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رهبر معظم انقالب :مسیر «رفع تحریم» به نتیجه
نرسید مسیر «خنث یسازی تحریم» باید دنبال شود

2

8

رونمایی از کتاب
«پنجره های همیشه باز» در الرستان

پرداخت تسهیالت  ۴۰میلیون تومانی برای
مقاومسازی مسکن روستایی در الرستان

قابل توجه ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی الرستان
قول وزیر بهداشت درمورد زیرساخت های ارتقاء دانشکده و تخصیص  10میلیارد تومان
به پردیس دانشگاه علوم پزشکی الرستان ،به کجا انجامید؟
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توزیع نفت سفید رایگان
در روستاهای محروم بخش مرکزی الرستان

2

گرمای احسان خیرین
الرستانی در منازل
مددجویان کمیته امداد

3

علل ،شواهد و دالیل
سالح بیولوژیک ساخته

حدود  20ماه قبل دکتر نمکی وزیر
بهداشت در الرستان قول دادند
که در اولین جلسه بحث افزایش
دانشکده های موجود و تخصیص
 10میلیارد تومان هزینه انشعابات
پردیس دانشکده علوم پزشکی
الرستان را ابالغ و عملی می نماییم.

شده توسط چین

4
دعای طلب باران
در حدود نود سال قبل

دو پیگیری حوزه علوم

8

پزشکی الرستان

میالد الرستان  :در صورت هرگونه اقدام

از سوی نماینده مردم

یا تحقق عملیاتی هر یک از قولهای وزیر
محترم بهداشت ،خواهشمنداست جهت

لبیک بسیجیان الرستان

انعکاس اعالم  ،تا به اطالع عموم برسد.

به امر فرمانده آغاز توزیع
دو هزار بسته معیشتی

لزوم حمایت نهادهای متولی
جهت تخصیص اعتبار تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی الر

مدیرکل راه و شهرسازی الرستان ،برلزوم
حمایت نهادهای متولی جهت تخصیص
اعتبار تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی الر
تأکید کرد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی اداره کل راه و شهرسازی الرستان،
حسن شبانی مدیرکل راه و شهرسازی
الرستان  ،به اتفاق جان پرور مدیریت فنی
و اجرایی این اداره کل از پروژه کتابخانه
مرکزی الر بازدید و در جریان روند ساخت
و تکمیل این پروژه قرار گرفت .
در ابتدای این بازدید ،جان پرور به تشریح
این پروژه پرداخت و اظهار داشت  :در سال
 ٩٢پس از ادغام اداره مسکن و شهرسازی
و اداره کل راه و ترابری الرستان و تشکیل

اداره کل راه و شهرسازی الرستان ،
ساختمان کتابخانه که صرفا اسکلت
ساختمان با پیشرفت فیزیکی  ٣٥درصدی
بوده از اداره کل راه و شهرسازی فارس به
اداره کل راه وشهرسازی الرستان واگذار
و در سال  ٩٥اداره کل راه و شهرسازی
الرستان قراردادی جهت تکمیل ساختمان
با پیمانکار منعقد کرد که به علت کمبود
تخصیص اعتبار ادامه کار متوقف شد.
وی تصریح کرد  :در سال  ٩٨با توجه به
اینکه در پروژه مذکور اعتبار محدودی
از سوی نهادهای متولی در اختیار این
اداره کل قرار گرفت ولیکن اداره کل راه
و شهرسازی الرستان جهت حفاظت از
این بنا صرفا قرار دادی برای احداث دیوار

8

پیرامونی کتابخانه با پیمانکار انجام داد که
این امر باعث ساماندهی محیط پیرامون
سایت این کتابخانه شد و هم اکنون علی
رغم تخصیص محدود اعتبارات در شرف
تکمیل عملیات بنایی در کتابخانه هستیم
در ادامه این بازدید ،مدیرکل راه و
شهرسازی الرستان با بیان اینکه اکنون
این ساختمان از پیشرفت فیزیکی ٧٠
درصدی برخوردار است و از آنجایی که
اداره کل راه و شهرسازی الرستان فقط
مجری ساخت پروژه های عمومی و دولتی
در حوزه استحفاظی این اداره کل است،
افزود :جهت پروژه هایی که محل تامین
هزینه ای آن اعتبارات استانی است ،این
اداره کل صرفاً می تواند در موافقت نامه،
پیش بینی اعتبارات الزم جهت تکمیل را
به نهاد های متولی پیشنهاد دهد .
مدیرکل راه و شهرسازی الرستان ،خاطر
نشان کرد  :بر این اساس در سال جاری
 ٢٣میلیارد ریال برای این پروژه اعالم نیاز
شده و در صورتی که اعتبار پیش بینی
شده از سوی مسئولین ذیربط در اختیار
این اداره کل قرار گیرد اقدامات الزم
برای تسریع در این پروژه صورت خواهد
گرفت و ما نیز به سهم خود با رایزنی های
الزم جهت بهره برداری سریعتر و تحقق
خواسته ی مردم فرهنگ دوست این دیار
تالش خواهیم کرد .

تالش مسئوالن شهرستان برای رفع مشکالت «طرح اقدام ملی مسکن»
مسئوالن شهرستان الرستان ،در تالش برای
رفع موانع و مشکالت بر سر راه طرح اقدام
ملی مسکن هستند تا اجرای این پروژه بدون
هر مانعی به سرانجام برسد و شهروندان
بدون مسکن صاحب سرپناهی شوند.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه
الرستان ،برای رفع این مشکالت و تولید
مسکن ،مسئوالن دست روی دست نگذاشته
و دغدغه رفع معضالت حوزه مسکن و
ایجاد سرپناه برای شهروندان بدون مسکن
و مستاجران را دارند که به همین منظور
جلسه رفع مشکالت و بررسی مسائل طرح
ملی اقدام مسکن شهرستان ،به ریاست
جلیل حسنی معاون استاندار و فرماندار
ویژه الرستان و با حضور شبانی مدیر کل
راه و شهرسازی الرستان ،برومند مدیر بنیاد
مسکن شهرستان ،معاونین و کارشناسان
اداره کل راه و شهرسازی الرستان و جمعی
از ادارات ذیربط در فرمانداری ویژه الرستان
تشکیل شد.
در این جلسه ،فرماندار ویژه الرستان در
سخنانی با قدردانی از تالشهای مسئوالن
در خصوص رفع مشکالت طرح اقدام ملی
مسکن گفت :این طرح موضوعی بسیار مهم
محسوب میشود که همه باید برای تامین
آن به صحنه بیاییم.
جلیل حسنی ،اظهار کرد :از همه مدیران
دستگاههای اجرایی که در طرح اقدام ملی

مسکن دخیل هستند ،انتظار دارم بهشخصه
پیگیر این موضوع باشند و مسائل را به
زیرمجموعهها ارجاع ندهند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع اقدام ملی
مسکن به لحاظ اینکه گرهای از مشکالت
مردم باز میکند ،بسیار مهم است؛ تصریح
کرد :هر  ۲هفته یکبار جلسه بررسی مسائل
و رفع مشکالت این طرح را تشکیل میدهیم
و پیگیر موضوع هستیم ،درخواست داریم
خود مسئوالن پیگیر این مهم باشند.
فرماندار ویژه الرستان ،اظهار کرد :کمیته
مربوطه دستگاههای خدمات رسان تشکیل و
نتیجه اقدامات این کمیته اعالم شود.
وی خاطرنشان کرد :در این خصوص
تفاهمنامه و صورتجلسهای امضا و زمانبندی
داشته باشد و این اقدام با نظارت معاون

عمرانی فرمانداری انجام شود.
وی گفت :در هر جلسهای که در این خصوص
تشکیل میشود ،انتظار میرود گزارشی از
اقدامات و پیشرفتها ارائه شود.
تامین زمین یکی از دغدغهها و نگرانیهای
اصلی برای افرادی است که تاکنون
صاحبخانه نشدهاند ،که خدا را شکر زمین
ها از سوی اداره کل راه و شهرسازی الرستان
مشخص و به زودی تحویل بنیاد مسکن
الرستان خواهد شد.
در ادامه مدیرکل راه و شهرسازی الرستان و
رییس بنیاد مسکن شهرستان نیز گزارشی از
اقدامات انجام شده ارائه کردند.
مسئولین در ادامه از برخی زمین های
مشخص شده برای اجرای طرح اقدام ملی
مسکن در شهر الر نیز بازدید کردند.
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حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::

دستگیری پدر داماد
درخنج ،به دلیل برگزاری
مراسم  ۶۰۰نفری!!

فرمانده انتظامي خنج گفت :مراسم عروسی با
جمعیت  ۶۰۰نفر در اين شهرستان تعطیل و
پدر داماد تحويل مراجع قضائي شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از شیرازه،
کرامت کریمی ،بيان كرد :در پی اعالم مركز
فوريتهاي پليسي  ۱۱۰مبني بر برگزاري
مراسم عروسي در روستاي كورده شهرستان
خنج ،بالفاصله ماموران انتظامي به محل مورد
نظر اعزام شدند .وی عنوان داشت :ماموران
در بررسيهاي اوليه مشاهده كردند كه حدود
 ۶۰۰نفر از شهروندان روستاي مذكور بدون
توجه به دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا و
عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی ،در مراسم
عروسی شرکت كردهاند.
کریمی با بيان اينكه مراسم عروسي مذكور با
دستور مقام قضائي تعطيل شد ،تصريح كرد:
در اين خصوص پدر داماد دستگير و براي
سير مراحل قانوني تحويل دادسرا شد.
***

قطعی شدن محکومیت
مدیرکل سابق
ورزش و جوانان فارس

به گزارش میالدالرستان به نقل از باشگاه
خبرنگاران جوان ،قوه قضاییه درباره محکومیت
مدیرکل سابق ورزش و جوانان فارس اعالم کرد:
مدیر سابق ورزش و جوانان استان و همدستان
وی که پیش از این در دادگاه کیفری  ۲استان
فارس محاکمه و به مجازات حبس ،جزای نقدی
و انفصال از خدمات دولتی و شالق محکوم
شده بودند در دادگاه تجدیدنظر استان فارس
نیز محکوم و مجازات آنان مطابق قانون قطعیت
یافت.بر اساس این گزارش مطابق رای صادره
حیدر علی کامیاب کالنتری ،مدیرکل سابق
ورزش و جوانان استان فارس از حیث اتهام
ارتکاب  ۲۸فقره ارتشاء و دریافت رشوه به مبلغ
 ۱۷میلیارد و نهصدو سی و سه میلیون ریال به
 ۱۰سال و یک ماه حبس محکوم گردیده است.
این در حالی است که وی معادل همین میزان
به جزای نقدی نیز محکوم شده است.
این گزارش حاکی است در رأی صادره از شعبه
اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس این مدیر
سابق استان فارس به انفصال دائم از خدمات
دولتی و همچنین  ۷۴ضربه شالق نیز محکوم
گردید .همدستان وی در پرونده مذکور متهم
ردیف دوم شهرام عبدالخانی از حیث پرداخت
 ۱۹فقره رشوه به مبلغ  ۱۳میلیارد و ۷۶۸
میلیون ریال به متهم ردیف اول پرونده مجرم
شناخته شد و وی به تحمل سه سال و یک
ماه حبس محکوم شد.همچنین متهم ردیف
سوم این پرونده امین رضا آرام فر نیز به اتهام
پرداخت رشوه به میزان  ۲میلیارد و ۱۸۰
میلیون ریال به مدیرکل سابق ورزش و جوانان.
استان به تحمل  ۳سال و یک ماه حبس محکوم
گردید.مجازاتهای صادره در پرونده موصوف
در مرحله بدوی با توجه به محتویات پرونده و
مدارک موجود ،اقرار صریح متهمین پرونده و
همچنین نظریه کارشناس رسمی دادگستری و
اظهارات مطلعین در مرحله تجدیدنظر نیز تایید
و رأی صادره قطعیت یافته است.

***

دستگیری عامل انتشار
فیلم خصوصی
جشن تولد در فسا

فرمانده انتظامی فسا ،گفت :زن جوانی که
فیلم خصوصی جشن تولد یکی از اقوامش
را در گروههای واتساپی منتشر کرده بود،
شناسایی شد.سرهنگ محمد هاشم قسام
فرمانده انتظامی فسا ،گفت :در پی ارجاع
پرونده قضایی به پلیس فتا با موضوع انتشار
فیلم جشن تولد خانوادگی در گروههای
واتساپی ،بررسی موضوع توسط کارشناسان
آن پلیس آغاز شد.
وی افزود :با اقدامات فنی انجام شده ،متهم
که از اقوام شاکی بود شناسایی و احضار
که در تحقیقات انجام شده مشخص شد او
به دلیل اختالفات قبلی با شاکی ،به لینک
گروههای واتساپی وارد و فیلم شخصی شاکی
را با شمارههای ناشناس منتشر کرده است.
سرهنگ قسام با اشاره به اینکه برخی از
شهروندان با استفاده ناصحیح از فضای
مجازی ،این فضا را ناامن و محلی برای تسویه
حساب شخصی خود قرار داده اند ،تصریح
کرد :شناسایی عامالن ایجاد ناامنی و سلب
آرامش در فضای مجازی همواره در دستور
کار پلیس فتا قرار دارد و با این گونه افراد
برخورد قانونی خواهد شد.

پرداخت تسهیالت  ۴۰میلیون تومانی برای مقاومسازی مسکن روستایی در الرستان

مدیر بنیاد مسکن الرستان ،از ایجاد گشایش
های تازه در تامین وثیقه و اعطای وام به
متقاضیان روستایی در الرستان خبر داد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط
عمومی بنیاد مسکن استان فارس ،نشست
هماهنگی و کارشناسی مدیر بنیاد مسکن
شهرستان الرستان با مدیریت بانک ملت
در این شهرستان برای روان سازی اعطای
تسهیالت مسکن در مناطق روستایی تشکیل
و مقرر شد بانک ملت اعطای وام با ضمانت
زنجیره ای را دنبال کند .امیر برومند ،مدیر
بنیاد مسکن الرستان در این نشست  ،بازگشت
سرمایه را یک شرط اساسی برای بانک ها در
زمینه اعطای تسهیالت عنوان کرد و افزود :ما

هم عقیده داریم که بانک ها باید به موضوع
بازگشت سرمایه بسیار حساس باشند و همه
اقدامات قانونی در این زمینه انجام دهند .
وی با بیان اینکه ضمانت زنجیره ای موضوعی
قانونی و پذیرفته شده از سوی بانک ها است
افزود :با توجه به محدودیت پیدا کردن ضامن
در مناطق روستایی در حال حاضر ضمانت
زنجیره ای بهترین رویکرد قانونی است که
میتواند ضمن برآورده کردن خواست بانک در
ضمانت بازگشت سرمایه به روان سازی اعطای
تسهیالت هم کمک کند.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان ،با
اشاره به اینکه برای دریافت تسهیالت مقاوم
سازی روستایی نیاز به ضامن معتبر است،

تصریح کرد :پرداخت تسهیالت به صورت
سفته زنجیره ای در حال حاضر با مشارکت
و همکاری بانکها دراین شهرستان دنبال می
شود .برومند ،ادامه داد  :روستاهایی در بخش
مرکزی و سایر بخشهای شهرستان الرستان
وجود دارند ،که تعدادی از این روستاها دارای
خانه های غیرمقاوم است و در برابر حوادث
طبیعی باید مقاوم سازی شوند  ،تسهیالت ۴۰
میلیون تومانی و  ۵۰میلیون تومانی مسکن
روستایی می تواند بخشی از نیازهای این واحد
ها برای مقاوم سازی را رفع کند برای ساخت
مسکن مقاوم در روستاها ،متقاضیان بایستی
عالوه بر اخذ این تسهیالت ،مبلغ بیشتری
تامین نمایند تا کار مقاوم سازی به خوبی
انجام شود .وی با اشاره به اینکه برای دریافت
تسهیالت مقاوم سازی روستایی نیاز به ضامن
معتبر است ،تصریح کرد :در روستاهای این
شهرستان و بسیاری از مناطق  ،ضامن کارمند
به ندرت پیدا می شود و این مسئله به چالش
بزرگ روستاییان مبدل گشته است از این رو
تامین ضمانت زنجیره ای و موافقت بانکها
میتواند مشکل بزرگی را حل و فصل نماید.
مدیر بانک ملت شعبه الرستان ،نیز با تقدیر از
خدمات بنیاد مسکن درالرستان بر لزوم اتخاذ
تدابیری برای روان سازی اعطای تسهیالت و
استفاده از ظرفیت های قانونی تاکید کرد.

استاندار فارس :قیمتهای مصوب ستاد تنظیم بازار باید رعایت شود

استاندار فارس گفت :قیمتهای
کاالها و خدمات ضروری مورد
نیاز مردم باید با تحلیل درست
از سوی ستاد تنظیم بازار تعیین
و با در نظر گرفتن همه عوامل
اعالم شود و همه نیز موظفند این
قیمتها را رعایت کنند .عنایتاهلل
رحیمی ،در جلسه ستاد تنظیم
بازار استان افزود :تمام واحدهای
مرغداری که نهادههای دولتی
دریافت کردهاند باید محصوالت
خود را درون استان توزیع کنند.
عدم عرضه کاال در استان و یا تغییر
قیمت بدون مصوبه ستاد تنظیم
بازار باید مورد پیگرد قرار گرفته و
با متخلفان برخورد شود.وی تصریح
کرد :در شرایط همهگیری و شیوع
ویروس کرونا و فشارهای ناشی از
تحریمها ،انتظار داریم که بر روند
تامین ،قیمتگذاری و توزیع کاالها

در تمام سطوح نظارت دقیق شود
تا بخشی از فشارهایی که بر مردم
وارد میشود کاهش یاید.
رحیمی اظهار داشت :در شرایط
سختی باید خودمان به یکدیگر
رحم کنیم و اگر سختی و ضرری
وجود دارد باید میان همه مردم
تقسیم شود و سود و منفعت نیز
به همه جامعه برسد نه به عدهای

خاص.استاندار فارس افزود :دولت
نیز نهایت کوشش خود را برای
تخصیص ارز دولتی مورد نیاز برخی
کاالهای ضروری به کار گرفته است.
رحیمی گفت :اقتصاد کشور تحت
تاثیر تحریمها ،شیوع کرونا و نرخ
ارز با سختیهایی مواجه است که
در چنین شرایطی تمام دستگاههای
مسئول موظفند به شکل جدی پای

کار باشند و بازرسیها تا حصول
نتیجه پیگیری شود.وی ادامه
داد :در شرایط اضطراری فعلی
اقتصادی باید از بخش خصوصی
که حاضر است بدون خارج کردن
ارز از کشور کاالهای مورد نیاز
جامعه را با قیمت قابل قبول وارد
کرده و در بازار عرضه کند حمایت
کنیم .او افزود :سازمانهای صنعت،
معدن و تجارت و جهاد کشاورزی
استان باید به وظایف خود در زمینه
قیمتگذاری ،نظارت و کنترل بر
عرضه محصوالت اساسی مورد نیاز
مردم به دقت عمل کنند و مانع از
تضییع حقوق مردم شوند.استاندار
فارس تصریح کرد :دستگاههای
نظارتی ،امنیتی ،قضایی و شبه
قضایی نیز باید برای کنترل بازار
وارد شوند و با تخلفهای احتمالی
برخورد قانونی کنند.

گرمای احسان خیرین الرستانی
در منازل مددجویان کمیته امداد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) الرستان،
گفت :خیرین الرستانی با احسان خود ،گرمی
بخش منازل مددجویان زیرپوشش کمیته
امداد این شهرستان شدند.
به گزارش میالد الرستان ،هوشنگ دالور با
بیان اینکه نباید در سرمای زمستان خانوارهای
آسیب پذیر را از یاد برد ،اظهار داشت :یکی از
معضالت نیازمندان در فصول پائیز و زمستان
عدم دسترسی به سیستم های گرمایشی
مناسب و سالم است.
وی با بیان اینکه به منظور گرمابخشی به
منازل مددجویان و از رده خارج کردن بخاری
های فرسوده با رایزنی های انجام شده درصدد

خواهند شد.
علوی ،ضمن دعوت ساکنین محل و اهالی با
فرهنگ شهرستان شیراز به حفظ و نگهداری
و مراقبت از اینگونه بناهای ارزشمند که به
نوعی نمادهایی از سابقه تاریخی شهر شیراز
محسوب میشوند ،افزود :هر گونه مداخله
چه در سطح مرمت و چه بازسازی این گونه
اماکن ثبتی تاریخی بایستی صرفا با نظارت
و تائید کارشناسان و متخصصان اداره کل
میراث فرهنگی و گردشگری صورت گیرد.

