
خلبانان ایرانی، کدام 
رکوردهای جهانی را 

ثبت کردند؟
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دانشمندان کدام 
ماسک های پارچه ای

را موثر می دانند؟

مدافع حرمی که 
یک تنه جلوی 

۴۰ داعشی ایستاد؛ 
اما کم نیاورد
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الرستان؛ میزبان مسابقات لیگ دسته یک 
هندبال مردان باشگاه های کشور

انجام عمل کاتاراکت
 برای اولین بار در بیمارستان بیرم

2

اجرای طرح ممیزی ۸۰۰ هکتار
 از اراضی ملی الرستان

درخشش الرستانی ها 
در مسابقات شطرنج 

آنالین بین المللی

2
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بیش از ۱۰۰۰ نفر از متقاضیان شهر الر، 
حائز شرائط دریافت مسکن ملی هستند

شهروندان ایران برای 
سفر به عمان،  از دریافت 

ویزا معاف شدند
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نماینده مردم الرستان، خنج، گراش و اوز در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس، 
محل  نیست،  توهین  و  زدن  فریاد  جای 
است،  تالش  و  کار  جای  است،  قانونگذاری 
گفت: هیچ شخصی بی عیب نیست و اگر ایراد 
احترام،  کمال  در  باید  هست  هم  اشکالی  و 
ادب و موازین شرعی، قانونی و اسالمی و نقد 
سازنده بیان شود، همه باید در این شرایط و 
و  همراهی  همدلی،  سایه  در  و  حاکم  اوضاع 
در راستای حل مشکالت و رفع چالش های 

فراروی مردم گام برداشت.
حسین  حسین  الرستان،  میالد  گزارش  به 
اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  زاده، 
داشت: همچنین در این الیحه به آثار منفی 
و پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا نیز توجه 
های  نگاه  و  ها  شاخص  از  بسیاری  و  شده 
در  مدت  بلند  های  برنامه  و  اقتصادی  کالن 

این زمینه در آن دیده شده است.
حسین زاده، گفت: حتی برخی سیاست های 
و  تمام  نیمه  های  طرح  تکمیل   ، جمعیتی 
اقتصاد  ای،  سرمایه  های  دارایی  و  تملک 
موانع  رفع  به  توجه  و  نفت  به  اتکای  بدون 
و  وکار  کسب  فضای  رونق  بر  تاکید   ، تولید 
مهمتر از همه بحث معیشت مردم و فشارهای 
اقتصادی ناشی از کرونا و شرایط خاص امروز 
نیز از دیگر وجوه برجسته این الیحه است.وی 
ادامه داد: برخی کارشناسان و اقتصاددانان در 
دوران  از  پس  حتی  که  معتقدند  نیز  جهان 
از  کمتر  جهان  اقتصادی  رشد  میزان  کرونا 
طبیعی  و  شود  می  بینی  پیش  درصد  چهار 
است که بودجه ۱۴۰۰ نیز تحت تاثیر همین 

فشارها و چالش ها قرار گیرد.

در  اوز  و  خنج  گراش،  الرستان،  مردم  نماینده 
و  رد  درباره  اسالمی، همچنین  مجلس شورای 
یا تصویب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس 
و  است  زود  هنوز  مورد  این  در  قضاوت  گفت: 
بدون شک پس از بررسی کارشناسانه و چکش 
کاری الیحه در کمیسیون های مختلف آن زمان 
باید در این مورد تصمیم گیری و قضاوت کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم، همچنین در 
خصوص امکان تحقق پیش بینی دولت برای فروش 
نفت در الیحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: پاسخ مثبت 
است و این امر با توجه به رصد بازارهای جهانی نفت 
و راه ها و حرکت هایی که در سطح دولت، مجلس 
و عزم راسخی که در حوزه وزارت نفت و سایر ارکان 

نظام وجود دارد، قابل تحقق است.
حسین زاده، بدون اشاره به عدد مشخصی بیان 
با  کشورمان  در  نفت  فروش  اکنون  هم  کرد: 
تدبیر، برنامه ریزی و البته حرکت های جهادی 
به خوبی پیش می رود.وی ابراز داشت: بر اساس 
پیش بینی و رصد بازارهای جهانی به نظر می 
فرآورده  صادرات  و  خام  نفت  فروش  که  رسد 
سقفی  و  کف  اساس  بر  کشورمان  نفتی  های 
با همین  لحاظ شده  پیشنهادی  بودجه  در  که 
حرکت های جهادی، روش های نوین و پیوست 
هایی که به فراخور و متناسب با موقعیت ها در 

نظر گرفته می شود قابل تحقق است.
یازدهم،  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  این 
گفت: امروز فروش و حتی نوسانات قیمت نفت 
در جهان تا حدود زیادی تحت تاثیر کرونا قرار 

گرفته است.
وی با تشریح بیشتر در این زمینه گفت: قیمت 
از شرایط  متاثر  و  یکباره  آمریکا  برنت در  نفت 
کرونا به میزان 6/7 درصد و حتی باالتر افزایش 

»وست  نفت  قیمت  نیز  آن  دنبال  به  و  یافت 
دوباره  و  رفت  باال  نیز  اینترمیدیت«  تگزاس 
با  نفت  درصدی   ۱۰ حتی   6/7 افزایش  همین 
و  آمریکا  ای  بودجه  و  مالی  کار  گزارش  یک 
تحمیل  جهانی  اقتصاد  بر  کرونا  که  شرایطی 

کرده است، به شدت کاهش یافت.
نفت  نوعی  اینترمیدیت  تگزاس  وست  نفت 
سبک است که به عنوان محک یا شاخص برای 
استفاده  جهانی  بازارهای  در  نفت  قیمت گذاری 
می شود. دلیل اصلی این نام گذاری آن است که 
این نفت سبک در غرب تگزاس استخراج می شود.

خصوص  در  همچنین  مجلس  نماینده  این 
راهبردی  »طرح  عنوان  با  مجلس  اخیر  مصوبه 
برای کاهش تحریم ها« و مخالفت ها با این طرح 
نیز گفت: برخی ها این مصوبه را به معنی خروج 
از برجام تلقی می کنند در حالی که این طور 
و  دولت  به  راستای کمک  در  درست  و  نیست 
ابزاری برای بازگشت و عمل به تعهدات برجامی 

طرف های مقابل است.
حسین زاده درباره مباحث مطرح شده که این 
نوعی  به  و  کرد  خواهد  بدتر  را  اوضاع  مصوبه 
حرکتی رو به عقب از نظر کارشاسان و ناظران 
توجیه  ترین  ساده  گفت:  شود،  می  محسوب 
در  مقابل  طرف  که  است  آن  زمینه  این  در 
اجرای برجام بدعهدی کرده و مجلس بر اساس 
که  تعهداتی  و  برجام  خود   ۳6 و   ۲6 بندهای 
طرف مقابل برای اجرای آن متعهد شده بودند، 

اقدام کرده است.
وی همچنین با محکوم کردن توهین ها و نگاه 
مجلس  نمایندگان  برخی  گرایانه  تخریب  های 
یازدهم علیه شخصیت ها بویژه رئیس جمهوری 
گفت: توهین و اهانت به شخصیت ها و هر مسئول 
و شخصی آن هم از تریبون خانه ملت از نظر ما 

محکوم است و به شدت با آن مخالف هستیم.
حسین زاده گفت: رهبر معظم انقالب نیز بارها 
و  توهین  و حتی  اند  داده  تذکر  زمینه  این  در 
که  داشتند  بیان  شرعی  حرام  نیز  را  تخریب 
در  راهبرد  عنوان  به  توصیه  این  امیدواریم 
مجلس مورد تاکید و عمل نمایندگان قرار گیرد.

عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: 
مجلس، جای فریاد زدن و توهین نیست، محل 
است؛هیچ  تالش  و  کار  جای  است،  قانونگذاری 
شخصی بی عیب نیست و اگر ایراد و اشکالی هم 
هست باید در کمال احترام، ادب و موازین شرعی، 
قانونی و اسالمی و نقد سازنده بیان شود، همه باید 
در این شرایط و اوضاع حاکم و در سایه همدلی، 
همراهی و در راستای حل مشکالت و رفع چالش 

های فراروی مردم گام برداشت.

حسینزاده: مجلس، جای فریاد زدن و توهین نیست
توهینواهانتبهشخصیتهاازتریبونخانهملتمحکوماست

قابل توجه مسئول هالل احمر الرستان

برايتأمینزیرساختهايهاللاحمرالرستانچهكردهاید؟
معاون  قبل  چندي 
کشور  احمر  هالل 
تناسب  عدم  از 
ي  خت ها سا یر ز
هالل احمر الرستان 
در  بود.  داده  خبر 
زیرساخت ها  تأمین 
انجام  اقدامي  چه 

داده اید؟
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نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
منصور  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از 
طبیعی  منابع  اداره  رئیس  رضایی 
الرستان  شهرستان  آبخیزداری  و 
و  بهره  برداران  ساماندهی  گفت:   ،
و  تخریب  از  حفاظت  و  مرتعداران 
مهم ترین  از  ملی  اراضی  به  تجاوز 
مراتع  ممیزی  طرح  اجرای  اهداف 
است. وی  بیان کرد: برای تحقق این 
امر مدت و فصل چرای دام، ظرفیت 

جهانی  روز  بزرگداشت  با  همزمان 
پوشش  توسعه  هدف  با  و  خاک 
حفاظت  و  زیستی  تنوع  گیاهی، 

مدت هاست که بانک مرکزی به دنبال کاهش 
حجم و تعداد چک های برگشتی است، موضوعی 
که اگر چه دیر اما باالخره در حال اجرایی شدن 
و  صیاد  سامانه  دایره  در  اطالعات  ثبت  است. 
آن  های  قیمت  ترین  مهم  از  سنجی  اعتباری 

برای اجراست.
بااجرایثبت جلوگیریازگردشمالیغیرشفاف،

اطالعاتچکدرسامانهصیاد
گو  و  گفت  در  بانکی  و  پولی  کارشناس  زارع 
خبرنگاران  باشگاه  بیمه  و  بانک  خبرنگار  با 
قانون جدید چک می گوید:  در  جوان، درباره 
و  مالی  امور  از  بسیاری  کشور،  در  حاضر  حال 
تراکنش ها، با ثبت متمرکز در سامانه های بانکی، 
به صورت کامال شفاف در حال گردش هستند. 
تخلفات  از  بسیاری  از  امر سبب جلوگیری  این 
و... شده  کالهبرداری  مالیاتی،  فرار  مانند  مالی 
به  چک  مالی  ابزار  هنوز  حال  این  با  است. 
استفاده از این مزیت نرسیده است و باید هرچه 
سریعتر، اجرای ثبت سیستمی آن شروع گردد.

دنیا،  در  تکنولوژی  شدن  بروز  با  افزود:  وی 
از  مختلف  نهاد های  و  کشور ها  استفاده 
این  است.  یافته  افزایش  بسیار  آن  قابلیت های 
برای  زیاد  بسیار  مزیت های  ایجاد  سبب  امر 
حکومت ها و مردم شده و سبب ایجاد شفافیت 
بیشتر، صرفه جویی در وقت، هزینه و جلوگیری 
از بسیاری از تخلفات گردیده است. امور بانکی 
مواردی  اهمیت ترین  با  و  حساس ترین  از  یکی 
رخداد  از  جلوگیری  برای  دولت ها  که  است 
افزایش  به دنبال  آن،  در  اشتباه  حتی  و  فساد 
ضریب امنیت و اعتبار گردش های مالی در این 

نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
باشگاه خبرنگاران جوان، منصور  از 
طبیعی  منابع  اداره  رئیس  رضایی 
مراسم  در  الرستان  آبخیزداری  و 
اهمیت  به  اشاره  با  نهال  کاشت 
توسعه  و  تقویت  گفت:  خاک، 
توجهی  قابل  تاثیر  گیاهی  پوشش 
و  خاک  فرسایش  از  جلوگیری  در 
روند بیابانی شدن این عرصه ها دارد.

وی بیان کرد: نهال های کاشته شده 
از انواع گونه های گرمسیری از جمله 

کنار و کهور و آکاسیا است.
رضایی، هدف از اجرای طرح کاشت 

خاک،  فرسایش  کاهش  را  نهال 
ایجاد  سبز،  فضای  سرانه  افزایش 
پوشش  توسعه  و  خاک  رطوبت 
کرد:  تصریح  و  برشمرد  گیاهی 
منطقه  یک  در  الرستان  شهرستان 
شده  واقع  نیمه خشک  و  خشک 
روی  بر  گیاهی  پوشش  ایجاد  و 
خاک می تواند بستری مناسب برای 
متعادل کردن شرایط اقلیمی ایجاد 
پس  مسئوالن  مراسم  این  کند.در 
جنگل کاری  طرح  از  نهال  غرس  از 
نیز  کورده  روستای  هکتاری   ۱6۰

بازدید کردند.

از ماسک بین مردم هنگام تردد در سطح شهر 
جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا است.

کانون های  اینکه  بیان  با  اخوت،  محمدابراهیم 
مساجد جنوب فارس در همه عرصه های جهادی 
وارد عمل شده و در کنار سایر اُرگان ها خدمات 
ارزشمند و ارزنده ای را ارائه داده است، تصریح 
کرد: این نهاد امروز نیز در کنار کادر بهداشت 
وارد  کرونا  بیماری  با  مبارزه  برای  درمان  و 
میدان شده که قطعاً نتایج مثبت آن در روز ها و 

هفته های آینده نمایان خواهد شد.

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
هم  جلسه  الرستان،  جمعه  امام  دفتر  عمومی 
الرستان،  های  شهرستان   جمعه  ائمه  اندیشی 
خنج، گراش و شهرهای بنارویه، بیرم، جویم و 

ارد در دفتر امام جمعه الرستان برگزار شد.
در این جلسه که با حضور مسؤل دفتر نماینده 
مجمع  عامل  مدیران  و  مجلس  در  مردم 
برگزار  اوز  و  گراش  خنج،  الرستان،  خیرین 
در  شهرستان  چهار  تعامل  راهکارهای  شد، 
و  بررسی  مورد  درمان  و  بهداشت  ارتقاء  جهت 
تبادل نظر قرار گرفت و تفاهمات خوبی صورت 

پذیرفت.

نمی ماند، این وضعیت کار را برای فرار مالیاتی 
قسمت  گفت  می توان  و  کرده  آسان  شدت  به 
بیت المال  به  متعلق  مالیات  از  قابل مالحظه ای 
با اجرا نکردن ثبت سیستمی چک، از افراد اخذ 

نمی شود.
وی افزود: هم چنین عدم ثبت سیستمی چک در 
سامانه های متمرکز بانکی، آسیب های دیگری را 
نیز در پی دارد، از جمله آن ها می توان به جعل 
به  دلیل  این  به  اشکال  این  کرد.  اشاره  چک 
وجود می آید که هیچ مرجعی در حال حاضر در 
زمان صدور چک، اصل بودن آن چک را تایید یا 
رد نمی کند، اگر در زمان صدور چک، اطالعات و 
مشخصات مندرج در چک در سامانه ای متمرکز 
ثبت شود، هم از اعتبار آن چک می توان آگاهی 
یافت و هم صدور چک جعلی به حداقل خواهد 
رسید. این اتفاق تاثیر بسیار مثبتی در معامالتی 
که با ابزار چک صورت می گیرد گذاشته و سبب 

افزایش اعتبار چک خواهد شد.
زارع گفت: عدم ثبت سیستمی چک، در آسان 
شدن قاچاق کاال و ... نیز موثر است. از آن جایی 
که مشخصات افراد در هیچ جایی ثبت نمی گردد، 
افراد متخلف می توانند با دست به دست شدن 
یک یا چند برگه الشه چک، تبادالت مالی خود 
را صورت بدهند، بدون اینکه هیچ نشان و نامی 

از خود به جا بگذارند.
غیرشفاف مالی گردش ریال، میلیارد میلیون 3۰

چکدرسال۹8!
بانکی تصریح کرد: موضوع قابل  این کارشناس 
توجه در ارتباط با چک نقش آن در گردش مالی 

غیر شفاف در کشور است. براساس گزارش بانک 
)سامانه  شده  مبادله  چک های  ارزش  مرکزی، 
میلیون   ۳۰ بر  بالغ   ۱۳۹۸ سال  در  چکاوک( 
 ۲۰ حدود  سهمی  که  است  بوده  ریال  میلیارد 
سامانه های  در  وجوه  گردش  مجموع  از  درصد 
است،  داده  اختصاص  خود  به  را  مرکزی  بانک 
البته به این نکته نیز باید اشاره کرد که باتوجه 
به رواج ظهرنویسی و انتقال چک های عادی به 
طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت 

شده در سامانه های بانک مرکزی است.
باتوجه به اینکه اطالعات این سلسله تراکنش ها 
ثبت  حاکمیتی  سامانه های  از  یک  هیچ  در 
نمی شود، زمینه مناسبی برای تخلفاتی از جمله 
فرار مالیاتی فراهم است. بر اساس قانون جدید 
صدور چک، پس از دو سال از الزم االجرا شدن 
قانون، اطالعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ 
و اطالعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در 

سامانه ثبت خواهد شد.
بانکمركزیثبتسیستمیچکراجدیبگیرد

متولی  عنوان  به  مرکزی  بانک  کرد:  تاکید  او 
اجرای قانون جدید صدور چک، طبق زمانبندی 
اجرایی قانون جدید صدور چک، موظف است تا 
آذر ماه ۹۹ ثبت سیستمی چک و ریجستری آن 
را عملیاتی کند و این خدمت مهم را در اختیار 
مردم قرار دهد. با اجرای ثبت سیستمی چک، 
جامعه شاهد کاهش تخلفات حوزه چک از جمله 
فرار مالیاتی، جعل چک، مفقودی و حتی قاچاق 

خواهد بود.

مراتع و تعداد دام مجاز، تاریخ ورود و 
خروج دام از مرتع، ایجاد تعادل بین 
دام و مرتع با صدور پروانه چرای دام 

تعیین و مشخص می شود.
اقدامات  با  کرد:  تصریح  رضایی، 
بهره  مراتع،  ممیزی  با طرح  مرتبط 
و  طبیعی  مراتع  از  اصولی  برداری 
احیاء،  حفظ،  منظور  به  دام  چرای 
مراتع  این  پایدار  توسعه  و  اصالح 

ساماندهی می شود.

در  جنگلی  نهال  یکصد  خاک، 
عرصه های منابع طبیعی شهرستان 

الرستان کاشته شد.

به گزارش میالد الرستان به نقل از خبرگزاری 
از طرف خیری  ماسک  عدد  شبستان،  ۱۰۰۰ 
کریم  نیکوکاری  مرکز  به  دهکویه  شهر  از 
اهل بیت)ع( اهدا و توسط کانون فرهنگی هنری 
از  آسیب دیده  نیازمندان  بین  اطهر«  »زهرای 

کرونا توزیع شد.
مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  ستاد  مدیر 
جنوب فارس، با بیان اینکه این اقدام به مدیریت 
از  هدف  افزود:  است،  انجام شده  اصیل«  »زهرا 
اجرای این کار فرهنگ سازی و اهمیت استفاده 

سیستم ها هستند. اتصال بسیاری از موارد خرد 
و کالن حکومت ها و مردم به گردش های مالی، 
سبب شده تا تدابیر اساسی برای ثبات امنیت و 
آرامش خاطر جامعه جزو مولفه ای مهم در این 

حوزه به شمار آید.
در آن استفاده ضرورت و تکنولوژی پیشرفت

خدماتبانکی
در کشور ایران نیز مانند بسیاری از کشور های 
دیگر، قدم هایی در جهت استفاده از تکنولوژی 
برای پیشرفت و توسعه امور بانکی و بروز شدن 
آن صورت گرفته است. پرداخت های الکترونیک 
بانکی  حواله  بانکی،  کارت های  از  استفاده  با 
و...  بانکی  متمرکز  سامانه های  بین بانکی،  و 
همگی سبب افزایش ضریب اعتماد و امنیت در 
و  پول  فیزیکی  جابجایی  و  گردیده  تراکنش ها 
اوراق بهادار را تا حد زیادی کاهش داده است. 
اما هنوز مواردی در نظام بانکی کشور وجود دارد 
که با وجود قانون مصوب در مجلس، هم چنان 
منتظر اقدام عملی بانک مرکزی و در ذیل آن، 

بانک های کشور برای اجرا است.
همچنان  که  مواردی  از  یکی  کرد:  تاکید  زارع 
در کش و قوس ورود به تراکنش های مالی ثبت 
شده در سامانه های بانکی است، چک است، این 
ابزار پراستفاده و رایج در کشور تابحال فقط به 
بررسی  حتی  و  تسویه  قابل  الشه چک  استناد 
حقوقی است و اگر این الشه به هردلیلی مفقود 
در  اینکه حدودا  دلیل  به  برود،  بین  از  یا  شود 
قابل  نمی گذارد،  جا  به  ردی  سامانه ای  هیچ 
پیگیری سریع نیست و حتی ممکن است دارنده 
آن چک برای همیشه از حق خود محروم بماند.
سیستمی ثبت اجرای عدم دلیل به مالیاتی، فرار

چک
نکته  کرد:  بیان  بانکی  و  پولی   کارشناس  این 
سیستمی  ثبت  اجرای  الزام  که  دیگری  مهم 
مالیاتی  فرار  بحث  می کند،  بااهمیت تر  را  چک 
است. عدم ثبت مشخصات صادرکننده و تحویل 
گیرنده در سامانه های بانکی، سبب می شود یک 
برگه چک از زمان صدور تا تحویل به بانک برای 
به  و  شود  دست  به  دست  بار  چندین  تسویه، 
که  افرادی  از  نشانی  و  نام  هیچ  جهت،  همین 
باقی  کرده اند  جابجا  را  چک  این  بین  این  در 
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صفرتاصدچکكشیدنبهشیوهجدید!

پلمپ سه آرایشگاه زنانه 
متخلف در الرستان

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشکده  عمومی 
بهداشتی درمانی الرستان، وحید یگانه معاون 
های  گزارش  به  اشاره  با  دانشکده  بهداشتی 
زنانه  های  آرایشگاه  برخی  تخلف  از  متعدد 
اظهارداشت: متاسفانه به رغم همه هشدارها و 
توصیه ها برای حفظ سالمت جامعه و کاهش 
فشار کاری کادر بهداشتی درمانی برخی بی 
به  توجهی  و  مشغولند  خود  کار  به  مالحظه 
پس  کرد:  تصریح  ندارند.وی  مردم  سالمت 
آرایشگاه  و  آرایشگرها  به  بسیار  تذکرهای  از 
این  نارنجی  اینکه در وضعیت  به  توجه  با  ها 
مشاغل باید تعطیل باشند و حق نوبت دادن 
به عروس ندارند اما باز هم برخی از آرایشگاه 
ها بی توجه به این مصوبات هم عروس گرفته 
و هم کارهای آرایشی خود را ادامه داده اند.

یگانه، افزود: در پی گزارش هایی که به پلیس 
رسید،  بهداشتی  معاونت  و  سالمت  مردمی 
بازرسان  از  ظهر پنج شنبه ۲۰ آذرماه تیمی 
در  با حضور  بهداشتی  معاونت  کارشناسان  و 
را  متخلف  آرایشگاه  سه  ها  آرایشگاه  برخی 
از  برخی  کرد:  خاطرنشان  کردند.وی  پلمپ 
امتناع  عروس  پذیرش  از  تنها  نه  آرایشگران 
نکرده بلکه در برخی موارد با حضور در منزل 
عروس در خانه امور آرایشی آن را انجام داده 
معاون  است.  بزرگتر  تخلف  یک  این  که  اند 
الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی 
گفت: در این بازدید ها برخی از آرایشگرها در 
را بسته و باز نمی کردند که با همکاری نیروی 

انتظامی با آنان برخورد شد.
***

کشف ۷9 کیلو تریاک
در منزل در الرستان

کیلو  از کشف 7۹  انتظامی الرستان  فرمانده 
از یک منزل  بازرسی  تریاک در  و ۵۰۰ گرم 
مسکونی و دستگیری یک قاچاقچی خبر داد.

باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
خبرنگاران جوان، سرهنگ داود امجدی افزود: 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر الرستان 
با اقدامات فنی و تخصصی مطلع شدند فردی 
از  یکی  در  خود  منزل  در  تریاک  مقداری 
است که  دپو کرده  این شهرستان  محله های 
موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود 
قرار دادند. ماموران با هماهنگی مقام قضائی 
از آن  بازرسی  اعزام و در  به محل مورد نظر 
منزل، 7۹ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک را کشف 
این  اینکه در  بیان  با  کردند.سرهنگ امجدی 
خصوص یک نفر قاچاقچی دستگیر و تحویل 
شهروندان  کرد:  تصریح  شد،  قضائی  مراجع 
فعالیت  از  اطالع  صورت  در  می توانند 
سوداگران مرگ، گزارش آن را به پلیس ۱۱۰ 

اطالع دهند.

