
وقتی اروپا بیش از 
آمریکا نگران هسته ای 

شدن ایران است!
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چند توصیه برای ایجاد 
افکار مثبت در دوران 

کرونا

حجم آب سدهای 
فارس به ۱۶۷۴ میلیون 

مترمکعب رسید
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یک دانش بنیان موفق به جلوگیری از 
سوزاندن گازهای مشعل میدان پارسی شد
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تولید چرخ واگن و ترمز برای اولین بار در 
کشور

به پرندگان وحشی 
نزدیک نشوید
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بازدید میدانی حسین زاده از شهرها و روستاهای 
بخش مرکزی و صحرای باغ الرستان

جوابیه آموزش و پرورش 
الرستان به مصاحبه ای 

درخصوص مسکن فرهنگیان

8

دستگیری چهار سارق مسلح متواری
 در الرستان

دانشکده علوم پزشکی الرستان، روی ریل توسعه
موافقت تاسیس دانشکده پیراپزشکی در خنج

نقل  به  و  الرستان  میالد  گزارش  به 
از خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، 
نشست  در  اسماعیلی  غالمحسین 
خبری آن الین امروز خود اعالم کرد: 
دیوان عالی کشور، حکم اعدام روح اهلل 

زم را تأیید کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره 
خصوصی سازی  فعلی  روند  معایب 
اقدامات ما در دو بخش است؛  گفت: 
سابق  مدیر  پرونده  به  رسیدگی  اول، 
خصوصی سازی که در حال رسیدگی 
بود  اقدامی  ما،  کار  دوم  بخش  است. 
شد  انجام  پرونده  این  به  ورود  با  که 
و بخشی از تخلفات مربوط به فرآیند 
که  بود  شرکت ها  از  برخی  واگذاری 
الزم  را  خصوصی سازی  شد.  برمال 
و  نیست  تاجر خوبی  می دانیم، دولت 
تصدی گری و تجارت را باید به بخش 
این  ناظر  و  کند  واگذار  خصوصی 

خصوصی  بخش  به  و  باشد  فعالیت ها 
توانمندسازی کمک کند. برای 

تخلفات،  شدن  برمال  با  افزود:  وی 
منعکس  خصوصی سازی  به  موضوع 
شد و این سازمان تخلفات را به هیئت 
منعکس  پرونده ها  مورد  در  داوری 
کرد. هیئت داوری آرایی صادر کرد و 
پرونده شش  بررسی  اخیر  4ماهه  در 
شرکت واگذارشده برگزار شد و آرای 
یافت.  قطعیت  واگذاری شده  هیئت 
کشت  البرز،  تراورس  سنقر،  سیلوی 
از  میبد  فوالد  و  دامغان  صنعت  و 
جمله شرکت هایی بودند که از طریق 
ویژه  دادگاه  حکم  با  و  داوری  فرایند 
مجموع  ارزش  و  برگشت  دولت  به 
بِروزرسانی  گرچه  کشور  شش  این 
نشده اما بر اساس برآورد اولیه قریب 
که  است  تومان  میلیارد  هزار   40 به 
شرکت ها  این  واگذاری  فسخ  اثر  بر 

ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  به 
ترانسفو،  ایران  البته  است.  برگشته 
هپکو و ماشین سازی در سال گذشته 

هم به دولت بازگشته شده بود.
معاون  بیانیه  درباره  اسماعیلی 
زمینه  در  قضائیه  قوه  حقوقی 
حوره  در  ما  گفت:  وکال  کسب وکار 
قانون  اجرای  ادعایی جز  وکالت هیچ 
به رسمیت  را  وکال  استقالل  نداریم. 
را  خودمان  وظایف  و  می شناسیم 
قضائیه  قوه  برای  قانون  در  که  نیز 
به نحو  باید  است  شده  پیش بینی 
قانون  در  هم  دهیم.  انجام  شایسته 
قانون  در  هم  و  وکال  استقالل  الیحه 
نظارتی  وظایف  وکالت  پروانه  اخذ 
و  قوه پیش بینی شده  برای  مشخصی 
نظارتی  وظایف  انجام  به دنبال  صرفاً 
و  بیشتر  نه  است،  قانون  در  مصّرح 

کمتر. نه 

حکم اعدام »روح اهلل زم« در دیوان عالی کشور تأیید شد

اعالم عمومي احداث موزه 
آموزش و پرورش الرستان

اداره آموزش و پرورش الرستان در نظر 
ادوار  در  آموزش  و  فرهنگ  از  صیانت  جهت  دارد 
گذشته، موزه آموزش و پرورش در شهرستان الرستان 

بزرگ را دایر نماید. 
در این راستا از کلیه همشهریان عزیز و جامعه فرهنگیان 
محترم تقاضامندیم به جهت بارور نمودن این مکان ارزشمند 

فرهنگي و آموزشي، همکاري الزم را داشته باشند.
در  واقع  الرستان  دانش آموزي  سراي  پژوهش   مرکز 
انتهاي 30 متري آموزش و پرورش - پشت مسجد خدیجه 
یا  و  کبري)س( آماده دریافت هرگونه وسیله آموزشي 
کمک آموزشي، کتاب و  اسناد شخصي با حفظ و رعایت 

حقوق شخص اهداکننده مي باشد.
علیرضا معتمد -  مدیر پژوهش سراي بوعلي 
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گذاری  سرمایه  شرکت  مدیرعامل 
از  فارس  استان  عدالت  سهام 
دارندگان سهام عدالت خواست که 
نسبت به ثبت نام در سامانه سجام 

اقدام کنند.
نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
افشین  باشگاه خبرنگاران جوان،  از 
خبری  نشست  یک  در  انصاری 
سهام  دارندگان  گفت:  َمجازی 
روش  کسانیکه  ویژه  به  عدالت، 
سبد  مدیریت  برای  را  غیرمستقیم 
با  کرده اند،  انتخاب  دارایی شان 
سامانه  در  بهداشتی،  اصول  رعایت 

سجام ثبت نام کنند.
در  ثبت نام  برای  اینکه  بیان  با  وی 

www. سجام باید به نشانی اینترنتی
در  گفت:  شود،  مراجعه   sajam.ir
فارس ۲ میلیون نفر از افراد دارای 
غیرمستقیم  روش  عدالت،  سهام 
خود  دارایی  سبد  مدیریت  برای  را 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
لیست  در  بازنگری  فارس،  استان 
مناطق محروم سراسر کشور خصوصا 
آینده  سال  بودجه  الیحه  در  فارس 
گزارش  دانست.به  ضرورت  یک  را 
باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان 
نوروزی  حسن  جوان،  خبرنگاران 
نماینده  نجابت  روح اهلل  دیدار  در 
 ۱۵۲ درج  از  زرقان،  و  شیراز  مردم 
طرح ملی مربوط به فارس در قانون 
و  داد  خبر   ۱400 سال  بودجه 
نمایندگان  بیشتر  پیگیری  خواستار 
مردم فارس در مجلس برای افزایش 

اعتبارات این طرح ها شد.
فارس  استان  برای  امسال  گفت:  او 
تومان  میلیارد   ۱4۷ مبلغ  سرجمع 

دهقانی بارندگی های حادث شده در این استان 
را تاکنون مطلوب ارزیابی کرد و گفت: حجم آب 
۹ سد فارس به ۱۶۷4 میلیون مترمکعب افزایش 

یافته است.
آب  شرکت  مدیرعامل  دهقانی  حمیدرضا 
منطقه ای فارس، بیان کرد: از ابتدای امسال سطح 
آمادگی آب منطقه ای در مواجهه با سیالب های 

در  گفت:  هرمزگان  وپرورش  آموزش  مدیرکل 
و  پژوهشی  فعالیت های  به  نهادن  ارج  راستای 
کتاب   4۹ از  تفحص،  و  تحقیق  فرهنگ  ترویج 
پژوهشگران فرهنگی و دانش آموزان این استان 

رونمایی شد.
کتاب های  از  رونمایی  آیین  در  الهی  بیت  ایرج 
استان  افزود:  هرمزگان  فرهنگی  پژوهشگران 
فرهنگیان  و  آموزی  دانش  بخش  در  هرمزگان 
فراوانی  بالقوه  های  استعداد  و  ظرفیت  دارای 
این  مناسب،  بستر  شدن  فراهم  با  که  است 

ظرفیت ها می تواند آشکار شود.
بیان داشت: برای ترویج فرهنگ تحقیق و  وی 
دوران  و  تحصیل  آغازین  زمان  از  باید  پژوهش 

ابتدایی آغاز شود.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان اظهارداشت: 
به  پرداختن  پویا،  آموزشی  نظام های  همه  در 
فعالیت های پژوهشی در هر حوزه دانش آموزی 

و معلمان باید مدنظر گرفت.
پرورش سه  و  آموزش  در  داد:  ادامه  الهی  بیت 
طرح پژوهشی مهم دانش آموزی در سه حوزه 
جابربن  طرح  که  دارد  وجود  مستقل  آموزشی 
در  خوارزمی  نوجوان  ابتدایی،  مقطع  حیان 
مقطع  در  خوارزمی  جوان  و  اول  متوسطه 
ای،  مدرسه  مرحله  چهار  در  و  دوم  متوسطه 

منطقه، استانی و کشوری برگزار می شود.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان اضافه کرد: 
پژوهشی  درس  فعالیت  هم  معلمان  حوزه  در 

سهام  سرمایه گذاری  شرکت  کرد: 
قانونی،  ثبت  برای  فارس،  عدالت 
افزایش  العاده برگزار و  مجمع فوق 
را  تومانی  میلیارد  سرمایه ۲۶ هزار 
مصوب کرده است، گفت: دارندگان 
که  فارس  استان  در  عدالت  سهام 
روش غیر مستقیم را برای مدیریت 
برای  برگزیده اند  خود  دارایی  سبد 
سامانه  در  مزایا،  از  برخورداری 

سجام ثبت نام کنند.

که  ممسنی  و  المرد  قیروکارزین، 
نفت و تولید محصوالت نفتی دارند 
سازمان  یابد.رئیس  می  اختصاص 
مدیریت و برنامه ریزی استان فارس 
دوسوم  اعتبارات  اینکه  به  اشاره  با 
است،  محروم  مناطق  مختص  نفت 
اعتبارات  این  پرداخت  برای  گفت: 

سهامداران  کرد:  اظهار  انصاری، 
در  نام  ثبت  بدون  که  باشند  مطلع 
سامانه سجام و دریافت کد بورسی، 
دارایی  سبد  فروش  و  خرید  امکان 

آنها وجود ندارد.
سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
به  فارس  استان  عدالت  سهام 
به هیچ  توصیه کرد که  سهامداران 
با  و  نفروشند  را  خود  سهام  عنوان 
دید بلندمدت، به یک سرمایه گذاری 

خوب بیندیشند.
هیجانی  تصمیمات  گفت:  انصاری، 
در بورس و نداشتن اطالعات کافی 
متحمل  را  سهامداران  بورسی، 
لذا  زیان های سنگینی خواهد کرد، 
از به سهامداران توصیه می شود که 
خود  بورسی  دانش  افزایش  برای 
این  در  فعالیت  برای  و  کرده  اقدام 
بازار، از مشاوره کارشناسان بهره مند 

شوند.

نباید صرفا به مناطق محروم توجه 
جمعیت  براساس  باید  بلکه  کرد 
روستایی شهرستان ها این اعتبارات 
مشخص کرد.نوروزی به نمایندگان 
شاخصی  که  دارد  پیشنهاد  مجلس 
را تعریف کنند که با در نظر گرفتن 
محرومیت  به  توجه  کنار  در  آن، 
بعضی شهرستان ها، حق دیگر نقاط 

فارس تضییع نشود.
فارس  استان  شهرستان های  تمام 
جز شهرستان های آباده و استهبان 
از محل اعتبارات دو سوم نفت، بهره 
می برند. سهم شهرستان شیراز برای 
 ۶۳0.۲ اعتبارات  این  از   ۹۹ سال 
شهرستان  سهم  و  تومان  میلیارد 

زرقان 4۸0 میلیون تومان است.

استان مربوط به سد درودزن بوده، افزود:  حجم 
آب این سد پس از بارندگی های اخیر به حدود 
۵۷0 میلیون مترمکعب رسیده که باید در نظر 
داشت از  ۲4 آبان تا ۱۵ آذر ماه در حدود ۵۵ 
پایداری  منظور  به  سد  آب   مترمکعب  میلیون 
رودخانه کر و حقابه دریاچه بختگان رها سازی 

شده است.
با  که  فارس  سدهای  مابقی  خصوص  در  وی، 
کرد:  اضافه  شده اند،  مواجه  آب  حجم  افزایش 
سد  آب  حجم  شده  موجب  اخیر  بارندگی های 
سلمان فارسی  به حدود ۷۶۹ میلیون مترمکعب 
برسد که  از این میزان، ۶۹۹ میلیون مترمکعب 

آن قابل استفاده است.
 ۱۶ را  فیروزآباد  تنگاب  سد  آب  حجم  دهقانی، 
این  از  اظهار کرد:  میلیون مترمکعب برشمرد و 
میزان حدود ۱۲ میلیون مترمکعب قابل استفاده 

است.

توسعه  میان  این  در  که  باشد  داشته  پیشرفت 
به  توسعه  گام های  ترین  اساسی  از  فرهنگی 
و  فرهنگ  تا  کرد:  اضافه  وی  می رود.  شمار 
زیرساخت های آن اصالح نشود، یقین بدارید که 
کشور به توسعه و پیشرفت اقتصادی و سیاسی 
ترویج  مسیر  در  و  رسید  نخواهد  نیز  امنیتی  و 

فرهنگ، کتاب نقش مهمی را ایفا می کند.
بدست  تحقیقی  فعالیت های  و  پژوهش  با  تولید 

می آید
 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان 
پیشرفت  در  پژوهش  برشمردن  مهم  با  نیز 
عنصر  دانش  کرد:  خاطرنشان  کشور،  اقتصادی 
فعالیت های  و  پژوهش  با  که  است  تولید  اصلی 

تحقیقی بدست می آید.
تحقیقاتی  فعالیت  افزود:  دریانورد  صالح 
پژوهشگران باعث تاب آوری اقتصاد کشور شده 
و ما را به سوی خوداکتفایی پیش می برد و ایران 
را در تولید علم جزو کشورهای برتر خاورمیانه 

قرار داده است. 
زمان  در  پژوهشگران  فعالیت های  به  دریانورد 
شیوع کرونا اشاره کرد وبیان داشت: این فعالیت 
پژوهشگران جوان و خوش فکر کشور در ساخت 
تنفس  دستگاه  نظیر  های  دستگاه  و  وسایل 
تشخیص  و  آزمایشگاهی  های  کیت  مصنوعی، 
غیره  و  دستکش  ماسک،  الکل،  تولید  کرونا، 
این  ساخت  در  خودکفایی  به  کشور  شد  باعث 
وسایل و حتی صادرات دست پیدا کند و ما را از 
ورود این اقالم در شرایط سخت تحریم ها بی نیاز 

سازد.
استقالل  پژوهشی،  فعالیت های  با  ایرانی  جوانان 

کشور را رقم زدند
استانداری  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  مدیرکل   
ایران  هرمزگان نیز بیان داشت: جوانان برومند 
پژوهشی  فعالیت های  انجام  با  زمان ها  همه  در 
به  را  کشور  استقالل  و  بالندگی  تحقیقاتی،  و 
بیگانگان  به  وابستگی کشور  از  و  آورده  ارمغان 
جلوگیری کردند. حسین امیرتیموری افزود: اگر 
پژوهش و تفحص در کشور پویا باشد می تواند 

جامعه را به سوی پیشرفت هدایت کند.

انتخاب کرده اند.
شرکت  اینکه  یادآوری  با  انصاری 
استان  عدالت  سهام  سرمایه گذاری 
فارس بعد از طی مراحل قانونی به 
پنجمین  و  شصت  و  پانصد  عنوان 
شرکت بورسی در بازار دوم با نماد 
وسفارس، پذیرش شده است، گفت: 
نماد  این  امسال،  آذر   ۱0 تاریخ  از 
معامالت  و  بازگشایی  بورس  در 
تصریح  وی  است.  شده  آغاز  آن 

شده  بینی  پیش  نفتی  اعتبارات 
تومان  میلیارد   ۱۳۱ مبلغ  که  بود 
اعتبارات دو سوم و مبلغ ۱۶ میلیارد 

تومان اعتبارات یک سوم نفت بود.
یک  اعتبارات  کرد:  بیان  نوروزی 
سوم نفت به هشت شهرستان خنج، 
فیروزآباد،  فراشبند،  سروستان، 

ناشی از توده هوای بارشی در حوزه های تأسیسات 
آبی در حال بهره برداری شامل سدها، رودخانه ها، 
مسیل ها، آبراهه ها، کانال  های آبی و کارگاه های 
فعال طرح های عمرانی در حوزه آب افزایش یافته 
و هفته گذشته هم الیروبی بخشی از رودخانه ی 

سلطان آباد شیراز اجرا شده است.
در  اخیر  بارندگی های  میزان  کرد:  تصریح  او، 
استان بیشتر از بارندگی های کشور بوده اما مورد 
خاصی ماننده طغیان در حوزه های آبی مشاهده 

نشده است.
دهقانی، با اشاره به میزان افزایش حجم آب سدها 
بارندگی ها،  این  با  داد:  ادامه  اخیر  بارندگی  در 
میزان حجم آب موجود در ۹ سد استان  فارس به 
میزان ۱۶۷4 میلیون مترمکعب رسیده که حدود 
۱۱۹۵ میلیون مترمکعب آن قابل استفاده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای فارس، با بیان 
سدهای  در  آب  افزایشی  حجم  بیشترین  اینکه 

وجود دارد که هدف آن رسیدن به یک تدریس 
مؤثر برای ارتقاء و بهبود کیفیت آموزش معلمان 
کشورهای  همه  داد:  ادامه  الهی  بیت  است. 
و  قوی  تربیت  و  تعلیم  نظام  از  یافته  توسعه 
پویا برخوردار هستند و فعالیت های پژوهشی و 
تحقیقی به عنوان محور آموزش مدارس در آن 
ها به شمار می رود. وی گفت: در هرمزگان سه 
هزار و ۶00 مدرسه وجود دارد که در سال های 
دستاوردهای  نمایشگاه  برپایی  شاهد  گذشته 
هزار   ۲ از  بیش  در  مدرسه ای  مرحله  پژوهشی 

آموزشگاه از همه مقاطع تحصیلی بودیم.
به گفته ی بیت الهی، در سال تحصیلی جاری 
آموزش  برای  را  خاصی  شرایط  کرونا،  شیوع 
مدارس  آموزش های  و  آورده  بوجود  وپرورش 
داشتن  با  اما  دارد.  قرار  ویروس  این  از  متاثر 
کنار  در  مبتکر  و  خالق  خوشفکر،  همکاران 
آموزان،  دانش  مجازی  آموزش های  استمرار 
مجازی  بسترهای  در  نیز  پژوهشی  فعالیت های 

و شبکه شاد برنامه ریزی و پیگیری می شود.
کتاب، بزرگترین معجزه پیامبر اسالم) ص( است

نیز  هرمزگان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
پیامبر  معجزه  بزرگترین  گفت:  آیین  این  در 
رسالت  نخست  گام  و  است  کتاب  اسالم)ص( 

ایشان، خواندن است.
الزمه  افزود:  ذاکری  محمد  االسالم  حجت 
در  باید  پایدار  توسعه  به  جامعه ای  هر  رسیدن 
زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیت و فرهنگ 

دارندگان »سهام عدالت« در سامانه »سجام« ثبت نام کنند

بازنگری لیست مناطق محروم کشور در بودجه ۱۴00

حجم آب سدهای فارس به ۱۶74 میلیون مترمکعب رسید

رونمایی از ۴9 کتاب پژوهشگران فرهنگی هرمزگان

دستگیری چهار سارق 
مسلح متواری
 در الرستان

 4 دستگیری  از  الرستان  انتظامی  فرمانده 
سارق مسلح متواری خبر داد.

باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
امجدی  داوود  سرهنگ  جوان،  خبرنگاران 
بر  مبنی  خبری  کسب  پی  در  داشت:  اظهار 
اینکه افرادی با استفاده از یک دستگاه خودرو 
نا امنی و  ایجاد  اقدام به سرقت و  پژو پارس 
این  مواصالتی  محور های  در  وحشت  و  رعب 
شهرستان می کنند، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  داد:  ادامه  وی 
از  پس  نظر  مورد  خودرو  نهایت  در  پلیسی، 
طی مسافتی تعقیب و گریز، متوقف و در این 

خصوص چهار متهم دستگیر شدند.
بیان  با  انتظامی شهرستان الرستان،  فرمانده 
اینکه در بازرسی از خودرو متهمان، یک قبضه 
اسلحه شکاری به همراه فشنگ های مربوطه، 
همراه  تلفن  ۶ دستگاه  دوربین،  یک دستگاه 
ارقام  در  تغییر  جهت  برچسب  بسته  یک  و 
به  متهمان  افزود:  شد،  کشف  خودرو  پالک 
ادامه تحقیقات  ارتکابی سرقت و جهت  جرم 

به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.
متهمان  اینکه  به  اشاره  با  امجدی،  سرهنگ 
دارای سوابق متعدد کیفری می باشند، تأکید 
الرستان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  کرد: 
مجرمان  با  برخورد  و  مقابله  تمام  جدیت  با 
در  را  مردم  عمومی  امنیت  و  نظم  مخالن  و 

دستور کار دارد.

به پرندگان وحشی 
نزدیک نشوید

هرمزگان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
در  حاد  فوق  آنفوالنزای  بیماری  شیوع  از 

پرندگان وحشی خبر داد.
محیط  حفاظت  مسیحی،مدیرکل  حبیب 
شیوع  به  باتوجه  گفت:  هرمزگان  زیست 
پرندگان  در  حاد  فوق  آنفوالنزای  بیماری 
مهاجر  پرندگان  به  شدن  نزدیک  از  وحشی، 

خودداری کنید.
 مسیحی با اشاره به شیوع بیماری آنفوالنزای 
فوق حاد در پرندگان وحشی افزود: پرندگان 
انتقال این بیماری به  وحشی و مهاجر عامل 
و  می شوند  محسوب  بومی  و  صنعتی  طیور 
خطر انتقال این بیماری به انسان در صورت 

جهش احتمالی ویروس وجود دارد.
وی از هم استانی ها و گردشگران خواست از 
یا نزدیک شدن به پرندگان وحشی  تماس و 

جدا خودداری کنند.

هیئت  مجازی  مسابقات  قرعه کشی  مراسم 
نائب  و  مسوول  حضور  با  الرستان  کشتی 

رئیس هیئت کشتی شهرستان برگزار شد.
روابط  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
عمومی هیئت کشتی الرستان،در این دوره 

از روابط  به نقل  به گزارش میالد الرستان 
دوره  دومین  فارس،  دارت  کمیته  عمومی 
این  پایه  های  رده  مجازی  دارت  مسابقات 

استان برگزار شد.
آموز  دانش   ۳۶ حضور  با  ها  رقابت  این 
نفر   ۱۹ دختران  بخش  در  که  شد؛  برگزار 
و در بخش پسران ۱۷ نفر حضور داشتند.