وی در پایان گفت :شهر تاریخی فرهنگی
شیراز دارای بناهای متعدد ارزشمند و بافت
سنتی منحصر به فردی است که توالی چند
دوره زمانی در آن کامال مشهود است که با
برنامه ریزیها و طرح و برنامههای هدفمند،
در حال احیاء و بازآفرینی ارزشهای
خود است و این مهم با تالش و کوشش
دستگاههای مختلف با مشارکت شهروندان
میتواند درآمدزایی مطلوبی را برای شهر
شیراز در همه زمینهها در بر داشته باشد.

تامین این نیاز مددجویان بودیم ،افزود :تعدادی
از خیرین نیک اندیش الرستان ،با اهدای ۱۵۰
دستگاه بخاری نفتی و گازی گرما را به منازل
مددجویان امداد اهداء کردند.
رئیس کمیته امداد الرستان با اشاره به اینکه
ارزش ریالی بخاری ها در حدود یک میلیارد
ریال است ،تصریح کرد :از این تعداد ۴۰
دستگاه توسط  ۴نفر از خیرین روستای بریز
جهت نیازمندان آن روستا اهداء شده است.
این مسوول اضافه کرد :کمیته امداد الرستان
همچنان منتظر قدوم و دستان سخاوتمند
خیرین و مردم نیک اندیش جهت تهیه لوازم
ضروری نیازمندان است.

توزیع نفت سفید رایگان
در روستاهای محروم بخش مرکزی الرستان
به گزارش میالد الرستان ،به مناسبت هفته
مبارک بسیج به همت پایگاه مقاومت خاتم
االنبیاء (ص) شرکت نفت الرستان۴۰۰۰ ،
لیتر نفت سفید رایگان و ماسک در بین اهالی
روستاهای محروم بخش مرکزی الرستان
شامل زاهدمحمود ،احمدآباد ،اوه توزیع شد.
همچنین اهالی این روستاها به شکل رایگان
برای دریافت نفت ،ثبت نام شدند.
در اجرای این اقدام خداپسندانه ،رئیس شرکت
پخش فرآوردههای نفتی ،بسیج ادارات و
کارمندان الرستان همکاری داشتند.

توزیع الکترونیکی نفت سفید در شهر بنارویه
بدون وقفه در حال انجام است

ابالغ ثبت ملی  ۹خانه تاریخی در شیراز
سید مجتبی علوی ،مدیر کل فرهنگی
معاونت گردشگری و امور زیارتی استانداری
فارس ،از ابالغ خانههای تاریخی شهر شیراز
خبر داد و گفت ۹ :باب خانه تاریخی واقع در
بافت قدیمی و سنتی شهر شیراز به عنوان
آثار ارزشمند تاریخی در فهرست آثار ملی
ایران به ثبت رسید.
وی افزود :این خانه ها شامل خانه نداف
اردکانی ،خانه ایمانی نژاد ،خانه شهبازی
کوهنجانی ،خانه بیات پور ،خانه فرخ روز،
خانه بناکار ،خانه چاووشی  ،خانه شریف پور،
خانه پور حقیقی زاده واقع در شهر شیراز
است که حفاظت ،حراست و بهره برداری از
آنها بیش از پیش مورد توجه قرار خواهد
گرفت.
این مقام مسئول ،بیان کرد :بدیهی است
منازل مذکور تحت حفاظت و نظارت اداره
کل میراث فرهنگی فارس قرار خواهد
گرفت و هر گونه دخل و تصرف و یا اقدام و
عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت
ساختمانهای فوق گردد ،جرم محسوب
شده و مرتکبین مشمول مجازاتهای قانونی
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به گزارش میالدالرستان ،روابط عمومی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه
الرستان در اطالعیه ای از توزیع بدون وقفه
نفت سفید به صورت توزیع الکترونیکی
در شهر بنارویه خبر داده و بیان داشت:
با اجرای طرح ملی توزیع الکترونیک نفت
سفید ،که در راستای تسهیل تحویل سوخت
به متقاضیان واقعی از نیمه شهریورماه سال
جاری در کل استان فارس عملیاتی شده
است ،فرآورده نفت سفید مستمرا جهت
تحویل و توزیع در شهر بنارویه از انبارهای

نفت بندرعباس و شهید بیمون نژاد الرستان
بارگیری و ارسال شده است.
در همین راستا ،از نیمه شهریور ماه ،بدون
وقفه ،نفت سفید مورد نیاز شهروندان
بنارویه در قالب محموله های  ٣٠هزار
لیتری توسط نفتکشهای سوخترسان به
فروشندگی مواد نفتی این شهر ارسال
شده و با قطعیت اعالم می شود هیچ
کمبودی در تامین و توزیع نفت سفید
خانوار در شهر بنارویه وجود ندارد.
الزم به ذکر است از زمان شروع طرح فوق
تاکنون ،در سه مرحله سهیمه نفت سفید به
کارت عابر بانک سرپرستان خانوار الرستانی
شارژ شده است (شهریور  ١١٠لیتر ،مهر
 ٢٢٠لیتر ،آبان و آذر  )٢٢٠بنابراین هر
خانوار ،امکان دریافت  ۵۵٠لیتر نفت سفید
با قیمت یارانه ای هر لیتر  ١۵٠٠ریال داشته
است.
هم اکنون نیز ظرفیت مخازن نفت سفید
فروشندگی شهر بنارویه تکمیل بوده و آماده
تحویل سوخت به کلیه متقاضیان می باشد.

توزیع  ۱۲۰۰بسته گوشت گوسفندی
بین نیازمندان جنوب فارس

آیا پس از ابتال به کرونا ،ایمنی در بدن ایجاد میشود؟

نزدیک یکسال از پیدا شدن اولین
مورد کرونا در جهان میگذرد و
هنوز در معرض این پرسش مهم
و چالشبرانگیز هستیم که آیا پس
از ابتال ،ایمنی موثری در فرد مبتال
به کرونا ایجاد میشود یا خیر؟
کارشناس بهداشت دانشگاه علوم
پزشکی جهرم فارس ،اعالم کرد:
مقاالت متعددی در این زمینه
منتشر شده که معتبرترین آنها
در مجله  scienceو بر اساس
پیگیری ۷۴هزار فرد مبتال تهیه
شده است.
دانیال فرهیخته ،افزود :معموالً
حدود پنج تا شش روز پس از ورود
ویروس ،عالئم ایجاد و یک تا دو
هفته بعد ،سیستم ایمنی تحریک
میشود و آنتیبادی تولید میکند
و گاهی یک ماه طول میکشد تا به
حداکثر خود برسد و سپس آنتی

بادی کاهش مییابد.
وی ادامه داد :معموالً در
بیماریهای شدیدتر ،این سطح
باالتر است و به طور طبیعی پس
از بهبودی ،سیستم ایمنی به سطح
اولیه خود باز میگردد اما مسئله
این است که این ایمنی چه قدر
موثر و تا چه زمانی ماندگار است؟

فرهیخته افزود :ابتال به کرونا
میتواند  ۹۵درصد ایمنی موثر
ایجاد کند که تا  ۶یا هشتماه
برقرار باشد و حتی گاهی قابلیت
ماندگاری تا  ۱ ۵ماه را نیز دارد.
وی بیان کرد :اما گاهی موارد
نقض نیز بوجود آمده است و بعد
از چند هفته یا چند ماه مبتالیان

قبلی دوباره مبتال شده اند .این
موارد معدود ،در مقیاس باالی
مبتالیان ،جزو همان «پنج درصد»
طبقهبندی میشوند که ایمنی در
آنها ایجاد نشده است.
به گفته وی احتمال دیگر ،عدم
درمان قطعی ابتالی قبلی و
کشداری مرموز ویروس در بدن
باشد یا این که اصال بیماری قبلی،
کرونا نبوده است!
وی بیان کرد :احتمال دارد این
ویروس در جهشهای متعدد ،به
ایمنی
نوع تازه تبدیل شود که
ِ
قبلی به کار نیاید .احتمال بعدی،
ابتالی بدون عالمت مجدد باشد،
در حالی که امکان انتشار آن به
دیگران وجود دارد .یعنی فردی
که ایمنشده ،عالمتدار نمیشود،
اما ناقل است و دیگران را مبتال
میکند.

به گزارش میالد الرستان« ،محمدابراهیم
اخوت» ،مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری
مساجد جنوب فارس ،در گفتوگو با خبرنگار
خبرگزاری شبستان ،گفت 1200 :بسته گوشت
گوسفندی بین نیازمندان جنوب فارس به
همت کانون فرهنگی هنری شهدا الرستان و
با مدیریت مصطفی بینا ،در چهار شهرستان
تحت پوشش دبیرخانه کانون مساجد جنوب
فارس توزیع شد.
مدیر ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد
جنوب فارس ،با بیان اینکه هر بسته دارای
یکونیم کیلوگرم گوشت گوسفندی است،

افزود :این کار پسندیده توسط مؤسسه خیریه
حضرت خدیجه (س) و برنامه تلویزیونی سمت
خدا تأمین و ارسال شده است.
وی ادامه داد :توزیع این بستهها در
شهرستانهای الرستان ،خنج ،گراش و اوز و
همچنین بخشهای تابعه الرستان با همکاری
کانونهای فرهنگی هنری مساجد جنوب
فارس در حال انجام است.
اخوت یادآور شد :بیش از یکونیم تُن گوشت
گوسفندی در قالب  ١١٠٠بسته در دهه اول
محرم امسال بین نیازمندان جنوب فارس
توزیع شده بود.
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علل ،شواهد و دالیل سالح بیولوژیک ساخته شده توسط چین
دکتر محمد ابراهیم عفیفی
 ،عضو هیات علمی دانشگاه
آزاد واحد الرستان

خلیل علی نژاد،علیرضا حاتمی زادگان،محمدرسول
پروری،سیدیزدان زندوی
(دانشجویان دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
دانشگاه آزاد الرستان)
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کتابی که چهل سال پیش پرده ویروس کرونا را رو
کرده اما چطور؟

این کتاب در سال 1981با جزئیات کامال دقیق
از ویروس کرونا صحبت می کندکه توسط کشور
چین با هدف سالح بیولوژیک در آزمایشگاه
ساخته شده ودر سال 2020از شهر ووهان منتشر
می شود طبق متن کتاب ویروس ووهان 400یا
همان کرونا یک ویروس آزمایشگاهی است که
از شهر ووهان منتشر می شود وشیوع پیدا می
کند.عالئم درگیری این ویروس در ابتدا مثل یک
سرما خوردگی ساده به نظر می رسد اما در واقع
سیستم تنفسی را هدف قرار می گیرد و فقط
انسانها را درگیر می کند  .جزئیات شرح داده شده
به قدری دقیق است که باعث تعجب همه شده
و این سوال را پیش آورده که اگر این ویروس به
گفته این کتاب ساخت کشور چین است و از شهر
ووهان منتشر می شود چین چرا؟ و با چه هدفی
این کار را انجام می دهد.
سال  2002خبر شیوع سارس و قدرت کشتارش
دنیا را به وحشت انداخت ولی دستهای پشت
پرده از انتشار این خبر انگیزه و اهدافی داشتند که
خیلی خوب هم به آن رسیدند و بعدها مشخص
شد که چنین ویروسی اصال وجود خارجی
نداشته و با مهندسی ژنتیک در آزمایشگاه و برای
اهدافی خاص تولید شده بود و این در حالی بود
که همزمان با تولید ویروس واکس آن را ساخته
بودند و در زمان مناسب از آن رونمایی کردند و
بیش از  15میلیارد دالر درآمد خالص برای آنها
داشت .و یکی از جالب ترین حقه های بشر بعد از
ویروس سارس خبری بود مبنی بر وجود و شیوع
ویروسی از خانواده کرونا ویروس که حتی اسمی
هم برای آن تعیین نشده بود .خوب دقت کنید

رهبران چین در واقع از چنین تکنیک اقتصادی
گمراه کننده ای بهره برده اند تا هم از شر سرمایه
گذاران سمج اروپایی خالص شوند و هم یوآن
واحد پول ملی خودشان را نجات دهند و چون
خیلی خوب می دانند که اروپاییها دنبال زمین
خوردن چین هستند سناریویی را با دقت بسیار
باال طراحی کردند و نه تنها همه ی دنیا را گول
زدند بلکه توانستد  200میلیارد دالر طی دو روز
به خزانه برگردانند.
اما چطور قبل از شیوع ویروس کرونا اغلب مراکز
تکنولوژی و کارخانه های تولید مواد شیمیایی
تحت مالکیت اروپا و آمریکا بودند و نیمی از
درآمد و سود حاصل به جیب آنها می رود و این
داشت باعث می شد که پول چین ارزشش را از
دست بدهد و سقوط کند و در مقابل باعث رشد
دالر و یورو می شد تا اینکه خبر انتشار کرونا تمام
رسانه ها و افکار عمومی دنیا را درگیر خودش
کرد تا جایی که دولت چین اعالم کرد حتی قادر
به تهیه ماسک کافی برا ی شهروندانش نیست
جالب بعد از یک هفته سکوت رئیس جمهور
چین جلوی دوربین ها حاضر شد و گفت حاضر
است هر کاری برای نجات کشورش انجام دهد
وکرونا که باعث سقوط ارزش سهام کشورهای
اروپایی وآمریکایی شده را بالیی وحشتناک
توصیف کردوچند روز بعد در برابر رسانه ها با
چهره ای آرام تر ولبخند بر روی لبش گفت
چین به رسم همکاری حاضر است که سهام تمام
کشورهای خارجی که چین را تر کرد هاند را

بخردواین در حالیه که ارزش سهام این شرکت
ها به پایین ترین حدممکن رسیده بود .شرکت
های خارجی وقتی فهمیدند که داخل چه دامی
افتاده اند که کار از کار گذشته بودودیگر جایی
در بازار بزرگ چین نداشتند ،این یعنی گمراه
سازی سیاسی با استفاده از سناریوی دراماتیک
که به دقت توسط چین طراحی شده بود در
طی این مدت فقط تعدادی از ویروس شناسان
در کشورهای مختلف وحتی در خودکشور
چینبوتئوشیو و لیشیوئو اعالم کردند که کرونا
یک ویروس آزمایشگاهی است وهمچنین در
آمریکا سناتور تام کاتلر با شیوع کرونا چین را
متهم به ساخت سالح بیولوژیک کرد.
چینی ها خفاش را خام نمی خورند ویروس کرونا
با حرارت از بین می رود پس چرا این اتفاقات

افتاد.ویروس کرونا کودکان زیر ده سال را ابتال
نمی کندچون بچه ها نسل آینده هرکشوری
هستند وهیچ کشور عاقلی نسل آینده کشورش
را به خطر نمی اندازد.دلیل اینکه بیشتر مبتالیان
از افراد مسن و ضعیف جامعه هستند این است
که این ویروس اینطوری طراحی شده وقرارهاین
طوری عمل کند چون افراد مسن و از کار افتاده
به خاطر حقوق بازنشستگی و خدمات پزشکی و
همین طور بیمه برای حکومت ها بار مالی دارند
و باید حذف شوند همچنین جوانانی با سیستم
ایمنی ضعیف که توان کارگری یا پول درمان
ندارند در قبال حقوق شهروندی و امتیازاتی که
دریافت می کنند نه خدمتی ارائه می کنند و نه
مالیاتی پرداخت می کنند و نه همین طور به
درد خدمت به طبقه اشراف می خورند پس آنها
هم باید بمیرند و حذف شوند .چین در ابتدای
شروع کرونا سکوت کرد اما نه برای کتمان بلکه
برایاینکه از تکثیر ویروس مطمئن شود بیرون
دادن ویدئوهای ساخت بیمارستان در ده روز هم
توسط خود دولت چین صورت گرفت چین تا
چند هفته یا نهایتا در چند ماه دیگر داروی این
بیماری ترسناک بیرون می دهد و سود هنگفتی
از این کار بدست می آورد سودی که هنگفت و
افسانه ای است و البته محبوبیت کاالهای چینی
را با ساخت این دارو افزایش می دهد .
چین با این کار یک پیام مهم مهم برای دنیا
دارد  .آن این است که اگر بخواهد می تواند
مردم دنیا را از بین ببرد بدون اینکه از موشک
و حتی یک گلوله استفاده کند این واقعا
ترسناک است.

تبادل جاسوس صهیونیست با سه تاجر ایرانی

یک فعال اقتصادی و دو شهروند ایرانی که به
اتهامات واهی ،در خارج از کشور بازداشت شده
بودند ،با یک جاسوس دو تابعیتی که برای رژیم
صهیونیستی فعالیت میکرد ،تبادل و آزاد شدند.
سی ام شهریور ماه  ۹۷خبر دستگیری یک زن
جوان  ۳۱ساله ،توجه رسانهها را به ایران جلب
کرد .کایلی مور گیلبرت ،تبعه استرالیا-انگلیس
بود که رسانههای خارجی او را محقق ،پژوهشگر،
اسالمشناس و استاد دانشگاه معرفی میکردند.
کایلی  ۳۱ساله با عنوان استاد دانشگاه و شیعه
شناس ،به تمام کشورهای مهم منطقه غرب آسیا
سفر کرده بود ،ایران مصر ،سوریه ،عراق ،بحرین،
کویت و ...او در این سفرها در مجامع علمی و
مذهبی حاضر میشد و با شخصیتهای فرهنگی و
مذهبی این کشورها در ارتباط بود.
اما کایلی مور گیلبرت کیست و چرا در ایران
بازداشت شد؟
کایلی متولد  ۱۹۸۷در استرالیا و دارای تابعیت
دوگانه استرالیایی ،انگلیسی است .وی در خانواده
مسیحی تبار به دنیا آمد ،اما بعدها به اقتضای
شغلش مجبور به تغییر مذهب از مسحیت به
یهود میشود .وی نسبت به تحصیالت عالی بی
عالقه بود ،تا اینکه در  ۲۵سالگی آشنایی او با یک
اسرائیلی به نام «روی بینکوویینز» باعث میشود

که بدلیل ویژگیهای فردی و استعدادهای خاص
توسط امان ،سرویس جاسوسی نظامی اسرائیل
نشان شده و در سال  ۲۰۱۲به توصیه این
سرویس برای تحصیل در «رشته مطالعات آسیا،
خاورمیانه و حوزه اسرائیل» دانشگاه کمبریج ،به
لندن اعزام شود و در طول مدت تحصیل مورد
کنترل و رصد قرار گیرد.امان ،سرویس جاسوسی
نظامی اسرائیل ،در این سالها کایلی را تحت نظر
داشت برای مقاصد خود رشته او را تغییر داد و
کایلی را ملزم به ادامه تحصیل در «رشته مطالعات
اسالمی و خاورمیانه» میکند.
کایلی خود را با این رشته بیگانه میبیند و تمایل
دارد با روشهای ویژه خود اقدام به جاسوسی و
جمع اوری اطالعات نماید .اما امان او را متقاعد
میکند که برای نزدیک شدن به چهرههای خاص،
نیاز به پوشش ویژه دارد و بهترین پوشش برای این
منظور تحصیالت دانشگاهی و پژوهشهای علمی
در مسائل اسالمی و خاورمیانه است.
با طوالنی شدن اقامت کایلی در لندن و لزوم
حفظ پوشش شغلی حین تحصیل و آموزش او
ابتدا به عنوان کارمند یک هتل که مهمانانی از
کشورهای عربی داشت ،آغاز به کار میکند تا
با برقراری ارتباط نزدیک با مهمانان عرب هتل
شبکه ارتباطی خود را توسعه دهد و همچنین

با فضای فرهنگی کشورهای اسالمی بیشتر آشنا
شود.در این مدت امان ،کایلی را تحت آموزشهای
تخصصی اطالعاتی قرار داده و او را به یک مأمور
خبره برای سرویس تبدیل میکند.
کایلی پس از گذراندن این آموزشها به زبانهای
عبری ،عربی و ژاپنی مسلط میشود و برای
گذراندن دورههای تخصصی به اسرائیل سفر
کرده و در یک پادگان ،آموزشهای نظامی خود
را تکمیل میکند.
در نهایت او که اکنون به یک مأمور آموزش
دیده اسرائیلی تبدیل شده ،با تغییر دین خود از
مسحیت به یهود سرسپردگی خود به تشکیالت
صهیونیستی را تکمیل میکند.سرویس نیز برای
او یک ازدواج تشکیالتی ترتیب داده و یک نظامی
صهیونیست به نام روسالن هودوروف را به عنوان
همسر برای کایلی بر میگزیند.دورههای تئوری
آموزشی کایلی پایان یافته و او به عنوان کارآموز
اطالعاتی ،به مؤسسات پوششی اسرائیلی وصل
میشود تا برای مأموریتهای رسمی اطالعاتی
آماده شود .حضور در سوریه ،نخستین مأموریت
امان به کایلی برای انجام اقدامات اطالعاتی و
جاسوسی بود.
پس از بازگشت از سوریه و در مرحله بعد،
مسئول بازجویی برخی ایرانیان مهاجر و زندانی
میشود تا عالوه بر تکمیل آموزشهای بازجویی و
زیرپاکشی ،اطالعات خود از ایران و ایرانیان ارتقا
دهد و بازجوییها و پرونده سازیهای کایلی منجر
به محکومیتهای طوالنی برای برخی از ایرانیان
خارج از کشور میشود.
مأموریت جدید وی موضوعات هستهای و
اقتصادی ایران به خصوص کشف شیوههای دور
زدن تحریمها و همچنین موضوعات مربوط به
محور مقاومت است .ازین رو ،امان ،به منظور حفظ

