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دانشکده  دارو  و  غذا  معاون 
الرستان،گفت:  پزشکی  علوم 
انسولین های جایگزین در داروخانه 
شهرستان های خنج، اوز و الرستان 

توزیع شد.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
علوم  دانشکده  عمومی  روابط  از 
پزشکی الرستان، اسعدیان  با اعالم 
این خبر اظهار داشت: در پی کمبود 
با  النتوس،  قلمی  انسولین  داروی 

پزشکی  علوم  دانشکده  دارو  و  غذا  معاونت 
الرستان، گفت: بیماران اوتیسمی هم می توانند 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گراش، گفت: 
۱۹۲ جلد کتاب توسط مردم گراش به مناسبت 
هفته کتاب در پویش »همخوانی به زندانی« به 

بخش فرهنگی زندان الرستان اهدا شد.
خبرنگار  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
از  آیینه  افروز«،  »مهدی  شبستان،  خبرگزاری 
اهدای کتاب به ندامتگاه مرکزی الرستان خبر داد 
و گفت: ۱۹۲ جلد کتاب توسط مردم گراش به 
کتابخانه این ندامتگاه به مناسبت هفته کتاب در 
پویش »همخوانی به زندانی« به بخش فرهنگی 

زندان الرستان اهدا شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گراش، افزود: 
زندان الرستان  از  بازدید  نیز ضمن  در مهر ۹۹ 

نورائی  دکتر  الرستان،  در  زاهدی 
در شهرستان خنج و دکتر کرامتی 

در شهرستان اوز انسولین مورد نیاز 
خود را تهیه کنند.

باالی  های  هزینه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
پیشنهادهای  طی  اوتیسمی،  بیماران  داروی 
گردید  مقرر  شده  انجام  های  پیگیری  و  مکرر 
از این پس مساعدت های دارویی جهت بیماران 
در  معاونت  این  کار  دستور  در  نیز  اوتیسمی 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گیرد.
بیماران محترم  اظهار داشت:  درپایان  اسعدیان 
مساعدت  واحد  به  مراجعه  از  بعد  توانند  می 
ماهانه  صورت  به  نیازمندی،  احراز  و  دارویی 
از  پایین،  هزینه  با  را  خود  مصرفی  داروی 
دریافت  دانشکده  قرارداد  طرف  های  داروخانه 

کنند.

و ۵۵۳  هزار  و یک  منچ  و  بازی شطرنج  هشت 
ماسک نیز به زندانیان اهدا کرده اند.

وی ادامه داد: در پویش »همخوانی با زندانی« که 
مهر ۱۳۹۹ برگزار شد مردم کتاب های مازاد خود 
را برای توانمندی زندان به موسسه »هفت برکه« 
و بنیاد فرهنگی »نوبهار« هدیه دادند و ۳۷ جلد 
کتاب نیز توسط بنیاد فرهنگی »نوبهار« خریداری 
و به زندان اهدا شد و ۱۹۲ جلد کتاب اهدایی ۲۹ 

آبان  ۱۳۹۹ به کتابخانه زندان افزوده شده است.
»جواد بهزادی«، رئیس اداره زندان الرستان نیز 
اهدای کتاب به زندان را در پر شدن اوقات فراغت 
زندانیان و داشتن نقش مطلوب در بازپروری آنها 

موثر دانست.

پیگیری های صورت گرفته از سوی 
توجهی  قابل  میزان  معاونت،  این 
انسولین توژئو که جایگزین مناسبی 
از جهت کارایی و کیفیت نسبت به 
طوالنی  )انسولین  النتوس  انسولین 
مدت( می باشد، در سطح داروخانه 
های منتخب شهرستان توزیع شد.

وی در ادامه افزود: بیماران محترم 
پزشک  نسخه  داشتن  دست  در  با 
دکتر  های  داروخانه  به  مراجعه  و 

دارو  و  غذا  سازمان  دارویی  های  مساعدت  از 
بهرمند شوند.

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
دکتر  الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
و  غذا  سازمان  دارویی  مساعدت  از  اسعدیان 
افزود: در  و  داد  اوتیسمی خبر  بیماران  به  دارو 
طرح  اجرای  راستای  در  و  گذشته  های  سال 
تحول نظام سالمت، براساس شیوه نامه اجرایی 
دارویی  های  مساعدت   ، دارو  و  غذا  سازمان 
جهت بیماران خاص و صعب العالج در معاونت 
های غذا و داروی دانشکده های علوم پزشکی 

کشور انجام می شد.

موسسه  و  »نوبهار«  فرهنگی  بنیاد  همراهی  با 
زمینه های  »هفت برکه«،  هنری  و  فرهنگی 
همکاری فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر 

شد تا پویش »همخوانی با زندانی« اجرا شود.
وی از آمادگی انجمن های موسیقی و خوشنویسی 
در  هنری  و  فرهنگی  برنامه های  برگزاری  برای 
انجمن  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  الرستان  زندان 
رویدادهای  برگزاری  به  برای  گراش  موسیقی 
مذهبی  و  ملی  مختلف  مناسبت های  در  هنری 
برای زندانی ها آمادگی دارد و با کاهش محدودیت 
کالس  جلسه  یک  ای  هفته  کرونایی  های 

خوشنویسی در زندان برگزار خواهد شد.
آیینه افروز، اعالم کرد: مردم در کنار این پویش، 

توزیع انسولین های جدید در داروخانه های الرستان، خنج و اوز

مساعدت دارویی جهت بیماران »اوتیسم« در الرستان

اهدای ۱۹2 جلد کتاب توسط مردم گراش به ندامتگاه مرکزی الرستان

کشف 11۸ میلیارد کاالی 
احتکار شده در الرستان

اقالم  انواع  کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
خودرویی احتکار شده به ارزش ۱۱۸ میلیارد 

ریال در الرستان خبر داد.
با  گفت وگو  در  حبیبی،  بخش  رهام  سردار 
داشت:  اظهار  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار 
از  الرستان  عمومی  امنیت  پلیس  ماموران 
خبری مبنی بر احتکار اقالم خودرویی در یک 
خود  کار  دستور  در  را  موضوع  و  مطلع  انبار 

قرار دادند.
ضمن  انتظامی،  مأموران  داد:  ادامه  وی 
و  اعزام  نظر  مورد  به محل  هماهنگی قضائی 
در بازرسی از آن ۳۵۴ هزار و ۳۴۰ لیتر روغن 
موتور، ۳۸ هزار و ۱۲۳ عدد انواع فیلتر روغن 
الستیک  انواع  حلقه   ۹۷۲ و  هزار   ۴ هوا،  و 
تیوب  انواع  عدد   ۵۴۱ و  هزار  یک  خودرو، 
گریس،  کیلوگرم  هزار   ۷ از  بیش  الستیک، 
یک هزار و ۱۲ لیتر ضد یخ، ۵۹۴ لیتر شیشه 
شوی خودرو، ۴ هزار و ۷۴۲ لیتر آب رادیاتور، 
۷۸ لیتر مکمل بنزین، ۱۴۴ عدد چسب رازی 
بود،  احتکار شده  اقالم خودرویی که  و سایر 

کشف شد.
اینکه  بیان  با  فارس،  استان  انتظامی  فرمانده 
در این خصوص یک متهم دستگیر و پرونده 
کارشناسان  نظر  برابر  افزود:  شد،  تشکیل 
مربوطه، ارزش اقالم کشف شده ۱۱۸ میلیارد 

ریال برآورد شده است.
سردار حبیبی، در پایان از شهروندان خواست 
خصوص  در  خود  اطالعات  و  اخبار  هرگونه 
اسرع  در  را  مردم  نیاز  مورد  کاالهای  احتکار 
اطالع  پلیس  به   ۱۱۰ تلفن  طریق  از  وقت 

دهند.
***

کشف دو انبار غیرمجاز 
لوازم خانگی در شهر الر

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
عمومی سپاه الرستان، در ادامه طرح نظارت 
از  جلوگیری  و  ها  قیمت  کنترل  و  بازار  بر 
بین  اساسی  کاالهای  توزیع  در  اخالل  بروز 
مردم، پاسداران گمنام امام زمان )عج( سپاه 
الرستان با همکاری ادارات تعزیرات، صمت و 
اماکن،   در جریان بازرسی های مستمر خود 
از سطح بازار و انبارهای شهرستان، موفق به 
که  الر  شهر  در  خانگی  لوازم  انبار  دو  کشف 
هر دو متعلق به یک فرد بوده و به دلیل عدم 
ثبت در سامانه انبارها، غیرمجاز شناخته شد، 
انواع  دستگاه   ۱۱۹ انبارها  این  از  که  شدند 
لباسشویی،  انواع  ۸۲دستگاه  فریزر،  یخچال 
دستگاه   ۱۹۵ آبگرمکن،  انواع  ۱۶۰دستگاه 
خانگی،  لوازم  از  دیگری  مقادیر  و  کولر  انواع 
تومان کشف  میلیارد  به مبلغ دو  در مجموع 

و ضبط شد.
الزم به ذکر است دو انبار غیرمجاز فوق پلمپ 
مراحل  سیر  جهت  و  مکشوفه،ضبط  اقالم  و 

قضایی،تحویل مراجع ذیصالح شد.
***

برخورد نیسان و پژو
در شهرجدید الر

با یک دستگاه  پژو ۴۰۵  برخورد یک دستگاه 
نیسان در میدان امام رضا واقع در شهر جدید 

الرستان یک مصدوم بر جای گذاشت.
کانال  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبری آتش نشانی الر، شدت برخورد منجر 
به واژگونی خودروی نیسان گردید. همچنین 
با توجه به نشت بنزین و از طرفی دیگر دوگانه 
آتش نشانان   ، نیسان  خودروی  بودن  سوز 
ایمن سازی محیط و هر دو خودرو  به  سریعا 
صورت  به  حادثه  این  مصدوم   . پرداختند 

سرپایی مداوا شد

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

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
پروازهای  الرستان  فرودگاه  کل  اداره  عمومی 
مسیر الر - دوحه -الر که بدلیل شیوع ویروس 

کرونا متوقف شده بود، مجددا برقرارشد.
در  پرواز  دو  این  از  قبل    : است  ذکر  شایان 
مسیرمذکور انجام  و بدلیل شرایط کشور مقصد 

مجددا متوقف شده بود.
این  در  الرستان،  فرودگاه  مدیرکل  صولتی، 
حال  رفاه  جهت  پرواز  این   : افزود  خصوص 
دستورالعملهای  کامل  رعایت  با  و  مسافران 
سه  روزهای  ای  برنامه  صورت   به  بهداشتی، 
به  الر  از  صبح   ۸:۳۰ ساعت  هفته  هر  شنبه 
سمت دوحه و ساعت ۱۲:۳۰ از دوحه به سمت 

الر انجام خواهد شد.
هواپیمای  توسط  مذکور  پرواز  است؛  گفتنی 
ایران  ایران  هواپیمایی  شرکت   ۳۲۰ ایرباس 
انجام می شود و استمرار این پروازها ،بستگی 

نقاشی  مسابقه  در  الرستانی  هنرمند  کودک 
زندگی« خوش  با  است  کشوری »آب مساوی 
نرجس  الرستان،  میالد  گزارش  درخشید.به 

یکی دیگر از بانوان فعال در عرصه سالمت 
 ،۱۹ کووید  به  ابتال  اثر  بر  فارس،  استان 
جان به جان آفرین تسلیم کرد و به خیل 

پیوست. سالمت  مدافع  شهدای 
سوری«،  »زهرا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مرکز  خانواده  پزشک  کارکنان  از  یکی 
به  ابتالء  براثر  شیراز،  در  حکیم  درمانی 

به استقبال مسافران و شرایط پیش رو به دلیل 
ها  ازسوی کشور  تعیین شده  های  محدودیت 

خواهد داشت.

بنی زمانی عضو مرکز فرهنگی هنری الرستان، 
مسابقه  دوره  سومین  برگزیده  نقاش  عنوان 
در  را  زندگی«  با  است  مساوی  »آب  نقاشی 

کشور کسب کرد.
نقاشی  سراسری  مسابقات  از  دوره  سومین  در 
سال  در  که  زندگی«  با  است  مساوی  »آب 
گذشته در ۳ مرحله شهرستان، استان و کشور 
میان رده های سنی کودکان و نوجوانان برگزار 
شد، ۲ عنوان برتر در رده سنی کودکان و یک 
عنوان برتر در رده سنی نوجوانان سهم اعضای 

کانون فارس شد.
هنری  فرهنگی  مرکز  عضو  زمانی  بنی  نرجس 
بخش  برگزیدگان  از  یکی  عنوان  به  الرستان، 

کودک در این دوره از مسابقه ها انتخاب شد.

جمع  تا  رسید  شهادت  به   ،۱۹ کووید 
 ۸ به  فارس  استان  مدافع سالمت  شهدای 

برسد. نفر 
و،  است  ساله   ۸ فرزند  یک  دارای  سوری 
به عنوان کارشناس سالمت در قالب طرح 
رسانی  خدمت  به  مشغول  خانواده  پزشک 

بود.

برقراری مجدد پرواز قطر از فرودگاه الرستان

درخشش کودک هنرمند الرستانی
 در مسابقه نقاشی کشوری

»زهرا سوری«
 هشتمین شهید مدافع سالمت استان فارس شد

گیاهی  پوشش  از  حفاظت 
مدیریت  اکیپ  مرتعی،  عرصه های 
 ۷۷۰ و  هزار   ۱۳ سطح  در  چرا 
هکتار مراتع شهرستان الرستان راه 

اندازی شد.
به  الرستان  میالد  گزارش  به 

یکی  عنوان  به  دام  کنترل  و  چرا 
برقراری  برای  حفاظتی  اقدامات  از 
عرصه های  در  مرتع  و  دام  تعادل 
مرتعی است.صمد نژاد، تصریح کرد: 
پایه  منابع  و  گیاهی  پوشش  حفظ 
زمینه  کردن  فراهم  خاک،  و  آب 
مناسب برای تجدید حیات گیاهان 
و  تخریب  از  جلوگیری  مرتعی، 
عرصه های  اکوسیستم  ارتقای 
طبیعی از جمله اهداف مهم اجرای 
طرح مدیریت چرا و کنترل دام در 
منابع  کل  است.مدیر  مراتع  سطح 
طبیعی و آبخیزداری استان فارس، 
ادامه داد: یکی از دغدغه های اصلی 

مجموعه منابع طبیعی جلوگیری از 
ورود دام غیر مجاز به سطح مراتع 
استان است که اکیپ های گشت و 
مراقبت یگان حفاظت منابع طبیعی 
به طور مستمر اراضی ملی را مورد 
متخلفان  با  و  داده  قرار  نظارت 
با  کنند.وی  می  قانونی  برخورد 
بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی 
افزود:  بوده،  همگانی  وظیفه ای 
امداد  یگان   ۱۵۰۴ تلفن  شماره 
شبانه  صورت  به  مرتع  و  جنگل 
گزارش های  دریافت  آماده  روزی 
در  تخلف  هرگونه  درباره  مردمی 

عرصه های منابع طبیعی است.

جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از  نقل 
کل  مدیر  نژاد  صمد  عبدالحسن 
استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
فارس با اشاره به اجرای طرح اکیپ 
مدیریت چرا و کنترل دام در سطح 
۱۳ هزار و ۷۷۰ هکتار از عرصه های 
،گفت:  الرستان  شهرستان  مرتعی 
حنا،  تنگ  مناطق  در  طرح  این 
و  غربی  سفید  تنگ  چشمه،  تنگ 
شرقی، تنگ بادی، دشت گرد، تنگ 
دیگ، تنگ زندان و سرگاه از توابع 
جویم  بخش  دره  خورده  روستای 
شده  اجرایی  الرستان  شهرستان 
است.وی  بیان کرد: طرح مدیریت 

راه اندازی اکیپ »مدیریت چرا« در مراتع الرستان

دادنامه
شماره  نهایي  تصمیم  گراش  شهرستان  عمومي  دادگاه  اول  شعبه   ۹۹۰۹۹۸۷۱۸۸۳۰۰۰۱۸ کالسه  پرونده 

 ۹۹۰۹۹۷۷۱۸۸۳۰۱۲۱۶
خواهان ها: 

۱-آقاي علي صالحي فرد فرزند میرزانصراله ۲-آقاي انوشیروان صالحي فرد فرزند میرزانصراله ۳-خانم بي بي 
فرد  صالحي   فرخنده  ۵-خانم  میرزانصراله  فرزند  صالحي فرد  راضیه  ۴-خانم  میرزانصراله  فرزند  فرد  صالحي  
فرزند میرزانصراله ۶-آقاي مهدي صالحي فرد فرزند میرزانصراله ۷-خانم زهرا محبي فرزند باقر ۸-آقاي احسان 
صالحي فرد فرزند میرزانصراله با وکالت آقاي مهدي دژآباد فرزند اصغر به نشاني استان فارس - شهرستان 

گراش - گراش - بلوار سپاه - ساختمان پزشکان - طبقه ۴- واحد ۱۲
خوانده : آقاي محمدحسن صالحي فرد فرزند میرزانصراله به نشاني مجهول المکان

خواسته ها: 
۱-مطالبه خسارات دادرسي

۲-تقسیم مال
نهایي شماره  دادگاه عمومي شهرستان گراش تصمیم  اول  پرونده کالسه ۹۹۰۹۹۸۷۱۸۸۳۰۰۰۱۸ شعبه   

 ۹۹۰۹۹۷۷۱۸۸۳۰۱۲۱۶
خواهان ها: 

بي بي  ۳-خانم  میرزانصراله  فرزند  صالحي فرد  انوشیروان  ۲-آقاي  میرزانصراله  فرزند  صالحي فرد  علي  -آقاي 
فرد  صالحي  فرخنده  ۵-خانم  میرزانصراله  فرزند  صالحي فرد  راضیه  ۴-خانم  میرزانصراله  فرزند  فرد   صالحي 
فرزند میرزانصراله ۶-آقاي مهدي صالحي فرد فرزند میرزانصراله ۷-خانم زهرا محبي فرزند باقر ۸-آقاي احسان 
صالحي فرد فرزند میرزانصراله با وکالت آقاي مهدي دژآباد فرزند اصغر به نشاني استان فارس - شهرستان 

گراش - گراش - بلوار سپاه - ساختمان پزشکان - طبقه ۴- واحد ۱۲
خوانده : آقاي محمدحسن صالحي فرد فرزند میرزانصراله به نشاني مجهول المکان

خواسته ها: 
۱-مطالبه خسارات دادرسي ۲-تقسیم مال

تصدي  به  گراش  شهرستان  دادگستري  اول  شعبه  جلسه  پرونده  فوق العاده  وقت  در   ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ بتاریخ 
امضاکننده ذیل تشکیل شده است. پرونده کالسه ۹۹۰۰۰۷۲ ب تحت نظر است. دادگاه با عنایت به معد بودن 
پرونده جهت اتخاذ تصمیم ختم رسیدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

انوشیروان، مهدي، احسان،  آقایان علي،  از خواهان ها  به وکالت  در خصوص دادخواست آقاي مهدي دژآباد 
آقاي محمدحسن  به طرفیت  زهرا محبي  خانم  و  فرخنده همگي صالحي فرد   ، بي بي  خانم  راضیه،  خانم ها 
صالحي فرد به خواسته رسیدگي و صدور حکم مبني بر تقسیم مال مشترک، یک باب ساختمان تجاري تحت 
افراز،  از  اعم  نحو ممکن  به هر  پارک الله  امام، پشت  واقع در گراش خیابان  ثبتي ۱۰۸۲۷/۱۱۳۴۲  پالک 
تقسیم به رد و فروش با احتساب کلیه خسارات وارده قانوني ناشي از دادرسي اعم از هزینه دادرسي، دستمزد 
کارشناس و حق الوکاله وکیل، دادگاه نظر به مالحظه جمیع اوراق و مندرجات پرونده با عنایت به این که وکیل 
خواهان ها به شرح دادخواست تنظیمي بیان داشته که ملک مورد اعالمي متعلق به مورث خواهان ها و خوانده 
دعوي مي باشد و تحت پالک ۱۰۸۲۷/۱۱۳۴۲ به نام ایشان )مرحوم میرزا نصراله صالحي فرد( به ثبت رسیده 
و پس از فوت ایشان به وراث حین الفوت رسیده که اکنون تقاضاي خویش مبني بر تقسیم را نزد این مرجع 
مطرح که با توجه به اینکه اول: با مالحظه گواهي حصر وراثت مندرج صفحه )۷( پرونده همگي خواهان ها 
و خوانده دعوي از جمله وراث حین الفوت مرحوم میرزا نصراله صالحي فرد فرزند میرزا محمد تقي بوده دوم: 
رونوشت سند ارائه شده به حکایت صفحه )۶( پرونده و همچنین استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان گراش به شرح صفحه )۲۵( پرونده حاکي از مالکیت مرحوم میرزا نصراله صالحي فرد نسبت 
به پالک مورد اعالمي و مورد خواسته خواهان بوده سوم: خواسته مرقوم از سوي کلیه وراث حین الفوت مورث 
به جز خوانده دعوي که مجهول المکان بوده طرح گردیده چهارم: این که ضمن ارجاع موضوع به کارشناس 
ذیربط جهت تعیین قابلیت و نحوه تقسیم به شرح صفحه ۳۴ پرونده ایشان بیان داشت با توجه به موقعیت، 
ایجاد و اندازه ملک و مستحدثات ایجاد شده در ملک یا در نظر گرفتن تعداد خواهان ها و وضعیت موجود ملک 
به نظر اینجانب ملک قابلیت تفکیک و افراز راندارد لذا نظر به مراتب فوق ضمن لحاظ وضعیت خوانده دعوي 
)مجهول المکان بودن( و تعیین امین قبل از تقسیم براي وي، خواسته خواهان ها وارد تشخیص و مستندا به 
مواد ۵۸۹ الي ۶۰۶ از قانون مدني و مواد ۳۰۰ الي ۳۱۷ از قانون امور حسبي و مواد۱۹۷و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹  
از قانون آئین دادرسي مدني حکم به فروش ملک مورد اعالمي به شرح خواسته مرقوم و تقسیم ثمن قایده 
به نسبت سهم االرث في ما بین خواهان ها و خوانده دعوي و همچنین حکم به محکومیت خوانده دعوي به 
پرداخت هزینه دادرسي و هزینه کارشناسي و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان ها  صادر و اعالم 
مي دارد. رأي اصداري غیابي و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و سپس 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اتمام مهلت واخواهي قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر 

مرکز استان فارس مي باشد.
اسماعیل رستمي - دادرس شعبه اول دادگستري شهرستان گراش

م/الف/۵۵۱

ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
ستاد  اینکه  بیان  با  الرستان، 
مقابله  برای  الرستان  بازار  تنظیم 
نظارت  احتکار،   و  گرانفروشی  با 
باشد،  داشته  تاثیرگذار  و  مستمر 
گفت: عدم برگزاری مراسم عروسی 
و ترحیم همچنان مورد تاکید است 
و دستگاه های متولی نظارت الزم را 

تداوم بخشند.
به گزارش میالد الرستان به نقل از 
استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
جلیل  الرستان؛  ویژه  فرمانداری  و 
حسنی در شصت و پنجمین جلسه 
در  شهرستان  کرونا  با  مقابله  ستاد 
حادثه  محکومیت  ضمن  سخنانی 
شهادت  تسلیت  و  تروریستی 
و  ای  هسته  دانشمند  مظلومانه 
فخری  محسن  دکتر  کشور  دفاعی 
در  ایران  ملت  هرگاه  گفت:  زاده، 
گرفته  قرار  توسعه  و  رشد  مسیر 
این  خورده  قسم  دشمنان  است، 
کشور در اقدامی تروریستی فرزندان 
رشید این کشور را هدف گرفته اند 