شیراز با ۲۱ شرکت کننده، الرستان با ۱۲ 
هر  بوانات  و  جهرم  فسا،  و  کننده  شرکت 
و  فعال  حضور  کننده  شرکت  یک  با  کدام 

مؤثری در این رقابت ها داشتند.
بدین ترتیب نفرات برتر به شرح زیر اعالم 

است:
در بخش دختران:

از مسابقات، ۶0 کشتی گیر از  هیئت کشتی 
شهرستان اوز و بخش جویم و همچنین سه 

باشگاه کشتی الر حضور دارند.
الر  هادي  ابراهیم  شهید  کشتی  باشگاه  از 
۲0 نفر، باشگاه کشتی امام حسین )ع( الر 
بخش جویم  گیر، هیئت کشتی  ۱۶ کشتی 
 ۸ الر  آذرم  یاد  زنده  کشتی  باشگاه  نفر،   ۹
اوز  شهرستان  کشتی  هیئت  و  گیر  کشتی 

نیز ۷ نفر ثبت نام کرده اند.
برگزار  تک حذفی  به صورت  ها  رقابت  این 
قرعه  با  اول  دور  در  نفر   4 و  شود  می 
تا  اول  نفرات  اند.به  شده  روبرو  استراحت 
سوم این رقابت ها، به ترتیب سه، دو و یک 
و  مدال  با  نقدی همراه  ریال جوایز  میلیون 
تندیس از سوی هیئت کشتی الرستان اهدا 
رقابت ها،  این  از  است پس  می شود.گفتنی 
هیئت کشتی الرستان در نظر دارد دومین 
منظور  به  را  خود  مجازی  مسابقات  دوره 
الرستان  گیر  کشتی  ترین  محبوب  انتخاب 

برگزار کند.

مقام اول: حسنا نقی پور از الرستان
مقام دوم: انیس سال افزون از الرستان

مقام سوم: نفیسه نقدی زاده از الرستان
در بخش پسران:

 ۱ ناحیه  از  فر  حمیدیان  آراد  اول:  مقام 
شیراز

مقام دوم: صدرا مهر آوران از الرستان
ناحیه  از  پاساالر  هادی  محمد  سوم:  مقام 

۳ شیراز
اخالق: بازیکنان 

در بخش دختران: هستی حیدری منفرد از 
ناحیه ۲ شیراز

اسکندری  امین  محمد  پسران:  بخش  در 
از فسا

رقابت ۶0 کشتی گیر
 در مسابقات مجازی هیئت کشتی الرستان

الرستانی ها در جمع فاتحان
 مسابقات دارت مجازی استان فارس

نماینده مردم شهرستان های الرستان، خنج، 
در  اسالمی  مجلس شورای  در  اوز  و  گراش 
تمرینات تیم هندبال آقایان الرستان حضور 

یافت.
به گزارش میالد الرستان، حسین حسین زاده 
نماینده مردم شریف الرستان خنج و گراش 
و اوز در مجلس شورای اسالمی با حضور در 
محل تمرین تیم هندبال آقایان الرستان در 
وضعیت  آخرین  از  تختی  ورزشی  مجموعه 
دسته  مسابقات  به  اعزام  از  پیش  تیم  این 

یک کشور جویا شد.
با حمایت حسین زاده نماینده مردم شریف 
پیگیری  و  اوز  و  گراش  و  خنج  الرستان 
رئیس دفتر نماینده مردم در الرستان و طی 

رایزنی صورت گرفته با مسئوالن فدراسیون 
جواز  الرستان  آقایان  هندبال  تیم  هندبال، 
را  کشور  یک  دسته  مسابقات  در  حضور 

کسب کرده است.
این  مسابقات،  جدید  بخشنامه  اساس  بر 
مجتمع  صورت  به  یک  دسته  لیگ  از  دوره 
با حضور ۲4 تیم در 4 گروه ۶ تیمی برگزار 
برتر  لیگ  به  تیم   ۲ نهایت  در  که  می شود 

کشور صعود خواهند کرد. 
این مسابقات از ۲۸ آذر آغاز خواهد شد.در 
از  اطالع  ضمن  زاده  حسین   ، بازید  این 
پیش  الرستان  هندبال  تیم  وضعیت  آخرین 
فنی  کادر  اعضای  و  بازیکنان  برای  اعزام  از 

تیم  آرزوی موفقیت کرد.

حضور حسین زاده
در جمع هندبالیست های الرستانی

آگهي فقدان سند مالکیت بخش ۱8 فارس الر صحراي نیمه
عباداله علي شیر با تسلیم  دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمي شماره 40 الر تنظیم گردیده است 
مدعي است که تعداد یک جلد سند مالکیت مربوط به ۱000 سهم از ۶00۵00 سه سهام ششدانگ زمین 
مزروعي پالک ۱۱۸۶۶/۹ واقع در بخش ۱۸ فارس الر که سند مالکیت به شماره  چاپي ۵۳۲۶4۹  صادر و به 
موجب سند  ۳0۲0۵ دفتر ۱4۳ الر مع الواسطه به نامبرده منتقل شده و به علت سهل انگاري مفقود گردیده 
است و نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده است. مراتب طبق ماده ۱۲0 اصالحي آئین نامه قانون ثبت  
آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود 
مي باشد تا ده روز پس از انتشار آگهي  به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا خالصه معامله، تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار:۹۹/۹/۱۹

شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان                      م/الف/۶۸۳

رونوشت آگهي حصر وراثت
شرح  به  اسد  فرزند  الهي  محمدرضا  خواهان 
شورا   این  از   پیوستي  کالسه  به  دادخواست  
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  
توضیح داده که شادروان اسد الهي فرزند غالمعلي 
تاریخ   در  اوز  از  صادره   ۱۵ شماره  شناسنامه  به 
ورثه حین الفوت  و  گفته  بدرود  گراش  در   ۹۶/۱/۶

آن مرحوم - مرحومه عبارتند از:
ملي  شماره  به  اسد   فرزند  الهي  ۱-مهران 

۲۵00۱۹۷4۵۱  صادره از اوز   
ملي  شماره  به  اسد   فرزند  الهي  ۲-محمدرضا 

۶4۹۹۹۶۵۸۶۳  صادره از ارد   
ملي  شماره  به  اسد   فرزند  الهي  ۳-زهرا 

۶4۹۹۷۱۹۱۱0  صادره از ارد   
ملي  شماره  به  اسد   فرزند  الهي  4-فاطمه 

۶4۹۹۷۱۵۸۲4  صادره از ارد   
ملي  شماره  به  اسد   فرزند  الهي  ۵-اسماء 

۶4۹۹۹۶۸۶۹۲  صادره از ارد   
ملي  شماره  به  اسد   فرزند  الهي  ۶-صغري 

۶4۹۹۷۲0۳۳۱  صادره از ارد فرزندان متوفي
۷-سکینه نازلش فرزند حسن به شماره شناسنامه 

۱۳۷۷  صادره از ارد  همسر متوفي والغیر...  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در روزنامه میالد الرستان یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر شخص یا اشخاصي اعتراضی دارند و یا 
وصیتنامه اي از متوفی نزد آنها باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به  شورا تقدیم  و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراي حل اختالف گراش 

-  صمیمي               م/الف/۵۵4
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معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه 
تست نهایی چرخ منوبلوک تولید داخل 
انجام و ساخت تجاری و انبوه این چرخ 
تایید شد، گفت: با تولید این چرخ برای 
اولین بار در کشور و همچنین تولید ترمز 
برای اولین بار، در تولید واگن باری از این 

پس ۱00 درصد خودکفا شدیم.
از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
فارس،  سعید رسولی، با اعالم این خبر 
اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید 
از  امسال  نام گذاری  به  توجه  با  و  داخل 
سوی مقام معظم رهبری به سال جهش 
تفاهم نامه خرید ۵00 عدد چرخ  تولید، 
واگن  به  مربوط  داخل  تولید  منوبولک 
راه و شهرسازی در  با حضور وزیر  باری 

ساختمان راه آهن به امضا می رسد.
باری  واگن های  در  این چرخ  افزود:  وی 
داخل  تولیدکننده  و  می شود  استفاده 
تولید  به  اولین بار در کشور نسبت  برای 

این چرخ اقدام کرده است.

معاونت ناوگان راه آهن جمهوری اسالمی 
شد،  صنعتی  تولید  چرخ،  این  ایران 
تست ها را انجام دادیم و شرکت راه آهن 

مجوز نهایی تولید را صادر کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز 
و با حضور وزیر راه و شهرسازی در محل 
شرکت راه آهن قرارداد فروش این چرخ ها 

به شرکت متقاضی امضا می شود.
برای  همچنین  داشت:  اظهار  رسولی 
واگن  ترمز  سیستم  کشور،  در  اولین بار 
باری هم تولید داخل شد، در چند گام، 
مراحل تست آن طی شد و مجوز ساخت 
این  از  خرید ۵0دستگاه  امروز  و  گرفت 
ترمزها از شرکت تولیدکننده داخل انجام 
می شود.وی افزود: در واقع اکنون جشن 
ساخت  در  درصدی   ۱00 خودکفایی 
چرخ  از  بهره برداری  آغاز  با  باری  واگن 
این نقطه  و ترمز ملی خواهیم داشت و 

عطفی در صنعت ریلی کشور است.
اسالمی  جمهوری  راه آهن  مدیرعامل 

بپرسید  نهیان  آل  خلیفه  بن  حمد  از  اگر 
»بیتار  اسرائیلی  تیم  در  دالر  ها  میلیون  چرا 
اورشلیم« سرمایه گذاری کردی، آیا می توانید 
ای  کننده  قانع  جواب  باشید  داشته  انتظار 
اصرار کنید  اگر خیلی  دانم.  بعید می  بشنوید؟ 
اینطوری دستور داده  پاسخ خواهد داد: به من 
بودند که این کارها را انجام بدهم من هم فقط 

دستور را اجرا کردم.
از  درصد   ۵0 امارات  که  اورشلیم  بیتار  باشگاه 
سهام آن را خریداری کرده است، کانون تجمع 
شهرک  و  افراطی  های  صهیونیست  از  شماری 
نشینان صهیونیستی است و شعار هواداران این 
به حساب می  آن هم  اصلی  که شعار   - باشگاه 
پیش  سال  چند  است.  عرب«  بر  «مرگ   - آید 
وقتی که یک بازیکن مسیحی به نام علی محمد 
با مدیریت این باشگاه قرارداد امضا کرد، جنجال 
او  باشگاه  مدیر  که  به طوری  پا شد  به  بزرگی 
اسمش  قرارداد  امضای  از  پیش  کرد  مجبور  را 
که  بار  هر  باشگاه،  این  هواداران  کند.  را عوض 
به  دارد،  مسابقه  عرب  تیم  یک  با  باشگاه  این 
اهانت  اسالم  بزرگ  پیامبر  و  مسلمانان  و  عرب 
می کنند و امروز در کمال شگفتی امارات ظرف 
کمتر از سه ماه از امضای توافق سازش با رژیم 
صهیونیستی اعالم کرد که این باشگاه را خریده 

است.
ها  به عرب  انگار  کار  این  با  امارات  سردمداران 

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل بر 
گرفتن انتقام خون دانشمند هسته ای کشورمان 
تأکید کرد. علی اکبر والیتی  با »فیصل المقداد«، 

وزیر امور خارجه سوریه دیدار و گفتگو کرد.
المعلم«،  »ولید  مرحوم  به  احترام  ادای  با  وی 
و  مقاومت  بر  سوریه،  سابق  خارجه  امور  وزیر 
ایستادگی ملت بزرگ سوریه در برابر بدخواهان 
و  مقاومت  گفت:  و  کرد  تأکید  دشمنان  و 
ایستادگی موجب شده است تا محور مقاومت در 
منطقه تقویت و طرحها و خواب شوم دشمنان 

به ویژه برای ملت سوریه نقش بر آب شود.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با 
تأکید بر نقش روابط دوجانبه تأکید کرد: بدون 
تردید سوریه نقش اساسی و تعیین کننده ای در 
جبهه مقاومت دارد و برای ایفای این نقش بهای 
سنگینی را پرداخته است، هر چند امروز بیش 
از هر زمان دیگری با آگاهی نسبت به طرحهای 
قدرت  با  را  استقالل  و  عزت  مسیر  دشمنان، 
ادامه می دهد. والیتی با بیان اینکه موفقیت های 
این  رئیس جمهور  اسد،  بشار  تدبیر  با  سوریه 
کشور و حمایت مردم به دست آمده است، عنوان 
کرد: ملت سوریه با کمک سایر کشورهای جبهه 
با  بین المللی  توطئه ای  بر  توانسته اند  مقاومت 

4. پیشرانه های هسته ای
برجام  انعقاد  جریان  در  که  موضوعاتی  از  یکی 
بسیار  کارشناسان  میان  در  آن  از  بعد  حتی  و 
اسناد و  بار در  بود و حتی یکی دو  مورد توجه 
قوانین موضوعه مجلس هم نام آن آمد تکنولوژی 
بود.  هسته ای  پیشرانه های  به نام  ارزشمندی 
تولید  فناوری  دارای  دنیا  کشور   ۷ یا   ۶ امروزه 
پیشرانه های هسته ای و سوخت با غنای باال برای 
استفاده در این موتور ها هستند و ایران که یک 
بار در پاییز ۹۵ ساخت و تولید آن ها را به عنوان 
گزینه های خود مطرح کرده، امروز می تواند دوباره 

برای آن برنامه ریزی کند.
دسترسی به پیشرانه های هسته ای متحول کننده 
برای  دریایی  عرصه  در  ایران  نظامی  صنایع 
شناور های سطحی و زیرسطحی است. امروزه و 
در کشور های پیشرفته جهان در زیردریایی های 
موتور های  به جای  هواپیمابر  ناو های  و  هسته ای 
دیزلی مرسوم از راکتور های هسته ای مینیاتوری 
استفاده می شود.به وسیله این راکتور ها بخار آب 
پرفشار تولید شده و این بخار آب عالوه بر تامین 
نیروی محرکه کشتی، توربینی را نیز برای تولید 
شناور  خدمه  و  تجهیزات  استفاده  مورد  برق 
تولید می کند. با وجود آنکه شناور های استاندارد 
را  خود  دریایی  سفر  فاصله  و  زمان  محدودیت 
تعیین  قابل حمل خود  میزان سوخت  براساس 
می کنند، شناور های مجهز به پیشرانه هسته ای 
قابل  خوراکی های  و  آذوقه  محدویت شان  تنها 
هربار سوخت گیری  با  نگهداری هستند؛ چراکه 
سفر  به  مداوم  به صورت  سال  می توانند چندین 

خود ادامه دهند.
۵. مقابله با ترور بیولوژیک

یکی از مهم ترین روش های ترور خاموش استفاده 
از عناصر پرتوزا است. به این ترتیب که سازمان 
به مواد  تروریست یک وسیله آغشته  یا شخص 
پرتوزا )مثال خودکاری که در جوهر آن مقداری 
باال  عمر  نیمه  با  پرتوزا  عناصر  دیگر  یا  اورانیوم 
حل شده است( را در اطراف محل زندگی سوژه 

مقیاس های  در  است  ممکن  و  ندارد  تمام عیار 
بسیار کوچک یا اساسا با الگو های متفاوت به اجرا 
درآید. در این زمینه می توان با ساخت اتاقک هایی 
جنس  از  مناسب  الیه  یک  آن ها  دیواره  در  که 
اورانیوم به کار رفته است به راحتی درمقابل انفجار 
ناشی از بمب هسته ای و یا تشعشعات تهاجمی در 

امان ماند.
7. ردیاب ها و اسکنر های هسته ای

یکی از چالش های کشور ما مقابله با نفوذ است، 
مواد  جاسازی  به  منجر  می تواند  که  نفوذی 
تالش  یا  کشور  حساس  تاسیسات  در  منفجره 
برای ترور افراد شود، چالشی که صنعت هسته ای 
به خوبی می تواند آن را مرتفع کند و مانع از وارد 

آمدن خسارت و هزینه به کشور شود.
فناوری هسته ای یا به عبارت دقیق تر سنسور هایی 
شده اند  تولید  هسته ای  تکنولوژی  کمک  به  که 
به راحتی می توانند هر شئی را صرف نظر از جنس 
یا هندسه آن اسکن کرده و محتویات آن و البته 

جنس آن را با دقت باالیی تشخیص دهند.
و  فلز  نوع  هر  به  نفوذ  قابلیت  پرتو ها حتی  این 
ساختاری را دارند و هیچ چیز از چشم اسکنر های 
در  دلیل  همین  به  ماند.  نخواهد  دور  هسته ای 
مراکز حساس نظامی و به جهت مصارف امنیتی 

استفاده  اسکنر ها مورد  این  از  طیف گسترده ای 
قرار می گیرد.

8. مقابله با جنگ رادیواکتیو
یکی از استفاده های ضدبشری از جنگ افزار های 
برای  خاص  بمب های  از  بهره گیری  هسته ای، 
جنگ های رادیواکتیوی است. در این نوع حمله 
و  بمب  از  استفاده  با  متخاصم  کشور  نظامی، 
موشک های حامل مواد رادیواکتیو بدون تخریب 
گسترده، منابع آب یا هوا و یا زمین های زراعی و 
ساختمان های یک شهر یا موقعیت خاص را به 

مواد رادیواکتیو آلوده می کند.
تخلیه  جز  چاره ای  مدافع  ارتش  حالت  این  در 
درصورت  چراکه  ندارد  منطقه  سریع تر  هرچه 
مداومت حضور در منطقه یا عدم اطالع از آلوده 
در  حاضر  غیرنظامی  یا  نظامی  افراد  آن،  شدن 
جبران ناپذیری  صدمات  دچار  آلودگی  محل 
تشخیص  مرحله  از  بعد  تازه  این  و  می شوند 
بروز این آلودگی است و طبعا هرچه دیرتر این 
تشخیص صورت پذیرد امکان مقابله با آن کمتر و 

افراد بیشتری آلوده خواهند شد.
عالوه بر این از آنجا که درمان آثار سوء ناشی از 
پرتو های رادیواکتیو به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر 
از اثرات شیمیایی است، تشخیص به موقع آلودگی 
و مقابله با آن یکی از موثرترین اقدامات پدافندی 

در مقابل جنگ افزار های رادیواکتیو است.
به  موفق  هسته ای  صنعت  متخصصان  امروزه 
هرگونه  که  شده اند  ویژه ای  حسگر های  ساخت 
آلودگی رادیو اکتیو را به صورت لحظه ای و با دقت 
از  استفاده  و  توسعه  باال گزارش می دهد.  بسیار 
این حسگر ها در ادوات و لباس نظامیانی که در 
حضور  رادیواکتیو  بمباران  به  مشکوک  مناطق 
دارند یکی از موثرترین راه های مقابله با این شیوه 
عوارض  از  بسیاری  نماند  ناگفته  و  است  جنگی 
کنونی جوامعی در عراق و یا دیگر کشور هایی که 
با ایاالت متحده آمریکا در سال های اخیر درگیر 

بوده اند به دلیل همین مساله ایجاد شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان

اسالمی  جمهوری  راه آهن  مدیرعامل 
انواع  دستگاه  هزار   ۲۶ داد:  ادامه  ایران 
واگن باری در کشور داریم که ۱۶ هزار 
دستگاه از این واگن ها، اروپایی ها است که 
این چرخ های منوبلوک برای این واگن ها 

مورد استفاده قرار می گیرد.
محدودیت  ها  تحریم  کرد:  بیان  رسولی 
خارج  از  واگن  چرخ  تأمین  برای  جدی 
کشور برای ما ایجاد کرده بود اما با تولید 
عبور  معضل  این  از  چرخ،  این  داخل 
و  انبوه  تولید  سفارش  امروز  از  کردیم 

تجاری این چرخ واگن داده می شود.
وی افزود: یک شرکت تولیدکننده داخلی 
کار  چرخ  این  تولید  روی  سال  چندین 
نمایشگاه  در  گذشته  سال  بود،  کرده 
ریلی پس از بازدید از غرفه این شرکت 
و توضیحات آنها، متوجه شدیم که دانش 
تولید جدی چرخ را دارند، تالش کردیم 
پیگیری های دقیقی داشته باشیم و بدین 
ترتیب از سال گذشته با همکاری حوزه 

ایران گفت: این دو قطعه به تولید تجاری 
رسید و ما را در تولید واگن باری ۱00 

درصد خودکفا کرد.
رسولی افزود: پیش از این چرخ منوبلوک 
۱00 درصد وارداتی بود اما پس از تولید 
توسط شرکت داخلی و انجام تست های 
دقیق از سوی شرکت راه آهن، این چرخ 
تولید شد و به تازگی آخرین تراش چرخ 

هم تست شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 

تولید این چرخ ریالی است و از خروج ارز 
جلوگیری می کند، بیان داشت: در تولید 
برابر  در  آن  قیمت  نیز  چرخ  این  انبوه 
نمونه مشابه خارجی، رقابتی خواهد شد.

اسالمی  جمهوری  راه آهن  مدیرعامل 
جهادی  مرکز  در  اینکه  بیان  با  ایران، 
عنوان  به  بخشی  راه آهن  پیشرفت  و 
»ساخت داخل« به صورت جدی دنبال 
می شود، گفت: حمایت از تولید داخل را 

در رأس برنامه های راه آهن قرار داده ایم.

و مسلمانان این پیام را داده اند که نه تنها در 
با  اجتماعی هم  در سطح  بلکه  سطوح سیاسی 
رژیم اشغالگر قدس پیمان استراتژیک می بندند 
و از همه عجیب تر این است که نام این باشگاه 
دقیقا همان چیزی است که فلسطینی ها بیش 
در  اثبات حق خود  برای  که  است  از ۷۲ سال 
این شهر مقدس با همه ابزارها و مکانات موجود 
این  در  و  جنگند  می  اشغالگران  با  سرسختانه 
اکنون  اما  اند.  کرده  تقدیم  شهید  هزاران  راه 
برادران هم زبانشان به میدان آمده تا با احترام 
نسبت به اشغالگران، این شهر مقدس را تقدیم 
صهیونیست ها کرده و از هیچ نوع حمایت مادی 

و معنوی از این رژیم دریغ نکرده اند.
پیش از امارات و بحرین و سودان، مصر و اردن، 
این رژیم،  با  المللی  بین  از چندین جنگ  پس 
توافق  البته  کردند؛  امضا  صلح  توافق  سرانجام 
حد  از  کردند  امضا  کشور  دو  این  که  سازشی 
نرفت  فراتر  ها  حکومت  بین  سیاسی  سازش 
با  سازش  همچنان  هایشان  ملت  که  حالی  در 
بر  را که  را رد می کنند و هر کس  اشغالگران 
رابطه  برقراری  به  اقدام  مردمی  رویکرد  خالف 
تحریم  و  محکوم  شدت  به  کند،  رژیم  این  با 
برخورد  نحوه  دانند.  می  خائن  را  او  و  کرده 
مصری  هنرپیشه   ، رمضان«  »محمد  با  مردم 
گرفته  عکس  دبی  در  اسرائیلی  خواننده  با  که 
او  با  این مدعاست. مردم کاری  بر  بود، گواهی 
اش  ساله  چندین  حیثیت  و  شهرت  که  کردند 
به فنا رفت. چه بسیار وزرشکاران، سینماگران، 
اندیشمندان و هنرمندانی که حاضر به شرکت 
در جشنواره یا رویدادی نشدند فقط به این دلیل 

که یک اسرائیلی در آن رویداد حضور داشت.
وقتی که تل آویو توافق سازش با مصر و اردن 
با  روابط  باید  کند  می  توصیف  سرد  سازش  را 
امارات و بحرین را روابط صمیمانه توصیف کند.