آگهي فقدان سند مالكيت بخش  20فارس

آقاي عبداله كشاورز با تسليم دو برگ استشهاديه كه در دفتر اسناد رسمي
شماره  135جويم تنظيم گرديده است مدعي است كه تعداد يك جلد سند
مالكيت مربوط به ششدانگ يك باب خانه پالك  1490/131واقع در قطعه
سه بخش  20فارس جويم روستاي هرم كه ذيل ثبت  2134صفحه
 569دفتر  9امالك بنام عبداله كشاورز ثبت و سند مالكيت بشماره چاپي
 306355الف  82صادر و به موجب سند شماره  23479مورخ 90/12/24
دفترخانه  56اوز تمامي مورد ثبت فوق در قبال مبلغ ( 129612682يكصد
و بيست و نه ميليون و ششصد و دوازده هزار و ششصد و هشتاد و دو)
ريال به مدت  120ماه در رهن بانك مسكن شعبه اوز قرار گرفته كه به
علت اسبابكشي مفقود گرديده است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني
نموده است  ،مراتب طبق ماده  120اصالحي آئين نامه قانون ثبت آگهي
ميشود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معاملهاي كرده و يا مدعي
وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده روز پس از انتشار آگهي به
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا
خالصه معامله ،تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيده و يا
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را
طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد كرد.
تاريخ انتشار99/9/8 :
قاسم برخورداري  -مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملك جويم
م/الف675/

پوشش و توجیه اقدامات بعدی ،کایلی را ملزم به
ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته مطالعات
اسالم و خاورمیانه میکند.
دوره آموزش اختصاصی کایلی برای مأموریت ایران
دو سال زمان برد و او طی این مدت کام ً
ال به زبان
فارسی مسلط میشود .کایلی که به لحاظ تئوری،
آمادگی الزم جهت اقدامات اطالعاتی در جغرافیای
ج .ا .ا را پیدا کرده ،با استفاده از پوشش پژوهشی
و دانشگاهی ،با ایجاد یک فرصت مطالعاتی برای
شرکت در دانشگاه ادیان و مذاهب ،به ایران
میآید.در سفر اول وی به ایران ،دست به هیچ
اقدامی نمیزند و پس از مدت کوتاهی از کشور
خارج میشود .در سفر دوم ،به توصیه سرویس
اسرائیل در ایام محرم وارد ایران میشود.
کایلی با حضور در شهرهای مختلف که در راستای
مأموریتش بود ،اقدام به جمع آوری اطالعات
مینماید .کایلی که از اشراف اطالعاتی ایران بر
خود بی اطالع است به منظور عادی سازی حضور
خود در ایران به اماکن مذهبی ،هیئات و اماکن
توریستی میرود تا کسی نسبت به این سفر شک
نکند .این بار کایلی برای ارتباط گیری با برخی
شخصیتها و اهداف ،اقدام و سعی میکند به
اطالعات اقتصادی و نظامی ایران و جبهه مقاومت
دست پیدا کند ،که مورد ضربه اطالعاتی قرار
گرفته دستگیر میشود .وی پس از طی مراحل
قانونی و قضایی به جرم اقدام علیه امنیت ملی از
طریق همکاری اطالعاتی با رژیم صهیونیستی به
 ۱۰سال حبس محکوم گردید و پس از  ۲سال از
محکومیت خود ،در نهایت نظام جمهوری اسالمی
تصمیم میگیرد وی را با سه فعال اقتصادی ایرانی
که به قصد دور زدن تحریم بازداشت شده بودند
تبادل کند.
خبرگزاری صداوسیما
آگهی تحدید حدود اختصاصي

نظر به اینکه آگهي و عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه
زمين زراعتي تحت پالک  7500و  7501واقع در قطعه 2
بخش  18فارس صحراي خور ملكي آقاي احمد آهيخته و شركا به
علت مشخص نبودن حدود ملك باید تجدید آگهي شود و حسب
درخواست تقاضای مالک که درخواست انتشار آگهی تحدید حدود
اختصاصي نموده وقت تحدید حدود مورخه  99/10/6تعیین و
عملیات تحدید از ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد لذا از متقاضي و كليه مجاورين طبق ماده  14قانون ثبت دعوت
ميگردد كه در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند
واخواهي مجاورين نسبت به حدود ارتفاقي باستناد ماده  20قانون
ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید به مدت  30روز پذيرفته
خواهد شد كه بايستي كتباً به اداره ثبت محل تسليم و رسيد
عرض حال دريافت نمايد .ضمناً معترض از تاريخ تسليم اعتراض
باداره ثبت يك ماه فرصت خواهد داشت كه دادخواست خود را به
دادگاه صالحه تقديم و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره
ثبت ارائه نمايد در غير اين صورت سند مالكيت برابر مقررات صادر
خواهد شد.
تاریخ انتشار 99/09/08 :
شمسعلي اسكندري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک الرستان
م/الف676/

حه
ف
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دستنوشته شهید سلیمانی خطاب به بسیجیان

به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان
متن نامه شهید حاج قاسم سلیمانی خطاب
به بسیجیان در سال  ۱۳۹۴برای نخستین
بار منتشر شد.
متن نامه سردار شهید قاسم سلیمانی به شرح
زیر است:

به نام اول بسيجي عالم؛ همان امیر مظلومي که
وقتي در محراب عبادت غرق خون شد ،معاويه
صفتان مي گفتند مگر علي نماز مي خواند که
در مسجد کشته شد؛ به نام ساالر بسيجيان،که
شمشير و نيزه ها را بر تن خود نشاند اما تن
به ذلت نداد و به نام آن یار غريب بسیجیان
که  ۱۲۰۰سال گمنام و مظلوم و تنها ماند تا
روزي بيايد و عالم را از بند تبعيض و بردگي
و جهالت نجات بخشد.به نام پيرمرد بسيجي
عصر ،خميني کبير که تنها افتخار او به گفته
خودش ،اين بود که يک بسيجي واقعي باشد.
رهبر جهان اسالم بود و در خانه اي ساده مي
زيست و در گرماي تابستان وقتي خواستند
پنکه اي براي او تهيه کنند تا بدن نحيفش
در گرماي تابستان کمی آرام بگیرد ،مي گفت:
چون ديگران از اين وسيله بي بهره اند الزم
نيست براي من پنکه بياورند.به نام بسيجيان
۸سال درد و رنج۸ ،سال جانفشاني و ايثار،
۸سال شنیدن آواي «اي لشکر صاحب زمان
آماده باش آماده باش»۸ ،سال خون و آتش
و عشق .به نام بسيجياني که از سیم خاردار
نفس عبور کردند و بر سيم خاردارهاي جهان
شرق و غرب ،ديوار گوشتي ساختند تا هيمنه
ي استکبار را درهم شکنند و خون آنها از
ارتفاعات کردستان و ايالم گرفته تا مرزهای
خوزستان و خليج تا ابد فارس با خاک هم
کيش گشته و نقشه راه کهکشانی آزادگان
و سرافرازان و مظلومانی شده است که امروز
در سراسر این کره خاکی ،چون شجره طیبه
ای منتشر و از لبنان و سوریه و عراق گرفته
تا افغانستان و پاکستان و کشمیر و هند و تا
سرزمین های اروپایی و آمریکایی خواب را از
چشمان دشمنان بشریت ربوده اند.
به نام آن بسيجي  ۱۳ساله ،شهید حسین
فهمیده که به خود نارنجک بست تا در عصر
فرار و گريز از مرگ درس آزادگي و شهادت
را به جهانيان بياموزد و حاال خبیث های زمانه
می خواهند با حذف نام وی از کتب درسی،
رسم او را به فراموشی بسپرند.
به نام آن بسيجي که فرمانده لشکر بود اما
هنگاميکه همسرش از او  ۵۰۰۰ريال دستي مي
خواهد ،از يکي از دوستانش قرض مي گيرد و به
او مي دهد تا شرمنده همسرش نشود و به نام
آن بسيجي عاشق ،که شهردار بود و هنگام عبور
از خيابان وقتي ديد که راه جوي آب بسته شده،
جوي را به تنهايي باز نمود و بعد از شهادتش
پيکرش هدف خمپاره قرار گرفت تا حتي يک
متر از خاک اين دنيا را براي تدفينش اشغال
نکند.به نام آن اَبَرمرد بسيجي که با مدرک
دکتراي فيزيک پالسما از دانشگاه هاي آمريکا
قيد زندگي راحت مادي را در آمريکا زد و

«بسم اهلل الرحمن الرحیم
برادران و عزیزان بسیجیم سالم علیکم
خداوند شما را برای خدمت به اسالم حفظ
بفرماید.
عزیزانم
اوالً؛ بزرگترین امانت سپرده شده به ما
جمهوری اسالمی است که امام عارفمان
فرمود :حفظ آن از اوجب واجبات است در
حفظ این امانت از هر کوششی دریغ نفرمایید.
ثانیاً؛ به حالل خداوند و حرام آن توجه خاص
خاص بفرمائید.
ثالثاً؛ پدر و مادرتان را آنچه بزرگ بشمارید که
شایسته آن باشد که خداوند و ائمه معصومین
توصیه فرمودند.
رابعاً؛ دوستی و رفاقت ارزش بزرگی است اما
مهم این است که با چه کسی رفاقت و برای چه
راهی میکنید.
خامساً؛ نماز شب نماز شب نماز شب کلید تمام
عزت هاست»

راهي لبنان و ايران شد تا در جنگ و مبارزه
مستضعفان جهان عليه استکبار شرکت کند و
عروس شهادت را در آغوش بکشاند
به نام آن فرمانده گردان بسیجی که وقتی در
گرمای سوزان خوزستان از عملیات بازگشت
و مسئول پشتیبانی ،کمپوت آلبالویی را در
مقابلش گذاشت اما وقتی فهمید تعداد کمپوت
ها به تعداد نیروها نیست آن را به کناری نهاد و
به آب گرم قناعت کرد!
و به نام آن زن بسيجي که هنگام ازدواج،
همسرش به او گفت :در اين دنيا هر کاري براي
خوشبختي تو انجام مي دهم ولي اکنون ۳۵
سال که از آن روز مي گذرد هر روز با لبخندي
بغض آلود ،چندين بار براي شوهر قطع نخاعي
اش لگن مي آورد و خم به ابرو نمي آورد.

و به نام آن زن بسيجي که هر وقت همسر
جانبازش تعادل عصبيش را از دست مي دهد،
فرزندانش را به اتاق پشتی می فرستاد و خود را
در مقابل شوهرش قرار مي دهد تا شوهرش او
را آنقدر بزند تا به حال عادي بازگردد .وقتي از
او مي پرسند چرا خودت از جلوي او کنار نمي
روي؟! پاسخ مي دهد :اگر من مقابل او نباشم
و مرا نزند ،خودش را مي زند و به خود صدمه
وارد مي کند.و به نام بسیجیان همیشه مظلوم
تاریخ که زیر آتش توپ و تانک و موشک بودند
و خم بر ابرو نیاوردند و پیوسته و پیوسته بر
لبانشان لبخند عاشقانه ای نقش بسته است تا
در درون بسوزند و همچون شمع آب شوند و به
نام بسیجیانی که همیشه برچسب باران شده و
می شوند و خواهند شد ،تا آنان را دلسرد کنند،
اما حاشا که میدان را خالی کنند.
سالم بر آنان و بر روزی که همراه با امام عزیزشان
بر حسین بن علی علیه السالم وارد می شوند و
چون پروانه گرد تا گرد او می چرخند .سالم بر
آنان؛ روزی که متولد شدند و روزی که می میرند
و روزی که برانگیخته خواهند شد.
آری بسیجی باید اینگونه باشد
هفته بسیج مبارک باد
داود مدرسی یان

آكهي مزايده نوبت دوم
دانشگاه آزاد اسالمي الرستان در نظر دارد كه بشرح ذيل مزايده دوم برگزار نمايد
.1اجاره يك واحد ساختمان دوطبقه (ساختمان علیزاده) با كاربري مسکونی واقع در
روبروی بیمارستان امام رضا(ع) با قیمت پایه16/000/000ریال و مبلغ رهن50/000/000ریال
و با توجه به اینکه منزل مذکور نیاز به تعمیرات اولیه دارد هزینه تعمیر بعهده مستاجر بوده
که از اجاره ماهیانه کسر می گردد(مزايده نوبت دوم)
 .2اجاره  2واحد آپارتمانی 3خوابه با كاربري رفاهی(با امکانات) واقع در روبروی بیمارستان
امام رضا(ع)با قیمت پایه( )11/000/000و مبلغ رهن 50/000/000ریال و با توجه به اینکه منزل
مذکور نیاز به تعمیرات اولیه دارد هزینه تعمیر بعهده مستاجر بوده که از اجاره ماهیانه کسر
می گردد(مزايده نوبت دوم)
پس از درج آگهي تا پايان ساعت اداري 99/09/20جهت اخذ اوراق مزايده از طریق سايت
 www.iaularestan.ac.irبا مراجعه حضوری به دایره حقوقی دانشگاه وکسب اطالع
از شرايط آن با شماره تلفن  52251002 -9داخلي233موبايل 09177821930تماس حاصل
نمايند(.تحویل فیش و پاکت شرکت درمزایده دایره حقوقی دانشگاه می باشد )
ضمنا دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و هزينه چاپ و آگهي بر عهده برنده
مزايده مي باشد
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آشنایی با بازیهای سنتی و محلی

دعای طلب باران
در حدود نود سال قبل

ای ذوجالل منان
بهر حیات حیوان
ای کردگار بی عیب
روزی رسانی از غیب
ای دافع البلیات
ای قبله گاه حاجات
ای خالق خالیق
غیر ازتونیست رازق
خالق آسمانی
بی جا و بی مکانی
ای کردگار عالم
بردرگهت بنالم
ای حاکم حکیمان
ای راحم ضعیفان
بر بی کسان توئی کس
فریاد ما همی رس
ما جمله بی قراریم
غیر از تو کس نداریم
ما جمله بندگانیم
دل خسته ازمکانیم
داریم رو تو سبحان
از بهر لقمه ای نان
ای صاحب امیران
ای مونس اسیران
هم هاتف و عطائی
بر درد ها دوائی

دانای حی سبحان
یارب بده توباران
ای بی نیاز بی عیب
یارب بده توباران
ای غافرالخطیات
یارب بده توباران
قحطی مدار الیق
یارب بده توباران
رزاق انس و جانی
یارب بده تو باران
بارنج و پر ماللم

کالغپر

گوشه ی چادر مادرم را میگرفتم،باهم
میرفتیم مخابرات نبش کوچه ششم،
میگفتند مخابرات! همیشهی خدا هم شلوغ
بود .نوبت میگرفتیم و مینشستیم بعد از چند
دقیقه صدا میزدند و میگفتند خانم فالنی
کابین شمارهی سه .یک اتاقک چوبی نیم در
نیم ،یک تلفن قدیمی و کثیف روی دیوار و
بوی عرق نفر قبلی اما چه ذوقی داشتیم.
تقریبا هر دو روز یک بار میآمدیم تلفن
میزدیم و چند دقیقهای با پدربزرگ و
مادربزرگم حرف میزدیم.
محل ما سیمکشی تلفن نداشت آنها هم که
داشتند وضعشان تقریبا همین بود.
حرف زیاد داشتیم اما مجبور بودیم زود قطع
کنیم ،قطع نمیکردیم خودش قطع میشد
ارتباط ها کم بود ،اما با جان و دل با ذوق و شوق.
حرف ها هیچوقت تکراری نمیشد همه
برای هم وقت داشتند .هیچکس تیک دوم
تلفنش را برنمیداشت که مثال صدایت را

هنوز نشنیده ام!
هیچکس حرف هایش را ادیت نمیکرد.
دوستتدارم هایش را پاک نمیکرد جایش
نقطه بگذارد!
وقتی میگفت دلم برایت تنگ شده ،شک
نداشت که میگفت .صدا را که نمیشد
پاک کرد ،میرسید .گروه هم نداشتیم .اما
هروقت تلفن میزدیم حتما یکی بود که
آنالین باشد و جوابمان را بدهد.
آن روزها یک مخابراتِ نبش کوچهی ششم
بود و یک دنیا عشق که همه را از سیمهای
تلفنش رد میکردیم.
ی که یک
اما امروز یک دنیا وسیلهی ارتباط 
«دلم برایت تنگ شده» از امواجشان رد
نمیشود .اگر هم رد شود ،میشود پاکش
کرد .میترسم در به روز رسانی بعدی
همدیگر را هم بتوانیم پاک کنیم.
مادربزرگ هم که چت بلد نیست...
رضا باقری

یارب بده توباران
ای همدم یتیمان
یارب بده تو باران
فریادرس توئی بس
یارب بده تو باران
مقروض و خوار و زاریم
یارب بده تو باران
محتاج آب و نانیم
یارب بده تو باران
میرند جمله یاران
یارب بده تو باران
ای باعث فقیران
یارب بده تو باران
هم غافل الخطائی
یارب بده تو باران

لطف تو بی شمار است
فضل تو بی حساب است
رحمی  ،که وقت کار است
یارب بده تو باران
یارب بحق میکال
باران بده تو امسال
مارا مکن تو پامال
یارب بده تو باران
یارب بحق احباب
بحق آل و اصحاب
ما از کرم تو دریاب
یارب بده تو باران
یارب بحق خاصان
سختی بما کن آسان
ما را مکن هراسان
یارب بده تو باران
شوهر ز زن گریزان
درناله است و افغان
از غصه اشک ریزان
یارب بده تو باران
مادر ز بچه بیزار
مهجور و زار و افگار
غمگین به کنج دیوار
یارب بده تو باران
ای خالق تبارک
جو رفته در سه چارک
پیش از مه مبارک
یارب بده تو باران
گندم منی سه تا شد
در نرخ کیمیا شد
بر ما چنین جفا شد
یارب بده تو باران
خرما به این گرانی
نیم من به یک قرانی
این هم که گشته فانی
یارب بده تو باران
قحطی چنین که دیده
آیا کسی شنیده
کاه بر دو من رسیده
یارب بده تو باران
غله خلیده در خاک
خشکیده خار و خاشاک
گل کرده دامنش چاک
یارب بده تو باران
حیوان بی زبان است
ناالن و ناتوان است
از گشنگی بی جان است
یارب بده تو باران
چه گاو نر چه ماده
سر بر زمین نهاده
در کوچه ها فتاده
یارب بده تو باران
خرهای بار بر دار
در راهها گرفتار
وا مانده جمله از بار
یارب بده تو باران
یارب بحق جبرئیل
به حرمت اسرافیل
بر عز و جاة عزرائیل
یارب بده تو باران
ای قادر توانگر
از جرم ما تو بگذر
به حرمت پیامبر
یارب بده تو باران
مهر از میان گسسته
درهای خانه بسته
مهمان به در نشسته
یارب بده تو باران
پس چاه
گاو ن ِر ِ
افتاده بر سر راه
از بهر وقه ای کاه
یارب بده تو باران
اوز فارس  -مسعود قاری

وسایل گرمابخش خانه های قدیم
كرسی
كرسی ،چهار پایه بزرگی از چوب است كه
در زیر آن منقلی قرار دارد و لحاف بسیار
بزرگی روی آن می نهند ،معموالً عالوه بر
لحاف ،جاجیم و چادر شب سفید را برای
تزیین كرسی استفاده می كردند كه به
تناسب كوچكی و بزرگی كرسی مجمعه
ای مسی برای قرار دادن چراغ یا سماور
و مثل آن رویش گذاشته و اطرافش را با
پشتی می آراستند.
معموال یك كرسی دم دستی برای اهل
خانواده و یك كرسی برای میهمانان در
اتاق پذیرایی موجود بود كه هنگام بیداری
پاها را در زیرش می گذاشتند و به پشتی
ها تكیه می دادند و موقع خواب متكا
می گذاشتند و می خوابیدند .تشك پای
كرسی كوتاه تر اما پهن تر از تشك خواب
دوخته می شد ،در اندازه ای كه فقط پایه
و پهنای كرسی را اندازه شود.
در آن زمان ها برای گذاشتن كرسی
باید به سعدونحس بودن ساعات توجه
می كردند و همچنین بزرگ خانواده
در آن شب باید با پاكتی شیرینی وارد
خانه بشود .همچنین جای نشستن افراد

در كنار كرسی به نقش شان در خانواده
مربوط می شد .معموالجایگاه بزرگسال
ترین فرد خانواده آن پله ای بود كه
دورترین فاصله را در اتاق داشت.

