانی که ترس دارند 
مردم  تا  دهیم  انجام  را  آی  آر  ام  بیهوشی،  زیرنظر 
مجبور نشوند برای ام آر آِی کودکان، بیماران بدحال 

و کسانی که ترس دارند به جهرم و شیراز بروند.

های  تفرجگاه  دیگر  سوی  گردد.از 
فضاهای  از  بخشی  عنوان  به  شهری 
فضای  عنصر  غلبه  با  شهر  عمومی 
را  زمینه  و  بوده  جمعیت  ،جاذب  سبز 
اوقات  گذران  و  اجتماعی  تعامل  برای 
فراغت از نظر تفریح ،سرگرمی ،ورزش 
،مطالعه و استراحت و تفریحات طبیعت 
راستا،  این  در  کند.  می  فراهم  محور 
 ) )پارک جنگلی الر  تفریحی  مجموعه 
حوزه  با  الر  شهر  ورودی  موقعیت  در 
عملکردی ٨۰ هکتار و پیشینه تاریخی 
 ، شهروندان  جمعی  خاطرات  در  غنی 
اجتماعی  کارکرد  توجهی  بی  دلیل  به 
ساکنان  فراغتی  نیازهای  رفع  در  آن 
به  توان  می  .که  است  شده  کمرنگ 
عنوان یك فضای فراغتی برجسته 
با کاربری های فراغتی و خواسته 
و  دلخواه  فضایی  به  مردمی  های 
شهروندی  فضای  بودن  دلنشین 

تبدیل کرد. 
بین  توافق  عدم  اما  میان  این  در 
در  طبیعی  منابع  و  شهرداری 
خصوص پارک جنگلی و مدیریت 
آن  موضوعی است که دود آن به 
چشم مردم خواهد رفت. امید است 
که با درایت این موضوع نیز مرتفع 
شده و در راستای توسعه فضاهای 
مفیدی  گام  شهری  تفریحی 

برداشته شود.

سحر یادگارفرد

به  اشاره  با  الر،  رضا)ع(  امام  بیمارستان  سرپرست 
جوانان  اشتغال زایی  برای  جایی  بیمارستان  اینکه 
وسیله  بتوانیم  بیشتر  هرچه  کرد:  اظهار  است 
کنیم  بیشتر  را  خدمات  و  بخریم  تجهیزات  و 
بیاوریم  کار  سر  می توانیم  بیشتر  هم  را  جوانان مان 
و هر چه رفت و آمد در جاده ها کمتر شود تصادفات 

نیز کمتر می شود.
کنترل اتاق بیماران با دوربین مداربسته توسط 

پرستاران
به گونه ای  را  جدید  بخش های  اینکه  بیان  با  وی 
داد  قرار  مانیتور  آن  در  بتوان  که  کرده اند  طراحی 
و پرستار بتواند همه اتاق ها را از station (ایستگاه 
در  داد:  ادامه  باشد،  داشته  نظر  تحت  پرستاری( 
بیشتر بخش ها مانیتور مرکزی داریم که اگر مریض 
ایستگاه  از  باشد پرستار می تواند  بدحالی در بخش 

پرستاری به آن نظارت داشته باشد.
جزو  الر  بیمارستان  اینکه   بر  تأکید  با  والی پور 
معدود بیمارستان هایی باشیم که بخش مراقبت های 
یعنی  است،  اتاق  به  اتاق   ICU و   CCU ویژه اش 
مریض اتاق اختصاصی دارد و می تواند ایزوله شود، 
بیان کرد: ایستگاه پرستاری هم در وسط قرار گرفته 

که بتواند احاطه کاملی بر اتاق ها داشته باشد.
دیگ بخار و آب گرم بیمارستان نیازمند بهسازی 