فارس الصرفندی

مشارکت حدود ۸0 کشور استعماری، مرتجعین 
را  آن ها  و  کنند  غلبه  صهیونیست ها  و  منطقه 
شکست دهند. امروز ما به فیصل مقداد، دولت 
مقاومتشان  و  استقامت  به خاطر  سوریه  ملت  و 
داخلی  اوضاع  درباره  والیتی  می گوییم.  تبریک 
کشورمان تصریح کرد: بدون تردید زودتر از آن 
خون  انتقام  می کنند،  فکر  بعضی ها  که  چیزی 
فخری زاده،  محسن  شهید  به ویژه  ما  شهدای 
دانشمند هسته ای را خواهیم گرفت و نمی گذاریم 
دشمنان جمهوری اسالمی ایران راحت و آسوده 
باشند و به جنایتشان ادامه دهند. مشاور مقام 
بدون  گفت:  بین الملل،  امور  در  رهبری  معظم 
تردید رابطه ایران و سوریه در 40 سالی که از 
انقالب اسالمی گذشته، هر روز مستحکم تر شده 
دیدارهای  با  سوریه  و  ایران  میان  رابطه  است. 
متقابل با فواصل نزدیک و تصمیمات راهبردی 
بسیار  مقاومت  جبهه  پیشبرد  در  می تواند 

تعیین کننده باشد.
این  در  سوریه  خارجه  امور  وزیر  مقداد  فیصل 
دیدار با تأکید بر نقش ارزنده جمهوری اسالمی 
ایران در حمایت از دولت و ملت سوریه عنوان 
کرد: تهران و دمشق روابط بسیار گسترده ای در 
حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

دارند.
قاسم  سردار  شهادت  حادثه  دو  افزود:  وی 
پاسداران  نیروی قدس سپاه  فرمانده  سلیمانی، 
محسن  شهید  ترور  نیز  و  اسالمی  انقالب 
فخری زاده دانشمند هسته ای ایران اندوه بزرگی 
این  از  ما  و  آورد  پدید  سوریه  ملت  قلب  بر 

موضوع بسیار ناراحتیم.
وزیر امور خارجه سوریه همچنین نقش آیت اهلل 
تحکیم  در  را  اسالمی  انقالب  رهبر  خامنه ای، 
و  ایران  ملت  و  دولت  میان  روابط  گسترش  و 

سوریه ستود.

مرور  به  قرار می دهد.در چنین شرایطی  مدنظر 
سوژه  توسط  پرتوگیری  میزان  افزایش  با  زمان 
چون  صعب العالجی،  بیماری های  نظر  مورد 
سرطان سراغ شخص موردنظر آمده و جان او را 
می گیرد یا حداقل با ایجاد مزاحمت شدید او را از 
دور کار و فعالیت به طور کامل خارج می کند. از 
این رو مقابله با ترور بیولوژیک یکی از برنامه های 

مهم هر کشوری در مقابله با تروریسم است.
ما  کمک  به  هسته ای  صنعت  مجددا  اینجا  در 
می آید؛ چراکه با کمک دانش هسته ای می توان 
ابزاری جهت اندازه گیری دائمی میزان پرتوگیری 
در  داد.  قرار  آن ها  نزد  و  ساخت  مهم  اشخاص 
این روش با قرار دادن سنسور های خاص جهت 
شخص  توسط  دریافتی  پرتوی  دز  اندازه گیری 
می توان در بازه های مشخص دز دریافتی را اندازه 
گرفت و نهایتا اگر شرایط غیرعادی بود به بررسی 

محیط کار یا زندگی او پرداخت.
۶. ساخت تجهیزات پدافندی

جنگ  درمورد  دغدغه ها  مهم ترین  از  یکی 
هسته ای یا برای حفاظت از نقاط مهم و حساس 
در کشور، نحوه ایجاد یک فضای امن برای شخص 
یا اشخاص موردنظر در برابر تشعشعات تهاجمی 
یک جنگ  وقوع  به  نیاز  الزاما  که  اتفاقی  است، 

تولید چرخ واگن و ترمز برای اولین بار در کشور

چرا بیتار اورشلیم؛
 با آنهمه تنفر از عرب و فلسطینی ها!

انتقام خون شهید فخری زاده؛
 زودتر از آنچه برخی ها فکر می کنند

ابعاد کمتر گفته شده از دانش هسته ای ایران
چرا رهبری شهید فخری زاده را دانشمند هسته ای و دفاعی نامیدند؟ )2(

خبر:
 در واکنش به قانون ۶ بندی »اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ه« بریتانیا، فرانسه و آلمان طی 
بیانیه ای به ایران هشدار دادند عملیاتی شدن 
این قانون فرصت مهم بازگشت به دیپلماسی با 

دولت بعدی آمریکا را به خطر می اندازد.
تحلیل:

- نگاهی به بندهای ۶ گانه این قانون نشان می 
و در  پیشتر  آن  بندهای  اغلب  تقریبا  دهد که 
مقاطعی از زمان عملیاتی شده بود  بدون آنکه 
می  ادعا  اروپا  و  آمریکا  چنانکه  تهدیدی  هیچ 
در همین حال  باشد.  بوده  مترتب  آن  بر  کند 
واقعیت آن است که تنها و تنها زمانی اروپا و 
آمریکا حاضر به شنیدن کالم و استدالهای حق 
ایران و قبول رسمی توان هسته ای ایران شدند 
این  در  آنچه  به  نزدیک  موضعی  از  ایران  که 
بناست  و  قرار گرفته  تاکید  مورد  قانون جدید 

اجرایی شود با آنها سخن گفت و رفتار کند.
میز  پای  ایران  حالی  در  گذشته  شرایط  در   -
مذاکره رفت و برجام را امضا کرد که به هیچ 
بدگمانیش،  و  سوء ظن  از  ای  ذره  وجه حتی 
هم به آمریکا و هم اروپا کاسته نشده بود. ایران 
برجام را امضا کرد اما در مقابل با تغییر دولت 
در آمریکا ترامپ از آن خارج شد و نقض توافق 
گر  نظاره  فقط  و  فقط  اروپا  که  حالی  در  کرد 
بود و البته و پس از آن بی عملی در تعهدات 

برجامیش را چاشنی نظاره گریش کرد.
الزام  برای  تنها  نه  متعدد  مواردی  در  اروپا   -
آمریکا به قانونمداری هیچ تالشی نکرد بلکه به 
تعهدات ۱۱ گانه اش در شرایط خروج آمریکا 
از برجام نیز عمل نکرد.  اروپا همچنین مکرر 
قراردهایی  لزوم  از  سخن  آمریکا  با  همصدا 
منطقه  اقتدار  تا  آورد  میان  به  برجام  مکمل 
کند.  محدود  نیز  را  ایران  موشکی  وتوان  ای 
جمله این اقدامات هیچ تردیدی باقی نگذاشت 
امر  در  و  ساله  چند  زمانی  فرصت  این  در  که 
محدود سازی ایران و فرار از انجام تعهدات اروپا 
دقیقا در صف آمریکا عمل می کرده است و به 
کنار  در  را  خوب  پلیس  مکمل  نقش  تعبیری 

پلیس بد یعنی آمریکا اجرا می کرده است.
می  نشان  وضوح  به  اروپایی  ۳کشور  بیانیه   -
استفاده  با  ترامپ  زمان  ها در  این دولت  دهد 
وی  بودن  هیجانی  همچنین  و  دانشی  کم  از 

ای  هسته  مساله  خصوص  در  را  خود  منویات 
ایران از زبان ترامپ پی جویی می کردند.

جدید  قانون  است  آمده  ۳کشور  بیانیه  در   -
اقدام راهبردی ایران هم دسترسی های نظارتی 
آژانس به تاسیسات هسته ای ایران را محدود 
می کند و هم هم برنامه هسته ای ایران را به 
شکل قابل توجهی گسترش می دهد. واقعیت 
ماجرا آن است که استثنائا کلیت هر دو نکته 
اروپا در سایه تحقق این قانون درست است با 
این تفاوت که در قالب پیگیری این قانون اوالً 
قانونی  و  عرف  خارج  فعالیت  ندارد  بنا  ایران 
طی  ایران  مجلس  در  آنچه  ثانیاً  و  دهد  انجام 
وفاداری  زاییده عدم  اخیر محقق شد  روزهای 
آنان به تعهدات برجامیشان است و غیر از این 

نیست.
این  اروپاییان  دلخوشی  تنها  روزها  این  -شاید 
ایران  نظرها  اختالف  برخی  سایه  در  که  باشد 
به  یا حداقل  و  اقدام عقب نشینی کند  این  از 
تعدیل برخی از بخش های آن مبادرت کند این 
درحالی است که وجود اختالف دیدگاههایی در 
این چنین مواردی نه تنها مانع از اجرای قانون 
در  دمکراسی  اصول  بالندگی  اوج  بلکه  نیست 
ایران و حاکمیت اصل تفکیک قوا در جمهوری 
مجلس  در  طرحی  میدهد.  نشان  را  اسالمی 
و  مجلس  تصویب  سایه  در  شده،  ارائه  ایران 
تایید شورای نگهبان به دولت برای اجرا ابالغ 
شده، زمان و چگونگی اجرای آن دقیقا تعریف 
با وسواس  شده و حتی ضمانت اجرای ان نیز 

تمام تعیین وابالغ شده است.
وزیر خارجه ایران پس از تصویب این قاون به 
روشنی تکلیف این دلخوشی بی مورد را روشن 
پارلمان  در  قانونی  اعالم داشت:  آنگاه که  کرد 
ما دوست  است  است که ممکن  تصویب شده 
دموکراتیک  روند  اساس  بر  اما  باشیم.  نداشه 
وقتی به قانون تبدیل شد، آن را اجراء خواهیم 

کرد.
اروپائیان  باشد که  فرارسیده  آن  زمان  - شاید 
حاضر دربرجام بازی با برگه هایی بنام »نگرانی 
همچنین  و  دیپلماسی«  بازگشت  به  نسبت 
»نگاه جانشین ترامپ به برجام« را کنار بگذارند 
حتما  که  بیاندیشند  قانونی  به  فقط  و  فقط  و 
اجرا خواهد شد و هیچ مالحظه ای جز تحقق 

منافع ملی ایرانیان را هدف قرار نداده است.

وقتی اروپا بیش از آمریکا
 نگران هسته ای شدن ایران است!

کنفرانس  در  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
باید  آمریکا  کرد:  تصریح  خود  هفتگی  خبری 
همه تحریم های هسته ای علیه ایران را لغو کند.

به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاری 
مهر به نقل از وبگاه وزارت خارچه چین، »هوا 
چون اینگ« سخنگوی وزارت خارجه این کشور 
لغو  لزوم  بر  خود  هفتگی  خبری  کنفرانس  در 

تحریم های آمریکا علیه ایران سخن گفت.
سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص 
تصریح کرد: شرایط کنونی )موضوع( هسته ای 
ایران بسیار حساس و پیچیده است. بدون توجه 
و  حفظ  می رود،  پیش  چگونه  اوضاع  اینکه  به 
راه حل  هرگونه  پیش شرط  باید  برجام  اجرای 
سیاسی یا دیپلماتیک برای حل و فصل مسئله 

هسته ای ایران باشد.
امیدواریم که همه  داد:  ادامه  باره  این  در  وی 
از خود  را حفظ کرده،  آرامش خود  )طرف ها( 
برجام  برای حفظ  دهند،  نشان  خویشتن داری 
فوری  بازگشت  دنبال  به  و  رسیده  اجماع  به 
نیز  و  توافق  این  به  آمریکا  و شرط  قید  بدون 

برداشتن همه تحریم های مرتبط باشند.
اشکار  کرد:  اضافه  ادامه  در  چون اینگ«  »هوا 
مسائل  تمام  برای  پاسخی  برجام  که  است 

امنیتی در منطقه نیست.
گفتگوهای  چارچوب  ایجاد  پیشنهاد  چین 

به  را  فارس  خلیج  و  خاورمیانه  در  چندجانبه 
از  را  خود  نگرانی های  تا  است  داده  طرفین 
اجماعی  به  و  و فصل کرده  طریق گفتگو حل 
جدید در خصوص حفظ صلح و ثبات منطقه ای 

دست یابند.
گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا ۸ ماه مارس سال ۲0۱۸ میالدی )۱۸ 
اردیبهشت سال ۱۳۹۷( به بهانه های واهی و به 
صورت یکجانبه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
سازمان ملل را نقض کرد و از توافق هسته ای 
واشنگتن  شد.  خارج  ایران  با   ۵+۱ کشورهای 
علیه  خود  تحریم های  که  کرد  تهدید  سپس 
تهران که بر اساس توافق مذکور در زمان دولت 
قبلی این کشور تعلیق شده بود را بازمی گرداند.

آمریکا باید همه تحریم  های هسته ای
 علیه ایران را لغو کند
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موضوع  با  مرتبط  پژوهش  چند  اساس  بر 
خانم هایی  در  نشانه  هفت  خانگی،  خشونت 
شریک زندگی  طرف  از  خشونت  معرض  در  که 
نشانه هایی که  دارد.  قرار گرفته اند، وجود  خود 
به اطرافیان این افراد هشدار می دهد تا در حد 
توان به آن ها برای حل این مشکل کمک کنند. 
بدیهی است که این نشانه ها ممکن است دالیل 
از  بی توجه  نباید  اما  باشند،  داشته  هم  دیگری 

کنارشان گذشت.

شوهرشان در جمع به آن ها توهین می کند
این عالمت خطر، ظرافت های خاص خود را دارد، 
زیرا ممکن است به عنوان توهین شدید صورت 
به  خنده  با  است  ممکن  کننده  توهین  نگیرد. 
همسر خود در یک جمع فامیلی یا دوستانه، به 
سرخ  سیب زمینی  این قدر  که  بگوید  مثال  طور 
شده نخور، داری چاق و بدریخت میشی! البته و 
قطعا توهین شدید هم نشانه ای است که شاید 
می گیرد.  قرار  خشونت خانگی  مورد  خانم  این 
در این گونه موارد به نظر می رسد درباره تغییر 
انتقاد ها  انجام کارها، مدام به  عملکرد زندگی و 
افزوده شود. در نتیجه اشتباهات ساده به مسائل 

بزرگی تبدیل می شوند.

مدام نگران عصبانی شدن شوهرشان هستند
و  مقابل همکاران  در  آزار دهنده  معموال شوهر 
دوستان، کاریزماتیک به نظر می رسد، اما پشت 
در های بسته با شریک زندگی خود، وجهه تاریک 
او ظاهر می شود. سپس قربانی فکر می کند من 
این  زیرا  باشم،  داده  انجام  اشتباهی  کار  باید 
عصبانی  من  از  فقط  او  است، چون  من  مشکل 

که  است  معضلی  عاطفی  گیری  باج   
عنوان  به  آن  از  شما  به  افراد  نزدیکترین 
میکنند،  استفاده  استثمارتان  برای  ابزاری 
پس الزم است دانش خود را درباره تلههای 
طلب  فرصت  افراد  روانی  بازیهای  و  ذهنی 

ارتقا دهید.
معضل  یک  عنوان  به  عاطفی  گیری  باج 
معموال  که  میشود  شناسایی  روانشناختی 
توسط افراد نزدیک به فرد همچون دوستان، 
همسر یا خانواده اتفاق میافتد، جالب است 
از  چندبار  کم  دست  همهما  که  بدانید 
اطرافیان خود باج گیری عاطفی کردهایم یا 
به آنها باج دادهایم، حتی شاید در ناخودآگاه 
از  که  باشیم  نرسیده  نتیجه  این  به  خود 
نزدیکترین اطرافیان خود باج گیری کردیم 
که متأسفانه این رفتار در بعضی از افراد به 

صورت عادت شده است.
نا  انسانهای  معموال  عاطفی،  گیران  باج 
به  میکنند  احساس  که  هستند  امیدی 
برایشان  که  چیزهایی  به  رسیدن  منظور 
ارزش حیاتی دارد باید دست به اقدام جدی 
بزنند؛ معموال افراد متأهل حیرت میکنند که 
گیر  اندازه سخت  چه  تا  ناگهان  همسرشان 
جایگزین  آمیز،  تعصب  تصمیمات  و  میشود 
تفاهم عادی در روابط صمیمانه شان میشود؛ 
این افراد ممکن است مرتب شما را امتحان 
باب میل  کنند و در صورتی که رفتار شما 

آنها نباشد عصبانی میشوند.
ویژگیهای  از  افراد  عاطفی  گیری  باج  در 
آنها  استفاده میکنند،  روحی و عاطفی شما 
ویژگیهای شخصیتی شما را میشناسند و با 
سوء استفاده از آن، میکوشند به خواستههای 

خود برسند.
ندهی  انجام  را  میگویم  من  که  کاری  »اگر 
این  کرد«،  خواهم  ترک  را  تو  همیشه  برای 
یکی از نمونههای باج گیری عاطفی است که 
فرد با نزدیک شدن به همسرش و شناسایی 
عواطف و احساسات او؛ خواسته خود را پیش 

میبرد.
دردناکترین جای باج گیری وقتی است که 
میفهمید این پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر 
و فرزندان و دوستان صمیمیتان هستند که 
از شما سوءاستفاده میکنند، تا خودشان به 
چیزی که برایشان خوشایندتر است برسند. 
آرزوها  گاهی  حتی  و  شما  شخصی  حقوق 
حتی  شاید  یا  خواستهها  قربانی  امیالتان  و 

بتوان گفت خودخواهی دیگران میشود.

است. از آن جا که آن ها می دانند اگر شوهرشان 
ناراحت شود پیامد های ناخوشایندی مانند ضرب 
در  نتیجه  در  داشت،  خواهد  دنبال  به  جرح  و 
نگران  مدام  خانوادگی،  و  دوستانه  جمع های 
وسواسی،  به طور  و  همسرشان  شدن  ناراحت 

پیگیر این موضوع هستند.

عالیم یا صدمات بدنی غیرقابل توضیح دارند
قربانیان اغلب درباره صدمات بدنی یا عالیم دروغ 
می گویند، زیرا احساس شرمندگی می کنند. اگر 
را  کبودی هایی  عزیزان تان  از  یکی  بدن  روی 
و آن ها  نیستند  توضیح  قابل  واقعاً  می بینید که 
جمالتی مانند این ها می گویند: از پله ها افتادم، 
در  که  است  زمان خوبی   ،... و  دیوار خوردم  به 
این باره با او صحبت کنید و به او بگویید: ظاهراً 
به تازگی اتفاقات زیادی رخ داده است. آیا همه 

چیز خوب است؟

با دوستان و خانواده خود وقت نمی گذرانند
آزاردهنده  افراد  که  می گویند  شناسان  روان 
می توانند قربانیان خود را منزوی کنند و در این 
باشد!  هوشمندانه  می تواند  آن ها  استراتژی  باره 
از بیرون رفتن  فرد آزاردهنده به صورت آشکار 
شریک زندگی خود جلوگیری نمی کند، مثاًل به 
او نمی گوید که شما نمی توانید فالنی را ببینید 
وقت  می خواهم  می گوید:  صورت  این  به  بلکه 
بیشتری را با تو بگذرانم یا فالنی دوست خوبی 
او  با  را  تو  نمی خواهم  دیگر  و  نیست  تو  برای 
ببینم. مهم است که قربانیان بتوانند یک سیستم 
پشتیبانی برای خود ایجاد و آن را حفظ کنند، 
زیرا فرد آزاردهنده می خواهد شما احساس کنید 

گیری  باج  در  انسانی  کرامت  و  نفس  عزت 
تبدیل  انسانها  و  میشود  خدشهدار  عاطفی 
نمیتوانند  دیگر  که  میشوند  موجوداتی  به 
ترتیب حتی  این  به  و  اعتماد کنند  به کسی 
نظام طبیعی حاکم بر اجتماعات انسانی بر هم 

میریزد.
جلوی  باید  که  هستیم  ما  این  بنابراین 
عاطفی  ناعادالنهباجگیری  و  شیوهنادرست 
را بگیریم، تنها کافی است که شما این افراد 
مناسبی  رفتار  آنها  برابر  در  و  بشناسید  را 
تا شما  است  نیاز  اول  قدم  در  باشید،  داشته 
که  مسائلی  و  باشید  آگاه  خود  شخصیت  از 
کسی  هر  به  را  هستید  حساس  آن  روی 
نگویید و تالش کنید تا عقل را بر احساسات 
غلبه دهید، باج گیران عاطفی در برابر عقل، 
خلع سالح میشوند، آنها میکوشند تا در شما 
احساس گناه به وجود آورند، بنابراین مراقب 
این رفتار باشید و به فرد باج گیر متذکر شوید 

که نباید با احساسات شما بازی کند.
و  ازدواج  مشاوره  و  روانشناس  بیات  رامین 
عاطفی  گیری  باج  اینکه  به  اشاره  با  خانواده 
میشود،  دیده  زناشویی  زندگیهای  در  بیشتر 
طرف  ضعف  از  گیر  باج  فرد  کرد:  اظهار 
بر  میگذارد  دست  و  میکند  استفاده  مقابلش 
روی نقاط ضعف طرف مقابل تا به هدفی که 

در ذهنش هست، برسد.
او با اشاره به اینکه این افراد توانایی پذیرش 
مسئولیت را ندارند، گفت: متأسفانه افراد مبتال 
به این اختالل روانی دیگران را مقصر اتفاقات 
میخواهند  آنها  میدانند،  خود  زندگی  ناگوار 
شما آنها را به خواسته شان برسانید و اگر این 

گونه نباشد به هم میریزند.

که کسی را جز او ندارید.

برای همه رفتار های اشتباه شوهرشان، عذر 
می تراشند

برای  همیشه  خشونت خانگی،  قربانیان 
بهانه  و  عذر  همسرشان  اشتباه  رفتار های 
رفتار  دلیل  به  را  خود  حتی  و  می آورند 
چنین  می کنند.  سرزنش  همسرشان 
می کند،  اشتباهی  همسرشان  وقتی  افرادی 
خودشان را جلو می اندازند و شروع به بهانه 
جمالتی  چنین  گفتن  به  و  می کنند  آوردن 
او  دارد،  استرس  واقعاً  االن  او  رو می آورند: 
واقعاً  او  گذاشته،  سر  پشت  را  پرکاری  روز 
نداشت  به من منظوری  این حرف  از گفتن 

و ....

