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مقامات  از  الرستان  فناوری  واحدهای 
گردید. اخذ  مسئول 

در  اساس  این  بر  افزود:  حسین زاده، 
صورت  های  پیگیری  با  اول  مرحله 
میلیارد   ۲۰ مبلغ  خوشبختانه  گرفته، 
رشد  مرکز  تجهیز  به  اعتبار  ریال 
اختصاص  الرستان  فناوری  واحدهای 

نماینده  پیگیری های  با  اول  مرحله  در 
اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم 
تجهیز  به  ریالی  میلیارد   ۲۰ اعتبار 
الرستان  فناوری  واحدهای  رشد  مرکز 

یافت. اختصاص 
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
مردم؛  نماینده  اطالع رسانی  پایگاه 
نماینده  حسین زاده  پیگیری های   با 
و  گراش  خنج،  الرستان،  شریف  مردم 
تجهیز  به  ریالی  میلیارد   ۲۰ اعتبار  اوز، 
الرستان  فناوری  واحدهای  رشد  مرکز 

یافت. اختصاص 
خنج،  الرستان،  شریف  مردم  نماینده 
اظهار  خبر  این  اعالم  با  اوز  و  گراش 
مرکز  رئیس  بازدید  پیرو  داشت: 
و  علم  معاونت  بین المللی  تعامالت 
هیات  و  جمهوری  ریاست  فناوری 
مردادماه  در  که  الرستان  از  همراه 
گزارشی  ارائه  به  توجه  با  و  شد  انجام 
منطقه  اختصاصی  پتانسیل های  از 
مساعدت  و  همکاری  قول  الرستان،  
رشد  مرکز  تجهیز  خصوص  در  الزم 

تسریع  با  که  است  امید  و  است  یافته 
مرکز  ساختمان  راه اندازی  و  تکمیل  در 
اعتبار  به  عنایت  با  و  خیرساز  جدید 
تجهیز  راستای  در  آن  جذب  مذکور، 
سوی  از  وقت  اسرع  در  جدید  مرکز 
دستور  در  الرستان  اجرایی  مسئوالن 

گیرد. قرار  کار 

اختصاص 2۰ میلیارد ریال جهت
 تجهیز مرکز رشد واحدهای فناوری الرستان

همین صفحه
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حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::

شهرستان  مسکن  بنیاد  مدیر 
الرستان، از شتابگیری اجرای طرح 
زدایی  محرومیت  و  توسعه  های 
بیان  و  داد  خبر  شهرستان  دراین 
داشت : در سال جاری با اختصاص 
9 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال این 
الرستان  روستای   9 در  ها  طرح 

شتاب دوچندان گرفته است .
به گزارش میالد الرستان به نقل از 
استان  مسکن  بنیاد  عمومی  روابط 
فارس ، امیر برومند با بیان اینکه این 
تل کشی ۱  روستاهای  در  ها  طرح 
آباد کریمی،  ، حسن  ، تل کشی ۲ 
خلور، دولت آباد، دیده بان، پهروست، 
رمیجان و گاوبست  در سال جاری 
به پایان رسیده است، افزود: برای این 
منظور 9 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 

اعتبار هزینه شده است.
اجرایی در  اضافه کرد: عملیات  وی 

عبدالحمید  شهید  سالگرد  و  یادواره  پنجمین 
)امید( ساالری، نخستین شهید مدافع حرم استان 
در  شهید  فرزندان  و  همسر  همت  به  هرمزگان  
امام  سپاه  شد.فرمانده  برگزار  مجازی  فضای  بستر 
ضمن  معنوی  آیین  این  در  هرمزگان  سجاد)ع( 
گرامی داشت هفته بسیج و شهیدان جبهه مقاومت 
روستای سرَدر حاجی آباد  از  گفت: شهید ساالری 
توفیق به عنوان مدافع حرم در سوریه حضور پیدا 
و  کند و در جوار حضرت زینب)س( نقش آفرینی 

های  ظرفیت  همه  از  و  دارد  قرار 
قانونی برای شتاب بخشی به توسعه 
روستایی در این پهنه پر ظرفیت از 

استان فارس بهره گیری می شود.
مدیر بنیاد مسکن الرستان، همچنین 
الرستان  شهرستان  اینکه  بیان  با 
اقدامات ویژه در زمینه تامین مسکن 

مناطق  در  مددجویان  و  نیازمندان 
شهری و روستایی انجام داده است، 
افزود: در قالب تفاهم نامه با سازمان 
برنامه و بودجه در گام نخست ساخت 
۲۷۰ واحد مسکونی ویژه این اقشار 
در الرستان به تصویب رسیده و در 
اعتبار  ریال  میلیارد   ۸۱ رابطه  این 
 ۱۳ کنون  تا  که  یافته  اختصاص 
است  شده  جذب  آن  ریال  میلیارد 
متقاضی   ۳۳۳  : داد  ادامه  .برومند 
امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت 
)ره( و ۳۳۵ متقاضی تحت پوشش 
متقاضیان عادی  برخی  و  بهزیستی 
دراحداث  مشارکت  و  ساخت  برای 
آسیب  اقشار  و  مددجویان  مسکن 
پذیر در این شهرستان اعالم آمادگی 
کرده اند ، این واحد های مسکونی با 
اعطای تسهیالت کم بهره و وام های 

بالعوض ساخته می شود .

مکتب  از  من الذله«  »هیهات  شعار  بر  تکیه  با 
کردند، حراست  ترسیم  ما  برای  امام حسین)ع( 
هرمزگان،  سجاد)ع(  امام  سپاه  فرمانده  نمودند. 
تقوای  با  حرم  مدافع  شهدای  تمامی  شد:  یادآور 
نیز  توفیق  این  و  ایستادند  نظام  این  پای  خود 
نصیب شهید ساالری شد که به عنوان یک چهره 
و ستاره ای در آسمان و مکتب امام حسین)ع( در 

مسیر شعار هیهات من الذله جان خود را فدا کند.
و  شهید  همسر  از  دلنوشته ای  ارائه  با  مراسم  این 
مداحی احمد باقری مداح اهل بیت)ع( پایان یافت. 
شهید  نخستین  ساالری،  عبدالحمید)امید(  شهید 
مدافع حرم استان هرمزگان متولد ۲ شهریور سال 
۱۳۵۵ در روستای سرَدر سیرمند از توابع شهرستان 
حاجی آباد استان هرمزگان است. وی سال ۷۳ وارد 
شهرهای  در  سال   ۶ مدت  و  شد  انتظامی  نیروی 
خدمت  فریدون کنار  و  نور  رامسر،  بابلسر،  شمالی 
کرد و اواخر سال ۷9 با مریم ساالری دختر خاله 
شهید  شدند.این  فرزند   ۲ صاحب  و  ازدواج  خود 
مدافع حرم سال 9۴ در زمان اشغال سوریه برای 
اعزام به این کشور از طریق بسیج استان سیستان 
آموزشی  دوره  گذراندن  پس  و  اقدام  بلوچستان  و 

سنت  اهل  مدافعان  با  بسیجی  عنوان  به  درتهران 
تیپ نبویون عازم شد.شهید ساالری سرانجام سوم 
آذر سال 9۴ مصادف با ۱۲ صفر در دفاع از حرم 
حضرت زینب)س( در درگیری با گروه تروریستی 
جنوب  در  دادین  تل  روستای  در  داعش  تکفیری 
مطهر  رسید.پیکر  شهادت  به  سوریه  حلب  شهر 
در   9۴ سال  آذر   ۱۵ ساالری  عبدالحمید  شهید 
گرفت. آرام  حاجی آباد  سرَدر  زادگاهش  روستای 

از  سردر  روستای   ۱۳۵۵ سال  متولد  شهید  این 
توابع شهرستان حاجی آباد بوده و از خود ۲ فرزند به 
نام های »محمدامین« و »زهرا« به یادگار گذاشته 
است.مستند زندگینامه »عبدالحمید ساالری« این 
شهید مدافع حرم نیز توسط معاونت روابط عمومی 
سپاه هرمزگان و با همکاری جمعی از بسیجیان به 
امسال  شهریور  از  حمیدی زاده  علیرضا  کارگردانی 
آغازشده است. این مستند قراراست تا پایان آذرماه 
امسال با حضور خانواده های شهدای مدافع حرم و 
تایید  از  اکران و پس  استانی و کشوری  مسووالن 
شبکه های  و  خلیج فارس  مرکز  سیمای  از  نهایی 
سراسری پخش شود. شهید »خلیل تختی نژاد« نیز 
دومین شهید مدافع حرم از استان هرمزگان است ، 
مسوول عملیات محور تی ۲ در استان دیرالزور بوده 

است و در منطقه درعا سوریه به شهادت رسید.

روستاهای یاد شده شامل زیر سازی 
، کانیو و اجرای تک لبه است عالوه 
 ۲۴۰ بان  دیده  روستای  در  این  بر 
پی  متر   ۱۴۰ و  سنگی  دیوار  متر 

سازی هم اجرا شده است .
الرستان  شهرستان  افزود:  برومند 
در مسیر توسعه و محرومیت زدایی 

پس از مجاهدت های فراوان به شهادت برسد.
از  را  تقوا  و  اخالص  ایمان،  ساالری،  اباذر  سردار 
ویژگی های مهم و برجسته شهیدان جبهه مقاومت 
از جمله شهید عبدالحمید ساالری عنوان کرد که  
زندگی  و راه آن شهید سرمشقی برای جوانان ایرانی 
در  مقاومت  جبهه  شهیدان  داد:  ادامه  باشد.وی 
کیان  از  هم  بتوانند  که  گذاشتند  گام  مسیری 
و  کنند  حفاظت  زینب)س(  حضرت  مطهر  حرم 
راحل  امام  که  خطی  و  قرآن  خط  از  هم چنین 

شتاب دوچندان 9 روستای الرستان در مسیر توسعه و محرومیت زدایی

برگزاری پنجمین یادواره نخستین شهید مدافع حرم هرمزگان 

کشف بیش از چهار 
میلیارد ریال کاالی 
احتکار شده در شیراز

مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس از کشف 
بیش از ۴ میلیارد ریال کاالی احتکار شده 

در شیراز خبر داد.
جزئیات  خصوص  در   ، ساالری  غالمرضا 
پاسداران گمنام  با تالش  این کشف گفت: 
امام زمان )ع( در سپاه ثاراهلل فارس، مقادیر 
زیادی کاالی احتکار شده در یک باغ واقع 

در یکی از محالت شیراز کشف شد.
وی ارزش کاال های کشف شده را بالغ بر ۴ 
مقادیر  داد:  ادامه  عنوان کرد  ریال  میلیارد 
زیادی پوشک بچه و مواد شوینده از جمله 
با  که  بود  انبار  این  در  شده  اقالمی کشف 
توسط  شده  انجام  بررسی های  به  توجه 
استان،  حکومتی  تعزیرات  مشترک  گشت 
این انبار در سامانه جامع انبار ها ثبت نشده 
و احتکار به قصد سوءاستفاده و گرانفروشی 
از شناسایی یک  انجام شده است. ساالری 
نفر در این رابطه و تشکیل پرونده تعزیراتی 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  متخلف  فرد  برای 
ترتیبی اتخاذ خواهد شد تا اقالم کشف شده 
با نظارت سازمان صمت بصورت مستقیم و 
با نرخ عادله در اختیار شهروندان قرار گیرد.

فارس  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر 
قرارگاه  قالب  در  نظارت ها  تشدید  افزود: 
و  امینتی  دستگاه های  همکاری  با  ربیع 
پرونده های  و  است  کار  دستور  در  نظارتی 
با  اغماضی  هیچگونه  بدون  نیز  محتکران 
تا  رسیدگی خواهد شد  قاطعیت  و  سرعت 
مردم  همکاری  با  و  شده  انجام  اقدامات  با 

شاهد به حداقل رسیدن تخلفات باشیم.
***

کشف 1 میلیون و ۷۸0 
هزار نخ سیگار قاچاق 

در بندرعباس

انتظامی  فرمانده  جعفری،  غالمرضا  سردار 
اطالعات  پلیس  ماموران  گفت:  هرمزگان 
استان در پی دریافت خبری مبنی بر قاچاق 
کاالی دخانی در شهر بندرعباس موضوع را به 

صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
هماهنگی  با  ماموران  افزود:  جعفری  سردار 
در  و  اعزام شدند  نظر  مورد  محل  به  قضایی 
خودرو  دستگاه   ۲ غافلگیرانه  عملیات  یک 
متعلق به قاچاقچیان را در یک منزل مسکونی 

توقیف کردند.
وی گفت: در بازرسی از خودروها، ۱ میلیون 
 ۱۳ ارزش  به  قاچاق  سیگار  نخ  هزار   ۷۸۰ و 
در  شد.  کشف  ریال  میلیون   ۳۵۰ و  میلیارد 
این رابطه ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۲ متهم 

نیز دستگیر شدند.

از خبرگزاری  نقل   به  به گزارش میالدالرستان 
با  دیدار  در  دژکام  لطف اهلل  آیت اهلل   ، تسنیم 
استان  دانش آموزی  بسیج  سازمان  مسئوالن 
فارس با بیان اینکه در هفته بسیج قرار داریم و به 
نظر می رسد برگزاری این جلسه مناسبت خوبی 
است تا عهدی با بسیج تازه کنیم، اظهار داشت: 
عظیم  رهبر  و  والیت  با  عهدی  این جلسات  در 
الشأن انقالب تازه می کنیم که ما هنوز بسیجی 
هستیم و تا آخر بر این مسیر ارزشمند دینی و 
انقالبی باقی می مانیم.وی با تاکید بر اینکه کار 
زمینه  در  ویژه  به  مانده  زمین  بر  بار  و  نکرده 
زیاد  نوجوان  و  جوان  نسل  پرورش  و  تربیت 
است، عنوان کرد: البته باید واقعیت ها را نیز در 
نظر بگیریم و آرمان گرایی ما باعث ایجاد شدن 

توقعات غیرمنطقی در مردم نشود.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه ما ملتی هستیم 
در  و  شده ایم  تحریم  و  محاصره  سال   ۴۰ که 
کرده ایم  کار  که  است  سال   ۴۰ شرایط،  همین 
و پیش رفته ایم عنوان کرد: امید است که شما 
شهرستان  هر  برای  فارس  شهرستان های  در 
انجام دهید  آنجا  توانایی  به  نسبت  هدف گذاری 
در  را  محلی  توانمندی های  و  بومی  اقتضائات  و 

معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان، با بیان 
های  خواسته  بر  را  عمومی  منافع  بسیج  اینکه 
شخصی ترجیح می دهد گفت: بسیج در بسیاری 
ارزشهای  و  انقالب  از  دفاع  برای  ها  بحران  از 

واالی اسالمی و انسانی گام برداشته است.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
ویژه  فرماندار  و  استانداری  معاونت  عمومی 
گرامیداشت  مراسم  در  الرستان، جلیل حسنی 
سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  در  بسیج  هفته 
حضرت  تاریخی  فرمان  سخنانی،  در  الرستان؛ 
امام )ره( در خصوص تشکیل بسیج در راستای 
از  دفاع  برای  ظاهر  در  گرچه  مقدس،  دفاع 
کشور  و  انقالب  از  دفاع  سرزمینی  حاکمیت 
حوزه های  در  که  پدیده هایی  اما  گرفت،  شکل 
اخالق مداری،  نوع دوستی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
ایثار از دل آن بیرون آمد، به عنوان  گذشت و 

ترویج  سراغ  فقه  آموزش  جای  به  ما  دهید. 
عرفان  مخالف  بنده  می رویم.  عرفانی  مباحث 
نیستم بلکه موافق آن هستم اما هیچ عارفی بدون 
فقه به عرفان واقعی دست پیدا نمی کند و عرفان 
خاطرنشان  است.وی  انحرافی  عرفان  فقه  بدون 
را  بچه  ذهن  عرفان  ترویج  با  شما  یعنی  کرد: 
متوجه بُعد معنوی می کنید ولی چون این عرفان 
چارچوب ندارد اصل و انحراف با یکدیگر قاطی 
شده و انحراف حاصل می شود درحالی که فقه، 
چارچوب دهنده به عرفان و بلکه همه مسائل دیگر 
که  دوره هایی  و  طرح ها  همه  در  بنابراین  است. 

هست آموزش فقه باید جدی گرفته شود.

شکر  را  خدا  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  حسنی 
مقدس  دفاع  سال  هشت  دوران  به  تفکر  این 
محدود نشد و از آن زمان نیز تاکنون تفکر ناب 
بسیجی و بسیجیان گرانقدر در همه حوزه های 
مرتبط با جامعه اسالمی منشا خدمات بیشماری 
گردیده اند و پویایی و فعال بودن خود را حفظ 
اظهارکرد:  فارس  استاندار  معاون  کرده اند. 
امروزه بسیج در کنار دولت و مسئوالن اجرایی 
به  راستای خدمت  در  تاثیرگذار  و  تحول آفرین 
از  دفاع  برای  ها  بحران  از  بسیاری  در  و  مردم 
انقالب و ارزشهای واالی اسالمی و انسانی گام 
الرستان  تامین  شورای  است.رئیس  برداشته 
اضافه کرد: از پایان جنگ تاکنون نیز بسیج در 
حوزه های مختلف محرومیت زدایی، سازندگی 
کرونا  منحوس  ویروس  با  مبارزه  در  امروزه  و 
بویژه در جمع آوری کمک های مومنانه، کنترل 
ها، و سایر جنبه های عملکردی در این یکسال، 
این  امیدواریم  که  کرده،  کار  عمل  صادقانه 
فرهنگ ناب که مربوط به زمان و مکان خاص 
منشا  بتواند  فقیه،  والیت  محوریت  با  نیست، 

رشد و توسعه همه جانبه درکشور شود.
فرماندهی  جاهدی  سرهنگ  نیز  این  از  پیش 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه الرستان نیز به ایراد 
سخن پرداخت.در پایان نیز از جمعی پاسداران 

تجلیل به عمل آمد.
اضافه می گردد در این مراسم معاون هماهنگی 
بخشدار  ویژه الرستان،  فرمانداری  امور عمرانی 
اسالمی  شوراهای  اعضا  و  شهرداران  مرکزی، 
از  جمعی  و  دهکویه  و  خور  لطیفی،  شهرهای 

دهیاران بخش مرکزی نیز حضور داشتند.

برنامه هایتان در نظر بگیرید.
وی با بیان اینکه ما در آموزش و پرورش مربیانی 
و  بسوزانند  دل  دانش آموز  برای  که  می خواهیم 
ارتباط  به درد و دلش گوش دهند؛ کسانی که 
مهم  برایشان  واقعا  مدرسه  و  مسجد  خانواده، 
اغراض در  اما گاهی یکسری  باشد، عنوان کرد: 
سیاسی  نگاه  یک  یا  می شود  وارد  آموزشی  کار 

سبب به هم زدن برنامه تربیتی می شود.
نماینده ولی فقیه در فارس با بیان اینکه به هم 
یعنی  مدارس،  در  تربیتی  برنامه های  خوردن 
یعنی  متعهد،  غیر  انسان های  یافتن  پرورش 
می تواند  آینده  در  که  مدیری  یافتن  پرورش 
کند.  خیانت  مردم  به  و  کند  دزدی  و  اختالس 
آرمان های  به  مسئولی  که  یافتن  پرورش  یعنی 
دنبال  که  نماینده ای  یا  و  بزند  پا  پشت  انقالب 
منافع شخصی اش برود، گفت: اگر چنین افرادی 
و  تربیتی  کار  در  بدانید  می بینید،  جامعه  در  را 
پرورشی در مدارس و خانواده ها عقب مانده ایم که 

چنین نتایجی در پی داشته است.
اگر  که  گفته ام  مکرر  افزود:  دژکام،  آیت اهلل 
اصالح  را  ایرانی  جامعه  افراد  رفتار  می خواهید 
آموزش  لطافت  و  ظرافت  با  را  فقه  باید  کنید 

تفکر بسیجی در جامعه نهادینه گردید و الگوی 
نمونه ای را به جهان ارائه کرد که تجسم عینی 

ارزش های انسانی و اسالمی شد.
تفکر  این  داد:  ادامه  الرستان،  ویژه  فرماندار 
بینهم  رحما  آنچنان  الکفار،  علی  اشدا  کنار  در 
جامعه  آن  به  و  کردند  تفسیر  و  تعریف  را 
اکثر  در  می بینیم  امروز  تا  که  پوشاندند  عمل 
گرفتاریها، مشکالت، اتفاقات و حوادثی که برای 
مردم رخ می دهد به عنوان یاوران اصلی میدان 

دار اولیه همیاری و کمک به مردم هستند.
وی تصریح کرد: بسیج تفکری است که منافع 
جمع و منافع عمومی را بر خواسته های شخصی 
که  راستاست  همین  در  و  می دهد  ترجیح 
می بینیم سراسر دوران هشت ساله دفاع مقدس 
همچنین  و  خودگذشتگی  از  ایثار،  از  مملو 

فداکاری آگاهانه و داوطلبانه بسیجیان است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس :
در آموزش و پرورش، مربیانی می خواهیم که برای دانش آموز دل بسوزانند

بسیج، منافع عمومی را بر خواسته های شخصی ترجیح می دهد

بسیج  سازمان  محرومیت  زدایی  پروژه   ۱۵۱
حضور  با  دوشنبه  فارس  استان  سازندگی 

فرمانده سپاه فجر افتتاح شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل  از ایرنا، سردار 
یداهلل بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس  در این 
مراسم که به صورت ارتباط تصویری با حضور 
شهرستان  تامین  شورای  و  محلی  مسئوالن 
برگزار  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  و  ها 
با تبریک هفته بسیج و تشکر از متولیان  شد 
این پروژه ها، گفت: شعار هفته بسیج امسال 
آفرینی«  امید  و  خدمت  در  پیشرو  »بسیج، 
است و هفته بسیج یادآور رشادت های جوانان 