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

روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
الرستان،  ورزشی  های  انجمن  هیئت  عمومی 
جسمانی  آمادگی  مسابقات  دوره  نخستین 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  آنالین 
الرستان باهمکاری هیئت انجمن های ورزشی 
آمادگی  آنالین  مسابقات  دوره  شد.این  برگزار 
جسمانی ویژه دانشجویان دختر بصورت آنالین 
شرکت   ۴۰ باحضور  مسابقات  این  شد.  برگزار 
که  شد  انجام  دانشجو  روز  بمناسبت  و  کننده 

مورد استقبال عالقمندان قرار گرفت.
به  مهیج  و  دوستانه  فضایی  در  دانشجویان   

چهارمین  قهرمان  الرستان،  از  طالبی  آریا 
المللی  بین  آنالین  شطرنج  مسابقات  دوره 

الرستان شد.
از  دوره  دراین  الرستان،  میالد  گزارش  به 
از  باز  شطرنج   ۱۰۰ با حضور  که   رقابت ها 
سراسر جهان، در ۱۱ دور به روش سوئیسی 
زیر  نتایج  ؛  برگزار گردید  آنالین  به صورت 

بدست آمد :
کسب  با  الرستان  از  طالبی  آریا  اول:  مقام 

۹/۵  امتیاز و پوئن شکنی 6۴/۵ 
 ۹ کسب  با  اوز  از  علوی  فرزاد  دوم:  مقام 

امتیاز پوئن شکنی ۵۸/۵

پیمان دهقانی و رضا ایرانمنش دو وزنه بردار 
هرمزگانی عضو تیم گهر زمین سیرجان در 
رقابت های لیگ برتر وزنه برداری باشگاه های 

کشور خوش درخشیدند.
برداری  وزنه  برتر  لیگ  رقابت های  رفت  دور 
باشگاه های کشور در حالی با صدرنشینی تیم 
دو  که  رسید  پایان  به  سیرجان  زمین  گهر 
وزنه بردار هرمزگانی عضو این تیم هم خوش 

درخشیدند.
پیمان  کیلوگرم   ۵۵ دسته  رقابت های  در 
تیم  عضو  هرمزگانی  بردار  وزنه  دهقانی 
 ۸۸ وزنه  ضرب  یک  حرکت  در  زمین  گهر 
وزنه  نیز  ضرب  دو  حرکت  در  و  کیلوگرمی 

حاصل  زیر  نتایج  درپایان  و  پرداخته  رقابت 
بدست آمد:

مقام اول: محدثه اکبری)آموزش ابتدایی(
مقام دوم: فاطمه فروزان )آموزش ابتدایی(
مقام سوم: مریم رئیسیان)آموزش ابتدایی(

مقام سوم : زینب حسن پور)آموزش ابتدایی(
سرپرست فنی مسابقات : سمیه نکیسا

داور: زهرا خرم دل
مسئولین ثبت نام: محمدی ،نوذری، مینابیان

درپایان جوایزی ازسوی دانشگاه آزاد اسالمی به 
برترین ها اهدا شد.

مقام سوم: عادل امانی از الرستان با کسب 
۸/۵ امتیاز و  پوئن شکنی ۵۳

مقام چهارم : عبدالرضا ناطقی از الرستان با 
کسب ۸ امتیاز و پوئن شکنی ۵۰

مقام پنجم : صادق شبانکاره از برازجان،  با 
کسب ۸ امتیاز و پوئن شکنی ۴۹

 ۸ کسب  با  روسیه  از  ششم:والدیمیر  مقام 
امتیاز و پوئن شکنی ۴7/۵

مقام هفتم : امیرکرمپور از الرستان با کسب 
۸ امتیاز و پوئن شکنی ۴۱/۵

مقام هشتم : جواد بیگدلی از ابهر با کسب 
۵/7 امتیاز و پوئن شکنی ۴6

۱۱6 کیلوگرمی را باالی سر برد و در مجموع 
با رکورد ۲۰۴ کیلوگرم به مقام نخست دست 

یافت.
هرمزگانی  بردار  وزنه  دیگر  ایرانمنش  رضا 
 ۵۵( دسته  همین  در  زمین  گهر  تیم  عضو 
 ۹۳ وزنه  ضرب  یک  حرکت  در  کیلوگرم( 
کیلوگرمی و در حرکت دو ضرب وزنه ۱۰۹ 
با  در مجموع  و  برد  باالی سر  را  کیلوگرمی 
رکورد ۲۰۲ کیلوگرم بر سکوی سوم ایستاد.

در پایان دور رفت رقابت های لیگ برتر وزنه 
اهواز،  میزبانی  به  کشور  باشگاه های  برداری 
تیم گهر زمین سیرجان با کسب 76۰ امتیاز 

در صدر جدول رده بندی ایستاد.

تعییننفراتبرترمسابقاتآنالینآمادگیجسمانی

درخشش الرستانی ها 
در مسابقات شطرنج آنالین بین المللی

درخششوزنهبردارانهرمزگانی
درلیگبرتروزنهبرداریكشور

رئیس اداره ورزش و جوانان الرستان از میزبانی 
مسابقات لیگ دسته یک هندبال مردان باشگاه 

های کشور خبر داد.
روابط  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
الرستان،  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی 

محمدحسن طیبی گفت: این دوره از مسابقات 
از بیست و هشتم آذرماه به مدت یک هفته در 
 ۲۴ اینکه  به  اشاره  با  شود.وی  می  برگزار  الر 
تیم  افرود:  دارند،  حضور  پیکارها  این  در  تیم 
های میناب، خرم آباد، دانشگاه آزاد خاتم یزد، 
رعد پدافند و آروین مهرشهر شهرکرد با هیئت 
هندبال الر هم گروه است. رئیس اداره ورزش 
و جوانان الرستان افزود: دو تیم برتر این دوره 
از رقابت ها، جواز حضور در لیگ برتر هندبال 
مردان کشور را کسب می کنند.طیبی ادامه داد: 
میزبانی لیگ دسته یک هندبال مردان باشگاه 
های  حسین  رایزنی  و  پیگیری  با  های کشور 
زاده نماینده مردم الرستان، خنج، گراش و اوز 
در مجلس شورای اسالمی با فدراسیون هندبال 

به الرستان واگذار شد.

الرستان؛ میزبان مسابقات لیگ دسته یک 
هندبال مردان باشگاه های کشور

غالمرضا  تولیدی  واحد  استاندارد  پروانه 
محصول  جهت  فسیل  تجاری  نام  با  عباسی 
روغن کنجد به شماره ۷56۸۰۷596۱  مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شده
قود

مف
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تحرکات  که  بود  میالدی  دهه  همین  اوایل 
بنا  گرفت.  شکل  سوریه  در  غریبی  و  عجیب 
به گفته رسانه های غربی انقالبیونی در سوریه 
و  حقیقت  دنبال  به  فقط  که  کردند  ظهور 
انقالبیونی  بودند؛  خود  اولیه  حقوق  و  عدالت 
که خیلی زود نشان دادند که که هستند و چه 
یک  روز  هر  که  بود  اوضاع  همین  در  کاره اند. 
شد؛  می  متولد  سوریه  در  تروریستی  گروهک 
طرف  از  و  ایجاد  قارچ  مثل  که  هایی  گروهک 
غرب حمایت می شدند. اسامی زیاد بود، ارتش 
آزادد سوریه، احرار الشام، تحریر، جبهه النصره و 

هزاران گروه دیگر.
بسیار  گروه  یک  گروهک ها؛  این  میان  از  اما 
ترسناک تر از بقیه بود و با سرعت قدرت گرفت 
کرد.  اشغال  را  سوریه  اراضی  هم  سرعت  با  و 
توسط  که  مسلح  دندان  بن  تا  ارتشی  داعش؛ 
آنها  می شد؛  حمایت  غربی  عربی  عبری  محور 
آمریکایی  از  هم  را  خود  جیبی  تو  پول  حتی 
دریغ  بی  حمایت های  کردند؛  می  دریافت  ها 
آمریکا و دار و دسته اش از داعش حتی صدای 
سایر گروه های تروریستی را هم درآورد. همین 
حمایت ها باعث شد تا داعش ادعای خالفت بر 
همه جهان اسالم را داشته باشد و پایش به عراق 
هم باز شود و در عراق هم به اشغال بسیاری از 

مناطق دست بزند.
کم کم دوستان عراق و سوریه در محور مقاومت 
کشور  دو  این  داد  به  و  شدند  میدان  وارد 
نظامی  مستشاران  لبنان،  اهلل  حزب  رسیدند؛ 

ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروهای آن از 
پیروزی انقالب اسالمی تاکنون همواره حامی و 
پشتیبان نظام و انقالب بودند و در طول جنگ 
تحمیلی نیز توانستند تا با اقدامات و تدابیر خود 
از ایران اسالمی در برابر دشمن بعثی و استکبار 

جهانی دفاع کنند.
نیرویهواییارتشدرجنگچهنقشیداشت؟

ارتش  نیرو های  از  یکی  ارتش  هوایی  نیروی 
جمهوری اسالمی ایران است که در طول دوران 
با  توانست  بعثی  رژیم  تهاجم  و  جنگ تحمیلی 
استفاده از خلبانان و نیرو های با تجربه و ماهر 
استکبار  تهاجم های  مقابل  در  تنها  نه  خود 
با  بتواند  بلکه  کند؛  ایستادگی  صدام  و  جهانی 
اتکا به قدرت و دانش بومی، تمام ناوگان خود را 

به روز و آماده نگه دارد.
امیر سرتیپ دوم خلبان رضا رمضانی از خلبانان 
نیروی هوایی ارتش در دفاع مقدس و فرماندهان 
پشتیبانی  فعالیت  درباره  ارتش  هوایی  نیروی 
شکاری  پایگاه  در  جنگنده ها  از  هوایی  نیروی 
دزفول در طول جنگ چنین می گوید: به قدری 
برخی  که  بود  باال  دزفول  در  عملیات  سرعت 
اوقات بالفاصله پس از اینکه جنگنده ها در پایگاه 
دزفول فرود می آمدند؛ بدون اینکه فرصتی باشد 
سوخت  بالفاصله  شود  خنک  آن ها  موتور  تا 

گیری انجام می شد و آن ها پرواز می کردند.  
این بخش از سخنان  امیر سرتیپ رمضانی نشان 
از آن دارد که نیرو های فنی نیروی هوایی ارتش 
به  مربوط  فنی  کار های  تمام  تا  بودند  توانسته 
خود  دانش  با  را  هواپیما ها  سایر  و  جنگنده ها 
از  پیش  که  است  حالی  در  این  دهند؛  انجام 
توسط  کار ها  این  تمام  اسالمی  انقالب  پیروزی 
مستشاران آمریکایی انجام می شد که  آن ها با 
پیروزی انقالب از ایران خارج شده بودند و دیگر 

حضور نداشتند.  
بسیار  عملیات های  در  ارتش  هوایی  نیروی 
که  داشت  حضور  نیز   ۹۹ کمان  مانند  مهمی 
در بسیاری از آن ها نقش مهمی ایفا کرد و در 
برخی عملیات ها مانند عملیات مروارید و والفجر 
به سایر  و کمک  با حضور خود  توانست  نیز   ۸
نیرو ها ورق را به نفع نیرو های مسلح کشورمان 
 ۱۴۰ مانند  عملیات ها  برخی  البته  بازگرداند. 
حمله   ،۳ اچ  به  حمله  پاسخ،  اولین  یا  فروندی 
به اوسیراک، بمباران شهر کوت، بمباران پایگاه 
هوایی ناصریه، حمله به ساختمان محل اجالس 
توسط  نیز  دیگر  بسیاری  و  تعهد  عدم  جنبش 
خلبانان نیروی هوایی ارتش طراحی و اجرا شد.
این نقشآفرینی و ارتشدرجنگ نقشهوانیروز

یگاندرمقابلارتشبعث
ایران  پروازی  نیروی  دیگر  نیز  ارتش  هوانیروز 
رزمی  ساختار  تمام  که  بود  تحمیلی  جنگ  در 
آن از بالگرد های کبرا تشکیل شده بود که این 
بالگرد در زمان خود پیشرفته ترین بالگرد در دنیا 
همچون  نیز  ارتش  هوانیروز  می شد.  محسوب 

از آن ها، فشنگ هایش  هالکت رساندن ۳7 نفر 
تا  می کنند  حمله  او  سوی  به  می شود.  تمام 
و  دفاع  سرنیزه  با  بار  این  اما  کنند،  اسیرش 
به  نهایت  را مجروح می کند و در  نفر دیگر  دو 

شهادت می رسد.
نهمین شهید شهرستان جهرم متولد ۲۲ مرداد 
۱۳6۵ بود که از سال ۱۳77 به عضویت بسیج 
درآمد و دو دوره سه ساله نیز به عنوان فرمانده 
روستای  در  )عج(  عصر  ولی  مقاومت،  پایگاه 
کراده به خدمت رسانی مشغول شد. این شهید 
و  داشت  بیت  اهل  به  خاصی  ارادت  مقام  واال 
های  یادواره  مذهبی،  مراسمات  برپایی  ضمن 
عزاداری  هیأت  به  مربوط  امور  انجام  و  شهدا 

روستای کراده خفر را نیز بر عهده می گرفت.

او  البته  رزمی.  بالگرد  با  پرواز  ساعت  بیشترین 
یک رکورد دیگر هم دارد، ۳6۰ بار نجات یافتن 

از مرگ.
امیرسرلشکرخلبانشهیدحسینخلعتبری

امیر سرلشکر خلبان شهید حسین خلعتبری نیز 
از برترین خلبانان نیروی هوایی ارتش است. او 
مورد  چندین  در  همرزمانش  سایر  همانند  نیز 
نبوغ و خالقیت خود را نشان داده است. شهید 
عملیات  در  را  خود  نبوغ  از  بخشی  خلعتبری 
توانست  عملیات  این  در  و  داد  نشان  مروارید 
ماوریک  موشک های  دقیق  شلیک  و  هدایت  با 
داشته  بعثی  ناوچه های  انهدام  در  مهمی  نقش 
باشد. همین کار باعث شد تا به او لقب حسین 
ماوریک بدهند. او در عملیات حمله به اچ ۳ نیز 
از خلبانان دسته پروازی بود و در دادگاه نیز به 
عنوان نماینده ایران حضور پیدا کرد تا از حقوق 
کشورمان در این دادگاه دفاع کند و توانست در 
به  آن جا  در  که  عملی  ابتکار  با  امر خطیر  این 
خرج داد، حقانیت ایران را در جنگ ثابت کند. 
بدست  جهان  در  او  که  رکوردی  مهم ترین  اما 
آورده است کسب عنوان برترین خلبان جنگنده 

اف ۴ فانتوم است.
امیرسرتیپخلبانعلیاشرفبهرامیپناه

امیر سرتیپ خلبان مرحوم علی اشرف بهرامی 
ارتش  نیروی هوایی  از خلبانان نخبه  پناه یکی 
در  رکوردهای خاص  از  بسیاری  تا  توانسته  که 

پرواز را به نام خود ثبت کند. 
 ۱۰۰ از   ۹۳ نمره   زبان،  آزمون  در  توانست  او 
با  پرواز  استاندارد  کند.  دریافت  و  کسب  را 
آموزشی سسنا تی-۴۱ مسکالرو ۲6  هواپیمای 
سورتی تعیین شده بود که به علت مهارت باال 
تمام  را  دوره  این  پرواز  سورتی   ۱7 در  تنها  او 
برای  پروازی  ساعت  استاندارد  همچنین  کرد. 
سسنا تی-۳7 تویت ۹۵ ساعت تعیین شده بود 
این  آموزشی  دوره  تا  توانست  پناه  بهرامی  که 

هواپیما را تنها در ۸۳ ساعت انجام داد.
با  پروازی  دوره  گذارندن  نیز  او  رکورد  دیگر 
هواپیمای تی-۳۸ تالون بود که او به جای ۲۴ 
به  موفقیت  با  ماه  در ۱7  را  دوره  این  توانست 
شاگرد  پناه  بهرامی  سرتیپ  برساند.امیر  اتمام 
جیمز  نام  به  آمریکایی  سخت گیر  استاد  ممتاز 
سیلیکون بوده  است که توانسته بود تا دوره های 
حرفه ای آکادمیک خلبانی ایاالت متحده آمریکا 
را با نمره ۱۰۰ تحت نظر این استاد طی کند. او 
پس از نپذیرفتن پیشنهاد ایاالت متحده آمریکا 
مبنی بر اقامت و دریافت امتیازات بسیار در آن 

کشور به ایران بازگشت.
و  عنوان خلبانی  دارندگان  از  یکی  او  همچنین 
نیروی  تاریخ  در   Topgun یعنی  خلبانی  رزم 
رکورد  دومین  دارنده  وی  است.  ایران  هوایی 
عملیاتی  توقف  بدون  پیاپی  پروازی  ساعت های 
در جنگ است که پس از زدن این رکورد بسیار 
سخت و سنگین، ۴۰ درصد شنوایی گوش راست 

پاسداران  به عضویت سپاه  وی در سال ۱۳۸۴ 
انقالب اسالمی درآمد و در تیپ نیروی مخصوص 
و  به خدمت شد  مشغول  )عج( جهرم  المهدی 
مهندسی  تیپ  به  انتقال  با  سال  چند  از  پس 
الهادی )ع( شهرستان »کوار« به عضویت گردان 

تخریب این یگان درآمد.
مقدس  خدمت  حین  در  پرهیزگار  شهید 
و  کشور  شرق  به  اعزام  با  بار  چند  پاسداری، 
شرق  اشرار  با  مقابله  برای  سراوان  شهرستان 
آذر   ۲۰ نهایت  در  داشت.  فعال  حضور  کشور 
این  از  رسید.  شهادت  به  سوریه  در   ۱۳۹6
و  »امیرعلی«  نام های  به  پسر  فرزند  دو  شهید 

»محمدکریم« به یادگار مانده است.
بسیاری  حساسیت  عبدالکریم  است  نقل 
داشت.  بیت المال  و  حق الناس  رعایت  به 
منطقه  در  عبدالکریم  می گفت:  فرمانده شان 
انجام  برای  وقتی  بود.  حواسش  هم  درگیری 
عملیاتی مجبور می شدیم در منزل مردم ساکن 
نمی خوابید  آن ها  فرش  روی  عبدالکریم  شویم، 
پیگیر  هم  عملیات  از  پس  نمی خواند.  نماز  و 
می شد تا صاحب آن خانه را پیدا کند و حاللیت 

بگیرد.«
از  یکی  در  که  می کنند  نقل  شهید  همرزمان 
که  می شوند  منزلی  وارد  سوریه  در  عملیات ها 
حیواناتش از تشنگی در حال تلف شدن بودند. 
عبدالکریم مسیر بسیار طوالنی را تا یافتن آب 

طی می کند تا برای حیوانات آب تهیه کند.

خود را از دست داد. وی اولین روز از اردیبهشت 
ماه سال ۹۵ در اثر بیماری درگذشت.
امیرسرلشکرخلبانشهیدجوادفکوری

امیر سرلشکر خلبان شهید جواد فکوری یکی از 
برترین خلبانان ایرانی است که پس از پیروزی 
انقالب اسالمی توانست تا با اعتماد امام خمینی 
هوایی  نیروی  فرماندهی  به  وقت  مسئوالن  و 
با  خود  فرماندهی  دوران  در  او  برسد.  ارتش 
شد  رو  به  رو  کشورمان  به  بعثی  ارتش  حمله 
یا  سه  اچ  به  حمله  عملیات  هم  همین  برای  و 
دیگر  بعد ها  که  کرد  اجرا  و  طراحی  را  الولید 
نظیر آن نه طراحی و نه اجرا شد. این عملیات 
نام  نیز  اخیر  قرن  هوایی  عملیات  پیچیده ترین 
از  بسیاری  در  تا  سال ها  آن  تاکتیک  و  گرفت 

دانشگاه های نظامی جهان تدریس شد.
امیرسرلشکرخلبانشهیدابوالفضلاسدزاده

امیر سرلشکر خلبان شهید ابوالفضل اسدزاده از 
دیگر خلبانان شجاع و دالور نیروی هوایی ارتش 
است که شاید کم تر نام آن را شنیده باشیم. اما 
او نیز رکوردهای جهانی بسیاری دارد که مهم 
ترین آن »نخستین دارنده هر چهار جایزه ممتاز 
ارتش«  هوایی  نیروی  تاریخ  در  آمریکا  خلبانی 

است.
او در تعریف این جایزه می گوید: » چهار جایزه 
ممتاز وجود داشت که یکی مربوط به آکادمی 
یکی  پرواز،  به  مربوط  یکی  درس،  یعنی  پرواز 
به  مربوط  نیز  یکی  و  افسر  بهترین  به  مربوط 
کسی است که از همه نظر بهترین است، که هر 
کدام از این ها را یک نفر می توانست بگیرد و در 
تاریخ نیروی هوایی آمریکا برای اولین بار تمام 
این ها متعلق به یک نفر شد و آن من هستم که 

در عکس دیده می شود.«
ماهر و شجاع  با جنگنده  پرواز  به قدری در  او 
گفته  هم  اش  آمریکایی  خلبان  استاد  که  بود 
بود: »اگر روزی من در جنگ با اسدزاده روبرو 
شوم حتماً از مقابل او فرار می کنم.« نقش شهید 
اسدزاده در تاسیس دانشکده خلبانی نیز بسیار 

مهم و حیاتی است.
امیرسرلشکرخلبانشهیدجلیلزندی

از خلبانان  نیز یکی  امیر سرلشکر شهید زندی 
برترین  رکورد  که  است  جهان  در  برتر  ایرانی 
خلبان جنگنده اف ۱۴ تامکت را در اختیار دارد. 
او توانست در دوران جنگ تحمیلی، ۹ پیروزی 
آورد.  به دست  را  احتمالی  پیروزی  و ۲  قطعی 
 ۲  ،۲۳ میگ  فروند   ۴ از  عبارتند  او  شکار های 
فروند سوخو ۲۲، ۲ فروند میگ ۲۱ و ۳ فروند 
میراژ اف ۱. البته امیر سرتیپ زندی معتقد است 
ساقط  را  دشمن  جنگنده های  از  فروند   ۱6 که 
کرده است.او تنها خلبان تک خال نیروی هوایی 
ارتش ایران در دوران دفاع مقدس است که به 
تنهایی ۲ درصد از نیروی هوایی عراق را منهدم 

کرد.
امیرسرلشکرخلبانشهیدعلیرضایاسینی

از  یاسینی  علیرضا  شهید  خلبان  سرلشکر  امیر 
در  که  بود  مقدس  دفاع  در  پرواز  رکوردداران 
کارنامه او در حدود ۲ هزار و 7۵۹ ساعت پرواز 
در  عملیات   ۹۰ از  بیش  در  حضور  و  عملیاتی 
رکورد  می خورد.  چشم  به  دشمن  خاک  عمق 
مقدس  دفاع  دوران  در  یاسینی  شهید  دیگر 
بود  ایران  در  موجود  هواپیما های  انواع  با  پرواز 
میگ ۲۹، سوخو   ،۴ اف   ،۵ اف  از  عبارتند  که 
در  یاسینی  شهید  البته  اوریون.  اف   ۳ پی   ۲۴
درصد   ۵۵ اینکه  وجود  با  مقدس  دفاع  طول 
پایگاه های  از  یکی  فرمانده  و  داشت  جانبازی 
از  تا آخرین روز های جنگ دست  بود،  شکاری 
پرواز نکشید. بسیاری از کارشناسان نظامی او را 

سرسخت ترین خلبان ایرانی می دانند.

اسالمی و حتی روس ها  انقالب  پاسداران  سپاه 
هم وارد بازی شدند و اینجا بود که ورق برگشت 
و داعش در موضع ضعف قرار گرفت. داعش که 
روزی برایش از آسمان مهمات می رسید دیگر 
رمق نداشت و کم کم به سمت زباله دان تاریخ 
هم  حرم  مدافعان  از  نباید  میان  این  در  رفت. 
و  کردند  ایستادگی  وجود  تمام  با  که  گذشت 
مردانه جنگیدند و در غربت به شهادت رسیدند.