شوهر آن ها بسیار حسود یا سلطه گر است
رسانه های  عبور  رمز  خانمی  از  که  مردی 
در  یا  می کند  درخواست  را  اجتماعی اش 
حضور دیگران، وارد حریم خصوصی اش مانند 
اینستاگرام و ... می شود، می تواند نشانه ای از 
احساس تملک نابه جا باشد. پیام های مداوم 
یا تماس های تلفنی بیش از حد هنگام بیرون 
یا خانواده نیز می تواند یک  با دوستان  رفتن 
دایم  فردی  اگر  باشد.  دهنده  هشدار  عالمت 
می زند،  زنگ  یا  می دهد  پیام  همسرش  به 
ببیند  تا  را همیشه کنترل کند  او  می خواهد 
چه کاری انجام می دهد و ... که نشانه خوبی 

نیست.

مدام در شخصیت خود تغییر ایجاد می کنند
در  یا  هستند  یا مضطرب  افسرده  مدام  آن ها 
شخصیت خود تغییر ایجاد می کنند. بسیاری 
و  آزار  مورد  که  نمی کنند  اعتراف  قربانیان  از 
است  معنی  بدان  این  گرفته اند،  قرار  اذیت 
توجه  باید  همکاران  و  خانواده  دوستان،  که 
را  رفتار  در  تغییر  هرگونه  که  باشند  داشته 
است  ممکن  رفتار  تغییر  این  بگیرند.  نظر  در 
یا احساس خوشبختی  از دیگران  کناره گیری 
آن ها  نظر می رسد  به  باشد. همچنین  نکردن 
گذشته،  مانند  و  هستند  مضطرب  واقعاً 
این  دیگر  نشانه های  از  نیستند.  اجتماعی 
است که آن ها به طور غیرمنتظره ظاهر خود 
آن ها  زندگی  شریک  زیرا  می دهند،  تغییر  را 
بپوشند.  لباس  بگوید که چگونه  است  ممکن 
همچنین شما ممکن است ببینید که آن ها در 

حال کاهش وزن هستند.
مرجع : سایت خبری برترین ها

این روانشناس با اشاره به اینکه افراد وسوسه 
عاطفی هستند،  گیران  باج  بزرگترین  دهنده 
بار  باج گیر هنگامی که یک  افراد  بیان کرد: 
چیز  شما  از  بار  هر  شود،  محقق  شان  وعده 
این  باشید  داشته  دقت  میخواهند،  بیشتری 
برای دستیابی  ترساندن شما  از  افراد معموال 

به چیزی که میخواهند بهره میبرند.
نقاط  با  تا  باشید  داشته  دقت  خود  روابط  در 
حساس خود وارد روابط نشوید، زیرا این اقدام  
از تجربهها یا ضعفهای شما ناشی میشود که 
ممکن است در ادامه رابطه به شما آسیب بزند.

این  شما  که  میافتد  اتفاق  زمانی  گیری  باج 
آنها  به  واقع  در  و  نشان  دیگران  به  را  نقاط 
تیپ  بر  بنا  نیز  دیگران  میدهید.  ورود  اجازه 
شخصیتی خود، روی آن نقاط فشار میآورند؛ 
بنابراین باید متوجه شده باشید که خودتان، 

متهم ردیف اول هستید.
عزت  و  دهید  را  گفتن  نه  شجاعت  خود  به 
نفس و اعتماد به نفس خود را در رابطه حفظ 

کنید تا به آن آسیب نرسد.
باج گیری عاطفی، یعنی فردی با استفاده از 
موضع برتر عاطفی خود، فرد مورد نظرش را 
کنترل کند و منافعش را به دست بیاورد. افراد 
باج گیر، از ترس، تعهد و احساس گناه طرف 

مقابل برای بهره کشی استفاده میکنند.
آسیب  شما  به  میتواند  عاطفی  گیری  باج 
رفتار  این  مشاهده  صورت  در  بنابراین  بزند، 
مقابله  آن  با  ابتدا  از همان  مقابلتان  از طرف 
اگر  و  نشود  عادت  یک  به  تبدیل  تا  کنید 
به  کنید  مدیریت  را  آن  خودتان  نمیتوانید 
یک روانپزشک مراجعه کنید تا به کمک آن 

بتوانید این اختالل روانی را برطرف کنید.

نشانه هاي قربانیان خشونت خانگی

یک: لحظه را زندگی کنید!
وضعیت  موجود،  امکانات  با  و  در حال حاضر 
داد؛  تغییر  نمی توان  را  پیش آمده  ناهنجار 
از  مداوم  ترس  دلیل  به  خودآزاری  بنابراین 
ابتال، ترس از آینده نامعلوم، تنهایی یا از دست 
دادن شغل، کارساز نیست و می تواند حتی از 

نظر روحی به شما لطمه بزند.
روز  دنبال می کند:  را  اهداف دور  غالبا  انسان 
سفر  بعدی،  عالی  پیشنهاد  بعدی،  کار  بعد، 
بعدی، مشارکت  تجربه  بعدی،  فرصت  بعدی، 

بعدی، رابطه بعدی و امثال اینها.
نادیده  داریم  حاضر  حال  در  که  را  آنچه 
می گیریم. شاید ما در حال حاضر خوشبخت تر 

از آن هستیم که فکر می کنیم.
اما فقط زمانی می توانیم این موضوع را دریابیم 
که در این زمینه به خودآگاهی رسیده باشیم، 
را  فعلی  اجتماعی  محدودیت های  که  زمانی 
زندگی خود  در  تامل  برای  فرصتی  عنوان  به 
که  کنیم  یادآوری  خود  به  مدام  و  ببینیم 

آگاهانه در حال تجربه این لحظه هستیم.

دو: مثبت فکر کنید!
بار ها خوانده ایم یا شنیده ایم که تفکر مثبت یا 
مثبت اندیشی برای سالمتی بسیار مهم است و 
این که آینده نگری خوش بینانه می تواند طول 

عمر را تا ۱۵ درصد افزایش دهد.
مثبت اندیشی به ویژه در این دوران بحران زده 
آسان نیست و نگرانی ها و مشکالت ذهن ما را 

کدر می کنند.
سخت،  شرایط  این  در  حتی  زمانی،  هر  در 
بازنگری اتفاقات روز و یافتن سه نکته »خوب« 
کوچک  لحظه های  به  آگاهی  مثبت،  اتفاق  یا 
شاد، که اغلب در زندگی روزمره گم می شوند، 

روحیه انسان را تقویت می کند.
این لحظه ها می توانند یک گپ کوتاه دل پذیر 
باشند یا اخبار مثبت. با تمرکز بر این لحظه ها 
آگاه کنید.  این شادی های کوچک  از  را  خود 
افکار  کنید.  یادداشت  را  آن ها  که  است  بهتر 
آسان  وضوح  به  را  انسان  زندگی  مثبت 

می کنند.

سه: به چیز های دیگر فکر کنید!
که  را  آنچه  یا  به هر جا که می نگریم  امروزه 
در  حتی  و  می خوانیم  روز  اتفاقات  درباره 
گفت  وگو با نزدیکان و آشنایان، به بحران کرونا 

می رسیم.
با  نیست.  مفید  اما  است،  درک  قابل  این 
خبر های  تمام  از  طوالنی مدت،  وقفه های 
هیجان انگیز  یا چت های  رسانه ها  در  هولناک 

در شبکه های اجتماعی دوری کنید.
از  شده،  که  هم  کوتاهی  مدت  برای  روز،  هر 

بدبینانه  فعلی  شرایط  و  جهان  به  که  کسانی 
کسانی  به  عوض  در  بجویید.  دوری  می نگرند 
که شما را »می سازند« یا نظر بدبینانه را تغییر 
می شوند،  شما  خندیدن  باعث  یا  می دهند، 

بچسبید.

چهار: به نظم روزانه اهمیت بدهید!
پاندمی کرونا کل زندگی ما را زیرورو کرده است. 
پیش تر بسیاری از ما از برنامه های منظم روزانه 
بیشتری  فراغت  اوقات  آرزوی  و  بودیم  دلخور 
زندگی  که  است  این  واقعیت  اما  داشتیم. 
برخی از افراد، بدون برنامه منظم روزانه مختل 
می شود: بدون زمان مشخصی برای برخاستن از 
رختخواب، وعده منظم غذایی، زمان مشخصی 

برای خرید و غیره.
بسیاری از ما در دوران کرونایی به طور ناگهانی 
اتفاقی که  را در خانه می گذرانیم،  زیادی  وقت 
بیشتری در  زیرا وقت  باشد،  می تواند خوشایند 

کنار خانواده یا برای خودمان داریم.
می تواند  طوالنی مدت  نامانوس  هم زیستی  این 
میزان  دریافت  برای  آزمایشی  به  حال  عین  در 
در  موفقیت  برای  شود.  تبدیل  ما  انعطاف پذیری 
کوره آزمایش، مهم است که به برنامه های منظمی 

که داشته اید در این دوران هم پایبند باشید.

پنج: تحرک داشته باشید!
پیشاکرونایی  روزمره  زندگی  در  ما  همه  تقریبا 
بیشتر  داشتیم.  تحرک  امروز  از  بیشتر  خیلی 
می رفتیم،  باال  بیشتری  پله های  از  می دویدیم، 
انجام  ناچار  به  امروز  و خیلی کار های دیگر که 

نمی دهیم.
برای شما مفید است،  نوع ورزشی  این که چه 
خودتان بهتر از دیگران می دانید. مهم ترین چیز 

این است که بر تنبلی غلبه کنید و راه بیفتید.
گام  نخستین  است:  نکرده  فرق  چیز  یک  تنها 
است.  رختخواب  از  برخاستن  روز  آغاز  برای 
روحیه  برای  رختخواب  در  طوالنی مدت  ماندن 
دچار  را  شما  می تواند  حتی  و  است  زیان آور 

افسردگی کند.

شش: طبیعت را احساس کنید!
باد  پاییزی، پرندگان مهاجر و جریان  رنگ های 
خوب  ما  همه  برای  پیاده روی  کنید.  تجربه  را 
البته  باشد؛  روز  در  نیم ساعت  اگر  حتی  است، 

یک ساعت ونیم بهتر است.
در صورت امکان، از آفتاب حداکثر بهره را ببرید. 

اگر باران بارید یا طوفان آمد چه؟ مثلی هست 
که می گوید، هوای بد وجود ندارد، فقط لباس 
برایتان  هوا  اگر  حتی  دارد.  وجود  خوب  و  بد 

ناراحت کننده باشد: از منزل خارج شوید!
به ویژه ورزش در هوای تازه روحیه انسان را باال 
می کند،  برطرف  را  نگرانی  و  استرس  می برد، 
هورمون  سطح  باز  فضای  در  ورزش  زیرا 

کورتیزول در خون را کاهش می دهد.

هفت: بدن و ذهن خود را نوازش دهید!
غذایی  رژیم  با  چیپس!  و  با شکالت  نه  البته 

سالم، میوه، سبزیجات، آب میوه تازه.
برای ذهن، آرامش، پرهیز از دلهره، نور شمع 
به جای چراغ سقفی، موسیقی به جای صدای 
است:  این  مهم  ماساژ،  لباس شویی،  ماشین 
برای نوازش جسم و روح خود وقت کافی در 

نظر بگیرید.

هشت: خود را غافلگیر کنید!
بسیار  را  ما  دنیای  اجتماعی  محدودیت های 
کوچک و کسل کننده کرده است، اما ذهن ما 
بنابراین  دارد؛  نیاز  تنوع  و  محرکه  نیروی  به 
خودتان  برای  کنید،  غافلگیر  را  خودتان 

سورپرایز ایجاد کنید.
به عنوان مثال، دستورالعمل ها برای غذا هایی 
ترکیبات  یا  کنید  پیدا  نمی شناسید  که  را 
حتی  دهید،  تغییر  می شناسید  که  را  غذایی 

اگر طعم آن مورد پسندتان نباشد.

نُه: به خانه تان برسید!
زیادی  تمایل  بهار  فصل  در  مردم  از  بسیاری 
رنگ  یا  دکوراسیون  تغییر  خانه تکانی،  به 
در  معمول  به طور  انسان  دارند.  را  خود  خانه 
رنگرزی شده  تازه  یا  تمیز  مرتب،  محیط  یک 

احساس راحتی بیشتری می کند.
ثابت شده است که نظافت استرس را کاهش 
را  خانه تکانی  افراد  برخی  حتی  و  می دهد 
برای  می دانند.  )مراقبه(  مدیتیشن  نوعی 
تاثیری  خانه  وسایل  به  نظم دادن  بعضی ها، 

»رهایی بخش« دارد.

َده: کار جدیدی شروع کنید!
این   »... می توانستم  می داشتم،  وقت  »اگر 
بهانه  بهترین  آشناست.  خیلی ها  برای  جمله 
برای دررفتن از انجام یک کار یا پرداختن به 

یک موضوع.
پس االن که وقت داریم، بیایید آن کار را انجام 
دهیم یا به آن موضوع بپردازیم، به عنوان مثال 
یا موسیقی،  نقاشی  زبان جدید،  یادگیری یک 
یوگا یا فعالیت اجتماعی، کمک به کودکان برای 
آموزش یا حتی خرید برای یک همسایه سالمند 

یا بیمار. االن وقت برای کار های جدید داریم.

چند توصیه برای ایجاد افکار مثبت در دوران کرونا

که  می دهد  نشان  تحقیقات  از  مجموعه ای 
بی عالقگی شدید در افراد مسن نشانه زوال عقل 
خانواده  با  که  ندارند  عالقه ای  افراد  این  است. 
از  دیگر  و  شوند  جمع  هم  دور  دوستانشان  یا 
کارهایی که پیش از این با انجام آنها خوشحال 
می شدند، لذت نمی برند. محققان ۲ هزار نفر را 
به مدت ۹ سال  بودند  در دهه ۷0 سالگی  که 
ابتدای  در  افراد  تمام  دادند.  قرار  بررسی  مورد 
مطالعه هیچ نشانه ای از زوال عقل نداشتند اما 
سه  به  بی تفاوتی  میزان  نظر  از  بررسی  از  پس 
تقسیم  شدید  یا  متوسط  کم،  بی  تفاوتی  دسته 
شدند. محققان متوجه شدند افرادی که در گروه 
بی تفاوتی شدید قرار داشتند، ۸0 درصد بیشتر 
خطر  معرض  در  کم  بی تفاوتی  گروه  افراد  از 
این  یافته های  داشتند.  قرار  عقل  زوال  به  ابتال 
مهمی  نشانه  بی تفاوتی،  می دهد  نشان  مطالعه 
محققان  است.   عصب  تخریب  مراحل  اولین  از 
می گویند در حالی که افسردگی به عنوان یک 
عامل پیش  بینی کننده مهم زوال عقل به  طور 
است  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  گسترده  تری 
بی عالقگی  که  می دهد  نشان  مطالعه  این  اما 
آغاز  دهنده  نشان  مهم  عامل  یک  می تواند  هم 

آلزایمر باشد. 

-هر فردی باید بتواند هیجان و احساسات خود 
گرفته  خوردن  ضربه  جلوی  تا  کند  کنترل  را 

شود. 
-سرکوب و خاموش کردن احساسات اصال کار 

خوب و درستی نیست.
-برخی افراد عادت دارند که خود را بعد از بروز 
یک احساس سرزنش می کنند و حتی در این 
این  کنند،  می  سرزنش  نیز  را  دیگران  موارد 
پیچیده  فرد  احساسات  شود  می  باعث  برخورد 

تر و کنترل آن نیز سخت تر شود.
می  ناراحتی  باعث  که  ناگواری  اتفاقات  -هرگز 
باعث  زیرا  کرد  تکرار  ذهن  در  نباید  را  شود 

افزایش حس ناراحتی می شود.
-هر فردی برای کنترل احساسات خود باید در 
را  خود  هیجانات  دارد،  وجود  که  شرایطی  هر 
عصبانی  اگر  مثال  بپذیرد؛  هست  که  همانطور 
هست باید بپذیرد که در این زمان عصبی شده 
حس  این  که  دهد  انجام  که  کارهایی  باید  و 

کنترل شود.
-پس از پذیرفتن احساسات باید فرد بسنجد که 
آیا این حس درست است و یا ببیند چه اتفاقی 

باعث شده که او دچار این حس شده است.
-اگر فرد تالش کند که روایت های اتفاق افتاده 
تواند  می  خوبی  به  نکند  تحلیل  سویه  یک  را 

حس خود را کنترل کند. 
هر  ندانیم،  جهان  اتفاق  بدترین  را  اتفاقی  -هر 
و  دهد  رخ  است  ممکن  زمانی  دریک  اتفاقی 

گذراست.
-اگر با یک فرد در شرایط و زمان های تکراری 
نشان دهنده  دچار حس های منفی می شوید 
حل  برای  باید  و  است  مهم  بسیار  مسئله  یک 
آن اقدام کرد و اگر امکان دارد مسئله را برطرف 

کند.
مرجع : خبرنیوز

بی عالقگی و خطر 
زوال عقل سالمندان

هر اتفاقی را بدترین 
اتفاق جهان ندانیم
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صف

آب انار گازدار،
 یک نوشیدنی

 خوش طعم پاییزی
مواد الزم برای تهیه آب انار گازدار برای 4 نفر

آب جوش: نصف فنجان
شیره انار: یک چهارم فنجان

عسل: ۲ قاشق غذاخوری
تکه کوچک یخ : کمی

آب گازدار: 4 فنجان
لیمو برای سرو : چند برش

طرز تهیه 
را در یک ظرف  انار و عسل  ، شیره  آب جوش 
کوچک بریزید و هم بزنید تا خوب مخلوط شوند.

داخل چهار لیوان کمی یخ بریزید.

مواد الزم:
گوجه فرنگی بزرگ 4 عدد

روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری
ذرت   سه چهارم فنجان

پیازچه ۲ عدد
لوبیاقرمز پخته ۱ فنجان

آرد سوخاری ۱ فنجان
آب لیموترش ۱ قاشق غذاخوری

نمک و فلفل به میزان الزم
پنیر چدار یک چهارم پیمانه

طرز تهیه: 
فر را با دمای ۲00 درجه سانتیگراد گرم کنید. سر 
گوجه فرنگی ها را بریده و داخل آنها را به شکلی 
و  نبیند  آسیب  گوجه  دیواره  که  بیاورید  بیرون 
 ۲ متوسط،  ظرف  یک  در  باشد.  کردن  پر  قابل 
قاشق چایخوری روغن گرم کنید. دانه های لوبیای 
اضافه  را  شده  خرد  پیازچه  و  ذرت  شده،  پخته 
کرده و ۳ دقیقه تفت دهید و بعد از تابه خارج 
را  لیمو  آب  و  پودر سوخاری  پنیر چدار،  کنید. 

طرز تهیه ترشی پیاز شکم پر
فصلی  ترشی های  خوشمزه ترین  از  یکی   -
ترشی پیاز است که اصطالحا به آن پیاز ترشی 
مخصوص  و  ریز  پیاز های  با  البته  و  می گویند 
با  آن  داخل  اگر  حال  می شوند.  تهیه  ترشی 
انواع ترشی پر شود که دیگر مزه آن  مخلفات 

چند برابر می شود. 
- انتهای پیاز ها را جدا کرده، یک برش عمیق 
در وسط آن از سر تا انتها ایجاد کرده و درون 
سرکه به مدت یک هفته بگذارید تا نرم شوند. 
لوبیا سبز ها را خرد کرده و به همراه کمی نمک 

و سرکه روی حرارت بگذارید تا نرم شوند.
- پیاز ها را از سرکه در آورده و داخل آن را 
کرفس،  ساقه  هویج،  ظرفی  در  کنید.  خالی 
فلفل  نمک،  سبز،  لوبیا  رنگی،  دلمه ای  فلفل 
و سیر خرد شده را مخلوط کرده و مقداری 
را  آن  روی  و  ریخته  پیاز  داخل  را  مواد  از 
بیرون  مواد  تا  کنید  پر  پیازچه  ساقه های  با 

 دسر ماست و انار
مواد الزم:

بیسکویت پتی بور ۲ بسته
مغز گردو ۲۵ گرم

ماست خامه ای ۲۵0 گرم
عسل    4 قاشق غذاخوری

انار دانه شده یک عدد
دارچین به میزان دلخواه

طرز تهیه: 
دسر  ظرف  کف  و  کرده  خرد  کاماًل  را  بیسکویت 
روی  را  گردوها  کوچک  قابلمه  یک  در  بریزید. 
گردوها  رنگ  وقتی  دهید.  تفت  مالیم  حرارت 
حاال  کنید.  خاموش  را  شعله  برگشت،  کمی 
بعد  بریزید و  را روی بیسکویت ها  ماست خامه ای 
یک مشت گردو روی ماست بریزید به طوری که 
سرتاسر ظرف دسر را بپوشاند. سپس روی گردوها 
عسل بریزید و دانه های انار و دارچین را الیه الیه 
اضافه کنید. دسر شما به همین سادگی آماده شد! 
مقدار  با  را  روی دسر  تمایل می توانید  در صورت 
این سیروپ طعم  تزیین کنید.  انار  کمی سیروپ 
در  را  دسر  سپس  می دهد.  شما  دسر  به  خوبی 

یخچال گذاشته و نیم ساعت بعد سرو کنید.
ترکیب  این  به  می توانید  تمایل  صورت  در  نکته: 

 مواد الزم:
فرصت  خوشرنگ،  لبو  وجود  با  ها  روز  این 
خواص  از  پر  خوراکی  این  با  تا  است  مناسبی 
لبو،  ساالد  مثل  متنوعی  خوردنی های  مفید، 
خوشمزه  لبو  کیک  حتی  و  پلو  لبو  لبو،  سوپ 

درست کنید. 
مواد الزم

- لبو: ۲00 گرم
- تخم مرغ: ۳ عدد

- شکر: ۱ لیوان 
- روغن یا کره: ۱/۲ لیوان 

- آرد: ۲ لیوان 
- بکینگ پودر: ۱ قاشق غذاخوری

- پوست لیمو تازه رنده شده: ۲ قاشق چای خوری
- کشمش بدون هسته: ۱۵0 گرم

طرز تهیه 
می خواهید  اگر  کنید.  رنده  را  خام  لبوی   -
با  را  کار  این  ببنید  چشم  به  را  لبو  تکه های 
را  قالب  کف  دهید.  انجام  رنده  درشت  قسمت 
با کره یا روغن چرب کنید و کف و دیواره آن 
به دیواره ها  بیندازید. می توانید  را کاغذ روغنی 
بعدا  تا  بپاشید  هم  سوخاری  آرد  قالب،  بدنه  و 
کیک به قالب نچسبد و بعد از پخت، به راحتی 

از قالب جدا شود.
- کره را با شکر و پوست لیمو مخلوط کنید و 
با همزن به هم بزنید. طوری کره را به هم بزنید 
بافت  و  کرمی  آمده  به دست  مخلوط  رنگ  که 
تخم مرغ ها  سفیده  سپس  شود.  پف دار  هم  آن 
را اضافه کنید. بعد از اینکه حدود دو دقیقه با 
اضافه  را  را مخلوط کردید، زرده  ها  مواد  همزن 

سپس در هر لیوان دو قاشق غذاخوری شیره انار 
را با قاشق بریزید.

 به هر کدام حدود نصف فنجان آب گازدار اضافه 
تا  بزنید  هم  کرد(،  خواهد  کف  )مخلوط  کنید 
را  مانده  باقی  گازدار  آب  سپس  شود،  مخلوط 

اضافه کنید.با لیمو تزیین و سرو کنید.