بسیجی از مرز و بوم است.
به  اشاره  با  فارس  استان  فجر  سپاه  فرمانده 
دارد،  فعالیت  ها  عرصه  همه  در  بسیج  اینکه 
تاکید کرد: فلسفه وجودی بسیج این است که 
از ظرفیت آحاد جامعه برای مواجه با مشکالت 
اقشار  دارای  بسیج  رو  این  از  و  کند  استفاده 
مختلف بوده و ۲۲ قشر در بسیج تعریف شده 

است.
وی با اشاره به اینکه پایگاه ها و نواحی بسیج 
هستند،  آفرین  نقش  مختلف  های  عرصه  در 
سازمان  یک  برای  ای  مسئله  اگر  کرد:  بیان 
آن  به  مسئله  حل  برای  بسیج  بیاید  پیش 

سازمان کمک می کند.
برنامه  اینکه رویکرد  به  اشاره  با  بوعلی  سردار 
است،  مومنانه  و  بسیج، خدمت خالصانه  های 
لحاظ  از  امروز  عزیز  ملت  این  فرزندان  گفت: 
اِبراز  با  که  هستند  جایگاهی  در  فنی  سطح 
به  تکیه  و  استفاده  با  و  خود  های  توانمندی 
در  جهادی  نیروهای  و  داخلی  های  ظرفیت 
بر  گام  مشکالت  و  ها  محرومیت  رفع  مسیر 

می دارند.
بیان  با  ادامه  در  فارس،  فجر  سپاه  فرمانده 
های  قرارگاه  شاهد  فارس  استان  در  اینکه 
محرومیت  راستای  در  که  هستیم  متعددی 
زدایی و اِشتغال نقش آفرینی می کنند، بیان 
)ع(   موسی  ابن  احمد  قرارگاه  شیراز  در  کرد: 
قرار  خود  پوشش  تحت  را  محروم  محله   ۱۶
اقداماتی  نهادها  سایر  افزایی  هم  با  و  ه  داد 
پروژه  راستا  همین  در  که  دهند  می  انجام 
ساماندهی  شامل  که  کرده  تعریف  را  هایی 
محالت، ایجاد اماکن ورزشی، توزیع جهیزیه، 

تسهیالت و کارگاه های خانگی است.
قرارگاه  فعالیت  به  همچنین  بوعلی  سردار 
جواداالئمه )ع( اشاره کرد و افزود: این قرارگاه 
۶ دهستان محروم را تحت پوشش دارد و در 
زمینه های علمی، فرهنگی،مذهبی، عمرانی و 

... فعالیت دارد.
بسیج  سازمان  اقدامات  به  ادامه  در  وی 
اضافه  و  اشاره  استان در سطح کل  سازندگی 
سازندگی  بسیج  سازمان  های  فعالیت  کرد:  
شهرستان  در سطح  مرکزیت  بر  عالوه  استان 
ها و حتی خارج از آن نیز گسترده می باشد 
محرومیت  پروژه   ۱۵۱ افتتاح  شاهد  امروز  و 
زدایی در ۳۰ نقطه از استان فارس توسط این 
می  مرودشت  شهرستان  محوریت  به  سازمان 

باشیم.
افتتاح  به  ادامه  در  فارس،  فجر  سپاه  فرمانده 
جهادگر  شهدای  مصنوعی  چمن  زمین 
گفت:  و  کرد  اشاره  مرودشت  شهرستان 
سپاه  مشارکت  با  مصنوعی  چمن  زمین  این 
متراژ  به  زمینی  در  شهرداری  و  فارس  فجر 
به  ریال  میلیارد   ۱۵ ارزش  با  مربع  متر   9۰۰

مناسبت هفته بسیج امروز افتتاح شد.

با  کارآفرینی  کارگاه   ۲۸۶ اندازی  راه 
اشتغالزایی هزار و ۱۰۰ نفر در سال 99

بسیج  مسئول  سفلی  قزل  اسماعیل  سرهنگ 
سازندگی سپاه فجر فارس نیز در این مراسم با 
تبریک هفته بسیج، گفت: با توجه به فرمایش 
بخواهیم  اگر  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
کنیم  معرفی  کوتاه  تعریف  یک  در  را  بسیج 
باید بگوییم بسیج عبارت است از مجموعه ای 
و  فداکارترین  انسان ها،  پاک ترین  آن  در  که 
آماده به کارترین جوانان کشور، در راه اهداف 
به  و  رساندن  کمال  برای  و  ملت  این  عالی 
شده اند  جمع  کشور  این  رساندن  خوشبختی 
کنون  تا  اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  و 

در این چهل و اندی سال به چشم دیده ایم.
وی به حضور بسیج در عرصه های مختلف در 
و  کرد  اشاره  اسالمی  انقالب  سال  چهل  این 
افزود: نیروی مؤمن انقالبی پای کار از ابتدای 
انقالب در طرح های مختلف حضور چشمگیر و 
تعیین کننده در عرصه دفاع مقدس وحضور در 
تحمیلی  زمان جنگ  در  سازندگی  عرصه های 
عرصه های  در  فعالیت  مقدس،  دفاع  از  بعد  و 
و  ورزشی  فرهنگی،  پژوهشی،  علمی،  مختلف 
به  خدمت  در  بسیج  اقدامات  جمله  از  هنری 
بوده  دوران  این  در  اسالمی  انقالب  و  مردم 

است را داشته اند. 
محرومیت  پروژه   ۱۵۱ افتتاح  به  سفلی  قزل 
آیین  این  در  فارس  فجر  سپاه  توسط  زدایی 
اشاره و بیان کرد:از این تعداد پروژه، 9۵ مورد 
است  زایی  اشتغال  پروژه   ۵۶ و  عمرانی  آن 
که در ۳۰ نقطه استان فارس به ارزش ریالی 
۲۰۰میلیارد ریال که توسط خود سپاه فجر در 
نیز  زیادی  مبالغ  و  شده  هزینه  ها  پروژه  این 
توسط خیرین و مشارکت دستگاه های دولتی 

ومردم صورت گرفته است .
وی به افتتاح 9۵ پروژه های عمرانی محرومیت 
و  کرد  اشاره  بسیج  هفته  مناسبت  به  زدایی 
با  مصنوعی  چمن  پروژه  هفت  اجرای  گفت: 
ارزش  با  مربع  متر   ۳۰۰ و  هزار   ۱۰ متراژ 
ریال،  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۵۳ تقریبی 
استخر  نظیر  رسانی  آب  پروژه های   9 احداث 
شرب  آب  انتقال  قنات،  الیروبی  آب،  ذخیره 
به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال و احداث ۳ 
 ۶۲ احداث  مدرسه،   ۲ احداث  راهی،  بین  پل 
مسکن ویژه محرومین و نیازمندان، احداث ۶ 
خانه  نظیر  فرهنگی  زدایی  محرومیت  پروژه 
عالم، و مسجد و کارگاه های اشغال زایی جمعاً 
از  بخشی  ریال  میلیارد   ۵۱ تقریبی  ارزش  به 
سازمان  بسیج  هفته  افتتاح  قابل  پروژه های 
بسیج سازندگی سپاه فجر استان فارس است.

نیز  ادامه  در  فارس  سازندگی  بسیج  مسئول 
اشاره  بسیج  هفته  زایی  اشتغال  پروژه   ۶۵ به 
همچون  های  پروژه  افتتاح  گفت:   و  نکرد 
بندی  کارگاه خیاطی، پرورش شتر مرغ،بسته 
سرکه  قارچ،تولید  وخرما،پرورش  ومربا  عسل 
لبنی  فرآورده های  و  بوقلمون  وپرورش  ومیوه 
و..به  چوب  وصنایع  ماسک  وتولید  وصنعتی 
بیش  واشتغال  ریال  میلیارد   ۴۰ ریالی  ارزش 
شغل   ۸۰۰ از  وبیش  مستقیم  شغل   ۶۵۰ از 

است.  غیرمستقیم 
تا   99 سال  ابتدای  از  داد:  ادامه  سفلی  قزل 
به  قریب  اشتغالزایی  با  کارگاه   ۲۸۶ کنون 
هزار و ۱۰۰ نفر کمک بسیج سازندگی استان 
نظیر  همکار  اجرایی  های  دستگاه  و  فارس 
و...  کشاورزی  جهاد  بهزیستی،  امداد،  کمیته 

اجرا و راه اندازی شده است.

افتتاح 151 پروژه محرومت زدایی
سپاه فجر فارس
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آگهي تحدید حدود اختصاصي
چون عملیات تحدیدي ششدانگ یک قطعه زمین تحت پالک ۱۰۸۲۷/۱۲۴۶۱ مفروز ومجزا شده از پالک 
بلوار شهدا شهرک شهیدان عظیمي  واقع در قطعه ۵ بخش ۱۸فارس شهرستان گراش   ۱۰۸۲۷/۱99۱
باید تجدید آگهي شود و بر حسب تقاضاي مالک که درخواست  ملکي  آقاي محمدحسن پاي بر جاي 
انتشار آگهي تحدید حدود اختصاصي نموده وقت تحدید حدود روز سه شنبه 99/۱۰/۰۲ تعیین و عملیات 
تحدید از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . به وسیله این آگهي از متقاضي مزبور و 
کلیه صاحبان امالک مجاور بر طبق ماده ۱۴ قانون ثبت دعوت مي گردد که در وقت مقرر در محل وقوع 
ملک حضور بهم رسانند واخواهي مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا سي روز پذیرفته خواهد شد که بایستي کتبا به اداره ثبت محل 
تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمائید ضمنا معترض ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یک 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 اینصورت سند مالکیت برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 99/۰9/۰۵

هدایت اله رحیمی درازی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گراش           
م/الف/۵۴۳

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
شرح  به  محمد    فرزند  اکبرپور  عبداله  آقای 
درخواستي که به کالسه 99/۳۵۴    این شورا  
حصر  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
به  محمدشریف  فرزند  صباغي   موجود  مرحوم 
شناسنامه  ۱9۸۳ صادره از ح - الرستان - اوز   
دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ  ۱۳9۵/۱/۵   در 
مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  اوز  شهر 

منحصر است به
۱-محمدرسول اکبرپور فرزند محمد  ش ش ۷۰  

ت ت ۱۳۳۲  صادره از حوزه ۲ الرستان - اوز
ش  ش  محمد   فرزند  اکبرپور  ۲-خیرالنساء 
۴۳9۵  ت ت ۱۳۳۴  صادره از حوزه  الرستان 

- اوز
۳-عبدا... اکبرپور فرزند محمد  ش ش ۱۶9 ت 

ت ۱۳۴۳  صادره از حوزه ۲ الرستان - اوز
۴-مهرانگیز اکبرپور فرزند محمد  ش ش ۷  ت 

ت ۱۳۴۷  صادره از حوزه ۲ الرستان - اوز
  ۵۲۰۱ محمد  ش ش  فرزند  اکبرپور  ۵-فرزانه 
ت ت ۱۳۴9  صادره از حوزه ۲ الرستان - اوز 

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

صادر خواهد شد.
شهري  شعبه  اختالف  حل  شوراي  رئیس 

شهرستان اوز - محمود محبي 
م/الف/۶۷۳

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
آقای عبداله اکبرپور فرزند محمد   به شرح درخواستي که به کالسه 99/۳۵۳    این شورا  ثبت گردیده 
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم رابعه صباغي  فرزند 
محمدشریف به شناسنامه  ۳۵۰۶ صادره از ح - الرستان - اوز   در تاریخ  ۱۳9۲/۵/۲۲  در اقامتگاه دائمی 

خود شهر اوز بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-محمد بناري فرزند محمد شریف  ش ش ۱۶۲9  ت ت ۱۳۰۵  صادره از حوزه  الرستان - اوز)همسر 

متوفي(
۲-موجود صباغي  فرزند محمدرسول  ش ش ۱9۸۳  ت ت ۱۳۰۸  صادره از حوزه شهري الرستان - اوز 

)خواهر متوفي(
والغیر...

اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه شهري شهرستان اوز - محمود محبي 

م/الف/۶۷۴

شهرداري گراش به استناد مجوز شماره ص 56/10/24159/99-99/۷/6 قائم مقام محترم شوراي اسالمي شهر در نظر دارد نسبت به اجاره اموال غیر منقول خود شامل:  غرفه ها، 
مغازه، عرصه کیوسك، فضاي پارک ها و غیره به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان با شرایط ذیل دعوت به عمل مي آید.

- متقاضیان مي بایست پاکت حاوي فیش واریزي یا ضمانتنامه شرکت در مزایده، برگ پیشنهاد قیمت و مدارک صالحیت را تا پایان مهلت مقرر در دبیرخانه 
شهرداري ثبت و به امور مالي تحویل نمایند. -مبلغ  سپرده شرکت در مزایده هر مورد اجاره معادل 5 درصد قیمت پایه مندرج در اسناد مزایده مي باشد  که می 
بایست به حساب سپرده این شهرداري به شماره 010559۸033006 نزد بانك ملي  واریز  و رسید یا ضمانتنامه بانکي معادل آن ارائه گردد. -شهرداري در رد یا قبول 
هریك از پیشنهادها مختار است. -هزینه   درج آگهي بر عهده برنده مزایده مي باشد. -در صورتي که برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. -به پیشنهادهاي مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مزایده و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

-جزئیات و شرایط هریك از موارد اجاره در اسناد مزایده 
مندرج است و متقاضیان مي بایست جهت دریافت جزئیات و 
اسناد مزایده به امور مالی و امور حقوقي و امالک شهرداري 

مراجعه نمایند.
عبدالحسین مهروري - سرپرست شهرداري گراش              م /الف : ۸504       شناسه آگهی :  1046961

تاریخ درج آگهي نوبت اول: 99/۰8/28                تاریخ درج آگهي نوبت دوم: 99/۰9/۰5
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 99/9/15          تاریخ بازگشایي پاکت هاي پیشنهادات: 99/9/16

آگهی مزایده 

درآمدها و منابع تامین اعتبار

درصد  مبلغ تحقق یافته)ریال(  بودجه مصوب)ریال(  بودجه مصوب )ریال(  شرح ردیف 
تحقق 

  34 ۸۸,526,333,354 25۸,۸5۸,0۷1,000129,429,035,500  درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي 1 

51 15,4۷9,135,56۷ 30,500,000,00015,250,000,000  درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي 2 

 23 15,36۷,533,046 65,654,000,00032,۸2۷,000,000  بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري  3 

۸9 ۸,233,465,492 9,300,000,0004,650,000,000  درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري 4 

 64 6,430,014,501   5,000,000,000   10,000,000,000  کمك هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي  5 

49 21,۸65,۸96,291 44,950,000,00022,4۷5,000,000  اعانات و هدایا و دارائی ها 6 

104 5۸,9۷6,۸9۷,۷50 2۸,450,000,000    56,900,000,000  سایر منابع تامین اعتبار  ۷ 

45 214,۸۷9,2۷6,001 4۷6,162,0۷1,00023۸,0۸1,035,500  جمع کل درآمدها 

اعتبارات و هزینه هاي جاری و عمرانی

 درصد  مبلغ تحقق یافته)ریال(  بودجه مصوب)ریال(  بودجه مصوب ) ریال(  شرح  ردیف 
تحقق 

 5۸     116,52۸,621,000135,251,193,۸32 233,05۷,242,000  جمع کل هزینه های جاری

۸,600,4۸6,21۷59    ۷,293,500,000   14,5۸۷,000,000 برنامه »برنامه ریزي توسعه شهري« 1 

 65     ۷,632,500,0009,۸۸4,162,531 15,265,000,000 برنامه »هدایت و دفع آبهاي سطحي داخل شهري« 2 

 3۷ 34,6۷9,515,6۷2 4۷,31۷,500,000 94,635,000,000  برنامه »حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهري«  3 

49 5,24۷,۷۸9,5۸0 5,350,000,000    10,۷00,000,000  برنامه »ایجاد تأسیسات حفاظتي شهرها« 4 

49 16,2۸2,۷6۷,6۷0 16,665,000,000 33,330,000,000  برنامه »بهبود محیط شهري« 5 

 4۸ 26,۷04,26۷,39۸ 2۷,650,000,000 55,300,000,000  برنامه »ایجاد سایر تأسیسات و تسهیالت شهري« 6 

41 ۷,912,41۸,35۷ 9,643,914,500 19,2۸۷,۸29,000  برنامه »دیون پروژه هاي پیش بیني نشده« ۷ 

109,311,40۷,425 121,552,414,500 243,104,۸29,000  جمع کل هزینه های وظیفه عمران شهری

صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال 1398 
 شهرداری الر

به استناد مصوبه 565 مورخ 99/0۸/24 شورای اسالمی شهر الر و موضوع ماده ۷1 قانون شهرداری ها، صورت جامع درآمد و هزینه 
شهرداری الر مربوط به شش ماهه دوم سال 9۸ جهت اطالع عموم به شرح ذیل است:

روابط عمومی شهرداری الر

جنگ  سال  هشت  در  ایران  ملت  مقدس  دفاع 
تحمیلی  داستانی است واقعی؛ داستانی که هر چه 
به آن بپردازیم باز هم ناگفته های بسیاری دارد. 
دفاعی که همه ملت را پای کار آورد، پیر و جوان و 
دکتر و مهندس و زن و مرد و هر کسی که به این 

آب و خاک احساس تعلق خاطر داشت.
اسالمی  ایران  رزمندگان  سال  هشت  این  در 
دادند  انجام  ای  گسترده  بسیار  عملیات های 
کند.  می  سیخ  آدمی  تن  بر  بو  آن ها  شرح  که 
عملیات های بزرگی مثل بیت المقدس، فتح المبین، 
ثامن االئمه،  هشت،  والفجر  پنج،  کربالی  مرصاد، 
تا  شد  انجام  که  دیگر  بسیاری  و  رمضان  محرم، 
این میان   اما در  از خاک کشور کم نشود.  ذره ای 
آبی  عملیات  پیچیده ترین  عملیات ها  این  از  یکی 

خاکی جهان لقب گرفت؛ عملیات کربالی ۵.
از عملیات کربالی چهار کمی  بعد  شرایط جنگ 
توسط  ایرانی  نیروهای  عملیاِت  این  شد.  پیچیده 
آواکس های آمریکایی و نیروهای منافقین لو رفت 
رقم  کشورمان  رزمندگان  برای  شکست  یک  تا 
برای  مقدمه  یک  به  البته  که  شکستی  بخورد؛ 
پیروزی در عملیات بزرگ کربالی پنج منجر شد. 
از  بعد  عملیات  انجام  مورد  در  نکته  اساسی ترین 

دولت کنونی ایاالت متحده فرمان جدیدی صادر 
کرد که به موجب آن، اتباع ایران برای سفر به این 
کشور به پرداخت اوراق قرضه ملزم می شوند. به 
گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری مهر 
به نقل از رویترز، دولت »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهور کنونی ایاالت متحده ، یک فرمان جدید 
و موقت صادر کرد که به موجب آن اتباع ایران 
و شماری از کشورهای آسیایی و آفریقایی که به 
عنوان گردشگر یا مسافر تجاری به ایاالت متحده 
سفر می کنند، ملزم هستند که اوراق قرضه ای 

هنگام استفاده از ماسک در روز های بارانی، به 
محض خیس شدن صورت، آن را خشک و از 

ماسک جدید و خشک استفاده کنید.
که  کرد  توجه  باید  متخصصان  عقیده  به 
کار  خوبی  به  ماسک ها  بارانی،  روز های  در 
ویروس  کرونا  انتقال  از  مانع  و  نمی کنند 
نمی شوند. ماسک های جراحی یک بار مصرف 
هستند و رطوبت سبب از دست رفتن کارآیی 

آن ها می شود.
جمله  از  ماسک ها  دیگر  حال  عین  در 
۹۵ در آب و هوای   N ماسک های پارچه ای و یا
مرطوب، مانند ماسک های جراحی آسیب پذیر 

هستند.