منقل
منقل كه برای گرم كردن كرسی از آن
استفاده می شد خاكستر الك شده در آن
می ریختند و روی آنكه وسطش بود ،گود
می كردند و خاك زغال را درون آن ریخته
و آتش زغال را باد می زدند تا جایی كه
آتش به خاكستر زغال می رسید و به
صورت مالیم با كفگیر رویش خاكستر می
پوشانیدند و خاكسترهای اطراف را دور
می كردند .منقل را یك ساعتی در فضای
آزاد می گذاشتند تا بوی زغالش از بین
برود ،سپس در زیر كرسی قرار می دادند
و هر چند ساعت یك بار الیه ای از رویش
پس زده و آتش آن را تند می كردند.

شاه ،دزد ،وزیر

این بازی معموال» با  4نفر انجام میشود.
ابتدا تکه های همشکل وکوچکی از کاغذ
تهیه میشود و روی هر کدام بترتیب کلمات
«شاه» « وزیر « « جالد» و «دزد» نوشته
میشود و سپس کاغذها به شکل یکسان
تا میشود تا کسی از داخل آن خبردار
نشود ،سپس هر یک از بازیکنان کاغذی را
برمیدارند ،وقتی همه کاغذها را برداشتند و

كرسی از آن استفاده می كردند.
وجه تسمیه آن به چاله كرسی ،به دلیل
چاله ای بود كه وسط اتاق كنده شده بود
و دورش را گچ كشیده بودند كه آتش
را درست كرده و كرسی را رویش برمی
گرداندند .اصطالح «برمی گرداندند»هم از
آن جهت بود كه موقع آتش كردن الزم
بود تا كرسی را از روی زمین برگردانده كه
دسترسی به چاله كرسی آسان تر شود.
معموالچاله كرسی را خانواده های فقیر
درست می كردند تا پول برای منقل
ندهند و حتی برای غذا درست كردن از
چاله كرسی استفاده می كردند.
هیزم
از دیگر وسیله هایی كه با آن خود را گرم
می كردند ،هیزم بود كه عالوه بر اجاق و
پخت و پز برای گرم كردن آب حمام ها و
پخت نانوایی های تافتونی ،لواشی و مانند
آن مورد استفاده قرار می گرفت.
االغ هایی بودند كه هیزم ها را حمل می
كردند و هیزم شكن ها با تبری كه روی
دوش شان بود به دور كوچه و گذرها می
گشتند و فریاد می كشیدند و هیزم می

یادش وخیر

از سمت خود آگاه شدند( البته غیر از شاه
کسی نامش را فعال» لو نمیدهد) ،شاه رو به
دیگران میگوید(( :وزیر من کیست؟))
آنگاه وزیر هم با نشان دادن کاغذ ،خود را به
شاه معرفی میکند.
آنگاه شاه میگوید ((:دزد را از میان این دو
پیدا کن)).
صحنه حساس بازی اینجاست چون وزیر
باید دزد را از میان دو نفر باقیمانده پیدا
کند.
باالخره وزیر یک نفر را بعنوان دزد معرفی
میکند که دو حالت در پی خواهد داشت.
اگر حدس وزیر درست بود که شاه فرمان
شکنجه ای را به جالد صادر میکند و
جالد هم دزد بخت برگشته را شکنجه
میکند ،اما اگر حدس وزیر اشتباه بود و
جالد را اشتباها» بجای دزد معرفی کرده
بود معموال» جالد بالفاصله پس از حدس
وزیر و معرفی او خواهد گفت ((:چرا به جالد
توهین کردی؟!!))
سپس شاه شکنجه ای را به جالد میگوید تا
جالد وزیر بخت برگشته را تنبیه کند.
شکنجه ها معموال» کمی کودکانه و بعضا»
دردآور بود مثل بشین و پاشو و  ...هر دور
بازی از تقسیم کاغذها تا تنبیه بیشتر
از چند دقیقه طول نمیکشد لذا در نیم
ساعت میتوان بیش از شش یا هفت مرتبه
بازی کرد.

فروختند .هیزم شكنی هم مانند قصاب
های نذری كه پوست و روده و تكه ای از
گوشت عالوه بر اجرت با خود می بردند،
آنان نیز عالوه بر مزد ،بزرگ ترین تكه
هیزم كه از تنه درخت بود ،به نام زیرتبری
اختیار كرده و با خود می بردند.
این وسایل جای کمتری اشغال می کردند
و با گرم کردن تمام فضای خانه ،زندگی را
برای اهل منزل بسیار آسان تر ميکردند
و به این ترتیب کرسی با تمام لذتی که
داشت ،کم کم برچیده شد .لحاف های
بزرگ آن به لحاف های کوچک تر تقسیم
شد و چهارپایه و میز کرسی به استفاده
دیگری رسید یا فروخته شد و خالصه آثار
وجود کرسی از خانه ها رخت بربست.
در همان زمان که کرسی برای خود رونقی
داشت ،برخی از مردم از بخاری های
هیزمی نیز استفاده می کردند بخاری
های حلبی که محتوای سوخت آن را
هیزم و شاخ و برگ های درختان تشکیل
می داد .این بخاری با آن گرمای مطبوع و
دلنشین خود یک مشکل اساسی داشت و
این که با تمام شدن سوخت یکباره فضای
اتاق سرد می شد.

کشورهای برتر دنیا قرار گرفته است ،در
ایران بیش از  30هزار جاذبه گردشگری،
طبیعی و فرهنگی وجود دارد.
ایران دارای اقلیم های بسیار متنوع آب و
هوایی است و به عنوان یکی از امن ترین
مقصدهای گردشگری شناخته و معرفی
شده است.
همچنین ایران ،مقام نخست جهان در
میان کشورهای جهان از نظر تعداد
شهرهای جهانی صنایع دستی را دارا
می باشد.
 -2کاروانسرای شاه عباسی جاده
الر-گراش یکی از بناهای تاریخی
شهرستان الرستان است.این کاروانسرا
جزء یکی ازکاروانسراهای سنگی ایران
بوده و در جاده الر -گراش قرار گرفته
است كه در سال  2831و باشمارهی
 20501در فهرست آثار ملی ایران به
ثبت رسیده است.بنا دارای پالنی متفرقه
به شکل مستطیل است  .کاروانسرای شاه
عباسی الر-گراش از نوع کاروانسراهای
با پالنی متفرقه ساخته شده است و
از لحاظ ویژگی معماری ،خصوصیات
تزیینی ،مصالح و ابعاد برگرفته از عواملی
چون از یک سو شرایط منطقه و مکان
و از سوی دیگر قرار گرفتن در مسیر
تجاری شیراز -بندر عباس می باشد.

شاگرد اِدِ ه اتوبوس  40نفر َو َیک پارچ قرمز
اَت ِ
ایسکی اَ ْم مریض
ِک یک لیوان آو َشدا ْ
نابوئِس!

ضرب المثل الری

صافی َاس َم ُگت ِچل َکلَکی
ش َ
 دیگ َش دیگ ُگت روت سیا
 هرچه سنگه ُم ِن پَی لنگهِواج ِ
ست
 دیوا ِر کوتاتَر از اما اُش ن ُ گربه که پشت خو اَبَل نا ِزنفش
 یک ریگی شَ َک ِ گ َِر َچی كِه ِد َگه َچشُ ش چه بووبـل نابو
 موشْ ک شَ خون َه اُچو ُد ُمش َ ُدزی که از ُدز ب ُِد ِز شاه د ِزهصل
 پول شَ َبن ِد جو َو ِش ُ اؤشو اُر َمی لَشتِه
 َچ ِ َچشُ م او ن َواخوی حلوای تَنتَنانی تا ن َخوری ن َدانی َوقتی گوشت نی ُچ ُغ َندرساال ِر کوزه َگر او شَ ز ب ُ َکله کچل ا َگه چی شَ فَهمی سِ ِر َک َچلیش ب ِه شَ واکه -چی اُشنی هاتو هوتُش خیلیه

معنی ضرب المثل
« شیر تو شیر شدن»
و کاربردهای آن

یکی از معروف ترین ضرب المثل درباره حیوانات
«شیر تو شیر شدن» است .در فرهنگ فارسی معین
اصطالح شیر تو شیر ،هرج و مرج و بلبشو معنا شده
است .اینکه ریشه این ضرب المثل از کجا آمده و
چرا در میان حیوانات شیر تو شیر؟ و نه هیچ حیوان
دیگری! دقیقا مشخص نیست .فرضیه ما این است :از
آنجا که سلطان جنگل فقط باید یکی باشد با دو تا
شدن سلطان ها اوضاع به هم میریزد و شیر تو شیر
میشود! سعدی هم در گلستان گفته  :ده درویش
در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.
معنی و کاربرد ضرب المثل شیر تو شیر شدن
شیر تو شیر شدن یعنی بی نظمی و بی قانونی در
کارها ،هرج و مرج شدن.
در موقعیتی که کارهایی متفاوت را به طور همزمان
انجام میدهند و دقت کم میشود ،هیچ کدام از آن
ها به درستی انجام نشده و همه چیز به هم می ریزد.
در این شرایط میگویند شیر تو شیر شده.
همچنین زمانی که بی نظمی و بی قانونی باعث به
هم ریختگی یک کار ،یک تجمع ،بازی و  ...بشود این
ضرب المثل را به کار میبرند.
به طور کلی ،وقتی اوضاع و شرایط از حالت عادی
خارج میشود میگویند اوضاع شیر تو شیر شده!

طرز تهيه حلوای نبات

(حلوا سیاه یا حلوا کاسه ای)

چاله كرسی
بعد از منقل ،از وسیله ای به نام چاله
كرسی استفاده می كردند كه ساخته شده
از حلبی یا آهن ورق یا مفرق به اشكال
گرد و هشت ترك بود كه برای گرم كردن

دو اثر «کاروانسرای شاه عباسی» در الرستان

دو اثر از کاروانسرای شاه عباسی در استان
فارس و شهرستان الرستان واقع شده است.
آدرس کاروانسراهای شاه عباسی در
الرستان :
 -1فارس ،الرستان ،شهرستان الرستان،
بخش مرکزی ،دهستان حومه ،جنوب
روستای هرمود مهر خوی
 -2فارس ،الرستان ،شهرستان الرستان،
بخش مرکزی -جاده الر -گراش
 -1کاروانسرای شاه عباسی یکی از آثار
ملی ثبت شده ایران در الرستان است که
قدمت آن مربوط به قرون متاخر اسالمی
می باشد و در تاریخ  1387/۰۶/18به
شماره ثبت  23463در مجموعه آثار
تاریخی ایران ثبت شده است .نشانی این
اثر ملی ثبت شده الرستان شهرستان
الرستان ،بخش مرکزی ،دهستان حومه،
جنوب روستای هرمود مهر خوی می باشد.
استان فارس دارای جاذبه های
گردشگری ،باستانی و طبیعی بسیاری
است که کاروانسرای شاه عباسی
شهرستان الرستان یکی از آثار تاریخی
و دیدنی این استان می باشد.
سرزمین ایران جزء چند کشور اول
جهان با بیشترین پیشینه تاریخ و تمدن
در بین تمام کشورهای جهان و از نظر
تعداد میراث ثبت شده جهانی در بین

در این بازی یک نفر که اصطالحا اوستا
نامیده میشود با نام بردن اسم حیوانات
و گاهی وقتها اشیا و یا آدمها ،مهارت
کودکان در زمینه تشخیص پرندگان از سایر
موجودات را تقویت میکند.
به این ترتیب که بچهها به صورت حلقهای
گرد هم میآیند و انگشت اشاره خود را
در مرکز دایره قرار میدهند و با شنیدن
نام پرنده دست خود را به نشانه پرواز بلند
میکنند و کسی که اشتباها در موردی
غیر از پرندگان دست خود را بلند کند
بازندهاست و از حلقه مسابقه خارج میشود
و این روند تا باقی ماندن یک نفر ادامه پیدا
میکند .لطافت این بازی به اجرای سریع و
ابراز هیجان کودکان میباشد.
***

حه
ف
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ترانه های محلی در جشن های عروسی

 )21اَما اِنکِ ه ُادام ِچ َقدَ َخش اِ َّسم
اَما ُس ُ
رخ َسفید اَ َگ ِل َیک اِ َّسم
Amā enke odām čeqada xaš
essam
Ama sorxo safid a gale yak
essam

فارسی :ما اینجا نشسته ایم و خوشحالیم،
و ما سرخ و سفید پوست ها باهم هستیم.
تا َکباب نِخو َرم وا

ناچم ِ
ناچم
ک َ
َ )22
ناچم
َ
خون َ
Nāčam ke nāčam tā kabāb
nexoram vā xuna nāčam

فارسی  :نمی رویم که نمی رویم ،تا کباب
نخوریم از اینجا نمی رویم.

ک شادِ شادَ بو اَر ِ
 )23اَر ِ
ک نِشادِ کور بوبو
َ
َ
َ
اَر ِ
ش بینا بوبو
ک بَدِ ِن اما شدِ ل بو از َچ ِ
ar ke nešāde kur abu arke šāde
šād abubu
Arke badene amā šādelbu az
čase bina bubu

فارسی :هرکس شاد است شادتر شود و
هرکس شاد نیست کور شود ،و هر کسی
که بدی ما به دل داشته باشد ،چشم
بینایش را از دست بدهد.

()3

سیصد َت ُگیم اَ دَ ِر ُخنَی ُجفتی
َ )24صد َت ُگیم َ
َم ُچ
ت رو اَدَ یم اَ َج ِ
اَ َرمی َ
نگ دادَ ی شو َم ُچ
Sad tagoym sisad tagoym a
adare xonay jofti mačo
Arami ta ru adaym a jange
dādāy šu mačo

فارسی  :صد بار و سیصد بار به تو می
گویم که در خانه جفتی نروی ا َ َرمی(نوع
پارچه) رویت می کشم تا با خواهر شوهر
دعوا نکنی.
ا ِ
ِنک نی اَیش

نابوک نابو رودُ م اَ
ِ
)25
َم َو نابو
Nābu ke nābu rudom a enke ni
ayš mava nābu

فارسی :اینگونه نمی شود .چون فرزندم ایجا
نیست عروسی به من خوش نمی گذرد.

َ )26ش ِل ب َ
ِرک اَ گِ ِل دوشت اَ ُکنَم
نَخودِ زِندَ اَ َپی گوشت اَ ُکنَم
šale berka a gele dušt akonam
Naxode zenda a pay gušt
akonam

فارسی  :گل برکه (آب انبار) را با کاه گل
اندود می کنیم و با نخود نپخته خورشت
درست می کنیم.

مواد الزم
آرد گندم ٩پیمانه
شکر  ٨پیمانه
روغن مایع  ۵الی ۶پیمانه
آب  ۶پیمانه
گالب در صورت دلخواه کمی
(بجای شکر از نبات هم ميتوانيد استفاده کنید
که ۵۵٠الی  ۶٠٠گرم نبات الزم است )
طرز تهیه:
ابتدا شکر را با آب مخلوط کرده و روی حرارت
می گذاریم تا شکر کامال در آب حل گردد و اجازه
میدهیم کمی بجوشد تا کمي غلیظ شود .سپس
شعله را خاموش کرده و شیره را کنار بگذارید تا
کمی سرد شود .
سپس روغن را در قابلمه یا حلوا پزی ریخته و شعله
را روشن می کنیم و آرد را کم کم اضافه کرده و
مرتب هم می زنیم تا آرد تفت بخورد و بو داده شود
وبوی خامی آرد گرفته شود تا زمانیکه کامال به رنگ
قهوه ای روشن در آید.
سپس شعله را کم کرده و شیره را به آرامی به آن
اضافه کرده و هم می زنیم تا یک دست شود کمی
که قل زد شعله را خاموش میکنیم و در ظرف مورد
نظر ریخته و با نان به عنوان یك صبحانه یا عصرانه
استفاده ميكنيم.

ص
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اغلب ما در خانههای خود اشتباهاتی را در
دکوراسیون انجام میدهیم که خانه کوچک
نظر
به
میرسد .جالب
است بدانید
د کو ر ا سیو ن
خانه در روحیه
و خلق و خوی
ما اثر مستقیم
میگذ ا ر د .
زنان به علت
ریزبینی بیشتر
این موضوع
را بهتر درک
میکنند .اگر خانه بهمریخته باشد ما هم
حالی سرگردان و بهمریخته خواهیم داشت.
حال تصور کنید بیش از حد نیاز در فضای
خانه وسایل دارید ،این هم نوعی بهمریختگی
و نامرتبی در ذهن ما ایجاد میکند؛
 .۱استفاده بیش از حد تابلو
استفاده از تابلوها از دیرباز در دکوراسیونهای
خانه جا باز کردهاند؛ اما باید به نکاتی در
اینباره دقت کنیم؛ اول ،سایز و دوم ،ترکیب
رنگی .سایز تابلو در کوچک کردن دیوارها
اثر زیادی دارد .سایزها متوسط و کوچک را
برای خانه انتخاب کنید .اکثر تابلوهای بزرگ

ک نشان میدهد
چند اشتباه رایج در دکوراسیون که خانه را کوچ 

برای دیوارهای
تاالرهای بزرگ
است .رنگ آن
نیز باید با وسایل
خانه و رنگ دیوار
متناسب باشد.
سعی کنید تابلو،
از مشتقات رنگی
باشد که بیشتر در
خانه دارید .برای
مثال اگر مبل
شما زرشکی است
تابلو میتواند رنگهای خنثی و مشتقات زرد و
قرمز را داشته باشد.

قابل قبول است؛ ولی گاهی ما میزها و بوفه را پر
از این وسایل میکنیم که دید قشنگی ندارند و
حس نامرتب بودن خانه را به مغز میدهند .بهتر
است تنها سه یا چهارتا از آنها را در خانه نگه
داریم .آن هم به طور مرتب و در جای مناسب.
اگر گلدانهای ریز زیادی دارید برایشان در کنار
پنجره یا حیاط ،جای مناسبی را تعیین کنید
که در خانه شلوغی ایجاد نکنند.
 .۴رنگ دیوارها
رنگ دیوارها نباید کامال سفید یا تیره باشند.

اگر در اتاقی میخواهید رنگ تیره بزنید بهتر
است یکی از دیوارها را برای این رنگ انتخاب
کنید .رنگهای تیره اگر در چهار طرف باشند
اتاق یا سالن را کوچک میکنند .از طرفی دیگر
هم رنگ سفید اگر با وسایل خانه متناسب
نباشد خط دید را منقطع میکند و همان اثر
رنگهای تیره را دارد .پس اگر لوازم خانهتان
کرم و قهوهای است رنگ دیوار میتواند سفید یا
کرم روشن باشد ولی اگر مبلمان خانه آبی است
بهتر است رنگ دیوارها را هم متناسب با آنها
تغییر دهید .میتوانید از رنگهای خنثی مانند

 .۲مبلمان را پشت به پنجره نچینید
یکی از اشتباهاتی که ما انجام میدهیم همین
زاوی ه غلط برای چیدن مبلهاست .بهتر است
مبلمان را رو به پنجره بگذاریم .در این صورت
نور و دید وسیعتری داریم که خانه را در
نظرمان محدود و کوچک نمیکند.