مخلوط کنید و نمک و فلفل را بیفزایید و کنار 
چایخوری  قاشق   ۱ با  را  پخت  ظرف  بگذارید. 
روغن چرب کنید. گوشت داخل گوجه فرنگی را 
که قبال بیرون آورده بودید، با ۱ قاشق چایخوری 
روغن و نمک و فلفل در کف ظرف پخش کنید. 
داخل گوجه فرنگی ها را با مخلوط مواد میانی پر 
کرده و ترکیب سوخاری و پنیر را در آخرین الیه 
بریزید. سپس آنها را در ظرف بچینید، روی ظرف 
را با فویل بپوشانید و گوجه ها را در فر قرار دهید 

و صبر کنید تا برای ۱0 دقیقه بپزد.  

درون  را  ترشی  است  قرار  که  ظرفی  نریزد. 
آن درست کنید برداشته، پیاز ها را داخل آن 
بچینید و با سرکه پرکنید و نمک و فلفل را 
را  ظرف  دِر  سپس  بپاشید.  مواد  همه  روی 

گذاشته و پس از یک هفته استفاده نمایید.
 منبع: ایران بانو

کمی موز خرد شده اضافه کنید. 
شد،  حاصل  یکدست  خمیر  یک  اینکه  از  پس 
خمیر را در یک ظرف بگذارید، روی آن را سلفون 
بکشید و به مدت یک ساعت آن را کنار بگذارید 
تا استراحت کند. فر را روشن کنید و روی حرارت 

۱۷0 درجه سانتی گراد بگذارید تا داغ شود.
کف سینی فر را کمی چرب کنید. پس از یک ساعت 
روی یک سطح کمی آرد بپاشید و خمیر را روی آن 
پهن کنید. اکنون تکهای از خمیر را بردارید و آن 
را کف دست پهن کنید تا کمی نازک شود سپس 
کمی کنجد روی آم بپاشید و آن در سینی فر قرار 
دهید. این کار را تا تمام شدن خمیرها تکرار کنید. 
فر  درون  ساعت  نیم  مدت  به  را  فر  سینی  سپس 
بگذارید. پس از نیم ساعت سینی را از فر خارج کنید 
و کمی صبر کنید تا خنک شود؛ سپس شیرینیها را 

در ظرف پذیرایی بچینید.

کنید و دو دقیقه دیگر به هم بزنید.
اضافه  مواد  به  را  کشمش  و  رنده شده  لبوی   -
کنید و هم زدن را تا جایی ادامه دهید که مواد، 
تقریبا سفت شوند. در انتها آرد و بکینگ پودر را 
هم بیفزایید. مخلوط به دست آمده را در قالب 

بریزید و روی آن را صاف و یکدست کنید.
تا  و  دهید  قرار  فر  وسط  قسمت  در  را  قالب   -
زمان پخت، دِر فر را باز نکنید. به خاطر داشته 
باشید که اگر به هر دلیلی دِر فر را قبل از پخت 
باز کنید، کیک شما به اندازه کافی پف نخواهد 
بیرون  فر  از  را  لبو  کیک  پخت،  از  بعد  کرد. 
بیاورید و اجازه دهید به مدت ۱0 دقیقه سرد 
شود. قالب را در ظرف جدا برگردانید و روی آن 

را با خامه، میوه های مختلف تزیین کنید.
قابلمه  یک  فر،  بدون  لبو  کیک  پختن  برای   -
ریخته اید،  آن  در  را  مواد  که  قالبی  از  بزرگ تر 
فلزی  قالب  مثل  وسیله ای  و  کنید  انتخاب 
آن  کف  زمینی  سیب   برش  مخصوص  کوچک 
بگذارید تا نقش پایه داشته باشد. قابلمه را روی 

شعله گاز بگذارید تا گرم شود.
لبو  را که در آن مواد مخصوص کیک  قالبی   -
ریخته اید، روی پایه ها بگذارید و دم کنی را روی 
کنید.  کم  انتها  تا  را  گاز  شعله  بگذارید.  قابلمه 
کنید.  استفاده  هم  شعله پخش کن  از  می توانید 
برداشتید،  هم  را  ظرف  در  اگر  حالت  این  در 
نیازی به نگرانی بابت پف نکردن ندارید. بعد از 
4۵ دقیقه یا یک ساعت می توانید کیک لبو پف 

کرده و خوشرنگ را میل کنید.
فرم  خامه  با  را  روی کیک  تمایل  در صورت   -
به  را  لبو  کیک  کنید.  تزیین  قنادی  گرفته 
صورت کاپ کیک و در قالب های کاپ کیک هم 

می توانید درست کنید.

با لبو کیک درست کنید

گوجه فرنگی شکم پر

۱- رسوب زدایی کتری برقی با سرکه
سرکه  و  آب  مساوی  ترکیب  با  را  کتری  نصف 
سفید پر کنید و اجازه دهید که محلول به جوش 
بیاید. کتری را خاموش کنید و اجازه دهید که 
 ۲0 کم  دست  مدت  برای  سرکه  و  آب  محلول 
دقیقه درون کتری بماند. سپس آن را دور برزید.

2- استفاده از جوهر لیمو یا آب لیمو
آب لیمو تازه یا صنعتی را به نسبت یک به یک 
با آب مخلوط کرده یا به جای آن ها از دو قاشق 
را  استفاده کنید. محلول  لیمو  غذاخوری جوهر 
درون کتری بریزید و اجازه دهید به جوش بیاید. 
سپس کتری را خاموش کرده و برای مدت ۲0 

دقیقه اجازه دهید در آن بماند.
کتری را از برق جدا کنید و اگر فیلتر آب دارد 
آن را هم بردارید. اگر فیلتر دستگاه شما فلزی 
است میتوانید برای مدت ۵ دقیقه آن را درون 
با  سپس  بخوابانید.  سفید  سرکه  و  آب  محلول 
و  تمیز کرده  را  فیلتر  اسکاچ سطح روی  کمک 

با آب بشویید.
بخش درونی کتری

کتری  داخلی  بخش  نرم  اسفنج  یک  کمک  با 
برقی را تمیز کنید. با این کار مواد معدنی که 
درون دستگاه رسوب کرده و بعد از جوشیدن 
دستگاه  بدنه  از  راحت  شده  نرم  سرکه  و  آب 
در  مواد  رسوب  یا  تجمع  اگر  می شود.  جدا 

۱. قطره موضعی بیماتوپروست
بیماتوپروست یک قطره چشمی است که با تأیید 
سازمان غذا و دارو برای کمک به رشد مجدد مژه ها 
نوعی  محلول  این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
درمان موضعی است که افراد مستقیماً روی مژه ها 

و ابروی خود اعمال می کنند. 
2. کورتیکواستروئید

استفاده از کرم یا پماد های استروئید سرعت ریزش 
ابرو را کم می کند. بنابر مطالعات انجام شده، این 
پماد های موضعی قوی، تا ۲۵٪ رشد مجدد مو ها را 
به همراه دارند. همچنین می توان به جای دارو های 
موضعی، با تزریق کورتیکواستروئید رشد مو را در 

نواحی ریخته تحریک کرد. 
3. ماینوکسیدیل

کننده  تنظیم  داروی  یک  ماینوکسیدیل  محلول 
هورمون است و اغلب در کنار کورتیکواستروئید ها 
می شود.  موی سکه ای مصرف  ریزش  درمان  برای 
کنار  در  ریزش  ضد  داروی  این  اثربخشی 
کورتیکواستروئید ها به مراتب بیشتر از زمانی است 
که به تنهایی مصرف شود و طی چند ماه ریزش 
ابرو ناشی از برهم خوردن تعادل هورمون ها را احیا 

خواهد کرد.
4. آنترالین

پوستی  مشکالت  مو  ریزش  علت  که  مواقعی  در 
مانند پسوریازیس است، مصرف داروی ضد التهابی 
رشد  دارو  این  مصرف  می شود.  توصیه  آنترالین 

خوب مو ها را تحریک خواهد کرد.
۵. هورمون درمانی 

را  اسفنج  میتوانید  است  زیاد  بخش هایی 
نواحی  آن  روی  و  کنید  مرطوب  سرکه  با 

بکشید.
هشدار

هیچگاه کتری های برقی را کامل در آب فرو 
نبرید. با این کار ممکن است به المت گرمایی 

دستگاه آسیب بزنید.
پاکسازی بدنه کتری

برای پاکسازی بخش بیرونی دستگاه میتوانید 
از چند قطره مایع ظرفشویی کمک بگیرید و 
به  در بخش هایی که آلودگی قدیمی دارند و 
راحتی پاک نمی شوند می توانید از کمی جوش 
شیرین کمک بگیرید. در مورد کتری هایی که 
با  میتوانید  است  استیل  از  شان  بدنه  جنس 
رویی  سطح  زیتون  روغن  قطره  چند  کمک 

آن ها را براق کنید.
منبع: روزیاتو

اختالالت  دلیل  به  مو  ریزش  که  مواردی  در 
غدد  متخصص  پرشک  می افتد،  اتفاق  هورمونی 
ممکن است هورمون های محرک تیروئید مانند 
برای  را  تستوسترون  قرص  یا  استروژن  قرص 

بیمار تجویز کند.
۶. رژیم غذایی سالم

ها،  اکسیدان  آنتی  از  سرشار  غذایی  مکمل 
اسید های چرب امگا۳ و اسید های چرب امگا۶ با 
ریزش مو مبارزه می کند. تامین نیاز های اساسی 
ساقه ی  درخشندگی  بر  عالوه  بدن،  تغذیه ای 
موها، ریشه ی تار های مو را تقویت و رشد آن ها 
را چند برابر خواهد کرد. تا حد امکان مواد غذایی 

زیر را در رژیم خود بگنجانید:
A، C، E غذا های حاوی ویتامین

غذا های سرشار از پروتئین
غذا های سرشار از اسید های چرب امگا ۳

و سبزیجات  مانند شیر  آهن  از  غذا های سرشار 
سبز

7. روغن کرچک
مقداری  پنبه  تکه  یک  روی  مرتبه  یک  روزی 
روغن کرچک بریزید و آن را روی ابرو ها بمالید؛ 
بگذارید 40 تا 4۵ دقیقه بماند و بعد با دستمال 

مرطوب پاک کنید.
8. دانه شنبلیله 

به  بادام طبیعی  یا روغن  نارگیل  مقداری روغن 
برای  بمالید.  ابرو ها  روی  و  کرده  اضافه  خمیر 
اثربخشی بهتر بگذارید یک شب کامل روی ابرو 

بماند و صبح روز بعد با آب گرم بشویید.

نحوه تمیز کردن 
کتری برقی

درمان خانگی ریزش مو و ابرو )۱( 

کرم ها و محلول های بسیاری در بازار موجود 
با حجم زیادی  اکثرا تولید خارج و  هستند که 
مواد شیمیایی تولید می شوند که می توانند با 
حساسیت  موجب  و  نبوده  سازگار  شما  پوست 
های پوستی شدید برای شما شوند و یا نتیجه 
مطلوب را به شما ندهند. استفاده از یک معجون 

طبیعی هیچ ضرری برای امتحان کردن ندارد.
یا  و  آب  کمی  مقدار  با  را  نخود  آرد  مقداری  

درست  سفتی  خمیر  تا  کنید  ترکیب  گالب 
شود، خمیر را به صورت، دست ها و پاهای خود 
بمالید. اجازه دهید خمیر بماند تا خشک شود و 

سپس با آب بشویید.
افرادی  برای  مواد  بهترین  از  یکی  نخودچی  آرد 
است که مایل به روشن شدن رنگ پوست خود 
هستند این ماده شامل مواد مغذی مختلفی است 
که به حفظ سالمت پوست شما نیز کمک می کند.

با آرد نخود پوست خود را سفید کنید

گوشت :
هر  و  نمایید  خشک  و  شسته  را  گوشت  های  تکه 
قسمت را برای مصرف خاص بسته بندی کنید. روی 
هر یک از بسته ها برچسبی با قید وزن و نوع گوشت 

و تاریخ تهیه آن بچسبانید.
- گوشت کبابی :

ماهیچه  به جز  ران  و گوشت  فیله  و  راسته  گوشت 
های آن برای کباب مناسب است. گوشت کبابی را از 
پشت دنده ها با سر کارد تیزی با مالیمت جدا کنید 

و به قطعات منظم بریده و بسته بندی نمایید.
- گوشت چرخ کرده برای کباب :

- برای تهیه گوشت چرخ کرده بدون چربی از برش 
مغز ران استفاده کنید.

های  و خرد گوشت  گوسفندی  - چربیهای گوشت 
اضافی روی دنده ها را جدا کنید و با گوشت گوساله 
چرخ  از  دوبار  و  نمایید  مخلوط  مساوی  نسبت  به 
وعده  یک  مصرف  ازای  به  سپس  بگذرانید.  گوشت 

بسته بندی کنید.
- به گوشت چرخ کرده جهت بسته بندی در فریزر پیاز 
اضافه نکنید، زیرا طعم و بوی گوشت را تغییر می دهد.

- گوشت چرخ کرده برای مصرف غیر کباب :
از  بار  دو  را  شتر  و  گوساله  گوشت  مساوی  مخلوط 

چرخ گوشت بگذرانید.
 -گوشت آبگوشتی و سوپ :

استخوان هایی که گوشت کمتری  و  ها  ماهیچه  از 
دارند برای تهیه سوپ و آبگوشت استفاده کنید.

-گوشت خورش :

گوشت گردن، ماهیچه ها، دنده های گوشت دار 
گوشت  با  است.  مناسب  خورش  برای  گوسفند 
از  شود.  می  تر  خوشمزه  خورش  دار  استخوان 
برای تهیه خورش  توانید  نیز می  گوشت گوساله 

استفاده کنید.
 مرغ :

ابتدا پوست مرغ را جدا کرده، سینه ی مرغ را از 
طول نصف کنید و هر چه درون شکم آن است 
به خصوص جگرهای چسبیده به استخوان پشت 
و سینه را در آورید سپس مرغ را خوب بشویید. 
برای قطعه کردن مرغ اول رانها و بعد بالها و گردن 
را جدا کنید سپس پشت مرغ را از طول به دو نیم 

کرده و هر کدام را به دو قسمت تقسیم کنید.
پاکت فریزر  اندازه هر وعده در  به  را  ران و سینه 
بگذارید و بالها و گردن و استخوانهای پشت مرغ را 
برای سوپ بسته بندی نمایید. اگر می خواهید مرغ 
را به صورت درسته استفاده کنید سینه ی مرغ را تا 
استخوان جناق بشکافید و از همان قسمتی که باز 
است درون شکم مرغ را خالی و تمیز کنید سپس 

آن را با دقت شسته و بسته بندی کنید.
 - جوجه کباب :

گوشت های سینه و ران را از استخوان جدا کنید. 
گوشت های قطعه قطعه شده را با سس مخصوص 
)نصف استکان روغن زیتون، نصف قاشق چایخوری 
زعفران، یک عدد پیاز خالل شده، یک قاشق غذاخوری 
آبلیمو، به اندازه ی الزم نمک و فلفل و یک عدد فلفل 
تند خرد شده( در ظرف گودی مخلوط کنید. پس از 

نیم ساعت مخلوط را در داخل پاکت فریزر ریخته و 
بسته بندی کنید و در فریزر قرار دهید.

 ماهی :
- در هنگام پاک کردن ماهی روی آن کمی نمک 
بپاشید. نمک به ماهی می چسبد و از سر خوردن 

آن جلوگیری می کند.
روزنامه  ورق  ابتدا چند  ماهی  پاک کردن  برای   -
آن  روی  را  ماهی  و  کنید  پهن  کار  تخته  روی 
بگذارید. با چاقو، برس سیمی یا فلس گیر در جهت 
خالف خواب فلس روی ماهی بکشید تا پولک های 
اینکه تمام فلس ها را پاک  از  آن جدا شود. پس 

کردید برگه رویی روزنامه را با فلس جمع کنید و 
ماهی را روی الیه زیری روزنامه قرار دهید.

- برای گرفتن فلس های ماهی می توانید ماهی را 
در یک ظرف آب نمک به مدت ۵ دقیقه بگذارید 
و بعد در همان ظرف فلس ماهی را بگیرید. در این 

صورت هیچ فلسی نخواهد پرید.
- اگر می خواهید ماهی را درسته و شکم پر طبخ 
کنید ماهی را به پهلو بخوابانید و با یک دست آن را 
نگه دارید و با دست دیگر نوک کارد را زیر آبشش 
های ماهی فرو کنید و با حرکت نیم دایره در امتداد 
خط گرده، پوست را تا باالی دم ماهی برش دهید. 

دقت کنید استخوانهای ماهی در سمت پایین قرار 
گیرد. سپس کارد را در شکاف، بیشتر فرو ببرید تا 
به حفره شکم برسید. تمام مواد داخلی شکم ماهی 
را خالی کنید و داخل و بیرون ماهی را کاماًل شسته 
و با نوک کارد خون و سیاهی را از داخل حفره شکم 
بتراشید. سپس ماهی را نمک بزنید و نیم ساعت 

بگذارید تا آب آن گرفته شود.
- برای تکه تکه کردن ماهی پس از گرفتن فلس، 
محل اتصال کله و زیرگلوی ماهی را با نوک کارد 
ببرید سپس کله را از لبه تخته کار بیرون بگذارید 
و با یک دست ماهی را روی تخته نگه دارید و با 
دست دیگر کله را به پایین فشار دهید تا مفصل 
استخوان جدا شود. با کارد کله را از تنه جدا کنید 
سپس شکم ماهی را بشکافید و داخل آن را کاماًل 
تمیز نمایید. ماهی را به چند قسمت برش دهید 
و هر برش را به صورت افقی به دو قسمت تقسیم 

کنید. قطعات را شسته و خشک کنید.
نایلون  کیسه  در  را  ماهی  بندی،  بسته  برای   -
بگذارید و پس از خالی کردن هوای کیسه در آن 
محکم ببندید و روی آن برچسب بزنید. نوع ماهی 

و تاریخ بسته بندی را بنویسید.
فریزر  در  توان  می  ماه  سه  تا  دو  را  ماهی   -

نگهداری کرد.
میگو :

پوسته  تا  بجوشانید  را در کمی آب  ابتدا میگوها 
آن نرم شود سپس پوست میگو را بگیرید و پس از 
جدا کردن پوست، سر میگو را با دست جدا کنید 

و با کارد یک شیار نازک پشت کمر آن ایجاد و با 
دست روده دراز و سیاهی را که در آن شیار است 
بگیرید و میگوها را با آب سرد شسته و در صافی 
بریزید تا آب آن گرفته شود سپس آنها را به ازای 

هر وعده بسته بندی کنید.
 تخم مرغ :

- موقع چیدن تخم مرغ در یخچال سر تیز آن را 
رو به پایین بگذارید. به این ترتیب زرده در وسط 

قرار می گیرد و بهتر می ماند.
- برای اینکه بتوانید مدت بیشتری تخم مرغ ها 
را در یخچال نگهداری کنید، آنها را درون ظرف 
گودی ریخته و روی آنها مقداری روغن بریزید یا 

پوسته تخم مرغ را چرب کنید.
- برای نگهداری تخم مرغ در خارج از یخچال، آنها 
و روی  بچینید  به طور مرتب  را در جایی خنک 

آنها نمک بریزید تا آنها را کاماًل بپوشاند.
 - اگر به یخچال دسترسی ندارید و می خواهید 
تخم مرغ ها را برای مدت طوالنی سالم نگهدارید، 
بعد  را در روغن زیتون فرو کنید و  تخم مرغ ها 
آنها را در خاکستر بغلطانید. یا آنها را در آب آهک 
بریزید و بعد بگذارید خشک شوند. به این ترتیب 

تا مدتها سالم باقی می مانند.
 - برای اینکه زرده تخم مرغ را چند روزی تازه 
با  را  سالم  های  مرغ  تخم  زرده  روی  دارید  نگه 
کنید.  نگهداری  یخچال  در  و  بپوشانید  سرد  آب 
سفیده ی تخم مرغ را نیز می توانید درون ظرف 

پالستیکی ریخته در فریزر نگه دارید. 
 

- اگر سوختگی از یک تمبر پستی کوچک 
)آب  جاری  سرد  آب  زیر  را  آن   ، است  تر 
شیر( بگیرید تا درد کاهش یابد . سپس آن 
را با گاز مخصوص یا یک پارچه تمیز )که از 
جنس مواد چسبناک و کرکی شکل نباشد.( 

بپوشانید .

درمان خانگي  سوختگی های کوچک

در کدبانوگری معجزه کنید!