رزمندگان  که  بود  این  ؛  چهار  کربالی  شکست 
موضوع  این  و  شدند  می  پیروز  باید  حتما  ایرانی 
شرایط را حساس و پیچیده کرده بود. دشمن هم 
با توجه به اهمیت منطقه، زمین شرق بصره را به 
انواع موانع و استحکامات مسلح کرده بود و با رها 
کردن آب در منطقه، انجام هر گونه عملیاتی را غیر 
ممکن کرده بود و در صورت انجام عملیات احتمال 
می رفت نیروها در استحکامات عراقی ها زمین گیر 
شود. تکرار  دوباره  چهار  کربالی  کربالی  و  شوند 

دشمن در آن زمان به هیچ عنوان تصور نمی کرد 
که بعد از شکست عملیات کربالی ۴ و فقط طی 
ویژگی های  و  شرایط  با  دیگری  عملیات  روز   ۱۵
منطقه  شود.  انجام  ایرانی  نیروهای  توسط  خاص 
کانال پرورش ماهی، جایی بود که دشمن با کمک 
خطوط  مستحکم ترین  غربی  نظامی  کارشناسان 
بصره  از شهر  برای حفاظت  را در شلمچه  دفاعی 
ایجاد و اعالم کرده بود که ایرانی ها به هیچ عنوان 
نمی توانند از این موانع عبور کنند. شکستن خط 

شلمچه برای عراق غیرقابل تصور بود.
سرعت عملیات به نحوی بود که لشکر ۲۷ محمد 
عملیات  آغاز  از  بعد  ساعت  دو  فقط  اهلل  رسول 
توانست از این کانال عبور کند. در واقع عملیات به 
گونه ای انجام شد که در دو روز نخست عراقی ها 
قرارگاه  نشدند. سه  ایرانی  نیرو های  متوجه حمله 
کربال، قدس و نجف با حدود ۲۷ یگان سپاه در این 

عملیات شرکت داشتند.
مرکز اسناد دفاع مقدس می نویسد سردار سپهبد 
این  روایت  در  قاسم سلیمانی  پاسدار شهید حاج 
و  پرخاطره ترین  از  یکی  که  می گوید  عملیات 
برای  جنگ  افتخار  پر  تاریخ  برگ های  مهم ترین 
مردم استان کرمان، عملیات کربالی ۵ است. اگر 
بگویم در روز عملیات کربالی ۵، کربالیی در جوار 
و همه  پیوست  وقوع  به  )ع(  امام حسین  کربالی 
آن فداکاری، ایثار، گذشت و ارزش هایی که توسط 
یاران امام حسین )ع( به نمایش درآمد، سخنی به 

گزاف نگفته ام. 
سخنان فرماندهان عراقی که رمزگذاری شده بود 
با تلفن های بیسیم برد بلند به راحتی رمزگشایی 

و شنود می شد. در این عملیات، پشتیبانی نیروی 
ارتش  توپخانه  و  هوایی  پدافند  سیستم  و  هوای 
فعالی  بسیار  حضور  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
داشتند به طوری که حجم عملیات و آتش توپخانه 
دو طرف به شدت سنگین بود.جبهه ایران و عراق 
به خونین ترین روزهایش رسیده بود و تمام قدرت 
در طرف در زمین محدود شلمچه به میدان آمده 
بود. عراق حدود دو سوم استعداد ارتش خود یعنی 
۱۸۰ تیپ را وارد منطقه نبرد کرده بود. می توان 
گفت شدیدترین و گسترده ترین عملیات در میان 

9۰ عملیات دفاع مقدس، کربالی ۵ بوده است.
دشمن از نظر اطالعاتی نیز بسیار قوی تر از عملیات 
هواپیماهای  بودن  دارا  بود،  شده  چهار  کربالی 
تنفس  مقابل  در  که  ها  رازیت  و  رادارها  آواکس، 
کشف  داشتند،  حساسیت  انسان  بدن  دمای  و 
عملیات نیروهای ایرانی برای دشمن را بسیار آسان 
کرده بود و رزمندگان برای مخفی کردن عملیات 

خود، مستلزم هزینه های سنگینی بودند.
از پرتاب گلوله ها در فضای  مقدار گاز های ناشی 
جبهه به حدی زیاد بود و تنفس را برای رزمندگان 
به  نفر  هزار   ۳۰ عملیات  این  در  می کرد.  مشکل 
شهادت رسیده و یا مجروح شدند. سپاه پاسداران 
زیرا  دید،  جدی  آسیب   ۵ کربالی  عملیات  در 
مانند حاج  نخبگان خود  و  فرماندهان  از  تعدادی 
حاج  اصفهان،  لشگر  فرمانده  خرازی   حسین 
حجت  و  بدر   لشگر  فرمانده  دقایقی  اسماعیل 
االسالم میثمی نماینده امام در قرارگاه خاتم االنبیا 

را از دست داد.
عراق  ارتش   ،۵ کربالی  عملیات  آغاز  با  همزمان 
تاسیسات  و  نفتکش ها  شهرها،  به  خود  حمالت 
نفتی ایران را آغاز کرد و تا سال ۶۶ به این حمالت 
در  این  از  قبل  تا  که  ایرانی  رزمندگان  داد.  ادامه 
همه حمالت  به  کردند،  می  عمل  محتاطانه  دریا 

عراق پاسخ درخور دادند. 
برای  زیادی  دستاوردهای  پنج  کربالی  عملیات 
موقعیت سیاسی  داشت.  اسالمی  ایران  رزمندگان 
حمالت  نتیجه  در  و  شد  تضعیف  نظامی عراق  و 

صنعتی  اقتصادی،  مراکز  به  کشور  این  گسترده 
تالش های  شد.  آغاز  دیگر  بار  ایران  مسکونی  و 
بین المللی برای پایان دادن به جنگ افزایش یافته 
و به تصویب قطع نامه ۵9۸، که در آن برای اولین 
اسالمی ایران  جمهوری  نظریات  حدودی  تا  بار 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  بود،  شده  لحاظ 

انجامید.
نظامی ایران  قوای  به سود  نبرد  اوضاع جبهه های 
ارزنده ترین  از  یکی  پاسداران  سپاه  و  تثبیت شد 
تجارب نظامی خود را کسب کرد. حضور گسترده 
نظامی آمریکا و متحدینش در خلیج فارس آغاز 
شد و یکی از هواپیما های مسافربری ایران توسط 

ناوگان آمریکا ساقط گردید.
آزاد  پنج  کربالی  عملیات  از  بعد  مناطق  کدام 

شدند؟
و  بصره  طرف  به  پیشروی  کیلومتر   ۱۲
سازی  آزاد  مربع.  کیلومتر   ۱۵۰ کردن  آزاد 
و  سواری  کوت  شلمچه،  بوبیان،  پاسگاه های 
خین. آزاد سازی ۱۴ کیلومتر از جاده آسفالته 
بوارین،  جزایر  سازی  آزاد  بصره.   - شلمچه 
فیاض و ام الطویل. آزاد سازی ۱۱ قرارگاه تیپ 
خرنوبیه،  روستا های  سازی  آزاد  عراق.  ارتش 
جاسم.  هسجان،  سلیمانیه،  حنین،  سعیدیه، 
و  دوعیجی  نهر  گیری،  ماهی  کانال  از  عبور 
جاسم. استقرار در ۱۰ کیلومتری بصره. تصرف 
دریاچه بوبیان و بخشی از کانال ماهی. تلفات 
و خسارات ارتش بعث در کربالی پنج-بیش از 
۸۰ فروند هواپیما. ۷۰۰ دستگاه تانک و نفربر. 
۲۵۰ قبضه توپ صحرایی و ضد هوایی. صد ها 
قبضه انواع ادوات نیمه سنگین.۱۵۰۰ دستگاه 
و  مهندسی  ادوات  انواع  دستگاه   ۴۰۰ خودرو. 
رزمی. مقدار زیادی سالح سبک و مهمات. در 
این عملیات ۸۱ تیپ و گردان مستقل دشمن 
منهدم و ۲۴ تیپ و گردان مستقل نیز آسیب 
یا  کشته  نفر  هزار   ۴۰ تعداد  و  دیدند  کلی 

زخمی و ۲۷۰ نفر نیز اسیر شدند.

به ارزش ۱۵ هزار دالر برای بازدید از این کشور 
بپردازند.وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که این 
فرمان نهایی و موقت که از ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ تا 
۲۴ ژانویه ۲۰۲۱ به مرحله اجرا گذاشته می شود، 
آنها  اتباع  که  گیرد  برمی  در  را  کشورهایی 
برای   ۲- بی  روادیدهای  میزان  باالترین  دارای 
گردشگران و روادیدهای بی -۱ برای مسافران 
هستند.  معین  مدت  از  بیش  اقامت  با  تجاری 
دولت ترامپ اعالم کرد که هدف از این برنامه 
آوری  جمع  پذیری  امکان  آزمودن  آزمایشی، 
این گونه اوراق قرضه و همچنین استفاده از این 
برنامه به عنوان یک بازدارنده دیپلماتیک در برابر 
روادیدهایی با اقامت بیش از مدت معین است.به 
موجب این فرمان، عالوه بر ایران اتباع کشورهای 
سوریه، یمن، الئوس، بوتان و افغانستان از قاره 
آسیا و همچنین اتباع کشورهای جمهوری کنگو، 
لیبریا، سودان، چاد، آنگوال، بروندی، جیبوتی و 
فرمان جدید  این  آفریقا مشمول  قاره  از  اریتره 

می شوند.

نکات استفاده از ماسک در روز های بارانی
استفاده  انجام شده، هنگام  بر اساس تحقیقات 
خیس  صورتتان  که  این  محض  به  ماسک،  از 
و  جدید  ماسک  از  و  خشک  را  آن  باید  شد، 
استفاده  بر ماسک،  استفاده کنید.عالوه  خشک 
از دستکش در وسایل نقلیه عمومی مانند مترو و 
اتوبوس ضروری است، اما توجه داشته باشید در 
کنار استفاده از دستکش، شست و شوی مکرر 
دست ها با آب و صابون فراموش نشود.در شرایط 
شدت گرفتن شیوع همه گیری کرونا، بهتر است 
شهروندان در چنین شرایطی تا جایی که ممکن 
است از منزل خارج نشوند و به محض خروج از 

منزل از ماسک ۳ الیه استاندارد استفاده کنند.

پیچیده ترین عملیات آبی خاکی جهان چگونه انجام شد؟

با صدور یك فرمان جدید از سوی دولت ترامپ؛
اتباع ایران برای سفر به آمریکا

 ملزم به پرداخت اوراق قرضه می شوند

ماسك های خیس در روز های بارانی قابل استفاده اند؟
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برخی از گیاهان دارویی می توانند در کمک به مبارزه با سرطان 
نقش چشمگیری داشته باشند.

شبدر قرمز: شبدر قرمز حاوی ترکیبی قوی به نام فورمونونتین 
است که به مبارزه با سرطان پستان کمک میکند.

قاصدک: دانشمندان کانادایی دریافتند که پس از گذشت ۴۸ 
های سرطانی  مرگ سلول  قاصدک،  عصاره  با  مواجهه  از  ساعت 
آغاز شده است. همچنین، مشخص شد قاصدک حتی روی سلول 
های سرطانی که در برابر شیمی درمانی مقاوم بودند نیز تاثیرگذار 

بوده است.
و  سرطانی  ضد  های  ویژگی  از  قدرتمند  ادویه  این  زنجبیل: 
نابودکنندگی تومور بهره می برد. زنجبیل ممکن است به درمان 
سرطان های پستان، روده بزرگ، معده، کبد، پروستات و پوست 

کمک کند.
های  سلول  تکثیر  کوچک  دارویی  گیاه  این  اسبی:  دم  گیاه 
سرطانی را متوقف می کند. مطالعات بیشتر روی حیوانات نشان 
داد که ترکیبی از گیاهان دارویی که شامل گیاه دم اسبی به همراه 
قارچ چاگا بود در کاهش لنفوم )سرطان غدد لنفاوی( و تومورهای 
سرطان خون موثر بوده و نرخ بقا را تا ۳۳ درصد افزایش داده است.

شیرین بیان: مشخص شده است در ریشه این گیاه ترکیبی به 
های  ژن  شدن  روشن  است  قادر  که  دارد  وجود  گالبریدین  نام 
سرطان کبد - فرآیندی که به نام بیان ژن شناخته می شود - را 

متوقف کند.
خار مریم: خار شیری یا خار مریم دیر زمانی است که به عنوان 
یک محافظ کبد شناخته می شود، اما پژوهش ها نشان داده اند 
که این گیاه ممکن است از جمله بهترین داروهای طبیعی برای 
درمان سرطان کبد باشد. ترکیبی به نام سیلیمارین که در گیاه 
خار شیری وجود دارد می تواند به هفت روش مختلف با سرطان 

مبارزه کند.
غذاها  در  چاشنی  یک  عنوان  به  بیشتر  جعفری  از  جعفری: 
استفاده می شود، اما این گیاه دارویی می تواند در نقش یک راه 

حل طبیعی برای مقابله با سرطان مد نظر قرار بگیرد.
بارهنگ: گیاه دارویی بارهنگ می تواند با قدرت رشد سلول های 

سرطانی در انسان را سرکوب کند.
که  زردچوبه  در  موجود  رنگ  زرد  رنگدانهی  زردچوبه: 
تکثیر سلولهای  از  و  میشود  و ضدالتهاب محسوب  آنتیاکسیدان 

سرطانی پیشگیری میکند.
صبر زرد: این گیاه باعث پاکسازی بدن شده و نتایج خوبی در 

پیشگیری از سرطان دارد.
از  برای همین میتواند  این چای ضدالتهاب است و  چای سبز: 
ابتال به برخی از سرطانها پیشگیری میکند. چای سبز با سرطان 
ریه و همچنین با سرطانهایی مثل سرطان روده، پروستات، پوست 

و سینه نیز مقابله میکند.

) Philodendron ( 1. فیلودندرون
از بین تمامی گونه های 
فیلودندرون، فیلودندورن 
رشد  برای  قلبی  برگ 
سازگار  بسیار  آب  در 
یک  داشتن  برای  است. 
سبز  و  زیبا  فیلودندرون 
یک  می توانید  آب  در 

قلمه به طول ۱۵ سانتی متر تهیه کنید که تنها دارای ۳ الی ۴ 
برگ باشد. قلمه تهیه شده را در بطری شیشه ای پر از آب قرار 
دهید و آن را در مکانی با نور غیر مستقیم روشن قرار دهید. بهتر 
است هر ۳ الی ۴ روز یکبار آب درون ظرف را تعویض کنید تا رشد 

گیاه به خوبی ادامه داده باشد.
نکته : برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه گیاه و ایجاد جلبک در 

آب، مقداری ذغال چوب به آب اضافه کنید.
) lucky bamboo ( 2. الکی بامبو

بهترین  از  بامبو  الکی 
است  آپارتمانی  گیاهان 
آب  در  می توان  که 
این  برای  کرد.  نگهداری 
گیاه بهتر است از گلدان 
های باریک و بلند بسته 
استفاده  گیاه  ارتفاع  به 

کنید. برای داشتن یک بامبوی سرحال بهتر است که ساقه آن تا 
بند پنجم در آب قرار بگیرد و برای استحاک ساقه ها می توانید از 

شن و یا وسایل تزیینی کوچک در انتهای گلدان استفاده کنید.
) pothos ( 3. پتوس

ماندگارترین  از  یکی 
آب  داخل  گیاهان 
گیاه  این  است.  پتوس 
زیبا برگهای سبز و براق 
مانند  درست  را  خود 
ظرف  لبه  از  آبشار  یک 
عالوه  و  می کند  سرازیر 
تصفیه  یک  زیبایی،،  بر 

کننده قوی برای هوا به شمار می رود.
 Chinese Evergreen &  ( باخیا  دیفن  و  آگلونما   .4

) Dumbcane
با داشتن برگهای متنوع، 
رنگارنگ، طرحدار و چرم 
مانند دیفن باخیا و انواع 
آنها  می توان  آگلونما، 
گیاهان  زیباترین  از  را 
داخل آب در نظر گرفت. 
این  می توانید قلمه های 
در  راحتی  به  را  گیاهان 
از  پر  و  شفاف  گلدان 

سنگ ریزه های آکواریومی کوچک قرار دهید. میتوانید چندین 
ماه از زیبایی این قلمه ها در ظروف شیشه ای بهره ببرید اما بعد 

از زیاد شدن ریشه ها بهتر است آنها را به خاک منتقل کنید.

و   بوده  دارویی  گیاهان  جزو  شیرخشت  گیاه 
مناطق  کوهستان  های  در  طبیعی  به  صورت 
مختلف ایران یافت می شود و برای فضای سبز 

شهری به عنوان گونه زینتی کاربرد دارد. 
بهار گل های کوچکی  انواع شیرخشت ها در 
های  خوشه  خاطر  به  آنها  همه  و  دهند  می 
در  که   ، آن  آلبالویی  سرخ  های  میوه  زیبای 
پاییز تا زمستان بر بوته هستند ، پرورش داده 

می شوند .
این بوته ها، بسته به نوع و اقلیم، ۵تا ۱۰ سال 
ی  همه  و  برسند  بلوغ  به  تا  کشد  می  طول 
انواع آن پُردوام و پُرعمراند و از ابتدای زندگی 
گل می دهند. این درختچه های سخت، بسیار 
مفید و خوب هستند، اما اگر نزدیک فضای باز 
نکنید،  اقدام  آن  پرورش  به  کنید  می  زندگی 
زیرا میوه ها باعث جلب پرندگان می شوند، که 
بذر آن را به هرجا نیز می پراکنند و مدتی بعد 

گیاِه شیرخشت همه جا را فرا می گیرد.
اقلیم:

به انواع اقلیم ها، جز نواحِی بسیار گرم، تحمل 
نشان می دهد، ولی بهترین رشد را در آب و 

هوای خنک و مرطوب دارد.
میزان نورو دما:

است.  وضعیت  بهترین  کامل  آفتاب  وجود 
از  اما  کند،  می  تحمل  را  روز،سایه  از  بخشی 

تراکم گیاه کاسته می شود.
خاک:

خاک های فقیر را تحمل می کند، اما بهترین 
وضعیت را در خاک های خوبی خواهد داشت 

که مقداری مواد آلی به آن افزوده باشند.
تکثیر:

گونه ای راست شیرخشت به سهولت از طریق 
بذر تکثیر می شوند، اما نژادهای نامبرده را از 
طریق کاشت قلمه های نیمه َخَشبی که در ماه 

های پاییز گرفته می شوند تکثیر کنید.
آبیاری:

می  منظم  آبیاری  کاشته شده  تازه  های  بوته 
طلبند اما بوته های جا اُفتاده مدتی طوالنی بی 
تابستان  آبی را تحمل می کنند. در ماه های 
شاداب  را  ها  بوته  گاهی  گه  عمیِق  آبیاری  با 

نگاه دارید.
کوددهی:

کود چندان الزم نیست، اما دادن مواد غذایِی 
چندمنظوره به زمین در اوایل بهار نشو و نمای 
بهتر را موجب خواهد شد. اگر گونه های ریز 

اکالیپتوس درخت بومی استرالیاست. جالب است 
بدانید که ریشه ی این درخت سه برابر وزن خود، 
بخور،  گیاه،  این  جوشانده ی  می کند.  آب جذب 

روغن و برگ های آن معجزه می کنند.
زمستان را در بستر بیماری نگذرانید

چیزی به زمستان نمانده است. بدون شک همه 
با  را  امسال  زمستان  که  هستند  فکر  این  در 
ویروس و بیماری سر نکنند. اکالیپتوس سیستم 
ویروس ها،  با  و  می کند  تقویت  را  بدن  ایمنی 
این  از  می کند.  مبارزه  آلودگی ها  و  باکتری ها 

گذشته این گیاه خواص ضدالتهابی دارد.
زمستانی  بیماری های  که  وقتی  از  مصرف:  روش 
همه گیر می شوند به مدت ۱۰ تا ۱۵ روز ۲ تا ۳ 
قطره روغن اکالیپتوس را در مقداری روغن گیاهی 
مانند روغن بادام شیرین حل کنید و زیر کف پا 
یا داخل مشت دستتان بمالید. با همین کار ساده 
خیلی از مشکالت زمستانی را از خود دور می کنید.

باردار،  زنان  برای  گیاهی  هر  روغن  از  استفاده 
شیرده و همچنین بچه های زیر ۳ سال مورد منع 
مصرف دارد. توصیه می کنیم این افراد از مصرف 

روغن گیاهی اکالیپتوس بپرهیزند.
درمان برونشیت و سرفه

اکالیپتوس باعث می شود که ترشحات روان شده 
برای  درمانی  همین  برای  شود  دفع  راحت تر  و 
این گیاه معجزه گر  برونشیت محسوب می شود. 

همچنین سرفه های چرکی را نیز تسکین می دهد.
روش مصرف: دم کرده ی اکالیپتوس: برای تهیه ی 
دم کرده اکالیپتوس روی یک قاشق چای خوری 
لیتر  اکالیپتوس ۱۵۰ میلی  برگ های خرد شده 
اجازه  و  بگذارید  را  ظرف  در  بریزید.  آب جوش 
را  محلول  بکشد.  دم  دقیقه   ۱۵ مدت  به  دهید 
صاف کنید و روزانه بعد ۳ تا ۴ فنجان از این دم 

کرده )بعد از غذا( میل کنید.
را  اکالیپتوس  روغن  قطره   ۴ تا   ۳ می توانید 
و  کرده  حل  شیرین  بادام  روغن  کمی  مقدار  در 
قفسه ی سینه یا پشتتان را ماساژ دهید. این کار را 
به مدت ۳ تا ۶ روز و هر روز ۳ مرتبه انجام دهید. 
حواستان باشد زنان باردار، شیرده و بچه های زیر 
۳ سال نباید از روغن این گیاه استفاده کنند. بعد 

از ماساژ حتماً دست هایتان با دقت بشویید.
خالص شدن از شر شوره ی سر

معموالً شوره ی سر باعث نگرانی و نوعی استرس 
می شود. به خاطر اینکه برای هیچ کس خوشایند 
نیست این دانه های ریز سفید البه الیه موهایش 
هم  را  لباس هایش  روی  حتی  و  بزنند  چشمک 
روغن  از  مشکل  این  با  مقابله  برای  بپوشاند. 

گیاهی اکالیپتوس استفاده کنید.
روش استفاده: بهترین روش این است که قبل از 
هر چیزی از شامپوی مناسب ضد شوره استفاده 
کنید. شامپویی که انتخاب می کنید باید مناسب 

جنس موهایتان باشد. ۴۰ قطره روغن اکالیپتوس 
و  بریزید  معمولی  شامپوی  گرم   ۱۰۰ در  را 
موهایتان را با دقت بشویید. در نهایت نیز با آب 

خنک مو ها را آب بکشید.
استفاده از روغن ها و عصاره های گیاهی برای بچه 
ها، خانم های باردار و شیرده و همچنین افرادی 
مورد  هستند  صرع  بیماری  یا  آلرژی  دچار  که 
منع مصرف دارد. شیشه ی این روغن ها را دور از 

دسترس کودکان نگهداری کنید.
تسکین درد مفاصل

ایجاد  مفاصل  در  درد هایی  زمان  از گذشت  بعد 
می شود که از ساییدگی و فرسودگی غضروف ها 
هم  مشکالت  این  معروف ترین  می شوند.  ناشی 
مفاصل  درد های  با  مقابله  برای  است.  آرتروز 
استفاده  لیمویی  اکالیپتوس  روغن  از  می توانید 
ضد  خاصیت  گیاه  این  اینکه  خاطر  به  کنید. 