ادویه های مجاز و ممنوع
در حاملگی
ادویه های مجاز و غیرمجاز در بارداری
مصرف برخی از ادویه ها در دوران بارداری برای سالمت
جنین و مادر مفید و برخی هم مضر هستند.
ادویه هایی که مصرف آن ها در دوران بارداری مجاز است
 .1زردچوبه:

مصرف زردچوبه در دوران بارداری می تواند بسیار
مفید باشد زیرا ارزش مواد مغذی آن به عنوان یک
داروی ضد درد و مفید برای پوست شناخته شده
است .زردچوبه حاوی مواد طبیعی سم زدا بوده و
کبد را از آسیب های مصرف الکل ،مواد شیمیایی و
برخی از دارو ها محافظت می کند.
همچنین به کاهش استرس اکسیداتیو ( استرس
اکسیداتیو باعث ضعف سیستم ایمنی بدن و در نتیجه
انواع بیماری ها مثل سرطان می شود ) کمک می کند.
حداکثر مقدار مجاز روزانه زردچوبه  8گرم می باشد.
 .2پیازچه:

پیازچه تازه منبع غنی و طبیعی از فوالت است .یک
زن باردار برای رشد مغز جنین  ،تقسیم سلولی و
سنتز  DNAبه اسید فولیک نیاز دارد .سطح کافی
فوالت در رژیم غذایی می تواند از نقایص لوله عصبی
در نوزاد جلوگیری کند.
 .3زنجبیل:

مصرف زنجبیل در بارداری بدون خطر بوده و یک
داروی خانگی مناسب برای درمان ویار ،تهوع و استفراغ
در دوران بارداری محسوب می شود .زنان مبتال به ویار
می توانند روزانه یک گرم زنجبیل را به مدت چهار روز
متوالی برای تسکین فوری مصرف کنند.
 .4فلفل سیاه:

فلفل سیاه برای زنان باردار مفید است زیرا یک منبع
غنی از کروم بوده که برای یک زن باردار مورد نیاز
می باشد .سطح پایینی از کروم می تواند سطح قند
خون و کلسترول را افزایش داده و منجر به بیماری
دیابت یا بیماری قلبی شود.
بر اساس مطالعات ،زنانی که به دیابت بارداری مبتال
هستند چنان چه رژیم غذایی منظمی از کروم داشته
باشند قند خون آنان کاهش میابد .توصیه می شود
روزانه  30گرم از فلفل سیاه مصرف شود.
 .5هل:

هل برای ویار و حالت تهوع بارداری مناسب است و
می توان از عطر آن در چای نیز بهره برد.
ادویه هایی که مصرف آن ها در دوران بارداری
غیرمجاز است
 .1شنبلیله:

دانه شنبلیله اثر محرکی بر رحم دارد .بنابراین
برای زنان باردار توصیه نمی شود .همچنین مصرف
خوراکی آن می تواند باعث التهاب ،نفخ و اسهال شده
و مصرف یک دوز اضافه از شنبلیله می تواند سبب
تضعیف رشد جنین شود.
 .2آنغوزه:

مصرف این ادویه در بارداری خطرناک است زیرا
ممکن است باعث سقط جنین شود .از این ادویه
به عنوان دارویی ضد بارداری استفاده شده و سبب
خونریزی خواهد شد.
 .3سیر:

مصرف سیر در بارداری توصیه نمی شود زیرا حاوی
مقادیر زیادی از مواد سمی است که برای یک زن باردار
ممنوع است .همچنین اگر سیر به مقدار زیاد مصرف
شود باعث سوزش سر دل و خونریزی خواهد شد.
 .4گلپر:

گلپر ادویه ای است که باعث رقیق شدن خون می
شود و از این رو مصرف آن در دوران بارداری توصیه
نمی شود.
 .5نعنا فلفلی:

چای نعنا فلفلی سبب شل شدن رحم شده و می
تواند باعث سقط جنین شود .همچنین استفاده از
روغن نعناع فلفلی می تواند باعث قاعدگی شود
بنابراین استفاده از نعناع فلفلی در طول بارداری در
هر شکلی ممکن است خطرآفرین باشد.
منبع  :نمناک

 .1استفاده از سرکه سیب
سرکه سیب مانند سرک ه های دیگر خاصیت
ضدعفونی کنندگی دارد و باعث از بین
رفتن باکتری ها و ویروس ها میشود.
سوکسینیک اسید موجود در سرکه سیب،
باعث از بین رفتن تورم و التهاب ناشی از
فعالیت باکتری ( )P. acnesمیشود.
الکتیک اسید موجود در سرکه سیب ،باعث
بهبود اسکارها و جای آکنه در پوست میشود.
همچنین سرکه سیب در خشک شدن
چربی اضافه ای که در پوست ایجاد شده
و آکنه را ایجاد میکند ،موثر خواهد بود.
طرز استفاده:
پوست خود را از هر گونه آلودگی پاک کنید
و به خوبی بشویید .با نسبت  1به  3سرکه را
با آب مخلوط کنید ( ۳پیمانه آب به ازای هر
پیمانه سرکهی سیب) و در صورتی که پوست
حساسی دارید مقدار آب را بیشتر کنید.
پنبهای را به محلول سرکه سیب و ّآب
آغشته کرده و آن را روی آکنه ها بمالید5 .
الی  20ثانیه صبر کنید و سپس صورت خود
را با آب شسته و خشک کنید .این عمل را
روزی  1تا  2بار به نسبت جنس پوست خود
تکرار کنید.
نکته :مصرف سرکه سیب ممکن است باعث
تحریک پوستتان شود .بنابراین همیشه از
مقدار کمی سرکه سیب استفاده کنید و آن
آثار منفی شوینده های شیمیایی پوست و
مو ،که بتدریج بر بدن آشکار می شوند ،انسان
را به بهره مندی از گیاهان جهت استحمام
سوق می دهد .استفاده از شوینده های
طبیعی بهترین راه برای جلوگیری از اثرات
سوء این مواد شیمیایی بر روی بدن است.
استفاده از سدر برای شستشو
شستشو با پودر این گیاه به ویژه برای افرادی
که پوست و موی چرب دارند توصیه می شود
این ترکیب اثرات ضد عفونی کنندگی و پاک
کنندگی قوی دارد.
گیاه ختمی شوینده طبیعی
قسمت های مختلف این گیاه برای شستشو
مناسب است این گیاه در کنار آب لعاب
ایجاد می کند که باعث رفع خشکی و
شکنندگی پوست و مو می گرد و تأثیر پاک
کنندگی مناسبی نیز دارد و در بسیاری
موارد استفاده از سدر و ختمی کنار هم
توصیه شده است.
سفید آب پاک کننده پوست
استفاده از آن به شرط بهداشتی بودن در
مواردی توصیه شده و باعث باز شدن منافذ
پوستی و پاک شدن چرک می گردد اما نباید
بطور مداوم یا برای مناطق ظریفی مثل پوست
صورت مورد استفاده قرار گیرد چرا که باعث
تحریک و از بین رفتن چربی طبیعی پوست

 .۵استفاده
چراغ
از
خو ا بها ی
زمینی
یکی از مدهایی
برای
که
د کو ر ا سیو ن
می بینیم ،
استفاده از چراغ
خوابهای زمینی برای اتاقهای پذیرایی است.
اشکال در میزان نور دهی یا کممصرف بودن این
المپها نیست؛ بلکه در زاویه نزدیکی آنهاست.
همین ولتاژ المپ را در سقف یا باالی دیوار
نصب کنید و در مواقعی که نیاز به نور زیادی
ندارید از آن استفاده کنید.
 .۶پرده نزدن پنجرهها
کاور نکردن پنجره بیشترین میزان دید را از
بیرون به شما میدهد؛ اما اشکالی که دارد
این است که خانه را در مقایسه با آن منظره
کوچکتر میبینید از طرفی هم پردهی پنجره

 .۳داشتن وسایل تزئینی کوچک
وسایل تزئیتی در خانه به حد متناسب و کم،
یکی از گسترد ه ترین بیماریهای پوستی
آکنه نام دارد .علت به وجود آمدن لکهها
و جوشها ،به ویژه در صورت ،شانه ،پشت،
گردن ،قفسه سینه ،آکنه است.
انواع مختلفی از آکنه وجود دارد اما شایع
ترین آن ها به شکل نقاطی سر سفید و
سرسیاه یا نقاط بزرگتر مانند کیست و
برآمدگی میباشد .آکنه خطرناک نیست،
اما ممکن است باعث ایجاد زخمهایی روی
پوست شما شود.
عالئم آکنه معموال در دوران بلوغ ظاهر
میشوند و معموال اکثر نوجوانان این عالئم
را تا اواسط دهه بیست زندگیشان تجربه
میکنند .با این وجود ،در بعضی افراد ممکن
است با توجه به هورمونهای بدنشان برای
مدت طوالنی این پروسه ادامه یابد.
زنان نسبت به مردان آکنه را به صورت
خفیف تا متوسط تا نهایتا  30سالگی تجربه
میکنند .شایان ذکر است که اگر پوست شما
تمایل به چرب شدن داشته باشد ،ممکن
است بیشتر در معرض این بیماری باشید.

طوسی استفاده
کنید.

راهکارهای طالیی برای رفع آکنه در منزل

را با آب رقیق کنید.
 .2ماسک عسل و دارچین
عسل و دارچین منابع سرشار از آنت 
ی
اکسیدان هستند و مطالعات نشان میدهند.
استفاده از آنتیاکسیدانها حتی موثرتر از
استفاده از رتینول و بنزوئیل پراکسید که
خاصیت ضد میکروبی دارند ،هستند.
هم چنین عسل و دارچین باعث از بین
رفتن باکتریهای سطح پوست شده و باعث
درمان التهاب ناشی آکنه و جوش از سطح
پوست می شود.
طرز استفاده:
صورت تان را با آب شسته و خشک کنید.
دو قاشق غذاخوری عسل و یک قاشق چای
خوری دارچین را با هم مخلوط کنید و
هم بزنید تا کامال مخلوط شوند و خمیر

یکدستی به وجود آید.
میتوانید این ماسک را به کل صورتتان
بزنید یا فقط روی نقاط مورد نظر بمالید.
 10تا  ۱۵دقیقه صبر کنید ،بعد ماسک را
کامال از صورتتان بشویید و با دستمال
پوستتان را خشک کنید.
 .3روغن درخت چای
روغن درخت چای ،حاوی مواد آنتیباکتریال
و ضدالتهابی پوست است که باعث از بین
رفتن باکتری ایجاد کننده آکنه پوستی
میشود .همچنین این ماده بدلیل خاصیت
ضد التهابی اش باعث کاهش ورم ناشی
از آکنههای پوستی و قرمزی آنها در افراد
مبتال به آکنه خفیف تا متوسط میشود.
در صورت مقایسه اثر داروهای شیمیایی با
روغن درخت چای می توان گفت که اثر

شوینده های طبیعی پوست و مو در طب ایرانی
شده و آن را حساس و شکننده می نمایند.
گِ ل سرشور مفید برای تقویت موها
برای شستشو و تقویت موهای چرب بکار
می رود ولی نباید مدت طوالنی روی سر
بماند در زمان شستشو نیز باید به آرامی
و بدون کشیده شدن موها و با ریزش آب
مالیم شسته شود می توان این گل را با
لعاب حاصل از کتیرا یا ختمی همراه کرد.
بهترین روش آن است که مقدار مناسب از
ترکیب پودر شده را چندین ساعت در آب
جوش خیسانده و از آب کام ً
ال صاف شده آن
بجای شامپو استفاده کرد.

از منظر طب سنتی ،گل سرشور تقویت
کننده ،بلند کننده و ترمیمکننده موهاست
و با استفاده از این شوینده گیاهی معموالً
چربیها کامال پاک میشوند .البته میتوان
بعد از آن ،از شامپو هم استفاده کرد.
معرفی یک شامپوی طبیعی
سدر (۳۰۰گرم) ،مورد (۱۵۰گرم) ،حنا
بی رنگ (۲۵گرم) ،کمی روغن زیتون۱ ،
استکان آب کرفس ۲ ،قاشق غذاخوری
سرکه را مخلوط و با آب و یا عرق شاهتره
بصورت رقیق در آورید .مخلوط فوق
بعنوان شوینده  ۱۵الی  ۲۰دقیقه روی سر

استفاده از روغن درخت چای در مدت
زمان بیشتری بروز پیدا می کند .بنابراین
درهنگام استفاده از آن به جای داروهای
شیمیایی ،الزم است صبور باشید.
طرز استفاده:
صورتتان را بشویید و با یک حولهی نرم
خشک کنید .روغن درخت چای و آب را
با نسبت  1به  9مخلوط کنید .پد پنبهای
یا پارچهی نرمی را در محلول خیس کنید
و به آرامی روی آکنههای صورتتان بمالید.
این عمل را روزی یک تا دو بار تا رسیدن به
پوستی شفاف ادامه دهید.
 .4چای سبز
چای سبز دارای آنتیاکسیدانهای فراوانی
است که نوشیدن آن هم به سالمتی کمک
خواهد کرد .دو ماده فالونوئیدها و تاننها
در چای سبز به مبارزه با باکتری کمک
میکنند و التهاب ناشی از آکنه را کاهش
میدهند.
آنتیاکسیدانی به نام اپیگالوکاتکین ۳
گاالت یا به طور مخفف ( )EGCGدر چای
سبز وجود دارد که این ماده ساخت چربی
پوست ،التهاب و رشد باکتریها را در
پوستهای مستعد جوش کاهش میدهد.
طرز استفاده:
صورتتان را بشویید و سپس خشک
کنید .چای سبز را به مدت  3تا  4دقیقه
بجوشانید .اجازه دهید تا چای خنک شود و
برگ-های چای را بیرون بکشید .می توانید
مایع را روی صورتتان اسپری کنید یا یک
پد پنبهای یا پارچهی نرمی را در محلول
خیس کنید و به آرامی روی صورتتان
بمالید.
اجازه دهید تا محلول روی پوستتان خشک
شود و سپس صورت خود را بشویید.
 .5آلوئهورا
ژل حاصل از این گیاه با خاصیت آنتی
باکتریالی و ضد التهابی اش ،در لوسیونها،
کرمها ،پمادها و صابون ها استفاده میشود.
این ماده آبرسان بسیار قوی بوده و استفاده
از آن به خصوص برای کسانی که پوست
های خشکی دارند ،توصیه میشود.
همچنین شامل سالسیلیک اسید و سولفور است
که هر دو در درمان آکنه پوستی موثر هستند.
طرز استفاده:
ژل درون گیاه را با قاشق تخلیه کنید .یک
تا دو بار در روز روی پوست تمیز بمالید.
منبع  :دلگرم

و بدن بماند .سپس شسته شود.
شستن سر با ترکیب صابون شغاری +
خاکستر چوب  +آب نارنج بجای شامپو
برای موهای چرب
آبزن ،فواید و ترکیب
آبزن از ترکیبات گیاهی شامل نیم کیلو
سدر ۳۵۰ ،تا  ۴۵۰گرم مورد و  ۵۰تا ۱۵۰
گرم حنا تهیه می شود.
کافی است مواد مذکور را با هم مخلوط و
هنگام استحمام حدود یک لیوان از آن را
همراه با سرکه یا آبلیمو و کمی آب و دو
سه قاشق روغن زیتون یا کنجد مخلوط و
بدن را با آن تا حدود نیم ساعت بشویید.
افزودن صد گرم اسفرزه به این ترکیبات
جهت نرمتر شدن پوست بدن مناسب است.
عالوه بر این اضافه کردن زرده تخم مرغ و
یا ژل طبیعی کتیرا را هم می توان جهت
لطافت بیشتر پوست به کار برد.
آبزن با وجود آنکه روی پوست به کار
می رود ،پاک کننده کبد است ،قلب را
صفا میدهد ،حافظه را تقویت و پوست را
ضدعفونی و لطیف میکند.
همچنین گرمای بدن را به سمت پوست
میراند تا جریان هوای خنک و فرحبخش
میان احشاء داخلی بدن و بیرون برقرار گردد.
منبع  :طبایع

حه
ف
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به معنای امنیت ذهنی در خانه است .اگر شما
حس کنید کسی در دور دستها هم به شما
نگاه میکند
حس خوبی
نخواهید داشت.
پنجر ه ها ی
نیز
رفلکس
در شب کامال
داخل خانه را
نشان میدهند.
اگر میخواهید
نور پنجره را
در خانه داشته
بهتر
باشید
است از جنس
پردههای نازک و رنگ روشن استفاده کنید.
ش یا کفپوش متناقض
 .۷استفاده از فر 
استفاده از فرش یا کفپوشهای ضد رنگ
یکدیگر ،باعث دید منقطع میشوند که باز هم
باعث کوچک به نظر رسیدن خانه میشود .سعی
کنید فرشها یا کفپوشها یکدست و یکرنگ
باشند .فرقی نمیکند خان ه شما  ۴۰متر است
یا  ۱۴۰متر ،به هر حال با این اشتباهات رایج،
خانه را از آنچه هست کوچکتر میبینید .به
عالوه اینکه تغییر در دکوراسیونخانه به ایجاد
حس تازگی کمک میکند.

مضرات چيپس براي كودك

وقتی سيب زمينی را بصورت پخته از آتش بيرون می
آوريد ظرف يک ساعت در معده هضم خواهد شد.
سيب زمينی آب پز ظرف  2ساعت هضم ميشود و
سيب زميني سرخ کرده ظرف12ساعت نصفش هضم
و نصفش از طريق روده خارج خواهد شد.
پدر و مادرانی که به بچه چيپس ميدهند و شب
كودك موقع خواب بايد صد بار اين پهلو و آن پهلو
شود تا در آخر ،سم حاصل از اين چيپس جذب
بدنش شود.

پنج پیشنهاد برای
تغییر سریع آشپزخانه

 .1وسایل آشپزخانه را براق کنید.
سطوح استیل و کروم را به کمک براق کننده های
شیمیایی ،تمیز کرده و آن ها را برق بیندازید .لوازمی
مثل سینک ظرفشویی ،اجاق گاز استیل ،رویه ی
استیل کابینت ها ،یخچال و ماشین لباسشویی با
بدنه ی استیل ،همه شامل همین قاعده هستند .از
آن جا که سطوح فلزی نور را بازتاب می دهند و
کوچک ترین لکه را نمایان می سازند  ،الزم است
همواره تمیز و براق باشند.
 .2شیرآالت قدیمی را نو کنید.
معموالً شیرهای آب به دلیل جذب سریع آهک،
خیلی زود کدر می شوند .شما می توانید یک تکه
پارچه را با سرکه سفید نم دار کرده ،توسط آن لکه
ها را برطرف کنید؛ بدین ترتیب که این پارچه را
در باالی شیر آب با نوار چسب یا نخ ضخیم محکم
ببندید و بعد با یک کیسه ی نایلونی آن را بپوشانید.
اجازه دهید شیر آب در حدود سه الی چهار ساعت
به همین صورت باقی بماند .پس از این مدت خواهید
دید که شیر آب به راحتی جدید و براق می شود.
 .3کاشی های آشپزخانه را تمیز کنید.
به وسیله ی تمیز کننده های قوی کاشی ها را
بسایید ،به ویژه در اطراف لگن ظرفشویی که لکه
های چای و قهوه بر کاشی ها نمود پیدا می کند.
امروزه افشانه های مختلفی در بازار هست که برای
تمیز کردن کاشی ها بسیار مناسب اند.
 .4از محصوالت پاک کننده ی جدید کمک
بگیرید.
محصوالت تمیز کننده ی قدیمی مثل جوهر نمک
که به طور معمول استفاده می شوند ،بوی نامطبوعی
دارند که باعث ایجاد حساسیت و ناراحتی می گردند.
از مواد شوینده و لکه برهای جدید موجود در بازار
استفاده کنید تا بهتر و سریع تر نتیجه بگیرید.
 .5در آشپزخانه گل طبیعی قرار دهید.
یک گلدان زیبا متناسب با رنگ وسایل آشپزخانه
انتخاب کنید و یک دسته از گل های طبیعی و
خوش بو در آن بگذارید .با این عمل به سادگی
فضای خانه را دوستانه می کنید و به آشپزخانه ی
خود طراوت و نشاط می آورید.

6
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درمان جوش کمر
با انواع روش های طبیعی و تغذیه مناسب
جوش کمر اصال چیز خوشایندی نیست و
گاهی اوقات بخصوص بسیار آزار دهنده است.
کرمها و پاک کنندهها معموال بهترین انتخاب
ب رای درمان هستند اما شماری از درمانهای
طبیعی و ترفندهای ساده نیز هستند که
م یتواند به رفع جوش کمر کمک کند.

اگر به خوردن شیرینی اعتیاد دارید بخوانید

()1

 .9ابتدا هوس خود را رفع کنيد

اگر میل به مصرف خوراکی های شیرین مانند
شکالت یا بستنی دارید ،فقط کمی از آن را
بخورید .تالش ب رای ارضای بیشتر و محدود
کردن غذاهای سالم ،اغلب منجر به پرخوری
می شود.

اتمام ورزش فورا دوش بگیرید .همچنین باید
لباسهای عرقدار خود را بین تمرینات بشویید
و دفعه بعد از یک لباس تمیز استفاده کنید.

 .10عادت خود را ترک کنید

غذاهای با شاخص گلیسمی پایین

علتهای جوش کمر

همانند سایر انواع آکنه ،آکنه کمر موقعی
رخ م یدهد که فولیکولهای مو در زیر پوست
مسدود م یشوند .تولید بیش از اندازه چ ربی،
تجمع باکتریها و التهاب غدههای تولید کننده
چ ربی همگی م یتوانند در بروز جوش کمر
نقش داشته باشند .و از آنجایی که حفرههای
روی کمر به می زان زیادی بزرگتر از حفرههای
صورت است ،آنها ممکن است راحتتر و
سریعتر جایگاهی ب رای جوشهای کمر باشند.