 چهارشنبه ۱399/09/۱9 - بیست و سوم ربیع الثانی ۱۴۴2 - سال بیست و هشتم - شماره ۱۶۱9 

6
حه

صف

اختالل  )ADHD( یک  فعالی  بیش   - توجهی  کم  اختالل 
رفتاری رشد است. در این بیماری فرد توانایی دقت و تمرکز 
بر روی یک موضوع را ندارد و در نتیجه یادگیری در وی 
کند است همچنین این افراد از فعالیت بدنی غیرمعمول و 

بسیار باال برخوردار هستند.
این اختالل با فقدان توجه، فعالیت بیش ازحد، رفتار های 
 ADHD است.  همراه  موارد  این  از  ترکیبی  یا  تکانشی، 

تلفن  گرفتن  دست  به  چشم ها،  شدن  باز  محض  به 
همراه

 اکثر مردم عادت دارند، به محض این که صبح 
از خواب بیدار می شوند، با روشن کردن تلفن 
همراه خود به شبکه های اجتماعی سر بزنند تا 
از مدار  بدانند که دنیا در جریان خواب آن ها 
خارج شده یا خیر! نکتۀ منفی این امر این است 
که صبح زود مغز و ذهن شما مورد حملۀ انواع 
آزاردهنده  پیام های  و  تبلیغات  منفی،  اخبار 
قرار می گیرد که می تواند کل روز شما را تحت 
تأثیر قرار دهد.  به منظور رهایی از این عادت، 

تلفن ها را از رختخواب خود دور کنید. 
به تعویق انداختن زنگ ساعت تلفن همراه

تلفن  ساعت  زنگ  هنگام  که  هستند  افرادی 
 )snooze( تعویق  حالت  به  را  آن  فوراً  همراه، 
از  پس  بخوابند.  بیشتر  اندکی  تا  درمی آورند 
ده دقیقه، زنگ دوباره هشدار می دهد و آن ها 
دوباره آن را به تعویق می اندازند و این کار را 
اتفاقی که می افتد  تکرار می کنند.  بار  چندین 

کدو بلوطی
یک  روزانه،  فیبر  سوم  یک  تامین  از  جدا 
غذایی  ماده  یک  که  بلوطی  کدو  فنجان 
می شود  محسوب  شیرین  و  مغذی  بسیار 
می تواند ۳0 درصد از نیاز روزانه انسان به 

ویتامین C را نیز تامین کند.
سیب

دسترس ترین  در  و  بهترین  از  یکی  سیب 
مرکز  در  که  مطالعه ای  است.  فیبر  منابع 
شد،  انجام  باپتیست  فارست  ویک  پزشکی 
فیبر  در  افزایش  گرم   ۱0 هر  که  داد  نشان 
محلول مصرفی روزانه با کاهش چربی شکم 
مرتبط  پنج سال  ۳.۷ درصد طی  میزان  به 

بوده است. 
موز

موز به کاهش نفخ کمک کرده و منبع خوبی 
پتاسیم محسوب می شود که می تواند  برای 
به از بین بردن احتباس مایع در بدن کمک 
 ۳۶ حاوی  متوسط  اندازه  موز  یک  کند. 
شاخص  است.  مفید  کربوهیدرات های  گرم 
گلیسمی پایین این میوه به معنای آن است 
آزاد  بدن  در  آرامی  به  کربوهیدرات ها  که 
قند  ناگهانی  افت  و  جهش  از  که  می شوند 
خون جلوگیری کرده و به ریکاوری عضالنی 

کمک می کند.
جو

برای  فوق العاده  سرکوب کننده  یک  جو 
محلول  فیبر  محتوای  زیرا   اشتهاست 
کلسترول،  کاهش  با  و  است  توجهی  قابل 
پیوند  احساس سیری  افزایش  و  قند خون، 
خورده است. همچنین، جو با فواید سالمت 
تثبیت  و  التهاب  کاهش  مانند  دیگری 

سطوح قند خون مرتبط است.
لوبیا سیاه

فیبر  و  پروتئین  از  خوبی  منبع  لوبیاها 
هستند و بر همین اساس از جهش ناگهانی 
های  بلوک  و  کرده  پیشگیری  خون  قند 
سازنده رشد عضالنی را ارائه می کنند. یک 

چربی های  از  سرشار  و  است  برخوردار 
ویتامین های  و  قلب  دوستدار  غیراشباع 
مد  را  صبح  هنگام  کینوآ  مصرف  است.   B
به  نسبت  غذایی  ماده  این  دهید.  قرار  نظر 
و  بیشتر  پروتئین  صبحانه،  غالت  بیشتر 

کربوهیدرات کمتری دارد.
سیب زمینی شیرین

شاه  می توان  را  شیرین  سیب زمینی 
زیرا  دانست  گوارش  کند  کربوهیدرات های 
سیری  احساس  و  شده  گوارش  به آرامی 
طوالنی تر  زمان  مدت  برای  را  انرژی  و 
از  سرشار  همچنین  و  می شود  موجب 
به  می تواند  که  است  مغذی  مواد  و  فیبر 
جادویی  مواد  کنند.  کمک  چربی سوزی 
موجود در سیب زمینی شیرین کاروتنوئیدها، 
را  خون  قند  سطوح  که  آنتی اکسیدان هایی 
انسولین  برابر  در  مقاومت  و  کرده  تثبیت 
تبدیل  از  که  هستند  می دهند،  کاهش  را 
می کنند.  جلوگیری  چربی  به  کالری ها 
ویتامین های موجود در سیب زمینی شیرین 
نیز هنگام   B۶ و    A، C از جمله ویتامین های 
برای سوزاندن  بیشتری  انرژی  بدنی  فعالیت 

در اختیار شما قرار می دهند.

آلبالو
مطالعات دانشگاه میشیگان نشان داد که آلبالو 
از قدرت کاهش چربی شکم و تغییر در بیان 

ژن های چربی برخوردار است.
نان گندم کامل

گندم کامل حاوی سه بخش دانه - پوسته، 
تمام  رو  این  از  است،   - گیاهک  اندوخته، 
قرار  شما  اختیار  در  را  فیبر  و  مغذی  مواد 
مراقب  باید  خرید  هنگام  البته  می دهد. 
شربت  حاوی  محصوالت  برخی  زیرا  باشید 
گندم  از  ترکیبی  یا  باال  فروکتوز  با  ذرت 

کامل و غنی شده هستند.
پاستای گندم کامل

همانند نان گندم کامل، شما هر سه بخش 
احساس  تقویت  برای  را  فیبر  با  دانه، همراه 
سیری و پیشگیری از پرخوری را به واسطه 
مصرف پاستای گندم کامل دریافت خواهید 
پاستای تهیه شده  تنوع می توانید  برای  کرد. 
از عدس، نخود، لوبیا سیاه یا کینوا را امتحان 

کنید. همگی آنها سرشار از فیبر هستند.
ماست

یک  پروبیوتیک ها،  و  پروتئین  از  سرشار 
شدن  برطرف  به  می تواند  ماست  فنجان 
روده  سالمت  بهبود  و  گرسنگی  حس 
کمک  وزن  کاهش  در  کلیدی  عاملی  و 
ویتامین  از  سرشار  ماست  همچنین  کند. 
مواد  معدود  از  یکی  و  است  کلسیم  و   D
کونژوگه  لینولئیک  اسید  حاوی  غذایی 
نوع  این  داده اند  نشان  مطالعات  که  است 
را  بدن  چربی  است  ممکن  چربی  از  خاص 
کاهش دهد. اما باید انواع درست ماست را 
غذایی  ماده  این  فواید  از  بهره مندی  برای 
انتخاب  از  راستا،  همین  در  کنید.  انتخاب 
پرهیز  شیرین شده  و  طعم دار  ماست های 
از  پروبیوتیک  و  یونانی  ماست های  کنید. 
می توانید  که  هستند  گزینه هایی  بهترین 

انتخاب کنید.

است  بلوغ  و  رفتاری در سنین کودکی  اختالل  شایعترین 
و حدود ۳ تا ۵ درصد کودکان قبل از هفت سالگی به آن 
مبتال می شوند. این عارضه بیشتر در دوران ابتدایی مدرسه 
برای کودکان و در هنگام بلوغ رخ می دهد و با افزایش سن 
بسیاری از بیماران بهتر می شوند. دانشمندان به تازگی به 

یافته های قابل تاملی درباره این بیماری دست یافته اند.
بر این اساس، تحقیقات جدید دانشمندان آمریکایی نشان 
حتی  و  قطبی  دو  اختالل  فعالی،  بیش  اختالل  می دهد 
شکری  میزان  با  مستقیمی  ارتباط  پرخاشگرانه  رفتار های 
می تواند  یافته ها  این  می کنند.  مصرف  افراد  که  دارد 

تغییراتی بنیادین در درمان این بیماری ها محسوب شود.
محققان دانشگاه کلرادوی آمریکا اعالم کردند مصرف باالی 
اسید  اوریک  و  ها(  میوه  شهد  و  شکر  )ترکیب  فروکتوز 
باالی خون )که حاصل شکستن مولکول های شکر در بدن 
هستند( خطر ابتال به اختالالت رفتاری مانند بیش فعالی و 
پرخاشگری را افزایش می دهد. محققان پی بردند فروکتوز 
با کاهش انرژی در سلول ها باعث ایجاد پاسخ نیاز به غذا 

همانند زمانی که فرد گرسنه است می شود.
افزایش خطر  باعث  می تواند خود  آنی  و  پاسخ سریع  این 
تصمیم گیری سریع و پرخاشگری در فرد برای یافتن غذا 

این است که بدن شما بعد از بیدار شدن وارد 
مرحلۀ جدیدی از خواب می شود و نتیجۀ آن 
واضح است که پس از چندین بار بیدار شدن 
و خوابیدن، احساس خستگی بیشتری خواهید 
کرد. پس، تلفن همراه را از تخت خواب دورتر 
ساعت  زنگ  کنید  سعی  بنابراین،  بگذارید، 
از  بلکه  نکنید،  تنظیم  همراه  تلفن  روی  را 
امروزه  استفاده کنید.  این منظور  برای  ساعت 
قیمت  با  خوب،  خیلی  دیجیتالی  ساعت های 

ارزان پیدا می شوند. 
مرتب نکردن تختخواب

عادت«  »قدرت  کتاب  نویسندۀ  دوگ،  چارلز 
بیدار  صبح  می گوید،   )The Power of Habit(
شدن از خواب و مرتب کردن تختخواب، عادتی 
است که شما را برای بقیه کارهای روزمره تان 
آماده می کند و برای انجام کارها انرژی و قدرت 

به دست خواهید آورد. 
حمام گرفتن با آب گرم

دوست  مردم  بنابراین  است،  راه  در  زمستان 

مصرف  شود.  ماندن  زنده  برای  حیاتی  پاسخی  عنوان  به 
وقوع  فعالی،  بیش  به  منجر  می تواند  شکر  اندازه  از  بیش 

اختالل دو قطبی و پرخاشگری در افراد شود.
یکی از محققان در این رابطه می گویند: اگرچه مصرف کم 
اما در یک قرن  فروکتوز می تواند برای انسان مفید باشد، 
اخیر مصرف شکر سر به فلک کشیده است و هم اینک بخش 
انسان ها را به خود اختصاص  از رژیم غذایی  قابل توجهی 
داده است. با این حال، نباید رفتار های پرخاشگرانه را تنها 
به مصرف شکر خالصه کرد، اما این موضوع یکی از عوامل 

دخیل در رفتار های عصبی انسان هاست.
باالی  مصرف  به  نسبت  بارها  نیز  گذشته  در  دانشمندان 
شکر هشدار داده بودند. شکر عالوه بر داشتن کالری باال، 
می تواند به سرعت باعث افزایش قند خون شود و در نتیجه 

فشار خون فرد را باال ببرد.
در  افراد  می کنند  توصیه  تغذیه  متخصصان  وجود،  این  با 
مصرف هر ماده غذایی اعتدال و میانه روی را رعایت کنند.

به  ابتال  با  شکر  از  سرشار  غذایی  رژیم  مصرف  همچنین 
دانشمندان  دارد.  مستقیم  ارتباط  افراد  در  افسردگی 
است  مضر  دندان  و  دهان  سالمت  برای  شکر  می گویند 
منجر  می تواند  غذایی  ماده  این  زیاد  مصرف  همچنین 

کارشناسان  اما  کنند،  حمام  گرم  آب  با  دارند 
برای  عالی  روشی  گرم  آب  دوش  می گویند، 
رفع خستگی هنگام عصر است؛ اما هنگام صبح 
از حد  باعث آرامش و تنبلی بیش  حمام گرم 
کار،  دفتر  در  چه  انسان  نتیجه  در  و  می شود 
مدرسه و یا دانشگاه از اتخاذ تصمیم های مهم 
که نیاز به چابکی و تیزِی هوش و دماغ دارد، 

باز می ماند. 
به محض بلند شدن از خواب نوشیدن قهوه و چای

صبح ها، بدن هورمونی به نام کورتیزول ترشح 
انرژی  و  نشاط  بدن  به  هورمون  این  می کند. 
می دهد اما چای تیره و قهوه که حاوی مقادیر 
در  اختالل  ایجاد  باعث  است،  کافئین  زیادی 
اگر  حتی  بنابراین  می شوند.  کورتیزول  تولید 
ساعت  از  پس  دارید،  قهوه  نوشیدن  به  عادت 
را  شما  کورتیزول  بنوشید.  را  آن  صبح   ۹:۳0

به طور طبیعی بشاش و باهوش نگه می دارد.
آماده شدن در تاریکی

در بدن شما سیستمی وجود دارد که در حالت 
شما  است.  کم نور  تاریکی  در  و  فعال  روشنی 
وقتی صبح از خواب بیدار می شوید و زیر نور 
می خورید،  صبحانه  و  می شوید  آماده  شدید 

به  ابتال  انسولین،  به  بدن  مقاومت  چرب،  کبد  بیماری  به 
سرطان، افزایش چاقی، اعتیاد ذهنی و بیماری های قلبی و 

عروقی در انسان ها شود.
شکر  مولکول های  است  داده  نشان  تحقیقات  همچنین 
آن  پذیری  انعطاف  پوست،  کالژن  به  اتصال  با  می توانند 

را کاهش دهند.
این بدان معناست که پوست افراد دچار افتادگی، چین و 
زنانی  رو،  از همین  و خط های عمیق خواهد شد.  چروک 
که به زیبایی و شفافیت پوست خود اهمیت می دهند بهتر 
را  خود  غذایی  رژیم  در  شکر  مصرف  ممکن  حد  تا  است 

کاهش دهند.

و  می شود  فعال  کاماًل  بدن  بیداری  سیستم 
را  کار، خود  دفتر  یا  دانشگاه  در  فعالیت  برای 
از نظر روحی و جسمی چابک و آماده احساس 

می کنید. 
اما اگر بعد از برخاستن از خواب، مدت طوالنی 
بدن  بمانید،  نیمه روشنایی  و  نیمه تاریکی  در 
شما به تصور این که شاید هنوز خورشید طلوع 
از حالت سستی و کاهلی خواب  نکرده است  

خارج نمی شود. 
خرد شدن اعصاب برای انتخاب لباس و کفش

برخی از متخصصان می گویند که ارادۀ انسان 
شب ها  است  بهتر  بنابراین  است،  محدود 
نباشید  مجبور  تا  کنید  انتخاب  را  لباس تان 
صبح ها ذهن خود را درگیر کنید و در طول 
روز توانایی تصمیم گیری خود را تحت تأثیر 

قرار دهید. 

پروتئین  گرم   ۱۲ دارای  سیاه  لوبیا  فنجان 
ماده  این  همچنین،  است.  فیبر  گرم   ۹ و 
اعضای  از  یکی  فوالت،  از  سرشار  غذایی 
را  عضالنی  رشد  که   B ویتامین  خانواده 
تاندون ها  است که  تحریک می کند، و مس 
مطالعه ای  این،  بر  افزون  تقویت می کند.  را 
در اسپانیا نشان داد که مصرف چهار وعده 
در هفته لوبیاها یا حبوبات به تسریع کاهش 

وزن کمک می کند.
حبوبات

همگی  لوبیاها  و  نخود،  سبز،  نخود  عدس، 
کاهش چربی شکم  برای  عناصری جادویی 
انجمن  توسط  که  مطالعه  یک  در  هستند. 
که  شد  مشخص  شد،  انجام  آمریکا  دیابت 
نسبت  حبوبات  از  سرشار  غذایی  رژیم  یک 
غذایی  مواد  این  حاوی  که  غذایی  رژیم  به 
نبود، عملکرد بهتری در کاهش وزن داشت. 
از  سرشار  غذایی  رژیم  یک  که  افرادی 
در  بهبود  بودند،  کرده  مصرف  را  حبوبات 
خون  فشار  و   )LDL( بد  کلسترول  سطوح 

سیستولیک خود را نیز تجربه کردند.
کینوا

توجهی  قابل  پروتئین  محتوای  از  کینوا 

ارتباط عجیب و باورنکردنی مصرف شکر با عصبانیت / بال های وحشتناکی که این ماده شیرین بر سرتان می آورد

 کارهایی که نباید اول صبح انجام داد

براي داشتن شکمی صاف، این کربوهیدراتها را بخورید شواهدی از مشکالت حافظه 
پس از ابتال به کووید ۱۹

مورد  در  روسی  اعصاب  و  مغز  متخصصان 
از اختالل حافظه  بیمارانی که  افزایش تعداد 
رنج  کرونا  ویروس  به  ابتال  از  پس  تمرکز  و 

می برند سخن گفتند.
درمانگر  و  جراح  لیادوف،  کنستانتین 
چنین  شمار  که  کرد  تأکید  توانبخشی 

مراجعاتی در پاییز افزایش یافته است.
اوگنی سردکین، رئیس بخش مغز  همچنین 
و اعصاب بیمارستان بالینی مرکزی بیان کرد: 
و  زمان  در  گیری  جهت  مشکالت  به  »آنچه 
مکان همچنین اختالل عملکرد های شناختی، 

مربوط می شود؛ متأسفانه رایج است.«
متخصصان مغز و اعصاب استرس و ترس را از 
جمله دالیل احتمالی چنین عواقبی می دانند.

همچنین الکساندر کوماروف، پزشک در مرکز 
توانبخشی Doverie، گفت: نکته دوم، سمیت 
حسی،  عملکرد های  حرکات،  نقض  عصبی، 
مغز  تلفیقی  عملکرد های  و  عاطفی  وضعیت 
است. تأکید شده است که اختالل در عملکرد 
ابتال به ویروس کرونا دیده  ریه که در موارد 
می شود،  می تواند منجر به آسیب رسانی به 
شده  ضعیف  ریه های  شود.  عصبی  سیستم 
و  خود  عملکرد  کامل  انجام  به  قادر  بیمار 

تأمین اکسیژن برای مغز نیستند.
مغز  جراحی  و  اعصاب  و  مغز  گروه  دانشیار 
کازان  دولتی  پزشکی  دانشگاه  در  اعصاب  و 
این  عواقب  با  مقابله  برای  می کند  توصیه 
بیماری، با مصرف دارو هایی با محتوای باالی 
از  روی،  و  منیزیم   ،B گروه  ویتامین های 

استرس اجتناب کنید.

عالئم سطح باالی
کلسترول خون 

کلسترول باال یکی از رایج ترین مواردی است 
می شود.  دیده  انسان ها  میان  در  امروزه  که 
از  و  است  چربی  نوعی  واقع  در  کلسترول 
می شود.  محسوب  سلول  غشای  مهم  مواد 
تخم  مغز،  جگر،  گوشت،  حاوی  غذایی  رژیم 
مرغ و لبنیات یکی از منابع حاوی کلسترول 
است. با این حال، سطح باالی کلسترول خون 
می تواند سالمت بدن افراد را به خطر بیاندازد.

تحقیقات متعدد نشان داده است سطح باالی 
کلسترول خون می تواند منجر به حمله قلبی 
تعادل  ایجاد  این رو،  از  و سکته مغزی شود. 
حفظ  برای  خون  کلسترول  سطح  کاهش  و 
سالمتی بدن ضروری است. اصلی ترین روش 
خون  آزمایش  باال  کلسترول  تشخیص  برای 
است. با این حال، راهکار های ساده تری نیز 

برای تشخیص کلسترول باال وجود دارد.
رایج ترین  می گویند  انگلیسی  متخصصان 
شامل  خون  کلسترول  باالی  سطح  عالئم 

موارد ذیل است:
۱- ورم گلو و درد قفسه سینه

۲- حالت تهوع
۳- خستگی مفرط

4- تنگی نفس
۵- بی حسی یا سردی اندام های فرد

۶- درد در گردن، فک و باالی شکم یا پشت
می تواند  فرد  در  شده  ذکر  عالئم  مشاهده 
نخستین عالمت داشتن سطح کلسترول باال 
برای  ساده ای  روش های  حال،  این  با  باشد. 
برای  دارد.  وجود  خون  بد  کلسترول  کاهش 
دلیل  به  )سالمون(  آزاد  ماهی  مصرف  مثال، 
امگا ۳ می تواند منجر  اسید چرب  بودن  دارا 
به کاهش کلسترول بد و نیز فشار خون شود.

افراد  می کنند  پیشنهاد  تغذیه  متخصصان 
ماهی های  مصرف  هفته  در  بار  دو  حداقل 
غذایی خود  رژیم  در  را   ۳ امگا  حاوی  چرب 

قرار دهند.
امریکا  عروقی  و  قلبی  بیماری های  انجمن 
در  حداقل  سال   ۲0 باالی  افراد  می گوید: 
انجام  به  باید  سال  شش  تا  چهار  دوره  هر 
خون  کلسترول  سطح  به  مربوط  آزمایشات 

اقدام کنند.
با این حال، اگر سابقه خانوادگی کلسترول باال 
باید به صورت مداوم سطح کلسترول  دارید، 

خون خود را مورد سنجش قرار دهید.

کشف یک واکسن موثر 
برای درمان همزمان

 3 سرطان مرگبار
در  شدند  موفق  انگلیسی  دانشمندان 
که  یابند  دست  واکسنی  به  خود  آزمایشات 

می تواند ۳ سرطان مرگبار را درمان کند.
به  می تواند  واکسن  این  اساس،  این  بر 
نابودی  و  کشف  برای  بدن  ایمنی  سیستم 
واکسن  این  کند.  کمک  سرطانی  سلول های 
با شناسایی ژن ِکی آر  ای اس )KRAS( که 
ها،  ریه  در  سلولی  به جهش  منجر  می تواند 
این ۳  ایجاد سرطان در  پانکراس و  روده، و 
نوع   ۳ برای هر  اندام شود، می تواند درمانی 

سرطان باشد.
مقامات بهداشتی انگلیس اعالم کرده اند این 
۳ سرطان در مجموع ساالنه بیش از ۶0 هزار 
نفر را در این کشور به کام مرگ می کشانند. 
نوید  می تواند  واکسن  این  کشف  رو،  این  از 
این  در  کشنده  سرطان  چند  درمان  بخش 

کشور باشد.
موسسه  محققان  از  یکی  امبرل،  ریچل 
فرانسیس کریک لندن در این باره می گوید: 
و  نقصان  دچار   KRAS ژن  که  صورتی  در 
که  می شود  منجر  امر  این  شود،  مشکل 
شروع  هدف  بی  صورت  به  بدن  سلول های 
شده  تکثیر  سلول های  این  کنند.  تکثیر  به 
و  می شوند  تبدیل  سرطان  به  نهایت  در 

می توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند.
که  است  داده  نشان  ما  به  تجربه  افزود:  او 
تکثیر  روند  می تواند  بدن  ایمنی  سیستم 
سلول های سرطانی را ُکند کند. این واکسن 
علیه  ایمنی  پاسخ  ایجاد  به  منجر  می تواند 
آن  دنبال  به  ما  و  شود  ژنتیکی  جهش  این 
هستیم که عالوه بر کشف یک واکسن موثر 
ایجاد مصونیت  باعث  این سه سرطان،  برای 
بدن در مقابل سرطان در بلند مدت نماییم.