و این نشان از حقارت آنان دارد.
مردم  از  سخنانش  ادامه  در  وی 
اصناف  بخصوص  و  شریف  و  فهیم 
منطقه الرستان که همکاری خوبی 
را با ستاد مبارزه با کرونا شهرستان 
و  کرد  تشکر  و  تقدیر  اند،  داشته 
اظهار داشت: مردم الرستان مردمی 
در  که  هستند  غنی  فرهنگ  با 
الزم  هماهنگی  ها،  برنامه  تمامی 
را با مسئولین دارند، هم اکنون نیز 
اکثر قریب به اتفاق مردم الرستان، 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می 
کنند و این نشان از فرهنگ واالی 
مردم دارد.فرماندار ویژه الرستان با 
نیز  شهرستان  اصناف  اینکه  بیان 

تاب  توان  می  و  بینیم  نمی  آسیب 
در  را  اجتماعی  و  اقتصادی  آوری 
تشکر  ضمن  باال  برد.وی  جامعه 
بزرگوار  خیرین  از  قدردانی  و 
شهرستان که در همه زمینه ها پای 
آیند،  می  کمک  به  و  هستند  کار 
خواست  عزیزان  این  از  دیگر  بار 
ستاد  کنار  در  همیشه  همچون  که 
و  باشند  شهرستان  کرونا  با  مقابله 
و  بهداشتی  اقالم  تهیه  راستای  در 
برای  غیره  و  مومنانه  های  کمک 
همت  جامعه  پذیر  آسیب  اقشار 
کرونا  با  مقابله  ستاد  کنند.رییس 
در  داد:  ادامه  الرستان،  شهرستان 
نیز  و خروجی شهر  ورودی  مبادی 
کرده  عمل  خوب  انتظامی  نیروی 
مبادی  در  نیز  اکنون  هم  و  است 
و  دارند  حضور  خروجی  و  ورودی 
جلوگیری  غیرضرور  ترددهای  از 
الرستان،  ویژه  می کنند.فرماندار 
تجارت،  معدن  صنعت  اداره  از 
تعزیرات، اتاق اصناف و ستاد تنظیم 
بازار شهرستان خواست که به طور 
و  کنند  سرکشی  بازار  از  مستمر 
رعایت  نظر  از  را  الزم  توصیه های 

اصناف  به  بهداشتی  های  پروتکل 
قیمت  بر  اینکه  دیگر  کنند،  ارائه 
اجناس و برای مقابله با گرانفروشی 
و احتکار نظارت مستمر و تاثیرگذار 
مردم  رضایت مندی  تا  باشد  داشته 
تامین  شورای  شود.رییس  ایجاد 
بر  تاکید  با  الرستان،  شهرستان 
اینکه عدم برگزاری مراسم عروسی 
و ترحیم همچنان مورد تاکید است 
و دستگاه های متولی نظارت الزم را 
تداوم بخشند؛ اظهار امیدواری کرد: 
اگر مردم این روند را که انصافا روند 
قابل قبولی است؛ ادامه دهند، قطعا 
کاهش بیماری را شاهد خواهیم بود 
و وضعیت شهرستان هم به وضعیت 
در  حتی  و  رسید  خواهد  مطلوبی 
اجتماعی  و  اقتصادی  فعالیت های 

نیز تعادل خوبی ایجاد می شود.
کرد:  تاکید  دیگر  بار  حسنی، 
اگر  شود،  کم  نباید  حساسیت ها 
سطح هشدار و خطر بیماری کرونا 
جدی گرفته شود به تدریج وضعیت 
به  انشااهلل  و  زرد  به  شهرستان 
تا قطع  سفید تبدیل خواهد شد و 
خواهیم  پیش  کرونا  زنجیره  کامل 
مدیریت  کار  این  البته الزمه  رفت؛ 
و  هماهنگی  و  جامعه  در  صحیح 
کرونا  با  مقابله  ستاد  جمعی  اراده 
مشارکت  بخصوص  و  شهرستان 
ادامه  باید  و  جدی مردم می طلبد 
به  جامعه  افراد  سالمتی  تا  و  یابد 
پیش رود، که انشااهلل به یک نقطه 

مطلوبی برسیم.
با  مقابله  ستاد  اعضای  ادامه،  در 
و  پیشنهادها  نیز  شهرستان  کرونا 
راهکارهای الزم را در خصوص قطع 
ارائه  کرونا  ویروس  کامل  زنجیره 

کردند.

مصوبه ای که از سوی ستاد مقابله 
با کرونا شهرستان به آنها ابالغ شده 
اند؛  کرده  اجرا  و  عملیاتی  است، 
شورای  اعضای  فرمانداری،  گفت: 
علوم  پزشکی،  دانشکده   تامین، 
بسیج، نیروی انتظامی، هالل احمر، 
شهرداری ها، خیرین عزیز، صنعت، 
و  اصناف  اتاق  تجارت،  و  معدن 
کرونا  با  مقابله  ستاد  اعضای  همه 
شهرستان از روز اول شروع کرونا در 
کنترل  همچون  مختلف  موضوعات 
وغربالگری، ضدعفونی کردن معابر، 
نظارت مستمر بر بازار،کمک مومنانه 
همچنان  و  بوده  کار  پای  غیره  و 
اگر  داد:  ادامه  دارد.حسنی،  ادامه 
همگرایی، هماهنگی و تعامل بیشتر 
شهرستان  کرونا  با  مقابله  ستاد  در 
و  نتیجه  حصل  ماه  شود  ایجاد 
اقدامات آن به کل ستاد و در ادامه 
برمی گردد. و جامعه  مردم  به خود 

کرد:  اظهار  فارس،  استاندار  معاون 
دستورالعمل  همچنان  مردم  اگر 
های بهداشتی را رعایت کنند ما در 
حوزه بهداشت و درمان و در دیگر 
اقتصادی  و  اجتماعی  های  فعالیت 

مردم، همچنان از برگزاری مراسم عروسی و ترحیم خودداری کنند
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تفریغ بودجه )عملکرد(بودجه مصوب شرح ردیف 

12۸,96۰,2۸۸,۷56 ۳9۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي1 

16,5۰۸,۰55,21۸ 5۴,۷5۰,۰۰۰,۰۰۰ درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي شهرداري2 

1۷,612,591,۸22 ۳5,6۰۰,۰۰۰,۰۰۰ بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري ۳ 

5,529,۰۴۰,۰95 19,5۰۰,۰۰۰,۰۰۰ درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري۴ 

-   15,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ کمک هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي 5 

۳,2۷9,55۴,۰52 2۳,11۰,۰۰۰,۰۰۰ اعانات ، کمک هاي اهدایي و دارائی ها6 

1۷1,۸۸9,529,9۴۳ 5۴5,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ جمع کل درآمدها

11۴,۷5۴,6۴۰,۴5۰ 1۰2,9۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایي سرمایه اي1

-                           -   جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایي مالي2

2۸6,6۴۴,1۷۰,۳9۳ 6۴۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰  جمع کل منابع شهرداري 

قطعه پنج بخش 18 فارسردیف

آقای حمید رضا پورشمسی فرزند رجب 11۰۸2۷/۴51۸
وشرکا به سهام معین

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳16/65 متر مربع واقع در قطعه 5 بخش 1۸ فارس شهر 
گراش، کوچه باغ شفا. 

شیروان 21۰۸2۷/۷۴6۴ جواد  محمد  آقای 
فرزندغالمعباس

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳22/1۰ متر مربع واقع در قطعه 5 شهر گراش خیابان 
شهیدان محقق ،کوچه شماره 5 .

5 شهر گراش خیابان آقای مهدی شیروان فرزند غالمعباس۳1۰۸2۷/۷۴65 قطعه  در  واقع  مربع  متر  مساحت ۳22  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شهیدان محقق ، کوچه شماره 5  .

فرزند ۴1۰۸2۷/۷۴66 شیروان  علی  محمد  آقای 
غالمعباس

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳2۴/6۰ متر مربع واقع در قطعه 5 شهر گراش خیابان 
شهیدان محقق ،کوچه شماره 5 .

ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت 95/1۸ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک بانک قوامین شعبه گراش 51۰۸2۷/12۰۰۳
1۰۸2۷/۷۰ واقع در قطعه 5 شهر گراش خیابان امام خمینی )ره(روبروی خیابان آبیاری .

۴ شنبه 1۳99/1۰/1۷

خانم معصومه حسینی61۰۸2۷/12۴۳6
 فرزند سلیمان 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 155/65 متر مربع مفروز ومجزا شده از پالک 
1۰۸2۷/2۳2۷ واقع در قطعه 5 شهر گراش ، بلوار سپاه ،کوچه شهید یحیایی .

آقای محمود آتش فشان ۷1۰۸2۷/125۰2
فرزند عبدل 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 29۰/۴۰ متر مربع واقع در قطعه 5 شهر گراش ، 
خیابان آبیاری .

آقای مهدی رستمی نژاد۸1۰۸2۷/125۷1
 فرزند محمود

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۳۳/۳۳ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 
1۰۸2۷/11۸۸ واقع در قطعه 5 شهر گراش ، خیابان بسیج ، کوچه شماره 1۴ .

خانم صغری گلستانه91۰۸2۷/12592
 فرزند کرمعلی

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۷1/۴5 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 
1۰۸2۷/192 واقع در قطعه 5 شهر گراش ، خیابان دروازه 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 25۰/26 متر مربع واقع در قطعه 5 شهر گراش ، بلوار فلسطینآقای یوسف محمدیان فرزند عباس 1۰1۰۸2۷/126۰2

5 شنبه 1۳99/1۰/1۸

آقای حسینعلی قنبری زاده111۰۸2۷/1261۰
 فرزند قنبر 

ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 2۸۸/۷5 متر مربع واقع در قطعه 
5 شهر گراش ، انتهای خیابان آبیاری .

آقای حسینعلی قنبری زاده 121۰۸2۷/12611
فرزند قنبر

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۳۰۰/1۰ متر مربع مفروز ومجزا شده از پالک 
1۰۸2۷/12۷2 واقع در قطعه 5 شهر گراش ، خیابان بسیج . 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 191/۷5 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک آقای علی خوشبختی فرزند عباس1۳1۰۸2۷/12621
1۰۸2۷/2۳22 واقع در قطعه 5 بخش 1۸ فارس شهر گراش بلوار سپاه ، هفت برکه .

خانم فوزیه ناصری فرزند عباس 1۴1۰۸2۷/126۴2
ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 26۴ متر مربع مفروز و مجزا شده از 
پالک 1۰۸2۷/19۸۸ واقع در قطعه 5 بخش 1۸ فارس شهر گراش بلوار شهدا ،شهرک 

شهیدان عظیمی . 

خانم فوزیه ناصری فرزند عباس151۰۸2۷/126۴۳
ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 26۴ متر مربع مفروز و مجزا 
شده از پالک 1۰۸2۷/19۸۸ واقع در قطعه 5 بخش 1۸ فارس شهر گراش بلوار 

شهدا ،شهرک شهیدان عظیمی .

شنبه   1۳99/1۰/2۰

آقای محمد جواد شیروان فرزند 161۰۸2۷/1266۰
غالمعباس و شرکا به سهام معین

ششدانگ یکبابخانه به انضمام پنج دهنه مغازه متصل به آن به مساحت ۴۸5/۳۰ متر مربع 
واقع در قطعه 5 بخش 1۸ فارس شهر گراش خیابان شهیدان محقق ،کوچه شماره 5 . 

آقای جعفر سعادت فرزند محمد 1۷1۰۸2۷/126۷1
ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 26۰/62 متر مربع مفروز و مجزا 

شده از پالک 1۰۸2۷/1991 واقع در قطعه 5 بخش 1۸ فارس شهر گراش بلوار 
شهدا ، شهرک شهیدان عظیمی . 

آقای جعفر سعادت فرزند محمد1۸1۰۸2۷/126۷2
ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده به مساحت 261/5۸ متر مربع مفروز و مجزا 

شده از پالک 1۰۸2۷/1991 واقع در قطعه 5 بخش 1۸ فارس شهر گراش بلوار 
شهدا ، شهرک شهیدان عظیمی .

آقای ایرج سبزواری191۰۸2۷/126۸۸
 فرزند غالمعلی 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1512 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 
1۰۸2۷/9۰۴ واقع در قطعه 5 بخش 1۸ فارس شهر گراش بلوار خلیج فارس ،جنب 

مجتمع مسکونی خلیج فارس . 

آقای سعید پورشمسی2۰1۰۸2۷/12692
 فرزند شاه ولد

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 256/۸۰ متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 
1۰۸2۷/199۳ واقع در قطعه 5 شهر گراش بلوار شهدا ، شهرک شهیدان عظیمی .

1 شنبه  1۳99/1۰/21

تفریغ بودجه )عملکرد(بودجه مصوب شرح ردیف 

           2,۸19,2۸۴,۷۰1 22,2۰۰,۰۰۰,۰۰۰ کالبدی و شهرسازي1

          5۷,۳95,۸6۳,6۴۸ 191,۸9۰,۰۰۰,۰۰۰ محیط زیست و خدمات شهري2

              ۴6۳,5۰2,۷2۰ ۳,15۰,۰۰۰,۰۰۰ ایمني و مدیریت بحران۳

          1۴,۳99,5۷۰,5۰۸ 151,926,۰۰۰,۰۰۰ حمل و نقل و ترافیک۴

66,۸6۸,۸۳2,166 1۷۴,۰۳۰,۸۰۰,۰۰۰ خدمات مدیریت5

            1,551,۰2۸,۰6۴ ۷,۸92,2۰۰,۰۰۰ اجتماعي و فرهنگي6

        1۴۳,۴9۸,۰۸1,۸۰۷ 551,۰۸9,۰۰۰,۰۰۰  جمع کل ماموریت ها

          91,۴۸9,۸25,۸52 9۷,251,۰۰۰,۰۰۰  تبصره پرداخت بدهي هاي قطعي شده سنواتي

        2۳۴,9۸۷,9۰۷,659 6۴۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰  جمع كل مصارف شهرداري

صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه اول سال ۱3۹۹  
شهرداری الر

آگهي تحدید حدود عمومی قطعه 5 بخش ۱8 فارس شهرستان گراش

به استناد مصوبه 565 مورخ 99/۰۸/2۴ شورای اسالمی شهر الر و موضوع ماده ۷1 قانون شهرداری ها، صورت جامع درآمد و هزینه 
شهرداری الر مربوط به شش ماهه اول سال 99 جهت اطالع عموم به شرح ذیل است:

برابر مقررات قانون ثبت اسناد وامالک ، تحدید حدود عمومی قسمتی از امالک واقع درقطعه 5 بخش 1۸فارس شهرستان گراش به ترتیب باذکرشماره پالک وقید نام و 
نام خانوادگي متقاضي ثبت ، نام پدر ، نوع ملک ، مساحت و محل وقوع ملک جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي گردد./.

بدینوسیله به اطالع عموم می رساند که تحدید حدود امالک فوق از ساعت ۸ صبح در محل وقوع ملک شروع وبه عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 1۴ قانون ثبت از 
صاحبان امالک فوق ومجاورین به وسیله این آگهی دعوت به عمل می آید در وقت مقرر در اداره ثبت اسنادوامالک گراش یا محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی 
مجاورین نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی برابر ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد.                                    

تاریخ انتشار : 99/۰9/15               اقدام کننده : عبدالحسین مشهدی حسینی
هدایت اله رحیمی درازی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان گراش                     شناسه آگهی : 1۰52۷59         م الف :  ۸۷22 روابط عمومی شهرداری الر

نیروی دریایی ارتش از تجهیزات جدید خود با 
حضور سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی 
دریادار  امیر  قوا،  کل  فرمانده  دفتر  رئیس 
حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، سورنا ستاری معاون 
دریادار  امیر  جمهور،  رئیس  فناوری  و  علمی 
دوم مقصودی رئیس مرکز تحقیقات و جهاد 
از  جمعی  و  ارتش  دریایی  نیروی  خودکفایی 
کل  ستاد  و  ارتش  دریایی  نیروی  فرماندهان 

نیرو های مسلح رونمایی کرد.
چرا نیروی دریایی ارتش امروز قدرتمند است؟

سردار شیرازی، رئیس دفتر فرمانده کل قوا در 
این مراسم گفت که نیروی دریایی حرف های 
زیادی برای گفتن دارد و شاهد دستاورد های 
خوبی در این نیرو هستیم. در نیروی دریایی 
پای  توانمند  و  کارشناس  نیرو های  ارتش، 
کار حضور دارند که خالقیت آن ها در جهت 
خودکفایی همه تجهیزات زبانزد است. نیروی 
افزا،  هم  ارتش؛  و  پاسداران  سپاه  در  دریایی 
و  انقالب  از  دفاع  در جهت  همکار، هماهنگ 
اقیانوس هند حضور دارند و  مردم در دریا و 
توانمندی های ما روز به روز در حال افزایش 

نیروی  فرمانده  خانزادی،  دریادار  امیر  است. 
نیروی  کرد:  اظهار  ادامه  در  نیز  ارتش  دریایی 
دریایی ارتش در حوزه جهاد خودکفایی پیشگام 
عرصه ها  تمامی  در  دریایی  نیروی  است.  بوده 
حرکت جهادی را آغاز کرده و اوج این بالندگی 
مقام معظم رهبری و  با حضور  را در سال ۸۸ 
ناوشکن جماران تجربه کردیم. مجموعه  الحاق 
 ۶۲ سال  از  دریایی  نیروی  خودکفایی  جهاد 
مختلفی  نمونه های  پیوسته  طور  به  تاکنون 
گلوگاه های  رفع  برای  جهادی  محصوالت  از 
و  تجهیزات  توسعه  و  رزمی  آمادگی  و  فناورانه 
فناوری هایی که نیروی دریایی انجام داده را به 

ثمر نشانده است.
حرکتی  امسال  جهاد  نمایشگاه  داد:  ادامه  وی 
نتایج آن را  برای جهش بسیار بزرگ است که 
در سال ۱۴۰۰ شاهد خواهیم بود. جهش بزرگی 
نیروی  فناوری  نسل  تجربه خواهیم کرد که  را 
دریایی را به چند نسل جلوتر خواهد برد. بخشی 
این  در  ارتش  دریایی  نیروی  توانمندی های  از 
در  دستاورد های خوبی  و  دارد  وجود  نمایشگاه 
آینده خواهیم داشت که جهش بسیار خوبی در 

ساخت پیشران های دریایی ایجاد می کند.

رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا 
مراسم گفت:  این  پایانی  نیز در بخش  جمهور، 
خوبی  بسیار  بازار  دفاعی  تجهیزات  بخش  در 
و  دارد  وجود  بنیان  دانش  شرکت های  برای 
تکنولوژی های شرکت های دانش بنیان می تواند 
در زندگی روزمره مردم دیده شود. در نمایشگاه 
تی،  آی  حوزه های  در  ارتش  دریایی  نیروی 
تجهیزات  شاهد  قطعات  ساخت  و  مخابراتی 
پیشرفت ها  این  از  و  بودیم  روزی  به  و  جدید 

بسیار خرسندیم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره 
شرکت های  از  دفاعی  صنایع  مندی  بهره  به 
تغییر  یک  این  کرد:  اظهار  نیز  بنیان  دانش 
حوزه  در  زیادی  کارخانجات  و  است  راهبردی 
نظامی داریم که زیر مجموعه ارگان های نظامی 

مختلف در حال فعالیت هستند.
ارتش  دریایی  نیروی  به  جدید  تجهیزات  کدام 

الحاق شد؟
پروژه جاسک 2

این پروژه که یکی از پروژه های نوین و جدید 
نیروی دریای ارتش به شمار می رود، این امکان 
بتوانند  تا  دهد  می  دریایی  شناورهای  به  را 
به  زیرسطح  از  را  خود  های  موشک  و  اژدرها 
یا  و  سطح  در  که  کنند  شلیک  اهدافی  سوی 
فراتر از آن قرار دارند. البته تاکنون دو نمونه از 
موشک جاسک ۲ طراحی و ساخته شده است. 
دریایی  نیروی  فرمانده  خانزادی  دریادار  امیر 
ارتش درباره این پروژه می گوید موشک هایی که 
از سطح شلیک می شوند دشمن می تواند آن ها 
را منحرف کند، اما جاسک ۲ از زیردریایی که 
دشمن به هیچ عنوان انتظار آن را ندارد شلیک 
به  نسبت  دو،  جاسک  موشک  امروز  می شود، 

نمونه اولیه دوربردتر شده است.
و  اژدر  موشک،  از  ترکیبی  واقع  در  سالح  این 
در  که  است  آتش  کنترل  و  ارتباطی  سامانه 
تعامل با یکدیگر قادر به حمله به اهداف سطحی 

دشمن هستند.
وارد  پشیمان ساز،  ضربات  کردن  وارد  توانایی 

HAT و SAT خود را هم با موفقیت انجام داده 
و نهایی کرده است.  یکی دیگر از وجوه تمایز 
این پهپاد، شناوری مثبت و مقاومت آن در برابر 
نفوذپذیری در هنگام فرود بر سطح آب است که 
به این پرونده این امکان را می دهد تا در شرایط 
اضطراری بدون آسیب بر روی آب فرود آمده و 

بازیافت شود.  
فرآیند عملکرد پهپاد  این گونه است که پرنده 
در ابتدا با استفاده از چهار موتور همزمان شده 
شناور  از  است  پرواز  عمود  صورت  به  که  خود 
الگوی  از  استفاده  با  آن  از  و پس  جدا می شود 
خودکار طراحی شده در سامانه پرواز خودکار، 
خوردن  برهم  بدون  شده  محاسبه  فرآیند  طی 
کروز  فاز  وارد  پرنده  ناگهانی؛  سقوط  و  تعادل 
هنگام  در  فرآیند  این  می شود.  افقی  یا حرکت 
و  خود  شناسایی  ماموریت  از  پرواز  برگشت 

نشستن بر روی کشتی بالعکس اجرا می شود.
اسلحه های انفرادی ویژه تفنگداران دریایی ارتش 

نمایش  به  تسلیحات  و  تجهیزات  از  دیگر  یکی 
انفرادی  اسلحه های  نمایشگاه  این  در  درآمده 
از  یکی  است.  ارتش  دریایی  تفنگداران  ویژه 
نمونه های قابل مشاهده در این نمایشگاه؛ تفنگ 
انفرادی مصاف ساخت وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیرو های مسلح است که ناخدا یکم تکاور دریایی 
حسن مردان سال گذشته از نمونه اولیه آن که 
به نیروی دریایی ارتش تحویل شده بود دیدن 

فشار  افزایش  ایستایی،  دور  به  دشمن  کردن 
روانی بر دشمن با همچنین ناامن کردن مناطق 
دریایی مورد عالقه دشمن، بخشی از قابلیت هایی 
این  از  برخورداری  با  دریایی  نیروی  که  است 

زیردریایی در اختیار خواهد داشت.
موشک قائم 11۴

و  هواپرتاب  موشک های  از  یکی  موشک  این 
هلفایر  موشک  شده  معکوس  مهندسی  نمونه 
آمریکایی است. این موشک از انواع موشک های 
کن(  فراموش  و  کن  )شلیک   fire & forget
اپتیکی  جستجوگر های  به  مجهز  که  است 
موج  رادار  و  حرارتی  تصویرساز  اپتیکی  مرئی، 
میلی متری هستند. یکی از معایب این موشک ها 
دارابودن  علت  به  آن ها  بودن  قیمت  گران 

جستجوگر های مختلف در داخل بدنه است.
استفاده  و  نصب  بر  عالوه  می تواند  موشک  این 
در  ارتش  زمینی،  نیروی    ۲۱۴ بالگرد های  در 
دریایی  نیروی  هوادریای   ۲۱۲-AB بالگرد های 

ارتش نیز استفاده شود.  
پهپاد عمودپرواز پلیکان

به حوزه  ارتش چندی است که  نیروی دریایی 
طراحی و ساخت پهپاد های دریاپایه ورود کرده 
دریاپایه  نمونه  که  سیمرغ  مانند  پهپاد هایی  و 
شاهد ۱۲۹ است را تولید و به ناوگان خود الحاق 
کرده است. این پهپاد دیگر پهپاد نیروی دریایی 
ارتش است که قابلیت ویژه ای به نام عمودپرواز 
بودن دارد. نمونه اولیه این پهپاد سال گذشته و 
با حضور دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی 
می رسد  نظر  به  که  بود  شده  رونمایی  ارتش 
نمونه ای که جدیدا رونمایی شد دارای تغییرات 

جدیدی باشد.  
و  پرواز  عمود  موتور  داشتن چهار  با  پهپاد  این 
نشست  توانایی  قدرت  پر  پیشران  موتور  یک 
حال  در  شناور  روی  از  عمودی  برخاست  و 
با  می تواند  پلیکان  پهپاد  دارد.  را  حرکت 
در  نفوذ  بر  عالوه  خود  امکانات  از  استفاده 
نیز  شناسایی  و  گشت  ماموریت های  در  عمق، 
حاضر شود. البته این پهپاد  آزمایشات میدانی 

کرده بود. یکی دیگر از تفنگ هایی که در این 
و  تفنگ کوچک  به چشم می خورد  نمایشگاه 
چابکی است که به نظر می رسد در کنار سایر 
تسلیحات و تجهیزات برای تفنگداران دریایی 

طراحی و تولید شده است.  
توانایی اورهال گیربکس های دریایی سنگین

اخیر  سال های  در  ارتش  دریایی  نیروی 
دانش  توان شرکت های  از  استفاده حداکثری 
به ویژه در عرصه های فنی و مهندسی  بنیان 
را به در دستور کار قرار داده تا تجهیزات مورد 
از  یکی  کند.  بازآماد  و  اورهال  را  خود  نیاز 
دریایی  نیروی  همکاری  با  که  تجهیزات  این 
با یک شرکت دانش بنیان در دانشگاه  ارتش 
گیربکس های  شده؛  اورهال  بهشتی  شهید 
ناوشکن ها  در  استفاده  مورد  سنگین  دریایی 

و ناوچه های بومی نیروی دریایی ارتش است.
و  علمی  نیروی  یک  ارتش؛  دریایی  نیروی 

تحقیقات محور 
از  جدید  تجهیزات  بر  عالوه  مراسم  این  در 
چند اثر تحقیقاتی در قالب کتاب نیز رونمایی 
شد که عبارتند از؛ نقش هواناو در تاریخ دفاع 
مقدس، جلد سی ام تقویم تاریخ نیروی دریایی 
نظامی در  در دوران دفاع مقدس، شناور های 
حقوق بین الملل دریاها، جستجوی امنیت در 

جهان ناامن، پدافند هوایی در نیروی دریایی.