عبدالکریم  شهید  حرم؛  مدافعان  این  از  یکی 
جلوی  تنه  یک  که  شهیدی  است؛  پرهیزگار 
پرهیزگار  عبدالکریم  شهید  اگر  ایستاد.  داعش 
و  به دست داعش می افتاد  بوکمال  نبود، جاده 
به دنبال آن شهر بوکمال نیز سقوط می کرد. او 
به تنهایی با ۴۰ تن روبه رو می شود و پس از به 

پشتیبانی  در  مهمی  نقش  ارتش  هوایی  نیروی 
زمینی  نیرو های  ترابری  زمینی،  یگان های  از 
زرهی  خطوط  انهدام  همچنین  و  مجروحان  و 
توانست  و  کرد  ایفا  تحمیلی  جنگ  در  دشمن 
ساعت  هزار   ۵۰۰ باورنکردنی  رکورد  ثبت  با 
پرواز در هشت سال جنگ تحمیلی پوزه دشمن 
بعثی را به خاک بمالد. هوانیروز در عملیات های 
نقش  ذهاب  پل  سر  از  دفاع  همچون  مهمی 

مهمی ایفا کرد.
ثبت را جهانی ركوردهای كدام ایرانی خلبانان

كردند؟
گفته  نیز  پیش تر  که  همانطور  ایرانی  خلبانان 
در  پرواز  نابغه های  و  نخبه ها  از  همگی  شده 
اجرای  و  طراحی   بر  عالوه  که  هستند  دنیا 
عملیات های مهم و تکرار نشدنی توانسته اند تا 
رکورد های مهمی را نیز به نام خود ثبت کنند. 
در ادامه با برخی از این رکورد ها آشنا می شویم.

امیرسرلشکرخلبانشهیدعباسدوران
امیر سرلشکر خلبان شهید عباس دوران یکی از 
که  است  ارتش  هوایی  نیروی  تیزپرواز  خلبانان 
به علت انجام بیش از ۲۵۰ ماموریت جنگی در 
دفاع مقدس رکوردار جهانی در این زمینه است. 
همه ما او را به خاطر آخرین پروازش و حمله به 
محل برگزاری اجالس سران جنبش عدم تعهد 
می شناسیم، اما او رکورد دیگری نیز داشته است 
هم  آن  و  شد  ذکر  قسمت  این  ابتدای  در  که 
انجام بیشترین ماموریت های جنگی پروازی بود.

امیرسرلشکرخلبانشهیدعلیاكبرشیرودی
امیر سرلشکر خلبان شهید علی اکبر شیرودی 
جمهوری  ارتش  هوانیروز  خلبانان  از  یکی 
رشادت های  علت  به  که  است  ایران  اسالمی 
اسالمی  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  خود  فراوان 
غرب  جبهه های  سیمرغ  به  شهادتش  هنگام  تا 
معروف شده بود. او به قدری خالص و فروتن بود 
که رهبر انقالب در نماز نیز به او اقتدا کردند و 
نخستین  شیرودی  شهید  که  است  معروف 
نظامی ایرانی است که رهبر انقالب در نماز به او 
اقتدا کرده است. اما شهید شیرودی یک رکورد 
جهانی دارد که مخصوص خود اوست و آن هم 

مدافعحرمیكهیکتنهجلوی۴۰داعشیایستاد؛اماكمنیاورد

خلبانانایرانی،كدامركوردهایجهانیراثبتكردند؟

مینو محرز عضو کمیته علمی کرونا، با اشاره 
داوطلبان  گرفتن  قرار  بیمه  پوشش  تحت  به 
قوانین  اساس  بر  کرد:  اظهار  کرونا  واکسن 
داوطلب  افراد  اخالق  کمیته  در  شده  تدوین 
دریافت هر نوع واکسن از جمله واکسن کرونا 
پوشش  تحت  جایزه  دریافت  بر  عالوه  باید 
نادر  موارد خیلی  در  اگر  و  بگیرند  قرار  بیمه 
در این مرحله فوت شدند دیه به آن ها تعلق 

می گیرد.
ایرانی کرونا  وی ادامه داد: داوطلبان واکسن 
کنند،  تزریق  را  واکسن  این  آسوده  با خیالی 
و  افراد  برای  مرگی  خطر  گونه  هیچ  زیرا 

داوطلبان به دنبال ندارد.
به ویروس  اشاره  با  عضو کمیته علمی کرونا، 
کرد:  بیان  واکسن ها  تمام  در  شده  استفاده 
از  کرونا  واکسن  جمله  از  واکسن ها  تمام 
هیچ  و  است  شده  تهیه  شده  ویروس ضعیف 
وجود  آن  کنندگان  دریافت  برای  خطری 
منظور  بدین  اخالقی  کمیته  قوانین  ندارد. 
با  داوطلبان  و  مردم  تا  است  شده  تدوین 
از  واکسنی  هر  دریافت  به  اقدام  کافی  گاهی 

انجام دهند. ایرانی کرونا  جمله واکسن 
کرونا  مانند  واکسنی  هر  تزریق  گفت:  محرز 
احتمال دارد که از عوارض خفیفی برخوردار 
باشد که موضوع مهمی نیست و در برخی از 
قلب،  مانند  بدن  اعضای  است  ممکن  حاالت 
بگیرد  قرار  واکسن  تاثیر  تحت  کبد  یا  ریه 

تنبیه  با  رابطه  در  حقوقی  کارشناس  یک 
فرزندان از نظر قانون توضیحاتی ارائه کرد.

 فرهاد فرزادی، کارشناس حقوقی، در رابطه 
آیا  کرد:   اظهار  فرزندان  تنبیه  و  تربیت  با 
از تنبیه، کتک زدن یا ضرب است؟  منظور 
است،  داده  تنبیه  حق  والدین  به  قانونگذار 

اما برای تربیت فرزند. تربیت چیست؟
 آیا این تنبیه به معنای تنبیه بدنی است؟ 
قید  را  واژه  این  قانون  کلیت  باید گفت  که 
کرده است که والدین برای تربیت حق تنبیه 
دارند، اما تنبیه به معنای ضربی که موجب 
به  فرزند  برای  روانی  آثار  یک  و  شود  آزار 
پدر  را  حقی  چنین  و  نیست  بگذارد،  جای 
ندارد چرا که در اینجا تربیت به معنای آزار 
و شکنجه محسوب می شود. بدین معنی که 
پدر این حق را ندارد، چون کتک زدن آزار 

دادن و شکنجه است
حدی  در  می تواند  پدر  کرد:  بیان  وی 
فردی  که  نحوی  به  دهد  انجام  را  کار  این 
پدر  اعتنایی  بی  ما  تنبیه  باالترین  می گفت 
و  نمی زد  حرف  ما  با  مدتی  تا  وی  و  بود 
ما  به چهره  و  برمی گرداند  ما  از  را  نگاهش 
بود  ما  تنبیه  بزرگترین  این  و  نگاه نمی کرد 
که با این کار متوجه می شدیم والدین از ما 
مادر  و  پدر  حقیقت،  در  و  هستند  ناراحت 
برای  روانی  آثار  که  نمی زدند  کتک  را  بچه 

بچه داشته باشد.
تمام  کرد:  تصریح  حقوقی  کارشناس  این 
را  بدنی  تنبیه  حدی،  تا  روانشناسان 
ضرب  معنای  به  تنبیه  نه  اما  می پذیرند، 
تنبیه  این  قانونگذار  نظر  از  که  شکنجه  و 
نیست. چراکه برای فرزند آثار روانی دارد و 
باعث می شود کودکان عقده ای بار بیایند و 

همچنین، تبعات دیگری نیز دارد.
پروراندن  معنای  به  تنبیه  گفت:  فرزادی 
است. یعنی کسی چیزی را به طرف مقابل 
برای  دارند  وظیفه  هم  والدین  و  می آموزد 
تربیت فرزند خود اقدام کنند و نباید فرزند 
حالتی  در  را  او  یعنی  بگذارند  مهمل  را 

بگذارند که بالتکلیف باشد.
تربیت  مادر  و  پدر  تکلیف  داد:  ادامه  وی 
چه  نیز  مادر  و  روشی  چه  پدر  اما  است، 

روشی را باید برای تربیت انتخاب کنند؟
قانونگذار در اینجا روش را در ید پدر و مادر 
قانون   ۱۱7۹ ماده  طبق  است.  داده  قرار 
مدنی پدر مجاز به تربیت فرزند خود است 
آزار محسوب نشود،  و  تا جایی که شکنجه 
اما جا هایی که نرمی و درشتی در هم دریده 
درشتی  معنای  که  داشت  توجه  باید  است، 

زدن نیست.
مواقع،  برخی  افزود:  حقوقی  کارشناس  این 
حضانت  است.  متفاوت  تربیت  با  حضانت 
تربیت  و  است  جسم  نگه داری  معنای  به 
است  افراد  روان  و  روح  پرورش  معنای  به 
لذا پدر حِق زدن ندارد چراکه این کار آثار 

مخربی برای بچه ها به همراه دارد.

بررسی  را  موارد  این  همه  متخصصان  که 
می کنند.

عضو کمیته علمی کرونا، در خصوص واکسن 
کرونا  ایرانی  واکسن  کرد:  اضافه  کرونا  ایرانی 
اخذ  را  اخالق  کمیته  انسانی  تست  مجوز 
خواهد  شروع  مرحله  این  زودی  به  و  کرده 
اواخر  برود  پیش  خوبی  به  کار ها  اگر  و  شد 

خرداد  سال آینده به تولید انبوه می رسد.
واکسن  داوطلبان  فوت  کرد:  تاکید  محرز 
از میان داوطلبان تنها  فایزر درست نیست و 
انگلیس  در  بیمارستانی  کارکنان  از  دونفر 
نسبت  داشتند  آلرژی  زمینه ای  بیماری  که 
به تزریق آن بدن شان حساسیت نشان داده 
اول  واکسنی  هر  تهیه  در  افزود:  است.وی 
 FDA بهداشت،  جهانی  سازمان  تاییدیه  باید 

آمریکا، موسسه اتحادیه اروپا را اخذ کند.

اصول  با  افراد  از  برخی  کرد:  تاکید  فرزادی 
اما  یاد گرفته اند،  و  روانشناسی عجین شده 
فکر می کنند  و  نیستند  متوجه  دیگر  برخی 
تربیت کردن به معنای زیر گوش فرزند زدن 
است و در حقیقت نمی دانند که فرزند با این 
تنبیه بدنی همه چیز را تا آخر عمر به ذهن 
فرزندان  از  برخی  زیباست  چه  و  می سپارد 
هیچ وقت به یاد ندارند که والدینشان آن ها 

را تنبیه کرده باشد.
وی بیان کرد: ممکن است مادر فرزند را از 
چیزی محروم کرده و فرزندش را دعوا کند، 
روانشناسی  اصول  اساس  بر  موارد  این  اما 
هستند و نمی دانیم که چرا ما اصرار بر این 

داریم که بیشتر از دیگران می  فهمیم.
علم  کرد:  تصریح  حقوقی  کارشناس  این 
که  می گوید  است  روز  علم  که  روانشناسی 
قانونگذار  اما  ندارند،  را  حق  این  والدین 
تنبیه را تا حدی که به معنای کبود کردن 
نباشد را اجازه داده است و دیده می شود که 
بگذرانند  از حد  را  کردن  تنبیه  والدین  اگر 
آن ها  از  را  فرزند  حضانت  است  ممکن 

بگیرند.
وی با اشاره به حقوق زن گفت: زن می تواند 
به لحاظ سوءمعاشرت مرد دادخواست طالق 
دریافت  را  خود  مالی  حقوق  تمام  و  بدهد 
داشته  سوءمعاشرت  مرد  این  که  چرا  کند. 
است و در برخی مواقع، معاشرت به اخالق 

و رفتار بازمی گردد.
فرزادی ادامه داد: آیا مردان اجازه دارند زن 

را کتک بزنند؟ 
این  معنای  به  النساء  علی  قوامون  الرجال 
نیست که هر قدرتی مرد دارد به زن تحمیل 
به معنای ریاست است. در  این جمله  کند. 
خانواده مدیر الزم است و مرد مدیریتی در 
این  معنای  به  مدیریت  این  و  دارد  منزل 
و  باشد  داشته  ملوکانه  اراده  مرد  نیست که 
آنچه که مرد اراده کرد، باید اتفاق بیفتد و 
روی  به  را  نیفتاد دست خود  اتفاق  آن  اگر 
کرد:  تاکید  کند.وی  بلند  خود  بچه  و  زن 
اگر کتک زدن بعد از عصبانیت اتفاق بیفتد، 
یک بار درست است و می گوییم عیبی ندارد 
بروند، چون  به سراغ طالق  نباید  و زوجین 
طالق آثار بدتری دارد، اما نباید این کار به 
حتی  اتفاق  این  چراکه  شود  تبدیل  عادت 
یک بار هم جرم است و زن می تواند شکایت 
کیفری کند به انضمام این که ممکن است 
مرد با وجود کتک زدن زن خود، از او توقع 

داشته باشد که زن به او عشق بورزد.
مردان  کرد:  اذعان  حقوقی  کارشناس  این 
از کتک زدن زن  بعد  الف عشق می زنند و 
خود مدعی هستند که در زندگیشان عشق 
جاری نیست و مصیبت، خود مردان هستند 
و وقتی مردان نمی توانند خودشان را کنترل 
این  از  و  باشند  داشته  توقع  نباید  لذا  کنند 
شوره زاری که خودشان درست کرده اند، گل 

و بلبل بیرون نمی آید.

تزریقواكسنكروناهیچخطرمرگیندارد

آیاقانون،حقتنبیهفرزندرابهپدردادهاست؟
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۱-خوردنیکصبحانهسالم
اگر صبح ها ورزش می کنید، بهتر است زودتر از 
از  قبل  ساعت  یک  حداقل  تا  شوید  بیدار  خواب 
شروع ورزش، صبحانه خورده باشید. در این حالت 
برای آغاز ورزش انرژی کافی دارید. مطالعات نشان 
ها  کربوهیدرات  نوشیدن  یا  خوردن  که  دهد  می 
قبل از ورزش می تواند عملکرد ورزشی را تا حد 
زیادی بهبود بخشیده و به فرد امکان دهد تا مدت 
زمان طوالنی تر و یا با شدت بیشتری به فعالیت 
خود ادامه دهد. در صورتی که قبل از ورزش چیزی 
خورده نشود، فرد احساس کسالت و رخوت خواهد 
داشت.  اگر قصد دارید در همان یک ساعت بعد 
است  بهتر  کنید،  آغاز  را  ورزش  از صرف صبحانه 
مانند  یا چیزی  و  ای سبک خورده شود  صبحانه 
نوشیدنی ورزشی بنوشید. یک صبحانه خوب شامل 

موارد زیر است:
-غالت سبوس دار یا نان-شیر کم چرب-آب میوه-

یک عدد موز-ماست-یک عدد پنکیک
قهوه  نوشیدن  به  عادت  ها  صبح  که  صورتی  در 
چای  یا  قهوه  فنجان  یک  خوردن  دارید،  چای  یا 
قبل از شروع ورزش می تواند انتخاب خوب باشد. 
هر  باشید،  داشته  نظر  در  را  نکته  این  همچنین 
زمان برای اولین بار قبل از تمرین، غذا یا نوشیدنی 
ناراحتی  خطر  است  ممکن  کنید،  می  امتحان  را 

معده را در پی داشته باشد.
2-توجهبهمقداروحجمغذا

داشته  توجه  خود  غذای  حجم  به  همواره  باید 
این  از ورزش توصیه می شود در  اما قبل  باشید، 
کار افراط نکنید. دستورالعمل های عمومی در این 

رابطه به شرح زیر است:
وعده های غذایی بزرگ: حداقل سه تا چهار ساعت 

قبل از ورزش مصرف شوند.
وعده های غذایی کوچک یا میان وعده ها: حدود 

یک تا سه ساعت قبل از ورزش مصرف شوند.
از ورزش،  قبل  از حد غذا  بیش  واقع، خوردن  در 
احساس خستگی و کسالت در حین ورزش در فرد 
ایجاد می کند. همچنین، خوردن بسیار کم از مواد 
غذایی نیز تاثیرات منفی مخصوص به خود را دارد. 

برایشروعبهدویدنبهنکاتزیرتوجهكنید:
آرام،  پیاده روی  دقیقه   ۱۰ با  باید  ابتدا  ۱.در 
و گردش  قلب  تا ضربان  را گرم کنید  بدن تان 
خون بدن تان با فعالیت عضالت تان تنظیم شود.

دقیقه  دو  بدوید. سپس  دقیقه  ۲.به مدت یک 
پیاده روی کنید.

۳.این سیکل را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه تکرار 
به  پیاده روی  دقیقه   ۵ با  را  آن  سپس  کنید. 

عنوان استراحت تمام کنید.
شما  برای  دقیقه ای  یک  دویدن  که  ۴.زمانی 
آسان تر شد، تعداد فواصل دویدن و مدت زمان 

پیاده روی را افزایش دهید.
مرحله ای  به  می کنند  تالش  افراد  از  بعضی 
برسند که بدون نیاز به پیاده روی، از همان ابتدا 
بدوند. بهتر است همیشه به استراتژی دویدن/ 
از استراتژی  باشید. می توانید  پایبند  پیاده روی 
۳ دقیقه دویدن/ ۱ دقیقه پیاده روی، یا ۲ دقیقه 

دویدن/ ۳۰ ثانیه پیاده روی استفاده کنید.
کرد،  عادت  روی  پیاده  به  بدن تان  که  زمانی 
ابتدا پیاده  روی  دویدن را شروع کنید. اگر در 
مقاومت  کنید،  شروع  را  دویدن  بعد  و  کنید 
خطری  اینکه  بدون  و  راحتی  به   بدن تان 
سالمتی تان را تهدید کند، افزایش پیدا می کند.

توجه به بعضی از نکات می تواند هنگام دویدن 
به افراد چاق کمک کند. از جمله:

بهتدریجمسافتیوسرعت،دویدنتانرازیادكنید
پیاده روی،  دویدن/  استراتژی  با  که  زمانی 
با  باید  دادید،  افزایش  را  بدن تان  مقاومت 
به  را  خودتان  می دوید،  که  مسافتی  افزایش 
چالش بکشید. این موضوع به کالری  سوزی و 
از  و  کرده  فیزیکی شما کمک  توانایی  افزایش 
اینکه از یک برنامه ی ورزشی یکنواخت دل زده 

شوید، جلوگیری می کند.
ترتیب  به  را  دویدن تان  سرعت  می توانید  شما 

زیر افزایش دهید:
کوتاه  مسیر  یک  در  آهسته  دویدن  با  -ابتدا 

بدن تان را گرم کنید.
-سپس به مدت یک دقیقه با سرعت بیشتر بدوید.

-تا یک دقیقه با سرعت کمتر بدوید.
-این الگو را تا چند کیلومتر انجام دهید. سپس 
۵ تا ۱۰ دقیقه استراحت کنید. زمانی که این 
الگوی دویدن برای شما آسان شد، می توانید به 

دویدن تان سرعت دهید.
تمریناتهوازیانجامدهید

نداد ه اید،  انجام  هوازی  فعالیت  های  قبال  اگر 
یک  هفتگی تان  ورزشی  برنامه   در  کنید  سعی 
یا دو تمرین هوازی بگنجانید. با انجام تمرینات 
هوازی نه تنها کالری   می سوزانید، بلکه توده ی 
به دست  طریق  این  از  که  چربی  کم   عضالنی  
می آورید، به شما در بهتر دویدن کمک می کند. 
می کند  کمک  شما  به  هوازی  تمرینات  انجام 

بتوانید سریع تر و در مسافت  بیشتر بدوید.
از  پیشگیری  به  همچنین  تمرینات  این 
کمک  دویدن  هنگام  بدن  آسیب دیدگی 
به  هوازی  تمرینات  انجام  برای  می کنند. 
باشگاه  یا  ورزشی  های  دستگاه   و  تجهیزات 

رفتن نیازی ندارید.

اگر می خواهید تصویری خاص را از خود به نمایش 
عدم  به  حاضر  احساسی  دالیل  به  یا  و  بگذارید 
است  الزم  نیستید،  خاص  جواهر  آن  از  استفاده 
بدنسازی  سالن  در  جواهرات  از  استفاده  هنگام 
به  که  گرچه  باشید.  داشته  نظر  در  را  نکته  چند 
طور معمول، اولویت های شخصی و استانداردهای 
انتخاب  را  جواهرات  از  استفاده  عدم  بهداشتی 
می کند، اما دلیلش چیست؟ پاسخ آن ساده است 
و البته می تواند متفاوت باشد، اینکه عدم استفاده 
مدت  شما  جواهرات  تا  می کند  کمک  آن ها  از 
طوالنی تری سالم باقی بماند و جلوه خود را مانند 
روز اول حفظ کند تا اینکه عدم استفاده از آن ها 
عمل  قدرت  و  آزادی  ورزش  حین  می شود  باعث 

بیشتری داشته باشید.
مسائلایمنی

از  استفاده  هنگام  که  مهمی  فاکتورهای  جمله  از 
گرفت،  نظر  در  باید  بدنسازی  سالن  در  جواهرات 
از  جلوگیری  منظور  به  کار  راحتی  و  ایمنی 
آن  چه  است.  خون  جریان  بهبود  و  محدودیت ها 
دسته افرادی که تمرینات شدیدی انجام می دهند 
آرامش  با  و  آهسته  را  حرکات  که  آنهایی  چه  و 
حین  در  است  ممکن  آن ها  همه  می دهند،  انجام 
شوند.  مواجه  خطراتی  با  ورزشی  تمرینات  انجام 
برای مثال، دونده ای که با گردنبند آویز بر گردن 
با  گردنبند  آن  دویدن  حین  دارد  امکان  می دود، 
دندان هایش برخورد کند یا در موهایش گیر کند 
حتی  می کند.  کار  بوکس  انگشتر  با  که  کسی  یا 
است  ممکن  تمرین  درحین  جواهرات  ساده ترین 
به همین  بزند.  آسیب  شما  به  و  باشد  آزاردهنده 
دلیل است که بیشتر حرکات بدنی و فعالیت های 
ورزشی بدون هیچ گونه محدودیت بدنی به بهترین 

وجه قابل انجام است.
با این حال، برای آن دسته افرادی که فکر می کنند 
حتما باید از جواهرات خود استفاده کنند و جلوه 
از جواهراتی مانند  استفاده  باشند،  توجهی داشته 
اکسسوری ها  دیگر  یا  چوکر  فرم  گردنبندهای 
مانند دستبندهایی که ردی روی پوست بر جای 
است  شده  ساخته  نرم  الیاف  از  یا  و  نمی گذارند 
گزینه  می تواند  نمی رساند،  آسیبی  پوست  به  که 

مناسبی باشد.
بهداشتآنهابهچهصورتاست؟

باید در همه  بهداشت نیز فاکتور مهمی است که 
به  تنها  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  روزمره  شرایط 
زیر  در  حتی  بنابراین  نمی شود.  محدود  ورزشگاه 
دوش هم باید به جواهرات و پاکیزگی آن ها توجه 
در  میکروب ها  اینکه  به  توجه  با  باشید.  داشته 
باید  می کنند،  رشد  مرطوب  و  تاریک  محیط های 
و  کف  هرگونه  فاقد  جواهرات  که  شوید  مطمئن 
باقی مانده صابون باشند و پس از هر بار شستشو، 
آنها را به درستی خشک کنید. البته در مورد نحوه 
کافی  اطالعات  باید  نیز  جواهرات  شستن  صحیح 
داشته باشید تا درخشندگی و کیفیت مطلوب خود 

را از دست ندهند.
اگر جواهرات به طور کامل خشک نشوند، باقی مانده 
آب و صابون روی آن ها باعث خراب شدن و از بین 
رفتن جلوه جواهرات گرانب های شما می شود. اما 

از صرف غذا داشته باشید، خوردن یک میان وعده 
سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۴-تغذیهپسازورزش
و  بهبودی  منظور  به  ماهیچه  به  کمک  برای 
جایگزینی ذخایر گلیکوژن خود، در صورت امکان 
وعده غذایی پس از ورزش را طوری انتخاب کنید 
پروتئین.  هم  و  باشد  کربوهیدرات  حاوی  هم  که 
انتخاب های خوب وعده های غذایی بعد از تمرین 

شامل موارد زیر است:
-ماست و میوه -ساندویچ کره بادام زمینی -شیر 
بازیابی  شکالت کم چرب و چوب شور -اسموتی 
با  دار  سبوس  نان  روی  -بوقلمون  تمرین  از  پس 

سبزیجات
۵-نوشیدن

به  شما  بدن  نکنید.  فراموش  را  مایعات  نوشیدن 
از  منظور جلوگیری از کم آبی، قبل، حین و بعد 
به  رو،  این  از  دارد.  نیاز  کافی  مایعات  به  ورزش 
منظور اینکه بدن شما در ورزش به خوبی هیدراته 
آمریکا  پزشکی-ورزشی  کالج  شود،  آبرسانی  و 

توصیه هایی ارائه می دهد که از قرار زیر است:
-طی دو تا سه ساعت قبل از تمرین چیزی حدود 
آب  لیتر(  میلی   7۱۰ تا   ۴7۳( لیوان   ۳ الی   ۲

-در حین تمرین، هر ۱۵ الی ۲۰ دقیقه، حدود بنوشید.
آب  لیتر(  میلی   ۲۳7 تا   ۱۱۸( لیوان   ۱ تا   ½
بنوشید. مقدار آن را با توجه به سایز بدن و هوای 

محیط تنظیم کنید.
-بعد از تمرین، به ازای هر پوند )۰٫۵ کیلوگرم( 
اید،  داده  دست  از  تمرین  طول  در  که  وزنی 
لیتر(  میلی  تا 7۱۰  لیوان )۴7۳  تا ۳  حدود ۲ 

آب بنوشید.
به طور معمول، آب بهترین روش برای جایگزینی 
مایعات از دست رفته است. اما اگر بیش از 6۰ 
از  شود  می  توصیه  کنید،  می  ورزش  دقیقه 
نوشیدنی ورزشی استفاده کنید. نوشیدنی های 
بدن  های  الکترولیت  تعادل  حفظ  در  ورزشی 
موثر بوده و اندکی بیشتر انرژی بخش هستند، 

زیرا کربوهیدرات دارند.
6-اجازهدهیدتجربهراهنمایشماباشد

و شدت  زمان  مدت  که  باشید  داشته  خاطر  به 
چند  که  کرد  خواهد  مشخص  ورزشی  فعالیت 
باید خورده و نوشیده شود.  بار و چه چیزهایی 
برای مثال، شما برای اجرای یک ماراتن به انرژی 
بیشتری از مواد غذایی نیاز خواهید داشت تا یک 
از  قبل  پیاده روی ساده. همچنین، سعی کنید 
یک برنامه ورزشی طوالنی مدت، هیچ خوراکی 
جدیدی را در رژیم غذایی خود جای ندهید زیرا 
ببینید  تا  باشید  داشته  قبلی  تجربه  است  بهتر 
سیستم بدن شما چگونه مواد غذایی را کنترل 
و  خوردن  غذا  از  صحبت  که  کند.هنگامی  می 
فرق  هم  با  افراد  همه  آید،  می  میان  به  ورزش 
خواهند کرد. بنابراین توجه داشته باشید که در 
طول تمرین و عملکرد کلی خود چه احساسی 
را  شما  تجربیات  تا  بدهید  اجازه  پس،  دارید. 
از عادتهای غذایی  راهنمایی کند که کدام یک 
قبل و بعد از ورزش برای شما بهتر است. برای 
مشاهده نحوه واکنش بدن به وعده های غذایی 
تا  بگیرید  نظر  در  را  ژورنالی  ها،  وعده  میان  و 
بتوانید رژیم غذایی خود را برای عملکرد بهینه 

تنظیم کنید.