التهابی و ُمسکنی دارد.
روش استفاده: دو قطره روغن اکالیپتوس لیمویی 
را در چند قطره روغن گیاهی مانند روغن بادام 
حل کنید هر روز دو تا سه مرتبه مفاصل دردناک 

را ماساژ دهید.
پایین آوردن تب

و  است  موثر  تب  آوردن  پایین  برای  اکالیپتوس 
بدن را از ضعف نجات می دهد.

گیاهی  روغن  قطره   ۱۵ تا   ۱۰ استفاده:  روش 
اکالیپتوس را در صابون مایع یا پودر شیر ریخته 
و آن را داخل وان حمام بریزید. به مدت ۳ تا ۴ 
روز، روزانه یک مرتبه با این آب حمام کنید. یا 
اینکه ۱۰ قطره روغن گیاهی اکالیپتوس را در آب 

بریزید و هر روز دو مرتبه پاشویه کنید.
 توجه:: مصرف بیش از حد اکالیپتوس ممکن است 
باعث ورم معده و روده و سردرد، ورم کلیه، پیدایش 
شود.  خون  فشار  آمدن  پایین  و  ادرار  در  خون 
همچنین مصرف خیلی زیاد اکالیپتوس موجب فلج 
دستگاه تنفسی، خفگی و مرگ می شود. بهتر است 
کنید. چون مصرف  دقت  گیاهان  این  در مصرف 

بیش از اندازه ی آن ها عوارض زیادی دارد.
منبع: تاالب

دیواره  ایجاد  برای   ،C.conspicuus مثل  برگ، 
ی پُرپُشت دارید، خاک را منظماً تقویت کنید. 
کسب  برای  هم  مجاور  نباتات  های  ریشه  زیرا 

غذا در رقابت اند.
مشکالت:

هیچ گونه آفت یا بیماری خاصی ندارد.
گل دهی:

از اواسط تا اواخر بهار گل های خیلی کوچک و 
اوایل  اغلب سفید و صورتی تولید می کند. در 
پاییز تا اواسط زمستان همه ی میوه های آلبالو 

ماننِد بسیاری از گونه ها رنگ دار می شوند.
هرس)پیرایش(:

اواخر زمستان است. می  بهترین زمان پیرایش 
توان در سایر ماه ها نیز آن را هرس کرد، اما در 
میوه  نتیجه،  در  و،  کمتر  های  گل  این صورت 

های کمتری در بهار آینده خواهید داشت.
خواص گیاه شیرخشت

و  تب بر  خوب،  ملین  یک  عنوان  به  شیرخشت 
مورد  ایران  سنتی  طب  در  خنک کننده  ماده 
کتاب  در  سینا  ابن   می گیرد.  قرار  استفاده 
است:  گفته  چنین  شیرخشت  مورد  در  قانون 
»شیرخشت یا شیرخشک شبنمی است که در 
می نشیند.  کتیرا  گون  و  بید  درخت  بر  هرات 
و  مسهلی  اثر  دارای  است.  معتدل  مزاج  دارای 
دیگر خواص مشابه ترنجبین، ولی از آن قوی تر 

است و خاصیت زداینده دارد.«
طبیعت گیاه شیرخشت گرم و در رطوبت معتدل 
صفرا،  مسهل  و  طبع  ملین  همچنین  و  بوده 
کاهش دهنده  و  معده  و  جگر  مقوی  خلط آور، 
خشونت  و  سرفه  برنده  بین  از  بدن،  حرارت 
بوده  نیکویی  مسهل  بوده.  تب  و  حلق  و  سینه 

که می توان آن را برای همه افراد و سنین بدون 
اذیت مصرف کرد و با ماءالشعیر بهترین مسهل 

شناخته می شود.
اثر مسهلی آن در صورتی که نزله و سرفه نباشد، 
با گالب بهتر بوده و همچنین با ماءالشعیر برای 

رفع تب حار و افراد گرم مزاج مفید است.
نشان  روی شیرخشت  اخیر  تحقیقات سال های 
تا  را  انسان  می تواند  آن  خوراکی  محصول  داده 
حدی در برابر تشعشعات اتمی مصون نگاه داشته 
و استفاده های جدید و صنعتی از شیرخشت به 
رفع  و  کودکان  برای  خوب  ملین  یک  عنوان 
زردی سریع تر نوزادان بحساب امده که در این 
ترنجبین  را می توان جایگزین  موارد شیرخشت 

کرد.
ترنجبین و شیر خشت  مصرف کردن خاکشیر، 
موجب رفع یبوست شده به دلیل اینکه این مواد، 
ماده ای که موجب بیماری شده است را از بدن 
خارج می کند.خاصیت ضد عفونی کننده دارند 
و میکروبها را از بین برده که به مقدار کم ملین و 
به مقدار زیاد مسهل بوده ولی اسهال آنها با سایر 
مسهل ها فرق داشته و معده را پاک کرده بدون 

آنکه ایجاد یبوست کند.
شیرخشت  و  ترنجبین  در  قند  وجود  دلیل  به 
اگر  و  نبوده  مضر  قند  مرض  به  مبتالیان  برای 
تا می  اطفال شما رشد کامل کند  می خواهید 
بدهید.به  آنها  به  ترنجبین  و  شیرخشت  توانید 
نوزادان شیرخوار به جای شربت قند، شربتی از 
این دو بدهید تا استخوانبندی آنها محکم شده و 
زود دندان در بیاوردند.همچنین حرارت درونی، 
طرف  بر  را  ادراری  های  ناراحتی  بدن،  خارش 
کرده و به عنوان داروی تب بر شناخته می شود.

گیاه شیرخشت - نحوه پرورش و خواص معجزه آسای آنخواص درمانی اکالیپتوس

برخی گیاهان موثر
 در درمان سرطان

گیاهانی که می توانید در آب 
نگهداری کنید )1(

از   )Aptenia Cordifolia( یخی  ناز  گیاه 
انواع کاکتوس ها است که می توان آن را در 

محیط آپارتمان به راحتی پرورش داد. 
اواخر  گیاه  این  کاشت  برای  فصل  بهترین 

زمستان است.
اندازه  در  را  گلدانی  گیاه،  این  کاشت  برای   
متوسط انتخاب کرده و بذرها را در عمق ۲۰ 

سانتیمتری خاک بکارید. 

آلی  کود  و  ماسه  برگ،  خاک  از  غنی  خاک 
برای کاشت این گیاه توصیه می شود.

گلدان ها را در مکانی نورگیر و گرم قرار داده و 
حداقل یکبار در هفته آن را آبیاری کنید. قبل 

از آبیاری مجدد خاک گلدان خشک باشد.
هفته  سه  هر  محلول  کودهای  از  استفاده 
شود.  می  توصیه  گیاه  بهتر  رشد  برای  یکبار 
PH خاک بهتر است بین شش تا شش و نیم 
باشد. تکثیر گیاه ناز یخی از طریق قلمه و بذر 

امکان پذیر است.

گل یخ

در مناسبت های مختلف می توانید بهترین انتخاب 
را برای خرید دسته گل داشته باشید. این مناسبت 

ها عبارتند از:
1. دسته گل هدیه برای جشن تولد و مهمانی  

های دورهمی
تان  تولد دوست   برای جشن  زمانی  که می  خواهید 
گل بگیرید بیشتر به فکر ابراز و ایجاد حس سادگی، 
صمیمیت و بی ریایی باشید تا نمایش یک دسته گل 
بزرگ و مجلل. اگر در دسته گل جشن تولدتان از گل 
رز استفاده می کنید، به خوبی احساس شما به طرف 

مقابل  تان انتقال پیدا می کند.
شما می توانید گل رز را با رنگ  های مختلف 
در یک دسته گل بکار ببرید تا زیبایی خاصی 
دیگر  انواع  از  حال  هر  به  بگیرد.  به خودش 
گل مثل گل ارکیده، میخک، لیلیوم و بسته 
به فصل از گل نرگس هم می توانید استفاده 
برای  گل ها  مناسب ترین  جزو  که  کنید 

استفاده در دسته گل جشن تولد هستند.
2. خرید دسته گل هدیه برای تشکر و 

قدردانی
برای خرید دسته گل تشکر و قدردانی باید به 
ویژگی های فرد مقابل و سلیقه او فکر کنید 
و با توجه به سن و شرایط اجتماعی او، اقدام 
کنید.  قدردانی  و  تشکر  گل  دسته  خرید  به 
با معنی و مفهوم هر گل  باید  این کار  برای 
آشنایی داشته باشید تا بتوانید بهترین گزینه 

را انتخاب کنید.
گل رز: 

گل رز، از گذشته نماد عشق و دلدادگی بوده است. 
هر رنگ گل رز، معنا و مفهوم خاصی را در دل دارد. 
و  رساند  می  را  فرد  و صداقت  پاکی  رز سفید،  مثال 
رز زرد نماد دوستی و شروعی دوباره است. اگر می 
خواهید از زحمات شخصی تشکر کنید، به سراغ رز 

سفید، زرد و صورتی بروید.
آلسترومریا: 

این گل زیبا، نمادی از ثروت، شانس و دوستی است. 
ابراز  او  به  فرد،  از  تشکر  بر  عالوه  خواهید  می  اگر 
قرمز  و  صورتی  آلسترومریای  سراغ  به  کنید  محبت 
بروید. اگر می خواهید به شخص مقابل بفهمانید که 
در راه رسیدن به هدفتان سخت کوش هستید، رنگ 

نارنجی این گل را انتخاب کنید.
گل داوودی:

 داوودی، نماد شادی و مثبت اندیشی است. ماندگاری 
گل داوودی بسیار باال است و به همین دلیل، در دسته 
گل ها و تاج گل ها بسیار استفاده می شود. گل داوودی 
سفید نماد وفاداری به معشوق است و گل داوودی زرد، 
عالقه فرد را می رساند. همه رنگ های گل داوودی را 

می توان برای تشکر و قدردانی به کار ببرید.
اگر می خواهید یک دسته گل شیک و جذاب را برای تشکر 
و قدردانی به دیگران هدیه بدهید، دسته گلی ترکیب از گل 

های رز، آلسترومریا و داوودی انتخاب مناسبی است.
گل شب بو: 

گل شب بو، بوی بسیار خوبی دارد. گل شب بو، نماد 
زندگی طوالنی و شادی و رضایت است. از گل شب 
عروسی  مراسم  و  ها  جشن  تزئین  برای  سفید  بوی 
استفاده می شود. اگر می خواهید از همسر خود یا 
یک دوست نزدیکتان تشکر کنید، دسته گلی بخرید 

که در آن، گل شب بو به کار رفته باشد.
وجود گل شب بو در دسته گل تشکر باعث زیبایی 

دسته گل می شود.

گل میخك: 
گل میخک، نمادی از دوستی، زیبایی و افتخار است. 
گل میخک را می توان با رنگ های مختلف در بازار 
عشق  و  پاکی  معنی  به  سفید،  میخک  کنید.  پیدا 
و  صداقت  نشانه  صورتی،  میخک  گل  است.  خالص 
عشق مادرانه است و گل میخک قرمز، نماد تحسین و 
عشق است. با این تفاسیر، اگر می خواهید دسته گلی 
به سراغ  تهیه کنید،  مادرتان  از  تشکر  برای  مناسب 
دسته گلی بروید که در آن از میخک صورتی و سفید 

استفاده شده باشد.
3. دسته گل برای مالقات بیمار

دسته گلی که برای مالقات بیمار می  خواهید انتخاب 
کنید باید خیلی ساده و در اندازه متوسط یا کوچک باشد. 
جای خیلی کمی اشغال کند و ظرفی به همراه داشته 
باشد که بهتر است این ظرف به صورت شیشه  ای نباشد.

در  تا  است  مناسب تر  بسیار  ظرف  پالستیکی  نوع 
بیماران  معموال  نشکند.  افتاد  ارتفاع  از  صورتی که 
بستری، با دیدن گل  های تازه آرامش پیدا می کنند 
دوباره  اینکه  به  نسبت  و  می شوند  خوشحال  و 
خواهند  امیدوارتر  بیاورند  دست  به  را  سالمتی شان 
بشود  که  ببرید  ظرفش  با  را  گل  دسته  حتما  شد. 

بالفاصله در ظرف پر از آب قرار داد.
4. خرید گل برای روز زن و روز مادر

می  شما  و  دارند  خاصی  ظرافت  و  زیبایی  ها،  گل 

توانید برای خرید هدیه روز مادر به گل ها فکر کنید. 
با روحیه مهربان  از لطافت هستند و  گل ها سرشار 
هدیه  برای  توانید  می  شما  دارند.  هماهنگی  مادرها 
خریداری  زیبایی  گل  جعبه  یا  گل  دسته  مادر،  روز 

کنید و آن را در روز مادر به او هدیه دهید.
تقریبا می توان گفت که همه مادرها از هدیه گرفتن 
دسته گل و سبد گل خوشحال می شوند. برای خرید 
هدیه روز مادر، می توانید در کنار هدایای خود یک 
گل زیبا در نظر بگیرید و عشق و قدردانی خود را به 

مادران گرانقدر خود نشان دهید.
می توان گفت که بهترین هدیه روز مادر، 
زیبا  های  هدیه  از  مادرها  هستند.  ها  گل 
این  و  شوند  می  خوشحال  ها  گل  مانند 
دارید  دوست  شما  که  است  چیزی  همان 
در روز مادر اتفاق بیفتد و خوشحالی مادر 

عزیزتان را مشاهده کنید.
روز  و  مرد  روز  هدیه  برای  گل  خرید   .5

پدر
برای خرید هدیه روز مرد می توانید به سبد 
هدیه  بهترین  از  یکی  کنید.  فکر  هم  گل 
یا  مرد، سبد گل  روز  برای خرید هدیه  ها 
دسته گل است. با خرید سبد گل می توانید 
نهایت عشق و عالقه خود را به فرد مقابل 
ابراز کنید و از نظر احساسات به او نزدیک 

تر شوید.
برای  سریع  ای  گزینه  به  خواهید  می  اگر 
خرید هدیه روز مرد فکر کنید، یک سبد گل یا باکس 

گل شیک می تواند گزینه بسیار خوبی باشد.
۶. خرید گل برای هدیه روز معلم

اگر شما می خواهید پای خود را فراتر بگذارید و به 
سراغ هدایای خاص بروید، باید کمی خالقیت داشته 
باشید؛ مثال حتما نیازی نیست لوازم لوکسی بخرید تا 
استادتان به عالقه و احترام قلبی شما پی ببرد. شما 
می توانید باخرید یک دسته گل زیبا یا یک سبد گل 
خاص، استادتان را خوشحال کنید و محبت خود را 

به او نشان دهید.
گل ها، از جمله زیباترین و لطیف ترین عناصر موجود 
در طبیعت هستند که در رنگ ها و رایحه های متنوع 
و جذاب آفریده شده اند. شما می توانید این گل های 
زیبا را در کنار هم قرار دهید و آن را به مهربان ترین 

و تاثیرگذارترین استاد خود هدیه دهید.
توانید  می  شما  موردنظر  گل  سبد  یا  گل  دسته 
میخک،  رز،  لیلیوم،  مانند  زیبا  های  گل  از  ترکیبی 
انتخاب سبد  آلسترومریا، داوودی، شب بو و... باشد. 
گل مناسب، به سلیقه شما و شخصیت طرف مقابل 
بستگی دارد و شما باید بهترین و زیباترین سبد گل 

را برای استاد یا معلم خود انتخاب کنید.
مطمئن باشید که استاد یا معلم شما از هدیه گرفتن 
یک سبد گل زیبا یا دسته گل خاص بسیار خوشحال 

می شود و این هدیه شما را به یاد می سپارد.

گل های مخصوص مناسبت های مختلف
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در شرایط فعلی که به دلیل مشکالت به وجود 
شدیم  بیشتری  نشینی  خانه  به  مجبور  آمده 
سالم  های  غذا  خوردن  برای  فریزر  از  استفاده 

تبدیل به یکی از بهترین راه ها شده است.
پیشنهاد می شود که غذا های  هرچند همواره 
تازه مصرف کنید چرا که ارزش غذایی باالتری 
دارند اما می توان با استفاده از فریزر نیز به غذا 

های سالم دست پیدا کرد.
همچنین در شرایط کنونی به دلیل همه گیری 
و  ها  فروشگاه  از  بازدید  کاهش  کرونا  ویروس 
تواند سالمتی شما  غذایی می  مواد  مغازه های 

را حفظ کند.
چند راه تهیه غذا های سالم و خوشمزه را 

از طریق فریزر 
۱. با گل کلم یخ زده و دیگر سبزیجات یخ زده 
می توانید اسموتی های غلیظی آماده کنید که می 
توانند یک وعده کامل غذایی شما را پوشش دهند.

۲. می توانید غذا ها را پخته و سپس آن ها را فریزش 

دکتر سودابه کاظمی با بیان اینکه حاملگی بطور 
کل یک پدیده فیزیولوژیک در زندگی زنان بشمار 
می رود اظهار کرد:  گاه بارداری ها نیاز به مراقبت 
جزو  واقع  در  که  دارند  خاص  و  ویژه  توجه  و 

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

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

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

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

و هم بار روانی بسیار شدید برای خانواده.
در  اقتصادی  و  روانی  بار  کاستن  برای  کشورها 

دمای طبیعی بدن اغلب بزرگساالن بین حدود 
درجه   ۳۷.۲ تقریبا  تا  سلسیوس  درجه   ۳۶.۱
درجه   ۳۷.۲ بین  بدن  دمای  است.  سلسیوس 
تب  را  سلسیوس  درجه   ۳9.۴ تا  سلسیوس 
درمای  افزایش  می شود.  نامیده  »کم شدت« 
بیماری  نشانه  است  ممکن  حد  این  در  بدن 
باشد، اما عوامل دیگری مانند فعالیت جسمی 
است  ممکن  آفتاب  زیر  نشستن  یا  چشمی 
است تا این حد دمای بدن را باال ببرند. به هر 
حال تب کم شدت چندان نگران کننده نیست.

را  سلسیوس  درجه   ۳9.۴ باالی  بدن  دمای 
واقعی خواند.  یا تب  بزرگساالن تب شدید  در 
ا۳9.۴  ت   ۳۸ بین  بدن  دمای  که  هنگامی 
داروهای  از  می توان  باشد،  سلسیوس  درجه 
پیشانی  روی  سرد  کمپرس  گذاشتن  یا  تب بر 

برای کاهش دمای بدن استفاده کرد.
به  نیاز  سلسیوس  درجه   ۳9.۴ باالی  تب 
باال  بسیار  تب های  در  دارد.  پزشکی  مراجعه 
تا  بگیرید  تماس  اورژانس  یا  پزشکتان  با  باید 

شما را راهنمایی کند.
پیچیده تر  کودکان  و  نوزادان  در  تب  تعریف 
است. تعریف تب در این مورد به سن کودک 
دما  متفاوت  و شامل چند طیف  دارد  بستگی 
در  تب  مورد  هر  در  کلی  طور  به  می شود. 
درجه   ۳۸.۸ باالی  تب  هر  و  ماه   ۵ زیر  نوزاد 
با دکترتان  باید  بزرگتر  سلسیوس در کودکان 

تماس بگیرید.
تب یک رویداد طبیعی و ناشی از واکنش دفاعی 
بدن است و به خودی خود نگران کننده نیست. 
هنگامی که مبارزه دستگاه ایمنی با یک عفونت 
باال می گیرد، باعث می شود دمای بدن باال برود. 
شما  وحشت  باعث  نباید  کردن  تب  بنابراین 
شود. در اغلب موارد تب به معنای آن است که 

قرار دهید. برای باز شدن یخ غذا ها، ابتدا آنها را 
در یخچال قرار داده و سپس گرم کنید.

۳. انواع توت ها را درون فریزر قرار دهید. توت 
های یخ زده از ارزش غذایی پایین تری نسبت 
به تازه آن ها برخوردار نیستند و می توانید آن 

ها را در تمام فصول سال مصرف کنید.
۴. بخشی های مشابه برخی از غذا ها مانند آب 
مرغ را بیشتر از میزان معمول بپزید و مابقی 
نه  و  غذا  نه طعم  کار  این  کنید.  فریز  را  آن 
ارزش غذایی آن را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

۵. سبزیجات را ابتدا خورد کنید و به شکل 
هایی که می خواهید درآورید و سپس فریز 
کنید. این می تواند کمک کند تا در هر وعده 

ای سبزیجات مصرف کنید.
۶. به جای بستنی، فریزر خود را با میوه های 
مختلف پر کنید. میوه های منجمد همچنین 
کردن  درست  برای  خوبی  منبع  توانند  می 

انواع دسر های خوشمزه باشد.

تشخیص  و  غربالگری  روش  جامعه،  و  خانواده 
پیش از تولد این ناهنجاری ها را پیشنهاد می کنند.

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

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

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

دارو  یا  دارند  زمینه ای  بیماری  که  مادرانی  به   
مصرف می کنند و یا هریک از مواردی که به آن 
اشاره شد را دارند، حتما قبل از باردار شدن با 
باردار شدن  پزشک مشورت کنند و در صورت 
حتما تحت مراقبت متخصص زنان و زایمان و یا 

پریناتولوژیست باشد.