جدیدترین تسلیحات نیروی دریایی ارتش؛ از موشک قائم تا پهپاد عمودپرواز ِپلیکان

ابالغیه 
ملي  کد  به  جعفر  فرزند  ایردموسي  عباداللهي  علیه:  محکوم 

۰۰۸۱۴۶۶۲۹۳ با توجه به مجهو ل المکان بودن ایشان با موضوع 
دستگاه  یک  قیمت  )ارزیابي  کارشناسي  نظریه  مالحظه  حضور:  علت 
خودروي سواري ام وي ام هاچ بک به شماره انتظامي ۱۹۲ د ۲۸ ایران 
۹۹ و اظهار هر مطلبي نفیاً یا اثباتاً ظرف مهلت سه روز( در خصوص 
دعوي آقاي مسعود ایرجي علیه شما  مبني بر مطالبه وجه با توجه به 
علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ مي گردد ظرف مهلت 
مقرر به این شعبه مراجعه و در صورت داشتن اعتراض کتباً اعالم نماید. 

در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
قاضي واحد اجراي احکام مدني شعبه اول اجراي احکام مدني گراش/

قدیم - سیدرحیم روان بین          م/الف/۶۷۹
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به  شکل  لباس  آنالین  فروش  بازار 
و  است  کرده  پیدا  رونق  قابل توجهی 
این  از  اضافی  درآمد  کسب  راه های 
است.  شده  بیشتر  همیشه  از  طریق، 
این  از  سریع تر  که  افرادی  بنابراین 
فرصت  چون  کنند  استفاده  فرصت 
کسب وکارشان  گسترش  برای  بیشتری 
دارند، احتمال موفقیت شان بیشتر است. 
لباس  آنالین  فروش  قصد  نیز  شما  اگر 
همراه  ما  با  مقاله  این  ادامه  در  دارید، 
چگونگی  درباره  توصیه هایی  تا  باشید 
این کار و نتیجه بخش شدن فعالیت های 
حاصل از آن، در اختیارتان قرار بدهیم.

۱. برای فروشگاه خود اسمی انتخاب کنید
می شود  توصیه  چیز  هر  از  پیش 
دارید  را  فروشش  قصد  آنچه  درباره 
فروشگاه  برای  و  کنید  فکر  خوبی  به 
انتخاب کنید که  اسمی  کوچک خود 
با آن سازگاری داشته باشد. می توانید 
برای این کار از اسم خودتان استفاده 
کنید: مثال فروشگاِه مینا؛ یا اینکه به 
اسم دیگری  و سلیقه خود  صالحدید 
انتخاب کنید. اگر لباس هایی که قصد 
فروش آنالین شان را دارید، متعلق به 
برند بخصوصی باشند، می توانید از نام 
آن برند،  یا ترکیبی از آن هم برای این 

کار استفاده کنید.
از  بخصوص  نوع  دو  یکی  فروش  به   .2

لباس بسنده کنید

4. از لباس ها عکس های خوب و باکیفیت 
بگیرید

پس از آنکه لباس هایی که قصد فروش 
آنالین شان را دارید گردآوری کردید، 
عکس برداری  کار  می شود  توصیه 
است  بهتر  کنید.  شروع  را  آن ها  از 
برای این کار از یک دوربین باکیفیت 
استفاده کنید. لباس ها را جایی آویزان 
کنید، تا کنید یا به سلیقه خود مدل 
بدهید و شروع به عکس گرفتن کنید؛ 
فراموش نکنید که باید از جلو، عقب، 
جیبی  مثال  برای  جزئیات،  هرگونه 
طرحی  یا  لباس  از  متفاوت  رنگ  به 
لباس  لیبلی روی  یا  مارک  بخصوص، 
برندها  از  بگیرید.بسیاری  عکس  هم 
از  بخشی  لباس،  تولیدکننگان  و 
حاضر  که  دارد  ایراداتی  تولیدات شان 
می شوند آنها را با قیمت کمتر عرضه 
گونه  این  گرفتید  تصمیم  اگر  کنند. 
و  پارگی  از  بفروشید،  هم  را  لباس ها 
لک لباس هم به دقت عکس بگیرید. 
برای اینکه اندازه پارگی یا لک لباس 
سکه ای  می توانید  کنید،  مشخص  را 

نزدیک آن بگذارید.
5. جدول سایزبندی و اندازه ها را تهیه و 

ضمیمه عکس های لباس کنید
فروش  هنگام  به  که  دیگری  نکته 
داشته  خاطر  به  باید  لباس  آنالین 
برخی  کردن  مشخص  باشید، 
سینه،  دور  لباس هاست.  اندازه های 
هستند  اندازه هایی  قد،  و  کمر  دور 
به  تمایل  مشتری ها  معموال  که 
دانستن شان دارند. زمانی که در حال 
لباس ها  به  مربوط  توضیحات  نوشتن 

هستید بهتر است این اندازه ها
قابلیت  لباس  اگر  کنید.  درج  هم  را   
برخی  باشد،  داشته  هم  آمدن  کش 
بدانند  می خواهند  احتماال  مشتری ها 
چقدر  لباس  اندازه   هنگام  این  در 

لباس،  آنالین  فروش  هنگام  به 
نمی توانید نیازهای تمامی خریداران را 
چنین  اگر  حقیقت  در  کنید.  برطرف 
میزان  احتماال  باشید،  داشته  قصدی 
موفقیت تان کمتر می شود. به جای این 
نوع بخصوص  دو  یکی  است  بهتر  کار 
را  آنالینش  لباسی که قصد فروش  از 
امکان  حد  تا  و  کنید  انتخاب  دارید 
باشید.  پایبند  لباس  انواع  همان  به 
فروش  به  اقدام  می توانید  نمونه  برای 
لباس های  یا  بزرگ  سایز  لباس های 
شب زنانه کنید و کار خود را با یکی 
احیانا  اگر  ببرید.  پیش  لباس  نوع  دو 
دو  فروش  یا  کنید  اضافه  سومی  نوع 
نوع یاد شده را متوقف کنید، برای تان 
امکان  چراکه  بود،  نخواهد  سودمند 
از سوی مشتری های  خریدهای مکرر 

ثابت دیگر وجود نخواهد داشت.
می فروشید  که  را  لباس هایی  منبع   .3

مشخص کنید
نیازی  لباس  آنالین  فروش  برای 
باشید.  تولیدکننده  خودتان  نیست 
می توانید از عمده فروشان لباس خرید 
را  خود  همکاری  پیشنهاد  یا  کنید 
ارائه  برندها  یا  لباس  تولیدی های  به 
دهید. فراموش نکنید به هنگام فروش 
نکته  مهم ترین  کنید.  درج  را  آن  نام 
به  آنالین  دنیای  در  که  است  این 

بهترین شکل حضور پیدا کنید.

است  بهتر  بنابراین  می شود،  بزرگ تر 
بگیرید  هم  حالت  این  در  را  اندازه ها 
و یادداشت کنید )برای اینکه همزمان 
لباس را کش بیاورید و اندازه بگیرید، 
نیاز  به کمک شخص دیگری  احتماال 

خواهید داشت(.
از  عکس هایی  به دنبال  اینترنت  در   .۶

لباس هایی که می فروشید، بگردید
فرض کنید قصد فروش ژاکتی را دارید 
و  است  از جنس خز  آن  یقه  دور  که 
برند  آن  سایت  در  مدل  همین  دقیقا 
یا یکی از فروشگاه های اینترنتی عرضه 
معرفی  هنگام  به  می توانید  می شود. 
لباس خود، آن عکس ها را هم ضمیمه 
راهکارهای  از  دیگر  یکی  این  کنید. 
است  لباس  آنالین  فروش  برای  مؤثر 
اینکه می توانند  بر  و خریداران، عالوه 
شما  لباس  از  حرفه ای  عکس  چند 
درباره  کلی  ایده ای  کنند،  مشاهده 
با آن  لباس های دیگری که می توانند 

ِست کنند پیدا خواهند کرد.
دارید  فروش  برای  که  را  چیزی  هر   .۷

معرفی کنید
توصیه می شود به هنگام درج اطالعات 
»اینجا  نظیر  عبارتی  لباس،  با  مرتبط 
می توانید سایر لباس هایی را که برای 
فروش گذاشته ام مشاهده کنید.« هم 
دید  معرض  در  تا  کنید  لحاظ  جایی 
است  ممکن  آن ها  باشد.  خریداران 
لباس  تکه  چند  همزمان  خرید  قصد 
به  هم  شاید  یا  باشند  داشته  مختلف 

محصوالت شما عالقه مند شده باشند 
دسترسی  امکان  صورت،  این  در  و 
محصوالت تان  و  شما  به  بیشتری 

خواهند داشت.
8. مشتریان احتمالی را پیدا و خودتان را 

به آنها معرفی کنید
تبلیغات  مختلف  ابزارهای  و  روش ها 
آنالین را بررسی کنید و مناسب ترین 
آنها را به کار بگیرید. به عنوان مثل اگر 
فروش  اجتماعی  شبکه های  طریق  از 
می دهید،  انجام  را  محصوالت تان 
بهتر است در همان شبکه ها تبلیغات 
با  مرتبط  کانال های  و  کنید. صفحات 
بازدهی  کنید.  پیدا  را  زیبایی  و  مد 
میزان  بازدید،   میزان  نظر  از  را  آنها 
بهترین  و  بررسی  و...  کاربران  تعامل 
انتخاب  تبلیغات تان  برای  را  آنها 
هم  را  مارکتینگ  اینفلوئنسر  کنید. 
بگیرید  به کار  درست  که  صورتی  در 
بازدهی خوبی برای تان خواهد داشت.

تبلیغات  به  دارید،   وبسایت  اگر  اما 
کلیکی فکر کنید.

تبلیغات  کلیکی،  تبلیغات  بین  در 
مناسبی  گزینه    موضوعی،  همسان 
از  استفاده  با  می توانید  شما  است. 
گزینه های هدفمندسازی،  تبلیغات تان 
نشان  هدف تان  بازار  به  تنها  را 
به  تبلیغات  این  ورودی های  بدهید. 
وبسایت تان را رصد کنید و با توجه به 
خود  کلیکی  تبلیغات  تبدیل شان  نرخ 

را بهبود دهید.

توصیه هایی برای موفقیت در فروش آنالین لباس

افراد  آیا می دانید خالقیت چه معنایی دارد؟ 
شاید  دارند؟  مشترکی  خصوصیات  چه  خالق 
هر  در  که  است  ویژگی  خالقیت  کنید  تصور 
می  بروز  نوجوانی  و  کودکی  دوران  در  فردی 
کند، اما در سنین بزرگ سالی از دست می رود. 
برخی دیگر باور دارند خالقیت ویژگی  است که 
تنها در افراد کمی دیده می شود و بقیه قادر به 
کسب آن نیستند. عده ای می گویند تمام افراد 

خالقیت دارند و تنها باید آن را رشد دهند. 
تفکر  با  پایدار  شخصیتی  دارای  افراد  برخی 
خالقانه هستند، اما شاید این ویژگی برحسب 
طور  به  گاهی  کند.  تغییر  زمان  و  موقعیت 
اتفاقی با عوامل انگیزشی و ایده های ناب مواجه 
می شویم. تفکر خالق نیازمند شناخت بسیار 
روند  از  جدا  حال  این  با  اما  است،  پیچیده ای 

اندیشیدن عمل می کند.
تصویر  اعصاب،  علم  در  شده  انجام  تحقیقات 
دهد.  می  ارائه  خالقیت  از  پیچیده ای  بسیار 
این راستا دانشمندان می گویند، خالقیت  در 
مغز  و چپ  مغز  راست  تفاوت  از  بیش  چیزی 
بودن است. همان طور که می دانید، راست مغز 
بودن به معنای احساساتی و خالق بودن و چپ 
مغز بودن به معنای منطقی و دقیق بودن است.

اگر بخواهیم به این موضوع از دید روانشناسی 
سختی  به  را  خالق  کنیم، شخصیت های  نگاه 
می توان مشخص کرد؛ زیرا این افراد شخصیتی 
پیچیده دارند و در بیشتر اوقات از عادت های 

در  استعداد  گفت،  بار  یک  جوردن  مایکل 
بازی ها پیروز می شود، اما کار تیمی و هوش 
قهرمانی را به دست می آورد. در تیم، »من« 
تیمی  کار  نتیجه  »پیروزی«  ندارد  وجود 
می  نادیده  را  آن  ما  اما  نفر،  یک  نه  است 
گیریم. تالش برای انجام کاری به تنهایی به 
امتیاز  یا یک  به رشد می شود،  منجر  ندرت 
به  تنهایی،  به  کار  و  کسب  یک  یا  بسکتبال 
اهمیت  از  موثر  تیمی  مدیریت  دلیل  همین 

باالیی برخوردار است.
بدون مدیریت تیم، شما یک گروه »من« دارید 
وظایف  تکمیل  حال  در  تصادفی  طور  به  که 

هستند. 
چرا مدیریت تیمی موثر مهم است؟

به  خوب  رهبر  یک  و   موثر  تیمی  مدیریت 
برای  کارمندان  که  شود  می  منجر  سازمانی 
و  همکاری  تولیدی،  خود  اهداف  به  رسیدن 

انگیزه داشته باشند.
موثر  مدیریت  مهم  مزیت  به ۳  نگاهی  بیایید 

تیم بیندازیم:
۱. فرهنگ خوب شرکت

یک رهبر تیمی موثر بر یافتن و پیاده سازی 
برای  کارکنانشان  برای  ها  روش  بهترین 
را  وری  بهره  و  روحیه  تیمی،  کار  همکاری، 

افزایش می دهد.
دهندگان  پاسخ  اکثر  با  اخیر  نظرسنجی  یک 
اظهار داشت که حمایت از رهبری و مدیریت 
مهمترین عنصر فرهنگ یک شرکت است که 

منجر به توسعه کسب و کار می شود.
2. افزایش بهره وری و کارایی

برای  افراد  توانایی  در  زیادی  تأثیر  فرهنگ، 
انجام بهترین کار خود دارد.

3. کاهش تعویض کارمندان
نظرسنجی  یک  در  مشاغل  صاحبان   ٪۸۱
گردش  که  کردند  موافقت   ۲۰۱۹ سال  در 
پرسید  می  بود.  پرهزینه  مشکل  یک  مالی 
نظرسنجی  این  در  است؟  بر  هزینه  چقدر 
ساالنه۱/۱  آمریکایی  مشاغل  که  است  آمده 
کارگران  جستجوی  برای  دالر  میلیارد 

کنند! هزینه می  جایگزین 
فردی  بین  ضعیف  روابط  نظرسنجی  این 
را  غیره(  و  همکاران  یا  مدیران  با  )درگیری 
برای ترک  اعالم شده  به عنوان دومین دلیل 

کارمندان گزارش می کند.
مدیران  که  شود  می  آشکارتر  زمینه،  این  با 
برای حفظ بهترین کارمندان خود باید فرهنگ 

کار خوبی ایجاد کنند.
چه چیزی مدیریت تیمی را موثر می کند؟

یک  تعیین  برای  واحدی  معیار  هیچ  گرچه 
چندین  اما  ندارد،  وجود  موثر  تیمی  مدیریت 
جنبه تعریف کننده یک تیم خوب کار وجود 

دارد که رهبری موثر را به نمایش می گذارد:
از  درستی  درک  تیم  درون  افراد  -همه 
پرتی در  دارند و حواس  مسئولیت های خود 

کار ندارند.
اهداف  به  دستیابی  برای  تیم  اعضای  -تمام 
انگیزه دارند. یک هدف می  تیمی و سازمانی 
تواند کوتاه مدت باشد، مانند تحویل پروژه، یا 

بلند مدت، مانند افزایش درآمدزایی
تیم  اعضای  همه  رضایت  از  اطمینان  -برای 
از حجم کار و فرهنگ کار، چک های منظم 
شود.  می  انجام  سرپرستان  و  مدیران  توسط 
در  سازد  می  قادر  را  کارمندان  این  همچنین 
صورت لزوم از آنها درخواست پشتیبانی کنند.

-مدیران برای دریافت بازخورد از اعضای تیم 
آزاد هستند و برای اجرای هرگونه تغییر الزم 

تالش می کنند.
ارتقا  برای  منظم  سازی  تیم  های  -فعالیت 

همکاری و پیوند انجام می شود.
اما  هستند،  ذهنی  عناصر  این  از  بسیاری 
مدیریت موثر تیمی ارزیابی عوامل مهم موثر بر 
اعضای تیم و بهره وری آنها را آسان می کند.

نکات اساسی برای مدیریت تیمی موثر
1. مستقیم و شفاف با تیم خود ارتباط برقرار کنید

مدیری که نمی تواند به درستی با اعضای تیم 
یا دو  است در یک  برقرار کند ممکن  ارتباط 
شکست  جنگ  در  قباًل  اما  شود،  پیروز  نبرد 

خورده است.
زیرا  ترسند  می  نادرست  ارتباط  از  کارمندان 
باعث سردرگمی و استرس می شود. در طول 
از کارگران آمریکایی مورد  سال ۲۰۱۹، ٪۸۰ 
از  ناشی  استرس  که  داشتند  اظهار  بررسی 
تجربه  را  شرکت  ضعیف  یا  اثر  بی  ارتباطات 

کرده اند.
ارتباطات موثر وضوح گسترده تیم را در رابطه 
با وظایف، مهلت ها و اهداف تضمین می کند. 
این شفافیت به تیم اجازه می دهد تا روی بهره 

وری و همکاری خود تمرکز کنند.

کنند.  می  دوری  روزمرگی ها  و  همیشگی 
مطالعات نشان می دهد خالقیت نیازمند به هم 
پیوستن چند ویژگی، رفتار و تأثیرات اجتماعی 

روی یک فرد است.
را  خود  توانند  می  سختی  به  خالق  »افراد 
بسیار  خالق  افراد  ویژگی های  زیرا  بشناسند، 
افراد  در  است.  خالق  غیر  افراد  از  پیچیده تر 
خالق اغلب چیزهایی که بیشتر به چشم می 
است. آن ها  افراد  این  تناقضات شخصیتی  آید 

معموالً افکار پریشان تری دارند.«
بسیار خالق  افراد  بدانید  باید  ابهام  رفع  برای 

دارای ویژگی ها و رفتارهای مشترک هستند.
افراد خالق مدام خیال پردازی می کنند

هیچ  به  پردازی  خیال  دارند  باور  خالق  افراد 
عقیده ی  به  نیست.  کردن  تلف  وقت  عنوان 
کافمن و »ربه کا ال. مک میالن«، روان شناس 
در  »قصیده ای  مقاله ی  هم  با  همکاری  با  که 
را  سازنده«  و  مثبت  پردازِی  خیال  وصف 
نوشته اند، خیال پردازی می تواند سبب ایجاد 
از  خیلی  دانیم  می  البته  شود.  خالقانه  تفکر 
جایی  ذهنمان  وقتی  و  اتفاقی  طور  به  ایده ها 
سال  در  شده اند.تحقیقی  بیان  بوده،  دیگر 
انجام شده که نشان می دهد  ۲۰۱۲ میالدی 
ذهنی  شدید  درگیری  نشانه ی  پردازی  خیال 
روندهای  گویند  می  شناسان  عصب  است. 
روندهای  با  پردازی،  خیال  در  درگیر  ذهنی 
ذهنی درگیر در تخیل و خالقیت یکسان است.

ضعیف  دیجیتالی  ارتباطات  دیگر،  طرف  از 
باعث کاهش روحیه و بهره وری کارمندان می 
شود. این، به نوبه خود، بر رضایت مشتری و 

نتیجه نهایی تأثیر منفی می گذارد.
2.رای مدیریت تیمی موثر، دید واضحی ارائه دهید

اکثر   ،۲۰۱۹ سال  در  نظرسنجی  یک  در 
مدیران اظهار داشتند که نگه داشتن تیم خود 
در مسیر رسیدن به اهداف، قسمت مهمی از 
این حال، مدیری که دید  با  است.  آنها  نقش 
اطمینان  تواند  نمی  باشد  نداشته  درستی 
حاصل کند که کارمندانشان در مسیر درست 

حرکت می کنند.
وظایف  به  توجه  با  توانند  می  اغلب  مدیران 
روزمره و مشکالت تیمی روزمره، چه بزرگ و 
چه کوچک، از اهداف اصلی خود پیروی کنند. 
تواند  می  کند  گم  را  خود  مسیر  که  مدیری 
 ۲۰۱۸ سال  گزارش  کند.  گیج  را  کارمندان 
اهداف  از  کارمندان  از   ٪۴۴ که  داد  نشان 

تجاری بی اطالع هستند.
کوتاه  اهداف  که  روشنی  انداز  چشم  تنظیم 
مدت و بلند مدت را برای پروژه ها، تیم ها و 
سازمان کل برجسته کند، بهترین روش برای 

تمرکز مدیران و کارمندان است.
مدیریت  افزارهای  نرم  از  توانند  می  مدیران 
اهداف  پیگیری  و  کردن  لیست  برای   ، تیم، 
استفاده کنند. الگوها می توانند به آنها کمک 
کنند تا تمرکز خود را حفظ کنند و در عین 
حال تیم خود را به سمت دستیابی به اهداف 

سوق دهند.
کارمندان همچنین در کار و نحوه تأثیر آن بر 

پروژه ها، تیم ها و تجارت ناظر خواهند بود.
۳. همکاری تیمی و بین تیمی را تشویق کنید

کنند  می  احساس  گویند  می  که  کارکنانی 
برابر بیشتر  از یک تیم هستند، ۲/۳   عضوی 
گروهی  کار  اگر  بنابراین  هستند.  کار  درگیر 
چه  پس  شود،  کارمندان  استخدام  به  منجر 
شود؟  می  گروهی  کار  ایجاد  باعث  چیزی 

پاسخ، همکاری موثر است.
همکاری خوب بین اعضای تیم اطمینان می 
درگیری  بدون  و  موقع  به  ها  پروژه  که  دهد 
بین فردی تحویل داده می شوند. مدیران برای 
تقویت همکاری باید از نرم افزار استفاده کنند.