در این حالت فرد انرژی الزم برای انجام حرکات 
ورزشی را نخواهد داشت.

3-مصرفمیانوعدههایخوب
را درست  تنقالت کوچک  توانند  افراد می  بیشتر 
اصلی  نکته  اما  بخورند.  ورزش  هنگام  یا  و  قبل 
خواهد  تمرین  حین  در  فرد  که  است  احساسی 
چه  خوردن  و  کاری  چه  که  بدانید  باید  داشت. 
چیزی برای شما بهتر است. در صورتی که تمرین 
ورزشی کمتر از 6۰ دقیقه طول بکشد، میان وعده 
هایی که درست قبل از ورزش خورده می شوند، 
انرژی فرد را هنگام ورزش تامین نخواهند کرد، اما 
می تواند از بروز گرسنگی پس از ورزش جلوگیری 
کند. اگر تمرین شما بیش از 6۰ دقیقه زمان می 
برد، می توانید در حین تمرین یک غذای غنی از 
کربوهیدرات یا یک نوشیدنی داشته باشید. گزینه 

های میان وعده خوب شامل موارد زیر است:
سایر  یا  موز، سیب  عدد  -یک  زا  انرژی  بار  -یک 
نان  -یک  میوه  -اسموتی  -ماست  تازه  های  میوه 
کم  گرانول  -بار  کراکر  یا  کامل  غالت  از  دونات 
-نوشیدنی  زمینی  بادام  کره  -ساندویچ  چربی 

ورزشی یا آبمیوه رقیق شده
در صورتی که قصد دارید تمرینی چند ساعته بعد 

انگیزهخودراحفظكنید
به  رسیدن  و  دویدن  برنامه   به  ماندن  پایبند 
کرده اید،  تعیین  خودتان  برای  که  اهدافی 
حفظ  برای  شد.  خواهد  سخت  زمان  مرور  به 
شما  به  می کنید  فکر  که  کاری  هر  انگیزه تان 

کمک می کند را انجام دهید.
را  زیر  های  استراتژی   می توانید  راستا  این  در 

به کار ببرید: 
-با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده تان بدوید.
-پیشرفت تان را در کاغذ یا موبایل ثبت کنید.

-به خودتان پاداش دهید.
-برای خودتان اهداف مشخصی تعیین کنید.

-به حرف ها و تفکرات منفی توجه نکنید.
هر  از  دارند  عادت  افراد  از  بعضی  متاسفانه 
است  ممکن  بسازند.  مشکل  یک  موضوعی 
اندازه ی  به  شما  دویدن  سرعت  و  مسافت 
انگیزه تان را  نباید  این وجود  با  نباشد،  دیگران 

برای دویدن از دست بدهید.
به حرف های منفی دیگران درباره ی دویدن تان 
توجه نکنید و به یاد داشته باشید که دویدن، 
به شما کمک می کند سالم و تندرست باشید. 

اجازه ندهید هیچ کس مانع شما شود.
رسیدنبهوزندلخواهبرایافرادچاق

اگرچه دویدن فعالیت خوبی برای کاهش وزن 
است، اما انجام آن ضرورتا منجر به کاهش وزن 
نمی شود. بعضی از دوندگان ممکن است هنگام 
به  منجر  که  دهند  انجام  را  اشتباهاتی  دویدن 
بزرگترین  از  یکی  شود.  آن ها  در  وزن  افزایش 
خوردن  دویدن،  طریق  از  وزن  کاهش  موانع 
کالری بیش از حد به دلیل افزایش اشتها است. 
اگر غذاهای ناسالم بخورید و بیش از حد کالری 
مصرف کنید، تمام تالشی که تاکنون کرده اید 
در  شما  به  که  می رود.استراتژی هایی  بین  از 
کاهش وزن و جلوگیری از افزایش وزن کمک 

می کنند، عبارتند از:
-یخچال را پر از مواد غذایی سالم و مغذی مانند 
غالت، ماهی، گوشت های کم چرب، سبزیجات 
و میوه کنید. این مواد غذایی نیاز بدن تان را به 
مواد مغذی ضروری تامین کرده و به ریکاوری 

)بهبود( بدن بعد از ورزش کمک می کنند.
-میزان غذاهای فرآوری شده ای که می خورید 

را به حداقل برسانید.
-از حضور در موقعیت هایی که باعث پرخوری 

می شوند، اجتناب کنید.
سنگین،  غذایی  وعده   سه  خوردن  جای  -به 
کالری مصرفی خود را با خوردن ۵ تا 6 وعده 
غذایی سبک در طول روز تقسیم کنید. با این 
کار گرسنگی تان کاهش پیدا می کند و انعطاف 
دیگر  چون  می رود،  باال  دویدن  در  پذیری تان 
نیازی نیست دویدن   را تا هضم وعده ی غذایی 

سنگینی که خوردید، به تاخیر بیندازید.
با  کالری  ثبت  بگیرید.  کمک  تکنولوژی    -از 
می کند  کمک  شما  به  موجود  اپلیکیشن های 
این  شوید.  آگاه  خود  مصرفی  کالری  میزان  از 
کاهش  تعادل  حفظ  در  شما  به  اپلیکیشن ها 
کمک  شما  به  همچنین  می کنند.  کمک  وزن 
روتین  به  و  کنید  حفظ  را  انگیزه تان  می کنند 

دویدن خود پایبند بمانید.

در مقابل، شستشوی دقیق و مناسب آن ها کمک 
می کند تا جای ممکن زیورآالت زیبا و درخشانی 

داشته باشید.
نفوذ  و  چسبیدن  برای  مکان  بهترین  جواهرات 
باعث  عرق  همچنین  است!  بدن  عرق  و  چربی ها 
عناصری  و  فلزات  از  خاصی  مخلوط  پوسیدگی 
مانند برنج و برخی آلیاژها می شود که همه این ها 
به طور معمول در جواهرات وجود دارد. در مورد 
انگشتر، استفاده از رینگ های ساخته شده از فوالد 
ضد زنگ گزینه خوبی می تواند باشد، زیرا ضد لک 

است و روی انگشت رد نمی اندازد.
ممکناستجواهراتشمادرسالنورزشیگمشده

یاآسیبببیند!
ارزش جواهرات در  بهتر است کمی هم در مورد 
جایی  ورزشی  سالن  کنیم.  ورزشی صحبت  سالن 
تمرین  روی  را  خود  تمرکز  تمام  باید  که  است 
جواهرات  به  حواستان  دائم  اینکه  نه  بگذارید، 
عروسیتان باشد. شاید مجبور باشید جواهرات خود 
را هنگام ورزش در آورده و در کمد قرار دهید، اما 
رفته اند  سرقت  به  آن ها  که  شوید  متوجه  یکباره 
از دست خواهید داد.  زیادی  این شکل پول  به  و 
بنابراین بهترین گزینه این است که فقط جواهراتی 
در  هم  استفاده  قابلیت  که  کنید  خریداری  را 
محیط های مرطوب و هم در محیط های خشک را 
داشته باشد تا در این صورت مجبور نباشید آن ها 

را در کمد قرار دهید.
دلیل  به  تیتانیوم  و  تنگستن  مانند  خاصی  فلزات 
بتوانند  است  ممکن  دارند  که  زیادی  سختی 
وزنه های  از  حاصل  مستقیم  ضربات  مقابل  در 
سنگین مقاومت کنند. اما فلزات نرم تر مانند طال 
و نقره به راحتی با هر نوع ضربه ای از شکل خارج 
می شوند. بنابراین بهتر است قبل از شروع ورزش 
کنید  حاصل  اطمینان  سنگین  وزنه های  با  کار  و 
ضربات  برابر  در  الزم  مقاومت  شما  جواهرات  که 
سنگین را دارند یا خیر. این نکته را باید بدانید که 
همه جواهرات آبکاری شده دچار آسیب می شوند. 
در واقع، الیه خارجی آن ها با عرق مخلوط شده و 
باعث می شود فرسوده دیده شود و جالی خود را 

از دست بدهد.
گرفتید  تصمیم  ورزشی  سالن  در  که  صورتی  در 
جواهرات خود را در بیاورید، بهتر است این کار را 
در جایی انجام دهید که کسی شما را نبیند و آن ها 
را در جای مطمئنی قرار دهید. زیرا همواره افرادی 
هستند که منتظر فرصتی برای سرقت اموال شما 

هستند.
نتیجهگیری

و  تمیزی  به  مقید  چقدر  شما  که  نمی کند  فرقی 
آلودگی و خشکی و پاکیزگی باشید. یا اینکه چقدر 
آویزها و جواهرات ممکن است حواس شما را حین 
ورزش پرت کند. استفاده از جواهرات در سالن های 
ورزشی یک انتخاب شخصی است. این نکته را در 
نظر داشته باشید، در صورتی که زنجیر، دستبند و 
انگشتری دارید که در تمرین شما اختاللی ایجاد 
نمی کند و پس از ورزش به درستی آن ها را شسته 
و خشک می کنید، استفاده از آن ها موردی ندارد و 

آسیبی هم به جواهرات شما وارد نمی شود.

راهامنی دویدن برای افراد چاق)2(

استفادهازجواهراتهنگامورزشكردن

۱.وضعیتسالمتتانرابررسیكنید
با  باید  روزانه،  ورزشی  برنامه ی  شروع  از  قبل 
پزشک مشورت کنید و آزمایشات الزم را انجام 
به  که  افرادی  برای  به ویژه  موضوع  این  دهید. 
عادت  باال  شدت  با  فیزیکی  فعالیت های  انجام 

ندارند و افراد باالی ۴۵ سال، اهمیت دارد.
انجام چکاپ اولیه می تواند به شناسایی هر نوع 
ورزش  هنگام  را  شما  که  عارضه ای  یا  بیماری 
کمک  می دهد،  قرار  آسیب  معرض  در  کردن 
 کند. همچنین به بهینه سازی عملکرد ورزشی  و 
شناسایی محدودیت ها کمک می کند. با بررسی 
برنامه ی  یک  می توانید  سالمتی تان  وضعیت 

ورزشی مناسب طراحی کنید.
اهداف خودتان برای و كنید 2.برنامهریزی

واقعبینانهتعیینكنید
کنید،  ورزش  منظم  گرفتید  تصمیم  که  زمانی 
برای خودتان یک برنامه طراحی کنید که در آن 
تمام مراحل و اهداف مشخص شده باشند. بهتر 
است تمرینات ورزشی در خانه و با مراحل آسان 
شروع شوند. به مرور که توان فیزیکی بدن تان 

افزایش یافت، می توانید میزان سختی مراحل را 
بیشتر کنید.برای مثال، اگر هدف تان این است که 
۵ کیلومتر بدوید، ابتدا در مسافت های کوتاه تر، به 
طور مثال ۲ یا ۳ کیلومتر بدوید و به مرور زمان 
به مسافت بیفزایید تا به ۵ کیلومتر برسید.شروع 
برنامه ی ورزشی با اهداف کوچک نه تنها شانس 
موفقیت را افزایش می دهد، بلکه انگیزه ی شما را 

برای رسیدن به هدف حفظ می کند.
3.ورزشكردنرابهیکعادتروزانهتبدیلكنید

یکی دیگر از نکات کلیدی برای شروع تمرینات 
خود  ورزشی  روتین  به  که  است  این  ورزشی 
برنامه ی  به  بودن  پایبند  برای  باشید .  پایبند 
به  را  باید ورزش کردن  بلند مدت،  ورزشی در 
یک عادت روزمره تبدیل کنید و به طور منظم 
آن را انجام دهید.یک روش عالی برای پایبندی 
به روتین ورزشی، انجام دادن آن در ساعت و روز 
می توانید طوری  مثال،  به طور  است.  مشخص 
برنامه ریزی کنید که هر روز بعد از برگشتن از 

سرکار ورزش کنید.
ادامهدارد....

برایشروعورزشبایدچکاركنیم؟)۱(

خوابراحت

پیریدیررس

كاهشفشارهایعصبی

مفصلها،استخوانهاوماهیچههایسالمتر

سیستمدفاعی

تقویتحافظه

اعتمادبهنفسباال

افزایشانرژی

از نظر  اگرچه ممکن است 
اما  بیاید،  بدیهی  مسأله ای  شما 
کردن  ورزش  به  مربوط  تحقیقات 
انجام  تازگی  به  خوابیدن  راحت  با 
شده است. این تحقیقات نشان داده 
است که به طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ 
دقیقه ورزش برای سه تا چهار روز 
خواب  که  می کند  کمک  هفته  در 
چند،  هر  باشید.  داشته  راحت تری 
از  بعد  یا  روز ها  که  است  بهتر 
ظهرها ورزش کنید نه شب ها قبل 
اینصورت خیلی  از خواب چون در 
سادگی  به  و  شد  خواهید  پرانرژی 

خواب تان نخواهد برد.
می کند  کمک  کردن  ورزش 
بهتر  و  ببرد  خواب تان  راحت تر 
را  خواب تان  ساعت  و  بخوابید 
همچنین  کرد.  خواهد  بیشتر  هم 
باالتر  هم  را  شما  خواب  کیفیت 
که  می شود  سبب  و  برد  خواهد 

خواب عمیق تری داشته باشید.

ورزش منظم می تواند شما 
سالم  و  متناسب  بدنی  نظر  از  را 
نگاه دارد. همچنین وضعیت پوست 
بهتر  هم  را  شما  ماهیچه های  و 
شما  انعطاف  قابلیت  کرد،  خواهد 
بسیاری  از  و  برد  خواهد  باالتر  را 
از  پیری  به  مربوط  بیماری های 
قبیل پوکی استخوان و بیماری های 

قلبی جلوگیری خواهد کرد.

ورزش باعث می شود که اضطراب 
خود  حد  پایین ترین  به  شما  استرس  و 
دو  یا  یک  بدن  حالت  این  در  برسد. 
ساعت بعد از اتمام تمرینات تان، اندورفین 
اعصاب  که  کرد  خواهد  ترشح  بیشتری 
و آسودگی خیالتان  داده  را تسکین  شما 
را افزایش خواهد داد. فایده دیگر فعالیت 
بدنی این است که شما را به داشتن رژیم 
تغذیه  و  می کند  تشویق  مناسب  غذایی 
می دهد.  کاهش  را  استرس  هم  مناسب 
حتی بعضی تحقیقات نشان داده است که 
از ورزش می توانیم به عنوان درمانی برای 

افسردگی نیز استفاده کنیم.

تراکم  می رود،  باالتر  سن تان  چه  هر 
انعطاف پذیری  و  استخوان هایتان 
ورزش  شد.  خواهد  کمتر  مفصل هایتان 
بهترین  از  یکی  منظم  طور  به  کردن 
به  مربوط  مشکالت  کم کردن  برای  راه ها 
است.  استخوان ها  و  مفصل ها  ماهیچه ها، 
کمک  شما  به  منظم  ورزشی  برنامه  یک 
را  خود  انعطاف پذیری  و  قوا  که  می کند 

حفظ کنید.

تحقیقات مختلف نشان داده است 
را  بدن  دفاعی  سیستم  قدرت  ورزش  که 
بزرگساالن  و  نوجوانان  در  می برد.  باال 
محرک  یک  عنوان  به  می تواند  ورزش 
طبیعی برای سلول های دفاعی به حساب 
سیستم  عملکرد  سالخورده  افراد  در  آید. 
که  می شود  ضعیف  خود  به  خود  دفاعی 
می تواند خطر ابتال به بیماری های مسری 
تمرینات  اما  دهد.  افزایش  را  واگیردار  و 
پیاده روی  مثل  متعادل  و  منظم  ورزشی 
و دوچرخه سواری می تواند به طور تقریبی 
بدن  در  را  دفاعی  سیستم  ضعف  این 

کاهش دهد.

تحقیقات بسیاری نشان داده است 
که افرادی که روی قاعده ای منظم ورزش 
بهتری  تمرکز  قدرت  و  حافظه  می کنند 
دارند. پیاده روی سه روز در هفته به مدت 
۴۵ دقیقه برای باال بردن زیرکی و هوش 

شما کافی است.
اندام مربوط به تمرکز  ورزش های هوازی 
جداره های  و  جلویی  قسمت های  یعنی 

باالیی مغز را تحریک می کند.

خود  از  را  ساده  سؤال  این 
بپرسید: در کدام لحظه احساس بهتری 
و  داده ام  لم  مبل  روی  وقتی  دارم؟ 
مشغول خوردن یک پاکت چیپس هستم 
تمرین  یک  انجام  از  بعد  که  زمانی  یا 
اگر  برگشته ام؟  باشگاه  از  عالی  ورزشی 
مدتی است که اضافه وزن پیدا کرده اید، 
بنیه،  کنید،  شروع  را  ورزشی  تمرینات 
افزایش  را  بدنی تان  قدرت  و  ماهیچه ها 
خواهید داد و از نظر روحی حال بهتری 
باعث  به خود  این خود  خواهید داشت. 
می شود که تصویر بهتری از خود داشته 

باشید و اعتماد به نفستان باال رود.

تا به حال چند بار از باشگاه در 
رفته اید، فقط چون خسته شده و دیگر 
تحمل ادامه تمرینات را نداشته اید؟ اما 
آیا زمانی که تنبلی را کنار گذاشته و به 
بهتری  احساس  داده اید  ادامه  تمرینات 
نداشته اید و پرانرژی تر نشده اید؟ افرادی 
می کنند،  ورزش  مداوم  طور  به  که 
بیشتری  تحمل  و  بدنی  قدرت  انرژی، 
از آغاز تمرینات  دارند. مدت کمی بعد 
این انرژی بیشتر را در خود کاماًل حس 

خواهید کرد.

میلیون ها بـار تا به حال شنیده اید:
 ورزش کردن برایتان خوب و یکجا نشستن و تلویزیون تماشا کردن برایتان بد 
است.  امـا در کـنـار ایـنـکـه به شما کمک می کند تا کالری بیشتری سوزانده 

و خوش اندام  تر شوید، چه فواید دیگری دارد؟

تندرستی با ورزش
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صف

اشتغال  افزایش  و  جوامع  شدن  صنعتی  با 
بخش  به  نگرانی  و  اضطراب  مردم،  ذهنی 
شده  تبدیل  انسان ها  زندگی  ناپذیر  جدایی 
ترکیب  از  ناشی  می تواند  اضطراب  است. 
فیزیکی  و  عوامل مختلف شخصی، محیطی، 
باشد. عالئم اضطراب و نگرانی می تواند شامل 
تپش قلب، وسواس فکری، و اجتناب از قرار 
شود.با  بخصوص  ی  موقعیت ها  در  گرفتن 
و  اضطراب  بر  می توانند  انسان ها  حال،  این 
انگلیسی  آیند. متخصصان  فائق  نگرانی خود 
احساس  از  فراتر  چیزی  اضطراب  می گویند 
نگرانی و استرس است. تحقیقات نشان داده 
است اضطراب می تواند منجر به ُگر گرفتگی 
قفسه  شدن  سفت  بدن،  شدن  سرد  بدن، 
تنش  و  پریشانی  تنش،  احساس  سینه، 

شدید شود.
متخصصان تاکید دارند با ۴ اقدام موثر ذیل 
و  اضطراب  توجهی  قابل  میزان  به  می توان 

نگرانی را کنترل و مدیریت کرد:

تحریم ها،  از  ناشی  اقتصادی  مشکالت  کنار  در 
با  و  افزوده  معیشتی  تنگنای  ابعاد  بر  نیز  کرونا 
فوت،  و  بیماری  ناگوار  حوادث  و  اخبار  سیل 

سیلی از حال بد را روانه زندگی ها کرده است.
درگیر  جهان  و  ما  کشور  که  است  ماه  چندین 
مهمانی بدشگون به نام کروناست و متاسفانه هر 

روز بر ابعاد همه گیری آن افزوده می شود.
گسترش  وضعیت،  این  پیامدهای  از  یکی 
دلمردگی  و  وسواس  افسردگی،  روزافزون 
و  محدودیت ها  کنار  در  است  الزم  که  است 
اجرایی  پروتکل هایی  بهداشتی،  شیوه نامه های 
برای موضوع مهم »بهداشت روان« مردم تدوین 

و در رسانه ها منتشر شود.
دانشیار  و  روانشناس  اصغرنژاد  علی اصغر  دکتر 
و  ارزیابی  درباره  ایران   پزشکی  علوم  دانشگاه 
سالمت  و  بهداشت  وضعیت  از  خود  برآورد 
»واقعیت  گفت:  روزها  این  در  جامعه  روان 
ارتباط  جامعه ای  هر  مردم  روان  اوضاع  اینکه 
افزایش  با  دارد؛  درماندگی  مفهوم  با  مستقیمی 
میزان  به  ناکامی،  و  درماندگی  گستره  و  شمار 
غم و غصه و فرسایش اعصاب مردم افزوده شده 
نمود  پرخاشگرانه  و  افسرده وار  رفتارهای  در  و 

می یابد«.
وقتی انسانها کنترل زندگی و سرنوشت به معنای 
آینده دور یا نزدیک خود را از دست می دهند، 
به  زندگی شان  ظاهری  و  جسمانی  اوضاع  هم 
افزایش  یا  ایجاد  هم می ریزد و هم زمینه برای 

بیماری روانی افزایش می یابد.
فرض کنید پدر خانواده ای با پس انداز زیاد، برای 
است،  کرده  برنامه ریزی  ارزان  خودرویی  خرید 
ناگهان با افزایش قیمت مواجه می شود، این فرد 
دچار ناکامی و سپس درماندگی شده و به مرور 
اندوه، تنش،  مخاطرات روانی در قالب های غم، 
استرس، افسردگی و ...نمایان می شود؛ این همان 
وضعیتی است که این روزها در جامعه شاهدیم.