دستگاه ایمنی شما درست کار می کند.
فرآیند  از  عادی  بخشی  تب  که  آنجایی  از 
است،  عفونت  با  مبارزه  برای  ایمنی  دستگاه 
کنید.  درمان  را  آن  نباشد  الزم  است  ممکن 
کاهش  برای  تب بر  داروهای  مصرف  واقع  در 
بهتر  می دهد  امکان  میکروب  به  بدن  دمای 
درون بدن شما به زندگی ادامه دهد )چرا که 
را  داغ  نمی تواند محیط  میکروب ها  از  بسیاری 
تحمل کنند(. با توجه به این موضوع تا زمانی 
باشد،  که تب شما زیر ۳9.۴ درجه سلسیوس 

می توانند داروی ضد تب مصرف نکنید.
بنابراین  باشد،  هم  آزارنده  می تواند  تب   اما 
می توانید  کنید،  نیاز  احساس  که  صورتی  در 
تب،  درمان  برای  را  نسخه  بدون  داروهای 
زمانی  تا  کنید  مصرف  عالئم  سایر  و  بدن درد 
به  شما  بدن  دمای  و  بگذرد  بیماری  دوره  که 
حد عادی بازگردد. اگر تب شما برای بیش از 
۳ روز طول کشید یا اگر عالئم دیگری همراه 
آن وجود دارد، باید با دکترتان تماس بگیرید.

چه وقت می توان گفت تب داریم؟کدام مادران در دسته بارداری های پرخطر قرار دارند؟

هر گونه دودی برای ریه مضر است

آیا فکر می کنید غذا های فریز شده ناسالم اند؟ 

با  خسروشاهی:  مهتاب   - جم  جام  روزنامه 
فریاد  را  و... آسیب  ادرار  تغییر در رنگ  با  درد، 
ستون  کنار  در  فقط  گاهی  درد  این  می زنند. 
دیگری  نقاط  به  گاهی  و  می شود  دیده  مهره ها 
در  اختاللی  می دهد  نشان  و  شده  منتشر  نیز 
عملکرد کلیه ها وجود دارد. کلیه ها در ظاهر، دو 
با  همراه  حقیقت  در  اما  هستند،  کوچک  اندام 
کبد، از مهم ترین اندام های تصفیه کننده در بدن 

محسوب می شوند.
اگر کلیه ها درست کار نکنند، سالمت به شکل 
جدی تهدید شده و حتی می تواند حیات ما را به 

کام مرگ بکشاند. 
مثل  خوراکی هایی  وقتی  کرده باشید،  دقت  اگر 
هویج، نارنگی یا پرتقال می خورید، رنگ ادرار با 
وجود نوشیدن آب، کمی نارنجی تر می شود. اگر 
غذای بودار خورده باشید، این مسأله باعث تغییر 
بوی ادرار می شود و اگر عفونتی در دستگاه دفع 
به  ادرار  از  نامطبوعی  بوی  داشته باشد،  وجود 
مشام می رسد. پس رژیم غذایی، تاثیر مستقیم 
کلیه ها  دیگر،  سوی  از  دارد.  کلیه ها  بر سالمت 
مثل فیلترعمل می کنند. حاال تصور کنید فیلتر 

دستگاهی خراب شود!
حفظ  بر  اثرگذار  مهم  عوامل  از  غذایی،  رژیم   
سالمت کلیه هاست. از سوی دیگر اگر به بیماری 
کلیوی دچار هستید، باید رژیم غذایی خاصی را 
رعایت کنید. با این که محدودیت های رژیم غذایی 
کلیوی  بیماری های مختلف  به  مبتال  افراد  برای 
متفاوت است، اما توصیه می شود به طور کلی افراد 
مبتال به هر نوع بیماری کلیوی، مصرف موادی را 

که به آن اشاره خواهیم کرد محدود کنند.
جان کلیه ها به رژیم بند است

اما  نیست؛  مناسبی  افزودنی  اصوال  نمک 
محدودیت ها فقط به این ماده محدود نمی شود. 
یافت می شود  موادغذایی  از  بسیاری  در  سدیم، 
که شاخص ترین شکل آن، وجود این عنصر در 

میزان  به   ۱9 کووید  کردند  اعالم  دانشمندان 
زیادی نسبت به درجه حرارت محیط آسیب پذیر 

است.
ماه  از  بهداشت  جهانی  سازمان  اعالم  براساس 
سپتامبر تاکنون به طور میانگین روزانه بیش از 
به  ابتال  دلیل  به  جهان  در  تن   ۴۰۰ و  هزار   ۵

کووید ۱9 جان خود را از دست داده اند. 
نکات  رعایت  دارند  تاکید  بهداشتی  مقامات 
با  فردی شامل شستن مرتب دست ها  بهداشت 
استفاده  و  اجتماعی  فاصله  و صابون، حفظ  آب 
از ماسک می تواند راهکاری ساده، اما موثر برای 
باشد.  زنجیره شیوع کووید ۱9 در جامعه  قطع 
بر  همواره  دانشمندان  که  نکاتی  از  دیگر  یکی 
آن تاکید دارند ضدعفونی کردن مداوم سطوح و 
محیط است، زیرا کووید ۱9 می تواند برای مدت 

طوالنی روی اجسام باقی بماند.
می دهد  نشان  استرالیایی  محققان  یافته های 
پول،  روی  هفته ها  برای  می تواند  کووید-۱9 
لیوان و دیگر سطوح باقی بماند. آنها اعالم کردند 
برخی جنبه های این تحقیقات حقایق ترسناکی 
دانشمندان  مثال،  برای  می کند.  آشکار  را 
قدرتمند  به شدت  ویروس کرونا  مشاهده کردند 
شده است و می تواند برای ۲۸ روز روی سطوحی 
اسکناس  و  هوشمند  همراه  تلفن  صفحه  مانند 
این  بماند،  باقی  سانتیگراد  درجه  دمای ۲۰  در 
در حالی است که ویروس آنفلوآنزا تنها می تواند 

برای ۱۷ روز روی این سطوح زنده بماند.
دانشمندان می گویند اگر چه کووید ۱9 نسبت به 
ویروس آنفلوآنزا روی سطوح مقاوم تر و بادوام تر 
اما این ویروس همانند سایر ویروس های  است، 
بسیار  دما  افزایش  به  نسبت  کرونا  خانواده 
آسیب پذیر است. تحقیقات نشان می دهد زمانی 
برسد  به ۴۰ درجه سانتیگراد  که دمای محیط 
کمتر  به  سطوح  روی  کرونا  ویروس  عمر  طول 
محققان  یافته های  می یابد.  کاهش  روز  یک  از 
که  می کند  تایید  را  موضوع  این  استرالیایی 
ویروس کرونا در هوای سرد طول عمر بیشتری 
نسبت به هوای گرم دارد، به همین دلیل هم در 
فصول سرد سال بر شدت شیوع و مرگبار بودن 

کرونا افزوده می شود.
دمای  افزایش  به  نسبت  به شدت  کرونا  ویروس 
محیط حساس بوده و به راحتی در دماهای باال 
از بین می رود. شواهد نشان می دهد کووید ۱9 
کامل  طور  به  سانتیگراد  درجه   ۶۵ دمای  در 
نابود می شود. با این حال، در دمای کمتر از ۶۵ 
درجه نیز در صورت مداومت این ویروس بسیار 
آسیب پذیر بوده و با گذشت زمان از بین می رود. 
دانشمندان می گویند در دمای ۵۰ تا ۵۵ درجه 
نابود  کرونا  ویروس  دقیقه   ۲۰ ظرف  سانتیگراد 
می شود. این در حالی است که با افزایش درجه 

نمک است. در افراد مبتال به بیماری های کلیوی، 
امکان دفع کامل سدیم وجود ندارد و همین امر 
بنابراین  افزایش سدیم در خون می شود؛  باعث 
افراد مبتال به هر نوع بیماری کلیوی بهتر است 
دریافت  میلی گرم سدیم  از ۲۰۰۰  کمتر  روزانه 

کنند.
محدودیت بعدی پتاسیم است. این عنصر نیز در 
بیماری های کلیوی به خوبی دفع  به  افراد مبتال 
فشار  میزان  باالرفتن  باعث  آن  تجمع  و  نشده 
خون می شود. حداکثر میزان مجاز مصرف روزانه 
از ۲۰۰۰ میلی گرم است. مصرف  پتاسیم کمتر 
مواردی  دیگر  از  نیز  فسفر  حاوی  موادغذایی 
است که بیماران کلیوی باید به آن دقت کنند. 
تا   ۸۰۰ بین  باید  روزانه  مصرف  میزان  حداکثر 

هزار میلی گرم باشد.
با گوشت ها دوست نباشید

گوشت ها،  مصرف  غذایی،  رژیم های  اغلب  در 
به ویژه گوشت قرمز را محدود می کنند. درواقع 
بدن  برای  و  است  که خوب  همان قدر  پروتئین 
فرد  و  خورده شده  اندازه  از  بیش  اگر  ضروری، 

مبتال به بیماری خاصی باشد، بالی جان است.
درافراد مبتال به بیماری کلیوی، باقی مانده ناشی 
از تجزیه پروتئین ها در بدن را کلیه ها به راحتی 
دفع نمی کنند و همین موضوع برای سالمت بدن 
مشکل ساز است. با این حال برای مصرف مقدار 
و نوع پروتئین، حتما با پزشکی که تحت نظر او 

هستید، مشورت کنید.
با آزادی ها آشنا شویم

خوراکی هایی را که برای افراد مبتال به مشکالت 
کلیوی مناسب هستند را در ادامه معرفی می کنیم:
 C، ویتامین  از  سرشار  خوراکی  این  گلم کلم: 
ضدالتهابی  ترکیب های  است.  فوالت  و   K، B
است؛  خوراکی  این  ویژگی های  دیگر  از  فیبر  و 
بنابراین در خوراک ها می توان از گل کلم به جای 
پتاسیم  حاوی  که  کرد  استفاده  سیب زمینی 

 ۳ ظرف  تنها  سانتیگراد  درجه   ۷۵ به  حرارت 
دقیقه تمامی ویروس ها نابود می شوند.

در محیط  داد  نشان  هم  دیگر  مشابه  تحقیقات 
 ۵ تنها  سانتیگراد  درجه  در ۷۰  و  آزمایشگاهی 
است.  نیاز  نابودی کووید ۱9  برای  زمان  دقیقه 
وسایل  و  ابزار  کردن  پاک  برای  وجود،  این  با 
مقابله  برای  بیشتری  وقت  اختصاص  نیازمند 
بیماری های  »مرکز  تحقیقات  است.  ویروس  با 
عفونی در حال ظهور« نشان داد برای استرلیزه 
کردن ماسک پزشکی N9۵ به وسیله گرما، باید 
نزدیک به یک ساعت این ماسک ها را در دمای 
کامل  طور  به  تا  داد  قرار  سانتیگراد  درجه   ۷۰

تمامی ویروس های کرونا نابود شود.
با استفاده از گرما ویروس کرونا را نابود کنیم

دانشمندان  یافته های  که  است  این  حقیقت 
درباره درجه الزم برای نابودی کووید ۱9 شامل 
روزمره  زندگی  در  ما  و  باالست  بسیار  حرارت 
داریم.  کار  و  سر  دماهایی  چنین  با  ندرت  به 
بسیاری از ماشین های لباسشویی درجه حرارت 
با  ۷۰ درجه سانتیگراد را برای شستشو ندارند. 
مواد  ترکیب  زیرا  باشید،  نگران  نباید  این حال، 
شوینده و آب گرم می تواند به راحتی و به طور 
وسیله  به  شستشو  حین  را  کرونا  ویروس  موثر 
ماشین لباسشویی یا حتی در شستشوی دستی 
نابود کند. بهتر است در شستشوی دستی مدتی 
لباس ها را در آب گرم و مواد شوینده غوطه ور 
کنید تا گرما بتواند به طور موثرتر ویروس ها را 

از بین ببرد.
حتی  و  پارچه ای  لباس های  شستن  برای 
ذیل  موارد  رعایت  شستشو  قابل  ماسک های 

توصیه می شود:
لباس  پارچه  به  که  ممکن  آب  گرم ترین  از   -۱
شستشو  فرآیند  برای  نکند  وارد  آسیب  هایتان 

بهره ببرید.
یا سفیدکننده های  لباسشویی   پودرهای  از   -۲
در  کنید.  استفاده  شستشو  روند  در  مناسب 
صورت شستن لباس های سفید و روشن استفاده 
 ۱9 کووید  قطعی  نابودی  باعث  سفیدکننده  از 
و  لباسشویی  پودر  ترکیب  همچنین  می شود. 
از  را  ویروس ها  سهولت  به  می تواند  آب  گرمای 

البسه پاک کند.
۳- پس از آنکه روند شستشو با ماشین لباسشویی 
به پایان رسید بالفاصله لباس ها را در خشک کن 
قرار دهید تا روند نابودی ویروس به طور قطعی 
طی شود. اطمینان حاصل کنید از درجه حرارت 
باال برای روند خشک کردن لباس ها استفاده شود 
و نیز تمامی لباس ها به طور کامل خشک شده و 
رطوبتی نداشته باشد. کسانی که به صورت دستی 
از  پس  است  بهتر  می شویند  را  خود  لباس های 
شستشوی کامل، لباس ها را در زیر نور مستقیم 

باالیی است.
انگور قرمز: فصل این میوه، همین پاییز است. 
در هر دانه کوچک این میوه مقدار کافی ویتامین 
C و فالونوئیدها، یکی از بهترین آنتی اکسیدان ها 
وجود دارد. پس این نوع انگور ضدالتهاب است. 
یکی از انواع فالونوئید های انگور »رزوراتول« نام 
دارد. این ماده می تواند باعث کاهش خطر ابتال 

به بیماری قلبی، دیابت و آلزایمر شود.
آنجا که مقدار فسفر زرده  از  سفیده تخم مرغ: 
از  تخم مرغ  سفیده  بنابراین  باالست؛  تخم مرغ 
بهترین منابع پروتئینی مناسب برای افراد مبتال 

به مشکالت کلیوی است.
غذا  به  نمک  کردن  اضافه  در  که  آنجا  از  سیر: 
غذا،  برای طعم دارشدن  دارد،  محدودیت وجود 
سیر از گزینه های مناسب است. سیر منبع خوبی 
از ویتامین C، B۶ و منگنز است. عالوه براین که 

حاوی سولفور بوده و بنابراین ضدالتهاب است.
نوع  بهترین  حاوی  روغن  این  زیتون:  روغن 
دچار  اگر  است.  فسفر  از  عاری  و  بوده  چربی 
اضافه وزن هستید و همین عامل روی عملکرد 
بنابراین  داشته است؛  منفی  اثر  شما  کلیه های 
بهترین دلیل برای استفاده از این روغن و کنار 

گذاشتن دیگر انواع روغن های غیر مفید است.
به  مبتال  افراد  اگرچه  پوست:  بدون  مرغ 
مشکالت کلیوی باید پروتئین کمتری نسبت به 
افراد عادی مصرف کنند، اما همین اندک را هم 
بهترین منبع آن دریافت کنند. گوشت  از  باید 
بهترین  مرغ،  سینه  ویژه  به  پوست  بدون  مرغ 
مقدار  پوست،  بدون  مرغ  سینه  است.  انتخاب 

فسفر، پتاسیم و سدیم بسیار کمی دارد.
فلفل  پتاسیم  مقدار  پیاز:  و  دلمه ای  فلفل 
دلمه ای بسیار کم بوده و پیاز نیز عاری از سدیم 
 C است. این دو حاوی مقدار مناسبی ویتامین
و  پیاز  از  می توان  که  اینجاست  نکته  هستند. 
فلفل دلمه ای به جای اضافه کردن نمک، برای 
طعم دارکردن غذا و از بین بردن بوی نامناسب 
گوشت و مرغ و بعضی دیگر از خوراکی ها کمک 

گرفت.
4 کلید کلیوی

باشد.  پررنگ  و  غلیظ  نباید  ادرار  باشد:  رقیق 
برای این منظور باید همیشه به مقدار کافی آب 

بنوشید.
دفعات مناسب: در طول شبانه روز باید این قدر 
آب و مایعات سالم بنوشید که به میزان مناسب 

دفع ادرار داشته باشید.
باشید.  حساس  ادرار  رنگ  و  بو  به  ادرار:  بوی 
شناخت زودهنگام بسیاری از مشکالت ازطریق 

تغییر رنگ و بوی ادرار، مشخص می شود.
غذا های  خوردن  از  نیست:  خوب  افزودنی 
مخلفات  و  تنقالت  کنسروی،  شده،  فرآوری 
و...  ترشی  خیارشور،  پفک،  مانند  کارخانه ای 
برای  خوراکی ها  این  داخل  مواد  کنید.  پرهیز 

کلیه ها سنگین است.

خورشید خشک کنند.
حتماً  آلوده  لباس های  شستشوی  روند  در   -۴
این  غیر  در  باشید.  داشته  دست  به  دستکش 
در  آلوده  لباس های  دادن  قرار  از  پس  صورت 
و  آب  با  را  خود  دست های  لباسشویی  ماشین 

صابون بشویید.
نابودی ویروس کرونا در مواد غذایی

تحقیقات نشان داده است احتمال انتقال کووید 
۱9 از طریق مواد غذایی پخته شده بسیار ناچیز 
پیشگیری  و  کنترل  مرکز  اعالم  براساس  است. 
بیماری های آمریکا تاکنون هیچ شواهدی مبنی 
غذایی  مواد  طریق  از  کرونا  ویروس  انتقال  بر 
مشاهده نشده است. از این رو، نباید نسبت به 
خرید مواد غذایی و احتمال ابتال به کرونا نگران 

باشید.
با این وجود، توصیه می شود چرخه پخت مواد 
غذایی به طور کامل طی شود. برای مثال گوشت 
و تخم مرغ را به طور کامل بپزید. با این حال، 
مواد حامل  این  که  بود  نخواهد  معنا  بدان  این 
جهت  صرفاً  اقدامات  این  و  هستند   ۱9 کووید 

پیشگیری است.
ضدعفونی کردن سطوح و محیط

به طور کلی استفاده از درجه حرارت باال برای 
نابودی ویروس کرونا در محیط و روی سطوح 
جای  به  نمی شود.  تلقی  موثر  و  ایمن  گزینه 
مواد  از  برای ضدعفونی کردن سطوح  کار،  این 
بهداشتی  مراجع  تایید  مورد  کننده  ضدعفونی 
محیطی  داشتن  برای  همچنین  کنید.  استفاده 
از ویروس داشتن سیستم تهویه مناسب  عاری 
به  پنجره ها  مرتبط  کردن  باز  می شود.  توصیه 
هوا  بار  یک  دقیقه  هر ۱۰  که دست کم  طوری 
از  شود  عوض  محیط  داخل  در  کامل  طور  به 

اقدامات موثر و بی هزینه است.
چه اقداماتی را نباید انجام داد؟

برخی به اشتباه تصور می کنند از آنجا که درجه 
مفید  کرونا  ویروس  نابودی  برای  باال  حرارت 
نابودی  باعث  باال  در گرمای  قرار گرفتن  است، 
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  می شود.  ویروس 
داغ،  آب  دارد: حمام  تاکید  آمریکا  بیماری های 
سونای  در  بلندمدت  نشستن  گرم،  آب  دوش 
قرار  گرم  هوای  معرض  در  و   خشک  یا  بخار 
گرفتن مانند استفاده از سشوار هیچ تاثیری در 
نابودی کووید ۱9 ندارد. در این روش ها گرمای 
الزم برای نابودی ویروس کرونا تولید نمی شود و 
تنها فرد با زیاده روی در این کار می تواند به بدن 

خود آسیب وارد کند.
نور  که  باشید  شنیده  را  موضوع  این  شاید 
نابودی  باعث  می تواند   UV اشعه  و  خورشید 
کووید ۱9 شود. با این وجود، قرار گرفتن زیاد 
در مقابل تابش نور خورشید به هیچ عنوان ایده 
داده  نشان  متعدد  تحقیقات  نیست.  مناسبی 
باعث  آفتاب می تواند  زیاده روی در حمام  است 

صدمات جدی به بدن و سرطان پوست شود.

کرونا در این درجه حرارت نابود می شود سالمت کلیه ها به شرط رژیم غذایی

اختالالت  معتقدند  آمریکایی  محققان 
پرخاشگرانه می تواند  رفتارهای  و  بیش فعالی 
به دلیل مصرف مواد غذایی سرشار از مقادیر 
زیادی فروکتوز مانند بیسکویت و بستنی باشد.

منتشر  انگلیس  میل«  »دیلی  آنچه  براساس 
کرده است، محققان دانشگاه کلرادو استدالل 
به  منجر  فروکتوز  پایین  سطح  که  کرده اند 
مسیری می شود که باعث تقویت کنجکاوی 
در مورد غذا و ذخیره انرژی به شکل چربی 
از حد،  اما در صورت مصرف بیش  می شود، 
این مسیر موجب بیش فعالی، افزایش شدید 
اشتها و خطر ابتال به مشکالت رفتاری مانند 

تکانشگری و پرخاشگری می شود.
که  است  کرده  اعالم  تحقیقاتی  تیم  این 

خوردن مقدار زیاد فروکتوز مشکالت متعددی 
اعم از اختالل بیش فعالی، اختالل کم توجهی، 
افسردگی جنون آمیز و اختالل دوقطبی را بر 

فرد مترتب می سازد.
فروکتوز یا قند میوه به طور طبیعی در بسیاری 
از گیاهان و عسل یافت می شود، اما در رژیم های 
مدرن از طریق شکر تصفیه شده و شربت ذرت 
شایع تر است. غذاها و نوشیدنی هایی که در حال 
هستند  فروکتوز  زیادی  مقادیر  حاوی  حاضر 
انگور،  بیسکویت، کیک، سیب،  بستنی،  شامل 
آب میوه، نوشیدنی های شیرین و ماست میوه ای 

است.
از قرن هجدهم به  براساس تخمین ها، تقریبا 
که  است  شده  برابر   ۴۰ فروکتوز  مصرف  بعد 

این موضوع دلیل افزایش موارد ابتال به دیابت 
و چاقی را روشن می سازد.