سیستم عامل ها با الگوی پیگیری پروژه قابل 
راه  برای  توانند  می  مدیران  توسط  تنظیم 
افراد  همه  کنند.  استفاده  پروژه  یک  اندازی 
درگیر در پروژه می توانند به سرعت وظایف، 

مهلت ها و تغییرات را پیگیری کنند.
قادر  را  کارمندان  همچنین  شفاف  روش  این 
را  خود  نظرات  بالفاصله  تقریباً  سازد  می 
دریافت کرده و هر موضوعی را هدف گذاری 
بهبود  نیز  پروژه  مدیریت  کلی  طور  به  کنند. 

یافته است.
و  هوشمندی  با  موثر  تیمی  مدیریت  برای    .۴

وجدان تقسیم وظایف کنید
مهارت،  براساس  رود  می  انتظار  مدیر  یک  از 
کارمندان  به  را  وظایفی  شایستگی  و  تجربه 
اختصاص دهد. آنها باید اطمینان داشته باشند 
کارهای  تواند  می  تیم  اعضای  از  یک  هر  که 

محوله را به موقع انجام دهد.
در حالت ایده آل، هر یک از اعضای تیم باید 
حجم کاری مناسبی داشته باشد. اما بسیاری 
از مدیران در تفویض اختیار مناسب شکست 
می خورند. در حقیقت، ۲۱٪ از کارکنان بیشتر 
دارند.  کار خود  در  زیاد  فشار  احساس  اوقات 
فرسودگی  باعث  نامناسب  اختیار  تفویض 
مدیر  یک  چگونه  شود.بنابراین  می  کارکنان 
تیم  اعضای  به  که  شود  مطمئن  تواند  می 

بیشتر از توانایی آنها کار نمی دهد؟
پاسخ این است که یک نمای کلی از تکالیف 
مهلت  و  تیم  اعضای  از  یک  هر  برای  وظایف 
تمام کردن کارهایشان وچود دارد. یک الگوی 
را  عوامل  این  بر  نظارت  موثر  تیمی  مدیریت 
امکان پذیر می کند، می تواند به مدیران در 
تفویض وظایف بهتر کمک کند. آنها به راحتی 
و  را شناسایی  کار  بارهای سنگین  توانند  می 

تغییراتی ایجاد کنند.

افراد خالق همه چیز را می بینند
افراد خالق همیشه و در هر موقعیتی فرصت ها 
آوری  جمع  دنبال  به  مدام  و  یابند  می  در  را 
اطالعات هستند که به آن ها در تفکر خالقانه 

 Henry( ِجیمز«  »ِهنری  کند.  می  کمک 
گوید،  می  آمریکایی،  نویسنده ی   ،)James
از  چیز  هیچ  که  است  کسی  واقعی  نویسنده 

نظرش پنهان نمی ماند.
 ،)Joan Didion( یِن«  دیدی  »جوآن 
دفترچه  همیشه  آمریکایی،  نویسنده ی 
اتفاقات  تمام  تا  داشت  خود  همراه  یادداشتی 
پیرامونش را بنویسد. او از تمام مشاهدات خود 
پیچیدگی های  و  تناقضات  بهتر  شناخت  برای 

ذهنش استفاده می کرد.
دیدی یِن در مقاله ی »پیرامون همراه داشتن 
دفترچه » )On Keeping A Notebook( نوشت: 
»دفترچه یادداشت ها بسیار مفید هستند، زیرا 
هر چقدر دقیق و موشکافانه اتفاقات اطرافمان 
را ضبط کنیم، باز هم ممکن است برخی چیزها 
استفاده ی  برای  دفترچه  این  ببریم.  یاد  از  را 
عمومی به کار نمی رود که تنها شامل تفکرات 
و حرف های دلنشین و قابل احترام باشد. بلکه 
درباره چیزی خصوصی حرف می زنیم، درباره 
وهله  همان  در  که  کوچک  بسیار  افکار  رشته 
بخش های  همین  اما  آیند،  نمی  کار  به  اول 
کوچک از رشته افکار برای فرد موردنظر دارای 

معنا و مفهوم است.«
بهره وری  که  کار می کنند  وقتی  افراد خالق 

بیشتری دارند
را  خود  مهم  کارهای  خالق  افراد  از  خیلی 
صبح خیلی زود یا آخر شب انجام می دهند. 
روس- نویس  رمان   ، نابوکوف«  »والدیمیر 

در  شد،  می  بیدار  خواب  از  وقتی  آمریکایی، 
حدود ساعت ۶ تا ۷ صبح، به سرعت به سراغ 
طراح  رایت«،  لوید  »فرانک  رفت.  می  نوشتن 
و آرشیتکت آمریکایی، ساعت ۳ یا ۴ صبح از 
خواب بیدار می شد و بعد از چند ساعت کار 
کردن دوباره می خوابید. افراد خالق می دانند 
در چه ساعتی از روز ذهنشان عملکرد بهتری 
تنظیم  همان  با  مطابق  را  خود  برنامه  و  دارد 

می کنند.

افراد خالق زمان هایی را در تنهایی سپری می کنند
گوید:  می  آمریکایی  روانشناس  ِمی«،  »رولو 
»برای بروز تفکر خالقانه، باید بتوانید از زمان 
بر  و  ببرید  را  استفاده  بیشترین  خود  تنهایی 

ترس از تنها بودن غلبه کنید.«
افرادی  را  هنرمندان  و  خالق  افراد  معموالً 
منزوی می دانیم، غافل از این که تنهایی می 
بهترین  بروز تفکر خالقانه و خلق  تواند سبب 
تنها  به  را  زمانی  است  بهتر  پس  شود.  کارها 
بودن اختصاص دهیم تا ذهنمان امکان پرسه 
زدن داشته باشد.او معتقد است: »باید با ندای 
درونتان ارتباط برقرار کنید تا قادر به بیان آن 
تأمل  خودتان  درباره  تنهایی  در  وقتی  شوید. 
نکنید و با خودتان تماس نداشته باشید، پیدا 
کردن ندای خالق درونتان سخت خواهد بود.«

خود  نفع  به  زندگی  سختی های  از  خالق  افراد 
استفاده می کنند

از  تمثیلی  آهنگ های  و  داستان ها  از  خیلی 
سختی ها و رنج های فراوان الهام گرفته شده اند، 
از این سختی و دل شکستگی ها می توان برای 
از  یکی  کرد.  استفاده  بزرگ  هنری  آثار  خلق 
شاخه های جدید روان شناسی با نام »شکوفایی 
 ،)post-traumatic growth( ای«  پساحادثه 
و  سختی ها  از  تواند  می  فردی  هر  گوید  می 
اتفاقات زندگی خود در جهت رشد و شکوفایی 
می  نشان  تحقیقات  کند.  استفاده  خالقانه 
کند  می  کمک  مردم  به  زندگی  حوادث  دهد 
فردی،  بین  ارتباطات  چون  زمینه هایی  در  تا 
کردن  پیدا  زندگی،  دانستن  قدر  معنویت، 
کنند. رشد   ... و  خالقیت  جدید،  فرصت های 

کافمن می گوید: »خیلی از افراد می توانند از 
این موضوع به عنوان سوخت محرک استفاده 
از  متفاوت  دیدگاه  به  رسیدن  برای  که  کنند 
واقعیت، نیاز دارند. معموالً دیدگاه آن ها نسبت 
به زندگی، به عنوان جایی امن، در مقطعی از 
زمان، در هم شکسته و این مسئله سبب شده 
تا یک قدم به عقب بردارند و با نگرشی جدید 
دید  زاویه  کنند.  نگاه  خود  پیرامون  دنیای  به 

جدید سبب بروز خالقیت می شود.«

توصیه هایی برای مدیریت تیمی موثررفتارهای مشترک افراد واقعا خالق

با گوشی
 چه

کارهایی 
انجام 
میدی؟

این کارهارو انجام ندهاین کارهارو انجام بده
هدر دادن وقتسرمایه گذاری رو یاد بگیر

فیلم دیدن

هدر دادن وقت

بازی

چرخیدن تو اینترنت

ویدئو دیدن

دنبال کردن دیگران 
در شبکه های اجتماعی

فروش اینترنتی داشته باش

فروشگاه آنالین راه بنداز

در فضای مجازی صفحه بساز

اجناس رو با قیمت کمتر پیدا کن

سرمایه گذاری کن

عادات خوب رو 
در خودت پرورش بده

به »درآمد« مثل یک میز نگاه کن

داشته  نگه  رو  میز  كه  داره  پایه  یک  فقط 
چندین  افته،  می  میز  بکشنه،  پایه  این  اگه 
یکیش  اگه  داشته  نگه  میزو  كه  داره  پایه 
بشکنه، میز تکون می خوره ولی نمی افته، 
فکر كن این میز زندگیته و پایه هاش منابع 
درآمدت چندین منبع درآمد ایجاد كن تا 
اگه یکیش از بین رفت، زندگیت از بین نره
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مقایسه کردن خود با دیگران معضلی 
مبتال  آن  به  افراد  برخی  که  است 
آن  پیشرفته  شکل  در  و  هستند 
باشد.  آفرین  مشکل  شدیداً  میتواند 
از  نارضایتی  سرخوردگی،  احساس 
آمدن  پایین  و  بینی  خودکم  شرایط، 
مقایسه  تبعات  از  نفس  به  اعتماد 

کردن است.
متأسفانه ما همیشه باطن زندگی خود 
مقایسه  اطرافیان  زندگی  ظاهر  با  را 
میکنیم و در نتیجه آنها را از خودمان 
مشکالت  زیرا  میدانیم،  تر  خوشبخت 
واقعی آنها را نمیبینیم و فقط با ظاهر 

امر مواجه هستیم.
روان  و  روانشناس  زنجیران  شایسته 
و  بینی  کم  خود  احساس  درمانگر: 
است  دالیلی  از  یکی  حقارت  عقده 
دیگران  با  افراد  مقایسه  به  منجر  که 
پایینی  نفس  عزت  افراد  این  میشود، 
پایین  و  کمتر  را  خود  مدام  و  دارند 
بنابراین سعی  میبینند،  دیگران  از  تر 
موقعیت  به  کارهایی  انجام  با  میکنند 
و جایگاه دیگران دست پیدا کنند و از 

که  ناعادالنه  مقایسه  این  و  هستند 
ریشه در حسادت، احساس حقارت و 
اضطراب،  به  منجر  دارد  طلبی  کمال 
نشخوار فکری، عزت نفس پایین و به 
طور کلی نداشتن احساس رضایت از 
زندگی در فرد شده و در ارتباطات او 

تأثیر بسزایی دارد.
کفه  یک  در  ما  زندگی  که  کنیم  چه 

ترازو با زندگی دیگران قرار نگیرد؟
در نخستین گام باید واقع بین باشیم و 
بدانیم که همه انسانها در زندگی شان 
هستند  روبرو  مسائلی  و  مشکالت  با 
بیرون  از  ما  که  چیزی  آن  لزوما  و 
واقعی  وضعیت  نمایانگر  میبینیم 
نقاط  کنار  در  ما  همه  نیست،  آنها 
با  هایمان  موفقیت  و  امتیازات  قوت، 

مشکالتی نیز مواجه هستیم.
که  است  این  ما  مشکالت  از   یکی 
فکر میکنیم افرادی که موقعیت مالی 
خوبی دارند خوشبخت تر هستند، در 
این صورت ممکن است ما همه چیز را 
زیر سوال ببریم و به قوانین اجتماعی 
اما  شویم،  بدبین  موجود  اقتصادی  و 

جدیدی  بررسی  در  دانمارکی  پژوهشگران 
دریافتند که همه گیری کرونا و بیماری کووید ـ 
۱۹، تأثیر قابل توجهی بر وخامت حال کودکان 
و  اضطراب  نشانه های  و  دارد  وسواس  به  مبتال 
افسردگی را در آنها تشدید می کند. پژوهشگران 
در حال حاضر می دانند که ضربه های روحی و 
استرس می توانند به بروز اختالل وسواس فکری 
عملی و یا بدتر شدن آن منجر شوند. آنها ۱۰۲ 
را  تا ۲۱ سال  بین ۷  و جوانان  از کودکان  نفر 
که مبتال به اختالل وسواس فکری عملی بودند 
بررسی کرده و نشانه های اضطراب و افسردگی 
آنها را در دوره همه گیری کووید ـ ۱۹ زیر نظر 
گرفتند. تقریباً نیمی از کودکان و جوانان گزارش 
دادند که نشانه های بیماری آنها بدتر شده است. 
و  اضطراب  شدن  بدتر  افراد،  این  از  سوم  یک 
را  افسردگی  نشانه های  شدن  بدتر  هم  گروهی 
گزارش دادند. یک پنجم از این افراد، بدتر شدن 
هر دو نشانه را تجربه کردند. محققان می گویند 
کووید  همه گیری  دوره  در  وسواس  اختالل 
جمله  از  متفاوتی  نشانه های  با  را  خود   ،۱۹ ـ 
ترس از بیماری، ترس از دست دادن نزدیکان، 
ترس از آلودگی، شستن بیش از اندازه دست ها 
به  کننده  ضدعفونی  مواد  از  مفرط  استفاده  و 
در  دانمارکی  پژوهشگران  می گذارد.  نمایش 

جامعه  افراد  روان  سالمت  با  اجتماعی  سالمت 
روان  بدون سالمت  و  دارد  ناگسستنی  پیوندی 
به  هیچ وجه فردی نمی تواند تعامل خوبی با 
دیگران داشته باشد و یا کمک به همنوعان کند 

و در مواقعی از دیگران کمک بگیرد.
جمله  از  روانی  و  روحی  مشکالت  و  استرس 
موارد آزار دهنده سالمت روان جامعه به شمار 
می رود که متاسفانه با توجه به توسعه کشورها 
برهه  این  در  نوعی  به  و  است  افزایش  به  رو 
طالق،  اعتیاد،  عاطفی،  اختالالت  از  توان  می 
ناسازگاری های فردی و اجتماعی و این اواخر 
شیوع کرونا و پیامدهای روانی آن که روزبه روز 
تهدید  موارد  جمله  از  است،  گسترش  درحال 

کننده سالمت روان جامعه نام برد.
براساس تحقیقاتی که اخیراً در ایران انجام شده، 
۲۰ تا ۲۵ درصد مردم دچار اختالالت عصبی و 
های  درمان  و  مشاوره  به  نیاز  و  هستند  روانی 

فوری روانشناسی دارند.
بر همین اساس به نظر می رسد موضوع سالمت 
زیرا  باشد  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از  روان 
جسم  سالمت  بر  مستقیمی  اثر  روان  سالمت 
دارد، به طوری که جسم و روح مانند تار و پود 
یک پارچه به هم تنیده شده اند و اگر یکی از 
این دو آسیب ببیند، دیگری نیز آسیب خواهد 
دید.یک روانشناس بالینی با بیان اینکه سالمت 
اجتماعی ابعاد مختلفی از جمله روانی، جسمی، 
افزود:  گیرد،  می  بر  در  را  سیاسی  و  اقتصادی 
در  جامعه سالمت  و  اجتماعی  اهمیت سالمت 
بررسی  مورد  همواره  روانشناسی سالمت  بحث 
قرار می گیرد و چالش های مرتبط با آن بررسی 

می شود.
بیکاری،  گفت:  نمونه  برای  محمدی  محمدرضا 
کننده  تهدید  موارد  جمله  از  اعتیاد  و  طالق 
سالمت روانی افراد جامعه هستند و سبب کندی 
سرعت رشد اجتماعی می شوند و در عین حال 
به خاطر تاثیرگذاری در ابعاد اقتصادی، سیاسی، 

احساس حقارت خود بکاهند.
اینکه  به  اشاره  با  روانشناس  این 
دیگران  با  افراد  مقایسه  اوقات  گاهی 
است،  دیگری  فرد  به  حسادت  نشانه 
که  است  آن  معنی  به  این  داد:  ادامه 
فرد بگوید چیزی که فرد مقابل دارد 
من  چون  باشم،  داشته  باید  هم  من 
تمایل  فرد  و حتی  نیستم  او کمتر  از 
دارد دیگری از موقعیت و داشته خود 
دست  آن  به  خودش  و  شود  محروم 
یابد.زنجیران بیان کرد: وقتی احساس 
خود کم بینی و حقارت در فرد ایجاد 
میشود، او تمام تالش خود را در جهت 
دیگران  موقعیت  و  به جایگاه  رسیدن 
انجام میدهد و مسلما این کار منجر به 
اضطراب، نشخوار فکری و از بین رفتن 

آرامش در او میشود.
تری  پایین  پذیرش  از  که  افرادی 
برخوردارند و به طور انتخابی بر نقاط 
ضعف و کمبودهای خود تمرکز دارند، 
کمتری  خودارزشمندی  احساس 
نسبت به دیگران دارند و مدام در فکر 
دیگران  موقعیت  و  جایگاه  تصاحب 

خوشبخت  را  او  ما  که  کسی  همان 
است  ممکن  میدانیم  دنیا  آدم  ترین 
باشد  مبتال  العالج  بیماری  یک  به 
که حتی با صرف مبالغ هنگفتی هم 
رسیدن  برای  نباشد.  درمان  قابل 
از  باشیم،  شکرگزار  باید  رضایت  به 
دوری  دیگران  با  خودمان  مقایسه 
کنیم  توجه  هایمان  داشته  به  کنیم، 
و  اهداف  به  رسیدن  جهت  در  و 

کنیم. آرزوهایمان تالش 
با  افراد  مقایسه  از  جلوگیری  برای   
کار  خود  نفس  عزت  روی  دیگران 
و  قوت  نقاط  بر  تمرکز  با  و  کنید 
کنید  نقاط ضعف خود سعی  پذیرش 
خود  نفس  به  اعتماد  و  نفس  عزت 

جای  به  همچنین  دهید،  افزایش  را 
تمرکز بر نگاه و برداشت دیگران روی 
اهداف و موفقیتهای شخصیتان تمرکز 
کنید. سعی کنید اهداف روشنی برای 
جهت  در  و  کنید  تعیین  خودتان 
شما  کنید.  تالش  آنها  به  رسیدن 
عاطفی  نیازهای  ارضای  با  میتوانید 
ویژگیهای  تقویت  و  توجه  همسرتان، 
مثبت و توانمندیهای او موجب افزایش 
احساس ارزشمندی در همسرتان شده 
و  امن  فضایی  به  را  خانواده  کانون  و 
صمیمانه تبدیل کنید، آنچه مهم است 
شما  خوشبختی  و  رضایت  احساس 
که  برداشتی  نه  است،  زندگیتان  از 

دیگران از شما دارند.

کرونا  همه گیری  که  دریافتند  جدیدی  بررسی 
بر  توجهی  قابل  تأثیر   ،۱۹ ـ  کووید  بیماری  و 
و  دارد  وسواس  به  مبتال  کودکان  حال  وخامت 
نشانه های اضطراب و افسردگی را در آنها تشدید 
می کند. پژوهشگران در حال حاضر می دانند که 
بروز  به  می توانند  استرس  و  روحی  ضربه های 
اختالل وسواس فکری عملی و یا بدتر شدن آن 

منجر شوند.
تا   ۷ بین  جوانان  و  کودکان  از  نفر   ۱۰۲ آنها 
۲۱ سال را که مبتال به اختالل وسواس فکری 
عملی بودند بررسی کرده و نشانه های اضطراب 
و افسردگی آنها را در دوره همه گیری کووید ـ 
نیمی از کودکان و  ۱۹ زیر نظر گرفتند. تقریباً 
جوانان گزارش دادند که نشانه های بیماری آنها 
بدتر شده است. یک سوم از این افراد، بدتر شدن 
نشانه های  شدن  بدتر  هم  گروهی  و  اضطراب 
این  از  پنجم  یک  دادند.  گزارش  را  افسردگی 
افراد، بدتر شدن هر دو نشانه را تجربه کردند. 
دوره  در  وسواس  اختالل  می گویند  محققان 
نشانه های  با  را  خود   ،۱۹ ـ  کووید  همه گیری 
از  ترس  بیماری،  از  ترس  جمله  از  متفاوتی 
آلودگی، شستن  از  ترس  نزدیکان،  دادن  دست 
بیش از اندازه دست ها و استفاده مفرط از مواد 

ضدعفونی کننده به نمایش می گذارد.

روی  بر  مستقیم  غیر  و  مستقیم  بطور  جسمی 
سالمت روان جامعه نیز اثر می گذارد.

ورود  اینکه  بیان  با  تحلیلی  درمانگر  روان  این 
ویروس کووید ۱۹ همچنان که سالمت جسمی 
مواجه ساخته، وضعیت  با خطر  را  افراد جامعه 
قرار داده، تصریح  تاثیر  نیز دستخوش  را  روانی 
کرد: برای داشتن یک جامعه سالم باید در برابر 
چنین پدیده هایی برنامه ریزی و اهداف تحقق 

جامعه سالم را تبیین کرد.
محمدی ارتقاء سطح اجتماعی را خواسته عموم 
داشت:  اظهار  و  دانست  زندگی  الزمه  و  مردم 
وارد  به عنوان آسیب  زمانی که خشونت و فقر 
اضطراب  و  افسردگی  آن  دنبال  به  شد  جامعه 
چالش  به  را  روان  سالمت  و  اجتماعی  سالمت 
کشیده می شود، از این رو برای حفظ تعادل در 
جامعه نیاز است که سطح سواد افراد جامعه با 

ارائه آموزش های اجتماعی افزایش یابد.
با  اجتماعی  سالمت  های  برنامه  در  همچنین 
و  پیشگیری  روان،  سالمت  به  دستیابی  هدف 
مراقبت از ابتال به انواع اختالالت روانی یا آسیب 
به  پوششی  اقدامات  جمله  از  اجتماعی،  های 
شمار می رود که برای کمک به بهبودی کیفیت 
و حل تعارضات زندگی، باید تمامی افراد جامعه 
را در نظر گرفت و از طرفی از خدمات مشاوره 
و  روانشناس  متخصصین  درمانی  های  روش  و 

روانپزشک در این مسیر بهره برد.