از  یکی  بالینی  روانشناسی  متخصص  این 

می تواند  زندگی  در  رویه  یک  دادن  تغییر 
سخت تر از آنچه که فکرش را بکنید باشد. این 
تمرین  به  باشیم  قضاوت گر  کمتر  بتوانیم  که 
برای  روش هایی  همیشه  اما  دارد،  نیاز  زمان  و 

تغییر وجود دارد.
علل  قضاوت کردن دیگران 

۱-پنهانكردنناتواناییهایخود
افراد ناتوان و ضعیف سعی می کنند با قضاوت 
سمت  به  را  ذهن ها  و  توجه  کردن،  تحقیر  و 

دیگران برده و ناتوانایی های خود را بپوشانند.
2-حسادت

و  اخالقی  ویژگی  دلیل  به  حسود  آدم های 
موفقیت  نمی توانند  دارند  که  ضعف شخصیتی 
و محبوبیت دیگران را ببینند و سعی می کنند 
دیگران  چشم  از  را  افراد  قضاوت هایشان  با 

بیاندازند.
3-دورشدنازعیوبخود

عده ای از افراد هستند که مدام در پی عیب و 
رفتارهای غلط دیگران بوده و اصاًل فکر نمی کنند 
که خودشان هم در شرایط و حوزه های مختلف 

خالی از عیب و اشکال نیستند.
۴-درکنداشتن

هر  دیدن  با  ندارند،  درک  قدرت  که  کسانی 
رفتاری از دیگران به جای اینکه شرایط طرف 
مقابل را درک کرده و خود را جای او بگذارند 

شروع به قضاوت می کنند.
۵-ظاهربینی

ظاهر و باطن بسیاری از اتفاقات و مسائل با هم 
متفاوت است. مثاًل در خیابان مادری بچه خود 
که  می کنند  قضاوت  سریع  عده ای  می زند،  را 
عجب مادر سنگ دل و بی رحمی. غافل از این 
که ممکن است باطن داستان چیز دیگری باشد؛ 

توان جسمی مادر کم شده، بیمار است و ...
6-عجولبودن

و  عجله  از  ناشی  قضاوت ها  موارد  بسیاری  در 
بی توجهی به منبع مطلب و کالم اتفاق می افتد.

7-اعتمادبهنفسپایین
افرادی که اعتمادبه نفس پایین دارند، به جهت 
جزء  و  بوده  مهم  برایشان  دیگران  نظر  اینکه 
باورهایشان قرار می گیرد، درباره دیگران بیشتر 

قضاوت می کنند.
8-تربیتنادرست

با وجود تمام زحمات پدر و مادرها برای تربیت 
فرزندان خود، گاهی به واسطه عدم آگاهی آنان 
در شکل و روش صحیح تربیتی، فرزندان عجول 

در قضاوت تربیت شده اند.
۹-تحقیروخودكمبینی

کسانی که خودکم بینی دارند، دائماً با قضاوت ها 
تا  تحقیرکرده  را  دیگران  خود  گفتگوهای  و 

تغذیه  پیری،  وراثت،  معتقدند،  کارشناسان 
ناسالم، کمبود فعالیت های ذهنی، انزوا و نداشتن 
فعالیت های اجتماعی، استرس ها و فشارهای روحی 
و روانی، صدمه  به سر، آالینده ها، شیوه های ناسالم 
زندگی، چاقی و کم تحرکی، باالبودن مزمن و مداوم 
قند، چربی و فشارخون در ابتال به آلزایمر مؤثرند.  

درمان  تاکنون  که  است  درست  می گویند،   آنان 
به  آن  از  و  است  نشده  یافت  آلزایمر  برای  قطعی 
اما  می برند،  نام  عالج ناپذیر  بیماری  یک  عنوان 
می توان با روش های منطقی از بروز و شدت گرفتن 

این بیماری، پیشگیری کرد.  
آلزایمروعللآن

و  مغز  متخصص  ـ  درخشان  رضا  علی  دکتر 
آلزایمر  آلزایمر می گوید:  بیماری  اعصاب در مورد 
سیستم  رونده  پیش  و  برنده  تحلیل  بیماری  یک 
زوال  باعث  که  است  انسان  مغز  مرکزی  عصبی 
نوعی  ساده تر  عبارت  به  می شود.  عقالنی  قوای 
و  دیدگی  آسیب  آن  در  که  است  مغزی  اختالل 
مرگ سلول های مغز باعث بروز اختالل در حافظه، 
تفکر و رفتار فرد می شود به طوری که سلول های 
مغزی عملکردشان را از دست می دهند و در نهایت 
می میرند. وی با بیان این مطلب که بیماری آلزایمر 
می افزاید:  می شود  شروع  سالگی   6۰ از سن  پس 
مهمترین عوامل خطرساز برای این بیماری مانند 
سن باال، سابقه خانوادگی، جنس و ابتال به سندرم 
دان است. علت بوجود آمدن آن نشناخته است اما 
می شود  بیماری  این  بروز  سبب  آنچه  کلی  بطور 
درون  در  پروتئینی  مواد  برخی  غیرعادی  رسوب 
و بیرون سلول های مغز است. این رسوبات ارتباط 
مانع  و  کرده  مختل  یکدیگر  با  را  مغز  سلول های 

رسیدن پیام های عصبی می شود. 
عالیمبیماریآلزایمر

کم  از:  عبارتست  بیماری  این  عالیم  شایعترین 
که  چیزهایی  کردن  فراموش  و  حافظه  شدن 
گرفته  یاد  بیمار  دور  چندان  نه  زمانی  فاصله  در 
مشکل دار  مدت  کوتاه  حافظه  عبارتی  به  است. 
بدون  یا  مشکل  کم  آنان  مدت  بلند  حافظه  ولی 
مشکل است. بتدریج بیماران در انجام امور زندگی 
و کارهای روزانه ای خود با مشکل مواجه می شوند 
از دیگر عالیم می توان به مشکالت زبانی اشاره کرد 
که اغلب مواقع کلمات ساده را فراموش می کنند، 
سردر گمی در زمان، مکان و بیاد آوردن اشخاص 
به  مثال  می کنند  پیدا  قضاوت  قوه  کاهش  دارند، 
علت عدم تشخیص هوای سرد یا گرم ممکن است 
چند تا بلوز روی هم بپوشند یا ممکن است پول 
که  بخرند  چیزی  یا  و  بدهند  فروشنده  به  زیادی 
نیازی به آن ندارند معموالً مشکل در تفکر انتزاعی 
فراموش  را  شماره ها  اغلب  مثال  طور  به  دارند. 
آن  با  باید  کاری  چه  که  نمی دانند  یا  و  می کنند 

انجام دهند.  
بیماران ممکن است بدگمان، ترسو و یا وابسته به 
سایر افراد خانواده شوند ودچار از دست دادن قوه 
ابتکار و نوآوری شوند به طوری که ساعات طوالنی 
از حد  یا بیش  به تماشای تلویزیون می نشینند و 

می خوابند و هیچ تمایلی برای فعالیت ندارند.   
درمانآلزایمر

ندارد  وجود  آلزایمر  برای  قطعی  درمان  متأسفانه 
یا درمانی که بتواند روند آسیب عصب های مغز را 
دارند که  داروهایی وجود  این حال  با  نماید.  کند 
و  کنند  محافظت  ذهنی  مهارت های  از  می توانند 
تأثیرات بیماری را کندتر کنند. اگر یکی از عزیزان 
به  تشخیص  با  و  مبتال شده  بیماری  این  به  شما 
کرده  کنترل  را  بیماری  زودهنگام  درمان  و  موقع 
می تواند  طوالنی تری  مدت  برای  قطعاً  پس  است 
استقالل خود را حفظ کند و کارهای روزانه اش را 

خودش انجام بدهد. 

می توانیم  بهتر  و  می شود  بهتر  حالمان  کنیم، 
رویدادهای فردا را بسازیم.

و  کوچک  فرصت های  از  حداکثری  استفاده 
و  کمک  شادکردن،  و  شدن  شاد  برای  جزئی 
یادگرفتن  دیگران،  برای  خیرخواهی  و  یاری 
تازه،  دانشی  یا  موضوع  دانستن  مهارتی جدید، 
و  زندگی  و  ساده  ناشناخته های  کردن  کشف 
با  متناسب  آزاد  و  باز  فضای  در  وقت  گذراندن 
ویژگی های فصل های مختلف، همگی باعث بهتر 

شدن حال افراد می شود.
پزشکی  علوم  دانشگاه  روانشناسی  استاد 
و  »رابطه«  مهم  موضوع  دو  به  ادامه  در  ایران 
»فداکاری های مضر« اشاره کرد و افزود: آدم ها 
به رابطه زنده اند، هرچه بتوان روابط بیشتر و با 
کیفیت تری داشت و بی دریغ و عاشقانه دیگران 
مانند  چیزها  ساده ترین  از  و  داشت  دوست  را 
خرید یک کارت تبریک برای خوب کردن حال 
اطرافیان استفاده کرد، حال خود افراد نیز بهتر 

می شود.
سالمتی  و  خود  به  توجه  دیگر،  مهم  موضوع 

تاثیر  و  کمک  باعث  که  است  جان  و  جسم 
هرچقدر  افراد  می شود؛  دیگران  بر  بیشتر 
و  بدنی  سالمتی  به  حواسش شان  بیشتر 
نادرست  فداکاری های  از  و  باشد  خود  روانی 
کم کنند، بیشتر می توانند به شادی و آرامش 

اطرافیان کمک کنند.
رسانه، حاکمیت،  مانند  عوامل  از  مجموعه ای 
مدیران، برنامه ریزان کالن در سالمت جسم و 
جان مردم موثرند، اما مساله مهم اینکه افراد 
بعضی ناگواری ها را نه می توانند اصالح کنند و 
نه چاره ای برای رفع آنها دارند، در این شرایط 
قدرت  و  می شود  ظاهر  روانشناسی  که  است 
تاب آوری، افزایش ظرفیت و شیوه های مناسب 

انعطاف پذیری را آموزش می دهد.
چنین  در  کرد:  خاطرنشان  روانشناس  این 
افزایش  ضمن  که  بیاموزد  باید  فرد  مواردی 
ظرفیت روانی خود، عنصر خالقیت را به کار 

گیرد و بر توانمندی هایش بیفزاید.

مرجع:خبرگزاریایرنا

نفس  شدید  اضطراب  دچار  که  هنگامی   -۱
طور  به  را  بازدم  و  َدم  عمل  و  بکشید  عمیق 
نفس  سرعت  ابتدا  در  کنید.  تکرار  مرتب 
به مرور سرعت دم  ولی  باشد،  باال  کشیدنتان 
و بازدم خود را کاهش دهید. می توانید در هر 
عمل  سپس  و  شمرده   ۳ شماره  تا  َدم  عمل 

بازدم را با شمارش تا عدد ۳ ادامه دهید.
۲- عضالت خود را شل کنید. بهترین راهکار 
عضالت  کردن  شل  بدن،  تنش  بهبود  برای 
ساکت  و  آرام  محیطی  کار،  این  برای  است. 
بکشید و چشمان خود  دراز  انتخاب کنید،  را 
را ببندید. بکوشید همزمان با انجام نفس های 
عمیق، تک تک عضالت خود را از انگشتان پا 

تا سر شل کنید.
جنبه  از  باشید.  داشته  سالمی  زندگی   -۳
را  مناسبی  غذایی  رژیم  باشید،  فعال  فیزیکی 
مثبت  دوستان  با  و  بروید  بیرون  برگزینید، 
اوقات  گذراندن  کنید.  معاشرت  خود  اندیش 
نگرانی  و  اضطراب  سطح  می تواند  خانواده  با 

شما را کاهش دهد.
۴- جسور باشید

به  افراد  اضطراب  و  نگرانی  دالیل  از  یکی 
خاص  مکان  یک  در  حضور  در  آن ها  ناتوانی 
برخی  می شود.  مربوط  بخصوص  فعالیتی  یا 
موقعیت  یک  در  گرفتن  قرار  از  همواره  افراد 
بخصوص احساس نگرانی و اضطراب می کنند. 
پیامد های  از  خود  ذهن  در  همواره  افراد  این 
دارند.  واهمه  موقعیت  این  در  گرفتن  قرار 
قرار  موقعیت  آن  در  را  خود  می توانید 
کمی  کار  این  با  است  ممکن  حتی  دهید. 
گرفت  خواهید  یاد  اما  شوید،  اضطراب  دچار 
قدر ها  آن  هستید  نگران  آن  از  که  موضوعی 
نیست  آور  اضطراب  می کردید  فکر  که  هم 
بسیاری  در  نمی شود.  شما  ناراحتی  باعث  و 
بسیار  موضوعی  درباره  شما  تفکر  موارد  از 
که  زمانی  و  است  موضوع  اصل  از  ترسناک تر 
اساس  بی  متوجه  می گیرید  قرار  موقعیت  در 

بودن منبع اضطراب خود می شوید.

آمار  رفتن  باال  را  وضعیت  این  پیامدهای 
می داند:  طالق  درخواست های  و  خشونت ها 
را  طالق  و  درگیری ها  دقیق  آمار  چه  اگر 
در  اما  کنند،  اعالم  مسئول  دستگاه های  باید 
مشکالت  این  زمینه ساز  عوامل  اخیر  چندماه 
مشکالت  خانه،  در  ماندن  با  و  شده اند  بیشتر 
معیشتی، قطع یا کاهش تماس و رابطه فیزیکی 
و عاطفی، ترس از بیمار شدن و مرگ و ... ُخلق 
و  سازگاری  عدم  شکل  در  و  آمده  پایین  افراد 
پرخاش یا درخواست  هر چه بیشتر به خاطرات 
دهیم،  سر  ناله  و  آه  کنیم،  فکر  منفی  و  بد 
شکل  ذهن  در  بیشتری  منفی  طرح واره های 
می گیرد و زمینه ساز بدخلقی و رفتارهای مخل 
آرامش می شود؛ برعکس با مرور منظم و عمیق 
را  آرام بخش  تجربه های حسی  خوب،  خاطرات 
تدریج  به  روند  این  و  کنیم  می  درک  بیشتر 

سبب شادی پایدار می شود.
از  کاستن  عملی  راهکارهای  درباره  اصغرنژاد 
رنج روحی روانی مردم و بهبود بهداشت روانی 
را شاد  ُخلق  است: هر کاری که  جامعه معتقد 
ایمنی بدن شده  تقویت سیستم  به  کند منجر 
از  کاست،  خواهد  روانی  رنج  و  بد  حال  از  و 
رفتارهای ساده مانند خرید یا پرورش گل گرفته 
تا فعالیت بدنی مناسب، تهیه غذای مورد عالقه، 
ارتباط عاطفی مفید، طنز و شوخی و سرگرمی 
همه اموری جزئی، ساده و کم هزینه هستند که 
باعث بهبود حال بد افراد شده و از رنج و آالم 

روانی انها خواهد کاست.
تنفس درست، آرام و عمیق به شکل دیافراگمی 
باعث آرامش تن و ذهن می شود؛ استفاده مفید 
ریلکسیشن  مانند  ساده  روش های  از  موثر  و 
و  صندلی   یا  مبل  روی  نشستن  آرام سازی،  و 
انجام  مرتب  بطور  چنانچه  عضالت  کردن  رها 
شادی  و  کاسته  اعصاب  برانگیختگی  از  شود، 
نیز  آینده  به همراه می آورد.درباره  را  آرامش  و 
نیامده اند کم  نگرانی هایی که هنوز  از  هرچقدر 

خودشان را باال بیاورند.
راهکارهایی برای کسب مهارت قضاوت نکردن

می تواند  زندگی  در  رویه  یک  دادن  تغییر 
سخت تر از آنچه که فکرش را بکنید باشد. این 
تمرین  به  باشیم  قضاوت گر  کمتر  بتوانیم  که 
برای  روش هایی  همیشه  اما  دارد،  نیاز  زمان  و 

تغییر وجود دارد:
۱-حملبرصحتكنید

یاد بگیرید به ابعاد مثبت آدم ها توجه کرده و از 
هر رفتاری، بر جنبه مثبت آن متمرکز شوید.

2-آیامنعیبندارم؟
روی عیب های خود متمرکز شده، هرگاه عیبی 
را در کسی دیده و خواستید بر اساس آن آدم ها 
را قضاوت کنید، سریع به خودتان رجوع کنید 

که آیا من در حوزه های دیگر عیب ندارم؟
3-قضاوتهایتانرابهچالشبکشید

بگویید؛  خودتان  به  سریع  کردید  قضاوت  تا 
منبع  آیا  می کنی؟  قضاوت  چرا  چکاره ای؟  تو 

قضاوتت درست است؟ و ...
۴-بهجنبههایمثبتخودتوجهداشتهباشید

می شود  باعث  خود  مثبت  جنبه های  به  توجه 
و  دیده  را  دیگران  خوبی های  بتوانید  راحت تر 

روی آن ها تمرکز کنید.
۵- راه هایی پیدا کنید تا در مورد خود احساس 

خوبی به دست آورید
زمانی که شما ظاهر و باطن خوبی پیدا کنید، 
اعتمادبه نفستان باال رفته و موفقیت های ریز و 
درشت به دست آوردید، دیگر دست به قضاوت 

دیگران نخواهید زد.
6-درکداشتهباشید

خودتان را جای طرف مقابل بگذارید. از خودتان 
بپرسید اگر من هم در شرایط او زندگی کرده، 
امکانات و کمبودهای او را داشتم، چه رفتاری 
می کردم و زندگی ام چطور بود؟ وقتی به درک 
بی احترامی  و  قضاوت  از  رسیدید  مقابل  طرف 

کردن درامانید.
افرادی که اعتمادبه نفس پایین دارند، به جهت 
جزء  و  بوده  مهم  برایشان  دیگران  نظر  اینکه 
باورهایشان قرار می گیرد، درباره دیگران بیشتر 

قضاوت می کنند
7-عمومیتندهید

به  ندهید.  نسبت  فرد  به  را  گروهی  رفتارهای 
عنوان مثال اگر که یک نفر از یک گروه، قوم و 
طایفه ای فرد موجه و توانمندی است، او را به 
دالیل تصویری که از گروه یا قوم او در ذهن ها 
نقش بسته مقایسه نکرده و این را باور کنید که 
ممکن است تصورات در مورد یک گروه بد باشد 
ولی لزوماً این شخص بد نبوده و این موضوع را 

تعمیم ندهید.

راههایپیشگیریازآلزایمر
- نوشتن و خواندن: بسیار بخوانید و بنویسید. بلند 
شخصیت های  جای  به  و  صدا  تغییر  با  بخوانید، 
را  و...  روزانه  خاطرات  بخوانید.  نویسنده  یا  کتاب 
بنویسید. از مطالبی که دوست دارید نت بردارید. 
احساس های  با  و  کلمات  به  دقت  با  را  مطلب 
متفاوت بخوانید. هر چیزی را که دوست دارید و 
می خواهید بخوانید و بنویسید. نوشتن و خواندن 
افزایش  و  تقویت  برای  فعالیت ها  بهترین  از  یکی 

حافظه است.
- با هر دستی که عادت به مسواک  زدن دارید، از 

امشب با آن یکی دست مسواک بزنید. 
یا یک عکس خانوادگی و حتی یک  -یک تصویر 
با  بعد  کرده  نگاه  دقت  به  را  الکترونیکی  وسیله 

چشم های بسته شروع به توصیف آن کنید.
ساده  گرفتن  دوش  یک  به  عادت  همیشه  -اگر 
و  این پس یک حمام  درست و حسابی  از  دارید، 

سنتی را تجربه کنید.
-اگر هر روز با ماشین سِر کار می روید، گاهی این 
عادت را تغییر دهید. کمی از مسیر را پیاده و بقیه 

را با اتوبوس بروید.
خود  کار  میز  روی  آلزایمر  از  پیشگیری  برای   -
عوض  را  چیز  همه  جای  حاال  بیندازید،  نگاهی 
رومیزی  تراش  جای  به  را  جامدادی  مثاًل  کنید. 
بگذارید. همچنین می توان این کار را با تغییر جای 

وسایل آشپزخانه انجام داد.
- اگر سوار آسانسور می شوید، چشم ها را ببندید و 
سعی کنید دکمه طبقه مدنظر خود را فشار دهید. 
البته قبل از فشار دادن چشم هایتان را باز کنید تا 

اشتباها به طبقه دیگری نروید.
- در زمان استراحت، زنگ تفریح کار یا کالس، به 
جای نشستن و خوراکی خوردن، از جای خود بلند 
شوید کمی قدم بزنید و هوای تازه استنشاق کنید.

- اگر روی میزکار یا طاقچه و دکور منزلتان عکس 
یا ساعت رومیزی دارید، آنها را وارونه بگذارید. 

- سعی کنید به جای نگاه  کردن به غذا، از بو یا 
غذایی  چه  بشقابتان  درون  که  ببرید  پی  آن  مزه 
وجود دارد. با چیز های دیگر هم می توانید همین 
کار را بکنید، همین حدس زدن یکی از تمرین های 

خوب برای تقویت حافظه است.
عادات  کنید.  انتخاب  خود  برای  تازه ای  سرگرمی 
انتخاب های جالب هر  با  سرگرمی روزمره خود را 

چند متفاوت و گذرا تغییر دهید.
-جهت پیشگیری از آلزایمر با حضور فعال، با دقت 
حضور  لحظه  در  عبارتی  به  کنید.  نگاه  و  گوش 
آگاهانه داشته باشید. هنگامی که تلویزیون تماشا 
می کنید، واقعا با تمام حضور تماشا کنید. هنگامی 
که با دوستی صحبت می کنید، واقعاً و با وجود به 

او گوش دهید.
دقیقا  می دهید،  گوش  خبری  به  که  -هنگامی 
دیدن  گونه  این  در  و...  می گوید  چه  که  بشنوید 
پیش خواهد  برای شما »سوال«  و شنیدن حتما 
آمد، در غیر این صورت ذهن شما در جای دیگری 

سیر کرده است.