سازمان های  و  کارشناسان  توصیه  وجود  با 
کمی  مقدار  استفاده  به  محلی  و  بین المللی 
سازمان  آمار  طبق  اما  روز  در  قند  و  شکر 
قند  بهداشت، همچنان میزان مصرف  جهانی 

و شکر در جهان بسیار باالست.
کشورهای  از  بسیاری  شکر،  مصرف  افزایش 
جهان را بر آن داشت تا میزان نرخ به اصطالح 
را  گازدار  نوشیدنی های  برای  شکر«  »مالیات 
افزایش دهند که براین اساس در سال ۲۰۱۷ 
و ۲۰۱۸ در بسیاری از کشورها این مالیات به 

۷ ٪ رسید.
این تیم تحقیقاتی متشکل از پروفسور ریچارد 

دانشگاه  از  همکارانش  و  جانسون 
کلرادو تاکید کرده اند که شناسایی فروکتوز 
به عنوان یک عامل خطر برای بروز اختالالت 
روانی، از اهمیت عوامل ژنتیکی، خانوادگی، 
جسمی، عاطفی و زیست محیطی که سالمت 

روان را شکل می دهند، نمی کاهد.
توصیه  جانسون  پروفسور  آنچه  طبق  اما 
می کند، مصرف بیش از حد فروکتوز موجود 
با  ذرت  شربت  و  تصفیه شده  قندهای  در 
فروکتوز باال ممکن است در ایجاد این موارد 

نقش مهمی داشته باشد.
فقط  مطالعه  نتایج  که  می دهد  توضیح  او 
پرخاشگرانه  رفتار  بروز  عامل  را  و شکر  قند 
شده  تاکید  تحقیق  این  در  بلکه  نمی داند، 
است که مصرف زیاد  فروکتوز یکی از دالیلی 
است که به رفتار پرخاشگرانه کمک می کند.

بیسکویت و بستنی را به این دلیل پزشکی کمتر بخورید

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی جواد موسوی، 
از  در واکنش به ادعاهایی که پیرامون استفاده 
کشی  ویروس  برای  و...،  عنبرنسا  و  اسپند  دود 
در محیط های بسته وجود دارد، گفت: هر گونه 

دودی برای ریه مضر است.
این مطلب که استنشاق دود  با عنوان  موسوی 
ادامه داد: گفته  عنبرنسا بسیار خطرناک است، 
می شود این دودها ویروس را می کشد که واقعاً 
اثر  بر  باشد،  درست  هم  اگر  نیست.  طور  این 
اتفاق می افتد  در محیط  اکسیژن  ایجاد کمبود 

که این عامل برای خود ریه هم مضر است.
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در  مناسب  ورزشی  کفش  کردن  پیدا 
فروشگاه ها  در  که  متنوعی  مدل های  میان 
از  اطمینان  برای  نیست.  آسان  می بینید 
داشتن اوقات خوب و دلچسب هنگام پیاده  
انتخاب کنید که تمام  باید کفشی را  روی 
رویه،  و  پنجه  تا  گرفته  پاشنه  از  آن  اجزای 

کامال راحت باشد. 
معموال  که  دارد  وجود  کلی  اشتباه  چند 
دچار  آنها  به  کفش  انتخاب  در  ورزشکاران 

می شوند:
استفاده از هر کفشی که در دسترس بود:

که  است  این  اشتبا هات  بزرگ ترین  از  یکی 
یا یک ورزش  پیاده روی  به دو،  برای رفتن 
اختیار  در  قدیم  از  که  کفشی  هر  خاص، 
قدیمی  کفش های  کنید.  استفاده  دارید، 
ممکن است آن کارایی که شما می خواهید 
شما  فعالیت  برای  و  باشند  نداشته  را 

نامناسب باشند.
انتخاب کفش نامناسب برای ورزش انتخابی:

شما باید کفشی که مناسب ورزش شماست 
از  متفاوت  انتخاب کنید. کفش دو خیلی 

کفش تنیس یا بسکتبال است.
استفاده از کفش  ورزشی در همه مکان ها:

کفش هایی که برای ورزش خاصی هستند 
اگر  شوند.  استفاده  دیگر  کار  برای  نباید 
پیاده  یا  رفتن  خرید  برای  ورزشی  کفش 
استهالک  زودتر  شود،  استفاده  عادی  روی 
راحت  کفش  یک  خود  برای  می کند.  پیدا 
خریداری کنید و کفش ورزشی را تنها برای 
ورزش استفاده کنید. اگر از ظاهر یک کفش 
خوشتان می آید اما کفش راحتی نیست از 
آن استفاده نکنید، زیرا به پاهای شما آسیب 

می زند.
 تعویض نکردن به موقع کفش ها:

مرتکب  افراد  که  دیگری  بزرگ  اشتباه 
دیر  را  خود  کفش  که  است  این  می شوند 
عوض می کنند. زیرا ظاهر آن را دوست دارند. 

شکی نیست که ورزش فواید بسیار زیادی برای بدن 
شما  پوست  که  بدانید  ولی  دارد.  بهمراه  ذهنتان  و 
موقع ورزش نیازمند توجه دوچندان می شود. پس از 
ورزش قاعدتا خیس از عرق شده اید. پوستتان قرمز 
شده. پاهایتان پس از تمرین سنگین و شخص درگیر 
استراحت  و  مراقبت  به  نیاز  اندام  تناسب  چالش  با 
پیدا خواهد کرد. ولی نمی دانید باید از پوستتان هم 
ورزش  انجام  از  اشخاص  از  بسیاري  کنید؟  مراقبت 
باعث  ورزش  که  معتقدند  زیرا  کنند  می  پرهیز 

مشکالتی از قبیل اکنه و جوش می گردد.
برای پوست دارد مثل  فواید زیادي  ورزش هر چند 
افزایش جریان خون در سطح پوست، رساندن مواد 
مغذی و اکسیژن به سلول های پوستی و دفع موائد 
زاید از پوست و همینطور کاهش اکنه های مرتبط با 
استرس؛ ولی ورزش میتواند وضعیت مناسبی را برای 
رشد باکتری ها و مخمرهای اکنه بر روی پوست شما 
میتواند  ساده  نکات  بعضی  رعایت  ولی   ، کند  ایجاد 

سبب جلوگیری از رشد آنها شود.
رعایت بعضی نکات برای مراقبت پوست هنگام ورزش

ورزش منظم یکی از عادات خوبی است که به ما در 
افزایش سالمت و بهزیستی جسمانی و روانی کمک 

می کند.
بحران جهانی کروناویروس جدید بسیاری از کشورها 
را به اتخاذ اقدامات گسترده و قرنطینه کردن شهرها 
یا حتی کل کشور وادار کرده است. برخی رویدادهای 
ورزشی پشت درهای بسته و بدون تماشاگر برگزار می 
شوند و باشگاه های ورزشی در نقاط بسیاری تعطیل 
شده اند. اما طی این دوران خانه نشینی چه کارهایی 
می توانیم انجام دهیم تا تناسب اندام خود را از دست 

ندهیم؟
روال  که  نیست  آن  معنای  به  لزوما  خانه  در  ماندن 
سالم زندگی خود مانند دنبال کردن یک رژیم غذایی 
را متوقف کنید. در حقیقت،  انجام ورزش  و  متعادل 
گزینه های مختلفی در اختیار داریم که حتی بدون 
خروج از خانه نیز می توانیم برای حفظ تناسب اندام 

خود از آنها استفاده کنیم.
یوتیوب  ویدئوهای  هوشمند،  گوشی  های  اپلیکیشن 
برای  خوبی  های  گزینه  آنالین،  ورزشی  راهنماهای  و 

هنگامی که کفش مستهلک شود، استفاده 
از آن باعث درد در ناحیه زانو ، لگن و کمر 
تا ۸۰۰  از ۴۸۰  بعد  باید  دوندگان  می شود. 
عوض  را  خود  کفش  باید  دویدن  کیلومتر 
کنند. یعنی اگر هر روز با کفش خود ورزش 
کنید باید بعد از شش ماه آن را عوض کنید.

چک نکردن سایز پا:
باید هر سال سایز پای خود را چک کنید. 
می یابد.  افزایش  سن  رفتن  باال  با  پا  سایز 
بعضی از افراد باید از کفی های طبی استفاده 

کنند.
انتخاب کفش با سلیقه شخصی:

تا زمانی که کامال در ورزش خود تخصص 
کفش  خرید  در  تنهایی  به  نکرده اید،  پیدا 
تصمیم نگیرید. بهتر است به یک فروشگاه 
متخصص  یک  کمک  از  تا  بروید  ورزش 
کنید.  استفاده  کفش  انتخاب  برای  ورزش 
برای خرید کفش ورزشی فقط طول پا مهم 
گرفته  نظر  در  نیز  پا  عرض  بلکه  نیست، 

می شود.
کفش  انتخاب  برای  راهنما  اصول  از  برخی 

مناسب ورزش این موارد هستند:
۱. به علت آن که پاها در حین فعالیت ورم 
می کنند، همیشه کفش را در بعدازظهر یا 

پس از فعالیت امتحان کنید.
۲. کفش ها را با همان جورابی امتحان کنید 

که عادت دارید در ضمن تمرین بپوشید.
۳. اطمینان حاصل کنید که وقتی بندهای 
به  پای تان  پنجه های  می بندید،  را  کفش 
پاهایتان  پاشنه  و  نمی کند  حرکت  آسانی 

هنگام راه رفتن نمی لغزد.
۴. چند قدمی در مغازه راه بروید یا بدوید تا 
مطمئن شوید که کفش ها راحت هستند. 

کفش ورزشی را نباید به زور به پا کرد.
۵. وقتی می  خواهید کفش را امتحان کنید، 
اینکه  مانند  ببندید  محکم  را  آن  بندهای 

می خواهید فعالیت ورزشی را آغاز کنید.

را  آن  تمرین  از  پیش  کنید،  می  آرایش  چنانچه   -
پاک کنید

- چنانچه موهای شما بلند است، آن را از روی جمع کنید
- وسایلی که با پوست شما در تماس هستند را تمیز کنید

- تجهیزات ورزشی مشترک را تمیز کنید
- از تماس دست با صورت پرهیز کنید

- لباس گشاد بپوشید
وقت  اسرع  در  را  نموده  عرق  و  لباس های خیس   -

عوض کنید
- پس از تمرین دوش بگیرید

- از هدبند یا عرق گیر استفاده کنید
- بالفاصله پس از ورزش، صورت تان را بشویید

  چند ماده تمیز کننده پوست پس از ورزش
بعد از ورزش به ویژه در هوای ازاد و یا کوهنوری که 
میتواند عرق کردن زیادي را برای شما بوجود آورده 
باشد، امکان دارد به دلیل در درسترس نبودن آب، از 
شست و شوی صورت تان پرهیز کنید. ولی با بهمراه 
داشتن مواد زیر میتوانید به آسانی به نظافت پوست 

خویش برسید.
- دستمال مرطوب

- پاک کننده مالیم آرایش
- پاک کننده هایی بر پایه سدیم لوریل

- پاک کننده های ضد باکتریایی
راهنمای مراقبت از پوست هنگام ورزش

البته اگر در باشگاه یا منزل ورزش می کنید بهترین 
عوض  را  خود  لباس های  سریع  که  است  این  شیوه 
کنید و یک دوش آب گرم را به همراه مواد شوینده 
کننده  نرم  دارای  که  بدن  های  کنید. شامپو  تجربه 
می باشد یکی از بهترین گزینه ها می باشد. در ضمن 
موقع انتخاب شامپو به نوع پوست خویش هم توجه 

کنید.
بعد از دوش گرفتن هم میتوانید به سراغ یک مرطوب 

کننده بروید و پوست را مرطوب کنید.

مراقبت از بدن هستند. افزون بر این، تمرینات ورزشی 
مختلفی وجود دارند که بی نیاز از دستگاه یا تجهیزاتی 

خاص می توان آنها را در خانه انجام دهید.
حفظ نگرش مثبت و اراده قوی یکی از مهم ترین مواردی 

است که باید در این دوران مد نظر قرار دهید.
برای شروع به چه چیزهایی نیاز دارید؟

نخست، برای انجام کارهای مختلف روزانه باید زمان خود 
را مدیریت کنید. بر همین اساس، هرچه سازمان یافته تر 
عمل کنید، نتایج بهتری نیز کسب خواهید کرد. پس 
از مشخص کردن مدت زمانی که در اختیار دارید، می 
توانید زمان هایی را برای انجام ورزش اختصاص دهید. 
بر اساس آنچه فکر می کنید برای شما بهتر است، این 

می تواند بین ۱۵ دقیقه تا یک ساعت باشد.
همانگونه که پیشتر اشاره شد، برای ورزش در خانه به 
تجهیزات یا دستگاه هایی خاص نیاز نیست. شما می 
یا  بدن  وزن  با کمک  تنها  که  هایی  فعالیت  بر  توانید 
ابزارهای ساده موجود در خانه انجام می شوند، متمرکز 
به  توانید  می  که  خانه  در  مکانی  همچنین،  شوید. 
انتخاب  انجام دهید،  را  ورزشی  تمرینات  آن  در  راحتی 

کنید.
ورزش برای حفظ تناسب اندام بدون ترک خانه

در  ما  به  که  است  خوبی  عادات  از  یکی  منظم  ورزش 
افزایش سالمت و بهزیستی جسمانی و روانی کمک می 
کند. فعالیت بدنی با کیفیت بهتر زندگی پیوند خورده 
از حدود ۴۰  تواند به پیشگیری  است و همچنین می 

بیماری مزمن کمک کند.
و  کرده  کمک  اندام  تناسب  حفظ  به  روزانه  ورزش 
همچنین در مدیریت استرس و اضطراب نقش دارد که 
شرایطی شایع در دوران فعلی شیوع بیماری کووید-۱9 
هستند. در ادامه با چند حرکت ساده ورزشی که بدون 
تجهیزاتی خاص و به راحتی می توانید در خانه انجام 

دهید، بیشتر آشنا می شویم.

۶. اگر به طور مرتب یک تمرین ورزشی را 
انجام می دهید، کفشی را بخرید که خاص 

ورزشی باشد که آن را انجام می دهید.
برخی از انواع کفش ورزشی:

کفش پیاده روی
راه رفتن متداول ترین فعالیت حرکتی انسان 
بوده و آزاد بودن و در هم نپیچیدن پا هنگام 
همین  است.  مهمی  بسیار  نکته  رفتن  راه 
موضوع درباره پاشنه کفش هم صادق است. 
پا خم شود.  با حرکت  باید همیشه  کفش 
و  پنجه  در  کفش  پذیری  انعطاف  سبکی، 
ضربه گیری از ویژگی های یک کفش پیاده 

روی مناسب محسوب می شود.
کفش فوتبال

این کفش باید طوری ساخته شود که طیف 
حرکتی فیزیولوژیک را محدود نکند. تخت 
کفش نیز باید طوری طراحی شده باشد که 
کند  جلوگیری  پا  وسط کف  زخم شدن  از 
مناسب  قوسی  حرکت  امکان  حال  درعین 
نیز وجود داشته باشد تا وضعیت بهتری برای 
ضربه با روی پا به توپ فراهم شود. کفش 
مدرن فوتبال وزنی فقط حدود ۲۵۰گرم دارد.

کفش کوهنوردی
حداقل  باید  خوب  کوهنوردی  کفش  یک 
چهار ویژگی داشته باشد. اول این که کفش 
جنس  از  باید  آن  زیره  یعنی  نخورد،  لیز 
مرغوب و مناسب باشد. دومین ویژگی این 
دیگر  نشود،  کفش  وارد  راحتی  به  آب  که 
این که از پیچ خوردگی پا جلوگیری کند و 
این است که  چهارمین و مهم ترین ویژگی 
رویه کفش باید به قدری محکم باشد که با 

سقوط سنگ روی آن، پا آسیب نبیند.
ساق های بلند و سفتی کفش های کوهنوردی 
زیاد  شیب  با  مناطقی  در  کوهنوردان  به 
کمک می کند و این در حالیست که کفش 
یا پوتین های انعطاف پذیر در چنین نقاطی 
 می توانند منجر به سر خردن یا افتادن فرد 
شوند. این سفتی در کفش ها به طور سنتی 
با استفاده از یک ساق کامل ایجاد می شود 
ولی برخی تولیدکنندگان از فیبر کربن برای 

ایجاد سفتی مورد نیاز استفاده می کنند.
شکلی  به  غالبا  کوهنوردی  کفش های 
طراحی شده اند که با کرامپون قابل استفاده 
به سمت  این کار، حاشیه ها  برای  و  باشند 
انگشتان و پاشنه قالب ریزی شده اند که جای 
خوبی برای اتصال کرامپون ها ایجاد می کند. 
سفتی کفش، دقت کرامپون را باال می برد و 
و  اجازه می دهد در شرایط دشوارتر  فرد  به 

شیب های زیاد نیز گام بردارد.
یک مورد مهم دیگر در کفش های کوهنوردی 
گرم نگه داشتن پا هست. برای جلوگیری از 
سیستم  شدید،  سرماهای  در  سرمازدگی 
برده  کار  به  کفش  در  گرمایی  عایق سازی 
رده بندی  در  سبک تر  کفش های  می شود. 
کفش های  جزو  کوهنوردی  کفش های 
عنوان  به  کفش ها  این  هستند.  تک پوش 
می کنند.  عمل  گرمایی  عایق  واحد  یک 
کفش های دوپوش جزو دسته دیگر هستند 
گرمایشی  غیر  پوسته  یک  از  معموال  که 
تشکیل  جداشدنی  گرمایشی  الیه  یک  و 
می شوند و معموال جنس الیه بیرونی چرم 
یا پالستیک است. کفش های دوپوش برای 
محافظت طوالنی مدت از پا در هوای سرد 
هستند. اگر الیه داخلی خیس شود می توان 
خواب  کیسه  یک  داخل  و  کرد  جدا  را  آن 
خشک نمود. از آن جایی که این امکان برای 
کفش های تک پوش وجود ندارد، این دسته 
از کفش ها برای برنامه های چندروزه در هوای 

سرد مناسب نیستند.
مشخصات کفش ورزشی مناسب:

* از پا محافظت کند.
* پا در آن راحت باشد.

* هنگام حرکت، فشار ها و نیروهای وارد به 
پا را تعدیل کند.

* اندازه ی پا باشد.
* وزن مناسبی داشته باشد.
* نرم و انعطاف  پذیر باشد.

* آب و رطوبت در آن نفوذ نکند.
* هوا بتواند در آن جریان پیدا کند و قابلیت 

تبادل هوا را داشته باشد.

نحوه انتخاب کفش ورزشی مناسب مراقبت از پوست هنگام ورزش

اسکوات با کمک دیوارتمرین های ساده ویژه ورزش در خانه
این نکته اشاره داشت که  به  T منتشر شد،  h e Jou r n a l of S t r e n g t h a nd Co nd i t i o n i n g Re s e a r ch مقاله ای که در نشریه پزشکی 

کند. می  کمک  زانوها  بهتر  عملکرد  همچنین  و  بدن  پایینی  قسمت  تقویت عضالت  به  اسکوات  حرکت 
حرکت اسکوات با کمک دیوار، گزینه ای است که می توانید به راحتی در خانه انجام دهید.

برای انجام این حرکت، ابتدا پشت خود را به دیوار تکیه دهید. سپس، به سمت پایین حرکت کنید تا زانوها زاویه 9۰ درجه به خود بگیرند. 
توانید  این حرکت می  انجام  برای  توانایی خود  و  افزایش قدرت  از  ثانیه حفظ کنید. پس  برای ۱۵  را  این وضعیت  ابتدا، تالش کنید  در 
بین ۳۰ ثانیه تا یک دقیقه این وضعیت را حفظ کنید و سپس به حالت اولیه خود بازگردید. این حرکت را با چهار بار تکرار انجام دهید.

شنا سوئدی

شنا سوئدی از جمله تمرینات ورزشی رایج برای تقویت قسمت باال تنه و بخش مرکزی بدن است. از آنجایی که باید 
تناسب کل بدن خود را حفظ کنید، شنا سوئدی یکی از حرکات خوب برای افزودن به برنامه ورزشی شما محسوب می 
شود. شنا سوئدی به روش های مختلفی انجام می شود اما اگر از قدرت کافی برخوردار نیستید، بهتر است با نمونه های 
ساده تر فعالیت خود را آغاز کنید. یک روش ساده برای انجام شنا سوئدی این است که ابتدا کف دست ها و زانوهای خود 
را روی زمین قرار دهید. سپس، دست ها را از آرنج خم کرده و به سمت پایین حرکت کنید تا سینه به زمین نزدیک 
شود و پس از آن به آرامی به وضعیت اولیه حرکت بازگردید. این تمرین را در چهار ست و هر بار بین ۱۰ تا ۱۲ تکرار 
انجام دهید. اگر از قدرت بدنی کافی برخوردار هستید می توانید به جای قرار دادن زانوها روی زمین، وزن خود را روی 

سینه پا انداخته یا از توپ های بدنسازی استفاده کنید تا بدن هرچه بیشتر به چالش کشیده شود.