چرا نباید خود را با دیگران مقایسه کنیم؟

تأثیر کرونا بر وسواس کودکان  سالمت اجتماعی 
در گرو سالمت روان افراد جامعه

طی  آلمانی  روان شناس  اریکسون،  اریک 
افراد  روان  روی  بر  سالیانه  که  بررسی هایی 
رشد  آن  در  که  داد  ارائه  نظریه ای  داشت 
موقع  آن  تا  تولد  زمان  از  را  فرد  شخصیت 
مرگ، بررسی می کند. این نظریه که به نظریه 
روانی- اجتماعی معروف است، دارای ۸ مرحله 
است. او معتقد است فرد در زندگی اش در هر 
می شود.  بحران  دچار  مرحله   ۸ این  از  کدام 
مرحله هشتم و آخر این نظریه برای افراد ۶۵ 
سال به باال است و بحرانی که او در این مراحل 
عنوان می کند بر بازتاب کارهای گذشته تمرکز 
دارد. »یکپارچگی در برابر پریشانی و رکود.« 
این مرحله  به  اریکسون  این عنوانی است که 
کلی  به صورت  می دهد.  سالمند  افراد  زندگی 
تعریف این مرحله این است: این مرحله مربوط 
به دوران کهن سالی است و بر بازتاب کارهای 

گذشته تمرکز دارد.
می اندازد  گذشته اش  به  نگاهی  فرد  واقع  در 
حالت های  از  یکی  دچار  است  ممکن  و 
سرخوردگی یا غرور شود. آن هایی که در این 
ناموفق هستند حس خواهند کرد که  مرحله 
زندگی شان تباه شده است و بر گذشته افسوس 
با  این حالت است که فرد  خواهند خورد. در 
حس ناامیدی و ناخشنودی روبرو خواهد شد. 
گذشته  دستاوردهای  از  که  کسانی  برعکس، 
باشند،  داشته  غرور  احساس  زندگی  در  خود 
بزرگ منشی  و  درستی  یکپارچگی،  حس 

خواهند کرد. 
بهداشت  از  که  فردی  که  است  این  واقعیت 
روانی برخورد باشد به صورت عمده یکی از این 
نمی کند.  تجربه  مطلق  به صورت  را  حس  دو 
نه  و  می ایستد  خشنودی  طیف  سر  در  نه 
با  بنابراین  می شود.  غرق  مطلق  ناامیدی  در 
یعنی؛  مرحله  این  موفقیت پشت سرگذاشتن 

هر پدر و مادری فکر می کند که کودک اش 
منحصر بفرد است که البته همینطور هم است. 
هر کودکی خصوصیات اخالقی خودش را دارد 
اما طبیعی است که برخی از کودکان باهوش تر 
از مابقی باشند. اما سوال اینجاست که چگونه 

می توان هوش کودکان را اندازه گرفت؟ 
تان  کودک  در  را  رفتارها  این  هم  شما  اگر 
او از هوش باالیی برخوردار  دیدید، بدانید که 

است.
مهارت های زبانی

بچه هایی که هوش باالیی دارند به حرف هایی 
که شما می زنید، توجه زیادی نشان می دهند. 
به عنوان مثال زمانی که شما برای آنها کتاب 
می خوانید، آنها تمام حواس شان را به شما می 
آنها  باشند.  اگر زیر ۶ ماه داشته  دهند، حتی 
همچنین می توانند در ۱۴ ماهگی کلمات را 
به صورت جمله به زبان آورند، کاری که ممکن 

است از کودکان بزرگ تر برنیاید.
حل مشکالت

را  شان  مشکالت  توانند  می  باهوش  کودکان 
مانند کودکان بزرگ تر از خودشان حل کنند. 
به عنوان مثال کودکی که در جایی گیر افتاده، 
هم  روی  را  خود  های  بازی  اسباب  تواند  می 

بچیند و راه فراری برای خود پیدا کند.
تمرکز باال

مدت  برای  که  نیستند  قادر  کودکان  اکثر 
عنوان  به  کنند.  تمرکز  چیزی  روی  طوالنی 
او  برای  خواندن  کتاب  حال  در  شما  مثال 
هستید اما او ناگهان حواس اش به سمت چیز 
از  تان  اگر کودک  اما  دیگری جلب می شود. 
هوش زیادی سرشار باشد، تا انتهای داستان به 

حرف های شما گوش می دهد.
مهارت ارتباطی

اگر کودک شما به خوبی با اطرافیانش ارتباط 
برقرار می کند، با این که هنگام صحبت کردن 
چرخاند،  می  آنها  سمت  به  را  سرش  دیگران 
یا به چشم های اطرافیان خیره می شود و به 
حرف هایشان گوش می دهد، بدانید که کودک 

احساس  و  تأسف  اندکی  با  گذشته  به  نگاه 
هستند  کسانی  افراد  این  فراگیر.  خوشنودی 
در  حتی  می آورند،  دست  به  خردمندی  که 
ندارند  واهمه ای  با مرگ هم چندان  رویارویی 
را گم  ُمردن دست وپایشان  به  با فکر کردن  و 
این  در  اریکسون  که  یکپارچگی ای  نمی کنند. 
نظریه از آن نام می برد، عبارت است از احساس 
خوشنودی و خرسندی درباره سازنده و باارزش 

بودن زندگی.
اریکسون واژه »عروج خود« را برای این دوره 
دوره  این  بحران  را  ناامیدی  و  کار  برده  به 

می دانست.  
که  است  این  می آید  پیش  که  سوالی  حاال 
اصلی  ارکان  از  یکی  ناامیدی  که  دوره ای  در 
وجودی ما شده است، چطور باید آن را از خود 
تشریفات  که  سنی  در  )مخصوصاً  کنیم؟  دور 
در  به چرخیدن  فکر  تمایل  اقتصاد،  و  زندگی 
گذشته، تمایل به سرزنش خود و دیگر شرایط 
دست به دست هم می دهند تا ناامیدی را در 

آدمی که سنی از او گذشته، تزریق کنند.( 

باهوشی دارید.
مهارت های زبانی پیشرفته

مهارت  از  دارند،  باالیی  هوش  که  کودکانی 
کودکان  دیگر  به  نسبت  باالتری  زبانی  های 
این کودکان،  برخوردارند. در حرف زدن های 
شما متوجه می شوید زمانی که او با بزرگساالن 
صحبت می کند، لغات و جمالت بلندتری را به 
آنها  برد و هنگامی که طرف صحبت  کار می 
کودک است، لغات و جمالتش نیز ساده تر می 

شود.
هنر و درک ریاضی

اگر طراحی و نقاشی و مهارت شمارش اعداد در 
کودک شما باالست، شک نکنید که فرزندتان 
جزو باهوش ترین کودکان است. کودکانی که 
هوش باالیی دارند معموال می توانند احساسات 
دیگران را تشخیص دهند. آنها می توانند حتی 

برای دیگران دلسوزی کنند.
قوه تخیل باال

حال  در  تان  کودکان  که  کردید  احساس  اگر 
بازی قوه تخیل باالیی دارد و مدام رویاپردازی 
نیز  باالیی  هوش  از  او  که  بدانید  کند،  می 

برخوردار است.
تنها بازی کردن

کودکانی که هوشی باالیی دارند دوست دارند 
که تنهایی بازی کنند. آنها بازی های انفرادی را 
به بازی های گروهی ترجیح می دهند. بنابراین 
اگر دیدید که کودکان به تنهایی نشسته و دارد 
با  یا  خواند  می  کتاب  برای خودش  آرامی  به 
اسباب بازی هایش بازی می کند، نگران نشوید 

و بدانید که او از هوش باالیی برخوردار است.
حافظه

از  باشد،  داشته  باالیی  اگر کودک شما هوش 
همان ابتدا شما آن را احساس خواهید کرد. او 
عروسکی را که شما از او پنهان کردید، از یاد 
مکان  آشپزخانه  داند  می  که  این  یا  برد  نمی 
خوراکی هاست. در واقع شما این تشخیص را 
می دهید که او زمان و مکان را بهتر از کودکان 

دیگر تشخیص می دهد.

مهربانی با خود
از جمله عواملی که می تواند توانمندی شناختی 
و ذهنی سالمندان را تحت تأثیر قرار دهد، خود 

شفقت ورزی است.
موج جدید روان شناسی با خود مفهومی تحت 
خودشفقت ورزی،  یا  خود  به  شفقت  عنوان 
آورده است. خود شفقت ورزی مستلزم داشتن 
نگرش مثبت نسبت به خود و دیگران در پاسخ 

به چالش ها و ترس های ذهنی است.
در واقع در این رویکرد، فرد ذهنیتی دلسوزانه 
که  بدین گونه  می کند.  اتخاذ  خود  به  نسبت 
فرد در مواجهه با تمام افکار مخربی که نسبت 
به  دوم  فرد  یک  عنوان  به  دارد،  خودش  به 
زندگی خودش نگاه می کند و سعی می کند با 
افکار، هیجانات و تجاربی  هوشیاری نسبت به 
می آورند،  هجوم  او  به  ناراحتی  مواقع  در  که 
کاستی هایش را بپذیرد و قبول کند که سراسر 
با  نبوده  ناکارآمدی  و  اشتباه  همه  زندگی اش 
دیدی منصفانه وجوه فعال زندگی و عمرش را 
هم ببیند و از موضع سرزنش خود پایین بیاید. 

افرادی که با خود مهربان اند و به خود شفقت 
و  کرده  حمایت  و  درک  را  خود  می ورزند، 
نگرشی باز و غیر قضاوتی نسبت به خود دارند. 
این افراد به این تشخیص می رسند که شرایط 
مشترک  و  طبیعی  تجربه ای  زندگی،  دشوار 
میان همه افراد می باشد.  در پژوهش های ثبت 
و  استرس  در  خودشفقت ورزی  نقش  شده، 
توانایی تحمل ابهام و اضطراب مرگ سالمندان 
مشخص شده است. همچنین پژوهش ها نشان 
کاهش  و  حافظه  با  شفقت ورزی  خود  داده اند 

آلزایمر رابطه دارد. 
گریز به خاطرات

روحیه  در  تأثیرگذار  روش های  از  دیگر  یکی 
خاطره پردازی  است.  خاطره پردازی  سالمندان 
به عنوان یک جنبه مهم در سالمندی مطرح 
ایجاد  باعث  می تواند  خاطره پردازی  می شود. 
تولید  را  جدیدی  رفتار  و  شود  زندگی  معنای 
کند. این مداخله براساس نظریه رشد اریکسون 
شده،  بیان  رشد  از  مرحله  هشت  آن  در  که 
شکل گرفته است. در واقع این مداخله با ایجاد 
پیوستگی بین گذشته و حال عمل می کند و به 
مراجعین این دیدگاه را می دهد که در چرخه 
و  رفته اند  پیش  و  کرده  رشد  چگونه  زندگی 
چگونه  حاضر  حال  در  آنها  احساس  همچنین 
است. این نوع درمان جنبه سرگرمی نیز دارد 
خودش  می تواند  سالمند  فرد  که  به صورتی 
به صورت خودجوش جلساتی را برگزار کند که 
در آنجا افراد گردهم آیند و به گفتن خاطرات 
مختلفی  پژوهش های  آورند.  رو  خود  شخصی 
حاکی از اثربخشی خاطره پردازی بر متغیرهای 
مهمی در دوره سالمندی بوده اند که از آن میان 
می توان به آمادگی برای مرگ، معنابخشیدن به 
اضطراب  کاهش  و  زندگی  از  رضایت  زندگی، 

مرگ و... اشاره کرد. 

تست هوش نوزاد؛ آیا کودک باهوشی دارم؟برای گذر از بحران های دوره سالمندی باید چه کار کرد؟

دادنامه
شماره  نهایي  تصمیم  گراش  شهرستان  عمومي  دادگاه  اول  شعبه   ۹۸۰۹۹۸۷۱۸۸۳۰۰۳۹۵ کالسه  پرونده 
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خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت آقاي هادي شرفي الري فرزند غالمرضا به نشاني استان فارس - شهرستان 

الرستان - الر  
خواندگان : 

۱-آقاي علي محمد صباغي فرزند علي اکبر  به نشاني استان فارس - شهرستان الرستان - شهر جویم - شهرک 
والفجر منزل شخصي پ ۵۱
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شیبانیان - منزل بنیامین صباغي

۳-آقاي دانیال صباغي فرزند علي محمد به نشاني مجهول المکان
۴-خانم راحیل صباغی فرزند علی محمد به نشاني استان فارس - شهرستان الرستان - جویم - خیابان بلوار 

شهید فهمیده منزل شخصي علي محمد صباغي
خواسته : 

مطالبه وجه بابت ...
شماره  نهایي  تصمیم  گراش  شهرستان  عمومي  دادگاه  اول  شعبه   ۹۸۰۹۹۸۷۱۸۸۳۰۰۳۹۵ کالسه  پرونده 
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الرستان - الر  
خواندگان : 

۱-آقاي علي محمد صباغي فرزند علي اکبر  به نشاني استان فارس - شهرستان الرستان - شهر جویم - شهرک 
والفجر منزل شخصي پ ۵۱

۲-خانم زهره شیبانیان فرزند حمزه به نشاني استان فارس - شهرستان الرستان - شهر جویم - کلون - ک شهید 
شیبانیان - منزل بنیامین صباغي

۳-آقاي دانیال صباغي فرزند علي محمد به نشاني مجهول المکان
۴-خانم راحیل به نشاني استان فارس - شهرستان الرستان - جویم - خیابان بلوار شهید فهمیده منزل شخصي 

علي محمد صباغي
خواسته : 

مطالبه وجه بابت ...
 بتاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ در وقت فوق العاده پرونده کالسه ۹۸۰۴۹۱ تحت نظر است. جلسه رسیدگي شعبه اول 
دادگستري شهرستان گراش به تصدي اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل شده است. دادگاه با عنایت به معد بودن 
پرونده جهت اتخاذ تصمیم ختم دادرسي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست آقاي هادي شرفي الري به وکالت از بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت ۴۲۹۷۰۹۰ به 
طرفیت خواندگان علي محمد صباغي فرزند علي اکبر و زهره  شیبانیان  فرزند حمزه و راحیل صباغي فرزند علي 
محمد و دانیال صباغي فرزند علي محمد به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامني خواندگان به پرداخت وجه 
یک فقره چک بانک ملي به شماره ۹۸۲۲۹۴ به میزان مبلغ ۹۴۰۰۰۰۰۰  میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات 
دادرسي از جمله هزینه دادرسي و خسارت تأخیر در تأدیه و حق الوکاله وکیل و دادگاه با عنایت به مندرجات 
پرونده بدین شرح که خواهان مدعي بوده چک مزبور  توسط خوانده رد یف اول در وجه ایشان صادر و سایر 
خواندگان به عنوان ضامن ظهر نویسي نموده و خواسته خویش را پس از گواهي عدم پرداخت به ضم  پرونده به 
شرح فوق مطرح نموده فلذا نظر به این که اول: تصویر مصدق چک صادر شده و گواهي عدم پرداخت بانک محال 
علیه مضبوط در پرونده بوده دوم صدور چک از سوي صادر کننده و تحویل یا انتقال آن به دارنده اماره مدیونیت 
مي باشد سوم وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد چهارم خواندگان در جلسه دادرسي حاضر نشده و دلیلي که حاکي از بطالن دعوي خواهان و پرداخت 
وجه و برائت ذمه خویش باشد ارائه ننموده اند لذا این دادگاه دعوي خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۲ 
و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و تبصره الحاقي 
به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ و ۲۱۴ از قانون تجارت 
حکم به محکومیت تظامني خواندگان به پرداخت مبلغ ۹۴۰۰۰۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته به انضمام جبران 
کلیه خسارات وارده قانوني ناشي از دادرسي اعم از هزینه دادرسي و خسارت تأخیر در تأدیه بر مبناي نرخ تورم 
از تاریخ چک فوق الذکر تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزي تعیین و اعالم مي شود و همچنین حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره نسبت به خواندگان ردیف دوم و چهارم غیابي و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهي در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اتمام مهلت 
واخواهي قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر استان فارس مي باشد و نسبت به خواندگان ردیف 
اول و سوم حضوري و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهي در محاکم محترم تجدیدنظر 
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کاربردهای جوش 
شیرین برای گیاهان

گیاهان کننده  تمیز   .1
برای  گیاهان  برگ  و  شاخ  کردن  تمیز   
رشد و شکوفایی آنها ضروری است. گرد 
و غبار و آلودگی موجود در روی گیاهان 
و  شود  می  ها  آن  در  نور  از جذب  مانع 
در نتیجه رشد آنها کم می شود. محلول 
ساخته شده از آب و جوش شیرین برای 

است. مناسب  گیاهان  تمیز کردن 

باغبانی وسایل  کننده  تمیز   .2
کردن  تمیز  در  همچنین  شیرین  جوش 
قرار  استفاده  مورد  بسیار  باغبانی  وسایل 
می گیرد. ۲/۱ فنجان جوش شیرین و ۱ 
در  را  ظرفشویی  مایع  غذاخوری  قاشق 
سپس  کنید.  مخلوط  گرم  آب  گالن  یک 
تمام وسایل خود را با این محلول تمیز و 

کنید. ضدعفونی 

گیاهان کنند  تقویت   .۳
ایجاد کود جوش شیرین هم آسان و هم 
مؤثر است. این کود رشد گیاهان شما را 
باعث شده و آن ها را تشویق به رشد و 

کند. می  شکوفایی 
شیرین  جوش  کود  یک  تهیه  برای 
کافیه۱ قاشق چای خوری جوش شیرین 
و  آمونیاک  قاشق چای خوری   ۱/۲ با  را 
۱ قاشق چای خوری سولفات منیزیم در 
یک گالن آب ترکیب کنید. آنها را خوب 
خواهید  خوب  کود  یک  دهید.  تکان 

داشت.

۴. از بین برنده بوی بد
منتشر  بد  بوی  شما  باغچه  یا  باغ  از  اگر 
را  مقداری جوش شیرین  باید  می شود، 
پراکنده  باغچه  یا  باغ  از  هایی  گوشه  در 
کمپوست  از  معموال  بوها  این  کنید. 

شوند. می  متصاعد 

5. تمیز کننده گلدان ها
برای  عالی  انتخاب  یک  شیرین  جوش 
است.  ها  گلدان  و  گیاهان  کردن  تمیز 

از  ها  آن  بپاشید.  حلزون  روی  را  شیرین 
متنفرند. شیرین  جوش 

برای گلدهی گیاهان  .۷
از  توانید  می  گلدهی  محلول  تهیه  برای 
به گیاهان  استفاده کنید که  جوش شیرین 
برای  شوند.  شکوفا  تا  کند  می  کمک  شما 
غذاخوری  قاشق   ۱ باید  شما  منظور،  این 
جوش شیرین را در ۲ قوطی آب حل کنید. 

به  شود.  می  فرنگی  گوجه  خاک  اسیدیته 
فرنگی  گوجه  اینکه  جای  به  ترتیب،  این 
فرنگی  گوجه  باشید،  داشته  ترش  طعم  با 

داشت. های شیرین خواهید 

9. خاک اسیدی
خاک  اسیدیته  کاهش  باعث  شیرین  جوش 
در خاک  آن  از  مقداری  پاشیدن  می شود. 
برای کاهش اسیدیته آن کافی خواهد بود. 

و  پاشیده  ها  گلدان  روی  شیرین  جوش 
تمیز کنید. پس  پارچه  با یک  را  سپس آن 
از اتمام کار، آن را با آب بشویید و بگذارید 

شود. خشک 

6. برای رهایی از شر حلزون ها
اگر گیاه یا باغ و باغچه شما به آفت حلزون 
شیرین  جوش  از  است  کافی  شده،  دچار 
جوش  کمی  است  کافی  کنید.  استفاده 

سپس محلول را روی گیاهان خود بمالید و 
آنها شوید. باعث شکوفا شدن 

۸. کود مخصوص گوجه فرنگی
هستید،  فرنگی  گوجه  کاشت  حال  در  اگر 
فیدرهای  این  که  دانید  می  مطمئناً 
دارند.  احتیاج  زیادی  کوددهی  به  سنگین 
کودهای  بهترین  از  یکی  شیرین  جوش 
باعث کاهش سطح  گوجه فرنگی است زیرا 

شیرین  جوش  باید  نتیجه،  بهترین  برای 
حفر  را  خاک  و  کرده  مخلوط  آب  با  را 
عرض  در  کنید.  اسپری  آن  با  و  کرده 
شد.  خواهید  تفاوت  متوجه  روز،  چند 
عالوه بر این، جوش شیرین به جلوگیری 

از رشد علفهای هرز کمک می کند.

1۰. از بین برنده کرم های کلم
آنها  هستند.  مضر  بسیار  کلم  های  کرم 
کنند.  می  تغذیه  شما  گیاهان  برگ  از 
است  ممکن  آنها  شر  از  شدن  خالص 
کوچک  جانوران  این  زیرا  باشد  دشوار 
بسیار قوی هستند. با این حال، هر زمان 
کردید، جوش  مشاهده  را  آلوده  گیاه  که 
آن  روی  را  آب  در  شده  حل  شیرین 
اسپری کنید. کرم ها هنگام تغذیه برگها 
سرانجام  و  خورند  می  محلول  این  از 

ُمرد. خواهند 

11. به عنوان سموم دفع آفات
عنوان سموم  به  تواند  می  شیرین  جوش 
شما  گیاه  این  شود.  استفاده  آفات  دفع 
آفات  و  حشرات  به  شدن  آلوده  از  را 
می  محافظت  ها  کنه  و  ها  شته  مانند 
رفتن  بین  از  باعث  شیرین  جوش  کند. 
آنها نمی شود اما حداقل می تواند باعث 

آنها شود. از شیوع  جلوگیری 
با جوش شیرین  فات  دفع  ساخت سموم 
انجام  باید  که  کاری  تنها  نیست،  دشوار 
دنبال  را  زیر  مراحل  که  است  این  دهید 

کنید:
 یک قاشق چایخوری جوش شیرین را با 

زیتون مخلوط کنید. فنجان روغن   ۱/۳
را  بردارید و آن  را  این محلول  یک سوم 

با یک فنجان آب مخلوط کنید.
به  شروع  و  دهید  تکان  خوب  را  آن 

آلوده خود کنید. پاشیدن روی گیاهان 

12. شاداب کننده گل های شاخه ای
شیرین  جوش  با  را  شده  بریده  گلهای 

تازه نگه دارید.
کند  می  کمک  شما  به  شیرین  جوش 
مدت  برای  تان  شده  بریده  های  گل  تا 

طوالنی تازه و جذاب نگه دارید.

گیاهان کمتر استفاده شده، گیاهانی 
در  سنتی  صورت  به  کـه  هستند 
مراکز اصلی که از آن منشاء گرفته اند 
یعنی جـایی کـه برای جوامع محلی 
و استفاده های سنتی از اهمیت باالیی 
به  که  می شوند  کشت  برخوردارنـد 
جایگاه  گیاهان  این  متعددی  دالیل 
دست  از  زراعی  الگوهای  در  را  خود 
کمتـر  گیاهـان  ایـن  لـذا  داده انـد. 
و  کشاورزی  محققان  وسـیله  بـه 
حفاظت کنندگان منابع ژنتیکی مورد 

توجـه قـرار گرفته اند.
شیرین  زمینی  سیب  یا  پندال 
در  مهم  غذایی  محصول  هفتمین 

جهان است
زمینی  سیب  پژوهش ها،  اساس  بر 
شیرین )L. Ipomoea batatas( یک 
گیاه دو لپه ای علفی رونده است که به 
 )Convolvulacea( خانواده نیلوفریان
مناطق  آن  خاستگاه  و  دارد  تعلق 
است.  مرکزی  یا  جنوبی  آمریکای 
اطراف  شیرین  سیب زمینی  ایران  در 
میناب و بندر جاسک و در سیستان 
و بلوچستان کاشت شده و در جنوب 
کشور با نام پندال و در بلوچستان با 

نام قجر الهوری شناخته می شود.
اساس  بر  شیرین  زمینی  سیب 
داده های منتشر شده توسط سازمان 
 FAO بار جهانی  و  و خوار  کشاورزی 
در  مهم  غذایی  محصول  هفتمین 
جهان است. چین، اندونزی، کره، ژاپن، 
کشور های  زمره  در  برزیل  و  تایوان 

شیرین  سیب زمینی  کننده  تولید 
شیرین  سیب زمینی  مصرف  هستند. 
و  آن  باالی  تغذیه ای  ارزش  به خاطر 
به عنوان منبعی از آنتی اکسیدان های 
طبیعی شانس زیادی را برای افزایش 
در  است،  ساخته  مطرح  آن  مصرف 
سیب زمینی  ساده،  نشاسته های  کنار 

از  غنی  شیرین 
ی  ت ها ا ر هید بو کر
رژیمی،  فیبر  پیچیده، 
بتاکاروتن )معادل یک 
ویتامین   ،)A ویتامین 
 B۶ ویتامین  و   C

است.
پروبیوتیکی  ترکیبات 
شیرین  سیب زمینی 
نقش بسیار مهمی در 
میکروبی  فلور  تغییر 

روده انسان دارد
زمینی  سیب  غدد 
سرشار  شیرین 

اثر  که  بوده  فنولیک  ترکیبات  از 
و  خون  فشار  کاهنده  پروبیوتیکی، 
بدخیم  سلول های  گسترش  از  مانع 
داده  نشان  نتایج  همچنین  است. 
شیرین  زمینی  سیب  پوره  که 
مانند  ترکیباتی  حاوی  رنگ  نارنجی 
و  اینولین  فروکتوالیگوساکارید، 
رافینوز است که این ترکیبات قابلیت 
پروبیوتیک داشته و ممکن است نقش 
فلور میکروبی  تغییر  بسیار مهمی در 
روده انسان و افزایش جمعیت باکتری 

الکل به کار می رود.
شیرین  زمینی  سیب  از  رقم  چندین 
تا به حال کشف شده است که شامل 
و  سفید  نارنجی،  بنفش،  رنگ های 
زرد کم رنگ است که عالوه بر رنگ 
ترکیب های  میزان  در  آنتوسیانین 
متفاوت  زیستی  فعال  و  تغذیه ای 
موجب  که  بوده 
قابلیت های  بروز 
سودمند  مختلف 
در مصرف کننده 
غده  شد.  خواهد 
زمینی  سیب 
بایستی  شیرین 
یک  عنوان  به 
سالمتی  انتخاب 
در  بخش 
مختلف  تولیدات 
غذایی  صنایع 
یک  عنوان  به  و 
فراسودمند  ماده 
مورد  غذایی  مواد  فرموالسیون  در 
توجه قرار گیرد. اما باید در نظر داشت 
نیز  ماده  این  از حد  که مصرف بیش 

اثرات سویی به دنبال خواهد داشت.
ریشه های  شیرین  زمینی  سیب 
می کند  تولید  زیرزمینی  ذخیره ای 
از  بعد  ماه   ۴-۳ طورمعمول  به  که 
این  است.  برداشت  آماده  کاشت، 
کاشت  شرایط  از  بسیاری  در  گیاه 
کمی  طبیعی  دشمنان  و  کرده  رشد 
دارد. نیاز به علف کش به ندرت اتفاق 

وجود  کلی  طور  به  باشد.  داشته 
نشاسته  به همراه  ترکیبات ذکر شده 
شیرین  زمینی  سیب  غده  در  مقاوم 
نقش بسیار مهمی در تشکیل و کاربرد 
میکروفلور روده دارد و می تواند منبع 
بسیار مهمی برای غذا های پربیوتیک 

باشد.