است
لوله های  سریع تر  چه  هر  تعویض  پزشك،  این 
الر  بیمارستان  گرم  آب  و  بخار  دیگ  تجهیزاتی 
به  نزدیك  کار  این  کرد:  تأکید  و  دانست  الزامی  را 
بسیار  مبلغ  چون  و  دارد  نیاز  هزینه  ۱۰میلیارد 
با  مهم  این  کنند  کمك  حتما  باید  است  سنگینی 

مشارکت خیرین انجام شود.
یك  شدن  اضافه  درخصوص  امیدواری  ابراز  با  وی 
دستگاه CT SCAN  ۱۶ اسالیس در آینده نزدیك 
به این مرکز درمانی، افزود: این مهم می تواند موجب 
می شود.رئیس  مطلوب تر  خدمات  ارائه  در  تسهیل 
بیمارستان امام رضا)ع(، با بیان اینکه تعمیر دستگاه 
های معیوب مورد توجه مهندسان تأسیسات است، 
تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون در بخش تجهیزات 
تأسیساتی و پزشکی اقدامات مناسبی صورت گرفته 
دست  خوبی  موفقیت های  به  تاکنون  توانسته ایم  و 
اتوی  بزرگ  دستگاه  تعمیر  آن  جمله  از  که  یابیم 
سال   ۱۰ که  است  بیمارستانی  ملحفه  پرده،  پتو، 
و  نجابت  از  تمجید  با  بود.وی  افتاده  بالاستفاده 
فرهنگ باالی مردم الرستان، یادآور شد: خوشبختانه 
در زمینه ارائه خدمات در بخش اورژانس به تعداد 
در  مجروحیت  به  مربوط  بیماران  معدود  بسیار 
از  از طرفی تاکنون موردی  دعواها دیده می شود و 
درگیری فیزیکی با پزشکان و پرستاران دیده نشده 

است که نشان از فرهنگ مردم است.
والی پور، به فعال بودن ۱۰ تخت در بخش NICU یا 
اضافه شدن ۵ تخت جدید خبر  از  و  اشاره  نوزادان 
 ICU داد و افزود: در حال حاضر ۱۵ تخت در بخش
بزرگساالن وجود دارد و در آینده نزدیك نیز ۱۰ تخت 

ویژه NICU یا همان بخش اطفال افزوده می شود.
با  امام رضا)ع( الرستان  بیمارستان  به گفته رئیس 
بهره برداری از ۵ پروژه در حال اجرا، تعداد تخت های 
تخت   ۳۴۰ به  تختخواب   ۲۴۰ از  بیمارستان  این 

افزایش پیدا می کند.
عكاس: ابوذر بیغرض

شهر الر به مكان تفریحی نیاز دارد
»از بهسازی محله پاقلعه تا لزوم توجه به پارک جنگلی«

ارائه گزارش رئیس بیمارستان الر از اجرای پنج پروژه به خبرنگاران

اَهاًل ِبالضَّيِف
وَداري مُناخٌ ِلمَنْ قَدْ نَزَلْ 

وَزادي مُباحٌ ِلمَن قَد أَكَل 
أقَدِّمُ ما ِعندَنا حاِضرٌ 

وَِإنْ لَمْ يَكُن غَيرَ خُبٍز وَخَلّْ 
َّا الكَريمُ فَراٍض ِبِه  فَأم

َّئيمُ فَذاكَ الوَبَل  َّا الل وَأَم

فرودگاه كسی هست خاهن ام هك زنول
نموده است و خورَد توهش ام هب ارزانی

ره آنچه هست هب شيپ آورَم اگرهچ هب جز
هك انن و سرهك نباشد هب رسم مهمانی

زبرگوار رضايت دهد هب آن و ولیك
نی لئيم، رنج دهد میزبان، چو زندا

خوش آمد به مهمان
خانه ام فرودگاه کسي است که فرود آمده و توشه ام رایگاِن هرکه خوَرد.

هرچه آماده است پیش آرم. هرچند جز نان و سرکه اي نباشد.
بزرگوار به همین خشنود است و فرومایه، مایه گرفتاري.