پالنک

پژوهش ها نشان داده اند که حرکت پالنک گزینه ای عالی برای کار کشیدن از عضالت و افزایش قدرت بدنی 
هستند. حرکت پالنک گزینه ای خوب برای تقویت عضالت شکم و بخش مرکزی بدن است. افزون بر این، پالنک 
به بهبود ثبات ستون فقرات و تقویت دست ها و پاها کمک می کند.پالنک کالسیک این گونه انجام می شود که 
دست ها را از آرنج خم کرده و به موازات شانه روی زمین قرار می دهیم تا زاویه ای 9۰ درجه شکل بگیرد و قسمت 
دیگر وزن بدن را سینه پاها تحمل می کنند. پشت بدن صاف و شکم سفت نگه داشته می شود. همچنین، به 
جای قرار دادن آرنج ها روی زمین می توانید در شرایطی که دست ها صاف هستند کف دست ها را روی زمین 
قرار دهید. سپس، زانوی یک پا را به سمت سینه جمع کنید و دوباره به حالت اول بازگردید. اگر تازه کار هستید 
می توانید در تمرین نخست وضعیت بدن را برای ۱۵ ثانیه حفظ کنید و تمرین دوم را در ۴ ست با ۱۵ تکرار 

انجام دهید.

روش های دیگر برای حفظ تناسب اندام

روش های مختلفی برای انجام ورزش در خانه و حفظ تناسب اندام وجود دارند. به عنوان مثال، یوگا و پیالتس گزینه 
های خوبی هستند که می توانید مد نظر قرار دهید که به کسب آرامش نیز کمک می کنند.

در نهایت، اهمیت دنبال کردن یک رژیم غذایی سالم و متعادل را فراموش نکنید. از دریافت مواد مغذی به میزان کافی 
در طول روز اطمینان حاصل کنید. تغذیه مناسب همواره جزئی کلیدی از حفظ سالمت بدن و تناسب اندام محسوب 

می شود.

برپی
برپی نوعی تمرین ورزشی مقاومتی است که بدون خارج شدن از خانه می تواند به حفظ تناسب اندام شما کمک 
کند. برای انجام این حرکت نیاز به تجهیزات خاصی نیاز ندارید. اگر تازه کار هستید، بهتر است این تمرین 

را ابتدا سبک انجام دهید و به تدریج میزان تکرار در هر ست را افزایش داده تا در نهایت به ۲۰ تکرار برسید.
برای انجام برپی، ابتدا صاف سر جای خود بایستید. سپس به سمت پایین حرکت کنید تا در وضعیت اسکوات 
قرار بگیرد و انگشتان دست خود را روی زمین قرار دهید. سپس به وضعیت پالنک بروید. پس از آن، با جهش 
پاها به سمت جلو دوباره در حالت اسکوات قرار گرفته، از جای خود بلند شوید و دست ها را به سمت باال 

بکشید و یا با یک پرش کوتاه به حرکت خاتمه دهید.
این تمرین را می توانید در چهار ست ۳۰ ثانیه ای انجام دهید.
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صف

از  یکی  روزها  این  هوشمند  های  گوشی 
محبوب ترین و اصلی ترین ابزارها در حال 
حاضر می باشند که محدودیت سنی برای 
محدوده  هر  و  ندارد  وجود  آنها  از  استفاده 
استفاده  آنها  از  سادگی  به  تواند  می  سنی 
کند.بی شک عوارض استفاده از موبایل در 
استفاده  عوارض  عوارض  از  بیشتر  کودکان 
شاید  باشد!  می  بزرگساالن  در  موبایل  از 
کمی عجیب بنظر برسد چرا که در کودکان 
این  وقتی  کم  و  کودکی  سنین  همان  از 
عادت ساخته می شود، به مرور شاهد ضعف 
بینایی، کسلی، چاقی، بی حالی، افسردگی 
و... خواهیم بود که به مرور تمام این عوارش 
در جسم او رشد پیدا می کند و در آینده 

تاثیر منفی خود را ظاهر خواهد کرد.
باشد،  کوتاه  استفاده  میزان  این  اگر  اما 
طبیعتاً عوارضی در آنها ایجاد نخواهد شد. 
چندین  روزانه  شما  فرزند  اگر  حال  این  با 
از گوشی  استفاده  پای  ساعت وقت سپری 
یا تبلت سپری می کند، آیا این امکان وجود 

دارد تا در مقابل این معضل ایستاد؟ 
آنها را به بازی های چند نفره تشویق کنید

و  مانند  می  تنها  خانه  در  وقتی  کودکان 
هیچ وسیله ای برای سرگرمی ندارند، بیشتر 
با گوشی ها و تبلت ها  تا  سعی می کنند 

مشکل  تنهایی  به  درد  روانشناسی،  علم  در 
آفرین نیست اما زمانی مشکل ایجاد می شود 
که درد را تبدیل به رنج کنیم،به این معنا که 
درد را چنان برای خودمان بازتاب دهیم که 
و  پیچیدگی ختم شود  و  به یک گستردگی 
آن وقت تنها میتوانیم در مقابل آن درمانده و 

مستاصل باشیم و رنج را تجربه کنیم .
شامل  دیگری  بحران  هر  یا  و  کرونا  ویروس 

دو قسمت است:
 قسمت اول : اقداماتی که خوب است نسبت 
به آن آگاهی پیدا کنیم ، تا حد امکان خود را 
متعهد به انجام راهکارها بدانیم و مانع شویم 

تا یک مساله ، گستردگی پیدا کند.
 قسمت دوم: پیگیری و قرار گرفتن در معرض 
اطالعات و اخبار بگونه ای که هر لحظه تنش 
را  روانی  قوای  و  کند  بیشتر  را  درماندگی  و 

تحت تاثیر قرار دهد. 
قسمت دوم است که یک موضوع دردناک را 
دیگر  حاال  و  میکند  عمیق  رنجی  به  تبدیل 
مراتب  به  آسیبی  میکنیم  تحمل  که  رنجی 
بیشتر از موضوع کرونا در پی خواهد داشت. 

کیفیت  با  خواب  فقدان  می گویند  نروژی  محققان 
بگذارد  منفی  تأثیر  روان  سالمت  بر  می تواند 
در  را  ما  توانایی  بدخوابی،  یا  خوابی  کم  که  چرا 
درازمدت  در  و  می دهد  کاهش  احساسات  تنظیم 
را  روان  سالمت  مشکالت  می تواند  موضوع  این 
افزایش دهد. این در حالی است که خود اضطراب 
باعث  است  ممکن  بدخوابی،  از  ناشی  افسردگی  و 
اختالل بیشتر در خواب شود و یک چرخه معیوب 
ضروری  بدن  سالمت  برای  خواب  دهد.  شکل  را 
یادگیری،  توجه،  مهارت های  حفظ  به  و  است 
حافظه و تنظیم عاطفی کمک می کند .   داشتن یک 

و  اوتیسم  بیماری  بین  بالقوه ای  رابطه  محققان 
که  کردند  شناسایی  روده  میکروبیوم  در  تغییر 
باشد.  مؤثر  اوتیسم  و کنترل  می تواند در درمان 
در این تحقیقات که با استفاده از آزمایش ژنوم 
مبتال  کودکان  از  گروه  چند  روده  باکتری های 
انجام  سالم  افراد  با  آن  مقایسه  و  اوتیسم  به 
مسیر  خاص  نقص   ۵ توانستند  محققان  گرفت، 
اختالل  موجب  که  کنند  شناسایی  را  متابولیک 

به  اعتماد  و  تکیه  عدم  و  خدا  یاری  به  1-ایمان 
ابرقدرت های جهان

ایمان و باور به یاری خدای متعال در تمام زمینه 
از  های فرهنگی، علمی، اقتصادی، نظامی یکی 
راز های مهم تفکر بسیجی است، البته در کنار 
این ایمان واقعی عدم تکیه و اعتماد به ابرقدرت 
های جهان هم است. مسأله مهم و استراتژی که 
ریشه و اساس آن را در فرهنگ قرآنی می توان 
یافت. تفکر بسیجی موفقیت خود را مرهون این 
رهنمود قرآنی می داند: » َو ال تَْرَکُنوا إِلَی الَّذیَن 
ِمْن  ا...  ُدوِن  ِمْن  لَُکْم  َو ما  النَّاُر  ُکُم  َفَتَمسَّ َظلَُموا 
أَْولِیاَء ثُمَّ ال تُْنَصُروَن؛ و بر ظالمان تکیه ننمایید، 
که موجب می  شود آتش شما را فرا گیرد؛ و در 
آن حال، هیچ ولّی و سرپرستی جز خدا نخواهید 

داشت؛ و یاری نمی  شوید!« 
 2-شجاع و ریسک پذیر بودن در تمام عرصه ها

زمینه  که  طالیی  های  شاخص  از  دیگر  یکی 
موفقیت و پیشرفت را در سبک زندگی بسیجی 
بودن  نترس  و  پذیری  ریسک  کند،  می  فراهم 
است. انسان های ترسو هیچ گاه خود را به میدان 
های سخت و طاقت فرسا وارد نمی کنند، چرا 
قابل تحمل  آنها غیر  برای  احتمال شکست  که 
به  بسیجی  تفکر  که  است  حالی  در  این  است، 
جدید  آوری  فن  و  آوری  نو  خالقیت،  استقبال 
می رود این حرکت طالیی نیز مرهون شجاعت 

فرهنگ بسیجی است.
 3-بلند همت و تالش گر

یک بسیجی نمونه در تمام عرصه های زندگی 
بسیجی  است،  گر  تالش  و  همت  بلند  خود 
و  یأس  و  گاه خستگی  هیچ  جهادگر  و  انقالبی 
و در مسیر دست  نمی دهد  راه  به خود  تنبلی 
یابی به فناوری های روز دنیا و همچنین رسیدن 
به قدرت برتر علمی و اخالقی با تمام توان همت 
خود را به کار می بندد و ذره ای در این مسیر 

بیشتر  در  اندک  بسیار  اندازه  در  خودنمایی 
انگار  کسانی  اما  می شود  دیده  انسان ها 
یک  خودنمایی  خودنمایی ست.  پیشه شان 
کوششی  یک سو  از  چندپهلوست؛  پدیده 
دیگرسو  از  و  است؛  برجسته دیده شدن  برای 
به  را  برخی  که  خوابیده  پشتش  دیدگا هی 
خودنمایی  می دهد.  هل  خودنمایی   سوی 
گاهی نیز برای کوچک کردن یا پریشان کردن 

دیگری انجام می شود.
دیگران  خود،  خودنمایی  با  انسان ها  برخی 
از  که  کسانی  هستند  اما  می دهند  رنج  را 
خودنمایی خود رنج می برند. پدیده خودنمایی 
به گونه ای سرشتی و ژنی  انسان ها  در برخی 
این ویژگی درونی  با  آنان مدام  وجود دارد و 
می روند  روانکاو  نزد  و حتی  ستیزند  در  خود 
چون از مشاهده این پدیده در دیگری بیزاری 
خود  در  آن  کشف  به  که  آنگاه  و  می جویند 

می رسند، می هراسند.
آن  در  چون  است  بد  اخالقی  خودنمایی 
انسان  می شود.  سواستفاده  گفت وگو  از 
باشد،  احترام  مورد  می خواهد  خودنما 
را  خود  رده  و  یابد  دست  جایگاهی  به  یا 
بنابراین  ببرد،  باال  اجتماعی  گروه  یک  در 
نیست  خودنمایی  نمایش  تنها  خودنمایی، 
است.  پنهان  چیز  یک  از  نمایشی  بلکه 
انسان های  خود  خلوت  در  خودنما   افراد 
دیگران  به  می کنند  وانمود  اما  ناسازگارند 
خودنمایی شان  که  حالی  در  نزدیک اند؛ 
میان  در  می دهد.  فراری  را  دیگران 
حقیقی  معنای  به  شارالتان  خودنماها 
سود  برای  آنان  می شود،  یافت  واژه نیز 
پا  و  دست  توان  همه  با  اجتماعی  یا  مادی 
نیستند  بد  همه شان  خودنماها  اما  می زنند. 
و هدف بدی در سر ندارند و نمی خواهند به 
درباره  با حرف زدن  آنان  برسد.  زیان  کسی 
چیزها می کوشند جایگاه خود را باال ببرند .

برآیند پژوهش
دروغگو ها کم حرف می زنند برای آن که گمان 

می دهند مشت شان باز شود. 
پرسش ها  از  پس  وقفه های  به  باید  همچنین 
دروغ  که  هنگامی  انسان ها  کرد.  توجه 
پاسخگویی  در  بیشتری  درنگ  می گویند 
پاسخ  آغاز  و  پرسش  پایان  در  یعنی  دارند 
کمتر  دروغگو ها  دارد.  وجود  درنگ چشمگیر 
می آیند  هیجان  به  یا  می شوند  احساساتی 
کمتری  عاطفه  و  احساس  دروغ گفتن  در 
که  است  این  پژوهش  این  بدی  دارد.و  وجود 
نزدیک ترین انسان ها در دور و بر ما بیشتر از 

دیگران احتمال دارد که فریب مان دهند.
کسانی بیست سال با هم دوست یا شریک زندگی اند 
یکدیگر  راست گویی  از  بُرنده  و  بُرا  با  خیلی  و 
می گویند در حالی که گاهی برعکس است و هرچه 
بیشتر کسی را بشناسید، برای شما سخت تر است 

که دریابید وی به شما راست می گوید یا دروغ.
شناخت خود شیفته ها  

ستایش  یا  ویژه  گرایشی  شیفتگی،  خود 
به ویژه در مورد وضعیت  و  از خود  زیاده روانه 
ظاهری خود که گونه ای خود پرستی  است و با 
گرایش زیاده روانه شدید به آسایش شخصی و 

مهم  جلوه دادن توانایی خود.
ویژگی های  از  دسته ای  خود شیفتگی 
اندازه ای  تا  ما  همه  در  که  است  شخصیتی 
با ناهنجاری  وجود دارد اما در پیشروی خود 
شخصیتی و اندیشگی شناخته می شود. به این 

بیماری، شخصیت خود شیفته می گویند.
در  بیماری  این  تشخیص  برای  نشانه  نُه 

خودشان را سرگرم کنند و اگر شما هم برای 
آنها محدودیت هایی را برای ترک گوشی و 
تبلت ایجاد کرده باشید، نهایت تمرکز خود 
که  تبلتی  و  گوشی  کردن  پیدا  روی  بر  را 
تا  گذاشت  خواهند  اید  کرده  پنهان  شما 
بدین گونه سرگرم شوند. اما اگر شما چند 
بازی سرگرم کننده، مفرح و فکری چه تک 
نفره و چه چند نفره فراهم کرده باشید، می 
توانید کودک عالقمند به گوشی و تبلت را 
و  بازی هایی عالقمند کنید  این چنین  به 
در نهایت آنها بجای ترویج انزوا، به در جمع 
بودن عالقمند خواهند شد و هر روز از شما 
خواستار این خواهند شد تا دوستش را به 

خانه دعوت کنید تا به همراه او بازی کند.
گوشی و تبلت را از دسترس خارج کنید

را  ساعت  چندین  روزانه  شما  کودک  اگر   
باید  صرف گوشی های هوشمند می کند، 
تغییراتی را اعمال کنید که این تغییرات می 
تواند شامل اعمال محدودیت در دسترسی 
باشد  اینترنت  و  تاپ  تبلت، لپ  به گوشی، 
که این تغییرات باید هدفمند باشند تا ترک 
استفاده از موبایل و... نیز تاثیر مثبت داشته 
باشد. منظور از هدفمند بودن هم این نیست 
که شما محدودیت را اعمال کنید و از طرفی 
برای سرگرم شدن  ای  کودک هیچ وسیله 

بدن ، برای مقابله با ویروس و جنگیدن با آن 
نیاز به یک سیستم دفاعی قوی دارد.

ترشح کورتیزول  اضطراب موجب  و  استرس 
در خون میشود و سیستم دفاعی را به شکل 

قابل مالحظه ای تضعیف میـکند.
چند راهکار برای کنترل هیجانات منفی:

روانی  و  جسمی  انرژی  اینکه  جای  به   )۱
نگران  اخبار  کردن  دنبال  صرف  را  خود 
کننده کنید، این انرژی را به اجرای راهکار 
اختصاص  ها  توصیه  و  پیشگیرانه  های 

دهید.
کنترل  از  آن چه خارج  مورد  در  ۲( شما   
است ، مسئولیتی ندارید و کاری از دستتان 
بر نمی آید، بنابراین پی گیری اخباری که 
فقط   ، است  جانباختگان  تعداد  از  حاکی 

نگرانی های شما را بیشتر می کند. 
۳( نفس های عمیق، مراقبه ، پرداختن به 
سطح  و  میدهد  آرامش  شما  به  معنویات 

کورتیزول خون را پایین می آورد.
راهکار  دو  زندگی  بحران های  با  مقابله  در 

عمده را میتوان در پیش گرفت:

برای  را  فرد  توانایی  حتی  شبانه  خوب  استراحت 
نشان  تحقیقات  می کند.  بیشتر  جهان  دقیق  درک 
می دهد نداشتن خواب کافی به مدت ۳ شبانه روز 
یا بیشتر منجر به تحریف ادراکی و توهم می شود .   
 9 تا   ۷ باید روزانه بین  به همین دلیل بزرگساالن 

بخوابند. ساعت 
 محققان می گویند بی خوابی نه تنها افسردگی بلکه 
و  می کند  ایجاد  هم  اضطراب  و  قطبی  دو  اختالل 
باعث افزایش خطر خودکشی می شود .   جالب است 
که در برخی افراد، برطرف شدن کمبود خواب در 

کل می تواند به سرعت افسردگی را برطرف کند. 

آنزیم های  توسط  تحریک شده  فرایند سم زدایی 
باکتری های روده می شود. به  متعلق 

سم زدایی  در  اختالل  این  محققان  اعتقاد  به   
اوتیسم  بیماری زایی  سازوکار  روده،  میکروبیوم 

را تحت تأثیر قرار می دهد.  
اصلی  عالیم  از  یکی  می گویند:  محققان 
است  میتوکندری  عملکرد  در  اختالل  اوتیسم، 
محسوب  ارگانیک  سموم  اصلی  اهداف  از  که 
میکروبیوم  که  است  درحالی  این  می شود. 
مهمی  بسیار  نقش  ارگانیک،  سم زدایی  در  روده 
سم زدایی  که  هنگامی  نتیجه  در  می کند.  ایفا 
می شود،  شدید  اختالل  دچار  روده  میکروبی 
داخلی  و  خارجی  منشا  با  بیشتری  سموم 
می تواند وارد جریان خون شده و به میتوکندری 
این  یافته های  برساند.  آسیب  مختلف  بافت های 
تحقیقات آسیب پذیری کودکان مبتال به اوتیسم 
و  می کند  مشخص  محیطی  سموم  برابر  در  را 
ممکن  سم زدایی  اختالل  این  که  می دهد  نشان 
اثرگذار  اوتیسم  بیماری زایی  فرایند  در  است 

باشد.

سستی به خود را نمی دهد، بسیجی جهاد گر 
در مسیر دست یابی به قله های بلند موفقیت به 
خوبی آیات حیات بخش قرآن را با خود زمزمه 
می کند و می آموزد که رسیدن به موفقیت با 
تالش و کوشش میسر می شود نه با سستی و 

رخوت.
 4-هدف راهبردی و استراتژیک

های  افق  خود  دنیوی  حیات  در  بسیجی  یک 
دنبال  به  رو  این  از  کند،  می  مشاهده  را  الهی 
به  او  نیست،  اخالق  و  عدالت  منهای  پیشرفت 
دنبال آبادانی دنیا و خرابی آخرت نیست، بلکه 
با  دارد  سعی  خود  مادی  حیات  و  زندگی  در 
عملکرد هوشمندانه و خردمندانه خود عالوه بر 
رضایت  به  نهایت  در  مادی  پیشرفت  و  آبادانی 

الهی دست پیدا نماید
5-وظیفه شناسی و حاضر بودن در صحنه های مختلف

یک بسیجی نمونه در عرصه هایی که به او نیاز 
به  و  پیدا می کند،  به نحو احسن حضور  است 
انجام  را  و مسئولیت خود  طور شایسته وظیفه 

می دهد و در این خصوص کوتاهی نمی کند.

 راهکار
درباره  می کند  کمک  خودنمایی  اندکی  گاهی 
شناساندن خود در یک مصاحبه استخدام دلیر 
فالنی  چگونه  گفت  خواهیم  خود  به  باشیم؛ 
بیجاست  پس  می زند  الف  نیست  آنچه  درباره 

من درباره توانایی خود ترس داشته باشم.
در  دیگران  با  را  خود  باورهای  که  این  به  نیاز 
میان بگذاریم طبیعی است. ما خواهان گفت وگو 
در باره جبهه خود در باره پدیده های گوناگون 
هستیم و این هم طبیعی است. داشتن ارتباط 
با دیگران نیاز انسان است اما خودنمایی به همه 
این گونه های ارتباط آسیب می زند. اگر دیگران 
در برابر خودنمایی ما جبهه می گیرند حق دارند 
زیرا آنان برای ارتباطات خود ارزش گذاری دارند 

و خش بر آن را نمی پسندند.
پدیده دروغ

اما خودنماها از دروغ بهره بسیار می برند، پس 
می توان گفت آنان دروغ گو هم هستند. چطور 

می توان دریافت کسی دروغ می گوید؟
پرت  را  ما  گیرنده های  دیدنی،  نشانه های 
نسخه صوتی  یک  شنیدن  با  انسان ها  می کند. 
می توانند  بهتر  نوشتاری  متن  یک  خواندن  یا 

دروغ را شناسایی کنند. 
را  خود  بدن  زبان  حرفه ای  دروغ گو های 
پس  می کنند؛  کنترل  صدایشان  از  آسان تر 
کنید،  شناسایی  را  دروغگو  می خواهید  اگر 
او نگاه نکنید، تنها به آنچه می گوید گوش  به 
بیان می کند.  را  این که چگونه آن  و  بسپارید 
تشخیص  ناراست  از  را  راست  می خواهید  اگر 
ویدئو  و  تلویزیون  جای  به  است  بهتر  دهید، 
با رادیو دمخور شوید تا گیرنده های بدن شما 

 روی سخن متمرکز شود.