ارزشی  با  مکمل  نیز  پندال  برگ های 
می شوند،  محسوب  غذایی  رژیم  در 
پیش ســاز  و  کاروتن  غنی  منبع 
هستند.  کلسیم  و  آ  ویتامین 
این گیاه  تازه  و برگ های  سرشــاخه 
یا  به عنوان ســبزی  خوراکی بوده و 
خوراک دام مورد استفاده قرار گرفته و 
ریشــه های گوشتی و ذخیره ای مملو 
از نشاسته آن در تعلیف دام، تولیــد 
و  ماکارونی  نظیر  غذایی  فرآورده های 
تولید  جهت  همچنین  و  نشاســته 

اکثر خاک ها  در  گیاه  این  می افتد. 
فقیر  خاک های  در  و  می کند  رشد 
می توان با کمی کود آن را پرورش 
داد. سیب زمینی شیرین از طریق 
رویشــی و با استفاده از قلمه ساقه 
تکثیر می یابد. با این حال، هرجا که 
قلمه در دسترس نباشد، جوانه ها یا 
را می توان  ریشه ذخیره ای  قطعات 
همچنین  برد.  کار  به  تکثیر  جهت 
بذر حقیقی و روش های ریزازدیادی 

نیز بدین منظور استفاده می شود.
ایران،  براساس پژوهشی در جنوب 
در  شیرین  سیب زمینی  کاشت  با 
منطقه میناب، عالوه بر تولید ریشه 
محلی  بازار های  در  که  ذخیره ای 
و  جاسک  قشم،  ویژه  به  جنوب 
میناب و حتی کشــور های حاشیه 
مقدار  دارد،  تقاضا  فارس  خلیج 
زیادی شاخســاره تولید شده است 
دام  تعلیف  جهت  خوبی  منبع  که 

است.
با  شیرین  سیب زمینی  کشــت 
توجه بــه کم باران بودن مناطــق 
پوشش  کمبود  و  ایران  جنوبی 
چرای  جهت  مناســب  گیاهی 
مشــکالت  وجود  همچنین  و  دام 
می تواند  علوفه،  تولید  در  فــراوان 
ذخیره ای  ریشــه  تولید  بر  عالوه 
تولید حجم  با  انسان  مصرف  مورد 
زیادی از شاخ و برگ، کمبود علوفه 
استان های  در  را  دام  نیاز  مورد 

جنوبی تقلیل دهد.

و سالم را تهیه کنید.
برای از بین بردن هرگونه آفت و یا تخم و الرو 
حشرات در خاک، می توانید خاک را تهیه کرده 
و سه روز در آفتاب کامل بر روی یک پالستیک 

پهن کرده و سپس استفاده کنید.
است.  ضروری  گیاه  هر  رشد  برای  بارور  خاک 
نیاز  یک  سبزیجات  از  برخی  برای  حقیقت،  در 
به  شیمیایی  کودهای  است.  رشد  برای  اساسی 
حاصلخیزی خاک کمک می کنند. البته کودهای 
بهبود  برای  توانید  می  که  دارد  وجود  زیادی 
باروری خاک خود از آنها استفاده کنید. بهترین 

کود کمپوست و کودهای معدنی هستند.
۴- علفهای هرز را از بین ببرید

بردن علفهای هرز ضروری است؛ چرا که  بین  از 
علفهای هرز فقط مانع از رشد گیاهان شما نمی 
ثمر  به  آنها  باعث می شوند محصول  بلکه  شوند 
ننشیند. بنابراین، قبل از کاشت سبزیجات، علفهای 
هرز را از محلی که برای کاشت انتخاب کرده اید، 

حذف کنید تا از رشد آنها جلوگیری کنید.
5- فاصله مناسب را در نظر بگیرید

با رعایت کاشت سبزیجات با فاصله درست و به 
اندازه موجب باال رفتن بازدهی ان ها می شوید. 
چرا که با این کار ساده، گردش هوا را بهبود می 
از جریان مناسب  بنابراین گیاهان شما  بخشید. 
گردش  این،  بر  عالوه  شوند.  می  مند  بهره  هوا 
مستعد  گیاهان  شود  می  باعث  ناقص  هوای 
بیماری شوند. با این حال، گذاشتن فضای بیش 
از حد نیز مضر است. این کار رشد علفهای هرز 

را به رشد تشویق می کند.

های درخشان خود میکند و هنگام وارد شدن طعمه 
آرواره های خود را میبندد و تا هضم شدن کامل 
حشره تله باز نمیشود . اگر میخواهید این گیاه را در 
منزل نگهدارید نگران خوراک او نباشد چرا که یک 

عدد مورچه در ماه نیز برای او کافیست !
 5( باترورت )Butterwort( یا گیاه کره ای 

: )Pinguicula(
 باترورت  نامی است که به سبب دارا بودن برگهای 
به ظاهر چرب و کره ای به این گیاه اختصاص داده 
اند. این گونه ی گوشتخوار بر روی شکاف سنگها 
و صخره ها رشد میکند و دارای گلهایی به رنگ 
بنفش یا آبیست که در اواخر بهار می رویند. برگ 
های این گیاه غدد لزج و چسبنده ای دارند که 
انداختن  وظیفه ی ترشح ماده چسبناک ، به دام 
حشرات و هضم آنها را به عهده دارند. عمل شکار 
آنها به این صورت است که طعمه بعد از به دام 
افتادن، سعی در تقال کردن و رهایی خود دارد و 
به موجب حرکت زیاد شیره ی هضم کننده توسط 
غدد ترشح میشود و برگ ها به آرامی لوله میشوند 

و حشره را هضم و جذب میکنند.
: )Aldrovanda( گیاه آسیاب آبی  )6 

قرار  ی  نحوه  دلیل  به  که  نامیست  آبی  آسیاب 
به  گیاه  این  ی  ساقه  دور  به  ها  برگ  گرفتن 
گیاهی  آبی  آسیاب  است.  شده  داده  نسبت  آن 
آبزیست که ریشه ندارد و ساقه های آن روی آب 

این دو را در آب لوله کشی یافت. بنابراین ، بهتر 
است با آب تصفیه یا جوشیده آبیاری کنید تا از 
و حتی مرگ  توقف رشد  برگ،  نوک  سوختگی 

گیاه جلوگیری شود.
دما و رطوبت مورد نیاز

بهترین دما برای رشد گیاه، بین ۱۵ تا ۲۰ درجه 
است. همیشه رطوبت ۴۰ تا ۵۰ درصدی را برای 
گیاه حفظ کنید. در صورتی که نیاز به باال بردن 
پر  سنگریزه  از  را  گلدانی  زیر  کف  بود،  رطوبت 
کنید و داخل زیر گلدانی را آب بریزید و گلدان 

را روی سنگریزه ها قرار دهید.
کوددهی

تقویت  کوددهی  از  ماه  هر  تابستان  و  بهار  در 
گیاه در  استفاده کنید.  بیست  مانند سه  کننده 
زمستان نیاز به یک دوره استراحت داره پس از 

کوددهی خودداری کنید.

و  آبی که کمی معطر است  آب ذخیره کرده، 
ناحیه دور کاسه آب نور ماورای بنفش را بسیار 
نور  این  سمت  به  حشرات  می دهد.  بازتاب 
بنفش جذب میشوند و در دام می افتند. باالی 
این حفره بسیار لیز بوده و جای پای محکمی 
و  افتد  می  آن  داخل  به  بنابراین حشره  ندارد 
غرق میشود و در آخر توسط آنزیم فسفاتاز و 

برخی باکتری ها تجزیه می شوند.
کبری  سوسن  یا  کالیفرنیا  گیاه   )1۰

: )Darlingtonia(
این گیاه در باتالق ها و با آب باران رشد می 
کند و به طور کلی از گونه های نادر و کمیاب 
و  قرمز  رنگ  به  که  برگ  باالی  قسمت  است. 
دو  و  میکند  خود  جذب  را  صورتیست،حشره 
و  شکر  ترشح  با  تله  جلوی  مانند  نیش  برگ 

مواد معطر به جذب حشره کمک میکند.
حشره بعد از جذب شدن از در ورودی تله به 
مشود  باعث  گیاه  بودن  شفاف  میرود  داخل 
به سمت  فرار  برای  و  ببیند  را  آسمان  حشره 
باال پرواز کند داخل تله ی گیاه سطوح واکسی 
جهت  روبه  های  کرک  دارای  و  چسبنده  و 
فرار  از  حشره  که  هنگامی  و  هستند  مخالف 
امیدی  دیگر  بنشیند  آنها  روی  و  خسته شود 
به زنده ماند آن نیست !در قسمت پایین گیاه 
نرم  های  قسمت  و  میشود  شروع  هضم  عمل 
حشرات توسط اسید های آمینه و شیره معده 
دفع  آن  سخت  های  قسمت  و  میشود  هضم 

میشود.

نکات موثر در رشد سبزیجات

چند نوع از جالب ترین گیاهان گوشتخوار !

پندال )سیب زمینی شیرین (گیاه پرخاصیت مزارع جنوب ایران

گل برگ ذرتی 

1- قرار گرفتن در معرض نور خورشید
سبزیجات  پرورش  و  کاشت  حال  در  اگر 
زیاد  نور  معرض  در  را  آنها  باید  هستید، 
خورشید قرار دهید. برای بهبود بهره وری در 
گیاه حداقل ۶ ساعت نور مستقیم خورشید را 
به  گیاهان  تمام  کنید.  فراهم  سبزیجات  برای 
کردن  رشد  و  ماندن  زنده  برای  خورشید  نور 
نیاز دارند. حاال تعدادی بیشتر و تعدادی کمتر.

دریافتی  نور  میزان  نظر  از  را  خود  گیاه  باید 
شناسایی کنید و نور مطلوب را برایش فراهم 
آنها  برای  را  مناسب  نور  که  هنگامی  کنید. 
می  شما  به  باالیی  بازده  آنها  کردید،  فراهم 
دهند. عالوه بر این، بسیاری از افراد نمی دانند 
آفات  برابر  در  سپر  بهترین  خورشید  نور  که 
نگه  سالم  برای  بنابراین،  است.  ها  بیماری  و 

داشتن گیاهان بسیار مهم است.
PH -2 مورد نیاز خاک

PH خاک هم یک عامل مهم است که در تعیین 

گیاه گوشتخوار چیست ؟
گیاهان مواد غذایی را از خاک دریافت می کنند 
پس چرا بعضی از آنها حشره و یا موجودات دیگر 
را می خورند؟! گیاهان حشره خوار در مردابها یا 
لجنزارها رشد میکنند خاک این مناطق تهی از مواد 
مغذی است پس این گیاهان برای دریافت نیتروژن 
و مواد مغذی دیگر، حشرات را شکار میکنند و از 
مواد موجود در آنها تغذیه میکنند و تکامل می یابند. 
میتوانید بعضی از این گیاهان را در منزل نیز نگه 
داری کنید زیرا عالوه بر اینکه هوا را تصفیه میکنند، 

آفات و حشرات مزاحم خانه را نیز میخورند .
معرفی تعدادی از گیاهان گوشتخوار:

شبنم  یا   )Drosera( دروزرا  گیاه   )1
:)Sundew(خورشید

لغت  از  که  است  گوشتخوار  گیاه  یک  دروزرا 
قطرٔه  »شبنم،  معنی  به   )drosos( یونانی 
شبنم« گرفته شده است این گیاه در بسترهای 
خزه خشک شده می روید. دروزرا بسیار زیبا، 

کمیاب و البته ترسناک است.
سیستم این گیاه به صورتی است که نوک تارهای 
متعدد سوزنی شکلی که برروی برگ ها قرار دارد، 
دارد که شبیه  ماده چسبناک وجود  قطره  یک 
قطره شبنم یا شهدی شیرین به نظر می رسد 
که با ترشح بو و شکل خاصی که دارد حشرات را 
به سمت خود جذب کرده و با پرزهای چسبناک 

خود آنها را به دام انداخته و تجزیه می کند.
: )Sarracenia( گل ساراسنیا )2

گیاهی  دار  کوزه  گیاه  یا  ساراسنیا  گیاه 

علمی  نام  با  معطر  دراسنا  یا  ذرتی   برگ  گل 
Fragrant Dracaena یکی از گیاهان بسیار زیبا 

برای نگهداری در داخل منزل است.
این گل را نباید با گل پاندانوس اشتباه بگیرید. 
برگ های پاندانوس بیشتر شبیه به خنجر هستند. 
به همین دلیل به گیاه برگ خنجری هم معروف 
است. در حالی که برگ ذرتی برگ هایی شبیه 
به ذرت داره که معموال بر روی یک ساقه ضخیم 

پدیدار شده و به سمت باال حرکت می کنند.
این گل به دلیل ارتفاع نسبتا بلندی که دارد می 
توان در گلدان های بزرگ در داخل و یا بیرون 

از منزل نگهداری کرد.
برگ ذرتی بهترین رشد را در مکان های روشن 
و پرنور دارد و تهویه هوا نقش موثری در رشد 
بهتر آن دارد. همچنین، حفظ سطح رطوبت باال 

در داخل خانه برای این گیاه حیاتی است.
منزل  در  حتما  زمستان  در  ذرتی  برگ  گل 
نگهداری کنید چون طاقت سرما رو ندارد ولی 
میتوانید در تابستان داخل حیاط هم نگهداری 
کنید، منتهی باید حتما در سایه بگذارید تا از 

تابش مستقیم نور خورشید در امان باشد.
نور مورد نیاز

در  گیاه  این  برای  آل  ایده  مکان  نور،  نظر  از 
نور  با  ای  پنجره  نزدیک  منزل،  داخلی  فضای 
خورشید فیلتر شده است. نور کم باعث می شود 
دست  از  را  خودشان  رنگی  نوارهای  برگها  که 
گیاه  رشد  شود  می  باعث  همچنین  و  بدهند 

شناور است و از مهره داران کوچک آبزی تغذیه 
میکند. عملیات شکار در آنها به این صورت است 
گیاه  این  های  برگ  آب گرم ۲۰ درجه  در  که 
در آب مانند ونوس حشره خوار عمل میکند و 
هنگام برخورد الرو ها یا موجودات ریز به آنها، 
بسته  و  میدهد  بیرون  به  فشار  با  را سریعا  آب 
میشود و طعمه را گیر می اندازد سپس با آنزیم 

های مربوطه عمل هضم را شروع میکند.
: )Nepenthes( گیاه کوزه ای )۷ 

 گیاه کوزه ای از بزگترین انواع گیاهان حشره خوار 
محسوب میشود . این گیاه که بیشتر در مرداب ها 
و لجنزارها می روید و دارای یک ساقه بلند و صاف 
و یک گل بزرگ با گلبرگهای سرخ و مادگی چتر 
مانند است که در تابستان می شکفد. برگ های 
کوزه مانند این گیاه آب را درون خود نگه میدارند 

و عملیات شکار طعمه را انجام میدهند.
و  کالهک  اطراف  در  شهد  ترشح  با  گیاه  این 
جذب  خود  سوی  به  را  حشرات  کوزه  دهانه 
برروی  رسیدن  با  طمعکار  ی  حشره  میکند، 
دهانه ی کوزه به سمت پایین آن حرکت میکند 
ی  لغزنده  سطح  در  مانند  مو  تارهای  توسط  و 
کوزه به پایین هدایت میشود و پس از حرکات 

نافرجام برای رهایی در آب کوزه غرق میشود.
موجودات بسیار ریز مانند تک یاخته ها، کرمهای 
آبزی  بینی  بسیار کوچک و سخت پوستان ذره 

بهره وری گیاهان شما نقش دارد. بنابراین، قبل 
از رشد گیاهان، باید pH مناسب خاک را برای 
آنها بررسی کنید. بعضی از گیاهان خاک اسیدی 
را ترجیح می دهند، برخی خاک قلیایی، بعضی 
خنثی  خاک   pH وقتی  سبزیجات  مانند  دیگر 
دهند.  می  ثمر  بهتر  و  کرده  بهتری  رشد  باشد 
 pH که  دهند  می  محصول  زمانی  معموالً  آنها 

خاک بین ۶ تا ۴/۷ باشد.
۳- خاک خوب با زهکشی مناسب

کمک  گیاهان  به  شده  زهکشی  خوب  خاک 
می کند تا آب را بهتر جذب کرده و میزان آب 
اضافی به راحتی از گلدان تخلیه شود. عالوه بر 
این، گیاهان را ترغیب به توسعه ریشه های قوی 

تر و سالم تر می کند.
همان طور که می دانید آب زیادی موجب خفه 
شدن ریشه و از بین رفتن گیاه و همچنین بروز 
یک  چیز  هر  از  قبل  بنابراین  شود.  می  آفات 
گلدان خوب با زهکش مناسب و یک خاک غنی 

موجب  که  است  عجیب  برگهای  با  گوشتخوار 
رنگ  است.  شده  گیاه  این  زیبایی  و  شگفتی 
لبه ی  بر  مانند  شربت  شیره ی  ترشح  و  بو  زیبا، 
آنها  افتادن  دام  به  و  گیاه سبب جذب حشرات 
می شود و طعمه یک مسیر یکطرفه را در داخل 
کوزه ی چسبناک گل به سمت مرگ طی می کند 
! ساراسینا یک گیاه مقاوم است و رشد سریعی 

نیز دارد.
:)Byblis( گل رنگین کمان )۳ 

ظاهر زیبای برگ های لعاب دار این گیاه هنگام 
رنگین  نام  که  است  شده  باعث  خورشید  تابش 
کمان را به خود اختصاص دهد. گل رنگین کمان 
از گونه های بیابانی گوشتخوار محسوب میشود 
ولی نوع آبزی هم دارد. ساقه ی این گیاه دارای 
به  را  حشرات  که  است  ای  چسبنده  های  غده 
عمل  تله  مانند  ها  غده  این  میکند  جذب  خود 
آنها  بودن  شیرین  هوای  به  حشره  و  میکنند 
روی ساقه مینشیند و به تله می افتد و ساقه ها 

همانطور ایستاده شروع به هضم طعمه میکنند.
 Venus( حشره خوار  ونوس  گیاه   )۴

: )flytrap
در  میتوان  که  است  گیاهانی  جمله  از  ونوس   
گلخانه نیز پرورش داد. از عجایب این گیاه رشد 
سبب  امر  همین  که  است  برگ  باالی  در  گلها 

میشود حشرات گرده افشان در دام نیفتند.
این گیاه فقط میتواند ۳ الی ۴ بار قبل از مردن شکار 
کند به این صورت که با استفاده از برگ های خود 
که مانند صدف عمل میکنند طعمه را جذب محرک 

متوقف شود. اما تابش مستقیم آفتاب می تواند 
باعث پژمردگی آن شود. در  را بسوزاند و  گیاه 

فضای باز، گیاه در سایه بهترین رشد را دارد.
خاک مورد نیاز

بهترین خاک برای این گیاه، خاک سبک با زهکشی 
مناسب است. ریشه های گیاه دوست ندارند مدام در 

آب باشند. پسزهکش گلدان را حتما بررسی کنید.
آبیاری مناسب

پاییز(  تا  )بهار  رشد  فصل  طول  در  را  خاک 
مرطوب نگه دارید اما پای گیاه خیس نباشد و 
سپس آبیاری را در اواخر پاییز تا زمستان کاهش 
دهید. با این حال، هرگز نباید اجازه داد خاک 
خشک  خیلی  که  خاکی  بشود.  خشک  کامال 
باشد سبب قهوه ای شدن و سوختن نوک برگ 
ها میشود. مانند سایر گونه های دراسنا، برگ 
ذرتی به فلوراید و بور حساس است که می توان 

که همزیستان گیاه هستند در هضم کردن طعمه 
به آن کمک میکنند . گونه های این گیاه اغلب 
کوچک هستند و از حشرات ریز تغذیه میکنند اما 
گونه های بزرگتر طعمه های بزرگتری مثل برخی 
پستانداران کوچک )بعضی موش ها( را به دام می 

اندازند و از آن تغذیه می کنند !!
: )bladderwort( ۸. بلدرورت

پشه گیر یا گیاه مثانه دار در برکه ها، دریاچه ها و 
نهرهایی با جریان آب آهسته و در کل در آبهایی 
با عمق کمتر از ۶۰ سانتیمتر یافت می شود. این 
گیاه بدون ریشه در نزدیکی سطح آب شناور است 
و ازخوشه هایی از گلهای زرد رنگ و ساقه هایی 
که در زیر آب منشعب شده اند و دارای برگ های 

نخ مانند هستند، متشکل شده است.
کیسه های کوچک و سبکی در برگ ها وجود 
دارد که bladder یا مثانه نام دارد، هر مثانه 
در واقع تله ریز و تو خالی است که ورودی آن 
این  سمت  به  آبزی  حشرات   ! است  طرفه  یک 
تار   ۴ از  یکی  اگر  و  میشوند  جذب  ها  کیسه 
باز  تله  درب  کنند  جذب  را  مثانه  این  محرک 
میشود و گیاه حشره را به سمت داخل میکشد و 
درب بسته میشود و با ترشح آنزیم توسط ساقه 
ها کار هضم شروع میشود.  مثانه پس از یک یا 

دو ساعت آماده شکار طعمه جدید خواهد بود!
: )Brocchinia reducta( بروچینیا )9

خانواده   از  گوشتخوار  گلی  بروچینیا   
دارد  آکمائا  به  شبیه  ظاهری  که  آناناس هاست 
. این گیاه گوشت خوار درون حفره  مرگبار خود 
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حه
صف

اگر قصد خوابیدن 
ندارید گردو نخورید

غذاهاي افزاینده قد!

گردو یکی از پرطرفدار ترین آجیل ها است 
که از فواید و خواص بسیار زیادی برخوردار 
بارها شنیده  امروز  به  تا  احتماال  که  است 
اید. اکنون ما قصد داریم تا شما را با یکی 

خواص بسیار عجیب آن آشنا کنیم.
زیادی  بسیار  از خواص  درختی  آجیل  این 
برخوردار است. شما با خوردن تنها ۲۸ گرم 
مواد  و  ویتامین  نوع  نوزده  از  بیش  گردو 
 ۲۸ همچنین  آورید.  می  دست  به  معدنی 
گرم گردو حاوی ۱.۹ گرم فیبر نیز می باشد.

بسیار  مقادیر  از  سرشار  همچنین  گردو 
مفید  چرب  های  اسید  و  پروتئین  زیادی 
نیز  اشتها  کاهش  در  و  باشد  می   ۳ امگا 
باعث کاهش  تواند  و می  است  گذار  تاثیر 

وزن شود.
پایین  در  تواند  می  کلسترول  عالوه  به 
آوردن کلسترول بدن نیز نقش داشته باشد 
را  قلبی  های  بیماری  خطر  نتیجه  در  و 
کاهش داده و سالمت قلب را افزایش دهد.