بعضی از علل شایع جوش کمر به قرار زیر هستند:

ژنتیک :مشکالت آکنه در خانواده شما موروثی
است.
داروها :آکنه یکی از عوارض جانبی بعضی از
داروها همانند بعضی از داروهای افسردگی
است.
هورمونها :تغیی رات هورمونی در سنین
نوجوانی معموال علت آکنه است .اما ب رای زنان
پس از بلوغ ،جوشهای بدن م یتواند با تغیی رات
هورمونی که در طول پریودی و بارداری رخ
م یدهد ،بوجود آید.
عرق کردن :عرق کردن بخصوص در صورتی
که لباس تنگ بپوشید م یتواند موجب بدتر
شدن آکنه کمر شود.
استرس :استرس علت مستقیم آن نیست اما
م یتواند یکی از عوامل م ربوط به آن باشد.
بعضی از تحقیقات نشان م یدهد که غذاهایی
که م یخورید ممکن است به آکنه م ربوط
باشد .با توجه به نظر انجمن درماتولوژی
آمریکا ،بعضی از شواهد نشان م یدهد که
ک ربوهیدراتهای خاصی (مثال نان سفید،
چیپس سیب زمینی) که به افزایش قند خون
مشهور هستند م یتوانند به آکنه هم مرتبط
باشند .ب رای بعضی از اف راد هم محصوالت لبنی
تحریک کننده آکنه است.
درمان طبیعی آکنه کمر
روغن تی تری

تحقیقات نشان م یدهد که روغن تی تری
ممکن است به کشتن باکتریهای مسئول آکنه
پوست کمک کند .برخی از شامپوهای بدن
از روغن تی تری به عنوان یک ماده تشکیل
دهنده اصلی استفاده م یکنند که م یتواند به
کاهش جوش کمر کمک کند.

پر کردن رژیم غذای یتان با غذاهای با شاخص
گلیسمی باال (همانند آب نبات ،نوشیدنیهای
شیرین ،ب رنج سفید ،سیب زمینی سرخ شده و
غالت کم فیبر و انواع کیک و شیرینی) ممکن
است باعث شود شما بیشتر مستعد آکنه و
جوش کمر شوید .ب رای بهبود پوست و تقویت
سالمت کلی بدن ،یک رژیم غذایی سالم با
شاخص گلیسمی پایین را با انتخاب میوهها
و سبزیجات ،غالت کامل ،آجیلها و حبوبات
دنبال کنید.
امولسیونهای گیاهی

از آنجایی که کرمهای بدن و روغنهای ماساژ
حاوی روغن معدنی ،النولین صنعتی و کره
کاکائو هستند که ممکن است تحریک کننده
آکنه و جوش کمر باشد ،سعی کنید آبرسانی
بدن را با محصوالت گیاهی بدون روغن (همانند
ژل آلوئه ورا) انجام دهید یا روغنهایی که کمتر
موجب بسته شدن منافذ پوست م یشوند
همانند روغن آرگان ،روغن درخت نیم ،شی
باتر یا روغن سنجد تلخ انتخاب کنید.
غذاهای ضد التهاب

از آنجایی که التهاب و آکنه به می زان زیادی
به هم مرتبط هستند ،رژیم غذای یتان را بر
غذاهای ضد التهاب همچون انواع توت ،انواع
خاصی از آجیلها ،غالت کامل ،لوبیاها ممکن
است به کاهش بروز جوش کمر در روزهای
بعد کمک کند.

 .1وعده های غذایی خود را متنوع کنید

هنگام تهیه یک وعده غذایی توصیه می شود از
تمام گروه های جدول غذایی استفاده کنید زی را
اغلب مردم به دلیل پیروی از رژیمی نامتعادل
هوس خوردن شیرینی جات می کنند .ممکن
است در رژیم غذایی خود فیبر یا پروتئین کافی
دریافت نکنید تا به سیری شما کمک کند .در
حقیقت همه عناصر مغذی با یکدیگر کار می
کنند تا قند خون را ثابت و از لحاظ جسمی
شما را سیر نگه دارند بناب راین به همه آن ها
نیاز است.
 .2از وعده های غذایی خود صرف نظر نکنید

حذف وعده های غذایی بدن را به متابولیسم
سریع سوق می دهد بناب راین احتماال تنها چیزی
که هوس می کنید خوردن شیرینی جات است.
هنگامی که گرسنه می شوید میان وعده های
شیرین راه حلی سریع ب رای کاهش شدید قند
خون انتخاب می شوند .اطمینان حاصل کنید
که روزانه سه وعده غذایی متعادل دارید؛ چنان
چه به میان وعده نیاز دارید غذاهایی سرشار از
فیبر و پروتئین را انتخاب کنید.
 .3میان وعده ای با شیرینی طبیعی بخورید

هنگامی که میل به خوردن میان وعده دارید به
احتمال زیاد به سمت آب نبات خواهید رفت

اما توصیه می شود در این ش رایط سعی کنید
ترکیبی از مغز بادام  ،میوه خشک و چند عدد
شکالت تلخ را مصرف کنید .این میان وعده ها
قابل حمل بوده و نه تنها شیرینی مورد نیاز بدن
شما را ف راهم می کنند  ،بلکه از مغزها ؛ پروتئین
و چ ربی سالم و از میوه ها؛ آهن و فیبر دریافت
خواهید کرد.
 .4هیدراته بمانید

هیدراته ماندن مزایای بی شماری دارد که یکی
از فواید آن کاهش میل به خوردن شیرینی
است .اف راد معموال تشنگی را با گرسنگی اشتباه
می گی رند بناب راین قبل از این که میان وعده ای
فرآوری شده بخورید یک بطری آب یا دتاکس
واتر بنوشید.
 .5از پیش برنامه ریزی کنید

به گفته متخصص رژیم کتوژنیک ،این رژیم این
ضمانت را می دهد که غذایی سالم می خورید.
خوردن خوراکی های بدون قند ب رای رفع ولع مصرف
شی رینی جات به شما کمک بزرگی می کند.

 .6خواب کافی داشته باشید

به گفته کارشناسان می زان خواب با ولع مصرف
شیرینی ارتباط مستقیمی دارد .به طوری که
مستند شده است اف رادی که کم می خوابند
بیشتر هوس خوردن شیرینی دارند .کافئین

کاهش مصرف لبنیات

کاهش مصرف لبنیات م یتواند به توقف
جوشهای کمر کمک کند .تحقیقات نشان
م یدهد که آندروژنها و هورمونهای رشدی
که در محصوالت شیر یافت م یشوند ،ممکن
است بروز آکنه را تحریک کند .م یتوانید
در عوض از غذاهای پر کلسیم و مخصوص
گیاهخواران استفاده کنید.
روش های مدیریت استرس

ریحان :خاصیت ضد پیری دارد و استفادهاز آن در رژیم غذایی به شادابی بدن کمک
می کند.
نوشیدن چای پررنگ :سبب کم خونی میشود.
آناناس :مانند قرص آسپرین موجب رقیقشدن خون شده و از ایجاد پالک در خون
جلوگیری می کند و می توان از آن ب رای
کاهش غلظت خون استفاده کرد.

بادام :سرشار از ویتامین  Eو آنتی اکسیداناست که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می
شود؛ همچنین حاوی ویتامین  Bاست که بدن
را هنگام استرس بسیار آرام می کند.
لوبیا قرمز :ب رای کنترل وزن ،پیشگیری ازدیابت ،پیشگیری از سرطان ،سالمت قلب و
عروق و دستگاه گوارش مفید است.
سیب :مقوی مغز است؛ به همین علت ب رایاف رادی که کارهای فکری انجام می دهند ،مفید

سایندههای طبیعی بدن

الیه برداری کردن سلولهای مرده را از روی
پوست بر م یدارد که حف رات پوست را از
مسدود شدن حفظ م یکند .با استفاده از
برش خشک م یتوانید سلولهای مرده پوست
را بت راشید و دور بیندازید .مخلوط کردن سهم
مساوی از شکر قهوهای و عسل خام یک
اسک راب بدن عالی خانگی را م یسازد.
الزم است توجه کنید که این یک روش
پیشگیری است ،اسک راب ب رای کاهش آکنه
فعال آن چنان موثر نیست و حتی ممکن
است این کار موجب التهاب و تحریک آن شود.
پوشیدن لباس گشاد

بعضی از شواهد نشان دهنده این است که
استرس م یتواند آکنه را بدتر کند .ب رای کمک به
درمان جوش کمر سعی کنید از روشهای کاهش
استرس همانند یوگا و مدیتیشن بهره بگیرید.
غذاهای سرشار از روی

پوست درخت بید چه مزیتی برای جوش کمر دارد؟

دوش گرفتن پس از ورزش

اگر بگذارید لباس کثیف و پر از عرق پس از
ورزش روی پوست شما باقی بماند م یتواند
موجب بدتر شدن جوش کمر شود .پس از

 .7از مصرف غذاهای شور دوری کنید

نمک و شکر کامال مخالف یکدیگر هستند اما
خوردن مقدار زیادی غذای شور می تواند ولع
مصرف شیرینی را زیاد کند .نمک به عنوان
چاشنی عالی است اما از مصرف غذاهای فوق
العاده شور دوری کنید .سعی کنید به جای نمک
از ادویه ها و چاشنی های دیگر استفاده کنید.
 .8در هر وعده غذایی پروتئین و فیبر مصرف کنید

 .11از خود سوال کنید آیا برای احساسات خود

شیرینی می خورید

درک این که چ را میل به غذا دارید می تواند
س رنخ اصلی باشد تا بدان غلبه کنید  .ولع
مصرف می تواند در اثر احساسات ،رفتارها یا
کمبود مواد مغذی ایجاد شود .دفعه بعد که
میل به بستنی دارید از خود بپرسید:آیا این
احساس محض است ؟ آیا با خوردن آن احساس
رضایت می کنید ؟ پرسش این سواالت و تالش
ب رای درک این نکته که چ را به شیرینی میل
دارید ،می تواند به شما در غلبه بر احساسات
در آینده نیز کمک کند.

همه ما می دانیم که وجود پروتئین در رژیم
غذایی چقدر مهم است اما از این که در هروعده
غذایی آن را به مقدار کافی مصرف می کنید،
اطمینان حاصل کنید زی را ب رای پیشگیری از
ولع مصرف شیرینی مفید است .سعی کنید
در هر وعده غذایی پروتئین و فیبر مصرف
کنید .پروتئین و فیبر به کاهش جذب سرعت
قند کمک می کنند تا از افزایش قند خون
پیشگیری کنند به عالوه آن که به شما کمک
می کند تا مدت زمان بیشتری سیر بمانید ،
کنترل بیشتری بر انتخاب مواد غذایی خود
داشته باشید و از ولع شیرینی جات دور بمانید.

وعده های غذایی منظمی داشته باشید زی را
بدترین کار این است که آنقدر گرسنگی بکشید
که کنترل خود را درانتخاب غذا از دست بدهید.
داشتن وعده های غذایی یا میان وعده در هر
 4ساعت به شما کمک می کند تا سطح قند
خونتان را تثبیت کرده و تا زمان بعدی صرف
غذا احساس سیری و رضایت داشته باشید.

است .به طور کلی این میوه به علت دارا بودن
فسفر ،اعصاب و مغز را تقویت می کند.
پونه کوهی :یکی از بهترین داروهای گیاهیاست که به عنوان یک آنتی بیوتیک قوی از
آن یاد می شود.
هویج :عملکرد روده ها را منظم می کند وکمبود الیاف غذاهای گوشتی را جب ران می
کند؛ بناب راین اف رادی که مصرف گوشت آنها
باالست ،حتما باید هویج مصرف کنند
عدس :ضد استرس است ،به کاهش کلسترولکمک می کند و افزودن  50گرم از آن به رژیم
غذایی بیماران دیابتی (در هنگام صبح به
صورت ناشتا) موجب کاهش قابل توجه سطح
قند خون آنها می شود.
مصرف ماهی :به دلیل دارا بودن امگا  3به رفعنگ رانی و دلواپسی کمک می کند؛ همچنین
با استفاده از آن می توان به سالمت اعصاب،
شادابی ،ط راوت پوست و پیشگیری از کم
خونی کمک کرد.

مصرف  1لیوان آب هویج قبل از صبحانهب رای کمک به درمان کبد چرب بسیار موثر
است.
در میان مغزها ،گردو تنها مغزی استکه مصرف آن معادل با مصرف ماهی ب رای
دریافت اسیدهای چرب امگا  3است.
فندق :بهترین نوع آجیل ب رای اف راد مبتال بهدیابت است و به علت فسفر موجب تقویت
مغز می شود.
پسته :سرشار از پتاسیم است و موجبتنظیم فشار خون می شود.
تخمه آفتابگردان :حاوی فسفر ،پتاسیم ،آهن،روی و ویتامین  Bاست .کاهش اسهال خونی
و سرطان ریه ،جلوگیری از سرماخوردگی،
تشکیل سنگ در کلیه و لخته شدن خون از
فواید مصرف تخمه آفتابگردان است.
توت ف رنگی :دارای ویتامین  Cو منگنز استو باعث استحکام استخوان ها و جلوگیری از
پوکی استخوان می شود.

 .12وعده های غذایی خود را طبق برنامه و به طور

منظم مصرف کنید

برگ شلغم و این همه خاصیت

بعضی از تحقیقات نشان م یدهد که روی (یک
ماده معدنی ضروری) ممکن است به کاهش
التهاب م ربوط به آکنه کمک کند و تولید
چ ربی پوست را محدود کند .م یتوانید مصرف
روی خود را با مواد غذایی مانند جوانه گندم،
صدف ،تخمه کدو و اسفناج افزایش دهید.

لباس وزشی شما هم م یتواند تحریک کننده
جوش کمر باشد .به عنوان مثال پوشیدن
لباس تنگ م یتواند عرق و کثیفی را داخل
حف رات پوستی به دام بیندازد .ورزش کردن
بدون لباس حین بدنسازی یا روی کف کثیف
زمین هم م یتواند موجب همان مشکالت
شود .سعی کنید موقع ورزش از لباسهای
گشادی استفاده کنید که به پوست شما اجازه
نفس کشیدن م یدهند و به بیرون راندن عرق
کمک م یکند.

موجود در قهوه و چای ب رای بیدار ماندن در
شب و در پی آن مصرف شیرینی جات در دراز
مدت  ،منجر به رژیم غذایی نامناسب و افزایش
وزن بالقوه خواهد شد.

در بعضی مواقع ولع مصرف شیرینی می تواند
آنقدر شدید باشد که ممکن است حتی فکر
کنید بدنتان مجدد به قند نیاز دارد اما به گفته
مشاوران تغذیه:ولع مصرف قند اغلب یک پاسخ
شرطی است .خوردن یک تکه شکالت یا چیزی
شیرین یک عادت ریشه ای است .ولع مصرف
همچنین می تواند یک تقاضای عاطفی باشد
بدان دلیل که شاید استرس ،ناراحتی یا اضط راب
دارید بناب راین فکر می کنید ب رای بهتر شدن
حال خود به شکالت نیاز دارید .سعی کنید از
آن چه در آن لحظه نیاز دارید اجتناب کنید.

اسید سالیسیلیک یک ماده تشکیل دهنده
اصلی در پاک کنندههای درمان کننده آکنه
است .ب رای آکنه مالیمتر ،کاربرد آن روی پوست
به رفع انسداد حف رات بوسیله تصحیح پوسته
ریزی غیر طبیعی پوست ،کمک م یکند.
اگر چه این محصوالت معموال با اسید
سالیسیک صنعتی ساخته م یشود ،اما این
ماده شیمیایی بطور طبیعی در پوست درخت
بید سفید هم موجود است .در حالی که هیچ
مدرکی وجود ندارد که پوست بید سفید تاثیر
بیشتری نسبت به سالیسیلیک اسید موجود
در محصوالت درمان کننده دارد اما ممکن
است انتخاب خوبی ب رای اف رادی باشد که
م یخواهند تا از مواد تشکیل دهنده خاصی در
محصوالت بدون نسخه تجاری اجتناب کنند.
منبع  :مجله قرمز

شلغم یکی از انواع سبزیجات ریشه دار است که به رنگ های
سفید ،سبز و بنفش یافت می شود .شلغم به طور معمول
در مناطق معتدل س راسر جهان رشد می کند ،شلغم غنی از
کلسیم ،فسفر ،پتاسیم ،سدیم و منیزیم و ویتامین های ،C
فوالت و نیاسین می باشد.
خواص برگ های شلغم برای حفظ سالمت

گ های شلغم بخشی از خانواده سبزیجات cruciferous
بر 
ی شوند که عالوه بر شلغم این خانواده شامل کیل،
محسوب م 
کلم بروکلی ،کلم بروکسل ،کلم برگ و  rutabagaم ی باشد.
برگ های شلغم ،خردل و کلم برگ و همچنین کلم پیچ و
برگ چغندر سویسی از  ۱۰۰۰امتیاز باالترین نمره ممکن را
کسب نمود ه اند.
گ های شلغم
تجزیه و تحلیل بر 

یک فنجان برگ شلغم پخته حاوی  ۲۹کالری ۲ ،گرم پروتئین،
 ۰گرم چ ربی ۶ ،گرم ک ربوهیدرات ۵ ،گرم فیبر و  ۱گرم قند
م ی باشد ،تامین کننده  ٪۶۶۰از ویتامین  Kالزم در روز٪۲۲۰ ،
از ویتامین آ  ٪۶۶ ،ویتامین سی  ٪۴۲ ،فولیت ٪۲۰ ،کلسیم
ضروری ٪۱۴ ،ویتامین  Eو  ٪۶آهن م ی باشد .برگ های شلغم
هم مانند دیگر سبزیجات برگ دار حاوی باالترین حجم نیت رات
(بیش از  ۲۵۰میل یگرم ۱۰۰/گرم) م ی باشد .جذب مقادیر
ف راوانی نیت رات از ب رنامه غذایی منجر به کاهش فشار خون
شده ،موجب تقلیل می زان اکسیژن مورد نیاز در حین انجام
ی شود و کارایی ورزشکار را افزایش م ی دهد.
حرکات ورزشی م 
فواید مصرف برگ های شلغم در حفظ سالمت
گ های شلغم
پوست و مویی سالم با بر 

ق العاده هستند زی را سرشار
گ های شلغم ب رای پوست شما فو 
بر 
از ویتامین ،Aماده مغذی مورد نیاز ب رای تامین چ ربی پوست که
ی باشد .همچنین ویتامین  Aب رای
ی دارد ،م 
موها را مرطوب نگه م 
رشد نسوج بدن از جمله پوست و مو حیاتیست.جذب ویتامین C
کافی ( ۱فنجان برگ شلغم پخته بیش از  ٪۵۰آن را تامین م یکند)
ب رای ساخت و حفظ کالژن ضروریست ،که ماهیت پوست و مو را
ی دهد.
تشکیل م 
افزایش جذب آهن

خوردن غذا های غنی از ویتامین  Cبا غذا های سرشار از آهن،
گ های شلغم
زمینه جذب حداکثری آهن را ف راهم م ی کند .بر 
ق العاده از ویتامین  Cو منبعی خوب
به خودی خود منبعی فو 
از آهن هستند.
پیشگیری از پوکی استخوان

جذب اندک ویتامین  Kبا خطر باالیی از شکستگی استخوان
در ارتباط است .مصرف ویتامین  Kکافی متضمن بهبود
سالمت استخوان هاست و با جذب بهتر کلسیم هم راه بوده،

موجب کاهش دفع کلسیم از ادرار شده و نقش تعدیل کننده
پروتئین استخوان را ایفا م ی کند.
پیشگیری از سرطان و درمان آن

مشخص شده برگ های شلغم و دیگر سبزیجات سبز رنگ که
حاوی مقادیر زیادی کلروفیل م ی باشند تاثی رات مثبتی در
انسداد چرخه مخرب آمی ن های سرطان زا که بر اثر کباب کردن
مواد غذایی در ح رارت باال تشکیل می شود دارد.
بعالوه برگ های شلغم به عنوان منبعی فوق العاده از آنت ی
اکسیدان قوی ویتامین  Cم ی باشد که در ب رابر شکل گیری
رادیکال های آزاد که از دالیل شناخته شده سرطان هستند،
مقاومت م ی کند.
دیابت

برگ های شلغم حاوی آنت ی اکسیدانی موسوم به اسید
آلفالیپوییک م ی باشد که به طور معنا داری از می زان گلوکز
خون کاسته ،می زان حساسیت به انسولین را افزایش داده و
مانع از تغیی رات شیمیایی حاد در بدن بیماران مبتال به دیابت
م ی گردد.
گوارش

گ های شلغم هم سرشار از فیب رند و هم حاوی مقادیر زیادی
بر 
آب که مانع از یبوست شده ،عمل دفع را تنظیم کرده و به حفظ
سالمت سیستم گوارش کمک شایانی م ی کند.
باروری

بر اساس اعالن دانشگاه پزشکی هاروارد ب رای زنانی که در سن
باروری ق رار دارند ،مصرف آهن ف راوان با منشا گیاهی از قبیل
اسفناج ،باقالی ،کدو تنبل و لوبیا سبز موجب تقویت باروری م ی
گردد .جذب اسید فولیک کافی ب رای زنان باردار جهت محافظت
از نوزاد در ب رابر نقص لوله عصبی حیاتیست.