چندراهکارموثربرایمقابلهبااضطرابونگرانی

این روزها چه کنیم حالمان بهتر شود؟

چرا دیگران را قضاوت یم کنمی؟

چگونهازآلزایمرپیشگیریكنیم؟

زمانی که شکرگزار هستیم در واقع تصدیق 
می کنیم که منبع نیکی و خوبی در زندگی 

مان وجود دارد
“رابرتامونز”

******
اگر از صد نفر بپرسید متضاد کلمه موفقیت 

چیست؟بیشتر شان می گویند شکست!
کلمه  است؛متضاد  بزرگ  اشتباهی  این  اما 

موفقیت، تالش نکردن است.
******

چیزی که استرس واقعا انجام می دهد، از بین 
در  شما  توانایی  که  است  اراده  نیروی  بردن 

کنترل احساسات را کاهش می دهد
“رویاف.بامیستر”

******
برای انجام اقدامی مثبت

باید بینشی مثبت داشته باشیم
“داالییالما”

فکر  شوید  نمی  موفق  که  دالیلی  تمام  به 
می  که  کنید  فکر  دلیلی   ۱ به  نکنید.فقط 

دانید موفق می شوید.
“هنرفورد”

******
ازدواج های شاد بر اساس یک دوستی عمیق احترام 

متقابل و لذت از با هم بودن حاصل می شود.
“جانگوتمن”

******

متنفر  هستم  که  کسی  از  دهم  می  ترجیح 
نیستم  واقعا  که  را  کسی  که  این  تا  باشم 

دوست داشته باشم
“كرتكوبین”

******
بدون  تواند  نمی  شاد  زندگی  یک  حتی 
درجه ای از تاریکی باشدکلمه شادی معنای 
خودش را از دست می داد اگر با غم و اندوه 

متعادل نمی شد
“كارلیونگ”

جمالتروانشناسیآموزندهوعمیق
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پامچال یا شکوفه عصر
)Evening Primrose( 

 Oenothera شناسی:  گیاه  )اصطالح  پامچال 
اوناگرسی  اصیل  خانواده  از  گیاهی   ،)biennis
حاضر  حال  در  اما  آمریکاست،  بومی  که  است 
در اروپا، آسیا، نیوزیلند و استرالیا نیز یافت می 
شکوفه  گیاه،  این  زیبای  و  زرد  های  گل  شود. 
شب نامیده می شود، چراکه این گل فقط شب 
ها می شکفد. این گیاه از نظر گیاه پزشکی نیز 

معروف است.
در  آن،  ریشه  و  دانه  روغن  ها،  برگ   ، دانه  از 
داروسازی استفاده می شود. حشرات شبگردی 
مثل بید، این گیاهان را گرده افشانی می کنند. 
ارتفاع این گیاه به ۳ تا ۵ فوت می رسد. پهنای 

گل های آن نیز بین ۰.7۸ تا ۲ اینچ هستند.
 نیلوفر آبی شب بو

این گل گرمسیری که شبها می شکفد، در هر 
برکه ای که دیده شود، توجه همه را به سوی 
خود جلب می کند. این زنبق آبی به رنگ قرمز 

) Spider Plant ( 5. گندمی
گیاه عنکبوتی یا گندمی با شاخه های باریک 
کوچکی  های  عنکبوت  و  افشان  و  دار  قوس 
چهره  می شوند،  ظاهر  ها  ساقه  روی  بر  که 
جالبی به فضا می دهد. گندمی گیاه حساسی 
نیاز  به دقت بیشتری  از آن  است و نگهداری 
گیاهچه های کوچک گندمی  دارد. می توانید 
گلدان  به  و سپس  کرده  دار  ریشه  آب  در  را 
آنها  می توانید  همچنین  کنید.  منتقل  جدید 
پس  و  کنید  نگهداری  آب  در  ها  مدت  تا  را 
را  آب  یکبار  روز   ۳ الی   ۲ هر  زدن،  ریشه  از 

تعویض کنید.
) Narcissus ( ۱3. گل نرگس

شما می توانید گل نرگس را از طریق قرار دادن 
شاهد  و  دهید  پرورش  آب  داخل  در  آن  پیاز 
ظرف  یک  کار  این  برای  باشید.  آن  گلدهی 
شیشه ای تهیه کنید، یک چهارم آن را با پوسته 
های صدف و ماسه پر کنید. پیاز ها را روی این 
بستر قرار دهید و محل آن ها را با کمی فشار 
دادن در داخل ماسه ها ثابت کنید. ظرف را تا 

خونی، صورتی یا ارغوانی است. در هوای گرگ 
و میش شب می شکفد. این گل زیبا و درخشان 
شناور در آب، اغلب در مجاورت زمینه تاریک، 
نیلوفرهای  آفریند.  می  اسرارآمیز  ای  منظره 
که  هستند  نیلوفرهایی  از  بزرگتر  گرمسیری، 
در مناطق خشک می رویند و در اغلب موارد، 
مناطق  نیلوفرهای  از  بیشتر  آنها  رنگ  شدت 
خشک است. این گل ها، 7 تا ۱۰ سایز مختلف 
دارند. هر گل، ۱۹ تا ۲۰ گلبرگ دارد و رایحه 

این گل ها تند اما ضعیف است.
گل های مهتاب

شناسی:  گیاه  )اصطالح  مهتاب  های  گل 
Ipomoea(، به این اسم نامیده می شوند، چراکه 
در زیر نور ماه می شکفند. رنگ این گل های 
به سرعت  ها  است. شب  یا سفید  زیبا صورتی 
باز می شوند و تمام طول شب شکوفایند. آنها 
نور  هایشان  گلبرگ  که  بسته می شوند  زمانی 
خورشید را لمس کند. ارتفاع این گیاه به حدود 
۱۵ فوت می رسد. توسط بذر تکثیر می شود و 
یا در  نو  ماه،  زمانی کاشته شود که هالل  باید 

حال افزایش است.
زنبق شب

شناسی:  گیاه  )اصطالح  زیبا  شب  زنبق  این 
شیری  زرد  رنگ  به  گلی   ،)Gladiolus Tristis
با رایحه تند و دل انگیز است. این گل، معموال 
در مناطق خنک با بارش فراوان باران رشد می 

کند. آنها را می توان در نزدیکی سطح دریا تا 
ارتفاع معمول آنها  ارتفاعات بلند نیز پیدا کرد. 
بین ۳6 تا ۴۸ اینچ است. در اواخر بهار و اوایل 
آن شامل  اسم  دهد.  تابستان شکوفه می  نیمه 
 ،Gladiolus. Gladiolus و  است؛ شب  واژه  دو 
یک واژه التین به معنای شمشیر است. قسمت 
هایی از این گیاه سمی است و می تواند سبب 
گیاه،  این  شود.  پوستی  خارش  و  حساسیت 
به سمت خود  را  و حشرات  زنبورها  ها،  پروانه 

جذب می کند.
 زنبق کازابالنکا

زنبق کازابالنکا، گلی بسیار گرانقیمت و معطر است 
که در ساخت عطرها و در مراسم عروسی مورد 
استفاده قرار می گیرد. گلی از تیره لیلیوم است که 
بیش از ۱۱۰ گونه متنوع را شامل می شود. این 
گل ها، 6 گلبرگ دارند و رنگ بندی آنها از سفید 
گرفته تا زرد، نارنجی و ارغوانی و صورتی متنوع 
باغ کشت  است. اگر تمام گونه های آن در یک 
شوند، باغ شبیه رنگ هایی به نظر می رسد که 
روی تخته رنگ یک نقاش اسپری شده. این گل، 

زیبا، ظریف و دارای رایحه ای عالی است.

جایی که انتهای پیاز ها در آب باشد، از آب پر 
کنید. این ظرف را در مکانی روشن قرار دهید 
و بعد از ۴ الی ۵ هفته شاهد جوانه زدن ساقه 

گل باشید.
) Syngonium ( 6. سینگونیوم

سینگونیوم گیاهی رونده است و همین ویژگی 
نیز  کوهنورد  گیاه  آن  به  تا  است  شده  سبب 
بگویند. نگهداری از سینگونیوم درون آب بسیار 
آسان است و برای داشتن رشد بهتر می توانید در 

هفته دو بار آب شیرین به آب آن اضافه کنید.
) Coleus ( ۷. حسن یوسف

برگهای رنگارنگ است  با  حسن یوسف گیاهی 
در  باشد  شما  نظر  مد  که  رنگی  و  طرح  هر  و 
برگهای گونه های مختلف این گیاه وجود دارد. 
و  دارد  دوست  را  مستقیم  غیر  نور  گیاه  این 
می توانید از آن به عنوان یک المان تزیینی بر 
و داخل یک ظرف شیشه ای شفاف  روی میز 

استفاده کنید.
) Wandering Jew ( ۸. برگ بیدی

برگ بیدی گیاهی مقاوم است و در آب و هوای 

گرم مانند علف های هرز به خوبی رشد می کند. 
رنگ زیبای این گیاه و خاصیت آویز شدن ساقه 
ها آن را برای ظرف های شیشه ای بلند مناسب 

کرده است.
) Dracaena ( 9. دراسنا

با رشد کردن در  از گونه های دراسنا  بسیاری 
این  بلند  ارتقاع  دلیل  به  سازگارند.  آب  داخل 
یا  بلند  ای  شیشه  ظروف  از  استفاده  گیاهان، 
کوزه های بلند و باریک پیشنهاد می شود. بهتر 
است آب درون ظرف را هفته ای ۲ الی ۳ بار 

تغییر دهید.
نکته : برای داشتن یک دراسنای سالم با رشد 
فلوراید  از  عاری  و  کلر  بدون  آب  از  خوب، 
آن  آب  کدر شدن  در صورت  و  کنید  استفاده 

را تعویض کنید.
) Croton ( ۱۰. کروتون

کروتون گیاهی با برگهای پهن و رنگارنگ است 
که حس پاییز را تداعی می کند. این گیاه زیبا 
ممکن است به طور دائم در آب رشد نکند اما 
برای ریشه دار کردن قلمه ها می توانید مدتی از 

زیبایی ریشه ها در داخل آب بهره ببرید.
) Impatiens ( ۱۱. گل حنا

در  طوالنی  زمان  مدت  در  می تواند  حنا  گل 
آب رشد کند. برای داشتن یک گل حنای زیبا 
در داخل آب، باید تمام برگهای قسمت پایین 
برای  برگ   ۳ الی   ۲ تنها  و  کنید  را جدا  قلمه 
آن نگهدارید و سپس آن را در داخل آب قرار 
دهید. برای رشد بهتر و داشتن گلهای بیشتر، 
گلدان  داخل  در  را  آن  ها  ریشه  ظهور  از  بعد 

مناسب بکارید.
) Begonia ( ۱2. بگونیا

نیز مانند گل حنا، در آب رشد می کند  بگونیا 
و تا مدت ها زنده می ماند. برای رشد بهتر باید 
آب داخل ظرف را هر هفته تعویض کنید تا از 

پوسیدگی ریشه ها جلوگیری کنید.

گیاهانیكهمیتوانیددرآبنگهداریكنید)2(گلهايدوستداشتنیكهتنهادرشبمیشکفند

افرای نقره ای یا خاکستری
درختی است که به سرعت رشد کرده و بزرگ 
درختی  ای  نقره  افرای  شود.  می  بزرگ تر  و 
مناسب برای ایجاد سایه است، اما جنس شاخه 
ها و تنه آن شکننده و ضعیف است ، که ممکن 
است در طول طوفان های شدید بشکند. ریشه 
 های سطحی و گسترده این درخت نیز می تواند 
و  فاضالب  های  لوله  به  آسیب رساندن  موجب 

ترک خوردگی سطح شود.
زبان گنجشک یا ون

درخت جنگلی بسیار خوبی است. اما به دلیل 
داشتن آفت سوسکی، کاشتن آن را در خانه یا 

مراکز گردشگری توصیه نمی شود.
صنوبر لرزان

ولی  است.  جنگلی  زیبای  درختان  از  یکی 
نکارید.  درخت  این  از  خود  باغات  یا  خانه  در 
از ریشه های قدرتمند  استفاده  با  این درخت 
اگر  درختان می شود.  دیگر  رشد  از  مانع  خود 
بخواهید این درخت را از جایی که آن را کاشته 
اید قطع کنید،همه ریشه های آن را نخواهید 

• از آن جایی که سبک زندگی آپارتمان نشینی 
رواج بیشتری در جامعه دارد، خرید نیاز به گیاهان 
از  نگهداری  شرایط  شود.  مي  بیشتر  آپارتمانی 
برخی گیاهان در آپارتمان ها، به واسطه ی نبود 
گیاهان  از  نگهداری  اما  نیست،  مهیا  کافی،  نور 
آپارتمانی که شرایط نگهداری ساده تری دارند به 

شدت برای آپارتمان ها توصیه می شوند.
برخی از گیاهان آپارتمانی عبارتند از:

برگ   - بامبو   - آگلونما   - آدنیوم   - پوتوس   •
انجیری - بگونیا رکس - برگ بیدی - پیچک 
- دیفن باخیا - دراسنا - سانسوریا - شمعدانی 

- فیکوس - کاکتوس - شامادورا 

خارها  دارند،بگوییم  خار  ها  گل  نگوییم  اینقدر 
گل دارند.

*** 
فکر  خود  کناری  گل  با  رقابت  به  گل  یک   
و  کمال  به  رسیدن  دنبال  به  بلکه   . نمی کند 

شکوفایی خودش است . 
***

 ، کرد  فکر  فردا  به  باید  باغ  یک  کاشت  برای   .
آینده نگر باشیم .

***
با  از طریقی رشد کنند حتی  باید   همه گل ها 

کثیف ترین راه ها.
***

 هر گل در زمان خودش شکوفه می دهد .
***

در  حتی  می کند  دنبال  را  خورشید  که  گلی   
روزهای ابری نیز این کار را انجام می دهد.

***
 مثل گل های وحشی؛ شما باید به خودتان اجازه 
دهید در تمام مکان هایی که مردم فکر می کنند 

نمی توانید رشد کنید نیز پرورش یابید«
***

باغ  بیاورد.  گل  شما  برای  تا کسی  نکنید  صبر 
خود را بکارید و روح خود را تزئین کنید .

***
 نگذارید تا علف های هرز بلند بر روی گل های 

زیبا در باغ شما سایه بیندازد.
***

-اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی 
از خود سر نمی داد.

***
به  رسیدن  است.برای  زمین  مانند  -انسان   
زمین  اگر  بکشد.زیرا  سختی  باید  خوشبختی 

سختی زمستان را نکشد ،بهار نمی شود.

جینسنگ سیبری

این  ریشه  Eleuthero خوانده می شود.  غالباً 
طب  در  معموالً  چوبی  و  کوچک  درختچه 
رفع  برای  طبیعی  داروی  عنوان  به  چینی 
اگرچه  شود.  می  استفاده  مزمن  خستگی 
“جینسنگ  اما  نیست  واقعی  جینسنگ 
مدیریت  به  که  است  شده  شناخته  سیبری 
اثبات  “همچنین  کند.”  می  کمک  استرس 
شده است که به بهبود عملکرد ورزشی، انرژی 
و استقامت جسمی و همچنین تمرکز کمک 
می کند. این ها مزایای اضافی برای حمایت 
از عملکرد ایمنی و هورمون های کلی است.”

به  و  پودر  کپسول،  مایع،  عصاره  شکل  به 
رقیق  که  است. هرکسی  موجود  عنوان چای 
کننده خون یا داروهای ضد افسردگی مصرف 
خود  بیماری  یا  دیابت  به  مبتال  یا  کند  می 
ایمنی است، باید قبل از استفاده از جینسنگ 

سیبری با پزشک خود صحبت کند.
کوردیسپس

این قارچ دارویی که در طب چینی به عنوان 
با  مقابله  برای  پیشرو  طبیعی  داروی  یک 
افزایش  و  عضالت  ضعف  بهبود  خستگی، 
به  واقعا  شود،  می  شناخته  ورزشی  عملکرد 
طور  به  کند.  می  کمک  خستگی  با  مبارزه 
معمول به شکل پودر، کپسول، مایع و چای 
بیماری  عالئم  کوردیسپس  شود.  می  یافت 
های خود ایمنی را افزایش می دهد و خطر 
داروهای  اگر  دهد.  می  افزایش  را  خونریزی 
استروئید  یا  ایمنی  سیستم  کننده  سرکوب 
با  آن  از  استفاده  از  قبل  کنید،  می  مصرف 

پزشک خود صحبت کنید.
منبع:هفتگنج

توانست از خاک جدا کنید!
صنوبر ترکیبی

یا  دو  متقاطع  افشانی  گرده  با  ترکیبی  صنوبر 
نتیجه  می شود.  ایجاد  گونه صنوبر  دو  از  بیشتر 
رشد  حال  در  سرعت  به  که  شود  می  درختی 
به  زیاد خوب  برای حیاط  است. چنین درختی 
مستعد  ترکیبی  صنوبر  همینطور  نظرنمی آید. 
 ۱۵ از  بیش  نمی تواند  و  است  بیماری  به  ابتال 

سال دوام بیاورد.
بید

شاخه های بلند و باریک درازی دارد که به هم 
چسبیده و مانند گیسوان دختری به پایین ریخته 
کاشت  برای  اما  است،  زیبایی  درخت  می شوند. 
در حیاط خانه توصیه نمی شود. ریشه های این 
درخت تشنه آب هستند و برای خطوط فاضالب 
و لوله های آبیاری می توانند آسیب برسانند. شاخه 
درخت  و  می شکنند،  زود  و  دارد  ضعیفی  های 

نسبتا عمر کوتاهی )۳۰ سال( دارد.

اوکالیپتوس
درخت بومی استرالیا است که با سرعت بسیار 
افتادن  و  شکستن  امکان  می کند.  رشد  زیادی 
شاخه های بزرگ و سنگین آن زیاد است. پس 
بهتر است از کاشتن آن در خانه صرف نظر کنید.

گالبی برادفورد
مستعد  شدت  به  چین  بومی  درخت  این 
شکستن و ترک خوردگی در دوران بلوغ است. 
همینطور بوی بد گل های آن دلیل خوبی برای 
آن است که از کاشتن آن در حیاط خانه تان 

صرف نظر کنید.
صدر کوهی

این درخت بومی آمریکای شمالی است. در ماه 
های سرد سال حجم انبوهی از گرده را منتشر 
شدید  آلرژیک  واکنش های  باعث  و  می کند 
شما  اگر  حتی  می شود.  افراد  از  بسیاری  در 
حساسیت ندارید، کاشت این درخت در حیاط 
تان، ممکن است همسایگان شما را اذیت کند.

شاه توت
و  می کند  کثیف  را  شما  حیاط  هایش  میوه 
رشد  چمن  زیرش  که  است  آنقدر  اش  سایه 
هستند  خوشمزه  هایش  میوه  البته  نمی کند. 
و برگ هایش برای پرورش کرم ابریشم بهترین 
هستند، ولی شما مجبور نیستید حیاط خانه 

تان را با یک درخت توت پر کنید.
گردو

چوب درخت گردو یکی از باارزش ترین چوب ها 
در  می توانید  را  گردوهایش  همینطور  است. 
پاییز بخورید، اما این درخت سمومی را ترشح 
می کند که باعث از بین بردن گیاهان نزدیک 

می شود و برای گلها و سبزی ها مضر است.
سرو تبری

به سرعت در حال  این درختان همیشه سبز 
رشد هستند. با این حال، آنها نیاز به نگهداری 
برابر طوفان های  همیشگی و هرس دارند. در 
دارند.  شدن  کن  ریشه  امکان  نیز  سهمگین 
آن  شده  خشک  های  شاخه  توده  همچنین 

خطر آتش سوزی را بوجود می آورند.

چه درختانی را نباید در حیاط خانه کاشت بهترین گیاهان آپارتمانی

جمالت سبز و گل گونه

گیاهان دارویی
 برای رفع خستگی)2(

باشد  می  مضر  های  اشعه  جذب  برای  گیاهان  موثرترین  از  یکی  سرخسی  مارچوبه 
لوازم  اثر  در  موجود  خطرات  از  دفاع  در  که  است  اکسیدانی  آنتی  خواص  دارای  همچنین  و 
الکترونیکی موثر می باشد. همچنین یک گیاه قوی محسوب می شود که به راحتی می توانید آن را در کنار لوازم 

الکتریکی مثل کامپیوتر، تلویزیون و موبایل و غیره قرار دهید.
این گیاه معموالً مراقبت راحتی دارد و به راحتی می توانید برای زیبا کردن محیط خانه نیز از آن استفاده کنید و اشعات را از بین 

ببرید.
باید مراقب باشید که کودکان به این گیاه دسترسی نداشته باشند . گیاه مارچوبه سرخسی را باید در یک محیط گرم و مرطوب نگه 

دارید . اگر داخل خانه شما محیط، خشک و سرد است ، حتما از این دستگاه بخور در نزدیکی گیاه استفاده کنید.
مارچوبه سرخسی عاشق آب است و بنابراین همیشه باید آن را مرطوب نگه دارید و آن را هر روز بررسی کنید . معموال این گیاه 
رشد بسیار عالی دارد. باید چند بار در سال به آن کود بدهید و مواد مغذی را با آن برسانید تا زنده بماند. این گیاه معموالً به 

مراقبت بیش از حد حساسی نیاز ندارد.

گیاهان  انواع  بهترین  از  پیچک  گیاه 
و  باشد  می  مضر  های  اشعه  جذب  برای 

می تواند 90 درصد بنزن موجود در هوا را 
در  همچنین   . کند  جذب  ساعت   24 عرض  در 

اشعه  و جذب  واقع می شود  موثر  بسیار  محیط خانه 
ها را با سرعت باال انجام می دهد.

ظاهر این گیاه نیز بسیار زیبا است و به خوبی کیفیت هوا 
کربن   ، اکسید  کربن دی  مثل  موادی  و  دهد  می  افزایش  را 
مونوکسید و فرمالدهید را از بین می برد . این گیاه کوچک را 
می توانید به راحتی در داخل یا بیرون از منزل نگه دارید اما 
اگر می خواهید از خواص مسدود کردن اشعه های مضر آن 

استفاده کنید، آن را داخل خانه نگهداری کنید.
اگر پنجره های بزرگ دارید ، گیاه خود را زیر این پنجره ها 
آب  در   . کند  دریافت  به خوبی  را  نور جنوبی  تا  دهید  قرار 
از  بهتر  را  خشکی  معموالً  زیرا  نکنید  افراط  گیاه  به  دادن 

رطوبت باال تحمل می کند.
اگر دیدید که روی خاک خشک شده، اجازه دارید که به آن 
به  دهید،  می  گیاه  به  که  آبی  کردید  حس  اگر  بدهید.  آب 
خوبی پایین می رود یا به عبارت دیگر گلدان زهکشی خوبی 

ندارد، باید حتما گلدان آن را عوض کنید.

این گیاه خواص دارویی دارد و می تواند سطح باالیی از اشعه 
به  را  منزل  داخل  هوای  همچنین  کند.  خود جذب  به  را  ها 
خوبی تمیز می کند. کربن دی اکسید را به خود جذب می 
این گیاه  به اکسیژن تبدیل خواهد کرد. ظاهر  را  کند و آن 
می  بنابراین  و  کند  می  رشد  راحت  و  است  زیبا  بسیار  نیز 
توانید آن را در هر جا که می خواهید بکارید و از خواص آن 

بهره مند شوید.
گیاه آلوئه ورا را باید در گلدان های بزرگتر کاشت که معموالً 
زهکشی  باید  گیاهان  این  گلدان   . دارند  نیز  باالیی  کیفیت 
باعث  زیاد  آب  ماندن  باقی  زیرا  باشند  داشته  مناسب 

پوسیدگی و پژمردگی این گیاه می گردد.
آلوئه ورا در نور غیر مستقیم بهترین عملکرد و رشد را دارد 

به  جانبی  نور  پنجره  از  توانید  می  که  جایی  تا  باید   .
این گیاه برسانید ، مخصوصا اگر در آب و هوای گرم 
زندگی می کنید . آلوئه ورا را باید به طور موازی و 
تا اشعه  الکترونیکی قرار دهید  با دستگاه  مستقیم 

های مضر را جذب کند.
لوازم  و  گلدان  این  بین  نباید  ای  اضافه  چیز  هیچ 
الکتریکی قرار بگیرد زیرا توانایی جذب اشعه های مضر 

در  را  آلوئه  گیاه  عدد  داشتن چند  برد.  می  بین  از  را 
داخل خانه جزء بهترین راه ها برای از بین بردن اشعه 

های مضر و تازه نگه داشتن هوا می باشد.

این گیاه ظاهر بسیار زیبایی دارد و نسبتا بزرگ می باشد و دارای خواص جذب کنندگی 
اشعه می باشد . همچنین می تواند امواج مضر را به خوبی پاکسازی کند و محیط داخل خانه 
را تمیز کند . این گیاه ترجیح می دهد که در یک مکان نگهداری شود که دارای نور غیر 
مستقیم است و دمای خنک تری دارد . باید آن را در اتاق نگهداری کنید که جریان هوا به 

خوبی در آن رد و بدل شود.
اگر این گیاه را داخل خانه قرار داده اید، مراقب باشید که پرده ها را کنار بزنید تا نور کافی 
به این گیاه برسد و همچنین محیط را مرطوب نگهدارید و مرتب به این گیاه آب دهید تا 
خاک آن خشک نشود . زمانی که این گیاه در فصل رشد خود قرار ندارد ، می توانید یک یا 
دو بار در ماه به آن آب بدهید . در فصل های غیر رشد به مواد مغذی مثل کود نیز نیاز ندارد.
درخت کائوچو نیز یک درخت زیبا و جذاب است که سبک خانه شما را زیباتر می کند . 
قرار دادن تعدادی از آن در خانه به خوبی می تواند حشرات مضر را از بدن 

شما دور کند.

خردل یکی از گیاهان خوشمزه و مغذی محسوب می شود 
از بدن در برابر اشعه های مضر، مفید می  و برای محافظت 
منزل  از  بیرون  در  راحتی  به  را  گیاه  این  توانید  . می  باشد 
بکارید و یا آن را در داخل خانه نگه دارید تا از شر اشعات 
مضر و فشار اکسیداتیو خالص شوید . با گذاشتن این گیاه 
در داخل خانه می توانید هوای تمیز خانه را تضمین کنید 

و ضرر آسیب حاصل از اشعه ها را کاهش دهید.
شاید از رشد باالی این گیاه متعجب شوید اما بهترین 
راه برای مراقبت از این گیاه، آن است که آن را در یک 
روز آفتابی با نور جانبی قرار دهید و چند بار در سال به 
آن کود دهید . این گیاهان معموالً به حدود 5 سانتیمتر 

آب در هفته نیاز دارند.
پس باید میزان رطوبت خاک را بررسی کنید و از خشک 
شدن آن جلوگیری کنید . این گیاهان همچنین حاوی 
به  و  بتاکاروتن هستند  و  ویتامین ث  و  آ  ویتامین 
خوبی از اشعه های مضر را به خود جذب می کنند.