دانشمندان ادعا می کنند که خوردن گردو 
می تواند خواب آور بوده و کیفیت خواب را 

به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
قابل  میزان  را  موضوع  این  دلیل  محققان 
آجیل  این  در  موجود  مالتونین  توجه 
که  معتقدند  آنها  همچنین  اند.  دانسته 
ترکیب اسید های چرب لینولنیک موجود 
در گردو نیز می تواند در بهبود خواب نقش 

داشته باشد.
گردو  مقداری  خوردن  با  توانید  می  شما 
قبل از خواب کیفیت خواب خود را بهبود 
و  عمیق  خواب  یک  به  را  آن  و  بخشیده 

مناسب تبدیل کنید. 

قد  افزایش  دنبال  به  افراد  از  بسیاری 
حد  تا  قد  متاسفانه  اما  هستند.  خود 
داشته  ارتباط  ژنتیک  به  زیادی  بسیار 
داد.  تغییر  را  آن  توان  می  سختی  به  و 
به  توانید  می  شما  که  هست  هایی  راه 

افزایش قد خود کمک کنید.
شما  باشید  داشته  توجه  باید  هرچند 
برسید  خود  قد  حداکثر  به  که  هنگامی 
را  خود  قد  توانست  نخواهید  دیگر 
خوردن  با  توانید  می  اما  دهید.  افزایش 
قد  به حفظ  که خواهیم گفت  هایی  غذا 

کنید. خود کمک 
چه برای افزایش قد و چه برای رشد قد 
که  ای  مغذی  مواد  ترین  مهم  از  یکی 
کنار  در  باشد.  می  پروتئین  دارید  نیاز 
کلسیم،  مانند  ها  مغذی  ریز  برخی  آن 
در  نیز  فسفر  و  منیزیوم  دی،  ویتامین 

رشد استخوان نقش گسترده ای دارند.
است  داده  نشان  تحقیقات  همچنین 
باعث  توانند  می  نیز  ها  پروبیوتیک  که 
شوند.   کودکان  در  قد  رشد  افزایش 
مغذی  مواد  حاوی  که  مفید  غذاهای 

از: عبارتند  قد هستند  افزاینده 
 .۴ بادام-   .۳ مرغ-   .۲ لوبیا-  انواع   .۱  
 .۵ اسفناج-  مانند  برگ  پهن  سبزیجات 
ماست- ۶. سیب زمینی شیرین- ۷. دانه 
ها-  توت  انواع   .۹ مرغ-  تخم   .۸ کینوآ- 

۱۰. ماهی- ۱۱. شیر

که  است  پوستی  ضایعه  یک  آکنه  یا  جوش 
دارند. نقش  آن  پیدایش  در  گوناگونی  عالئم 

بدن  ایمنی  سیستم  کننده  تقویت  جوش ها 
هستند اما زخم های عمیق و شدید باید حتما 

کنترل و درمان شوند.
آسیب  دانشیار  و  متخصص  اکبری  حسن 
یک  آکنه  یا  جوش  گفت:  سلولی  شناسی 
ضایعه پوستی است که آبسه یا عفونت محدود 
آن  اطراف  معموالً  و  کند  می  ایجاد  پوستی 

قرمز و ملتهب بوده و  با درد همراه است.
جوش به انواع ساده، عفونی، کورک، سر سیاه، 
سر سفید و سرسرخ تقسیم می شود و در مورد 
علت پیدایش آن نیز می توان به عوامل داخلی 

و بیرونی اشاره کرد.
و  داخلی  عامل  مهمترین  می رسد  نظر  به 
باشد  بدن  ایمنی  سیستم  قدرت  بیرونی، 
پروپیونی  یعنی  میکروبی جوش  عامل  چراکه 
در  ساکن  معمولی  های  میکروب  جزء  باکتر 
بودن  آماده  زمینه  در  فقط  و  است  پوست 
به رشد و  قادر  محیط داخلی و موضعی بدن 

تکثیر و ایجاد آکنه یا جوش خواهد بود.
و  ایمنی  سیستم  که  چیزی  هر  همچنین 
جوش  ایجاد  باعث  دهد  کاهش  را  سلولی 
انرژی  که  نامناسبی  تغذیه  مانند  بود،  خواهد 

پایینی دارد و می تواند قدرت سلول های ایمنی 
را کاهش دهد.

یبوست،  مانند  دیگری  های  بیماری  و  عالیم 
روی  پوست  خشکی  قاعدگی،  اختالالت 
دست ها که می تواند به دلیل کاهش عملکرد 
ایجاد  در  باشد  کبد  بخصوص  بدن  سلولهای 

جوش موثر است.
علوم  دانشگاه  سلولی  شناسی  آسیب  دانشیار 

این ماده نیز بیشتر می شود.
اکبری با اشاره به اینکه جوش زدن باعث تقویت 
بنابراین  گفت:  می شود  بدن  ایمنی  سیستم 
زدن  جوش  فرایند  کامل  بردن  بین  از  هدف، 
نیست بلکه کنترل شدت بیماری و عوارض آن 

مانند زخم های عمیق و شدید است.
تغذیه  گفت:  زدن  درمان جوش  مورد  در  وی 
دارد  اهمیت  بسیار  جوش  درمان  در  مناسب 
را  پوستی  و  کبدی  سلولهای  عملکرد  چراکه 

اصالح می کند.
این محقق و مدرس طب اسالمی ایرانی ادامه 
داد: همچنین مصرف خرما و بسیاری از گرمی 
ها ممکن است در کوتاه مدت به علت تحریک 
ولی در  زیاد کند  را  ها  تعداد جوش  موضعی، 
دراز مدت با تقویت سلول های سیستم ایمنی 
و تنظیم آنها جلوی رشد میکروب را می گیرد 

و در درمان اساسی جوش زدن موثر است.
وی همچنین با اشاره به استفاده از یک ماسک 
ماسک،  این  در  گفت:  جوش  ضد  طبیعی 
روغن زیتون طبیعی بودار، عسل طبیعی،پودر 
کرده  مخلوط  را  انگور  و سرکه محلی  زعفران 
بر  به هنگام شب  نازک  به صورت یک الیه  و 
روی پوست و بر روی جوش ها مالیده شده و به 

هنگام صبح نیز با آب ولرم شسته شود.

بودن  تنظیم  عدم  از  بهشتی  شهید  پزشکی 
حد  از  بیش  ترشح  و  بدن  هورمونی  سیستم 
چربی به عنوان دیگر عوامل موثر در پیدایش 
و  جوانی  سنین  افزود:در  و  کرد  یاد  جوش 
نوجوانی پوست بیشتر دچار این ضایعه پوستی 
ماده ای  وجود  دلیل  به  مسئله  این  می شود. 
چرب به نام سبوم در عمق پوست و در ریشه 
موهاست که با افزایش تغییرات هورمونی،ترشح 

فرصتی برای رشد نداشته باشد.
هنگام مواجهه با غذای کپک زده:

۱- ماده غذایی کپک زده را بو نکنیم. این کار 
می تواند باعث مشکالت تنفسی شود.

۲- اگر سطح غذا با کپک پوشیده شده است 
یک  درون  را  آلوده  غذای  بریزیم.  دور  را  آن 
کیسه کاغذی کوچک قرار دهیم و یا آن را در 
سلفون بپیچیم و در سطل آشغال درپوش دار 
باشند،  نداشته  دسترسی  آن  به  حیوانات  که 

بیندازیم.
۳- مواردی که نزدیک و یا در تماس با ماده 
بوده به دقت بررسی کنیم؛  غذایی کپک زده 

پیاز  پوست  افزودن  است.  پیاز  پوست  تاثیرات 
به رژیم غذایی روزانه می تواند در کاهش ابتال 
به بیماری های سرطان، مشکالت معده و روده، 

دیابت نوع دو و چاقی موثر باشد.
استفاده  خوراکی  عنوان  به  پیازرا  پوست  چگونه 

کنیم؟
افسردگی  و  خوابی  کم  مشکل  رفع  برای 
ودیگرخواص آن ابتدا به خوبی و با دقت پوست 
پیاز را بشوییدو پس از خشک کردن پوست این 
گیاه را به مدت ۵ دقیقه در آب داغ بجوشانید و 
سپس آن را صاف کنید وبه صورت دمنوش و به 
همراه عسل میل کنید این دمنوش هر شب به 
میزان یک فنجان پیش از خواب برای گرفتگی 

های عضالنی موثر است.
باید  پیاز  پوست  خواص  از  مندی  بهره  برای 
توانید  می  و  نیست  پیازخوراکی  پوست  بدانید 
توری  یک  درون  را  آن  کامل  ازشستشوی  پس 
غذای  ظرف  ودر  بزنید  گره  محکم  و  بیندازید 
و  دهی  رنگ  از  و  بیندازید  خود  پخت  درحال 

خواص ان در غذایتان بهره مند شوید.
برای  پیاز  پوست  خواص  از  موضعی  استفاده  از 
شده  شسته  پیاز  پوست  زدگی  نیش  رفع  مثال 
از  یا  .و  بمالید  زدگی  نیش  محل  روی  بر  را 
جوشانده آب پوست پیاز برای شستشوی محل 

گزیدگی استفاده کنید.

را از نظر باکتری ها و سلول های خونی آزمایش 
می کند. به این عمل آزمایش ادرار گفته می شود. 
چگونگی  برای  مناسب  دستورالعمل  از  آگاهی 
از  منظور جلوگیری  به  ادرار  نمونه  آوری  جمع 

آلودگی باکتریایی بسیار مهم است.
درمان  بیوتیک  آنتی  مصرف  با  معموال   UTI
طبق  دقیقاً  بیوتیک ها  آنتی  این که  می شود. 
دستورالعمل پزشک مصرف شوند اهمیت زیادی 
و  آب  زیادی  مقدار  نوشیدن  همچنین  دارد. 
مایعات دیگر به منظور دفع ادرار زیاد و تخلیه 

مثانه، می تواند به رفع مشکل کمک کند.

ها می شود. کپک ها از راه هوا وپس از پخت 
یا به داخل آن  نان رسانده  خود را به سطح 

نفوذ می کنند.
اغلب در قسمت های چین  آنها  شروع رشد 
دار نان و بین قطعه های نان اتفاق می افتد. 
از جمله عوامل تشدیدکننده فساد کپکی نان 
از پخت، رسیدن  آلودگی شدید پس  شامل، 
هوای بیشتر به نان در زمان برش، بسته بندی 
نان به صورت گرم، نگهداری در جای مرطوب 

و گرم است.
باشد،  از ۹۰ درصد  نسبی کمتر  اگر رطوبت 
مهم  تجاری  نظر  از  که  هایی  کپک  رشد 
هستند کمتر در سطح نان اتفاق می افتد. در 
نان های قطعه قطعه شده کپک زدگی اغلب 
از داخل شروع می شود. چون مقدار رطوبت 
آن قسمت ها بیشتر است. نان های صنعتی 
اگر به طور صحیحی جا به جا و بسته بندی 
رشد  برای  کافی  رطوبت  بدون  اغلب  شوند، 

میکروب ها به جز کپک ها است.
باید  نان،  زدگی  کپک  از  جلوگیری  برای 
ای  گونه  به  نان  کافی  و  سریع  کردن  سرد 
نشود  جمع  بندی  بسته  زیر  رطوبت  که 
انجام گیرد، سپس نان را در یخچال یا فریزر 

نگهداری کنیم.

مهندس سمیه پرند 
مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

 دانشکده علوم پزشکی الرستان

چگونه می توان رشد کپک در مواد غذایی را کاهش داد؟

اگر عفونت ادرار دارید از خوردن این خوراکی خوشمزه غافل نشویدپوست پیاز بخورید و معجزه ای دیگر از پیاز را ببینید

چرا جوش می زنیم؟

کپک ها، قارچ های میکروسکوپی هستند که 
کنند.   می  زندگی  حیوانی  یا  گیاهی  مواد  در 
برخالف باکتری هایی که تک سلولی هستند، 
کپک ها از سلول های زیادی ساخته شده اند و 
گاهی اوقات با چشم غیرمسلح دیده می شوند. 
توانند  کپک های موجود در مواد غذایی می 
به  باشند،  داشته  به همراه  مشکالت سالمتی 
طوری که برخی از کپک ها باعث واکنش های 
آلرژیک و مشکالت تنفسی شده و برخی گونه 
ها در شرایط مناسب، »مایکوتوکسین ها« که 
تولید  را  هستند  خطرناکی  و  سمی  ترکیبات 

می کنند.
پاکیزگی در کنترل رشد کپک ها نقش حیاتی 
از مواد غذایی  ایفا می کند. اسپورهای کپک 
های  دستمال  یخچال،  به  توانند  می  آلوده 
پارچه ای و ظروف موجود در یخچال منتقل 
شود. برای پیشگیری از آلودگی مواد غذایی به 
کپک، توصیه می شود اقدامات زیر انجام شود:

از غذا  استفاده سریع  و  ۱- خرید مقادیر کم 
می تواند از رشد کپک جلوگیری کند.

۲- داخل یخچال را به طور مرتب )دو تا سه 
یک  کار  این  برای  کنید.  تمیز  بار(  یک  ماه 
یک  در  را  شیرین  جوش  غذاخوری  قاشق 
از  استفاده  با  و  کنید  حل  آب  لیوان  چهارم 
این محلول تمام سطوح داخل یخچال را تمیز 
کنیم. سپس با آب تمیز مجددا سطوح را تمیز 

کرده و با دستمال تمیز خشک کنیم.
۳- در صورت وجود کپک روی سطوح داخل 

یک روش همیشگی در استفاده از پیاز وجود 
دارد. آن هم این که پوست های نازک پیاز را 
دور می اندازیم و یک برش از نازک از پوست 
آن را نیز می کنیم و استفاده نمی کنیم. اما 
نازک  پوست  حتی  سالمتی  گر  معجزه  پیاز، 
است.  مفید  سالمتی  برای  نیز  آن  بیرونی  و 
پوست  دهد  نشان می  ای  تحقیقاتی گسترده 
فواید سالمتی  دارای  و  استفاده  قابل  نیز  پیاز 

است.
پیاز دارای مواد معدنی ضروری است.  پوست 
سه  دارای  آن  نوع  به  توجه  با  پیاز  پوست 
پوست  است.  ای  قهوه  و  قرمز  سفید،  رنگ 
و  اکسیدان  آنتی  فیبر،  ترکیبات  دارای  پیاز 

مردان هم ممکن است به عفونت ادراری مبتال 
بیشتر  بسیار  زنان  در   UTI شیوع  اما  شوند، 
است. بیش از نیمی از زنان در دوره ای از زندگی 

خود به عفونت ادراری مبتال می شوند.
افراد دیابتی و مردانی که از مشکل بزرگ شدن 
دیگری  گروه های  از  می برند  رنج  پروستات 
عفونت  به  ابتال  خطر  معرض  در  که  هستند 

ادراری قرار دارند.
عالیم شایع UTI شامل نیاز فوری به ادرار کردن، 
احساس سوزش هنگام دفع ادرار، احساس درد، 
احساس فشار یا درد زیر شکم، ادرار کدر یا وجود 

خون در ادرار و بوی شدید ادرار است.
عفونت  موقع،  به  نکردن  درمان  صورت  در 
و  یابد  گسترش  کلیه ها  به  می تواند  ادراری، 

مشکالت جدی تری ایجاد کند.
مایعات  باید  ادراری،  از عفونت  برای جلوگیری 
به  رفتن  زمان  زیاد  تعویق  از  بنوشید،  زیادی 

چرا که کپک به سرعت پخش می شود.
غذایی  مواد  عمق  به  آن  سموم  و  کپک   -۴
باال مانند ماست، ژله،  نرم و رطوبت  بافت  با 
مربا و پنیرهای نرم نفوذ می کند. الزم است 
این مواد غذایی را در صورت آلودگی به کپک 
دور بیندازیم و مصرف نکنیم. سموم و ریشه 
های سخت  بافت  به  توانند  نمی  کپک  های 
نفوذ کنند. بنابراین در صورت مشاهده کپک 
روی میوه و سبزی با بافت سخت مانند کلم، 
یا پنیرهای سخت، ناحیه کپک زده  هویج و 
را با چاقوی خشک به فاصله یک اینچ )۲/۵۴ 
سانتیمتر( از هر طرف به شکلی جدا کنیم که 

بار  یک  دستمال  با  را  کپک  ابتدا  یخچال، 
مصرف از روی سطح به طور کامل تمیز کنیم. 
سپس با یک محلول ضدعفونی کننده سطوح، 
آن ناحیه را به دقت ضدعفونی کنیم. سپس با 
آب و دستمال تمیز ماده ضدعفونی کننده را 

کامل پاک کرده و خشک کنیم.
اسپورها  کپک،  به  آلوده  پارچه  و  ظروف   -۴
تمام  بنابراین  کند،  می  پخش  محیط  در  را 
اسفنج و دستمال  ظروف موجود در یخچال، 
و  شسته  خوبی  به  را  نظافت  مخصوص  های 

کامل تمیز کنیم.
 ۴۰ زیر  حدود  در  را  خانه  رطوبت  ۵- سطح 

درصد نگه داریم.
۶- هنگام سرو غذا آن را در ظروف سرپوشیده 
معرض  در  آن  گرفتن  قرار  از  تا  داریم  نگه 
اسپورهای کپک در هوا جلوگیری شود. برای 
ذخیره غذاهایی که می خواهیم مرطوب بماند 
مانند میوه ها و سبزی های تازه یا خرد شده 
و ساالدهای سبز و مخلوط از سلفون استفاده 

کنیم.
۷- قوطی های باز شده مواد غذایی فاسدشدنی 
را در ظروف تمیز در دار خالی کرده و سریع 

در یخچال قرار دهیم.
ساعت  دو  از  بیش  را  فاسدشدنی  مواد   -۸
بیرون از یخچال نگذاشته و در مدت ۳ تا ۴ 
کپک  تا  کنیم  استفاده  باقیمانده  مواد  از  روز 

سیستم  تقویت  در  همگی  که  است  فالونوئید 
ایمني بدن و پوست مفید هستند.

وجود رنگدانه هایی به نام کورستین در پوست 
پیاز می تواند در کاهش فشار خون، جلوگیری 
مشکالت  و  خونی  های  رگ  سرخ  انسداد  از 
دارای  همچنین  باشد..  موثر  عروقی  و  قلبی 
رفع  باعث  تواند  می  و  است  آرامبخش  اثرات 
افسردگی  درمان  در  و  کم خوابی شود  مشکل 

نیز موثر است.
پوست پیاز به عنوان یک سم زدای قوی میتواند 
مواد آلوده را از بدن دفع کند و فیبر موجود در 
آن باعث افزایش حرکات روده می شود. خواص 
ازدیگر  باکتریایی  ضد  و  قارچ  ضد  آلرژی،  ضد 

سرویس بهداشتی خودداری و مثانه خود را قبل 
از خواب کاماًل تخلیه کنید.

لیوان آب  نوشیدن یک  نشان می دهد  مطالعات 
زغال اخته به طور روزانه می تواند به جلوگیری از 
تحقیقات  کند.  کمک  مکرر  ادراری  عفونت های 
جدید همچنین تأثیر مفید سایر محصوالت زغال 
و مکمل های  اخته خشک  زغال  از جمله  اخته، 
غذایی حاوی آن را ثابت کرده است. زغال اخته 
اتصال  مانع  می تواند  که  است  ترکیباتی  حاوی 

برخی از باکتری ها به دیواره مجاری ادرار شود.
شما  ادرار  نمونه  پزشک   ،UTI تشخیص  برای 

چاقو با ناحیه کپک زده تماسی نداشته باشد.
مصرف  را  زده  کپک  نانوایی  محصوالت   -۵
این  در  موجود  فرج  و  خلل  که  چرا  نکنیم، 
محصوالت موجب نفوذ آلودگی به الیه های 
زیرین می شود. در صورت مشاهده کپک در 
آن  از مصرف  نشده  بندی  بسته  غذایی  مواد 

خودداری کنیم.
روش های نگهداری مناسب نان برای 

جلوگیری از کپک زدن
آب،  غالت،  آرد  شامل  نان  اصلی  ترکیبات 
نمک  و  دهنده  حجم  ترکیبات  سایر  مخمر، 
آن  به  نیز  انتخابی  ترکیبات  گاه  که  است 
افزوده شود. نان سالم و بهداشتی نانی است 
که در تهیه خمیر آن عمل تخمیر به وسیله 
ترش  خمیر  یا  مخمر(  )شامل  خمیرمایه 
)خمیر نانی که تخمیر شده است( بهداشتی 

انجام شود.
حاوی  ترش،  خمیر  یا  مایه  خمیر   
گاز  که  نانوایی  مخمر  های  میکروارگانیسم 
)باعث فرم  اسید  و  نان(  )باعث پوکی   CO۲
پذیری و بهبود طعم و بوی نان( و چند نوع 
ویتامین B )بهبود ارزش تغذیه ای نان( تولید 

می کنند.
آمده  وجود  به  مشکالت  از  یکی  زدن  کپک 
در هنگام نگهداری نامناسب نان است. درجه 
حرارت پخت باعث از بین رفتن اسپور کپک 

ترین  پرخاصیت  و  ترین  محبوب  از  یکی  انار 
میوه های پاییزی است. میوه ای که نه تنها باید 
خوردن دانه های آن را از دست ندهید بلکه باید 
پوست آن را نیز غنیمت بشناسید. اناز پاسخی 
از  بار  این  اما  است  شما  سالمتی  برای  کامل 
معجزه پوست انار برای زخم های دهان خود و 

بوی بدن دهان تان استفاده کنید.
طب  و  اسالم  دین  در  که  باشید  شنیده  شاید 
انار  یک  خوردن  که  است  شده  توصیه  سنتی 
شما  بدن  برای  تواند  می  ناشتا  و  صبح  کامل 
انار  پوست  درباره  حتی  و  باشد.  مفید  بسیار 
برای ضدعفونی کردن  نیز گفته شده است که 

محیط می توانید آن را بسوزانید.
اما حتی هیچ کدام از این ها را نیز انجام ندهید 
مهم نیست. شما می توانید به جای استفاده از 
تسکین دهنده ها و مواد ضدعفونی کننده زخم 
که به عنوان دهانشویه خریداری و استفاده می 

برای  ترین میوه ها  از مغذی  ( یکی  به   ( میوه 
دانه  بگوییم  باشد  بهتر  اما شاید  است  سالمتی 
های این میوه از خود ) به( مغذی تر و مفید تر 
هستند. به جرات می توان گفت یکی از بهترین 

شربت های سینه دانه های ) به ( هستند.
دانه های میوه ) به( کوچک و مانند قطره می 
این دانه ها را  اگر  مانند و رنگ قهوه ای دارد. 
به مدت نیم ساعت در آب جوش خیس کنید 
دارای غشاء ژله ای مانند می شوند که بی شک 
درمان  برای  سینه  های  بهرتین شربت  از  یکی 
سرفه  های  کننده  آرام  به خصوص  و  درد  گلو 

است.
های  دانه  همراه  به  را   ) به   ( میوه  کنید  سعی 
آن بخورید. اما اگر تمایل ندارید و مي خواهید 
هرچه سریعتر سرفه های خود را درمان کنید ان 

کنید با استفاده از تنها پوست انار یک دهانشویه 
طبیعی و سالم برای خود تهیه کنید.

به صورت خشک پوست انار را چند قطعه کنید و 
با سه لیوان آب روی حرارات کم بجوشانید تا یک 
لیوان از آن باقی بماند. سپس آن را صاف کنید و 

ولرم به صورت دهانشویه استفاده کنید.
این دهانشویه بوی بد دهان را رفع می کند، زخم 
بهبود می بخشد و آفت  را  های دهان و دندان 

دهان و عفونت های لثه را برطرف می سازد.