خواب و خل ق و خو

کولین موجود در برگ های شلغم ،ماده مغذی مهمی است که
به خواب ،تحرک ماهیچ ه ها ،یادگیری و حافظه کمک م ی کند.
همچنین کولین به حفظ ساختار غشای سلول کمک کرده ،به
ارسال سیگنال های عصبی یاریرسانده ،موجب سهولت جذب
چ ربی شده و التهابات مزمن را کاهش م ی دهد.
گ های شلغم برای حفظ سالمت
خطرات پنهان مصرف بر 

ص های رقیق کننده خون مانند کومادین
در صورتی که قر 
(وارفارین) مصرف م ی کنید ،نباید به طور ناگهانی مصرف مواد
غذایی حاوی ویتامین  Kکه موجب غلظت خون م ی شوند را در
ب رنامه غذایی خود کم یا زیاد نمائید.
در صورت نگهداری در ش رایط نامناسب ،ممکن است آب
ی ها
سبزیجات حاوی نیت رات جایگاه مناسبی ب رای تجمع باکتر 
باشد ،یعنی نیت رات را به نیتریت تبدیل کرده و آب سبزیجات را

مملو از آلودگی م ی کند.
اگر از بیماری های قلبی عروقی یا مشکالت مشابه رنج م 
ی
برید ،پیش از آغاز رژیم غذایی سرشار از نیت رات با پزشک خود
مشورت کنید.

چگونه برگ های شلغم بیشتری به رژیم غذایی خود بیافزائیم

ق تری
گ های ضخی م تر و شیارهای عمی 
شلغ م هایی که دارای بر 
هستند را خریداری کنید .برگهای کوچک ،تردت رند و طعمی مالیم
تر دارند.برگهای شلغم را در یخچال نگه دارید تا تازگی خود را
حفظ کنند.

برگ های شلغم را با پاستا سرو کنید.

گ های شلغم در ساالد های خام یا در ساندویچ یا سمبوسه
بر 
به صورت پخته ،تفت داده شده ،سرخ شده یا در صورتی که به
سوپ افزوده شود ،طعم دلپذیری دارند.
زیتون کامال تازه سرخ کنید تا سیرها کامال
سیر تازه را در روغن
ِ
نرم شوند ،سپس برگ های شلغم را به آن اضافه کنید و سرخ
کردن مواد را ادامه دهید تا ترد شوند.از سرخ کردن مواد در چ ربی
حیوانی اجتناب کنید و مطمئن شوید که سبزیجات شما بیش
از حد پخته نشوند زی را این امر موجب م ی شود طعم تلخ سولفور
قوی تر و بیشتر احساس شود .لوبیا چشم بلبلی و ب رنج قهوه ای
را به آن بیافزائید تا طعم مطلوب تری به این غذا بدهد.
یک مشت برگ شلغم تازه به املت یا تخم مرغ خود بیافزائید.
یک مشت برگ شلغم را درون آبمیو ه گیری ریخته و با آب میوه
تازه یا اسموتی خود مخلوط کنید.
گ های شلغم را در مقدار کمی روغن زیتون سرخ نمائید و با
بر 
کمی پودر فلفل تازه و پنیر پارمزان رنده شده طعم دار کنید.
کنار غذای اصلی یا روی سی ب زمینی پخته خود گذاشته و
میل کنید.
منبع :سایت مجله سالمت

ص
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کامبوزیا پرتوی ،نویسنده و کارگردان درگذشت

کامبوزیا پرتوی فیلمنامه نویس ،تهیه کننده و
کارگردان سینمای ای ران به دلیل ابتال به کرونا
درگذشت.
علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی
فارابی ،با اعالم درگذشت کامبوزیا پرتوی گفت:
او به دلیل کرونا در بیمارستان بستری بود.

وی گفت:ما این هنرمند عزیز و سرمایه گ رانبها
را از دست دادیم روحشان قرین رحمت الهی
باشد .گفتنی است کامبوزیا پرتوی در بخش
فیلمنامه نویسی با کارگردان های مطرح
سینما از جمله علیرضا داودنژاد ،مجید
مجیدی ،کمال تبریزی ،رسول صدرعاملی،
علیرضا رییسیان ،مازیار میری همکاری داشته
است .این سینماگر خالق فیلمنامه آثاری چون
من ت رانه  ۱۵سال دارم ،خیابان های آرام است
و همکاری با مجید مجیدی و حمید امجد در
نگارش فیلمنامه محمد رسول اهلل ،همکاری
با عباس کیارستمی در نگارش فیلمنامه
ایستگاه متروک و را در کارنامه دارد.
یکی از آثاری که پرتوی کارگردانی کرد فیلم
سینمایی«کافه ت رانزیت» بود که مورد توجه
اهالی سینما ق رار گرفت.
او سینماگری بی حاشیه و با اخالق بود که
توانست کارنامه قابل توجهی را از خود به
یادگار بگذارد.

«قص ههای کلیله و دمنه» برای کودکان
کتاب صوتی «قصههای کلیله و دمنه» نوشته
مهدی آذریزدی از مجموعه «قصههای خوب
ب رای بچههای خوب» دربردارنده  ۲۵داستان زیبا
و آموزنده است.
کلیله و دمنه (  )Kalila and Demnaاثری
ادبی و اخالقی است که از قدیم یترین و
معروفترین متون ادبیات جهان به شمار
م یرود و تاکنون به بسیاری از زبانهای
مختلف جهان ترجمه شده است.
کتاب کلیله و دمنه تقریب اً در  ۲۰۰۰سال
پیش به زبان هندی قدیم نوشته شده و بعد
به دستور انوشیروان به زبان پهلوی ترجمه
شده است .بیشتر داستانهای این کتاب از
زبان حیوانات ساخته شده و منظور نویسنده
این بوده که مخاطب کتاب همین طور که
داستان و افسانه م یشنود ،دستورات اخالقی و
رازهای زندگی را نیز بیاموزد .متن فارسی کلیله
و دمنه سخت است و کلمههای ع ربی زیادی

در آن وجود دارد که خواندن آن را ب رای کودکان
و نوجوانان مشکل م یکند.کلیله و دمنه بنابر
برخی روایتهای تاریخی ،از نخستین متون
داستانی به زبان فارسی است .در تاریخچه این
اثر گفته شده که این کتاب در واقع تألیفی
است از چند اثر هندی که مهمترین آنها پنجه
تنتره به معنی پنج فصل و به زبان سانسکریت
است .محتوای کلیله و دمنه پندآموز است و به
طور عمده پندهای آن در قالب حکایتهایی از
زبان حیوانات نقل شده است .نام این کتاب نیز
از نام دو شغال با نامهای کلیله و دمنه گرفته
شده است که بخش بزرگی از کتاب اختصاص به
داستان این دو شغال دارد.
این کتاب ب رای نخستین بار از زبان سانسکریت
به زبان پهلوی ترجمه شد که امروزه اثری از آن
در دسترس نیست ،ولی ترجمههای موجود در
این اثر از نظر محتوایی از نزدیکترین ترجمهها
به زمان منتسب به خلق اثر توسط برزویه است.

رئیس گروه تحقیقات تاریخ معاصر و تاریخ
شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ای ران
از ثبت تج ربه زیسته بخشی از کادر درمان
کشور در قالب مصاحبه تاریخ شفاهی توسط
پژوهشکده کتابخانه ملی خبر داد.
ق ربانعلی کناررودی رئیس گروه تحقیقات
تاریخ معاصر و تاریخ شفاهی سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ای ران در توضیح جزئیات
این خبر گفت :به منظور همکاری و معرفی
کادر درمان ب رای مصاحبه ،مکاتباتی از سوی
پژوهشکده اسناد با فرهنگستان علوم پزشکی
ای ران و جامعه ج راحان ای ران صورت گرفت که
نتیجه آن اعالم آمادگی و همکاری این م راکز با
پژوهشکده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ای ران
در معرفی اف راد شاخص کادر درمان ب رای انجام
مصاحب ههای تاریخ شفاهی در ایام کرونا شد.
وی افزود :هم اکنون لیستی از شخصی تهای
علمی و فرهنگی کشور ب رای انجام مصاحبه
تاریخ شفاهی توسط پژوهشکده اسناد سازمان
اسناد و کتابخانه ملی تهیه شده است که در
این لیست اسامی تعدادی از شخصی تهای
علمی و فرهنگی از بین رؤسای انجمنهای

میزان رشد تو درست اندازه کتابخانه توست

نگاهی به کتابخانه ات بیانداز .جلد کتابها را
خوب برانداز کن .اسمها ،عنوانها ،موضوعها،
همه را باال و پایین کن .چندتایی را بردار
نگاهت را روی پاراگراف اولشان بدوان .ورق
زنان درون چند صفحهای بگرد .چند کتاب
خوانده شده داری ،چند کتاب نا خوانده؟ صاف
و پوستکنده میگویم؛ اما اوضاع به همین
راحتیها هم نیست .هر فرد خالصهای از
اطرافیانش است .هر کدام از ما دست باال یکی
از آدمهایی که دور برمان میشویم .کتابها
میتوانند یکی از مهمترین شخصیتهای
دور بر ما شوند .سقف پیشرفت و توسعه ما
به اندازه کتابخانه ای است که توی خانه ما
چیده شده.
نسیم طالب میگوید :سواد انسانها به اندازه
کتابهایی است که در کتابخانهشان دارند و
نخواندهاند.
هر بار که به کتاب خانهتان نگاه میکنید اولین
چیزی که میفهیمد این است که چیزهای
زیادی برای یادگیریتان وجود دارد .این کار
میل به یادگیری شما را زیادتر میکند چون
جهالت را جلوی چشمتان میآورد و نشان
میدهد .اگر االن از نگاه کردن به کتابخانهتان
به خود میبالید و یا نه احساس میکنید باید
خیلی بیشتر از این حرف ها یادبگیرید ،فرقی
ندارد! در هر صورت باید بدانید که کتاب

داشتن شما را به جایی نمیرساند .برای همین
گفتم اوضاع به همین راحتیها نیست.
داشتن دنیایی از کتابها مثل داشتن
هواپیماست .داشتنش کفایت نمیکند ،باید
پرواز کردن را یاد بگیرید تا روی ابرها را
سیاحت کنید.
شما نیازمند این هستید که اول از همه یاد
بگیرید که درست کتاب بخوانید و روش
مطالعه خودتان را درست کنید.
دوم نیازمند این هستید که به اندازه کافی
کتاب بخوانید.
و سوم نیازمند این هستید که کتابهای درست
را بخوانید .اولی با یادگیری روش مطالعه
درست میشود .دومی هم با اراده حل است.
اما سومی نیازمند مربی است .کسی که شما
را بشناسد.
مربی یا کوچ آن چیزی است که شما در کنار
کتاب به آن نیاز دارید .کسی که کمک کند
کتابهای درستی بر دارید .کسی که کمک
کند بر افکارتان سوار شوید و بعد براساس
عالیق و نیازهایتان کتابهای مخصوص به
خودتان را مطالعه کنید .اینگونه است که در
مسیری درست به اهدافتان میرسید.
اما خودتان را برای مربی نداشتن متوقف
نکنید .در دنیای آنالین امروز ،مربیهای
بسیاری وجود دارند تا به کمک شما بشتابند.
اگر مربی آنالینی را نیافتید ،صبر نکنید.
آزمون و خطا کردن را شروع کنید .آنقدر ادامه
بدهید تا به کتابهای درست برسید و سوار
آسانسور پیشرفت شوید .کتاب های جدید
شما را باال میبرد و با نادانستههایتان بیشتر
حرف میزند .جهان را برای شما بزرگتر
می کند و مسیر موفقیت را راحتتر نشانتان
میدهد.در کتابخانه خوانده شده خود محصور
نشوید .تغییرات را بپذیرید و با آغوشی باز
کتابهای نخوانده زندگیتان را شریک
موفقیت خود کنید.

با این حال پس از حمله اعراب به ایران،
کتاب کلیله و دمنه توسط فردی به نام
ابن مقفع به زبان عربی نیز ترجمه م یشود
و پس از آن به زبانهای یونانی ،ترکی،
اسپانیایی ،روسی و آلمانی.
این کتاب ،اما جدای از سرگذشت عجیب خود،
از نظر محتوای داستانی بسیار شنیدنی است و
به نوعی بیانگر اندیشه ،علم و تفکر نسل بشر
در قرنهای بسیار گذشته است.
آنچه از ترجمههای موجود از این کتاب بر
م یآید تالیف آن در  ۱۰فصل است که با
عناوین شیر و گاو ،کبوتر و طوقدار ،بوزینه و
سنگپشت ،ب یتدبیری ،موش و گ ربه ،بوم و زاغ،
شاه و پنزوه ،تورگ (شغال) ،بالد و برهمنان و شاه
موشان و وزی رانش نوشته شده است و در هر یک
از داستانهای حکمتآمیز در مورد زندگی این
حیوانات که بدل از برخی از انسانها و شیوه
زندگی آنهاست به چشم م یخورد.

نگاه دقیق و ظریف و ارائه راهکارهای انسانی
ب رای زیستی عالمانه و خردورزانه از مهمترین
ابزاری است که این اثر از آنها ب رای ارتباط با
مخاطبانش استفاده کرده است و لطافت بیان
نویسندگان اصلی آن بوده که باعث شده تا امروز
این داستانها خواندنی و شنیدنی باشند و به
آنها رجوع شود.

«هاجستم و واجستم»برای سومین بار از سوی کانون بازنشر شد

تاریخ شفاهی تجربه زیسته کادر درمان
در ایام کرونا ثبت م یشود

علمی و فرهنگی ،اساتید دانشگاه ،فرهنگستان
علوم ،فرهنگستان ادب فارسی ،فرهنگستان
علوم پزشکی ،انجمن جامعه شناسی ،انجمن
جمعیت شناسی و غیره وجود دارد.
کناررودی ادامه داد :در همین راستا
فرهنگستان علوم پزشکی ای ران و جامعه
ج راحان ای ران با پژوهشکده سازمان لیستی
از اف راد فعال در کادر درمان کشور (نیروهای
مؤثر نظام سالمت) تهیه شد و ق رار است
تج ربه زیسته آنها از روزهای کرونا در قالب
تاریخ شفاهی ثبت شود.
رئیس گروه تحقیقات تاریخ معاصر و تاریخ
شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ای ران
اضافه کرد :تاکنون با  ۶نفر از فعاالن کادر
درمان از جمله دکتر عارفی ،دکتر سجادی،
دکتر نیکنام ،دکتر ملک افضلی ،دکتر صدری
زاده و دکتر کالنتر معتمدی گفتوگوهایی به
صورت آنالین انجام شده است که در نهایت
فایل صوتی این مصاحب هها پیاده سازی و
تدوین خواهد شد و در پژوهشکده سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ای ران آرشیو نگهداری
م یشود.
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ف
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واجستم» سرودهی
«هاجستم و
َ
َ
افسانه شعباننژاد در حالی برای
سومین بار از سوی کانون پرورش
فکری بازنشر شد که آثار این
نویسنده و شاع ِر کودکان مورد
استقبال مخاطبان قرار گرفته است.
کتاب «هاجستم و واجستم»  ۱۰شعر

خردسال شعباننژاد را در بردارد که با
توجه به ادبیات فولکلور ایران سروده
شدهاست.
تصویرگری کتاب «هاجستم و
واجستم» را که مناسب کودکان باالی
چهار سال (نوباوه) است را فرشته
نجفی بر عهده دارد.

در بخشی از این کتاب میخوانیم:
هاجستم و واجستم /کنار گلها
جستم /زنبور زرد ناقال /داد زد و گفت:
«جلو نیا /باغچه گل مال منه /زنبوره
نیشت میزنه»
کتاب «هاجستم و واجستم» که
برای اولین بار در سال  ۱۳۸۷از
سوی کانون به چاپ رسیده است ،با
شمارگان ۲هزار و  ۵۰۰نسخه برای
سومین مرتبه بازنشر شد.
بر اساس این خبر ،در مجموع
شمارگان کتاب  ۲۴صفحهای
«هاجستم و واجستم» به ۲۵هزار
نسخه رسیده است.
عالقهمندان میتوانند این کتاب را با
قیمت ۱۰هزار تومان از فروشگاههای
کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان در سراسر کشور ،فروشگاه
اینترنتی محصوالت کانون به
نشانی  shop.kpf.irو فروشگاههای
محصوالت فرهنگی خریداری کنند.
پیشتر نیز از این نویسنده و شاع ِر

«فصل شیدایی لیالها»برای دهمین بار منتشر شد

کتاب «فصل شیدایی لیالها» اثر سید علی
شجاعی در انتشارات کتاب نیستان منتشر
شد .این کتاب در سال جاری به چاپ دهم
رسید و برگزیده جشنواره ملی جوان ای رانی

است.هفت راوی در کتاب «فصل شیدایی
لی الها» ماج رای حرکت امام حسین (ع)
از  ۱۸ذی الحجه مصادف با روز خروج این
امام بزرگوار از مکه تا غروب عاشورا را روایت
م یکند .راویان کسانی هستند که کمتر
آنها را م یشناسیم و کمتر از روزگارشان
شنیدیم.زهیر بن قین ،ضحاک بن عبداهلل
مشرفی ،حر بن یزید ریاحی ،عبید اهلل بن
حر جعفی ،عمرو بن قرظه انصاری ،شبث
بن ربعی راویانی هستند که ماج رای حرکت
امام حسین (ع) از مکه تا روز عاشورا از زبان
آنها در کتاب «فصل شیدایی لی الها» بیان
م یشود.راویانی که چه کنار امام چه در
مقابل ایشان بودند .آنجا که لی الها عاشق و
مجنون م یشوند و گاهی سنگ هم م یگرید،
اما در انسان های پلید کوچکترین رحمی
دیده نم یشود.

کودک و نوجوان بیش از  ۴۰عنوان
کتاب همچون هدیه خاله نگین،
زنبور و سیبب قرمز ،باغ فرشتهها،
بهار گمشده ،صدای صنوبر ،دختر
کدو تنبل ،خانم چمن و درخت
زردآلو ،پرنده گفت شاعرم ،یک شعر
بیطاقت ،ارنگ ارنگ بگو چه رنگ؟،
باغ هزار دخترون ،اُردک خوابآلود،
چتری از گلبرگها ،بزغالههای ابری،
کالغه کجاست؟ روی درخت ،شنگول
و منگول ،من و خواب جنگل ،گرگم و
گله میبرم ،رستم و اکوان دیو ،کفش
توریُ ،گل بلوری ،سالم آدم فضایی،
بودو بود وبود ،)۱(...بودو بود وبود...
( ،)۲ابر اومد باد اومد ،فریاد کوه،
شیشه آواز ،جشن گنجشکها ،بابا و
باران ،قوروقور وقور ،قاروقارو قار ،این
طرف صحرا ،آن طرف صحرا ،کالغه
به خونهش نرسید ،ماه تی تی ،کاله
تی تی ،در کوچههای شعر (کتاب
شعر ،)۱روزی روزگاری و گنج ورنج
(هر دو از مجموعه قصههای مولوی)،

شب شد و ستاره باز ،دسو دسو
دس ،نخود و عدسُ ،گل زری ،کا ُکل
زری ،نمایشنامه شازده کوچولو،
نمایشنامه خروسک پریشان،
بازنویسی «زور کی از همه بیشتره»
(فارسی -دلیجانی) و ...از سوی
انتشارات کانون پرورش فکری منتشر
شده است.
ترجمه
همچنین
شعباننژاد
کتابهای زیر نور ماه ،خوشمزهترین
کلوچه ،روباه قرمز سالم و چشمهای
زمستان را نیز از تولیدات کانون بر
عهده داشته است .بر اساس این خبر
برخی از آثار این نویسنده همچون
ن طرف صحرا ،باغ
این طرف صحرا ،آ 
هزار دخترون و روزی روزگاری (از
مجموعه قصههای مولوی) از سوی
انتشارات کانون به خط بریل منتشر
شده است.یادآوری میشود کتاب
«این طرف صحرا ،آن طرف صحرا»
اثر شعباننژاد به زبان ُکردی نیز به
چاپ رسیده است.