گیاهپیچک

گیاهكائوچو

گیاهخردل

گیاهمارچوبهسرخسی

گیاهآلوئهورا
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صف

جهانی  همه گیری  یک  ژوستینین«،  »طاعون 
پایتخت  ویژه  به  و  بیزانس  امپراتوری  که  بود 
آن کنستانتینوپول )= قسطنطنیه-استانبول( و 
همچنین پادشاهی ساسانی )ایران( و بندرهای 
خود  درگیر  را  مدیترانه  دریای  حاشیه  سراسر 
کرد. این طاعون یکی از کشنده ترین طاعون های 
تاریخ بود که در حدود دو قرن شیوع خود ۲۵ تا 
۵۰ میلیون نفر )۱۳ تا ۲6 درصد جمعیت جهان 
در زمان آغاز آن( را طعمه مرگ کرد. تخمین 
زده می شود که طاعون ژوستینین جمعیت قاره 
اروپا را ظرف تنها ۱۲ ماه به نصف کاهش داد 
و در زمان اوج شیوع خود روزانه جان پنج هزار 

نفر را می گرفت.
مرگ سیاه و زوال فئودالیسم در اروپا| 

)۱35۱-۱3۴۷(
»مرگ سیاه« یک اپیدمی طاعون است که کل 
میالدی   ۱۳۵۱ تا   ۱۳۴7 سال های  در  را  اروپا 

این  دربرگرفت. 
همه گیری  اولین 
نیست  اروپا  بزرگ 
اپیدمی  اولین  ولی 
دقیق  به طور  که  بود 
مورخان  توسط 
تعداد  شد.  توصیف 
از  ناشی  مرگ ومیر 
کاماًل  بیماری  این 
اما  نیست،  مشخص 
برآورد آن حدود یک 
سوم  یک  تا  چهارم 

این سه  نفر طی  میلیون  یا ۲۵  اروپا   جمعیت 
تعداد  همین  تقریباً  سال است. در همان دوره، 
کشته در آسیا برآورد می شود. یکی از مهم ترین 
پیامدهای این بیماری همه گیر، آغاز زوال شیوه 
زندگی فئودالی در اروپا بود چرا که بسیاری از 
نیروهای کار )دهقانان و کشاورزان( از میان رفته 

بودند.
• آبله و استعمار قاره آمریکا

سال  در  آمریکا  قاره  به  ورود  هنگام  اروپایی ها 
گیر جدید  همه  بیماری های  از  تعدادی   ۱۴۹۲
بیماری ها  این  از  یکی  آوردند.  وجود  به  نیز  را 
آبله مرغان، نوعی بیماری عفونی بود که حدود 
۳۰درصد از مبتالیان را به کام مرگ کشاند. بر 
اساس برخی گزارش ها، در این دوره، آبله تقریبا 
جمعیت  از  ۹۰درصد  حدود  یا  نفر  میلیون   ۲۰
اروپایی ها  به  اپیدمی  این  را کشت.  آمریکا  قاره 
تخلیه  مناطق  توسعه  و  استعمار  تا  کرد  کمک 

شده را تغییر دهند.
• وبا و توزیع ناعادالنه ثروت| 

یک  که  آن  از  پیش  گیر،  همه  بیماری  این 
بتواند  اسنو«  »جان  نام  به  انگلیسی  پزشک 
اطالعاتی درباره راه های محدود کردن شیوع آن 
شبه  در  را  نفر  میلیون ها  جان  آورد،  دست  به 
قاره هند و اطراف آن گرفت. سازمان بهداشت 
جهانی بیماری وبا را - که ساالنه بین ۱.۳ تا ۴ 
میلیون نفر را در سراسر جهان مبتال می کند - 
به عنوان یک بیماری همه گیر »فراموش شده«، 
توصیف کرده است. از آن جایی که عفونت وبا 
به دلیل خوردن غذا یا آب آلوده به میکروب های 
خاص ایجاد می شود، این بیماری توانسته است 
و  ثروت  ناعادالنه  توزیع  از  که  کشورهایی  در 
نبود توسعه اجتماعی رنج می برند، به تعداد بی 

شماری آسیب برساند.
• آنفلوآنزای اسپانیایی و تالش های جهانی

آمریکای  اروپا،  آسیا،  در  اسپانیایی  آنفلوآنزای 
جزایر  برخی  و  شمال  قطب  حتی  و  شمالی 
دورافتاده اقیانوس آرام فراگیر شد. بیش از نیم 
میلیارد نفر به آنفلوآنزای اسپانیایی مبتال شدند 
که از این تعداد بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون نفر جان 

خود را از دست دادند.
سوق  مسیر  این  به  را  جهان  تلفات  میزان  این 
چنین  با  مبارزه  برای  را  خود  تالش  که  داد 

بیماری های عالم گیری، افزایش دهند.
• آنفلوآنزای هنگ کنگ و اهمیت واکسن

شیوع   ۱۹۵7 سال  در  آسیایی«  »آنفلوآنزای 
معروف  کنگ«  »هنگ  آنفلوآنزای  به  و  یافت 
آنفلوآنزای  ویروس  که  بود  این  بر  اعتقاد  شد. 
که  است  ویروسی  یافته  جهش  کنگ،  هنگ 
بود  آسیایی«  »آنفلوآنزای  بیماری  مسئول 
بود.  شده  ظاهر  دوباره  سال   ۱۰ از  پس  که 

جامعه  به  گیر  همه  بیماری  این  کلی،  طور  به 
حیاتی  نقش  تا  کرد  کمک  جهانی  بهداشت 
عملیات واکسیناسیون را در پیشگیری از شیوع 

بیماری های بعدی درک کنند.
• سندروم حاد تنفسی و کارایی قرنطینه

سندروم حاد تنفسی )سارس( در سال ۲۰۰۳ و 
پیدا کرد.  استان »گوانگدونگ« چین شیوع  در 
با این حال، عواقب شیوع سندروم حاد تنفسی 
۲۰۰۳ به دلیل واکنش شدید به بهداشت عمومی 
توسط مقامات جهانی، از جمله جداسازی مناطق 
آسیب دیده و افراد آلوده یا به عبارت بهتر اعمال 

قرنطینه، تا حد زیادی محدود بود.
• آنفلوآنزای خوکی و یک هشدار جدید 
آنفلوآنزا  ویروس  از  جدیدی  نوع  بیماری  این 
بود که در سال ۲۰۰۹ ظاهر شد. در زمان اوج 
شیوع این آنفلوآنزا، بیش از 6۰ میلیون نفر در 
ایاالت متحده آلوده شدند و تعداد کشته شدگان 
جهانی، بنا بر برخی آمارها از ۱۵۱ تا ۵7۵ هزار 
ویژگی  بیماری  این  است.  شده  ذکر  نیز  نفر 
عجیبی داشت چرا که بیش از ۸۰ درصد مرگ 
و میر ناشی از آن مربوط به گروه های سنی زیر 

6۵ سال بود.
• ابوال و هزینه های هنگفت مالی

در  سال ۲۰۱۴  در  بار  اولین  برای  ویروس  این 
یک دهکده کوچک در کشور آفریقایی »گینه« 
ظاهر شد و در ادامه به تعداد کمی از کشورهای 
این  یافت.  شیوع  نیز  آفریقا  غرب  در  همسایه 
ویروس از ۲۹6 هزار آلوده در کشورهای گینه، 
لیبریا و سیرالئون بیش از ۱۱ هزار نفر را کشته 
است. همچنین تخمین زده می شود که ویروس 
این  به  هزینه  دالر  میلیارد  چهار  از  بیش  ابوال، 

کشورها تحمیل کرده باشد.
• کووید ۱9| 

سال  اواخر  در 
بود  میالدی  گذشته 
از  که گونه ای جدید 
که  کروناویروس ها 
 ۱۹-COVID بعدها 
در  شد،  نامگذاری 
منطقه ووهان استان 
کشف  چین  هوبی 
شد. با این حال هنوز 
از  ناشی  پیامدهای 
این ویروس به پایان 

نرسیده است.

دارند.  نیاز  کلسیم  به  خود  برای حفظ سالمت 
طور  به  بدن  در  کلسیم  سالم  سطوح  حفظ  با 
قابل توجهی خطر پوکی استخوان را کاهش می 
دهید. همچنین، این ماده مغذی به انقباض رگ 

های خونی و ماهیچه ها کمک می کند.
رشد گلبول های قرمز خون 

زمانی که مواد مغذی مورد نیاز خود را در اختیار 
دارید، بدن قادر است به میزان کافی گلبول های 
قرمز تولید کند تا خللی در شرایط سالمت شما 
ایجاد نشود. آب اسفناج به عنوان یک خون ساز 
کارآمد شناخته می شود. افزون بر این، ویتامین 
K موجود در اسفناج به حفظ غلظت خون سالم، 

و توانایی لخته شدن آن کمک می کند.
تقویت مو 

آب اسفناج برای حفظ سالمت مو و پوست نیز 
و   C و   A های  ویتامین  از  سرشار  است.  مفید 
عمل  مو  و  پوست  سود  به  نوشیدنی  این  آهن، 
می کند. ویتامین C برای تولید کالژن ضروری 
است که ماده کلیدی برای حفظ سالمت پوست 

آب اسفناج سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی 
راحتی  به  تواند  اسفناج می  است. مصرف  دیگر 
 A مقدار مصرف توصیه شده روزانه برای ویتامین
را تامین کند. این ویتامین برای سالمت تیروئید، 
سیستم ایمنی قوی، و دید خوب در شب ضروری 
حاوی  اسفناج  آب   ،A ویتامین  از  جدا  است. 
 C، E،  ،B6 های  ویتامین  نیاسین،  فیبر،  روی، 
K، کلسیم، منیزیم، پروتئین، آهن، فوالت، مس، 

تیامین، پتاسیم، منگنز، و فسفر است.
کاهش فشار خون 

سطوح باالی پتاسیم در آب اسفناج می تواند به 
افرادی که دارای فشار خون باال هستند، کمک 
کند. پتاسیم می تواند آثار بد سدیم در بدن را 
خنثی کند که به نوبه خود می تواند در تنظیم 
سطوح سدیم و بهبود مشکالت فشار خون باال 
مانند  هایی  سبزی  کلی،  طور  به  کند.  کمک 
اسفناج وکیل غذاهای خوب برای افراد مبتال به 

پرفشاری خون محسوب می شوند.
حفظ وزن 

آب اسفناج حاوی فیبر زیادی است. یک وعده 
آب اسفناج می تواند تا ۳ گرم فیبر داشته باشد. 
مقدار مصرف توصیه شده روزانه برای فیبر برای 
از  است.  گرم  زنان ۲۵  برای  و  گرم  مردان ۳۸ 
آنجایی که بیشتر مردم به میزان کافی در روز 
فیبر مصرف نمی کنند، نوشیدن آب اسفناج می 
تواند به بهبود این شرایط کمک کرده و احساس 
این  کند.  تقویت  بیشتر  هرچه  نیز  را  سیری 
کاهش خطر  و  وزن  به حفظ  تواند  می  شرایط 

ابتال به یبوست کمک کند.
سالمت استخوان ها

مطرح  ها  استخوان  سالمت  موضوع  که  زمانی 
می شود، کلسیم یکی از مواد مغذی کلیدی در 
نظر گرفته می شود. یک وعده آب اسفناج می 
شده  توصیه  مصرف  مقدار  از  درصد   ۱۲ تواند 
روزانه برای کلسیم را تامین کند. دندان ها نیز 

ماده  یک   A ویتامین  می شود.  مو محسوب  و 
است.  مو،  طبیعی  چربی  سبوم،  برای  مهم 
سطوح پایین آهن نیز می تواند خطر ریزش مو 

را افزایش دهد.
سالمت گوارشی 

به  است،  فیبر  اسفناج حاوی  آنجایی که آب  از 
بهبود مشکالت گوارشی نیز کمک کند. مصرف 
این نوشیدنی احتمال پرخوری را کاهش داده، و 
به اجابت مزاج راحت کمک می کند. فیبر غذایی 

احتمال ابتال به یبوست را کاهش می دهد.
سالمت قلب 

این نوشیدنی حاوی فوالت، به نام اسید فولیک 
به  که  شود،  می  شناخته  نیز   B۹ ویتامین  و 
کاهش خطر سکته مغزی، سخت شدن دیواره 
انعطاف پذیری رگ های  سرخرگ ها، و حفظ 
خونی کمک می کند. این موارد در پیشگیری و 
ریکاوری از حمله قلبی کلیدی هستند. سطوح 
باالی نیترات در آب اسفناج نیز می تواند مدت 
زمان ریکاوری پس از حمله قلبی را تسریع کند.

نکتههاییبرایتهیهنوشیدنیاسفناج
اگر عالقه چندانی به آب اسفناج خالی ندارید 
می توانید نکته های زیر را برای بهبود عطر و 
طعم آن مد نظر قرار دهید: یک پایه از خیار، 
جعفری  یا  هویج  رومی،  کاهوی  سبز،  کدو 
دارای یک شیرینی طبیعی  آنها  کنید.  تهیه 
هستند و مکملی خوب برای اسفناج هستند. 
به نوشیدنی خود ادویه ها و گیاهان دارویی 
کنند،  می  کمک  طعم  و  عطر  بهبود  به  که 
اضافه کنید. این کار را به آرامی انجام دهید 
برسید.  دلخواه  طعم  و  عطر  به  که  زمانی  تا 
آب اسفناج ممکن است عطر و طعمی قوی 
آن  توانید  می  شما  باشد.  داشته  شما  برای 
یا  لیمو  کرفس،  مانند  دیگر  های  عصاره  را 
جای  به  اوقات  گاهی  کنید.  ترکیب  سیب 
اندکی شیرینی شاید به اندکی تندی و گرما 
عالقه داشته باشید. در همین راستا، شما می 
قرمز  یا چیلی  هالوپینو  فلفل  افزودن  توانید 
به آب اسفناج را مد نظر قرار دهید. از دیگر 
عطر  بهبود  برای  توانید  می  که  هایی  ادویه 
می  دهید  قرار  نظر  مد  اسفناج  آب  طعم  و 
برای  کرد.  اشاره  زنجبیل  و  نعناع  به  توان 
ممکن  اسفناج  و  کیل  ترکیب  افراد  برخی 
با  اما  باشد،  نداشته  خوشایندی  طعم  است 
این  توانید  می  چیلی  فلفل  اندکی  افزودن 
لیمو  و  سیب  آب  کنید.  برطرف  را  مساله 
این  طعم  و  عطر  بهبود  به  توانند  می  نیز 
هایی  میوه  افزودن  کنند.  کمک  نوشیدنی 
کن  مخلوط  به  موز  و  آناناس،  سیب،  مانند 
طبیعی  طور  به  تواند  می  اسفناج  با  همراه 
ارمغان  به  شما  برای  شیرین  طعمی  و  عطر 
آورد. برخی افراد به آب اسفناج شیر اضافه 
بیشتری  مغذی  مواد  تنها  نه  که  کنند  می 
به این نوشیدنی اضافه می کند، بلکه بافتی 

کرمی و نرم به آن می بخشد.

اغلب  که  می دهد  نشان  جدید  پژوهش  یک 
شیوع  از  جلوگیری  در  پارچه ای  ماسک های 
که  مطالعه ای  اساس  بر  موثرند.  کرونا  ویروس 
محققان دانشگاه کمبریج و نورث وسترن انجام 
که  پارچه ای  مرسوم  ماسک های  اغلب  داده اند، 
قرار  استفاده  مورد  غیرپزشکی  مصارف  برای 
ریزی  بسیار  ذرات  کردن  فیلتر  در  می گیرند، 
قبیل  از  ویروس هایی  شامل  است  ممکن  که 
 )۱۹ کووید  بیماری  )عامل   ۲-SARS-CoV

باشند موثر عمل می کنند.
این پژوهش، هر چیزی  انجام  برای  دانشمندان 
از جمله تی شرت و جوراب و جین و کیسه های 
محفظه جاروبرقی را مورد آزمایش قرار دادند تا 
دریابند کدام نوع از جنس مواد ماسک، در غربال 
کردن ذرات با سرعت باال موثرترند، مسئله ای که 
عملکرد آن ها را در هنگام سرفه یا تنفس شدید 

داخل ماسک نشان می دهد.
دانشمندان همچنین میزان اثربخشی و بازدهی 
که  را  جراحی  ماسک های  و   N۹۵ ماسک های 
و  بهداشت  متخصصان  استفاده  مورد  اغلب 

سالمت است مورد بررسی قرار دادند.
کارآمد  بسیار   N۹۵ ماسک های  بررسی،  این  در 
ارزیابی شدند، هرچند که کیسه های چندبارمصرف 
با  هوا  معلق  )ذرات   HEPA به  موسوم  جاروبرقی 
 N۹۵ بازدهی باال( در برخی آزمون ها از ماسک های

نیز پیشی گرفتند و موثرتر ظاهر شدند.
دریافتند  بررسی ماسک های خانگی  با  محققان 
چند  از  که  ماسک هایی  کلی،  صورت  به  که 
به  موثرترند.  شده اند،  ساخته  پارچه  الیه 
به  شبیه   - ترکیبی  تلفیقی  ماسک های  عالوه، 
سازوکاری که برای سفت نگه داشتن یقه از آن 
استفاده می شود- کارآمدترند، هرچند که نفس 

کشیدن در آن ها دشوار تر است.
در  را  پارچه ای  ماسک های  همچنین  محققان 
شرایطی که مرطوب شده اند یا مورد شست وشو 
دانشمندان  کردند.  بررسی  نیز  گرفته اند  قرار 
یا  و  نمدار  پارچه ای  ماسک های  که  دریافتند 
ماسک هایی که یک بار شسته شده اند، به همان 
این درحالی است که  خوبی قبل کار می کنند. 

ماسک های  که  می داد  نشان  قبلی  تحقیقات 
پارچه ای با هربار شست وشو کم اثرتر می شوند.

یوجینیا اوکلی سرپرست این پژوهش می گوید: 
»ماسک های پارچه ای از زمان شروع همه گیری 
کووید-۱۹، یکی از ملزومات زندگی بسیاری از 

ما شده است.«
که  زمانی  همه گیری،  مراحل  نخستین  در 
ماسک های N۹۵ به شدت کمیاب بودند، خیلی 
به  شروع  دوخت ودوز  صنایع  تولیدکنندگان  از 
و  کردند  خودشان  پارچه ای  ماسک های  تولید 
میزان تقاضایی را که چرخه تولید نمی توانست 
پاسخگوی آن باشد با تولید گزینه ای مقرون به 

صرفه پر کردند.
متوقف  در  نیز  جین  که  می گوید  اوکلی 
بر  مساله  اما  است  موثر  ویروس  ذرات  کردن 
دشوار  آن  در  کشیدن  نفس  که  است  این  سر 
ماسک  ساختن  رو  این  از  می افزاید  او  است. 
خوبی  چندان  ایده  کهنه  جین  شلوار  یک  از 
سایر  با  مقایسه  در   N۹۵ »ماسک های  نیست. 
ماسک های پارچه ای با سطح غربالگیری مشابه، 

برای نفس کشیدن به مراتب آسان ترند.«
شرایط  در   N۹۵ ماسک های  کمبود  دلیل  به 
طور  به  پارچه ای  ماسک های  همه گیری،  اوج 
اوکلی  شدند.  متداول  و  مرسوم  فزاینده ای 
مساله  درست،  ماسک  انتخاب  در  که  می گوید 
بر سر تعادل بین دو موضوع موثر بودن و راحت 

نفس کشیدن است. 
مواد  جنس  که  می خواهیم  »ما  می گوید:  او 
ذرات،  کردن  فیلتر  در  ماسک  تشکیل دهنده 
که  است  درعین حال الزم  اما  کند  موثر عمل 
استنشاق  معرض  در  مصرف کنندگان  بدانیم 
الیاف و پرزها نیز قرار نمی گیرند، مسئله ای که 

می تواند زیان بار باشد.
مانند  اورژانسی  شرایط  در  که  دادیم  نشان  ما 
روزهای اول همه گیری کرونا، جایی که ماسک 
پارچه ای  N۹۵ در دسترس نیست، ماسک های 
به شکل حیرت برانگیزی می توانند در ممانعت از 
عبور ذرات شامل ویروس )حتی در سرعت های 

باال( کارآمد باشند.«

۱۰ اپیدمی که تاریخ بشر را تغییر داد 

التهاب یک واکنش کاماًل طبیعی است که وقتی 
آسیب  یا  ویروس  با  مبارزه  حال  در  شما  بدن 
موارد  در  حال،  این  با  می افتد.  اتفاق  است 
خطراتی  و  شود  مزمن  می تواند  التهاب  خاص، 
برای سالمتی را به دنبال دارد. به عنوان مثال، 
افزایش  را  سرطان  به  ابتال  خطر  مزمن  التهاب 
آرتروز  مانند  بیماری هایی  با  می دهد. همچنین 
همراه است. برخی از غذا ها خاصیت ضدالتهابی 

دارند از جمله:
انگور

انگور که سرشار از پلی فنول های آنتی اکسیدان 
است، به خوبی باعث کاهش التهاب می شود. بهتر 
مربا و آب میوه ها  زیرا  بخورید،  تازه  انگور  است 

حاوی مقادیر باالتری از کالری و قند هستند.
توت فرنگی

توت فرنگی فقط یک میوه خوشمزه نیست. بلکه 
دارای خواص ضد التهابی و پیشگیری کننده از 
سرطان است. محققان کشف کرده اند که توت 
فرنگی درد و التهاب را در بزرگساالن چاق مبتال 
به آرتروز زانو کاهش می دهد. برای اینکه توت 
باشند،  داشته  بیشتری  دوام  شما  فرنگی های 

آن ها را فریز کرده یا به مربا تبدیل کنید.
زنجبیل

ترکیبات  قوی،  طعم  و  عطر  کنار  در  زنجبیل   
فنلی دارد که به جلوگیری از انواع سرطان ها و 
کاهش درد عضالت پس از انجام فعالیت بدنی 

شدید کمک می کند.
چای سبز

کسانی  برای  آل  ایده  نوشیدنی  یک  سبز  چای 
کنند.  مقابله  التهاب  با  می خواهند  که  است 
اکسیدان هایی  آنتی  برگ های چای سبز حاوی 
به نام پلی فنول هستند که به مبارزه با استرس 
بین  نمی توانید  اگر  می کنند.  کمک  اکسیداتیو 
چای سیاه یا سبز تصمیم بگیرید، سبز را انتخاب 
بسیار  التهابی  ضد  خواص  دارای  زیرا  کنید، 

قدرتمندتری است.
منبع:انتخاب

جوپرک مولتی ویتامینی است که اگر به غذای 
تان اضافه کنید با خوردن آن به یک ابر قهرمان 
تبدیل می شوید. اضافه کردن یک قاشق پودر 
جوپرک به هر غذایی امکان پذیر است و ذره ای 
طعم غذای شما را تغییر نمی دهد. یک قاشق 
باعث غلظت بیشتر خورشت می  پودر جوپرک 

شود.
وجود جوپرک در غذا باعث پرپشت شدن موها 
می شود و ویتامین هاي گروه B را به بدن شما 
می رساند. همچنین باعث کاهش اسید اوریک 
را  قلبی  بیماری های  به  ابتال  می شود و خطر 

کاهش می دهد.
و  کالژن   ،Eویتامین الیستاسین،  ها،  ویتامین 
و چین  پیری  از  مانع  غله  این  در  موجود  آهن 
و چروک پوست می گردد و در واقع از فعالیت 
فرایند  و  آزاد جلوگیری می کند  رادیکال های 

پیری را به تعویق می اندازد.
از آنجایی که این غله آب زیادی را به خود جذب 
و  معده  پرشدن  باعث  آن  کم  مصرف  کند  می 
نتیجه  در  و  شود  می  سیری  احساس  ایجاد 
دیرتر  و  کند  می  کنترل  نیز  را  شما  اشتهای 

احساس گرسنگی می کنید.
فیبربتاگلوکان موجود در آن نه تنها از قلب شما 
محافظت می کند بلکه سیستم دفاعی بدن شما 
به  دوسر  جو  همچنین  کند.  می  تقویت  نیز  را 
کمک سلول های خاصی که اولین سلول های 
دفاعی بدن هستند باعث می شود تا بافت های 

عفونی سریعتر شناسایی شده و بهبود یابند.

اینموادغذایی
باالتهاببدن
مقابلهمیكنند

باال بردن سیستم ایمنی 
بدن با یک قاشق پودر 

جوپرک در غذا 

دانشمندان کدام ماسک های پارچه ای
را موثر می دانند؟

می دهد  نشان  جدید  بررسی  یک  یافته های 
کروناویروس  عفونت  دچار  کودکان 
آنتی بادی های ضعیف تر و انواع کمتری از آنها 
را نسبت به بزرگساالن تولید می کنند و ممکن 
است به همین دلیل بیماری خفیف تری در آنها 

رخ  دهد و زودتر بهبود پیدا  کنند.
نحوی  به  کودکان  در  ضعیف  ایمنی  پاسخ 
که  باشد  آن  بیانگر  است  ممکن  متناقض 
تحریک  برای  فرصتی  آنکه  از  پیش  ویروس 
رفته  بین  از  باشد،  داشته  ایمنی  دستگاه 
دهد  توضیح  است  ممکن  همچنین  و  است 
بیماری  ازعالئم شدید  که چرا کودکان عمدتا 
این  همچنین  می مانند.  امان  در  کووید-۱۹ 
یافته ها ممکن است علت احتمال کمتر انتشار 

ویروس از کودکان به دیگران باشد.
کلمبیا  دانشگاه  در  ایمنی شناس  فاربر،  دونا 
بررسی منتشر  این  نیویورک که سرپرست  در 
شده در ژورنال Nature Immunology است، 
مدت  برای  کودکان  است  »ممکن  می گوید: 

کوتاهتری واگیر باشند.«
کارشناسان دیگر می گویند داشتن آنتی بادی های 
ضعیف تر و کمتر به معنای آن نیست که کودکان 

در معرض خطر بیشتر عفونت دوباره هستند.
این بررسی میزان آنتی بادی ها را در کودکان در 
بود و شمار  اندازه گیری کرده  زمانی  نقطه  یک 
بود که  از حد کوچک  بررسی بیش  افراد مورد 
موضوع تغییر میزان آنتی بادی با سن را روشن 
کند. اما می تواند این پرسش را مطرح کند که 
است  ممکن  آنتی بادی  آزمایش های  از  برخی 

را  کروناویروس  دچار  کودکان  از  برخی  نتوانند 
تشخیص دهند.