انسان ها وجود دارد و اگر انسان ۵ مورد از این 
نشانگان را داشته باشد بیمار شناخته می شود؛ 
شدید  احساس  و  زیاده روانه  خود بزرگ بینی 
پندار بافی در موفقیت های زندگی و  مهم بودن؛ 
نیاز  شگفت بودن؛  و  یگانه بودن  به  باور  قدرت؛ 
بودن؛  حق به جانب  دیگران؛  ستودن  به  شدید 
سواستفاده از دیگران برای رسیدن به هدف ها؛ 
به  بی اعتنایی  و  همدلی  احساس  نداشتن 
احساسات دیگران؛ حسادت به دیگران؛ داشتن 

رفتار خودکامه و نگاه از باال به پایین. 
این  که  می شناسیم  را  کسی  بی گمان  ما  همه 
ویژگی ها را داشته باشد؛ اما آنچه این پدیده را 
دگردیس به بیماری می کند زمانی ست که این 
نشانگان به گونه زیاده روانه و شدید در یک انسان 
دیده شود و به گونه ای ایجاد رنج و دشواری در 

زندگی شخصی فرد یا آدم های دور و بر او کند.
آنچه  از  بیش  بسیار  حالت ها  و  نشانه ها  این 
نشانه ها  این  دارد:  رواج  پیش بینی  می کنیم، 
بلکه  نیست  اهمیت  کم  بالینی  پیامد  گونه ای 

نیاز به مراقبت های تخصصی پزشکی دارد. 
این حالتها که همه گیر است بی گمان موردهای 

بسیاری از آن در دنیای ما وجود دارد. 
درمان خود شیفتگی چیست؟

شخصیت  بیماری  به  انسان ها  از  زیادی  شمار 
و  می روند  پزشک  نزد  و  دچارند  خود شیفته 
داروهای  که  حالی  در  افسرده اند  می گویند 
درمان افسردگی آنان را درمان نمی کند. درمان 
بیماری شخصیت خود شیفته آسان نیست، این 
و  آسان  که  است  روان درمانی  گونه ای  درمان 
است  این  دشواری  نخستین  نیست،  بی درد سر 
چالش اند؛  درگیر  که  نمی پذیرند  بیماران  که 
بیشتر دچارشدگان به خودشیفتگی گمان دارند 
این دیگرانند که ایراد دارند. بسیاری هم خیلی 

دیر به اندیشه درمان می افتند. 
خودنمایی،  همگانی شدن  با  که  نیست   گمانی 
است.  یافته  افزایش  جامعه  در  خود شیفتگی 
که  رفته  پیش  به  سویی  جامعه  می رود  گمان 
است  کرده  خود شیفته  را  بیشتری  انسان های 
بیشتری هم در  با آن خود شیفته های  و همراه 
جامعه به وجود  آمده اند. دشوار است دریابیم که 
آیا خود شیفتگی تا چه اندازه رو به افزایش است. 
را  خود شیفتگی  بی گمان  اجتماعی  شبکه های 
در انسان ها باال برده است؛ اما یک مورد مانند 
روز روشن است و آن این که شیفتگی انسان ها 

به خود شیفتگی، رو به فزایندگی ست.

نداشته باشد و در طول این مدت به شدت 
تنها شود و هیچ کاری انجام ندهد! شما باید 
زمانیکه این محدودیت را اجرایی می کنید، 
برای  کننده  وسیله سرگرم  مقابل چند  در 
در  را  گوشی  مجددا  اگر  تا  کنید  فراهم  او 
اختیار او گذاشتید، خیلی کم استفاده کند و 

جذابیت گذشته را نداشته باشد.
برنامه های آموزشی نصب کنید

اگر فرزند شما خیلی سخت تمایل به بازی 
خواستاری  فقط  و  میدهد  نشان  فکر  های 
توانید  می  شما  باشد،  می  گوشی  با  بازی 
با استفاده از گوشی برنامه های آموزشی و 
فکری برای او فراهم کنید تا بتواند این گونه 
سرگرم شود. با این حال توصیه می شود که 

 راه حل مساله مدار: 
یعنی تمام راهکارهای منطقی و عقالنی که 
در  کنیم.  اجرا  را  دارد  شدن  اجرایی  امکان 
پیشگیرانه،  راهکارهای  کرونا،  ویروس  مورد 
از  محافظت   ، بدن  دفاعی  سیستم  تقویت 
از  ناشی  اضطراب  و  استرس  برابر  در  خود 

اخبار و........... را شامل می شود. 
راه حل هیجان مدار:

اهمیت  از جسم  به همان میزان که مراقبت 
دارد ، مراقبت از روان هم ضروری و مهم است. 

در صورت امکان دسترسی به اینترنت را در 
خانه محدود و یا قطع کنید تا برای مدت 
چند هفته تا یک ماه حتی عادت استفاده از 
اینترنت و بازی های آنالین به مدت چندین 

ساعت فراموش شود.
قبل  از  شما  که  باشد  باید  در صورتی  این 
چند بازی فکری و یا چند برنامه آموزشی 
مانند زبان دوم، آموزش کتاب های درسی 
و... را دانلود و نصب کنید و به مرور کودک 
را با این برنامه ها آشنا نمائید تا شروع به 
برای  که  کند  خود  های  مهارت  تقویت 
بسیار کاربردی خواهد  او  آینده  و  موفقیت 
بود. اما دقیقا چرا باید این گونه محدودیت 

ها را روی کودکان اعمال کرد؟!

حال آنکه تمام راه حل های مساله مدار اجرا 
روان  از  محافظت  برای  میتوان  حاال  و  شده 

خود راه حل های هیجان مدار را اجرا کرد. 
ی  کلیه  مدار  هیجان  حل  راه  از  منظور 
فعالیتهایی است که با ایجاد و تقویت هیجان 
میدهد.  افزایش  را  آوری  تاب  سالم،  های 
ی  مطالعه  اینترنتی،  خرید  فیلم،  تماشای 
گیاه،  و  گل  به  رسیدگی  استراحت،  کتاب، 
نظافت خانه، آشپزی و....... نمونه هایی از راه 

حل هیجان مدار می باشد

راه های ترک گوشی در کودکان

چطور تاثیر روانی اخبار بد را کنترل کنیم؟

اختالل دوقطبی در کمین افراد کم خواب

ارتباط باکتری های روده با اوتیسم

راز موفقیت در سبک زندگی بسیجی انقالبی چرا آدم ها به خودنمایی و خود شیفتگی دچار می شوند؟



امام رضا )ع( فرمودند:
الَتنُظُروا إلی َکثَرِة َصالِتهم َو َصوِمهم َو َکثَرِة الَحجِّ َو الَمعُروف َو 
َطَنطُنِتهم بِاللَّیل َو لِکن انُظُروا إلی ِصدِق الَحدیِث َو أداِء األمانَِة؛
به بسیاری نماز و روزه و زیادی حّج و احسان و زمزمه شان در 

شب منگرید بلکه به راستی سخن و امانت داریشان بنگرید.

کارشان خطا و اعمالشان انپسند است رب حذر باش. هچ آدمی  از رافقت با کسانی هک اف

کار و اعمال وی معتاد می شود. هب روهی و روش رفیقش خو می گیرد و با اف

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز

5:026:2211:4016:5817:16ششم

5:026:2311:4016:5817:15هفتم

5:036:2411:4116:5717:15هشتم

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
و  استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
جلیل حسنی  الرستان،  ویژه  فرمانداری 
معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان 
هماهنگی  معاون  دالور  احمد  همراه  به 
امور عمرانی فرمانداری، ضمن حضور در 
بازدید  و  الرستان  احمر  هالل  جمعیت 
حمایت  بسته های  سازی  آماده  روند  از 
اینکه  به  با اشاره  نیازمندان  به  معیشتی 
جمعیت هالل احمر سازمانی مردم نهاد 
از  بسیاری  در  نیروها  این  گفت:  است، 
در  سزایی  به  نقش  ها  بحران  و  حوادث 
کاهش مشکالت، دردها و رنج های مردم 

داشته اند که جای تقدیر و تشکر است.
این همت واال  امیدواریم  ادامه داد:  وی 
و همکاری مردم والیت مدار با مسئولین 

از  نقل   به  میالدالرستان  گزارش  به 
رئیس  اوباما  باراک  تسنیم،  خبرگزاري 
مصاحبه  در  آمریکا   سابق  جمهور 
اختصاصي با واشنگتن پست اذعان کرد 
بینالمللي  توافقات  از  آمریکا  خروج  که 
نظیر توافق هستهاي با ایران )برجام( و 
پیمان آبوهوایي پاریس، اعتماد متحدان 
آمریکا به این کشور را کاهش داده است.

دیدگاه جامعه  در خصوص  اوباما  باراک 
برخي  گفت:  آمریکا  درباره  جهاني 
انتخابات  درباره  اکنون  که  شیطنتهایي 
از  جهانیان  که  شده  باعث  دارد  وجود 
خود بپرسند که آمریکا تا چه حد قابل 
اعتماد است و در تصمیمات خود ثبات 

از  تا  یابد  استمرار  ها  صحنه  همه  در 
بحران ویروس کرونا عبور کنیم.

احمر  هالل  جمعیت  رئیس  زمانی، 
این  حاشیه  نیزدر  الرستان  ویژه  شعبه 
بسته  مرحله، ۱۲۰  این  در  بازدیدگفت: 
ریال  میلیون   ۴۸۰ ارزش  به  معیشتی 
چهار  بر  بالغ  معیشتی  بسته  هر  یعنی 
میلیون ریال است که از محل  اعتبارات 
جمعیت هالل احمر تهیه و بین آسیب 
دیدگان کرونایی و نیازمندان توزیع می 

شود.
وی ادامه داد: این بسته ها شامل برنج، 
ماکارونی، روغن، عدس، قند، چای و رب 
نیازمندان  بین  که  است  فرنگی  گوجه 
کرونا  بیماری  از  دیده  آسیب  اقشار  و 

شهرستان توزیع می شود.

دارد.
آمریکا  مواضع  برگرداندن  افزود:  وي 
و  ایران  توافق  قبال مسائلي همچون  در 
نااطمیناني را ایجاد  توافقات پاریس این 
میکند که آیا ورود آمریکا به یک توافق 
دولت  که  بود  خواهد  این  تضمینکننده 

بعدي از آن خارج نشود.
آبروي  ]به  خساراتي  داد:  ادامه  اوباما 
و مدتي طول خواهد  وارد شده  آمریکا[ 
کشید که ما خود را از آن رها کنیم، اما 
شکي نیست که جو ]بایدن[ افراد مناسب 
را براي این کار انتخاب کرده است. البته 
انجام  یکشبه  و  فوري  بهصورت  کار  این 

نخواهد شد.

تهیه 120 بسته معیشتی توسط هالل احمر 
الرستان برای توزیع بین نیازمندان

خروج از برجام باعث سلب اعتماد 
متحدان آمریکا شد

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
»اولین  اختتامیه  آیین  آنالین،  جوان 
فرهنگی  آفرینش های  مراکز  رویداد 
هنری بسیج« در محل سالن جلسات 
برگزار  سلیمانی  قاسم  شهید  سردار 

شد.
ویدئو  صورت  به  که  مراسم  این  در 
کنفرانس و با حضور سردار سلیمانی 
مستضعفین،  بسیج  سازمان  رییس 
هنری  فرهنگی  معاون  آزادی  سردار 
برگزار  استانی  های  سپاه  و  بسیج 
گردید، از برترین مراکز آفرینش های 
فرهنگی هنری بسیج تجلیل به عمل 

آمد.
فرهنگی هنری  معاون  آزادی،  سردار 
به  اشاره  با  مراسم  این  در  بسیج 
مراکز  تولیدات  برای  که  ای  مسابقه 
شده  داده  صورت  بسیج  هفته  برای 
است، گفت: از حمایت های صمیمانه 
سردار سلیمانی رییس سازمان بسیج 
تجهیز  و  اندازی  راه  در  مستضعفین 

مراکز تشکر می کنم.
وی با بیان اینکه در سال جاری شاهد 
ایم،  نهضت تولید در این مراکز بوده 
اظهار داشت: تاکنون بیش از ۶ هزار 
از  اعم  مختلف  های  قالب  در  دقیقه 

انجام شده در  فعالیت های  و  پروژه ها 
توسط  شهری  بازآفرینی  هدف  محالت 
الرستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 

تشریح شد.
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی 
و  راه  ، حسن شبانی مدیرکل  الرستان 
مهندس  اتفاق  به  الرستان  شهرسازی 
و  شهرسازی  مدیریت  مهرابی  سلمان 
تاریخی  بافت  از  اداره کل  این  معماری 

شهر الر بازدید کرد .
با  الرستان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
بیان اینکه در راستای اجرای برنامه های 
محالت  محدوده  در  شهری  بازآفرینی 
اقداماتی در  از سال 9۶  هدف شهر الر 
انجام  حال  در  الر  شهر  تاریخی  بافت 
است ، افزود : برنامه جامع اقدام مشترک 
در محدوده محالت شامل مجموعه ای از 
اقدام های عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و 

... میشود.
و  راه  کل  اداره  اینکه  به  اشاره  با  وی 
وظایف  حسب  الرستان  شهرسازی 
پروژه  اجرای  در  سعی  تاکنون  قانونی 
های مختلفی با هدف بازآفرینی مجدد 
 : داد  ادامه   ، است  داشته  ها  بافت  این 
نتیجه  به  منتج  هنگامی  اقدامات  این 
مطلوب خواهد شد که سایر اعضا ستاد 

موشن، نماهنگ، سرود و... در مراکز 
آفرینش استان ها تولیدات داشته ایم.

ادامه  بسیج،  هنری  فرهنگی  معاون 
و  کرونا  تولیدات،  این  موضوع  داد: 
این  از  که  است،  بوده  روز  مباحث 
تریبون از تمام دوستان تقدیر و تشکر 

می کنم.
همچنین مصطفی زیبایی نژاد مسئول 
کرد:  اعالم  بسیج  های  آفرینش  مرکز 
مرکز  تولیدات  رویداد  اولین  برندگان 
بسیج  هنری  فرهنگی  آفرینش های 
حوزه  در  از:  اند  عبارت  کشور  سراسر 
تولید موشن گرافیک مقام اول کرمان و 
مقام دوم سمنان بودند، در حوزه تولید 

بازآفرینی شهرستان نیز به وظایف خود 
عمل نمایند که تا کنون میزان همکاری 
ها کمتر از حد وظایف قانونی بوده است.

شبانی تصریح کرد : سهم اجرای برنامه 
درصد   ۳۰ صورت  به  بازآفرینی  های 
درصد   ۳۰ دولتی،  نهادهای  و  ادارات 
شهرداری، ۴۰ درصد ذینفعان، ساکنین 

و شهروندان است .
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان، خاطر 
نشان کرد : اجرای کف سازی سواره رو 
آرد  محله  در  قیصریه  بازار  غربی  ضلع 
فروشان اتمام یافته و هم اکنون جداره 
سازی و کف سازی اطراف بازار قیصریه 
در محله آرد فروشان ، بهسازی معابر و 
اجرای کانال دفع آب های سطحی محله 

اول  مقام  موشن  کمیک  و  انیمیشن 
شرقی  آذربایجان  دوم  مقام  و  سمنان 
نیز  نماهنگ  تولید  حوزه  در  شدند. 

بوشهر و یزد به ترتیب انتخاب شدند.
طراحی  حوزه  در  داد:  ادامه  وی 
اینفوگرافیک کرمانشاه برگزیده شد و 
در حوزه طراحی پوستر قم و الرستان 
داستان  حوزه  در  شدند.  برگزیده 
انتخاب  ترتیب  به  بوشهر  و  الرستان 
نیز  کوتاه  مستند  حوزه  در  شدند. 
تهران و قم به ترتیب انتخاب شدند؛ 
همچنین بوشهر و الرستان به عنوان 
انتخاب  برگزیده  آفرینش های  مراکز 

شدند.

سازی  کف  و  سازی  جداره   ، پشتویه 
محله امامزاده ) پاقلعه ( ، احیاء بهسازی 
تا  پیروزی  راه  چهار  محور  نوسازی  و 
فرش  سنگ  اجرای  با  مدرس  میدان 
و  پیکر  اژدها  کوهپایه  سازی  جداره   ،
شهر  تاریخی  های  خانه  سازی  مستند 
الر از جمله اقداماتی است که از سوی 
که  است  گرفته  صورت  کل  اداره  این 
در تعدادی از این پروژه ها شهرداری و 
ادارات خدمات رسان به صورت موردی 
همکاری داشته اند و انتظار می رود این 

فعالیتها توسعه یابد.
شایان ذکر است در این بازدید زرگریان 
و  زمین  ملی  سازمان  ذیحساب  عامل 

مسکن وی را همراهی کرد.

انتخاب بوشهر و الرستان، بعنوان مراکز برگزیده مرکز
 آفرینش های فرهنگی هنری بسیج کشور

نشست خبری فرمانده سپاه الرستان با اصحاب رسانه در هفته بسیج

مدیرکل راه و شهرسازی: همکاری اعضای ستاد بازآفرینی 
شهری الرستان کمتر از حدقانونی بوده است

ُ القَناعَه
ُ ُّه َصبرُ الفَتى ِبفَقِرِه يُِجل

ُ ُّه وَبَذْلُهُ ِلوَجِهِه يُِذل
ُّه يَكفي الفَتى ِمن عَيشِه أَقَل

ُّه الخُبزُ ِللجاِئِع أَدمٌ كُل

بود نشان زبرگی صبوری مردان
چنان هک ريختن عِض، خواری انسان

اقل ماةي تدبیر زندگی كافی است
گرسنه انن خورشش بوده سر هب سر يك انن

بسنده کاري
شکیبایي در نداري، مایه بزرگي مرد است و ریختن آبرو مایه خواري است.

مرد را کمترین مایه زندگي خود بس، که نان، گرسنه را سراسر نانْ خورش است.

و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوي 
با  اسالمي،  شوراي  مجلس  درمان 
افزایش آگاهي مردم  تاکید بر لزوم 
گفت:  کرونا  ویروس  با  مقابله  براي 
با سبک زندگي سالم  قطعا میتوان 

با بیماري کرونا مقابله کنیم.
زهرا شیخي، اظهار کرد: در بررسي 
بیماري کرونا باید به سه عامل توجه 
ویروس  که  مهاجم  اول  عامل  کرد 
که  بوده  محیطي  دوم  عامل  است 
بر آن تاثیرگذار خواهد بود و عامل 
محسوب  انسان  یعني  میزبان  سوم 

میشود.
ویروس  یا  مهاجم  داد:  ادامه  وي 
کرونا رفتارهاي ناشناختهاي داشته 
که قابل پیش بیني نیست به همین 
پیشگیرانه  رفتارهاي  باید  دلیل 
از  استفاده  با  این  که  باشیم  داشته 
ماسک  زدن  یعني  محیطي  عوامل 
و رعایت فاصله فیزیکي و همچنین 
شستوشوي مکرر دستها و در نهایت 
اینکه  حال  میشود.  میسر  قرنطینه 
آمیز  موفقیت  اقدامات  این  چقدر 
ولي  دارد،  بحث  جاي  بود  خواهد 
تا اینجا مشخص است که دو عامل 
مهاجم و محیط نمیتواند به خوبي با 
کرونا مقابله کند چون پیشبینیهاي 
دقیقي دربارهي ویروس وجود ندارد 
عوامل  خوبي  به  نتوانستهایم  و 

محیطي را کنترل کنیم.
دقیق  اطالعات  داشتن  با  میتوان 
از عامل سوم یعني میزبان ویروس 
مقابله  آن  با  انسان  همان  یا  کرونا 
کرد. براي این کار باید روي افزایش 

آگاهي مردم تمرکز کرد تا با افزایش 
سیستم ایمني و تقویت بدن بتوان 
بیماري  این  با  مواجهه  صورت  در 
در وهلهي  مقابله کنیم، پس  آن  با 
تقویت  چگونگي  از  باید  مردم  اول 
داشته  آگاهي  خود  ایمني  سیستم 
باشند که در اینجا طب ایراني بسیار 

راهگشا است.
وي اضافه کرد: از گذشته ویروسهاي 
که  شدند  جهان  وارد  ناشناختهاي 
همواره موارد مشابهي داشته است. 
باید با استفاده از تجارب گذشته و 
به  سالم  زندگي  سبک  به  تمسک 
تقویت  و  مراقبتي  خود  براي  افراد 
از جمله  ایمني کمک کرد  سیستم 
استفاده  کافي،  راهکارها خواب  این 
از غذاهاي  پرهیز  و  از غذاي سبک 
سنگین و یا صنعتي و شور و ترش 
عضو  میتواند  کدام  هر  که  است 
یعني  کرونا  با  مواجهه  در  حساس 
دلیل  همین  به  کند  درگیر  را  ریه 
جسمي  لحاظ  به  افراد  است  الزم 
و  کرده  تقویت  را  خود  رواني  و 

آگاهیهاي الزم را داشته باشد.
و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوي 
اسالمي  شوراي  مجلس  درمان 
سبک  کرد:  اظهار  بندي  جمع  در 
با  مقابله  در  میتواند  سالم  زندگي 
باید  باشد، پس  موثر  کرونا  بیماري 
آگاهي مردم را افزایش داد و زندگي 
تقویت  را  آن  و  داد  ترویج  را  سالم 
براي  علمي  بازوهاي  از  یکي  کرد. 
سبک  ظرفیت  از  استفاده  کار  این 

زندگي سالم و ایراني است.

راهکارهاي یك عضو کمیسیون 
بهداشت براي مقابله با کرونا