بتواند  واکسن  این  امیدوارند  دانشمندان 
از  مانع  مدت  بلند  در  پیشگیرانه  صورت  به 
رشد سلول های سرطانی در افراد شود. نتایج 
تحقیقات بر روی موش ها نشان می دهد این 
واکسن باعث ایجاد پاسخ ایمنی موثر و قوی 
به سلول های سرطانی شده و عوارض جانبی 

بسیار کمی دارد.
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صف

سرویس سالمت همگانی انگلیس به منظور مقابله با همه 
نرم  توسعه یک  در حال  این کشور،  در  کووید ۱۹  گیری 
افراد  رهگیری  نیز  و  مردم  آموزش  جهت  کاربردی  افزار 

بیمار است.
این نرم افزار که پیش تر چهار به روز رسانی از آن منتشر 

جمع آوری  به  موفق  بنیان  دانش  شرکت  یک 
گازهای مشعل میدان پارسی با هدف جلوگیری 
 ۷/۵ حداکثر  و   ۳ حداقل  روزانه  سوزاندن  از 

نوعی  از  بین المللی  تحقیقات  گروه  یک 
نانوحسگر برای رصد آلودگی خاک و گیاهان 
از  پیش  است.  کرده  استفاده  آرسنیک  از 
استفاده  کار  این  برای  طیف سنجی  از  این 
بود.پژوهشگرانی  زمان بر  بسیار  که  می شد 
 ،)MIT( ماساچوست  فناوری  موسسه  از 
فناوری های انقالبی و پایدار برای کشاورزی 
تحقیقاتی  گروه  یک  و   ،)DiSTAP( دقیق 
بین رشته ای در اتحادیه تحقیقات و فناوری 
کار  به  را  گیاهی  نانوبیونیک  نوری  حسگر 
گرفتند تا بتوانند سطح فلزات سنگین بسیار 
در  را  زیرزمینی  محیط  در  آرسنیک  سمی 
زمان واقعی تشخیص داده و روی آن نظارت 
داشته باشند.این فناوری مزایای قابل توجهی 
اندازه  برای  متداول  روش های  به  نسبت 
و  می کند  فراهم  محیط  در  آرسنیک  گیری 
کاربردهای  و  محیط زیست  در  نظارت  برای 
مواد  ایمنی  از  حفاظت  به منظور  کشاورزی 
غذایی مهم خواهد بود. آرسنیک در بسیاری 
برنج،  مانند  رایج  کشاورزی  محصوالت  از 
آلودگی  موجب  چای  برگ  و  سبزیجات 
قالب  می شود.این راهبرد جدید محققان در 
نانوبیونیک  حسگرهای  عنوان  با  مقاله ای 
مجله  در  آرسنیک  تشخیص  برای  گیاهی 

بیماری های قلبی عروقی مانند حمله قلبی، 
دیابت، نقص های مادرزادی، ضایعات پوستی 
شدید و سرطان های متعدد از جمله پوست، 
سطح  کند.افزایش  ایجاد  را  ریه  و  مثانه 
فعالیت های  نتیجه  در  خاک  در  آرسنیک 
انسانی مانند استخراج و ذوب منجر به آسیب 
به گیاهان شده، مانع رشد و در نتیجه تلفات 
محصوالت  می شود.  محصول  مالحظه  قابل 
خاک  از  را  آرسنیک  می توانند  نیز  غذایی 
جذب کنند و منجر به آلودگی مواد غذایی و 

محصوالت مصرفی توسط انسان شوند.
بر اساس اعالم ستاد نانو، این نانوحسگرهای 

 SMART DiSTAP توسط  که  جدید  نوری 
]هوشمند دقیق[ تولید شده، درصورت حضور 
آرسنیک تغییراتی در شدت فلورسانس خود 
نشان می دهند. این حسگرها که در بافت های 
اثرات  هیچگونه  و  شده اند  جاسازی  گیاهان 
روشی  واقع،  در  و  ندارند  گیاه  روی  مخربی 
داخلی  پویایی  بر  نظارت  برای  غیرتهاجمی 
خاک  از  گیاهان  توسط  که  است  آرسنیک 
برای  فناوری  این  از  تیم  گرفته می شود.این 
و  اسفناج   و  برنج  در  آرسنیک  شناسایی 
گونه ای از سرخس استفاده کرده است. پیش 
اندازه گیری سطح  این، روش های معمول  از 
آرسنیک شامل نمونه برداری منظم از مزرع، 
بافت گیاهان و تجزیه و تحلیل با استفاده از 
طیف سنجی جرمی بود. این روش ها وقت گیر 
که  است  شیمیایی  عنصر  هستند.آرِسنیک 
و  مشخص   As عالمت  با  تناوبی  جدول  در 
دارای عدد اتمی ۳۳ است. آرسنیک شبه فلز 
زرد،  شکل  سه  به  که  است  معروفی  سمی 
سیاه و خاکستری یافت می شود. آرسنیک و 
ترکیبات آن به عنوان آفت کش بکار می روند: 

علف کش، حشره کش و آلیاژهای مختلف.

شده به زودی به منظور پوشش تمامی افرادی که در خانه 
می توانند  افراد  یافت.  خواهد  توسعه  اند،  شده  قرنطینه 
افزار تطبیق داده و در  نرم  این  با  را  شرایط عمومی خود 
برای  الزم  هشدار  افزار  نرم  این  بودن،  خطر  در  صورت 

قرنطینه خانگی را به افراد می دهد.
همچنین این نرم افزار اقدام به آموزش عمومی افراد کرده 
و به آن ها درباره باید ها و نباید های دوران همه گیری کرونا 

اطالع رسانی می کند.
بیشتری  افراد  امیدوارند  ولز  و  انگلیس  بهداشتی  مقامات 
این نرم افزار را نصب کنند. پیش بینی می شود با آغاز فصل 
زمستان و نیز فرا رسیدن کریسمس و گسترش تجمعات و 
دید و بازدید بیشتر، شمار مبتالیان و قربانیان کووید ۱۹ 

در انگلیس شاهد جهش باشد.
اعالم  مثبت  کرونایشان  تست  که  افرادی  از  افزار  نرم  این 
شده است و یا عالئم کووید ۱۹ را دارند می خواهد برای ۱4 

بانک ها هستند که  برنامه های جعلی، موبایل  این  از  یکی 
کاربران  حساب  از  غیرمجاز  برداشت  به  منجر  می توانند 

شوند.
هکرها  توسط  می تواند  خاص  اهداف  با  اپلیکیشن هایی 
نام های  با  اجتماعی  شبکه های  در  و  شود  طراحی 
که  شود  گذاشته  اشتراک  به  اغواکننده  و  تحریک آمیز 
حاوی یک بدافزار باشند و با باز کردن آنها امکان افشای 
وجود  نرم افزارهایی  همچنین  دارد.  وجود  شما  اطالعات 
دارند که قابلیت دسترسی به نرم افزار و سخت افزار گوشی 
امکان  و  دوربین  تلفن،  دفترچه  پیامک،  صندوق  مثل 

ذخیره صدا را به هکر می دهند.
در  فتا  پلیس  به  رسیده  گزارش های  بررسی  همچنین 
زمینه برداشت غیرمجاز از حساب، نشان دهنده آن است 
که افراد بدون لحاظ کردن نکات ایمنی، اقدام به نصب و 
استفاده از برنامه موبایل بانک جعلی کرده بودند. اشتباهی 
که مالباختگان در این مورد انجام داده بودند این بود که 

از  ممانعت  و  گازها  مکعب  فوت  میلیون 
آلودگی های زیست محیطی در منطقه عملیاتی 

نفت و گاز آغاجاری شده است.

روز در خانه بمانند و خود را قرنطینه کنند.
از  کار  توانایی  آنکه  دلیل  به  درآمد  افراد کم  این حال،  با 
منزل را ندارند، می توانند از طریق این نرم افزار درخواست 
کمک مالی کنند. به دلیل ثبت اطالعات افراد توسط این 
نرم افزار و صحت سنجی، مقامات با درخواست کمک مالی 
آن ها موافقت خواهند کرد. به این افراد برای قرنطینه در 

خانه ۵00 پوند پول نقد پرداخت می شود.
هفته گذشته حزب کارگر از دولت خواست موضوع حمایت 
مقامات  دهد.  قرار  خود  برنامه  در  را  افراد  این  از  مالی 
بهداشتی انگلیس امیدوارند با بهره گیری از این نرم افزار 
بتوانند همه گیری کرونا را کنترل کنند. هم اینک انگلیس 
یکی از بدترین آمار های مربوط به همه گیری کووید ۱۹ را 
در جهان دارد. شمار مبتالیان به کرونا در این کشور از مرز 
یک میلیون و ۶00 هزار تن عبور کرده است و از این میان، 

۶0 هزار نفر قربانی این ویروس شده اند.

برای نصب برنامه موبایل بانک به نتایج جستجوی گوگل 
اعتماد کرده و برنامه را از سایت های معرفی شده توسط 

گوگل استفاده کرده بودند.
بانکی خود را  برنامه های  بانک های کشور  به همین دلیل 
در  شهروندان  که  داده اند  قرار  خود  رسمی  وب سایت  در 
بانک مورد نظر خود می توانند آن  به موبایل  نیاز  صورت 
بنابراین  بانک مربوطه دریافت و نصب کنند.  از سایت  را 
را  خود  نیاز  مورد  برنامه های  می شود  توصیه  کاربران  به 
شبکه های  و  مجازی  فضای  در  معرفی شده  لینک های  از 
از  فقط  را  خود  برنامه های  و  نکنند  نصب  اجتماعی 
کاربردی  اپلیکیشن های  و  معتبر  نرم افزاری  فروشگاه های 
دانلود  نظر  بانک مورد  از سایت  را هم  بانک  موبایل  مثل 

و نصب کنند.
از  مخرب  نرم افزارهای  و  نامعتبر  برنامه های  نصب  البته 
است.  امکان پذیر  هم  گوگل پلی  مانند  فروشگاه هایی 
امنیتی  نرم افزارهای  جعل  این،  از  پیش  که  همان طور 

این شرکت  سید عزت اهلل حجازی مدیرعامل 
گفت: در این پروژه گازهای کم فشار میدان 
تولیدی،  چاه های  فشار  افت  با  که  پارسی 
فشار  تقویت  ایستگاه  در  جمع آوری  امکان 
تا   ۱۵ محدوده  در  فشار  با  ندارد،  را  موجود 
تامکار گاز  به تاسیسات تقویت فشار  پام   ۵0
با فشار  از فشارافزایی  تحویل می شود و پس 
ملی  شرکت  تاسیسات  به  دوباره  پام   ۱۲0
گاز  و  گاز  کارخانه  در  تا  می گردد  بر  نفت 
کرنج  میدان  به  و  گیری  مایع  مایع-۱۵00 

تزریق شود.
طرح  نخستین  طرح  این  شد:  مدعی  وی 
جمع آوری گازهای مشعل است که با حضور 
رسیده  ثمر  به  خصوصی  بخش  مشارکت  و 
عنوان  به  ما  شرکت  گفت:  است.حجازی 
تقویت  با احداث یک واحد  این طرح  مجری 
 ۷/۵ حدود  ظرفیت  با  گاز  فشار  افزایش  و 
کم فشار  گازهای  روز،  در  فوت مکعب  میلیون 
از  و  جمع آوری  را  کالستر  پارسی  واحد 

شده  منجر  بدافزار،  نویسندگان  توسط  در  گوگل پلی 
مخرب  برنامه های  این  به  را  خود  اطالعات  کاربران  بود 
بدهند. هرچند گوگل برنامه های مخرب را به محض اینکه 
حذف  دادند،  هشدار  زمینه  این  در  امنیتی  کارشناسان 
تلفن  دستگاه های  کاربران  است  الزم  حال،  این  با  کرد. 
اجازه  مراقب  کنند،  حفظ  نرم افزار  آخرین  با  را  همراه 
دسترسی بیش از حد برنامه ها باشند و نرم افزار امنیتی را 

روی دستگاه  خود نصب کنند.
توصیه  بانک ها  موبایل  در  امنیت  حفظ  برای  همچنین 
یکسان  رمز  از  مختلف  کاربری  برای حساب های  می شود 
امنیت  سطح  بردن  باال  برای  و  نکرده  استفاده  مشابه   و 
معتبر  و  قوی  رمز  مدیریت  برنامه های  از  خود،  رمزهای 
از  یکی  نیز  دومرحله ای  هویت  احراز  کنید.  استفاده 
شبکه های  و  سرویس ها  که  است  جدیدی  راهکارهای 
کاربران  تا  افزوده اند  خود  پلتفرم  به  مختلف  اجتماعی 
اطالعات  و  کاربری  حساب  سایبری  امنیت  بتوانند 

خصوصی خود را ارتقا دهند.
ایسنا

آنها جلوگیری می کند. سوزانده شدن 
فناوری  و  علمی  معاونت  اعالم  اساس  بر 
دانش بنیان،  شرکت  این  جمهوری،  ریاست 
میدان  مشعل  گازهای  جمع آوری  پروژه 
سوزاندن  از  جلوگیری  هدف  با  پارسی 
آلودگی های  از  ممانعت  و  مشعل  گازهای 
و  نفت  عملیاتی  منطقه  در  زیست محیطی 
بنیاد  جایزه  دریافت  به  موفق  آغاجاری،  گاز 

»Energy Globe« شده است.
طراحی،  در  فعال  بنیان  دانش  شرکت  این 
ساخت، نصب و راه اندازی بیش از ۳۵0 جایگاه 
سوختگیری CNG  در کشور است و صاحب 
مانیتورینگ  راه اندازی مرکز  تجربه در زمینه 
گاز،  سوختگیری  جایگاه های  کنترل  و 
راه اندازی ایستگاه جمع آوری گازهای مشعل 
)فلر( و بازگرداندن آن به چرخه تولید است.

مناطق  به  گازرسانی  حجازی  گفته  به 
لوله  خط  روش  به  صعب العبور  و  کوهستانی 
مجازی )VPL ( برای اولین بار در ایران و 

توسعه استفاده از CNG به عنوان سوخت 
جمله  از  نقلیه،  وسایل  برای  جایگزین 

دستاوردهای این شرکت است.
گازهای  سوزاندن  پدیده  َمشَعل سوزی 
گاز  و  نفت  استخراج  مکان های  در  اضافه 
یا  گازی  مشعل  به وسیله  کار  است.این 
gas flare( که به آن دودکش  فلر گازی )
می گویند  نیز   )flare stack ( مشعلی 
وسیله  یک  گازی  مشعل  می شود.  انجام 
کارخانجات  در  که  است  گاز  سوزاندن 
استفاده  نفت  پاالیشگاه  مانند  صنعتی 

می شود.
امتدادیافته ای  عمودی  لوله  گازی  مشعل 
قسمت های  از  یکی  عنوان  به  که  است 
پاالیشگاه ها،  نفت،  چاه های  در  ضروری 
شیمیایی  مواد  کارخانه  و  پتروشیمی ها 
قابل  زائد،  مایعات  و  گازها  برای سوختن 

اشتعال و غیره به کار می رود.

Advanced Materials به چاپ رسیده است.
در  غیرتهاجمی  گیاهی  نانوبیونیک  حسگر 
میزان  تا  می شود  داده  قرار  گیاه  برگ های 
آرسنیک در گیاهان را اندازه گیری کند. این 
فناوری، امکان نظارت بر جذب آرسنیک در 
و  می کند.آرسنیک  فراهم  را  زنده  گیاهان 
و  انسان  برای  جدی  تهدیدی  آن  ترکیبات 
مدت  گرفتن طوالنی  قرار  است.  اکوسیستم 
در معرض آرسنیک در انسان می تواند طیف 
جمله  از  سالمتی  مخرب  اثرات  از  وسیعی 

خالقیت انگلیس در تولید نرم افزار مبارزه با کرونا

مراقب موبایل بانک های  جعلی باشید

یک دانش بنیان موفق به جلوگیری از سوزاندن گازهای مشعل میدان پارسی شد

به کارگیری نانوحسگر در رصد آلودگی آرسنیک خاک و گیاهان

استخراج مواد معدنی
 از ُکره ماه، ممکن می شود

ناسا خبری  در ماه دسامبر در سایت رسمی 
دال بر پیروزی 4 شرکت برای استخراج مواد 

معدنی در قمر زمین منتشر شد.
ژاپنی  شرکت  از  عبارتند  شرکت   4 این 
Ispace )توکیو( و شعبه آن در لوکزامبورگ 
و   Lunar Outpost آمریکایی  شرکت های  و 
شرکت  از  غیر  به   .Masten Space System
خود  فضایی  مأموریت  است  قرار  که  ژاپنی 
کند،  آغاز   ۲0۲۲ سال  در  زمین  قمر  در  را 
استخراج  برای  بعد  یکسال  دیگر  شرکت های 
مواد معدنی ماه مأموریت خود را آغاز خواهند 

کرد.
شرکت   4 و  ناسا  بین  قرارداد ها  کل  قیمت 
فقط ۲۵00 دالر خواهد بود. ناسا باید ۵000 
دالر به هریک از کمپانی های توکیو و شعبه 
بپردازد. ۱۵000  لوکزامبورگی شرکت ژاپنی 
شرکت  و   Masten Space Systems به  دالر 
دریافت  دالر  یک  فقط  پست«  آوت  »لونار 
تاریخ  ارزان ترین قرارداد در  این  خواهد کرد. 

قرارداد های استخراج سطح قمر زمین است.
چانگ  تنی   ۸/۲ فضاپیمای  پیش،  چندی 
ای-۵ از ونچانگ در جنوب چین پرتاب شد. 
آتشفشانی »ُمنز  چانگ-۵ در محوطه مرتفع 
رومکر« در »اقیانوس توفان ها« روی نزدیک 

ماه فرود آمد.
کیلوگرم   400 نزدیک  مجموع  در  کنون  تا 
انسانی  ماموریت های  توسط  خاک  و  سنگ 
آپولو ناسا و برنامه لونا اتحاد جماهیر شوروی 

از ماه به زمین برگردانده شده است.

کاله هوشمندی که از 
تشنج مغزی بعد از جراحی 

جلوگیری می کند

محافظ  کاله  نوعی  استرالیایی  پژوهشگران 
که  کرده اند  تولید  مصنوعی  بر هوش  مبتنی 
با بررسی شرایط مغز و عملکرد شبکه عصبی 
آن از وقوع تشنج مغزی در افرادی جلوگیری 
می کند که جراحی هایی را برای کاهش فشار 

بر مغز انجام می دهند.
این کاله مبتنی بر هوش مصنوعی داده های 
خود برای تشخیص تشنج مغزی را با استفاده 
جمع آوری  مشابه  جراحی های  اطالعات  از 
تشنج  هرگونه  شناسایی  صورت  در  و  کرده 
درمانی هشدار  کار  به  و  فعال شده  بالفاصله 
شده  جمع آوری  داده های  کاله  این  می دهد. 
و  پزشکان  برای  سیم  بی  طور  به  را  مغز  از 

پرستاران ارسال می کند.
درمان  برای  که  نفری  هر سه  از  استرالیا  در 
بر مغز تحت عمل  از حد  مشکل فشار بیش 
مشکل  با  نفر  یک  می گیرند،  قرار  جراحی 
و  می شود  مواجه  عمل  از  بعد  مغزی  تشنج 
به  تا حد زیادی  این سیستم جدید می تواند 
شناسایی سریع این مشکل کمک کند. تا به 
حال هیچ روش دقیق و سریع برای تشخیص 

این مشکل وجود نداشته است.

ارائه
 بسته ویژه صادراتی
 به شرکت  های خالق

دانش بنیان  شرکت های  مرکز  سامانه 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
برای  آموزشی  ویژه  بسته  )بیزسرویس( 
شرکت های خالق صادراتی ارائه کرده است.

تولید  خاصی  محصوالت  خالق  شرکت های 
می کنند که صادرات آنها نیز نیازمند تبحر و 

تخصص خاصی است.
مدیران شرکت های خالق صادراتی می توانند 
مشاوره  از  آموزشی  دوره های  این  در 

صادرکنندگان خبره استفاده کنند.
اعزام هیات های تجاری

ارتباطات بین المللی یکی از الزمات اولیه در 
فرآیند بین المللی شدن شرکت ها و صادرات 
محصوالت و خدمات می باشد. بر این اساس، 
و  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد 
شرکت های  نیز  خالق،  و  نرم  صنایع  توسعه 
به  دانش بنیان  را در کنار شرکت های  خالق 
است.  کرده  اعزام  صادراتی  مقاصد  برخی 
بازار  توسعه  هدف  با  عموماً  سفرها،  این 
صورت  خالق،  محصوالت  تجاری سازی  و 
گیاهان  تخصصی  هیات  اعزام  می گیرد. 
دارویی و معطر به کشورهای فرانسه و ترکیه 

نیز در این راستا برنامه ریزی شد.
توسعه بازار بین المللی

و  بین المللی  بازاریابی  روش های  با  آشنایی 
ایجاد زیرساخت های الزم در بخش صادرات، 
از مهمترین نیازها برای ورود به بازار جهانی 
محصوالت خالق محسوب می شود. بر همین 
کارگزاران  و  مشاوران  از  شبکه ای  اساس 
مجرب در این حوزه  سعی کرده اند تا بخشی 
از نیازهای شرکت های خالق صادراتی را رفع 

کنند.
تبلیغات و اطالع رسانی

فضای کسب و کار در دنیای امروز به شدت 
تغییر یافته است و تبلیغات به عنوان بازوی 
اصلی فروش و توسعه  بازار شناخته می شود. 
در راستای معرفی توانمندی های شرکت های 
بازاریابی  و  بازار  توسعه  از  حمایت  و  خالق 
محصوالت آنها، بخشی از هزینه های طراحی 
و  سایت  مانند  تبلیغاتی  ابزارهای  تهیه  و 
کاتالوگ به زبان خارجی، به صورت حمایت 

بالعوض به شرکت ها تعلق می گیرد.
فناوری  و  علمی  معاونت  اعالم   اساس  بر 
مستقل  حضور  همچنین  جمهوری،  ریاست 
در نمایشگاه، مالکیت معنوی )اختراع و نشان 
تجاری(، کمک هزینه پذیرش هیات تجاری، 
پیشخوان مشاوره صادرات و واردات، ارزیابی 
و  مالی  تامین   ،)ERA( صادرات  آمادگی 
در  حضور  بازار،  تحقیقات  تجاری،  طرح 
پاویون ملی ایران در نمایشگاه های خارجی، 
محصول،  نمونه  ارسال  و  دائمی  نمایشگاه 
کشورهای  با  تجارت  مشاوره  پیشخوان 
از  بین المللی،  حقوقی  خدمات  و  منتخب 
جمله دیگر خدماتی هستند که شرکت های 
صادراتی خالق دریافت می کنند تا بازارهای 

صادراتی خود را ایجاد و توسعه دهند.
اطالعات  کسب  برای  عالقه مند  شرکت های 
برنامه  به  می توانند  حوزه  این  در  بیشتر 
توسعه زیست بوم شرکت های خالق  مراجعه 

کنند.

صدور  برای  ایران،  اطالعات  فناوری  سازمان 
گرایش  دارای  های  شرکت  به  فعالیت  پروانه 

»مسابقات کشف نقص امنیتی« فراخوان داد.
سازمان  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
استفاده  راستای  در  ایران،  اطالعات  فناوری 
فضای  امنیت  متخصصان  ظرفیت  از  بهینه 
آسیب  کشف  برای  اطالعات  تبادل  و  تولید 
پذیری و ارتقاء سطح امنیت سازمان ها، شرکتها 
نقص  کشف  »مسابقات  خدمت  ها،  دستگاه  و 

امنیتی« تعریف شده است.
به  امنیتی«  نقص  کشف  »مسابقات  خدمت 
عملیاتی  خدمات  های  گرایش  از  یکی  عنوان 

تعریف  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  امنیت 
شده است.

گرایش  در  فعالیت  پروانه  دریافت  متقاضیان 
تمامی  رعایت  ضمن  توانند  می  مذکور 
شرایط  با  مرتبط  مقررارت  و  دستورالعملها 
خدمات  ساماندهی  نامه  آیین  در  شده  اعالم 
و  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای  امنیت 
همچنین مطابق با شرایط و الزامات مرتبط با 
سامانه جامع  در  از عضویت  این خدمت، پس 

https://  آدرس به  افتا  و محصوالت  خدمات 
فرم  تکمیل  به  نسبت    arzyabi.ito.gov.ir

های مربوطه در گرایش مذکور اقدام کنند.

مجوز فعالیت به شرکت های فعال در »کشف نقص امنیتی« اعطا می شود



امام جواد)ع( فرمودند:
َثالٌث َمن ُکنَّ ِفیِه لَم َینَدم: َترُک الَعَجلة ، َو الَمشِوَرة ، َو التََّوُکُل 

َعَلی اهلِل ِعنَد الَعزِم؛
سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 
۱ - اجتناب از عجله ، 2 - مشورت کردن ، 3 - و توکل بر خدا 

در هنگام تصمیم گیری .