ضد  آنتی بادی ها  که  داد  نشان  بررسی  این 
در  آنتی بادی ها  با  کودکان  در  کروناویروس 
یک  عمدتا  کودکان  است.  متفاوت  بزرگساالن 
می کنند  تولید  را   IgG نام  به  آنتی بادی  نوع 
که پروتئین های گل میخی را در سطح ویروس 

شناسایی می کند.
بر ضد  آنتی بادی  نوع  برعکس چند  بزرگساالن 
پروتئین های  سایر  و  گل میخی  پروتئین های 

در  آنتی بادی  این  و  می سازند  دیگر  ویروسی 
قدرتمندتر  بسیار  ویروس  این  خنثی کردن 
بررسی  مورد  کودکان  از  هیچکدام  هستند. 
به  ویروسی  پروتئین  یک  ضد  آنتی بادی های 
ژنتیکی  ماده  به  که  را   N یا  نوکلئوکپسید  نام 
ویروس متصل هستند، نداشتند. از آنجایی که 
این پروتئین درون ویروس است و در سطح آن 
قرار ندارد، دستگاه ایمنی فقط هنگامی می تواند 
پروتئین را شناسایی کند و بر ضد آن آنتی بادی 
در  گسترده ای  طور  به  ویروس  که  کند  تولید 

بدن انتشار یافته باشد.
یافته های این بررسی ممکن است دقت نتایج به 
دست آمده از آزمایش های بر اساس آنتی بادی 
ببرد.  سوال  زیر  را  ویروس   N پروتئین  ضد  بر 
جمله  از  آنتی بادی  آزمایش های  از  بسیاری 
شرکت های  بوسیله  شده  ساخته  آزمایش های 
ابوت و روش برای آنتی بادی های N اختصاصی 
هستند  و بنابراین ممکن است عفونت ویروسی 

در کودکان را شناسایی کنند.

کودکان آنتی بادی های ضعیف تری بر ضد کروناویروس تولید می کنند



 ( امام صادق)ع( فرمودند:
اصوُل الُکفِر َثالَثٌه الِحرُص َو ااِلسِتکباُر َو الَحَسُد؛

ریشه های کفر سه چیز است:حرص و بزرگ منشی نمودن و 
حسد ورزیدن.

رد   کسیکه عقل خود را رب هوای نفس خویش مقّدم بدا

اعمال و کوشش اهی او همواره نیکو و پسندیده خواهد بود.
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ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
 ۱۰۰۰ از  بیش  اینکه  بیان  با  الرستان 
شرائط  حائز  الر  شهر  متقاضیان  از  نفر 
تاکید  هستند؛  ملی  مسکن  دریافت 
از  نفر   ۹۰۰ برای  حاضر  حال  در  کرد: 
متقاضیان طرح اقدام مسکن ملی شهر 
الر، 6 قطعه زمین توسط اداره کل راه و 
شهرسازی الرستان در نظر گرفته شده 
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  است.به 
استانداری  معاونت  عمومی  روابط  از 
جلسه  الرستان؛  ویژه  فرمانداری  و 
و مشکالت  بررسی مسائل  و  هماهنگی 
طرح اقدام ملی مسکن جنوب استان با 
و  استاندار  معاون  جلیل حسنی  حضور 
فرماندار ویژه الرستان،  شبانی مدیر کل 
راه و شهرسازی الرستان، عطااهلل زمانی 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  کل  مدیر 
بنیاد  رئیس  برومند  امیر  فارس،  استان 
مسکن شهرستان و روسای بنیاد مسکن 
اوز در  و  ، گراش  شهرستان های خنج 
محل اداره کل راه و شهرسازی الرستان 
برگزار شد.در این جلسه، معاون استاندار 
با  و فرماندار ویژه الرستان در سخنانی 
بیان اینکه ۵۰ درصد از طرح اقدام ملی 
مسکن استان فارس در الرستان اجرایی 
خواهد شد؛ خاطرنشان کرد: در منطقه 
اقدام  الرستان برای اجرای طرح بزرگ 
متقاضی   ۱۰۵۲ تاکنون  مسکن  ملی 
واریز وجه داشته اند که برای ۹۰۰ نفر 
از آنان، 6 قطعه زمین توسط اداره کل 
راه و شهرسازی الرستان در شهر الر در 
برای  بزودی  که  است  شده  گرفته  نظر 
ساخت آن واحدها، تحویل بنیاد مسکن 

شهرستان داده خواهد شد.
خاطرنشان  ادامه  در  حسنی،  جلیل 

با  گفت:  فارس،  عشایر  امور  کل  مدیر 
هوا  شدن  سرد  و  بارش  فصل  شروع 
و  سفید  نفت  لیتر  هزار   ۹۰۰ از  بیش 
بیش از ۳۰ هزار سیلندر گاز مایع بین 

خانوار های عشایری توزیع شده است.
روح اهلل بهرامی، گفت: یکی از خدمات 
عشایر  امور  کل  اداره  مهم  رسانی های 
از  مایع  گاز  و  نفت سفید  توزیع  فارس 
نیکی  الکترو  نام در سامانه  ثبت  طریق 
است.وی اظهار داشت: ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
برای  فارس  استان  در  عشایری  خانوار 
نام  از طریق ثبت  دریافت سهمیه نفت 
در سامانه الکترو نیکی اقدام کرده و از 

این خدمات بهره مند شده اند.

روح اهلل زم، که از سال ۹6 تحت پیگیری و 
رصد بود، نهایتاً ۲۲ مهر ۹۸ بازداشت و پس 
از ۱۴ ماه و برگزاری چندین جلسه بازجویی 

و محاکمه صبح شنبه اعدام شد.
طبق کیفرخواستی که زمستان سال گذشته 
به  انقالب  دادگاه  بود، شعبه ۱۵  صادر شده 
از  تعیین شد.  عنوان شعبه رسیدگی کننده 
آنجایی که زم پیشتر هم دراین شعبه پرونده 
داشت، به موجب قانون باید به اتهامات این 
البته  فرد در همین شعبه رسیدگی می شد. 
دیگر  متهم   ۵ زم  از  غیر  به  پرونده  این  در 

هم بودند.
اما اتهامات اصلی روح اهلل زم چه بود؟ طبق 
تهران  دادستانی  سوی  از  که  کیفرخواستی 
عناوین  شد  صادر  تحقیق  ماه ها  از  پس  و 
این  به  اتهامی  بند   ۱7 شامل  کیفرخواست 

شرح بود:
۱- افساد فی االرض

و  آمدنیوز  معاند  کانال  اداره  و  تشکیل   -۲
صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور

اطالعاتی  سرویس  نفع  به  جاسوسی   -۳
اسرائیل به واسطه سرویس اطالعاتی یکی از 

کشور های منطقه
۴- جاسوسی به نفع سرویس اطالعاتی کشور 

فرانسه
علیه  آمریکا  متخاصم  دولت  با  همکاری   -۵

جمهوری اسالمی ایران
جرایم  ارتکاب  قصد  به  تبانی  و  اجتماع   -6

علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
نظام  علیه  تبلیغی  فعالیت  در  مشارکت   -7
و  گروه ها  نفع  به  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

سازمان های مخالف نظام به طور گسترده
معاند  خبری  پایگاه  مدیریت  و  عضویت   -۸

سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور
۹- مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ 

و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور

این  در  نیز  شهرستان  مسکن  بنیاد  کرد: 
راستا سرعت و دقت عمل را داشته باشد 
تا ضمن سرعت بخشیدن به اجرای کار به 
تعهدات به طور جد عمل شود و جوابگوی 
مهمتر  و  باشیم  مردم  موقع  به  مطالبات 
آینده  در  اجتماعی  تعارضات  از  اینکه 
دستگاه  کرد:  اضافه  شود.وی  جلوگیری 
و  شهرداری  همچون  رسان  خدمات  های 
ادارات آب، برق، گاز، مخابرات، آزمایشگاه 
خاک، نظام مهندسی و غیره هم پای کار 
هستند تا وقفه ای در کار این طرح عظیم 
صورت نگیرد.در این جلسه مدیرکل راه و 
شهرسازی الرستان، اظهار داشت: در طرح 
های  دستگاه  میطلبد  مسکن  ملی  اقدام 
خدمت رسان شهری که از اسم این طرح 
این  برای  ملی  عزم  یک  با  است  مشخص 
اقدام مهم جهت تامین سر پناه و مسکن 

مردم اقدامات الزم را صورت دهند.
حسن شبانی، با بیان اینکه ما نیز واقفیم 
که گستردگی حجم موضوعات فنی پیش 
از ساخت و ساز و تعیین تکلیف تهیه نقشه 
ها جهت واحد پذیری و اقدامات مهندسی 

مدیر کل امور عشایر فارس، با بیان اینکه 
سرمایه های ملی از ارزش باالیی برخوردار 
از  جلوگیری  منظور  به  افزود:  هستند، 
نیاز های  تامین  و  مراتع  سوزی  آتش 
با  سوخت  ذخیره  جایگاه   ۳۲ در  عشایر 
سفید  نفت  توزیع  تعاونی  عاملیت شرکت 
و و سیلندر گاز در مناطق عشایری استان 

انجام می شود.
طرح  این  اجرای  از  هدف  افزود:  بهرامی، 
فرایند  نمودن  نظام مند  و  عادالنه  توزیع 
عرضه سوخت به عشایر واقعی، تسریع در 
امر سوخت رسانی و جلوگیری از تخریب 
مولد  جامعه  به  بیشتر  خدمات  و  مراتع 

عشایری است.

طبقه  اطالعات  آوری  جمع  در  مشارکت   -۱۰
بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم 

زدن امنیت کشور
۱۱- مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده

۱۲ - تحریک مؤثر نیرو های رزمنده و اشخاصی 
که به نحوی در خدمت نیرو های مسلح هستند 
وظایف  اجرای  عدم  یا  تسلیم  فرار،  عصیان،  به 

نظامی
۱۳- توهین به مقدسات اسالم

۱۴- توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری 
مقام معظم  و  علیه(  اهلل  ایران )رضوان  اسالمی 

رهبری )حفظه اهلل(
۱۵- توهین به مقامات و مأمورین در حال انجام 

وظیفه یا به سبب آن
به  جمعاً  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل   -۱6

میزان نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه یورو
۱7- و شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی.

دفاعیات نیمای ۴۲ ساله
در اولین جلسه دادگاه که ۲۱ بهمن سال گذشته 
برگزار شد، حسب محتویات پرونده متهم روح 
نیما،  مستعار  اسم  با  محمدعلی  فرزند  زم  اهلل 
متولد ۵7.۵.۵ صادره از ری، متأهل، دارای دو 
فرزند، فوق دیپلم، مدیر کانال معاند آمد نیوز، 
به  کیفری  سابقه  فقره  یک  دارای  و  بازداشت 

استماع کیفرخواست صادره پرداخت.

جزئیاتشکایتدولتیهااززم
شکات  نام  دادگاه،  ابتدایی  جلسات  از  یکی  در 
مفقودین ستاد کل  از جمله کمیته جستجوی 
قوه  اطالعات  حفاظت  مرکز  مسلح،  نیرو های 
جمهوری،  ریاست  حقوقی  معاونت  قضائیه، 
پیشین  دادستان  آبادی  دولت  جعفری  عباس 
اسالمی  جمهوری  سفیر  جاللی  کاظم  تهران، 
ایران در روسیه، غالمرضا کاتب نماینده مجلس، 
صادقی  بهاره  خانم  و  مطلوب  یوسفی  حسن 

وتعداد دیگری از شکات مطرح شد.

به ترکیه رفتم و سه ماه در آنجا بودم سپس 
 ۸۸ سال  در  که  دوستانم  از  یکی  طریق  از 
در  فرانسه  سفارت  به  بودم  شده  آشنا  او  با 
ترکیه مراجعه کردم و در آنجا با سفیر فرانسه 
کردم  ویزا  درخواست  آن ها  از  کردم.  صحبت 

که آن ها به من ویزای فرانسه را دادند.
شدید؟  فرانسه  وارد  سالی  چه  پرسید:  قاضی 
زم پاسخ داد: تقریباً شهریور ۹۱ بود که وارد 
فرانسه شدم؛ من در مالزی ازدواج کرده بودم 
در  رفتیم؛  فرانسه  به  همسرم  و  دختر  با  لذا 
سال  کردم؛  همکاری  نیوز  سحام  با   ۹۳ سال 
مجید  از  متشکل  جمعی  یک  با  که  بود   ۹۵
ساکن  اجاللی  بابک  آمریکا،  ساکن  نام  نیک 
آمریکا، شمس ساکن ترکیه، و سام محمودی 
خبری  سایت  یک  که  گرفتیم  تصمیم  سرابی 
این  اندازی  راه  البته صحبت  بیاندازیم.  راه  را 
اما  بود،  مطرح   ۹۳ و   ۹۲ سال های  از  سایت 
پول می خواست؛ در نهایت سال ۹۵ از سحام 

وی ادامه داد: به دستور روح اهلل زم قرار بود برای زدن 
یک پایگاه سپاه به صورت پایلوت ۵۰۰ هزار دالر و 
پس از آن برای بقیه جا ها ۲ میلیون دالر دریافت کنم.

و پهلوی خاندان امنیتی، محکومان از حمایت
ضاله فرق

زم که از وکیل هم برخوردار بود در برخی جلسات 
از این حق قانونی خود استفاده کرد. در یکی از 
جلسات وکیل وی در مورد نشر اکاذیب با ادعای 
حمایت از محکومان امنیتی، خاندان پهلوی، فرق 
الذکر را  ضاله عنوان کرد: موکل اشتباهات فوق 
صادقانه پذیراست و دفاعی وجود ندارد. موکل از 
اکاذیب مورد قبول وی است و دفاعی  باب نشر 
موکل  چند  هر  اکاذیب  نشر  مورد  در  و  ندارد 
اشتباهاتی داشته، اما هیچ سوءنیتی نداشته است.

صدورحکمپساز۹ماه
و  رسیدگی  ساعت  چندین  از  پس  نهایت  در 
برگزاری دادگاه ۱۰ تیر ماه بود که غالمحسین 
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم 
بدوی در پرونده زم خبرداد و گفت: دادگاه ۱۳ 
مورد از اتهامات زم را از مصادیق افساد فی االرض 
صادر  اعدام  حکم  وی  برای  و  داده  تشخیص 
نیست. قطعی  حکم  این  البته  که  است  کرده 

پس از اعتراض زم به حکم رأی در دیوان عالی 
کشور مورد بررسی قرار گرفت و ۲۱ آبان بود که 
رئیس دیوان عالی کشور از صدور حکم این نهاد 
قضائی خبرداد و در نهایت هفته گذشته بود که 
سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد که رأی صادره 
بدوی مورد تائید دیوان عالی کشور قرار گرفته 

است و زم اعدام خواهد شد.
صبح شنبه ۲۲ آذر ۹۹ و پس از ۱۴ ماه از زمان 
بازداشت روح اهلل زم به گفته خود پس از مکرون 
فرانسوی، سنگین ترین تیم حفاظت را داشت، با 
پرونده ای شامل جاسوسی، نشر اکاذیب، لیدری 

اغتشاشات و...، به دار مجازات آویخته شد.
منبع:مهر

که  درصورتی  افزود:  است،  زمانبر  بسیار 
تسریع موارد از سوی دستگاه های خدمات 
رسان انجام و بنیاد مسکن الرستان اقدام 
و  راه  کل  اداره  دهد  صورت  را  اجرایی 
مراجعات  به  توجه  با  الرستان  شهرسازی 
مسکن  نیاز  و  مردمی  های  درخواست  و 
آمادگی الزم جهت تامین زمین و فراخوان 

مجدد را خواهد داشت .
وی تصریح کرد: اعتماد مردم به این طرح 
موجب شده تاکنون هزار و پنجاه و دو نفر 
واریز وجه در شهر الر انجام داده که همین 
و  بیشتر  را  امر  متولیان  تعهدات  موضوع 
اقدام  طرح  به  بخشی  سرعت  و  رسیدگی 
ملی مسکن را به عنوان یک تکلیف برای 

گره گشایی، بایستی در نظر گرفت .
مهلت  آخرین  کرد:  نشان  خاطر  شبانی 
واریز وجه برای متقاضیان واجدشرایط آخر 

آذر ماه سال جاری است .
میدانی  بازدید  نشست،  این  پایان  در 
 ۸۸ پروژه  نیز  و  طرح  این  های  زمین  از 
سوی  از  الرستان  مسکن  بنیاد  واحدی 

مسئولین انجام گرفت.

گفتنی است ۲۳ شرکت تعاونی تحت نظر 
جامعه  به  عشایری  تعاونی های  اتحادیه 
خدمات  فارس  استان  در  عشایری  مولد 

رسانی انجام می دهند.

ازحجتامالزی
نحوه  با  رابطه  در  زم  دادگاه  دوم  جلسه  در 
خروج خود از کشور گفت: سال ۹۰ به همراه 
پدرم و خانواده قصد سفر حج را داشتیم، اما 

من به حج نرفتم و عازم مالزی شدم.
یعنی  گفت:  متهم  به  خطاب  صلواتی  قاضی 
از کشور خارج شدید  نیت حج عمره  به  شما 
که زم پاسخ داد: خیر؛ بین سفر من به مالزی 
روز  سه  الی  دو  حج  به  ام  خانواده  سفر  و 
فاصله بود و تا یک روز بعد از آنکه به مالزی 

نداشتند. از من خبری  ام  برسم، خانواده 
مالزی  در  پرسید:  متهم  از  دادگاه  رئیس 
پاسخ  زم  که  بودید؟  اموری  چه  مشغول 
یک  و  بودم  لیدری  تور  مشغول  آنجا  در  داد: 
ماشین خریده بودم و امور گردشگری مرتبط 

انجام می دادم. را  ایرانی  توریست های  با 
مالزی  در  سالی  چه  تا  پرسید:  زم  از  قاضی 
بودید؛ زم پاسخ داد: سال ۹۱ بود که از مالزی 

بیرون آمدم و آمد نیوز را شروع کردیم.
اعالمترددهایشهیدقاسمسلیمانی

اسفند   ۵ زم  روح اهلل  محاکمه  جلسه  سومین 
از  دادگاه  جلسه  این  در  زم  شد.  برگزار   ۱۳۹۸
عملیات  اعالم  گفت.  خود  ویژه  مأموریت  یک 
سوریه و تردد های حاج قاسم و همچنین، ارسال 

لیست دور زنندگان تحریم به افسر سیا.
در جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: متهم 
و  زمان  اعالم  که  گفته  اقرارش  از  بخشی  در 
فرماندهان  تردد  سوریه،  عملیات های  مکان 
مخصوصاً سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جزء 
مأموریت هایش بوده است، که زم در پاسخ گفته 
بود؛ اقرارم را قبول دارم، اما مگر تمام این موارد 
دادستان  نماینده  ادامه  است؟در  گرفته  صورت 
که  می کنم  اشاره  سندی  به  بود:  کرده  اضافه 
متهم زم در زمان ورود سردار شهید سلیمانی به 
یکی از کشور های منطقه با ارسال پیامی به افسر 
سرویس جاسوسی اعالم می کند و می گوید که 
احتماالً  وارد می شوند که  نظامی  تیم  فردا یک 

قاسم سلیمانی هم با آنهاست.

پیشنهادهدفقراردادنمراكزحساسكشور
در یکی از جلسات دادگاه یکی دیگر از اتهامات 
زم طرح و رسیدگی شد. در این جلسه موضوع 
طرح حمله به مراکز حساس کشور بررسی شد 
با  نیوز  از رودررو شدن مدیر فنی آمد  که پس 
شد.  مطرح  طرح  این  از  بیشتری  جزئیات  زم 
ضمن  پرونده  این  متهمان  دیگر  از  محمدی 
معرفی خود در جلسه دادگاه گفت: توانا محمدی 
هستم. متولد ۲ تیر 7۴ و مدیر فنی رسانه ضد 
که  مدتی  احتساب  با  آمدنیوز.  معاند  و  انقالب 
حبس هستم حدود ۵ سال است که با روح اهلل 
و همکاری های  بوده ام  ارتباط  در  آمدنیوز  و  زم 
همکاری  مسائل  مهم ترین  از  داشته ایم.  زیادی 
را  کوچکی  راکت های  من  بود.  موشک  قضیه 
پیشنهاد  من  به  زم  روح اهلل  بودم.  کرده  درست 

داد یک سری مکان های حساس کشور را بزنم.

 ۱۰۳ شهروندان  تازگی  به  عمان 
ورود  روادید  دریافت  از  را  کشور 
روزه،  ده  سفر  برای  کشور  این  به 
این  جزو  نیز  ایران  که  کرد  معاف 
میالد  گزارش  کشورهاست.به 
صدا  خبرگزاری  از  نقل  به  الرستان 
و سیما، براساس اعالم اتاق مشترک 
تصمیمات  طبق  و  عمان  و  ایران 
 ۱۰۳ معافیت  بر  مبنی  عمان  جدید 
ورودی  روادید  دریافت  از  کشور 
کشور،  این  به  روزه  ده  سفر  برای 
این معافیت  از  نیز  ایرانی  شهروندان 
در  اقدام  این  که  شدند  برخوردار 
گردشگری  صنعت  توسعه  راستای 

با خرید دستگاه میکروسکوپ چشمی 
، عمل  تهران  از  گمنام  خیری  توسط 
کاتاراکت )آب مروارید( برای اولین بار 

در بیمارستان بیرم انجام گرفت.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
حضرت  بیمارستان  عمومی  روابط 
خیر  همت  به  بیرم،  )ع(  اصغر  علی 
دستگاه  خریداری  با  تهران  از  گمنام 
 ۳۳۳ مبلغ  به  چشمی  میکروسکوپ 
دستگاه  اندازی  راه  و  تومان،  میلیون 

عمان صورت گرفته است.
رونق  راستای  در  معافیت  این 
متقاضیان  و  شده  انجام  گردشگری 
هتل،  رزرو  سفر،  از  پیش  باید  سفر 
بیمه سالمت و بلیط برگشت را تهیه 
مدت  نیازمند  کسانی که  اما  کنند، 
ویزای  است  الزم  هستند  بیشتری 
گردشگری یک ماهه دریافت کنند.

بخشنامه  این  اجرایی  دقیق  زمان 
اعالم  پیشتر  اما  است،  نشده  اعالم 
اجرایی  از سال ۲۰۲۱  بود که  شده 
ویزای  این  اینکه  ضمن  شد  خواهد 
غیر  و  رایگان  گردشگری،  روزه  ده 

قابل تمدید است.

فیکو اهدایی از هیآت امنا وزراتخانه، 
اولین عمل آب مرورارید توسط دکتر 
انجام  بیرم   بیمارستان  در  کرمی 

گرفت.
بیمارستان  داخلی  مدیر  موالی، 
این  در  اصغر)ع( بیرم،  علی  حضرت 
تجهیز  با  داشت:   اظهار  خصوص 
میکروسکوپ  این  به  بیمارستان 
شاهد انجام سایر عمل های چشمی 

در بیمارستان بیرم خواهیم بود

شهروندان ایران برای سفر به عمان، 
از دریافت ویزا معاف شدند

انجام عمل کاتاراکت
 برای اولین بار در بیمارستان بیرم

بیشاز۱۰۰۰نفرازمتقاضیانشهرالر،
حائزشرائطدریافتمسکنملیهستند

توزیع بیش از 9۰۰ هزار لیتر  نفت سفید در جامعه عشایری فارس

اتهاماتاصلیروحاهللزم

الرِّضا ِبالِقسمَِه
لَنا ِعلمٌ وَِلألعداِء مالُرَضينا ِقسمَةَ الجَبّاِر فينا َّ المالَ يَفنى عَن قَريٍب فَِإن

َّ الِعلمَ باٍق ال يَزالُ وَِإن

هب آنچه داده خدا بهره، نیك خشنوديم
هك علم، بهره ما، دشمنان هب مال نصيب

ن هك مال نهايت فنا شود اما بدا
بقای علم بوَد الزيال و نيست رقيب

خرسندي به بهر
ما به آن چه خدا در میان ما بهر کرده است خشنود ایم. دانش ما را و مال دشمنان را.

خواسته به زودي نابود شود و دانش همچنان برجاي است و از میان نرود.