«گرگ سالی»؛
روایتی از مشکالت جوان مبارز با شاهنشاه
کتاب صوتی «گرگ سالی» نوشته امیرحسین
فردی ،داستانی م ربوط به پیش از انقالب
اسالمی است که با صدای آرش نوروزی روایت
م یشود .جزئیات این کتاب آنقدر دقیق و زیاد
است که همانند فیلمی م یتوانید شخصی تها
را تصور کنید .امیرحسین فردی ،رمان گرگ
سالی را در واپسین روزهای عمر خود ب رای
انتشار آماده کرده بود .این رمان ادامهای است
بر رمان موفق اسماعیل که با مضمونی ضد
استعماری به نگارش درآمده است.
رمان گرگسالی درباره جوانی مبارز به نام
اسماعیل است که پس از ف رار از دست
نیروهای ساواک به منطقه سبالن پناه
م یبرد و در آنجا با گرگهای آمریکای یها که
ب رای اصالح نژاد گرگهای ای رانی به آن منطقه
فرستادهاند ،درگیر م یشود .اما این گرگهای

اصالح نژادی توسط آمریکای یها مبدل به
گرگهای آدمخوار م یشوند تا بتوانند ب رای
کشتن اف راد انقالبی از آنها استفاده کرده و
زندگی را بر مردم منطقه تنگ کنند.

«اسطورههای عشق» منتشر شد

داستان زنی که در زندان صدام اعدام شد
رمان «اسطورههای عشق» نوشته کمال السید بهتازگی با
ترجمه اسماء خواجهزاده توسط انتشارات راهیار منتشر و راهی
بازار نشر شده است.
اینکتاب ،داستان زندگی شهیده میسون غازی ،از شهدای
جریان اسالمی مبارزه در سالهای حکومت صدام حسین و
حزب بعث در ع راق است.
کشور ع راق ،قرن بیستم را با جنگ جهانی اول ،اشغال
انگلیس یها و قیام ۱۹۲۰میالدی معروف به «ثورة العشرین»
آغاز کرد؛ انقالبی که گرچه ظاه را ً به شکست انجامید ،ولی پر
از حماسه مردم ع راق در ب رابر استعمارگ ران انگلیسی بود .سال
 ۲۰۰۳میالدی با سقوط صدام حسین ،راه ب رای معرفی شهدای
ع راقی که در طول سالهای حکومت بعثی در ب رابر آن رژیم
ایستادگی م یکردند ،باز شد و با خروج اسناد از دستگاههای
اطالعاتی و استخباراتی رژیم بعث و همچنین با بازشدن
قفل زبانهایی که از ترس رژیم سخن نم یگفتند ،کتابهای
متعددی درباره این شهدا نوشته شد .رمان «اسطورههای
عشق» الهام گرفته از همین اسناد و خاط رات جمعآوری شده
پس از سقوط صدام است.
علی الع راقی و همسرش فاطمه الع راقی که سالها در
زندانهای رژیم بعث بودهاند ،پس از سقوط صدام ،کتابی با

عنوان مذک رات سجینه (خاط ران زنان زندانی) منتشر م یکنند که
در آن ،س رنوشت دهها زندانی زن ع راقی که در زندانهای مخوف
صدام محبوس بودند و بعدها اعدام شدند ،تشریح و داستان آنها
را با استفاده از اسناد و روایت شهود بیان م یکند.
شهیده میسون غازی ،یکی از این زنان زندانی دوران حکومت
صدام است که مدتی پس از حبس ،اعدام م یشود ،کمال السید
نویسنده ع راقی« ،اسطورههای عشق» را با الهام از خاط رات و
اسناد منتشر شده درباره این شهیده نوشته است.
نکته مهمتر در اینکتاب آن است که بسیاری از حوادث
اجتماعی را که جامعه ع راق ،بهویژه جامعه شیعی ع راق را شکل
داده ،به خواننده معرفی م یکند .چگونگی برخورد با نحلهها،
اث رات مدرنیته و نوگ رایی در کنار بعث یگ رایی و اعتماد و اعتقاد
به اصول مذهبی و دینی و قیام علیه ظلم و ستم حزب بعث،
با وجود خفقان آندوران جامعه شیعی ع راقی کموبیش در
اینکتاب ،در قالب داستان معرفی شده است.
در بخشی از اینکتاب م یخوانیم:
بدنش دوباره به شدت تکان خورد ،از شدت درد وحشتناک،
فریاد م یکشید و فریادهایش به دیوارهای ب یرحم م یخورد،
مثل کبوتری ب یگناه میان دندانهای گرگ اسیر بود .چشمهای
نگهبان اشکآلود شد .شاید ب رای اولین بار ،سنگ از قطرهای آب

م یشکافت ،افسر اعدام هم تحتتأثیر ق رار گرفته بود ،اما نماینده
قصر با عصبانیت زوزه م یکشید و به لیوان اشاره م یکرد :زندهباد
صدام ...میسون تمام توانش را جمع کرد تا شکست سختی به
درندگان بعث بدهد .او م یدانست آنها تا چه حد از رهبر فاتحی
که طاغوت سرزمینش را س رنگون کرده ،کینه دارند .تمام رمق
زندگ یاش را جمع کرد و فریاد زد :زنده باد خمینی.
اینکتاب با  ۳۸۴صفحه ،شمارگان هزار نسخه و قیمت  ۴۵هزار
تومان منتشر شده است.

اذان صبح

روز
نهم

5:04

طلوع آفتاب اذان ظهر
6:25

11:41

غروبآفتاب اذان مغرب
16:57

17:15

پیامبراکرم (ص) فرمودند:
ِیل لَهُ َف ُه َو شِ ُ
الر ُجل ال ُیبالی ما قال و ال ما ق َ
رک
اِذا َراَیتُم َّ
ال َّشیطان ؛
هرگاه دیدید که مردی باکی ندارد که چه می گوید و چه
درباره اش گفته می شود،چنین کسی شریک شیطان است.

لنش ّ
جان خود را با مطالب حکیماهن ی نو و د ین خرم و شاداب سازید هچ ،روح
نیز مانند بدن وامانده و خسته می شود ،جان نیرو و نشاطش می بخشد.

رهبر معظم انقالب :مسیر «رفع تحریم» به نتیجه نرسید مسیر «خنث یسازی تحریم» باید دنبال شود

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی در دیدار رؤسای سه قوه
و دیگر اعضای شورایعالی هماهنگی
اقتصادی با اشاره به چهار محور الزم
برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل
کسری بودجه ،افزایش سرمایهگذاری،
جهش تولید و حمایت از قشرهای
ضعیف خاطرنشان کردند :باید با همت
جدی و تالش پیگیر مسئوالن ،تأثیر
اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم
مشخص شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،اقتصاد را
موضوع اصلی کشور خواندند و افزودند:
اینکه در سالهای اخیر شعار هر سال،
موضوعی اقتصادی انتخاب شده ،به همین
دلیل است .ضمن آنکه معیشت مردم حقاً
دچار تنگی شده و در ماههای اخیر نیز
کرونا ،مشکالت را بیشتر کرده است.
ایشان افزودند :هدف از برگزاری این

جلسه ،بیان راهکارهای عملی است که
در کوتاهمدت نتیجه دهد و تأثیر آن
در زندگی مردم مشخص شود که البته
الزمهی اجرای این راهکارهای عملی و
تأثیرگذاری آنها ،همت جدی و تالش
پیگیر رؤسای قوا و مسئوالن مرتبط با سه
قوه در تشکیالت و سازمانهای آنها است.
رهبر انقالب اسالمی قبل از بیان راهکارها،
دو نکته مهم را بیان کردند و افزودند:
کارشناسان برای مشکالت اقتصادی
کشور راهکارهای مشترکی دارند بنابراین
مشکل ،نداشتن یا ندانستن راهکار نیست
بلکه نیازمند همت ،شجاعت و اهتمام
جدی و پیگیری هستیم.
رهبر انقالب اسالمی نکته دوم خود را به
موضوع تحریمها به عنوان یک واقعیت
تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر
ضد ملت ایران اختصاص دادند و افزودند:
این جنایت سالها است که بر ضد ملت

تعامل بانک های الرستان
و بنیاد مسکن برای تامین تسهیالت
مسکن محرومان و نیازمندان

بنیاد مسکن الرستان در نشست
های کارشناسی با مدیران بانک
های عامل در این شهرستان،
زمینه روان سازی اعطای تسهیالت
مقاوم سازی مسکن روستایی،
بازسازی و ترمیم مسکن آسیب
دیده از حوادث و توسعه مسکن
روستایی را با اعطای تسهیالت کم
بهره فراهم کرده است.
به گزارش میالد الرستان به نقل از
روابط عمومی بنیاد مسکن استان
فارس ،امیر برومند در نشست های
جداگانه با مدیران بانک های این
شهرستان همکاری بانک ها جهت
جذب تسهیالت مسکن محرومین
و طرح ویژه مسکن روستایی را
ستود و از آمادگی بانکها برای
اجرای طرح ضمانت زنجیره ای
و شتاب در اعطای تسهیالت به
متقاضیان خبر داد.
برومند ادامه داد  :اکثر بانک ها
پذیرفتند که متقاضیان تسهیالت
مسکن در حوزه بنیاد مسکن به
صورت ضمانت زنجیره ای انجام دهند
 ،در نشست هایی که با بانک مسکن ،
بانک ملت  ،بانک سپه  ،بانک تجارت
و بانک مسکن شعبه شهر جدید الر
انجام شد توافقات خوبی برای روان
سازی اعطای تسهیالت مسکن در
این شهرستان به دست آمد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان
الرستان ،اضافه کرد :توجه به
نقش توسعهای بانک ها از آن
جهت حائز اهمیت است که
فعالیت بانکهای توسعهای اساساً
تجهیز منابع مالی بلندمدت و
کمهزینه و تخصیص آن به شکل
اعطای تسهیالت یا سرمایهگذاری

توسعهای
فعالیتهای
در
اقتصادی است .این بانکها بنابر
ماهیت وجودی خویش بازوی
اجرای سیاستهای توسعهای
اقتصادی دولت هستند .وظیفه
این بانکها برقراری ارتباط
متقابل بین مراجع سیاستگذار
و برنامهریز دولتی با واحدهای
اقتصادی و انتقال سیاستها و
اهداف و برنامههای توسعهای
دولت به این واحدهاست.
برومند ،با بیان اینکه تامین و
توسعه مسکن در مناطق محروم
و در روستاها از سیاست های
اصلی دولت و بنیاد مسکن است
افزود :مشارکت بانک ها در این
طرح ها زمینه توسعه روستایی و
محرومیت زدایی را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه بانکها با
تخصص و تجربه و توان باالیی
که در بخش اقتصادی به ویژه در
حوزه مسکن دارند ،نه تنها امکان
تجهیز و تخصیص بهینه منابع به
طر حهای توسعهای بخش مورد
نظر را فراهم میکنند ،بلکه
موجب هدایت ،ترغیب ،مشارکت
و سرمایهگذاری بخشهای غیر
دولتی در طر حهای توسعه
مسکن میشوند و از این طریق
امکان اجرای این طر حها را فراهم
میکنند ،اضافه کرد :عملکرد
بانکها به ویژه در سال های
اخیر نشانگر ایفای نقش مؤثر این
بانکها در رفع مشکالت ناشی
از بحرا نهای اقتصادی ،به ویژه
خروج از رکود اقتصادی در حوزه
مسکن بوده که عملکردی قابل
تقدیر است.

ایران انجام میشود اما در سه سال اخیر
شدت یافته است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر
اینکه برای عالج تحریمها دو مسیر
«خنثیسازی تحریمها و غلبه بر آنها» و
«رفع تحریم» وجود دارد ،افزودند :البته
ما مسیر رفع تحریم را یکبار امتحان و
چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجهای
نرسید .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به
مسیر غلبه بر تحریمها و بیاثر کردن آنها
گفتند :این مسیر ممکن است در ابتدای
کار ،سختیها و مشکالتی داشته باشد اما
خوشعاقبت است.
حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان
کردند :اگر با تالش و ابتکار و با سینه
سپر کردن در مقابل مشکالت بتوانیم بر
تحریمها غلبه کنیم و طرف مقابل بیاثر
شدن تحریمها را ببیند ،بهتدریج دست از
تحریم برخواهد داشت.
ایشان دو نکته مقدماتی خود را اینگونه
جمع بندی کردند :ما ظرفیتها و
تواناییهای فراوانی برای بیاثر کردن
تحریمها داریم ،به شرط آنکه بخواهیم و
همت کنیم و به دل مشکالت برویم.
حضرت آیتاهلل خامنهای سپس با بیان
بعضی از راهحلهای پیشنهاد شده
کارشناسان و متخصصان در چهار سرفصل
«کسری بودجه»« ،افزایش سرمایهگذاری
دولتی و نهادهای عمومی»« ،جهش
تولید» و «حمایت از قشرهای ضعیف»
ابراز امیدواری کردند که با اجرای این
راهکارها ،آثار مثبتی در اقتصاد کشور و
زندگی مردم پدید آید.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به اینکه

با وجود برخی کارها ،شعار سال در حد
کارشناسان
انتظار تحقق نیافته ،افزودند:
ِ
بخشهای دولتی و غیردولتی برخی
راهکارهای عملیاتی مشخص را برای
جهش تولید پیشنهاد کردهاند از جمله:
«افزایش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت
قطعهسازان داخلی»« ،افزایش تولیدات
صنعت نفت با تکیه بر دانشبنیان کردن
صنایع نفتی» و «افزایش تولید خوراک
دام و دانههای روغنی».
رهبر انقالب همچنین بر «ضرورت
حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید کردند
و افزودند :اقتصاد خانوادهها به علت رکود
تورمی در چند سال اخیر به شدت تحت
فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکالت
افزوده و دشواریهای جدی معیشتی
برای گروههای زیادی از مردم بهوجود
آورده است که باید در این زمینه اقدامی
جدی انجام داد.
ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمین
اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد
اتصال پایگاههای
پایگاه ملی ایرانیان با
ِ
مختلف اطالعاتی به یکدیگر» را از جمله
پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش
مشکالت مردم برشمردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در ادامه با
تأکید بر اینکه باید بنا را بر این بگذاریم
که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد،
افزودند :کسانی که برخی چشم امید به
آنها دارند با ما دشمنی میکنند ،ضمن
آنکه شرایط داخلی آنها به هیچوجه
روشن نیست و گرفتاریهای اخیر،
امکان صحبت و موضعگیری در مسائل
بینالمللی را به آنها نمیدهد و نمیتوان

روی حرف آنها حساب و برنامهریزی کرد.
ایشان همچنین به یاوهگوییهای اخیر
سه کشور اروپایی نیز اشاره کردند و
گفتند :وضع آمریکا که مشخص نیست و
اروپاییها هم دائماً در حال موضع گیری
بر ضد ایران هستند .آنها در حالیکه
خودشان بیشترین دخالتهای نادرست را
در مسائل منطقه دارند ،به ما میگویند
در منطقه دخالت نکنید و در حالیکه
انگلیس و فرانسه دارای موشکهای
مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در این
مسیر قرار دارد ،به ما میگویند موشک
نداشته باشید.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :به شما چه
ربطی دارد ،شما اول خودتان را اصالح
کنید و بعد اظهار نظر کنید.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :به
بیگانگان نمیتوان اطمینان کرد و به امید
گشایش آنها بود.
رهبر انقالب اسالمی در پایان خاطرنشان
کردند :اگر حرکت و عمل در دستور
کار قرار گیرد و کارهایی که میتواند به
نفع مردم باشد ،انجام شود ،یقیناً دولت
دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی
آقای روحانی رئیسجمهور به برگزاری
 ۵۰جلسه شورایعالی هماهنگی
اقتصادی از زمان تشکیل این شورا اشاره
کرد و افزود :در این جلسات  ۲۲۶طرح در
بخشهای مختلف از جمله مسائل ناظر
به اشتغال ،اصالح امور بانکی و بودجه،
شفافیت ،نظام پرداخت ،سرمایهگذاری،
فروش نفت و کنترل قیمت ارز و کاالهای
اساسی مصوب شد.

لبیک بسیجیان الرستان به امر فرمانده
آغاز توزیع دو هزار بسته معیشتی

به گزارش میالد الرستان ،سومین مرحله از
رزمایش همدلی ،مواسات و کمک مومنانه
در الرستان بمناسبت هفته بسیج ،با اهدای
بیش از  ۲هزار بسته معیشتی به نیازمندان
با حضور جلیل حسنی معاون استاندار
و فرماندار ویژه الرستان ،حجت االسالم

والمسلمین سید مختار موسوی امام جمعه
الر ،سرهنگ جاهدی فرمانده سپاه ناحیه
الرستان و جمعی از مسوولین و خیرین
شهرستان در استادیوم شهید دانشیار شهر
الر آغاز شد.
این بستههایی غذایی که شامل برنج،

روغن ،مرغ ،ماکارونی و رب گوجه فرنگی
است ،توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه
الرستان ،بسیجیان و خیرین الرستان،
با همکاری بنیاد مستضعفان و برخی
دستگاه های اجرایی الرستان تهیه شده
و ارزش هر بسته  ۳میلیون ریال است.

دو پیگیری حوزه علوم پزشکی الرستان
از سوی نماینده مردم

به گزارش میالدالرستان به نقل از
پایگاه اطالعرسانی نماینده مردم؛ با
پیگیری حسین زاده ،نماینده مردم
در مجلس شورای اسالمی ،به منظور
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی
و جذب نیروهای جدید جهت مرکز
فوریتهای پزشکی الرستان و در
راستای راهاندازی  ۶پایگاه مصوب
برنامه ششم توسعه با همکاری خیرین
در منطقه ،کولیوند ریاست سازمان
اورژانس کشور دستور اقدام و پیگیری
موضوع را صادر نمود.
همچنین با پیگیری نماینده مردم
و پیرو بازدید کارشناسان بنیاد امور

بیماریهای خاص در جهت بررسی و
برطرف نمودن برخی از مشکالت مراکز
بهبود ارائه خدمات درمانی ،یک عدد
ترالی اورژانس و یک عدد ترالی دارو به
بخش تاالسمی بیمارستان امام رضا(ع)
الرستان اهدا گردید.

رونمایی از کتاب
«پنجره های همیشه باز» در الرستان

طی آئینی به مناسبت هفته
بسیج از کتاب «پنجره های
همیشه باز» با موضوع اشعار
دفاع مقدس شاعران بسیجی
هنرمند الرستانی رونمایی شد.
به گزارش میالد الرستان ،آیینی
به مناسبت گرامیداشت هفته
پرشکوه بسیج با حضور فرمانده
ناحیه مقاومت بسیج سپاه
دانستان و تعدادی از هنرمندان
بسیجی از کتاب پنجره های
همیشه باز رونمایی شد .این

کتاب حاوی گزیدهای از اشعار
دفاع مقدس است که تعدادی
از شاعران بسیجی هنرمند
الرستانی اشعار خود را در آن
گردآوری کرده اند.در پایان این
مراسم از خلیل روئینا ،اسداله
خوشه چرخ ،عبدالرضا مفتوحی،
مصطفی دهقانی ،صادق اخضری،
مژگان دستوری و ناظره بیغرض
از شاعران الرستانی این کتاب از
طرف کانون بسیج هنرمندان و
سپاه ناحیه الرستان تجلیل شد.

تغییر آزمایشگاه انجام تست کرونا برای

«مسافران پروازهای خارجی» در الرستان

عکس  :محمد پاسیار

به گزارش میالد الرستان ،روابط
عمومی دانشکده علوم پزشکی
الرستان با صدور اطالعیهای محل
و زمان انجام تست کرونا برای
«مسافران پروازهای خارجی»
در الرستان را اعالم کرد .در این
اطالعیه آمده است:
به اطالع عموم مردم در شهرستان
های الرستان ،خنج و اوز می
رساند؛
از روز چهارشنبه  ۵آذرماه ،۱۳۹۹
انجام تست کرونا جهت مسافران
پروازهای خارجی ،صرفا توسط
واحد مبارزه با بیماری های
واگیر معاونت بهداشتی و با تعرفه
دولتی انجام میشود.
گفتنی است سایر آزمایشگاهها از

این تاریخ امکان ارایه گواهی به
مسافران را ندارند.
مکان انجام تست الر ،شهر جدید،
نبش چهل متری اول ،جنب
پایگاه سالمت علی بن موسی
الرضا (ع) ،محل سابق اورژانس
 ۱۱۵است که کار نمونه گیری
در ساعات  ۸الی  ۱۲صورت
میپذیرد.