ها را طبق دستورالعمل باال میل کنید.
از خواص بی نظیر دانه ها به می توان به بهبود 
درد،  گلو  تسکین  قلب،  تقویت  بر،  تب  سرفه، 
زبان  و  دهان  خشکی  درمان  و  پوست  روشنی 
تقویت  را  بدن  تواند  اشاره کرد. هم چنین می 

کند و معده را پاک سازی کند.

میوه ای که هسته اشدهانشویه پوست انار براي رفع بوی بد دهان
 مهم تر از خود آن میوه است
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ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
سردخانه  مشکالت  و  مسائل  الرستان، 
در حال احداث میوه و مواد غذایی واقع 
را مورد بررسی  در شهرک صنعتی الر 
به  الرستان  میالد  گزارش  داد.به  قرار 
نقل از روابط عمومی معاونت استانداری 
جلیل  الرستان،  ویژه  فرمانداری  و 
حسنی به همراه احسان طاهری معاون 
برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، رئیس 
اداره صنعت معدن و تجارت و همچنین 
صنعتی  های  شهرک  شرکت  رئیس 
احداث  محل  در  حضور  با  الرستان، 
مواد  و  میوه  احداث  حال  در  سردخانه 
غذایی نهاوندی واقع در شهرک صنعتی 
الر مسائل و مشکالت این طرح را مورد 

بررسی قرار داد.
مساحت  به  زمینی  در  سردخانه  این 
 ۱۷۵۰ زیربنای  با  مترمربع   ۴۲۰۰
باشد  می  ساخت  حال  در  مربع  متر 

دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۶۵ که 
از  ریال  میلیارد   ۳۵ آن  برای  تاکنون  و 
بخش خصوصی  و  بانکی  تسهیالت  محل 
بهره  است.با  شده  هزینه  نهاوندی  هادی 
برای  تنی   ۱۷۰۰ سردخانه  این  برداری 
شود.مهمترین  می  ایجاد  شغل  نفر   ۱۰
مشکل سرمایه گذار این طرح، ارائه مابقی 

تسهیالت بانکی بود که مقرر شد در جلسه 
با  و  الرستان  تولید  موانع  رفع  کارگروه 
موضوع  این  مربوطه  بانک  رییس  حضور 

حل شود.
فرماندار الرستان، در ادامه همچنین جاده 
دسترسی و دیگر زیرساخت های شهرک 

صنعتی الر را هم مورد بازدید قرار داد.

فرماندار ویژه داراب در جلسه با شهردار 
احداث  گفت:  فدامی،  شهر  شورای  و 
با هدف توسعه بخش  به الر  راه فدامی 

فورگ عملیاتی می شود.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط 
عمومی فرمانداری ویژه شهرستان داراب، 
استاندار و فرماندار  اصغر فرودی معاون 
ویژه داراب در پی بازدید از بخش فورگ 
و شورای شهر  با شهردار  ای  در جلسه 
توسعه  و  پبشرفت  داشت:  بیان  فورگ، 
و رفع موانع و مشکالت در سایه وحدت 
و گذشت و همدلی به وجود می آید و 
و  افتادگی  عقب  باشد  اختالف  هرکجا 

عدم توسعه یافتگی در پیش است.
نماینده عالی دولت در شهرستان، اظهار 
نمود: یکی از سیاست های تیم مدیریتی 
و  اعتبارات  متوازن  توزیع  شهرستان، 

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
پخش  ملی  شرکت  عمومی   روابط 
الرستان،  ناحیه  نفتی  های  فرآورده 
مردم  نماینده  زاده  حسین  حمایت  با 
و  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  شریف 
پیگیری های شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی ناحیه الرستان تمامی نفتگاز 
از  فارس  نیاز ۴ شهرستان جنوب  مورد 

نفتگاز معمولی به یورو۴ تغییر یافت.
مسئولیت  ایفای  راستای  در  اقدام  این 
محیط  حفظ  زمینه  در  اجتماعی  های 
از  اساس  این  بر  و  گرفته  انجام  زیست 
مورخ ۱۰ آذرماه ۹۹ تمامی نفتگاز مورد 

محسن  دکتر  شهادت  ایام  با  همزمان 
فخري زاده و به دلیل استفاده از شیوه 
خاص ترور آن شهید واالمقام، باید گفت: 
تاثیر  افراد  و  مسئوالن  ترور   روشهاي 
گذار کشورمان از ابتداي انقالب در  ۴۰ 
تغییراتي شده  تاکنون دچار  سال پیش 
که بد نیست گوشه اي از این شیوه ها را 

در ادامه مرور نماییم.
-شلیک مستقیم به نفر

شلیک مستقیم یکي از اولین روش هاي 
ترور مخصوصا در دهه هاي ۶۰ و۷۰ بود 
و منافقین از این شیوه در حذف بسیاري 
خود  روزانه  ترورهاي  و  ها  از شخصیت 
استفاده میکردند. شهید صیاد شیرازي و 
الجوردي قرباني این روش از ترور بودند.

-بمب گذاري در مراکز مهم
البته  و  ترین  وحشیانه  از  گذاري  بمب 
دسته  حذف  در  ها  روش  کارسازترین 
گذاري  بمب  بود.  ها  شخصیت  جمعي 
دفتر  و  اسالمي  جمهوري  حزب  مقر 

نخست وزیري از این نوع ترور بودند.
-بمب گذاري در موتور

حمدي  علیم  مسعود  شهید  ترور 

نماینده  مردم در حوزه  انتخابیه الرستان، 
دوره  یازدهمین  در  اوز  و  گراش  خنج، 
توجه  با  گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس 
کشور  علیه  که  ظالمانه  تحریم های  به 
تا  است  فرصت  بهترین  است،  اجرا شده 
توانمندی های شرکت های خالق و نوآور 

مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از پایگاه 
نخبگان؛ حسین  ملی  بنیاد  اطالع رسانی 
حسین زاده  ضمن اشاره به نقش نهادهای 
اجرایی در توسعه زیست بوم صنایع نرم و 
خالق، افزود: بسیاری از ادارات و ارگان ها، 
مانند  بودجه های مختلفی در ردیف های 
و  کار  و  کسب  فضای  تسهیل  به  کمک 
کرده اند.  دریافت  تولید  به جهش  کمک 
مجلس باید از طریق قانونگذاری هدفمند، 

فرآورده های  استحصال  و  دارویی  گیاهان 
گیاهان دارویی به تنهایی از ظرفیت ایجاد 
گردش مالی چند میلیارد دالری برخوردار 
است. از طریق قانون گذاری هوشمندانه و 
چه  هر  شکوفایی  بستر  می توان  نکته نگر 
را  این حوزه  بیشتر شرکت های خالق در 
به  اشاره  ضمن  زاده،  حسین  کرد.  ایجاد 
نقش نهادهای اجرایی در توسعه زیست بوم 
از  بسیاری  افزود:  خالق،  و  نرم  صنایع 
ادارات و ارگان ها، بودجه های مختلفی در 
فضای  تسهیل  به  کمک  مانند  ردیف های 
تولید  جهش  به  کمک  و  کار  و  کسب 
طریق  از  باید  مجلس  کرده اند.  دریافت 
مکلف  را  ادارات  این  هدفمند  قانونگذاری 
به  نیز  را  منابع  این  از  بخشی  که  کند 

شرکت های خالق اختصاص دهند.
و  ماده ها  افزودن  گفت:  ادامه  در  وی 
یا  موجود  قوانین  به  قانونی  تبصره های 
تکلیف  می تواند  جدید  قوانین  تصویب 
مسائلی مانند طرح خالق، شرکت خالق، 
خانه خالق و شهر خالق را مشخص کند. 
برخی سازمان ها تسهیالتی با سود ۴ تا ۵ 
درصد و دوره تنفس بعضا ۱ ساله در اختیار 
دارند، این نهادها می توانند با تزریق بخشی 
نرم  به زیست بوم صنایع  این تسهیالت  از 
شکوفایی  جهت  در  فرهنگی،  و  خالق  و 

اقتصادی کشور گامی بردارند.

ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
سرما  فصل  برای  گفت:  الرستان، 
تأمین  برای  الزم  ریزی   برنامه 
روستاهای  و  ها  بخش  سوخت 
منطقه الرستان صورت گرفته است.

به گزارش میالد الرستان به نقل از 
استانداری  معاونت  عمومی  روابط 
جلیل  الرستان؛  ویژه  فرمانداری  و 
الرستان  ویژه  فرماندار  حسنی 
معاون  طاهری  احسان  همراه  به 
از  فرمانداری  توسعه  و  برنامه ریزی 
در  مردم  به  رسانی  خدمات  نحوه 
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت 
نفتی ناحیه الرستان و از تاسیسات 
بیمون  جالل  شهید  نفت  انبار 
روند  بر  نزدیک  از  و  بازدید  نژاد 
رفاه  و  رجوع  ارباب  تکریم  اجرای 
این  در  کرد.وی  نظارت  شهروندان 
فصل  فرارسیدن  به  اشاره  با  بازدید 
مشکلی  نباید  کرد:  تاکید  سرما، 
بخش  نیاز  مورد  سوخت  تامین  در 
از  که  شهرستان  روستاییان  و   ها 
نعمت گاز طبیعی بهره مند نیستند، 
ادامه  حسنی  باشد.  داشته  وجود 
خدمات  امر  در  ویژه  توجه  داد: 
سوخت  تامین  خصوص  به  رسانی، 
از  روستاییان  و  ها  نیاز بخش  مورد 
است  شرکت  این  مهم  اولویت های 
دارد. ادامه  نیز  زمستان  پایان  تا  و 

همچنین  الرستان،  ویژه  فرماندار 
و  زحمات  از  بازدید  این  جریان  در 
اندرکاران  دست  همه  های  تالش 
تامین  سازی  فراهم  در  این شرکت 

توجه ویژه به توسعه زیر ساخت ها در 
بخش ها است.

به  فدامی  راه  احداث  افزود:  فرودی، 
از  فدامی  را  شهر  تواند  می  الرستان، 
توسعه  رونق  و  آورده  بیرون  بست  بن 
جهت این شهر و بخش باشد به همین 
اعتبارات و  تامین  جهت در دستور کار 

عملیاتی شدن قرار می گیرد.
وی در پایان افزود: آبشار فدامی بعنوان 
نخلستان  و  خاص  گردشگری  جاذبه 
های  پتانسیل  از  بخشی  فراوان،  های 
توسعه اقتصادی این منطقه هستند که 

بایستی توجه ویژه به آنها شود.
شایان ذکر است که پس از این جلسه، 
از  همراه  هیات  و  داراب  ویژه  فرماندار 
آبشار فدامی و جاده فدامی به الر بازدید 

کردند.

خودروهای  و  نقل  و  حمل  بخش  نیاز 
شهرستان  چهار  سطح  در  دیزلی 
نفتگاز  از  اوز   و  الرستان، خنج، گراش 
معمولی به »نفتگاز یورو۴« تغییر یافته 
بر اساس استانداردهای  موجود،  است. 
حداکثر گوگرد موجود در نفتگاز یورو۴ 
حدود ۵٠ppm و مطابق با استاندارهای 
نفتگاز  با  مقایسه  در  و  است  جهانی 
زیست  های  آالینده  میزان  معمولی 

محیطی بسیار کمتری دارد.
و  بنزین  عرضه  الرستان،  ناحیه  در 
باب جایگاه  از طریق ۳۰  یورو۴  نفتگاز 

اختصاصی صورت میگیرد.

تهران  قیطریه  در  اي  هسته  دانشمند 
یک  در  بمب  بود:  روش  همین  توسط 
موتورسیکلت به فاصله یک متري از دِر 

خانه او جاسازي شده بود.
بمب گذاري با چسباندن بسته انفجاري

این شیوه یک بار توسط تروریست ها در 
شهادت مجید شهریاري استفاده شد و 
با تقویت دوربین هاي شهري و اشراف 

اطالعاتي دیگر تکرار نشد.
-عملیات تروریستي با پهپاد

اولین شخصیت  سلیماني  سردار  شهید 
ترور  پهپاد  از  استفاده  با  بود که  ایراني 
نزدیکي  در  آمریکایي  پهپاد  سه  شد. 
را  قاسم  حاج  کاروان  بغداد  فرودگاه 

هدف قرار دادند.
از  کنترل  و  اتوماتیک  سالح  با  -ترور 

راه دور
جدیدترین  فخریزاده  شهید  ترور  شیوه 
یک  از  بود.  ها  جنایت  این  در  روش 
راه  از  کنترل  اتوماتیک  تیربار  دستگاه 
بود،  شده  نصب  نیساني  در  که  دور 
شهید  سمت  به  متعددي  هاي  شلیک 

صورت گرفت.

این ادارات را مکلف کند که بخشی از این 
منابع را نیز به شرکت های خالق اختصاص 

دهند.
نماینده  مردم در حوزه  انتخابیه الرستان، 
دوره  یازدهمین  در  اوز  و  گراش  خنج، 
توجه  با  گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس 
کشور  علیه  که  ظالمانه  تحریم  های  به 
تا  است  فرصت  بهترین  است،  شده  اجرا 
نوآور  و  خالق  شرکت های  توانمندی های 
قرار گیرد. شرکت های خالق  مورد توجه 
که در حوزه صنایع نرم و خالق و فرهنگی 
کار می کنند و عالوه بر ایجاد ارزش افزوده 
از ظرفیت ایجاد تحول فرهنگی و اقتصادی 

نیز برخوردار هستند.
در  مجلس،  دانش بنیان  فراکسیون  عضو 
ادامه گفت: با توجه به عرصه های مختلفی 
که شرکت های خالق در آن فعال هستند 
سنتی،  طب  و  دارویی  گیاهان  مانند 
و  فرهنگی  میراث  معماری،  و  طراحی 
گردشگری و صنایع دستی، چاپ و نشر، 
مجازی،  فضای  و  دیجیتال  کار  و  کسب 
صنایع  نمایشی،  و  تجسمی  هنرهای 
دیداری و شنیداری و بازی، اسباب بازی 
و سرگرمی باید در قانون گذاری الزامات هر 

رشته مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی، گفت: برای مثال، عرصه 

ها  سوخت  انواع  هدایت  و  سوخت 
و تشکر  تقدیر  در سطح شهرستان 
در  فارس،  استاندار  کرد.معاون 
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
انبارهای  و  جایگاه  اینکه  بر  تاکید 
سطح  باالترین  از  باید  سوخت، 
ایمنی برخوردار باشند؛ تاکید کرد: 
ایمنی در جایگاه سوخت حرف اول 
و آخر را می زند، بنابراین درشرکت 
نفت و تمامی جایگاه های سوخت 
استاندارد  و  تجهیزات  شهرستان، 
به  رابطه  این  در  گوناگونی  های 
کار گرفته شود و  باید به بروزترین 
فناوریهای حفاظتی و امنیتی تجهیز 
شوند.مسعود حسنیان، رئیس ناحیه 
تشریح عملکرد  نیز ضمن  الرستان 
و  شرکت  فعالیت های  عمده  و 
توزیع  و  نام  ثبت  نحوه  همچنین 
و  نفتگاز  سفید،  نفت  الکترونیکی 
با  رابطه  در  توضیحاتی  مایع،  گاز 
عملیات تامین و توزیع فرآورده های 
شهید  نفت  انبار  اهمیت  نفتی، 
عرضه  امنیت  بحث  در  نژاد  بیمون 
شهرستانهای  برای  سوخت  پایدار 
پروژه  نیز  و  فارس  استان  جنوب 
های انجام شده و در دست اقدام در 
راستای افزایش ضریب ارتقاء ایمنی 
انبار و کاهش ریسک های عملیاتی 
ارائه کرد.فرماندار ویژه الرستان در 
پارکینگ  وضعیت  عملکرد  ادامه 
های  مخزن  و  انبارها  نفتکش ها، 
نحوه  و  مستقیم  ارسال  و  سوخت 

توزیع فرآورده ها را ارزیابی کرد.

احداث راه فدامی به الرستان
 با هدف توسعه »فورگ«

نفتگاز مورد نیاز 3۰جایگاه در چهار شهرستان 
جنوب فارس  به »یورو4« تغییر یافت

تغییر روش هاي ترور از 4۰ سال پیش تاکنون

تحریم، بهترین فرصت 
برای استفاده از توانمندی  شرکت های خالق و نوآور

تامین سوخت بخش ها و روستاهای 
بدون گاز الرستان، در اولویت است

پیشرفت ۶5 درصدی مراحل احداث سردخانه
 میوه و مواد غذایی در شهرک صنعتی الر

در نشست تعدادی از نمایندگان استان 
فارس با معاون رئیس جمهور و رئیس 
پیگیری  با  بودجه  و  برنامه  سازمان 
الرستان،  شهرستان های  مردم  نماینده 
شورای  مجلس  در  اوز  و  گراش  خنج، 
میلیارد   ۷۳۰ بالغ بر  اعتباری  اسالمی، 
ریال به پروژه های نیمه تمام این حوزه 

انتخابیه اختصاص یافت.
از  نقل  به  میالد الرستان  گزارش  به 
مردم،  نماینده  اطالع رسانی  پایگاه 
فارس  نمایندگان  مجمع  نشست  در 
جمهور  رئیس  معاون  حضور  با 
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و 
استان  اعتبارات  خصوص  در  کشور 
بحث   ۱۴۰۰ سال  بودجه  در  فارس 

شد. نظر  تبادل  و 
شریف  مردم  نماینده  جلسه،  این  در 
بیان  با  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان، 
اینکه بیش از پنج هزار پروژه در سراسر 
فیزیکی صفر  پیشرفت  با  فارس  استان 
تا ۹۰ درصد وجود دارد، اظهار داشت: 
که  است  سال ها  پروژه ها  این  از  برخی 
برنامه ریزی  یک  نیازمند  و  مانده  راکد 
دارد.حسین  آنها  تکمیل  برای  دقیق 
تخصیص  روند  اشاره  با  حسین زاده، 
تصویب  و  رایزنی ها  این  گفت:  بودجه 
بودجه  دریافت  برای  اول  گام  بودجه، 
مرتبط  ادارات  و  فرمانداران  و  است 
برای  را  خودشان  تالش  تمام  باید 
تخصیص و دریافت بودجه انجام دهند 
پروژه ها  به  عمال  مصوب  بودجه های  تا 

تزریق شود.
تالش  دولت،  آخر  سال  در  افزود:  وی 
ادارات برای پیگیری دریافت بودجه های 
مصوب باید چند برابر شود چون تالش 

طرح های  که  است  این  بر  هم  دولت 
نیمه تمام خود را به پایان برساند.

و  گراش  خنج،  الرستان،  مردم  نماینده 
اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  اوز 
انتخابیه  حوزه  تمام  نیمه  پروژه  های  به 
گفت: پروژه های نیمه تمام به سه اولویت 
درجه یک، دو و سه تقسیم بندی می شود 
آن  مالی  منابع  تامین  پیگیری  ضمن  تا 
روند  گره گشای   ،۱۴۰۰ سال  بودجه  در 

تکمیل پروژه های مذکور باشد.
کد  که  پروژه  چندین  اینکه  بیان  با  وی 
در  نیز  ندارند  اختصاصی  بودجه  ردیف  و 
حال پیگیری است، تصریح کرد: از جمله 
حوزه  اولیت دار  و  تمام  نیمه  پروژه های 
که  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  انتخابیه 
در این نشست مورد پیگیری قرار گرفت، 
»شیراز- آهن  راه  احداث  در  مشارکت 

دوم  باند  احداث  جهرم-الر-بندرعباس«، 
بزرگراه »الر-جهرم-بندرعباس«، آبرسانی 
و تامین آب شرب به آبکنه، بنارویه، بیرم، 
خیرگو،  عالمرودشت،  عمادشهر،  جویم، 
الرستان،  مرکزی  کتابخانه  و...،  چاهورز 
جویم،  ورزشی  مجموعه های  تکمیل 

عمادشهر  و  بیمارستان های جویم  تکمیل 
و غیره است.

حسین زاده، همچنین پیگیری موضوعاتی 
راه   ۲ قطعه  بهسازی  و  تکمیل  نظیر 
راه  تکمیل  »باغان-کورده«،  روستایی 
تکمیل  حمامی،  شهرستان  روستایی 
شهرک صنعتی خنج، تامین آب آشامیدنی 
خانه  احداث  خنج،  شهرستان  روستاهای 
الغر  آباد،  سیف  آشنا،  جنگویه،  بهداشت 
حوزه   پروژه های  دیگر  از  را  گرمشت  و 
انتخابیه خود برشمرد و ادامه داد: در این 
چک چک،  راه  احداث  درخصوص  نشست 
بهسازی  گراش،  اداری  مجتمع  احداث 
احداث  خلیلی«،  »فداغ-  روستایی  راه 
مجموعه  تکمیل  روستایی»ارد-مز«،  راه 
بهداشت  خانه  تکمیل  محبی،  ورزشی 
کنار  زینا،  محمد  آباد،  حسین  روستاهای 
روکش  اوز،  شهر  به  آبرسانی  زیارت، 
اوز)اوز-کوره- فرعی  راه های  آسفالت 

هیرم(، تعمیر و تجهیز خانه های بهداشت 
و مراکز بهداشتی روستایی، تکمیل سالن 
ورزشی بیدشهر اوز و غیره بحث و تبادل 

نظر شد.

اختصاص ۷۳۰ میلیارد ریال به پروژه های نیمه تمام
 الرستان، خنج، گراش و اوز

              َمثَل اهل دنیا، در مشغولی ایشان به كار دنیا
                و فراموش كردن آخرت، چون مثل قومی
                  ا ست كه در كشتی بودند و به جزیره  ای
                   رسیدند؛ برای قضای حاجت و طهارت

               بیرون آمدند و كشتیبان منادی كرد كه:
»هیچ كس مباد كه روزگار بسیار برد و جز به طهارت 

مشغول شود كه كشتی به تعجیل خواهد رفت«.
كه  گروهی  شدند.  پراكنده  جزیره  آن  در  ایشان  پس 
عاقل  تر بودند، سبک طهارت كردند و باز آمدند؛ كشتی 
فارغ یافتند؛ جایی كه خوش  تر و موافق  تر بود، بگرفتند. 
گروهی دیگر در عجایب آن جزیره عجب بماندند و به 
نظاره باز ایستادند و در آن شکوفه  ها و مرغان خوش  
آواز و سنگریزه  های منقش و ملون نگریستند. چون باز 
آمدند، در كشتی هیچ جای فراخ نیافتند. جای تنگ و 

تاریک بنشستند و رنج آن می كشیدند.
آن  بلکه  نکردند؛  اختصار  نظاره  دیگر  گروهی 
خود  با  و  چیدند  نیکوتر  و  غریب  سنگریزه  های 
تنگ  جای  نیافتند.  آن  جای  كشتی  در  و  بیاوردند 
بنشستند و بارهای آن سنگریزه  ها بر گردن نهادند و 
چون یک دو روز برآمد، آن رنگ  های نیکو بگردید 
آمدن  آن  از  ناخوش  بوی  های  و  شد  تاریک  و 
گرفت. جای نیافتند كه بیندازند؛ پشیمانی خوردند و 
بار و رنج آن بر گردن می  كشیدند؛ و گروهی دیگر 
از كشتی دور  تا  در عجایب آن جزیره متحیر شدند 
افتادند و كشتی برفت و منادی كشتیبان نشنیدند و در 
جزیره می  بودند، تا بعضی هالک شدند از گرسنگی 

و بعضی را سباع هالک كرد.
گروه  و  است  پرهیزگار  مؤمنان  َمثَل  اول،  گروه  آن 
بازپسین، َمثَل كافران كه خود و خدای را ـ عزوجل 
به  را  خود  همگی  و  كردند  فراموش  را  آخرت  و  ـ 
دنیا دادند كه »اْستََحبّوا الَْحیاَة الّدنْیا َعلَی اآْلِخَرةِ« و آن 
ایمان  اصل  است كه  َمثَل عاصیان  ؛  میانین  دو گروه 
نگاه داشتند، ولیکن دست از دنیا برنداشتند. گروهی 
با درویشی تمتع كردند و گروهی با تمتع نعمت بسیار 

جمع كردند تا گران بار شدند.
کیمیای سعادت

شناختن دنیا
ادب و هنر