ره کس بکوبیدن ردی اداهم دهد و اصرار ورزد 

عاقبت از آن رد وارد خواهد شد.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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5:126:3411:4716:5917:17بيست و دوم

مردم  ،نماینده  حسین زاده  حسین 
و  گراش  خنج،  الرستان،  شهرستان های 
با حضور  اوز در مجلس شورای اسالمی 
در ۱4 شهر و روستای بخش مرکزی و 
صحرای باغ مسائل و مشکالت آن ها را 

مورد بررسی قرار داد.
وی در نخستین مقصد وارد روستای بائن 
شد. در این بازدید،  مشکل دفع آب های 
سطحی و فاضالب روستا، عدم تخصیص 
پست مخابرات جهت تلفن ثابت، مشکل 
روستا  تاریخی  حمام  بازسازی  اینترنت، 

و... مطرح شد.
در ادامه، نماینده مردم راهی شهر خور شد. 
وی در ابتدا به بازدید از رودخانه کف بس 
و کانال ندا، بلوار امام شافعی، سالن آمفی 
ورودی  زمین)پارک(  تئاتر)کتابخانه(، 
حاج  شادروان  ورزشی  مجموعه  خور، 
ماشااهلل کاروانی و ساختمان آتش نشانی 
مهمترین  جریان  در  سپس  و  پرداخت 
عدم  پیگیری  شامل  شهر  این  مشکالت 
به  قیر  تخصیص  بند،  سیل  دیوار  وجود 
شهرداری جهت آسفالت معابر، اختصاص 
تئاتر  آمفی  سالن  تکمیل  جهت  بودجه 
خلیج  میدان  پل  تعریض  کتابخانه،  و 
بستک(،  سمت  از  خور  فارس)ورودی 
درخواست اختصاص ماشین آتش نشانی 
و تجهیزات به شهرداری و... قرار گرفت.

مقصد بعدی حسین زاده روستای کرمستج 
خدمات  مرکز  از  بازدید  حاشیه  در  بود. 
مردم  کرمستج،  روستایی  جامع سالمت 
نظیر  مشکالتی  روستا،  این  مسئوالن  و 
پیگیری  منازل،  کشی  لوله  مشکل 

پی  در  الرستان،  میالد  گزارش  به 
معاونت  میرزایی،  اخیر  مصاحبه 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  محترم 
در  الرستان  میالد  نشریه  با  الرستان 
مسکن  خصوص  در  آذرماه   ۱۶ تاریخ 
برای  »زمینی  عنوان  با  فرهنگیانن، 
راه  کل  اداره  به  فرهنگیان  مسکن 
نشده  معرفی  الرستان  شهرسازی  و 
است«، روابط عمومی مدیریت آموزش 
و پرورش الرستان جهت اطالع عموم 
جوابیه  عزیز  فرهنگیان  ویژه  به  مردم 
ارسال  نشریه  این  به  و  تنظیم  زیر  ی 

نموده است:
در راستای اجرای مصوبات هیئت محترم 
دولت درخصوص طرح اقدام ملی مسکن 
زمانی  فاصله  در   ) فرهنگیان  مسکن   (
ارسال بخشنامه شماره ۹۹/۸۳0/۷۳ مورخ 
جلسه  آخرین  تا  ماه ۹۹  اردیبهشت   ۸
کمیسیون ماده ۵ طرح تفضیلی شهرهای 
الر ، اوز ، گراش ، المرد ، عالمرودشت  و 
جویم در تاریخ ۷ فروردین ماه ۹۹ که در 
اداره کل راه وشهرسازی الرستان برگزار 
شد ، اهم اقدامات انجام شده به استحضار 
عموم مردم و به ویژه فرهنگیان ارجمند 

میرساند :
شماره  بخشنامه  خصوص  ۱-در 
ماه  اردیبهشت   ۸ مورخ   ۹۹/۸۳0/۷۳

احداث سالن ورزشی، مشکل آب نمکی 
است،  شده  زمین ها  تخریب  سبب  که 
مشکالت مرتع و چرای دام در منطقه و... 

به نماینده خود یادآور شدند.
در ادامه این سفر، وی راهی بخش صحرای باغ 
روستای  از  برنامه،  نخستین  در  و  شد 
بازدید  این  در  کرد.  سرکشی  هرمود 
خواستار  روستا  این  مسئوالن  حضوری، 
تجهیز  پیگیری  اینترنت،  مشکل  رفع 
فضای سبز، پیگیری آسفالت و لبه گذاری 
تعرفه  شدن  کم  جهت  پیگیری  معابر، 

برق منطقه و... شدند.
مسائل  مهمترین  »دیده بان«،  روستای  در 
آب  به  دسترسی  روستا،  این  اهالی 
اعتبار جهت روکش جاده  تامین  پایدار، 
جاده  و  عمادشهر  سمت  به  دیده بان  از 
فرهنگی  سالن  تکمیل  باغ،  صحرای 
خاکی،  سد  احداث  دیده بان،  ورزشی 
تکمیل ادامه دیوارچینی رودخانه فصلی 

ورودی روستا و... بود.
در  حضور  با  همچنین  حسین زاده، 
باغ،  صحرای  بخش  مرکز  عمادشهر 
حاج  روزی  شبانه  خیریه  درمانگاه  از 
با  و  بازدید  عمادشهر  انصاری  عبدالرزاق 
کادر درمان دیدار کرد. تامین آب پایدار 
روکش  تکمیل  پیگیری  سلمان،  سد  از 
باغ،  روستای  به  عمادشهر  آسفالت 
تکمیل راه دسترسی به جاده آبکنه بیرم 
مطالعاتی  طرح  پیگیری  عمادشهر،  به 
تبدیل  و  فداغ  به  هرمود  جاده  تعریض 
آمبوالنس  تامین  اصلی،  به  فرعی  جاده 
اورژانس ۱۱۵ و... از دغدغه های اساسی 

اراضی  و  امالک  با موضوع معرفی   ۹۹
منظور  به  مذکور  طرح  جهت  مازاد 
تسهیل وتسریع تامین مسکن کارکنان 
خدوم این مدیریت که مسبوق به سابقه 
بود و در طرح باز آفرینی ایران اقداماتی 
بافت  حوزه   در  خصوص  این  در  را 
فرسوده شهر قدیم الر مطابق با نقشه 
پیشنهادی راه و شهرسازی و شهرداری 
صورت گرفته بود با هماهنگی ومذاکره 
دو  تامین  منظور  به  حقوقی  دائره  با 
تحت  مازاد  امالک  آبادانی   -۱ هدف 
تصرف این مدیریت که اکثرا از ملکیت 
اوقافی  برخوردار بود ۲- همسو شدن 
فضای  ترمیم  و  بهسازی  و  عمران  با 
مهمترین  نهایتا  و  شهر  بر  حاکم 
 ، فرهنگیان  مسکن  تامین  موضوع  
درکارگروه  اما  گرفت،  انجام  اقداماتی 
محترم  استانداری   ۵ ماده  کمیسیون 
آموزش  محترم  مدیرکل  مخالفت  با 
دائره  مسئولین  و  وقت  وپرورش 
موصوف  طرح  و  قرارگرفت  حقوقی 
اینکه  به  توجه  با  لذا   . ماند  مسکوت 
در زمان تصویب مصوبه مذکور) طرح 
اقدام ملی مسکن (و درخواست مورخ 
آموزش  وزارت   ۹۹ ماه  اردیبهشت   ۸
اختیار  در  استفاده  بال  زمین  وپرورش 
نبود ،مجددا با هماهنگی دائره حقوقی 

بستک بازدید کرد و سپس وارد روستای 
ترمیم  و  زیرسازی  که  شد  آباد  حسین 
جاده های مواصالتی، پیگیری حل مشکل 
اینترنت  پیگیری مشکل حوزه  آبرسانی، 
و  مردم  درخواست های  اهم  مخابرات،  و 

مسئوالن این روستا بود.
بازدید،  این  در  »خلور«  روستای  مردم 
خواستار پیگیری رفع مشکل و ساماندهی 
دامداران و کشاورزان، پیگیری مشکالت 

حوزه راه و... شدند.

تصمیم  مطروحه  موضوع  خصوص  در 
کننده  درخواست  مرجع  به  و  گیری 
جلسه  در  موضوع  لذا  نماید،  اعالم 
معاونت  و  مطرح  معاونین  شورای 
مالی وپشتیبانی محترم اذعان داشتند 
جهت  مربع  متر   ۳۲۳۷/4۹ ،قطعه 
دست  در  کالسه   ۹ آموزشگاه  پروژه 
گرفته  تصمیم  لذا  اجراست  و  بررسی 
با  با ۳۲00 مترمربع   شد زمین دیگر 
مصلحت  و  کل  اداره  از  تکلیف  کسب 
وجود  با  مدیریت  این  ذینفع  نیروهای 
کافی نبودن متراژ ملک موصوف جهت 
ساخت اماکن قابل پیش بینی، موافقت 
مذکور   زمین  کاربری  تغییر  با  را  خود 
اعالم   وشهرسازی  راه  کل  اداره  به 
نماید و لذا اداره کل آموزش وپرورش 
فارس در پاسخ به مکاتبه این مدیریت 
در  پیشنهادی   موضوع  خصوص  در 
 ۱۹ مورخ   ۹۹/۶4۵۲/۱۶ شماره  نامه 
مردادماه ۱۳۹۹ به شرط تامین زمین 
الر  شهر  تفضیلی  طرح  در  آموزشی 

موضوع را بال مانع اعالم نمودند.
آموزشی  زمین  قطعه  خصوص  در   -4
تحت  الرستان  اسد  تنگ  در  واقع 
 ۳۲00 مساحت  به   400۹/۳۳0 پالک 
متر مربع  وتعیین تکلیف دیگر امالک 
 ۲۳ تاریخ  در   ای  جلسه  پیشنهادی 

فنی  معاون  سوی  از  شهری  فاضالب 
اداره آب و فاضالب شهرستان الرستان 
مطرح شد . در ادامه قطعه زمین دیگری 
در همان حوالی ونزدیک به زمین مورد 
نظرمعرفی شد که باز مورد انتقاد فنی 
وخدماتی  دیگر دستگاههای مرتبط از 
جمله شهرداری و آب وفاضالب شهری  
قرار گرفت ودر ادامه به پیشنهاد مدیر  
و  الرستان  وشهرسازی  راه  کل  اداره 
موافقت ضمنی شهردار الر جهت تامین 
فضای مناسب طرح اقدام  ملی مسکن ، 
یک قطعه فضای سبز با مساحت ۶۵00 
قطعه  فضای  مربع جایگزین یک  متر 
مربع  متر   4۵00 مساحت  با  آموزشی 
شد .  درپایان همین جلسه صورتجلسه 

مردم عمادشهر عنوان شد.
روستای  از  مردم  نماینده  ادامه،  در 
این  در  که  کرد  سرکشی  »استاس« 
وام  دام،  بیمه  جهت  حمایت  بازدید 
جهت ساخت واحدهای مسکونی، مشکل 
فعالیت مدرسه، پیگیری جاده مواصالتی 
روستا  این  مردم  مشکالت  جمله  از  و... 

اعالم شد.
پیگیری  روستا،  ورودی  در  پل  ایجاد 
زمین  احداث  همراه،  اینترنت  مشکل 
و  دیوارکشی  پیگیری  مصنوعی،  چمن 
اجرای  بهداشت،  خانه  سازی  محوطه 
درخواست هایی  از  و...  گردشگری  طرح 
با  »گاوبست«  روستای  مردم  که  بود 

نماینده خود در میان گذاشتند.
حسین زاده  از  »کارگاه«  روستای  مردم 
اعتبار جهت آسفالت  خواستار تخصیص 
احداث  مصنوعی،  چمن  احداث  معابر، 
نمازخانه مدرسه، پیگیری چاه آب جدید 
این  در  »باغ«،  روستای  و... شدند.اهالی 
پیگیری  تقاضای  مردم  نماینده  از  دیدار 
آب  مشکل  پیگیری  مواصالتی،  راه های 
مشکالت  پیگیری  کشاورزی،  و  شرب 

مخابرات و اینترنت و... را داشتند.
مواصالتی،  راه های  ترمیم  پیگیری 
مخابرات،  و  اینترنت  حوزه  پیگیری 
از  و...  مصنوعی  چمن  احداث  پیگیری 
جمله تقاضاهای مردم روستای »ده میان« 

از حسین زاده بود.
مردم الرستان،  نماینده  مسیر،  در طول 
خنج، گراش و اوز از پروژه تونل شهیده 
الر- محور  در  بیگلری)پاسخند(  باختر 

نقشه    با  از۶ ملک سابق همراه  ۳ملک 
وقفی  دلیل  به  که  شد  معرفی    utm
بودن و عدم جاذبه و عدم مجوز بیشتر 

از دو طبقه ، مجددا رد شد .
مناطق  پاسخ  به  توجه  با  ۲-متعاقبا 
جهت  و  فارس  وپرورش  آموزش  دیگر 
جلوگیری از بی نظمی در ارائه اطالعات 
 ۹۹/۲۱0۱/۱۶ شماره   نامه  در  امالک 
تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ و همچنین 
 ۱۹ تاریخ   ۱۳۹۹  /۲۹0۸/۷۳ نامه 
خردادماه ۹۹ مدیر کل محترم دستور 
همین  به  مکاتبات  تمامی  فرمودند 
منظور باید با اطالع و از کانال اداره کل 
انجام شود و در نهایت دراین خصوص 
در  مازاد   زمین  فقدان  به  توجه  با 
راه وشهرسازی  وزارت  از  حوزه مناطق 
درخواست نمودند  جهت تامین مسکن 
و  شاغل  فرهنگیان  از  تن  هزار   ۳۹

بازنشسته تمهیداتی بیندیشند .
 ۱۳۹۹ مردادماه   ۱۳ تاریخ  ۳-در 
با  الرستان،  وشهرسازی  راه  کل  اداره 
بر  دال  خود،  فنی  کمیته  نظر  اعالم 
امالک  در  آموزشی  پروژه  اجرای  عدم 
 400۹/۳۳0 پالک  تحت  واگذاری  
 ۳۲00 و   ۳۲۳۷/4۹ مساحتهای  به 
اداره کل موصوف،   واگذاری  مربع  متر 
الرستان  وپرورش  آموزش  مدیریت 

در ادامه، حسین زاده به روستای »دشتی« 
دغدغه های  مهمترین  که  و  کرد  سفر 
پیگیری  روستا،  این  در  موجود 
پرورش،  و  آموزش  حوزه  مشکالت 
قیر  تامین  ورزشگاه،  تجهیزات  پیگیری 
معابر،  آسفالت  و  بهسازی  جهت  رایگان 
اختصاص ماشین آتش نشانی به روستا، 
و  درمانگاه  به  الزم  نیروهای  اختصاص 

خانه بهداشت و... بود.

تصمیم  با  مطابق   ۹۹ شهریورماه 
کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای 
عالی شهرسازی و معماری در دفتر مدیر 
استانداری  وعمرانی  فنی  محترم  کل 
.که اختصاص ملک  فارس تشکیل شد 
موصوف جهت طرح اقدام ملی مسکن به 
علت مجاورت ملک مورد نظر در مسیر 
استقرار دکل برق فشار قوی و مجاورت 
رودخانه فصلی مورد تصویب کمیسیون 

مزبور قرار نگرفت .
۵-پیرو پیگیری دائره حقوقی استان و 
تامین  موضوع  خصوص  در  شهرستان 
اقدام  اجرای طرح  نیاز در  فضای مورد 
دیگر  پیگیری  وهمچنین  مسکن  ملی 
مصوبات جلسه کمیسیون ماده ۵ طرح 
 ، گراش   ، اوز   ، الر  شهرهای  تفضیلی 
المرد ، عالمرودشت وجویم،  ساعت ۹ 
صبح  روز سه شنبه تاریخ ۷ فروردین 
ماه ۹۹ با ریاست دکتر جمشیدی معاون 
فنی و عمرانی استانداری فارس در اداره 
شد  آغاز  الرستان  وشهرسازی  راه  کل 
.در خصوص زمین ۳۲00مترمربع  تحت 
پالک 400۹/۳۳0 واقع در تنگ اسد الر 
، پس از مطرح شدن موضوع عالوه بر 
رعایت  عدم   ، سابق  وارده  انتقادهای 
آبرسانی  چاه  با  واستاندارد  الزم  فاصله 
از  ناشی  های  آلودگی  بروز  و  شهری 

مذکورتنظیم و این امر به تصمیم نهایی 
وشهرسازی  راه  کل  اداره  کل   مدیر   (
وپرورش  آموزش  کل  مدیر  و  الرستان 
فارس ( با  رعایت تشریفات و تعهدات 
تفاهم نامه فیمابین به جلسه کمیسیون 
ماده ۵ استانداری فارس موکول شد که 
متأسفانه تا کنون در این خصوص جلسه 

ای در استانداری تشکیل نشده است .
لذا به نظر می آید الزم است  مهندس 
میرزایی یکبار دیگر صورت جلسات را 
وزارت  تعهدات  راستای  در  و  مطالعه  
و  راه  کل  اداره  و  شهرسازی  و  راه 
پروژه  راستای  در  الرستان  شهرسازی 
موثری  های  گام  فرهنگیان  مسکن 

بردارد.

استان فارس در حالی هفته سوم اجرای 
را  کرونا  های  محدودیت  و  ها  مرزبندی 
جاری  هفته  اوایل  از  که  می کند  سپری 
شمار مرگ و میر بر اثر این بیماری روند 
کاهش  آمار  این   ، و  است  یافته  نزولی 
چشمگیر داشت و از تب کرونا در شیراز و 

برخی شهرها کمی کاسته شد.
از  و  وضعیت  این  به  اشاره  با  متخصصان 
سوی دیگر در پیش بودن شب یلدا، پرهیز 
از دورهمی ها به مناسبت طوالنی ترین شب 
سال را در تداوم روند کاهش آمار ابتال به 

کرونا موثر دانستند. 
مدیریت  استانی  ستاد  آمارهای  اساس  بر 
تعداد شهرستان   ، فارس  استان  در  کرونا 
های استان دارای وضعیت قرمز همه گیری  
بود  این ۱۱ شهرستان  از  پیش  کرونا که 
است.  یافته  کاهش  شهرستان  چهار  به 
فارس، چهار  از ۳۶ شهرستان  اکنون  هم 
شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۵ شهرستان 
نارنجی و هفت شهرستان  دارای وضعیت 

بهزاد  الرستان،  میالد  گزارش  به 
پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس  رضائی 
خبرنگار   با  گو  و  گفت  در  الرستان 
خنج  در  سیما  و  صدا  خبرگزاری 
اظهار داشت: با تالش  و پیگیری های 
از  الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده 
شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  طریق 
ساخت  با  درمان  و  بهداشت   وزارت  و 
جدید  تختخوابی   ۱۸0 بیمارستان 
اصولی  موافقت   خنج  شهرستان  در 
در  پروژه  این  افزود:  وی  آمد.  بعمل 
و  گرفته  قرار  دولتی  اعتبارات  ردیف 
و  شد،  خواهد  احداث  دولت  هزینه  با 
این  عملیاتی شدن  پیگیر  همچنان  ما 
پروژه بزرگ هستیم. رضایی، در ادامه 
مالحظه  قابل  کاهش  از  مصاحبه  این 
شهرستان  سه  در  کرونا  به  مبتالیان 
و  داد  خبر  اوز  و  خنج  الرستان، 
کاهش  روند  کرد:  امیدواری  اظهار 

آغاز  از  افکارسنجی  پژوهش  طرح  چند 
بحران کروناویروس در استان کلید خورده 
است تا بتوانیم بر اساس داده های علمی، 
سمت  به  را  کرونا  با  مقابله  های  برنامه 
صحیح هدایت کنیم.مهرزاد لطفی تکیه بر 
پژوهش های علمی و آخرین دستاوردهای 
جهان را کلید موفقیت فارس در مدیریت 
کشوری  آمارهای  به  نسبت  بحران،  این 

دانست.

الرستانی  مهندسان  از  نفر  دو 
در  زیبا  بعدی  سه  طرح  یک 
قالب انیمیشن از قلعه اژدهاپیکر 

الرستان ساخته اند.
تاریخی  های  مکان  الرستان 
در  متاسفانه  که  دارد  بسیاری 
خاطرات  به  شدن  سپرده  حال 
هستند. یکی از این مکان ها قلعه 
اژدها پیکر می باشد که قدمتی 
طوالنی  دارد.حفظ میراث کهن 

شمار  دارند.کاهش  قرار  زرد  وضعیت  در 
در  کرونا  میرهای  و  مرگ  و  مبتالیان 
کووید  با  مقابله  دانشگاهی  ستاد  نشست 

۱۹ نیز مورد اشاره قرار گرفت.
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
بهداشتی درمانی شیراز ، در این نشست 
با بیان اینکه بخش مهمی از بحرانی که با 
آن مواجه هستیم، با سطح آگاهی عمومی 
مرتبط است، اظهار کرد: در همین راستا 

کلیه  رعایت  با  همچنان  بیماری  این 
ضوابط تا محوکامل این ویروس ادامه 
باشند  داشته  توجه  باید  ومردم  یابد 
این  معنای  به  خوش  خبر  این  که  
نیست که دیگه مردم بی خیال شوند 
تفاوت  بی  ضوابط  رعایت  به  نبست  و 

شوند.

الرستان و جلوگیری از تخریب 
محدوده  از  صحیح  استفاده  و 
این بناهای با ارزش یکی از این 

اهداف مهم بایستی تلقی شود.
مصطفوی  عبدالباقی  سید 
دفتر  در   نیساری  سعید  و 
دیزاین«  »کوشک  مهندسی 
اژدها  قلعه  بعدی  سه  بازسازی 
پیکر را به امید بازسازی واقعی 

آن به تصویر کشیده اند.

خودداری از دورهمی شب یلدا،
 الزمه استمرار روند کاهشی کرونا در فارس

موافقت اصولی با ساخت بیمارستان 
ساخت انیمیشن سه بعدی۱۸۰ تختخوابی خنج

 قلعه اژدهاپیکر الرستان

بازدید میدانی حسین زاده از شهرها و روستاهای بخش مرکزی و صحرای باغ الرستان

جوابیه آموزش و پرورش الرستان به مصاحبه ای درخصوص مسکن فرهنگیان

کودکی از جملة آزادگان
رفت برون با دو سه همزادگان

پایش از آن پویه درآمد ز دست
مهر دل و ُمهره پشتش شکست

شد نَفس آن دو سه همسال او
تنگ تر از حادثه حال او

آنکه ورا دوست ترین بود گفت
در بن چاهیش بباید نهفت

تا نشود راز چو روز آشکار
تا نشویم از پدرش شرمسار

عاقبت اندیش ترین کودکی
دشمن او بود در ایشان یکی

گفت همانا که در این همرهان
صورت این حال نماند نهان

چونکه مرا زین همه دشمن نهند
تهمت این واقعه بر من نهند

زی پدرش رفت وخبردار کرد
تا پدرش چاره آن کار کرد

هرکه در او جوهر دانایی است
بر همه چیزیش توانایی است

بند فلک را که تواند گشاد؟
آنکه بر او پای تواند نهاد

چون ز کم و بیش فلک درگذشت
کار نظامی ز فلک برگذشت

مخزناالسرار

كودك مجروح


